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جنگلهای کرانرودی خوزستان
اکوسیستمهای فراموششده ایران
پدرام غدیریپور* 1و سامی باوی
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مقدمه

جنگلهای کرانرودی اسـتان خوزستان (شـکل  )1که در اصطالح محلی
به آنها بیشـهزار گفته میشـود اکوسیسـتمهای ارزشـمندی هسـتند که با
وجـود دارا بودن ارزشهای محيطزيسـتي و حفاظتی باال تاکنون بهعنوان
پوشـشهای جنگلی کمتـر مورد توجه قـرار گرفتهاند .این اکوسیسـتمها
کـه در جنـوب غربـی ایـران واقعشـدهاند در تثبیـت حاشـیه رودخانهها
و جلوگیـری از ایجـاد کانونهـای جدیـد ریزگـرد بسـیار مؤثرنـد .در
اسـتان خوزسـتان حـدود  82هزار هکتـار بیشـهزار وجـود دارد (بینام،
 )1382کـه البتـه ب هدلیل نبود تعریـف جداگانه از جنگلهای کـرانرودی
از طرف سـازمان جنگلهـا ،مراتع و آبخیـزداری کشـور ،درختچهزارها
نیـز در ایـن آمـار ادغـام شـده و درنتیجه مسـاحت واقعـی جنگلهای
کـرانرودی خوزسـتان کمتر از این رقم اسـت .براسـاس تعریف درخت
کـه گیاهی چوبی ،متکی بـه خـود ،دارای تنه واحد و با ارتفاع دسـتکم
 6متـر اسـت (ثابتـی )1355 ،تنهـا گونـه درختـی این جنگلهـا را پده
( )Popoulus euphratica Olivتشـکیل میدهـد .سـایر گیاهـان
چوبـی نظیـر گزهـا ب هدلیل نداشـتن تنـه واحـد و ارتفاع کمتـر از  6متر
حداکثـر در گـروه درختچههـا جـای میگیرنـد .پدهزارهـا در سراسـر
کشـور پراکندهانـد ولـی در خوزسـتان شـرایط منحصربهفـردی دارند.
پرآبتریـن رودخانههای آب شـیرین ایـران (کارون ،دز و کرخه) در این
اسـتان جریـان دارند و حیـات اکوسیسـتمهای جنگلی کـرانرودی به
جریانهای سـیالبی وابسـته اسـت .این شرایط سبب شـده جنگلهای
کـرانرودی بـا گونه غالب پـده با چنین کمّیت و کیفیتی کمتر در سـایر
نقاط کشـور مشـاهدهشـود .باتوجه به افزایش جمعیت و بهدنبال آن
توسـعه زمینهـای کشـاورزی برای تأمیـن نیازهـای غذایی جامعه
و اشـتغالزایی و همچنیـن صنعتیشـدن طی دهههای اخیر ،شـدت
تخریـب ایـن جنگلهـا بهنحـو چشـمگیری افزایـش یافتـه و اگر
هرچـه زودتـر برای حفـظ ،احیا و توسـعه آنهـا برنامهریزی عملی
صـورت نگیـرد بهزودی سـطح چندانـی از آنها باقـی نخواهد ماند.
از بیـن رفتن ایـن جنگلها باعـث معضالت محيطزيسـتي بزرگی
ازجملـه تشـدید بیشازپیـش آلودگـی هـوای منطقه بـا ریزگردها

ت وحـش میشـود .عالوهبرایـن،
و انقـراض برخـی گونههـای حیـا 
اقتصـاد محلی بخشـی از روسـتاهای ایـن ناحیه نیز که درسـت یا غلط
وابسـته بـه ایـن جنگلهـا اسـت ،دچار اختلال خواهـد شـد .در این
نوشـته تلاش شـده ضمن بیـان ویژگیهـای جنگلهـای کـرانرودی
اسـتان خوزسـتان ،ضرورت توجـه ویژه بـه آنها بهعنوان پوشـشهای
جنگلـی یـادآور شـود .تازمانیکـه ایـن پوشـشهای گیاهـی از طرف
سـازمان جنگلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشـور بهعنـوان جنگل تعریف
نشـوند عملاً امـکان برنامهریزی بـرای حفظ ،احیـا ،توسـعه و بهطور
کلـی مدیریت آنهـا وجود نخواهد داشـت.

تعاريف

 جنگل ( :)Forestجنگل عبارت اسـت از سـطح وسـيعي پوشـيدهاز درخـت ،درختچـه و سـاير گياهان كه همـراه با جانوران ،اشـتراك
زيستي پيشـرفتهاي بين عناصر تشـكيلدهنده آن (گياهان و جانوران)
بهوجـود مـيآورد و تحتتأثيـر عوامل محيطـي قادر بـه ادامه حيات
بهطـور مسـتقل اسـت .يـك جنـگل طبيعـي هميشـه قـادر بـه ادامه
حيات بهطور مسـتقل و بدون دخالت انسـان اسـت (مهاجـر.)1384 ،
 بيشـه ( :)Bushwoodدر زبـان عام گاهي بيشـه را نيز بهجايال بيشـه ب ه مناطقي گفته ميشـود كه
جنـگل بـهكار ميبرند ولـي معمو ً
پوشـيده از درختچـ ه يا بوته باشـد .در مناطق خشـك و نيمهخشـك
كشـور بـه درختزارهـا يـا بوتهزارهايـي كـه در اطـراف رودخانهها
يـا كنـار چشـمهها ظاهـر ميشـود نيز بيشـه گفتـه ميشـود (مهاجر،
.)1384
 منطقـه کرانرودي (حاشـيه رودخانـهاي) (:)Riparian Zoneيك خشـكي بـا مسـاحت متغیر ،بهغيـر از منطقـه سـاحلي رودخانه
اسـت كـه در مجـاورت آبهـاي دائمـي و فصلـي واقـع شـده و
تحتتأثيـر آنهـا قـرار دارد ( .)Helms, 1998مناطـق کـرانرودي
تحتتأثيـر برهمكنـش مسـتقيم اكوسيسـتمهاي آبـي و خشـكي قرار
دارنـد (.)Gregory et al., 1991
 -جنـگل کـرانرودي ( :)Riparian Forestپوشـش گياهي درختي

 -*1پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکghadiripour@rifr-ac.ir :
 -2پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران
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و برحسب منطقه مورد بازدید ،گونههای گز ( ،)Tamarix sp.كُنار
( ،)Ziziphus spina-christiسَ ريم ( )Lycium shawiiو كهور
( )Prosopis koelsianaاشكوب درختچهاي و باالخره كهورك یا
جغجغه ( ،)Prosopis farctaجاز ()Vitex pseudo-negundo
و ل َگَ جي ( )Capparis spinosaاشكوب بوتهاي را تشکیل دادهاند
(شکلهای  2و .)3

و درختچـهاي اسـت كه در منطقـه کـرانرودی ( )Riparian Zoneرشـد
ميكنند Riparian Forest .یک واژه عمومی اسـت .محققان روسـی واژه
 Tugai Forestرا دقیق ًا هممعنی با جنگلهای حاشـی ه رودخانهای شـبیه
به اسـتان خوزسـتان بهکار بردهانـد .این واژه به جنگلهای بیابانی مسـتقر
در دشـتهای سـیالبی گفتـه میشـود کـه بهطـور مشـخص در درههای
رودخانهای و دلتاهای مناطق خشـک مشـاهده میشـوند (Treshkin et
 .)al., 1998ايـن بيشـهزارها در آسـياي ميانـه ،شـمال چين ،مغولسـتان،
ايـران و مناطـق ديگـري كـه داراي اقليـم قارهاي خشـك يا نيمهخشـك زادآوری پده
پده بهطور کلی به سه روش در طبیعت قابل تکثیر است .برخی از
هسـتند ،ميرويند (.)Novikova, 2001
درختان پده دانهزاد هستند یعنی منشأ بذری دارند .بيشهزارهاي پده
ال در سطوح كوچكي بهوجود ميآيند و
ايجادشده از بذر نیز معمو ً
جنگلشناسی
طبقجنگلگردشيهايانجامشدهتوسطنگارندگاندرحاشیهرودخانههای در شرايطی مستقر میشوند که در ابتدا ،بذرها در فضاهاي خالي
کرخه (پناهگاه حیات وحش کرخه) ،دز (پناهگاه حیات وحش کرخه) و و باز قرار گیرند ،زيرا پده گونهاي بهشدت نورپسند است و دیگر
کارون(گُتوند،منطقهعقیلی)تیپهایمختلفیدرنقاطمختلفجنگلمشاهده آنکه بذرهايِ داراي قوه ناميه ،در زمان طغيان رودخانه ريخته
شدهاست؛ اما بهطو ر کلی در جنگلهای کرانرودی خوزستان گونه پده شوند .درختان پدهاي كه از طريق بذر بهوجود ميآيند ،نسبت
( )Popoulus euphraticaاشكوب درختي را تشکيل ميدهد به درختان حاصل از ريشهجوش و جست ،عمر طوالنيتري

شکل  -1جنگلها ،بیشهزارها ،درختچهزارها و جنگلهای دستکاشت استان خوزستان (بینام)1382 ،
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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داشته و چوب مرغوبتري توليد ميكنند (مدیررحمتی و
همتی.)1372 ،
برخـی دیگـر از درختـان پـده بـا ریشـهجوش تکثیـر
میشـوند .این گونه درختی با داشـتن يك سيسـتم ريشـهاي
وسـيع كـه تـا فاصلههـاي زيـادي گسـترش پيـدا ميكنـد
(شـکلهای  4و  ،)5ميتوانـد بـا ايجـاد ريشـهجوشهاي
متعـدد از جوانههـاي خفتـه و نابهجای روي ريشـه ،نهالهاي
زيـادي توليـد کنـد .چنانچـه شـرايط محیـط از نظـر رطوبت
و درجـه حـرارت مناسـب باشـد اطـراف درخت مـادری در
فاصلـه زمانـي كوتاهي ،پوشـيده از ريشـهجوش خواهد شـد
(كالگـري( )1372 ،شـکل .)5
پـده همچنین جزو درختاني اسـت كه قابليت جسـتدهي
بااليـي دارد و پـس از قطـع تنـه ،جسـتهايي از محـل قطـع
بهوجـود ميآينـد كـه درصـورت حاصلخيـزي خـاك و سـن
مناسـب كُنـده درخت ،تعـداد آنها زيـاد خواهد بـود (كالگري،
1372؛ مدیررحمتـی و همتـی( )1372 ،شـکل .)6

بومشناسی

شکل  -2ساختار جنگل در حاشيه رودخانه كارون ،منطقه عقيلي ،گتوند

شکل  -3ساختار جنگل در حاشيه رودخانه كرخه ،پناهگاه حيات وحش كرخه
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توسـعه و وجـود جنگلهـای کـرانرودی بهشـدت وابسـته به
رژیـم هيدرولوژيكـي رودخانههـا اسـت .ايـن جنگلهـا برای
اسـتقرار و كاهـش شـوري خـاک و نيز دسترسـي بـه آبهاي
زيرزمينـي كـه بهنوبه خـود توسـط رودخانهها تغذيه ميشـوند
بـه جريانهـاي سـيالبي وابسـته هسـتند .مناسـبترين عمـق
سـفره آب زيرزمينـي بـراي درختـان بالغ اين جنگلهـا 2 ،تا 5
متـر اسـت ( .)Rüger, 2002تـا  0/25درصد شـوري در يك
متـر اول خـاك ایـن جنگلهـا ،گونههـاي شـاخص را تضعيف
میکنـد .بدینترتیـب درختـان و درختچههـا در برابـر بيماري و
هجـوم آفتها آسـیبپذیر ميشـوند .در این وضعیـت گونههاي
درختـي حـذف و گونههـاي شورپسـند جايگزين میشـوند .اين
فراینـد بـا كاهـش تنـوع زيسـتي جوامـع گياهـي همراه اسـت.
وقتـي شـوري بـه  0/45درصـد ميرسـد ،درختان بهطـور كامل
از جوامـع گياهـي حاشـيه رودخانـه ناپديد ميشـوند (شـکل )7
(.)Kuzmina and Treshkin, 1997
ايـن جنگلهـا زيسـتگاه تعـدادي از جانـوران وحشـي نظير
گرگ ،شـغال ،روباه معمولي ،گوزن زرد و گراز هسـتند (كالگري،
 .)1372همچنین در تشـكيل و بهبـود ظرفيت نگهداري آب خاك
اثرگـذار بـوده و حاشـيه رودخانـه و خـاك را از فرسـايش آبي و
بـادي حفـظ ميكنند.
ايـن تودههای جنگلی ،سـدهايي طبيعي در مقابـل طوفانهاي
شـن و خـاك كـه حـاوي نمـك و غبـار بـوده و از زمينهـاي
تخريبيافتـه مجـاور منشـأ ميگيرنـد ،ايجـاد ميكننـد و بـا بهدام
انداختـن رسـوبات رودخانـهاي در هنـگام بـروز سـيل ،باعـث
افزایـش حاصلخيزي خاك ميشـوند (.)Treshkin et al., 1998
پـده مهمتریـن و تنهـا گونـه درختـي جنگلهـای کـرانرودی
طبيعـي اسـتان خوزسـتان اسـت كـه ارتفـاع آن بـه  15متـر ميرسـد

(ثابتـي( )1355 ،شـکل  .)8حداکثـر رشـد ارتفاعـی ایـن گونـه در
سـنین  25تا  30سـالگی اسـت ،اما رشـد قطری آن همچنان ادامه
پیـدا میکنـد (مدیررحمتـی و همتـی .)1372 ،از خصوصیات مهم
ایـن گونه تحمل آن نسـبت بـه دامنه زیـاد درجه حـرارت (عصاره
و همکاران )1389 ،و شـوری ( )Arndt et.al., 2004خاک است.

خصوصيات ژنتيكي درختان پده

بوهوايـي
پراكنـش وسـيع جغرافيايـي و تفـاوت شـرايط آ 
رويشـگاههاي پـده ،تنـوع ژنتيكـي گسـتردهای را در اين گونه
فراهـم کـرده و باعـث ظهـور اكوتيپهـاي متعـددي شـده
اسـت (همتـی و مدیررحمتـی .)1373 ،از ايـنرو با شناسـايي
و انتخـاب پايههـاي مختلـف و اصلاح و بهبـود كيفـي آنهـا
ميتـوان جنگلكاريهـاي وسـيعي را در رويشـگاههاي
طبيعـي ايـن گونـه انجـام داد (كالگـري.)1372 ،

شکل  -4بخشي از ريشههاي جانبي پده بهطول بيش از  5متر (حاشیه رودخانه
کارون ،منطقه عقيلي ،گتوند)

اهميت اقتصادي پده

چـوب پـده بهرنـگ قهـوهاي تيـره بـوده (كالگـري،)1372 ،
وزن مخصـوص آن در هـواي خشـك  0/160گـرم بـر
سـانتيمتر مكعـب و ازجملـه چوبهـاي سـخت و مقـاوم
اسـت .از چـوب پـده در سـاختن درب و پنجره ،مبلسـازي
و كبريتسـازي اسـتفاده ميشـود .متوسـط طول فيبر چوب
پـده  1/14ميليمتـر بـوده و بـراي صنايع سـلولزي بسـيار
مناسـب اسـت (مدیررحمتـی و همتـی .)1372 ،همچنیـن
دامـداران محلـي در فصـل خشـك سـال از شـاخ و بـرگ
ايـن درختـان بـراي تعليـف دامهاي خـود اسـتفاده ميكنند
(كالگـري و همـکاران.)1379 ،

شکل  -5زادآوري پده حاصل از ريشهجوش (پناهگاه حيات وحش كرخه،
حاشیه رودخانه کرخه)

عوامل تخريب بيشهزارهاي خوزستان

 -1تخريب غيرمستقيم جنگلهای کرانرودی توسط انسان:
احـداث سـدهاي متعـدد روي رودخانههـاي خوزسـتان
سـبب از بيـن رفتن جريانهاي سـيالبي بهعنـوان مهمترین
عامـل شـكلگيري و بقـاي جنگلهـای کـرانرودی شـده
شکل  -6جستهاي حاصل از كفبر كردن درختان پده در حاشیه رودخانه
و درنتیجـه بهدلیـل نامسـاعد شـدن شـرايط محيطـي برای
کارون ،منطقه عقيلي ،گتوند
جوانهزنـي بذرهـاي پـده ،توليد مثـل جنسـي (زادآوري از
طريـق بـذر) آنهـا کاهـش یافتـه و توسـعه تجديـد حيات
غيرجنسـي (ازطريق ريشـهجوش) نیز محدود شـدهاسـت
(شـکل  .)9حاصـل ايـن پدیـده ،ک م شـدن تنـوع ژنتيكي
درختـان پـده و وقـوع فرسـايش ژنتيكـي در جنگلهای
کـرانرودی اسـت .فرسـايش ژنتيكـي ،تودههـاي طبيعي
پـده را بيـش از پيش در مقابـل عوامل نامسـاعد محيطي
آسـيبپذير كـرده و ممكـن اسـت درنهايـت باعث حذف
ل شـود.
آنهـا از بخشهايـي از جنگ 
 -2عوامل تخريب مستقيم توسط انسان:
 تبديـل بيشـهزارها بـه زمينهـاي كشـاورزي :همانند شکل  -7شکلگیری لکههای خالی از پوشش گیاهی در حاشيه رودخانه كرخه،پناهگاه حيات وحش كرخه
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سـایر پوشـشهای گیاهـی طبیعی کشـور ،تبدیـل اراضی
جنگلـی بـه زمینهـای زراعـی یکـی از رایجتریـن
روشهـای تخریـب جنگلهـای کـرانرودی اسـتان
خوزسـتان اسـت؛ بـا ایـن توضیح کـه اگـر در جنگلهایی
نظیـر زاگـرس کشـت محصـوالت زراعـی زیـر درختـان
انجـام میشـود ،در حاشـیه رودخانههـا جنـگل از حاشـیه
بهتدریـج پاکتراشـی شـده و سـپس زراعـت صـورت
میگیـرد (شـکل .)10
 قطـع و بهرهبـرداري :درختـان و درختچههـايجنگلهـای کرانرودی بهوسـيله روسـتاييان محلـي بهمنظور
تأميـن سـوخت و سـاير مصـارف نظيـر حصارکشـي ،قطـع
و بهرهبـرداري ميشـوند (كالگـري .)1372 ،البتـه گاهـی
اوقـات بهعلـت عملیـات عمرانـی نیـز بخشهایـی از جنـگل
پاکتراشـی میشـود (شـکل .)11
 چـراي دام :چـرای دام جنگلنشـینان یکـی دیگـر ازعوامـل تخریـب جنگلهـای کـرانرودی اسـت .دام مـردم
محلـی شـامل گاومیـش ،گاو ،گوسـفند و بـز بـوده (شـکل
 )12کـه آثـار تخریبـی گاومیـش از سـایر دامها کمتر اسـت.
گاومیشهـا بهدلیـل شـرایط فیزیولوژیکـی بدنشـان بـرای
خنـک شـدن بایـد سـاعاتی از روز را در آب سـپری کننـد.
بنابرایـن جنـگل بـرای گاومیشها بیشـتر مسـیر عبور اسـت و
کمتـر در آن چـرا میکننـد.

شکل  -9تضعيف و از بين رفتن جنگل کرانرودی كه احتما ً
ال بهدليل كنترل
جريانهاي سيالبي بروز كرده است (پناهگاه حيات وحش كرخه ،حاشیه رودخانه
کرخه)1385/4/4 ،

 ابهام در قوانين و نامشخص بودن متولي جنگلهاي حاشيهرودخانه :یکی از موانع بزرگ براي برنامهریزی بهمنظور حفظ،
احیا و توسعه جنگلهای کرانرودی ،ابهام در قوانین است.
جنگلهای کرانرودی از یک طرف چون در حریم رودخانه قرار
دارند ،طبق ماده  6آييننامه تعيين حد بستر و حريم رودخانهها،
انهار ،مسيلها ،مردابها و بركههاي طبيعي ،مصوب  1362هيئت
وزيران ،تحت نظارت وزارت نیرو قرار دارند؛ از سوی دیگر
بهدلیل آنکه در این حریم رودخانه ،جنگل وجود دارد ،براساس
مواد  1و  2تصويبهنامه قانون ملی شدن جنگلهاي کشور،
مصوب  1341/10/27هيئت وزيران ،سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور مسئول مديريت آنها است .از طرفی بخشهایی
از اين جنگلهای کرانرودی بهعنوان پناهگاه حیات وحش در
اختیار سازمان حفاظت از محیطزیست قرار دارد و طبق مواد 11
و  12آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست،
مصوب  1354/12/3هیئت وزيران ،انجام هرگونه طرح تحقیقاتی
یا احیایی در آن محدودهها منوط به اجازه آن سازمان است .این
چندگانگی در سازمانهای متولی جنگلهای کرانرودی ،اجرای
طرحهای مدیریتی و احیایی در آنها را برخالف سایر پوششهای
جنگلی کشور (شمال و زاگرس) بسیار دشوار کرده است.

نتیجهگیری و پيشنهادها

درصـورت تـداوم وضـع فعلـي در آينـده نزديـك از جنگلهـاي
کـرانرودی اسـتان خوزسـتان كـه رويشـگاههاي كمنظيـري در
كشـورمان هسـتند ،سـطح چندانـي باقـي نخواهـد مانـد .درايـن
صـورت كمتريـن زيـان ،تشـديد بادهـاي حـاوي گردوغبـار اسـت
كـه هماکنـون نیـز يكـي از بزرگتريـن معضلات محيطزيسـتي
اسـتانهاي جنـوب غربـي و جنوبـي كشـور و بهویـژه خوزسـتان
محسـوب میشـود .برای ایجاد و توسـعه پوشـش درختی در اسـتان
خوزسـتان تأکیـد زیـادی بر گونههـای غیربومـی نظیـر اوکالیپتوس
( Eucalyptus camaldulensisو  ،)E. microthecaسُ ـمر
شکل  -8یک پایه پده با ارتفاع بیش از  16متر (حاشيه رودخانه كارون ،منطقه (کهـور پاکسـتانی) ( )Prosopis julifloraو اخیـرا ً کونوکارپـوس
( )Conocarpus erectusمیشـود .هـر سـه ایـن گونههـا بـه
عقيلي ،گتوند)
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يخبن�دان و س�رمای زی�ر صفر درج�ه حساس�یت دارن�د (�Pasiec
znik et al., 2001; Gilman and Watson, 1993; Teulières
)et al., 2007؛ این درحالیاسـت که براسـاس آمار هواشناسـی در

اسـتان خوزسـتان ،هـر چندسـال یک بار ممکن اسـت دمـای مطلق
در زمسـتان بـه زیـر صفـر درجـه سـانتیگراد نیـز برسـد .کشـت و
توسـعه گونههـای غیربومی در فضای سـبز شـهری (البتـه بهصورت
آمیختـه) همچنیـن بـرای تثبیـت شـنهای روان مفیـد اسـت .ولـی
محققـان و سیاسـتگذاران نبایـد از گونههـای بومی همچـون پده که
در طول هزاران سـال با شـرایط محیطی خوزسـتان سـازگار شدهاند
و بـا کمتریـن هزینـه اسـتقرار میيابنـد ،غافـل باشـند .جنگلهـای
حاشـیه رودخانـهای خوزسـتان منابـع ژنتیکـی ارزشـمندی هسـتند
کـه از نظـر محيطزيسـتي دارای اهمیـت بسـیاری بـوده و از سـویی
بـا صـرف هزینههـای بسـیار کمتری نسـبت بـه گونههـای غیربومي
قابلیـت توسـعه دارنـد؛ بنابرایـن بـرای حفـظ ،احیـا و توسـعه آنهـا
پيشـنهاد ميشـود مـوارد زیر در نظـر گرفته شـده و اجرایی شـوند:
 -1اصالح قوانين
ش گیاهـی بهعنـوان جنـگل و تعييـن يك
بـا تعریـف ایـن نـوع پوشـ 
سـازمان يـا وزارتخانـه بهعنـوان متول ّي جنگلهـاي کـرانرودي ،موانع
قانونـی بـرای مدیریـت و تهیـه طرحهـای جنـگلداری در ایـن مناطق

شکل  -10تبديل تدريجي اراضي جنگلي به كشاورزي در پناهگاه حيات وحش
كرخه.1385/4/4 ،

برطـرف میشـود .همپوشـانی حوزههـای فعالیـت وزارت نیـرو،
سـازمان جنگلها و مراتع کشـور و سـازمان محیطزیسـت در محدوده
جنگلهای کرانرودی سـبب شـده هر یک از این تشـکیالت به فراخور
مسـئولیتهای خـود ،تعریف متفاوتی از این پوشـشها داشـته باشـند.
بهعنـوان مثال ممکن اسـت بـرای وزارت نیرو آبرسـانی و فعالیتهای
عمرانـی بر حفظ اکوسیسـتم ارجحیت داشـته باشـد ،درحالیکه اولویت
ال برعکس اسـت .یکـی از مشـکالت بزرگی که
دو سـازمان دیگـر کام ً
بـر سـر راه مدیریـت جنگلهـای کـرانرودی خوزسـتان وجـود دارد،
ن جنگلهاسـت .درواقـع بهطور
مبهـم بـودن متول ّی اصلـی مدیریـت ای 
روشـن و مشـخص معلوم نیسـت که اولویـت تصمیمگیری بـا کدامیک
از سـازمانهای محیطزیسـت ،جنگلهـا ،مراتـع و آبخيـزداري کشـور
یـا وزارت نیـرو اسـت .هرچند بهنظر میرسـد سـازمان محیطزیسـت
و سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و آبخيـزداري کشـور در یـک جهت عمل

میکننـد ولـی در مـواردی بهخصـوص میـان سـازمان جنگلهـا و
وزارت نیـرو تضادهایـی بـروز میکنـد که خود بسـتری بـرای ایجاد
سـردرگمی و درنتیجـه تخریـب عرصههـای طبیعی فراهم میسـازد.
اکنـون بخشهایـی از جنگلهـای کـرانرودی خوزسـتان کـه در
اختیار سـازمان محیطزیسـت قرار دارد با وجود مشـکل چـرای دام
و تجاوزهـای مـوردی بـه محـدوده جنگل که بـرای تبدیـل اراضی
ي زراعی انجام میشـود ،همچنان بهتر از سـایر
جنگلـی به زمینهـا 
بیشـهزارها حفاظـت شـده اسـت .ایـن مسـئله مؤید این نظر اسـت
کـه تعیین یک سـازمان یـا وزراتخانه بهعنـوان متول ّـی جنگلهای
کـرانرودی ميتوانـد نقـش مثبتی در حفاظت از آنها داشـته باشـد.
 -2توجه بيشتر به انجام پژوهشهاي هدفمند و مدتدار در
باقيمانده بيشهزارهاي طبيعي خوزستان
نتايـج طرحهاي تحقيقاتـي ميتواند مبناي تهيه دسـتورالعملهايي
بـراي تهيـه طرحهـاي جنگلـداري در ايـن رويشـگاهها شـود.
ضمـن آنكه بـا توجه به احـداث سـدها روي رودخانهها و كنترل
جريانهـاي سـيالبي و از بيـن رفتـن شـرايط محيطـي مطلـوب
بهمنظور اسـتقرار و بقـاي این جنگلها ،براي حفـظ آنها چارهاي
جـز يافتـن راهكارهاي تثبیـت و احياي جنگلهاي کـرانرودي
بـا پذيرفتـن شـرايط موجود ،باقي نمانده اسـت .دسـتيابي به اين
مهـم ،جـز با انجـام تحقيقات حسابشـده ميسـر نميشـود .در
همیـن راسـتا در دهه  1370طرح پیشـاهنگ اصالح و توسـعه
بیشـهزارهای حاشـیه رودخانههـای خوزسـتان بـا گونههـای
درختی و درختچهای سـازگار بومی و غیربومي توسـط محققان
مرکـز تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی خوزسـتان در برخی
بیشـهزارهاي اسـتان بهاجرا درآمد (صالحه شوشـتری.)1381 ،
طبـق نتایـج ایـن تحقیـق در حاشـیه رودخانـه دز ،اسـتقرار
گونههـای اوکالیپتـوس  Eucalyptus camaldulensisو
 ،E. microthecaبههمـراه شیشـم ()Dalbergia sissoo
بسـیار موفقیتآمیـز بـود (صالحـه شوشـتری و همـکاران،
 .)1383هرچنـد بهنظـ ِر تعـداد زیـادی از کارشناسـان و
ازجملـه نگارنـدگان بـا وجود گونههـای بومی ،اسـتفاده از
گونههـای خارجـی در اولویـت قـرار نـدارد ،اما بـا توجه
بـه خطـر تخریـب رویشـگاههای طبیعـی بـر اثـر مجـاور
شـدن زمینهـای زراعـی بـا عرصههـای طبیعی ،اسـتفاده
از ایـن گونههـای بومـی و غیربومـی سـازگار بهعنـوان
کمربنـد حفاظتـی در حـد فاصـل میـان مراکـز جمعیتـی
انسـانی و رویشـگاههای طبیعـی درگذشـته میتوانسـت
باعـث شـود هماکنـون مسـاحت بیشـتری از بیشـهزارها
محفـوظ بمانـد .بهعبارت دیگـر گرچه نتایـج این تحقیق
بـرای بخش اجرا میتوانسـت مفید و قابل بررسـی باشـد
امـا بهدالیلـی که موضـوع این مقاله نیسـت چنـدان مورد
توجـه قـرار نگرفت.
یکـی از مشـکالتی کـه جنگلهـای کـرانرودی
خوزسـتان نظیـر سـایر پوشـشهای طبیعی با آن دسـت
بهگریبـان اسـت ،مسـئله فرسـایش ژنتیکـی اسـت.
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بهعبـارت دیگـر بـا احـداث سـدها و کنتـرل جریانهـای اگـر حفاظـت از چنین پوشـشهای جنگلـی نیـز در اولویتهای این
سـیالبی شـرایط زادآوری بـذری پده کـه تنها گونـه درختی سـازمان اجرایـی قرار گیـرد ،با همکاری مؤسسـه تحقیقـات جنگلها
آن اسـت از بیـن رفتـه و آنچـه که دیـده میشـود زادآوری و مراتـع کشـور در میانمـدت و بلندمـدت امکان حفـظ و احیای آنها
غیرجنسـی حاصـل از ریشـهجوش اسـت .ایـن موضـوع عملـی خواهد شـد.
سـبب کاهـش تنـوع ژنتیکـی پـده شـده کـه درنهایـت ایـن  -3تدوين و اجراي طرحهاي جنگلداري در جنگلهاي کرانرودی
گونـه را نسـبت بـه تغییـرات شـرایط محیطـی کـه ممکـن خوزستان
اسـت در طبیعـت رخ دهد (نظیر گرمتر شـدن زمیـن ،طغیان بــا تدویــن و اجــرای طرحهــای جنــگلداری در جنگلهــاي
آفـات و غیـره) آسـیبپذیرتر ميکنـد .بـرای محافظـت در برابر کــرانرودی خوزســتان ،وضعيــت موجــود تثبيــت شــده و بــا افزايش
فرسـایش ژنتیکـی ،محققان مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـاو مراتع نظــارت از شــدت تخريبهــا كاســته خواهــد شــد .یکــی از عوامــل
بــزرگ تخریــب تمــام پوشـشهای گیاهــی
کشـور اقـدام به انتخـاب پايههـای برتر
کشــور ،بیــکاری و فقــر جنگلنشــینان
پـده از رویشـگاههای طبیعـی کشـور
امروزه منابع طبیعی و
(بـاوی 1381 ،و کالگـری )1389 ،محیطزیست کشور با مشکالت اســت .اگــر بنــا باشــد برنامــه مدیریتــی در
جنگلهــای کــرانرودی خوزســتان اجــرا
و ایجـاد کلکسـیون در اسـتانهای زیادی مواجه است که بخشی از
شــود بایــد انجــام مطالعــات اقتصــادی-
البـرز (کالگـری )1389 ،و خوزسـتان
گردد.
ي
بازم
سوءمدیریت
به
آنها
اجتماعــی نیــز در صــدر قــرار گیــرد و بــا
(غدیریپـور )1393 ،کردنـد.
پیشرو
و
خوب
تفکرات
مواردی
در
درک حساســیتها و مشــکالت ســاکنان
درصورتيکـه ايـن کلکسـيونها
حفـظ شـوند ،میتوانند منابـع ژنتیکی در مدیریت منابع طبیعی کشور از محلــی بــرای ایجــاد شــغل و درآمــد بــا
ارزشـمندی بـرای احیـای پدهزارهـا طرف صاحبنظران مطرح شده که مشــارکت دادن آنهــا در رونــد حفاظــت و
مدیریــت جنگلهایــی کــه خانــه آنهاســت
در حاشـیه رودخانههـای خوزسـتان متأسفانه در هنگام اجرا به بیراهه
اقــدام شــود .جنگلهــای کــرانرودی
باشـند .بهعبـارت دیگر در شـرایطی
کـه امـکان زادآوری بـذری پـده رفته و بهجای دستاوردهای بزرگی خوزســتان ظرفیــت باالیــی بــرای جــذب
بهطـور طبیعـی وجـود نـدارد ،بـا که در نظر بانیان آن بوده به ضایعات گردشــگر دارنــد .درصــورت توســعه
تولیـد نهـال از پرونانسهای مختلف گاه جبرانناپذیری منتهی شده است .صنعــت گردشــگری در ایــن مناطــق امکان
اشــتغالزایی بــرای ســاکنان محلــی نيــز
ایـن گونـه کـه در این کلکسـیونها
فراهــم میشــود؛ بنابرایــن یــک کشــاورز
گـردآوری شـدهاند و کاشـت آن
خُ ــرد بهمنظــور ایجــاد شــغل بــرای
در عرصههـای طبیعـی ،میتـوان
تاحـدودی بـه افزایش تنـوع ژنتیکی آن کمک کرد .مؤسسـه فرزنــدان خــود دســت بــه تجــاوز بــه حریــم جنــگل و تبدیــل
تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور در حوزههـای اکولوژی و آن بــه زمیــن کشــاورزی نمیزنــد .شــاید توســعه گردشــگری
ژنتیـک مطالعـات ذکرشـده را آغـاز کـرد که اغلـب بهعلت در جنگلهــای شــمال کشــور تجربــه چنــدان خوشــایندی بــرای
کمبـود بودجـه تحقیقاتـی تـداوم نیافـت .ازطرفـی نتایـج دلســوزان محیطزیســت و منابــع طبیعــی نباشــد ،زيــرا در مــواردی
حاصلشـده نیز اغلـب بهدلیل تفـاوت اولویتهای سـازمان ســبب تغییــر غیرقانونــی کاربــری اراضــی جنگلــی بــه مســکونی
جنگلهـا ،مراتـع و آبخيـزداري کشـور بهکار گرفته نشـدند( .ویالســازی) شــد ،امــا در خوزســتان شــرایط اقلیمــی دشــوار
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اجــازه ســکونت دائــم بــرای ســاکنان غیربومــی را نمیدهــد و ایــن
مزیتــی اســت کــه درصــورت مدیریــت و هدایــت درســت میتوانــد
منجــر بــه توســعه معقــول صنعــت گردشــگری در ایــن مناطــق
شــود .درواقــع بــا توســعه گردشــگری بهصــورت کنترلشــده و در
محدودههــای معیــن ،ضمــن اشــتغالزایی بــرای ســاکنان محلــی،
هزینههــای الزم بــرای قــرق ،حفاظــت و احیــای اینجنگلهــا
نیــز فراهــم میشــود.
امــروزه منابــع طبیعــی و محیطزیســت کشــور با مشــکالت زیادی
مواجــه اســت کــه بخشــی از آنهــا بــه ســوءمدیریت بازميگــردد .در
مــواردی تفکــرات خــوب و پیشــرو در مدیریــت منابــع طبیعی کشــور
از طــرف صاحبنظــران مطــرح شــده کــه متأســفانه در هنــگام اجــرا
بــه بیراهــه رفتــه و بهجــای دســتاوردهای بزرگــی کــه در نظــر بانیــان
آن بــوده بــه ضایعــات گاه جبرانناپذیــری منتهــی شــده اســت.
هــدف از نوشــتن ایــن مقالــه جلــب نظــر مدیــران و سیاس ـتگذاران
بــه حفاظــت و احيــای جنگلهــای کــرانرودی خوزســتان بــوده و
امیــد اســت چنانچــه ایــن دیدگاههــا اجرایــی شــوند بهدرســتی و
حسابشــده بــه مرحلــه عمــل درآینــد تــا ســبب برکــت و آبادانــی
ایــن منطقــه شــود؛ منطق ـهای کــه بــا وجــود تحمــل هشــت ســال
جنــگ تحمیلــی همچنــان درگیر مشــکالتی اســت کــه شایســته مردم
خونگــرم و صبــور آن نيســت.
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