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پدرام غدیری پور*1 و سامی باوی2
و انقـراض برخـی گونه هـای حیـات  وحـش می شـود. عالوه بر ایـن، 
اقتصـاد محلی بخشـی از روسـتاهای ایـن ناحیه نیز که درسـت یا غلط 
وابسـته بـه ایـن جنگل هـا اسـت، دچار اختـالل خواهـد شـد. در این 
نوشـته تـالش شـده ضمن بیـان ویژگی هـای جنگل هـای کـران رودی 
اسـتان خوزسـتان، ضرورت توجـه ویژه بـه آنها به عنوان پوشـش های 
جنگلـی یـادآور شـود. تا زمانی کـه ایـن پوشـش های گیاهـی از طرف 
سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور به عنـوان جنگل تعریف 
نشـوند عمـاًل امـکان برنامه ریزی بـرای حفظ، احیـا، توسـعه و به طور 

 کلـی مدیریت آنهـا وجود نخواهد داشـت.

تعاريف
- جنگل )Forest(: جنگل عبارت اسـت از سـطح وسـیعي پوشـیده 
از درخـت، درختچـه و سـایر گیاهان که همـراه با جانوران، اشـتراك 
زیستي پیشـرفته اي بین عناصر تشـکیل دهنده آن )گیاهان و جانوران( 
به وجـود مـي آورد و تحت تأثیـر عوامل محیطـي قادر بـه ادامه حیات 
به طـور مسـتقل  اسـت. یـك جنـگل طبیعـي همیشـه قـادر بـه ادامه 
حیات به طور مسـتقل و بدون دخالت انسـان اسـت )مهاجـر، 1384(.

- بیشـه )Bushwood(: در زبـان عام گاهي بیشـه را نیز به جاي 
جنـگل بـه کار مي برند ولـي معمواًل بیشـه به  مناطقي گفته مي شـود که 
پوشـیده از درختچـه  یا بوته باشـد. در مناطق خشـك و نیمه خشـك 
کشـور بـه درخت زارهـا یـا بوته زارهایـي کـه در اطـراف رودخانه ها 
یـا کنـار چشـمه ها ظاهـر مي شـود نیز بیشـه گفتـه مي شـود )مهاجر، 

.)1384
 :)Riparian Zone( )منطقـه کران رودي )حاشـیه رودخانـه اي -
یك خشـکي بـا مسـاحت متغیر، به غیـر از منطقـه سـاحلي رودخانه 
اسـت کـه در مجـاورت آب هـاي دائمـي و فصلـي واقـع شـده و 
تحت تأثیـر آنهـا قـرار دارد )Helms, 1998(. مناطـق کـران رودي 
تحت تأثیـر برهم کنـش مسـتقیم اکوسیسـتم هاي آبـي و خشـکي قرار 

.)Gregory et al., 1991( دارنـد
- جنـگل کـران رودي )Riparian Forest(: پوشـش گیاهي درختي 
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مقدمه
جنگل های کران رودی اسـتان خوزستان )شـکل 1( که در اصطالح محلی 
به آنها بیشـه زار گفته می شـود  اکوسیسـتم های ارزشـمندی هسـتند که با 
وجـود دارا بودن ارزش های محیط زیسـتي و حفاظتی باال تاکنون به عنوان 
پوشـش های جنگلی کمتـر مورد توجه قـرار گرفته اند. این اکوسیسـتم ها 
کـه در جنـوب غربـی ایـران واقع  شـده اند در تثبیـت حاشـیه رودخانه ها 
و جلوگیـری از ایجـاد کانون هـای جدیـد ریزگـرد بسـیار مؤثرنـد. در 
اسـتان خوزسـتان حـدود 82 هزار هکتـار بیشـه زار وجـود دارد )بی نام، 
1382( کـه البتـه به دلیل نبود تعریـف جداگانه از جنگل های کـران رودی 
از طرف سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری کشـور، درختچه زارها 
نیـز در ایـن آمـار ادغـام شـده و درنتیجه مسـاحت واقعـی جنگل های 
کـران رودی خوزسـتان کمتر از این رقم اسـت. براسـاس تعریف درخت 
کـه گیاهی چوبی، متکی بـه خـود، دارای تنه واحد و با ارتفاع دسـت کم 
6 متـر اسـت )ثابتـی، 1355( تنهـا گونـه درختـی این جنگل هـا را پده 
تشـکیل می دهـد. سـایر گیاهـان   )Popoulus euphratica Oliv(
چوبـی نظیـر گزهـا به دلیل نداشـتن تنـه واحـد و ارتفاع کمتـر از 6 متر 
حداکثـر در گـروه درختچه هـا جـای می گیرنـد. پده زارهـا در سراسـر 
کشـور پراکنده انـد ولـی در خوزسـتان شـرایط منحصر به فـردی دارند. 
پر آب تریـن رودخانه های آب شـیرین ایـران )کارون، دز و کرخه( در این 
اسـتان جریـان دارند و حیـات اکوسیسـتم های جنگلی کـران رودی به 
جریان های سـیالبی وابسـته اسـت. این شرایط سبب شـده جنگل های 
کـران رودی بـا گونه غالب پـده با چنین کّمیت و کیفیتی کمتر در سـایر 
نقاط کشـور مشـاهده  شـود. باتوجه به افزایش جمعیت و به دنبال آن 
توسـعه زمین هـای کشـاورزی برای تأمیـن نیازهـای غذایی جامعه 
و اشـتغال زایی و همچنیـن صنعتی شـدن طی دهه های اخیر، شـدت 
تخریـب ایـن جنگل هـا به نحـو چشـمگیری افزایـش یافتـه و اگر 
هرچـه زودتـر برای حفـظ، احیا و توسـعه آنهـا برنامه ریزی عملی 
صـورت نگیـرد به زودی سـطح چندانـی از آنها باقـی نخواهد ماند. 
از بیـن رفتن ایـن جنگل ها باعـث معضالت محیط زیسـتي بزرگی 
ازجملـه تشـدید بیش از پیـش آلودگـی هـوای منطقه بـا ریزگردها 
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و درختچـه اي اسـت که در منطقـه کـران رودی )Riparian Zone( رشـد 
مي کنند.  Riparian Forest یك واژه عمومی اسـت. محققان روسـی واژه 
Tugai Forest را دقیقاً هم معنی با جنگل های حاشـیه  رودخانه ای شـبیه 
به اسـتان خوزسـتان به کار برده انـد. این واژه به جنگل های بیابانی مسـتقر 
در دشـت های سـیالبی گفتـه می شـود کـه به طـور مشـخص در دره های 
 Treshkin et( رودخانه ای و دلتاهای مناطق خشـك مشـاهده می شـوند
al., 1998(. ایـن بیشـه زار ها در آسـیاي میانـه، شـمال چین، مغولسـتان، 
ایـران و مناطـق دیگـري کـه داراي اقلیـم قاره اي خشـك یا نیمه خشـك 

  .)Novikova, 2001( هسـتند، مي رویند

جنگلشناسی 
طبق جنگل گردشي هاي انجام شده توسط نگارندگان در حاشیه رودخانه های 
کرخه )پناهگاه حیات وحش کرخه(، دز )پناهگاه حیات وحش کرخه( و 
کارون )ُگتوند، منطقه عقیلی( تیپ های مختلفی در نقاط مختلف جنگل مشاهده 
شده  است؛ اما به طور  کلی در جنگل های کران رودی خوزستان گونه پده
مي دهد  تشکیل  را  درختي   اشکوب   )Popoulus euphratica(  

شکل 1- جنگل ها، بیشه زارها، درختچه زارها و جنگل های دست کاشت استان خوزستان  )بی نام، 1382(

ُکنار   ،)Tamarix sp.( گز  گونه های  بازدید،  مورد  منطقه  برحسب  و 
کهور  و   )Lycium shawii( َسریم   ،)Ziziphus spina-christi(
)Prosopis koelsiana( اشکوب درختچه اي و باالخره کهورك یا 
 )Vitex pseudo-negundo( جاز   ،)Prosopis farcta( جغجغه 
و لََگجي )Capparis spinosa( اشکوب بوته اي را تشکیل داده اند 

)شکل های 2 و 3(.

زادآوریپده
پده به طور کلی به سه روش در طبیعت قابل تکثیر است. برخی از 
درختان پده دانه زاد هستند یعنی منشأ بذری دارند. بیشه زارهاي پده 
ایجاد شده از بذر نیز معمواًل در سطوح کوچکي به وجود مي آیند و 
در شرایطی مستقر می شوند که در ابتدا، بذرها در فضاهاي خالي 
و باز قرار گیرند، زیرا پده گونه اي به شدت نورپسند است و دیگر 
آنکه بذرهاِي داراي قوه نامیه، در زمان طغیان رودخانه ریخته 
 شوند. درختان پده اي که از طریق بذر به وجود مي آیند، نسبت 
به درختان حاصل از ریشه جوش و جست، عمر طوالني تري 
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و  )مدیررحمتی  مي کنند  تولید  مرغوب تري  و چوب  داشته 
همتی، 1372(.

برخـی دیگـر از درختـان پـده بـا ریشـه جوش تکثیـر 
می شـوند. این گونه درختی با داشـتن یك سیسـتم ریشـه اي 
وسـیع کـه تـا فاصله هـاي زیـادي گسـترش پیـدا مي کنـد 
ایجـاد ریشـه جوش هاي  بـا  )شـکل های 4 و 5(، مي توانـد 
متعـدد از جوانه هـاي خفتـه و نابه جای روي ریشـه، نهال هاي 
زیـادي تولیـد کنـد. چنانچـه شـرایط محیـط از نظـر رطوبت 
و درجـه حـرارت مناسـب باشـد اطـراف درخت مـادری در 
فاصلـه زمانـي کوتاهي، پوشـیده از ریشـه جوش خواهد شـد 

)کالگـري، 1372( )شـکل 5(.
پـده همچنین جزو درختاني اسـت که قابلیت جسـت دهي 
باالیـي دارد و پـس از قطـع تنـه، جسـت هایي از محـل قطـع 
به وجـود مي آینـد کـه درصـورت حاصلخیـزي خـاك و سـن 
مناسـب ُکنـده درخت، تعـداد آنها زیـاد خواهد بـود )کالگري، 

1372؛ مدیررحمتـی و همتـی، 1372( )شـکل  6(.

بومشناسی
توسـعه و وجـود جنگل هـای کـران رودی به شـدت وابسـته به 
رژیـم هیدرولوژیکـي رودخانه هـا اسـت. ایـن جنگل هـا برای 
اسـتقرار و کاهـش شـوري خـاك و نیز دسترسـي بـه آب هاي 
زیرزمینـي کـه به نوبه خـود توسـط رودخانه ها تغذیه مي شـوند 
بـه جریان هـاي سـیالبي وابسـته هسـتند. مناسـب ترین عمـق 
سـفره آب زیرزمینـي بـراي درختـان بالغ این جنگل هـا، 2 تا 5 
متـر اسـت )Rüger, 2002(. تـا 0/25 درصد شـوري در یك 
متـر اول خـاك ایـن جنگل هـا، گونه هـاي شـاخص را تضعیف 
می کنـد. بدین ترتیـب درختـان و درختچه هـا در برابـر بیماري و 
هجـوم آفت ها آسـیب پذیر مي شـوند. در این وضعیـت گونه هاي 
درختـي حـذف و گونه هـاي شورپسـند جایگزین می شـوند. این 
فراینـد بـا کاهـش تنـوع زیسـتي جوامـع گیاهـي همراه اسـت. 
وقتـي شـوري بـه 0/45 درصـد مي رسـد، درختان به طـور کامل 
از جوامـع گیاهـي حاشـیه رودخانـه ناپدید مي شـوند )شـکل 7( 

 .)Kuzmina and Treshkin, 1997(
ایـن جنگل هـا زیسـتگاه تعـدادي از جانـوران وحشـي نظیر 
گرگ، شـغال، روباه معمولي، گوزن زرد و گراز هسـتند )کالگري، 
1372(. همچنین در تشـکیل و بهبـود ظرفیت نگهداري آب خاك 
اثرگـذار بـوده و حاشـیه رودخانـه و خـاك را از فرسـایش آبي و 

بـادي حفـظ مي کنند. 
ایـن توده های جنگلی، سـدهایي طبیعي در مقابـل طوفان هاي 
شـن و خـاك کـه حـاوي نمـك و غبـار بـوده و از زمین هـاي 
تخریب یافتـه مجـاور منشـأ مي گیرنـد، ایجـاد مي کننـد و بـا به دام  
باعـث  بـروز سـیل،  انداختـن رسـوبات رودخانـه اي در هنـگام 
.)Treshkin et al., 1998( افزایـش حاصلخیزي خاك مي شـوند

پـده مهم تریـن و تنهـا گونـه درختـي جنگل هـای کـران رودی 
طبیعـي اسـتان خوزسـتان اسـت کـه ارتفـاع آن بـه 15 متـر مي رسـد 

شکل 2- ساختار جنگل در حاشیه رودخانه کارون، منطقه عقیلي، گتوند

شکل 3- ساختار جنگل در حاشیه رودخانه کرخه، پناهگاه حیات وحش کرخه
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شکل 5- زادآوري پده حاصل از ریشه جوش )پناهگاه حیات وحش کرخه، 
حاشیه رودخانه کرخه(

شکل 4- بخشي از ریشه هاي جانبي پده به طول بیش از 5 متر )حاشیه رودخانه 
کارون، منطقه عقیلي، گتوند(

شکل  6- جست هاي حاصل از کف بر کردن درختان پده در حاشیه رودخانه 
کارون، منطقه عقیلي، گتوند

شکل  7- شکل گیری لکه های خالی از پوشش گیاهی در حاشیه رودخانه کرخه، 
پناهگاه حیات وحش کرخه
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)ثابتـي، 1355( )شـکل 8(. حداکثـر رشـد ارتفاعـی ایـن گونـه در 
سـنین 25 تا 30 سـالگی اسـت، اما رشـد قطری آن همچنان ادامه 
پیـدا می کنـد )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., 2004( خاك است. 

خصوصياتژنتيكيدرختانپده
 پراکنـش وسـیع جغرافیایـي و تفـاوت شـرایط آب و هوایـي 
رویشـگاه هاي پـده، تنـوع ژنتیکـي گسـترده ای را در این گونه 
فراهـم کـرده و باعـث ظهـور اکوتیپ هـاي متعـددي  شـده 
اسـت )همتـی و مدیررحمتـی، 1373(. از ایـن رو با شناسـایي 
و انتخـاب پایه هـاي مختلـف و اصـالح و بهبـود کیفـي آنهـا 
رویشـگاه هاي  در  را  وسـیعي  جنگل کاري هـاي  مي تـوان 

طبیعـي ایـن گونـه انجـام داد )کالگـري، 1372(.

اهميتاقتصاديپده
چـوب پـده به رنـگ قهـوه اي تیـره بـوده )کالگـري، 1372(، 
بـر  گـرم   0/160 خشـك  هـواي  در  آن  مخصـوص  وزن 
سـانتي متر مکعـب  و ازجملـه چوب هـاي سـخت و مقـاوم 
اسـت. از چـوب پـده در سـاختن درب و پنجره، مبل سـازي 
و کبریت سـازي اسـتفاده مي شـود. متوسـط طول فیبر چوب 
پـده 1/14 میلي متـر بـوده و بـراي صنایع سـلولزي بسـیار 
مناسـب اسـت )مدیررحمتـی و همتـی، 1372(. همچنیـن 
دامـداران محلـي در فصـل خشـك سـال از شـاخ و بـرگ 
ایـن درختـان بـراي تعلیـف دام هاي خـود اسـتفاده مي کنند 

)کالگـري و همـکاران، 1379(.

عواملتخريببيشهزارهايخوزستان
1-تخريبغيرمستقيمجنگلهایکرانرودیتوسطانسان:
 احـداث سـدهاي متعـدد روي رودخانه هـاي خوزسـتان 
سـبب از بیـن رفتن جریان هاي سـیالبي به عنـوان مهم ترین 
عامـل شـکل گیري و بقـاي جنگل هـای کـران رودی شـده 
و درنتیجـه به دلیـل نامسـاعد شـدن شـرایط محیطـي برای 
جوانه زنـي بذر هـاي پـده، تولید مثـل جنسـي )زادآوري از 
طریـق بـذر( آنهـا کاهـش یافتـه و توسـعه تجدیـد حیات 
غیرجنسـي )ازطریق ریشـه جوش( نیز محدود شـده  اسـت 
)شـکل 9(. حاصـل ایـن پدیـده، کم  شـدن تنـوع ژنتیکي 
درختـان پـده و وقـوع فرسـایش ژنتیکـي در جنگل های 
کـران رودی اسـت. فرسـایش ژنتیکـي، توده هـاي طبیعي 
پـده را بیـش از پیش در مقابـل عوامل نامسـاعد محیطي 
آسـیب پذیر کـرده و ممکـن اسـت درنهایـت باعث حذف 

آنهـا از بخش هایـي از جنگل  شـود.
2-عواملتخريبمستقيمتوسطانسان:

- تبدیـل بیشـه زارها بـه زمین هـاي کشـاورزي: همانند 
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سـایر پوشـش های گیاهـی طبیعی کشـور، تبدیـل اراضی 
رایج تریـن  از  یکـی  زراعـی  زمین هـای  بـه  جنگلـی 
اسـتان  کـران رودی  جنگل هـای  تخریـب  روش هـای 
خوزسـتان اسـت؛ بـا ایـن توضیح کـه اگـر در جنگل هایی 
نظیـر زاگـرس کشـت محصـوالت زراعـی زیـر درختـان 
انجـام می شـود، در حاشـیه رودخانه هـا جنـگل از حاشـیه 
صـورت  زراعـت  سـپس  و  شـده  پاك تراشـی  به تدریـج 

.)10 )شـکل  می گیـرد 
درختچه هـاي  و  درختـان  بهره بـرداري:  و  قطـع   -
جنگل هـای کران رودی به وسـیله روسـتاییان محلـي به منظور 
تأمیـن سـوخت و سـایر مصـارف نظیـر حصارکشـي، قطـع 
گاهـی  البتـه   .)1372 )کالگـري،  مي شـوند  بهره بـرداري  و 
اوقـات به علـت عملیـات عمرانـی نیـز بخش هایـی از جنـگل 

.)11 )شـکل  می شـود  پاك تراشـی 
- چـراي دام: چـرای دام جنگل نشـینان یکـی دیگـر از 
مـردم  دام  اسـت.  کـران رودی  جنگل هـای  تخریـب  عوامـل 
محلـی شـامل گاومیـش، گاو، گوسـفند و بـز بـوده )شـکل 
12( کـه آثـار تخریبـی  گاومیـش از سـایر دام ها کمتر اسـت. 
بـرای  بدنشـان  فیزیولوژیکـی  شـرایط  به دلیـل  گاومیش هـا 
خنـك  شـدن بایـد سـاعاتی از روز را در آب سـپری کننـد. 
بنابرایـن جنـگل بـرای گاومیش ها بیشـتر مسـیر عبور اسـت و 

کمتـر در آن چـرا می کننـد.

- ابهام در قوانین و نامشخص بودن متولي جنگل هاي حاشیه 
حفظ،  به منظور  برنامه ریزی  براي  بزرگ  موانع  از  یکی  رودخانه: 
است.  قوانین  در  ابهام  کران رودی،  جنگل های  توسعه  و  احیا 
جنگل های کران رودی از یك طرف چون در حریم رودخانه قرار 
بستر و حریم رودخانه ها،  تعیین حد  آیین نامه   6 ماده  دارند، طبق 
انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه هاي طبیعي، مصوب 1362 هیئت 
دیگر  سوی  از  دارند؛  قرار  نیرو  وزارت  نظارت  تحت  وزیران، 
براساس  دارد،  رودخانه، جنگل وجود  این حریم  در  آنکه  به دلیل 
کشور،  جنگل هاي  شدن  ملی  قانون  تصویبه نامه   2 و   1 مواد 
و  مراتع  1341/10/27 هیئت وزیران، سازمان جنگل ها،  مصوب 
آبخیزداری کشور مسئول مدیریت آنها است. از طرفی بخش هایی 
در  وحش  حیات  پناهگاه  به عنوان  کران رودی  جنگل های  این  از 
اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار دارد و طبق مواد 11 
زیست،  محیط  بهسازي  و  حفاظت  قانون  اجرایي  آیین نامه   12 و 
مصوب 1354/12/3 هیئت وزیران، انجام هرگونه طرح تحقیقاتی 
یا احیایی در آن محدوده ها منوط به اجازه آن سازمان  است. این 
اجرای  کران رودی،  جنگل های  متولی  سازمان های  در  چندگانگی 
طرح های مدیریتی و احیایی در آنها را برخالف سایر پوشش های 

جنگلی کشور )شمال و زاگرس( بسیار دشوار کرده  است.

نتيجهگيریوپيشنهادها
درصـورت تـداوم وضـع فعلـي در آینـده نزدیـك از جنگل هـاي 
در  کم نظیـري  رویشـگاه هاي  کـه  خوزسـتان  اسـتان  کـران رودی 
درایـن  مانـد.  نخواهـد  باقـي  چندانـي  سـطح  هسـتند،  کشـورمان 
 صـورت کمتریـن زیـان، تشـدید بادهـاي حـاوي گردوغبـار اسـت 
محیط زیسـتي  معضـالت  بزرگ تریـن  از  یکـي  نیـز  هم اکنـون  کـه 
اسـتان هاي جنـوب  غربـي و جنوبـي کشـور و به ویـژه خوزسـتان  
محسـوب می شـود. برای ایجاد و توسـعه پوشـش درختی در اسـتان 
خوزسـتان تأکیـد زیـادی بر گونه هـای غیربومـی نظیـر اوکالیپتوس 
ُسـمر   ،)E. microtheca و   Eucalyptus camaldulensis(
کونوکارپـوس )کهـور پاکسـتانی( )Prosopis juliflora( و اخیـراً 

بـه  ایـن گونه هـا   )Conocarpus erectus( می شـود. هـر سـه 
شکل 8- یك پایه پده با ارتفاع بیش از 16 متر )حاشیه رودخانه کارون، منطقه 

عقیلي، گتوند(

شکل 9- تضعیف و از بین رفتن جنگل کران رودی که احتمااًل به دلیل کنترل 
جریان هاي سیالبي بروز کرده است )پناهگاه حیات وحش کرخه، حاشیه رودخانه 

کرخه، 1385/4/4(
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Pasiec-(  یخبنـدان و سـرمای زیـر صفر درجـه حساسـیت دارنـد
 znik et al., 2001; Gilman and Watson, 1993; Teulières
et al., 2007(؛ این در حالی  اسـت که براسـاس آمار هواشناسـی در 
اسـتان خوزسـتان، هـر چندسـال یك بار ممکن اسـت دمـای مطلق 
در زمسـتان بـه زیـر صفـر درجـه سـانتی گراد نیـز برسـد. کشـت و 
توسـعه گونه هـای غیربومی در فضای سـبز شـهری )البتـه به صورت 
آمیختـه( همچنیـن بـرای تثبیـت شـن های روان مفیـد اسـت. ولـی 
محققـان و سیاسـت گذاران نبایـد از گونه هـای بومی همچـون پده که 
در طول هزاران سـال با شـرایط محیطی خوزسـتان سـازگار شده اند 
و بـا کمتریـن هزینـه اسـتقرار می یابنـد، غافـل باشـند. جنگل هـای 
حاشـیه رودخانـه ای خوزسـتان منابـع ژنتیکـی ارزشـمندی هسـتند 
کـه از نظـر محیط زیسـتي دارای اهمیـت بسـیاری بـوده و از سـویی 
بـا صـرف هزینه هـای بسـیار کمتری نسـبت بـه گونه هـای غیربومي 
قابلیـت توسـعه دارنـد؛ بنابرایـن بـرای حفـظ، احیـا و توسـعه آنهـا 
پیشـنهاد مي شـود مـوارد زیر در نظـر گرفته شـده و اجرایی شـوند:

1-اصالحقوانين
بـا تعریـف ایـن نـوع پوشـش  گیاهـی به عنـوان جنـگل و تعییـن یك 
سـازمان یـا وزارتخانـه به عنـوان متولّي جنگل هـاي کـران رودي، موانع 
قانونـی بـرای مدیریـت و تهیـه طرح هـای جنـگل داری در ایـن مناطق 

نیـرو،  وزارت  فعالیـت  حوزه هـای  هم پوشـانی  می شـود.  برطـرف 
سـازمان جنگل ها و مراتع کشـور و سـازمان محیط زیسـت در محدوده 
جنگل های کران رودی سـبب شـده هر یك از این تشـکیالت به فراخور 
مسـئولیت های خـود، تعریف متفاوتی از این پوشـش ها داشـته باشـند. 
به عنـوان مثال ممکن اسـت بـرای وزارت نیرو آب رسـانی و فعالیت های 
عمرانـی بر حفظ اکوسیسـتم ارجحیت داشـته باشـد، در حالی که اولویت 
دو سـازمان دیگـر کاماًل برعکس اسـت. یکـی از مشـکالت بزرگی که 
بـر سـر راه مدیریـت جنگل هـای کـران رودی خوزسـتان وجـود دارد، 
مبهـم بـودن متولّی اصلـی مدیریـت این  جنگل هاسـت. درواقـع به طور 
روشـن و مشـخص معلوم نیسـت که اولویـت تصمیم گیری بـا کدام یك 
از سـازمان های محیط زیسـت، جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداري کشـور 
یـا وزارت نیـرو  اسـت. هرچند به نظر می رسـد سـازمان محیط زیسـت 
و سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداري کشـور در یـك جهت عمل 

می کننـد ولـی در مـواردی به خصـوص میـان سـازمان جنگل هـا و 
وزارت نیـرو تضادهایـی بـروز می کنـد که خود بسـتری بـرای ایجاد 
سـردرگمی و درنتیجـه تخریـب عرصه هـای طبیعی فراهم می سـازد. 
اکنـون بخش هایـی از جنگل هـای کـران رودی خوزسـتان کـه در 
اختیار سـازمان محیط زیسـت قرار دارد با وجود مشـکل چـرای دام 
و تجاوزهـای مـوردی بـه محـدوده جنگل که بـرای تبدیـل اراضی 
جنگلـی به زمین هـاي  زراعی انجام می شـود، همچنان بهتر از سـایر 
بیشـه زارها حفاظـت شـده اسـت. ایـن مسـئله مؤید این نظر اسـت 
کـه تعیین یك سـازمان یـا وزراتخانه به عنـوان متولّـی جنگل های 
کـران رودی مي توانـد نقـش مثبتی در حفاظت از آنها داشـته باشـد.
در مدتدار و هدفمند پژوهشهاي انجام به بيشتر توجه -2

باقيماندهبيشهزارهايطبيعيخوزستان
نتایـج طرح هاي تحقیقاتـي مي تواند مبناي تهیه دسـتورالعمل هایي 
بـراي تهیـه طرح هـاي جنگلـداري در ایـن رویشـگاه ها شـود. 
ضمـن آنکه بـا توجه به احـداث سـدها روي رودخانه ها و کنترل 
جریان هـاي سـیالبي و از بیـن رفتـن شـرایط محیطـي مطلـوب 
به منظور اسـتقرار و بقـاي این جنگل ها، براي حفـظ آنها چاره اي 
جـز یافتـن راهکارهاي تثبیـت و احیاي جنگل هاي کـران رودي 
بـا پذیرفتـن شـرایط موجود، باقي نمانده اسـت. دسـتیابي به این 
مهـم، جـز با انجـام تحقیقات حساب شـده میسـر نمي شـود. در 
همیـن راسـتا در دهه 1370 طرح پیشـاهنگ اصالح و توسـعه 
بیشـه زارهای حاشـیه رودخانه هـای خوزسـتان بـا گونه هـای 
درختی و درختچه ای سـازگار بومی و غیربومي توسـط محققان 
مرکـز تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی خوزسـتان در برخی 
بیشـه زارهاي اسـتان به اجرا درآمد )صالحه شوشـتری، 1381(. 
طبـق نتایـج ایـن تحقیـق در حاشـیه رودخانـه دز، اسـتقرار 
و  Eucalyptus camaldulensis اوکالیپتـوس  گونه هـای 
 )Dalbergia sissoo( به همـراه شیشـم ،E. microtheca 
بسـیار موفقیت آمیـز بـود )صالحـه شوشـتری و همـکاران، 
و  کارشناسـان  از  زیـادی  تعـداد  به  نظـِر  1383(. هرچنـد 
ازجملـه نگارنـدگان بـا وجود گونه هـای بومی، اسـتفاده از 
گونه هـای خارجـی در اولویـت قـرار نـدارد، اما بـا توجه 
بـه خطـر تخریـب رویشـگاه های طبیعـی بـر اثـر مجـاور 
شـدن زمین هـای زراعـی بـا عرصه هـای طبیعی، اسـتفاده 
از ایـن گونه هـای بومـی و غیربومـی سـازگار به عنـوان 
کمربنـد حفاظتـی در حـد فاصـل میـان مراکـز جمعیتـی 
انسـانی و رویشـگاه های طبیعـی درگذشـته می توانسـت 
باعـث شـود هم اکنـون مسـاحت بیشـتری از بیشـه زارها 
محفـوظ بمانـد. به عبارت دیگـر گرچه نتایـج این تحقیق 
بـرای بخش اجرا می توانسـت مفید و قابل بررسـی باشـد 
امـا به دالیلـی که موضـوع این مقاله نیسـت چنـدان مورد 

توجـه قـرار نگرفت. 
کـران رودی  جنگل هـای  کـه  مشـکالتی  از  یکـی 
خوزسـتان نظیـر سـایر پوشـش های طبیعی با آن دسـت 
اسـت.  ژنتیکـی  فرسـایش  مسـئله  اسـت،  به گریبـان 

شکل 10- تبدیل تدریجي اراضي جنگلي به کشاورزي در پناهگاه حیات وحش 
کرخه، 1385/4/4.
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به عبـارت دیگـر بـا احـداث سـدها و کنتـرل جریان هـای 
سـیالبی شـرایط زادآوری بـذری پده کـه تنها گونـه درختی 
آن اسـت از بیـن رفتـه و آن چـه که دیـده می شـود زادآوری 
ایـن موضـوع  از ریشـه جوش اسـت.  غیرجنسـی حاصـل 
سـبب کاهـش تنـوع ژنتیکـی پـده شـده کـه درنهایـت ایـن 
گونـه را نسـبت بـه تغییـرات شـرایط محیطـی کـه ممکـن 
اسـت در طبیعـت رخ دهد )نظیر گرم تر شـدن زمیـن، طغیان 
آفـات و غیـره( آسـیب پذیرتر مي کنـد. بـرای محافظـت در برابر 
فرسـایش ژنتیکـی، محققان مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـاو مراتع 

کشـور اقـدام به انتخـاب پایه هـای برتر 
پـده از رویشـگاه های طبیعـی کشـور 
 )1389 کالگـری،  و   1381 )بـاوی، 
اسـتان های  در  کلکسـیون  ایجـاد  و 
البـرز )کالگـری، 1389( و خوزسـتان 
کردنـد.   )1393 )غدیری پـور، 
کلکسـیون ها  ایـن  درصورتي کـه 
حفـظ شـوند، می توانند منابـع ژنتیکی 
ارزشـمندی بـرای احیـای پده زارهـا 
در حاشـیه رودخانه هـای خوزسـتان 
باشـند. به عبـارت دیگر در شـرایطی 
پـده  بـذری  زادآوری  امـکان  کـه 
بـا  نـدارد،  وجـود  طبیعـی  به طـور 
تولیـد نهـال از پرونانس های مختلف 
ایـن گونـه کـه در این کلکسـیون ها 
آن  کاشـت  و  شـده اند  گـردآوری 
می تـوان  طبیعـی،  عرصه هـای  در 

تاحـدودی بـه افزایش تنـوع ژنتیکی آن کمك کرد. مؤسسـه 
تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور در حوزه هـای اکولوژی و 
ژنتیـك مطالعـات ذکرشـده را آغـاز کـرد که اغلـب به علت 
کمبـود بودجـه تحقیقاتـی تـداوم نیافـت. ازطرفـی نتایـج 
حاصل شـده نیز اغلـب به دلیل تفـاوت اولویت های سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداري کشـور به کار گرفته نشـدند. 

اگـر حفاظـت از چنین پوشـش های جنگلـی نیـز در اولویت های این 
سـازمان اجرایـی قرار گیـرد، با همکاری مؤسسـه تحقیقـات جنگلها 
و مراتـع کشـور در میان مـدت و بلندمـدت امکان حفـظ و احیای آنها 

عملـی خواهد شـد.
3-تدوينواجرايطرحهايجنگلداريدرجنگلهايکرانرودی

خوزستان
بــا تدویــن و اجــرای طرح هــای جنــگل داری در جنگل هــاي 
کــران رودی خوزســتان، وضعیــت موجــود تثبیــت شــده و بــا افزایش 
نظــارت از شــدت تخریب هــا کاســته خواهــد شــد. یکــی از عوامــل 
بــزرگ تخریــب تمــام پوشــش های گیاهــی 
کشــور، بیــکاری و فقــر جنگل نشــینان 
اســت. اگــر بنــا باشــد برنامــه مدیریتــی در 
ــرا  ــتان اج ــران رودی خوزس ــای ک جنگل ه
ــادی-  ــات اقتص ــام مطالع ــد انج ــود بای ش
اجتماعــی نیــز در صــدر قــرار گیــرد و بــا 
ــاکنان  ــکالت س ــیت ها و مش درك حساس
ــا  ــد ب ــغل و درآم ــاد ش ــرای ایج ــی ب محل
ــت و  ــد حفاظ ــا در رون مشــارکت دادن آنه
ــه آنهاســت  مدیریــت جنگل هایــی کــه خان
کــران رودی  جنگل هــای  شــود.  اقــدام 
ــرای جــذب  ــی ب ــت باالی خوزســتان ظرفی
توســعه  درصــورت  دارنــد.  گردشــگر 
صنعــت گردشــگری در ایــن مناطــق امکان 
ــز  ــی نی ــاکنان محل ــرای س ــتغال زایی ب اش
ــاورز  ــك کش ــن ی ــود؛ بنابرای ــم می ش فراه
بــرای  شــغل  ایجــاد  به منظــور  ُخــرد 
ــل  ــگل و تبدی ــم جن ــه حری ــاوز ب ــه تج ــت ب ــود دس ــدان خ فرزن
ــگری  ــعه گردش ــاید توس ــد. ش ــاورزی نمی زن ــن کش ــه زمی آن ب
ــرای  ــایندی ب ــدان خوش ــه چن ــور تجرب ــمال کش ــای ش در جنگل ه
دلســوزان محیط زیســت و منابــع طبیعــی نباشــد، زیــرا در مــواردی 
ــه مســکونی  ــی ب ــری اراضــی جنگل ــی کارب ــر غیرقانون ســبب تغیی
ــوار  ــی دش ــرایط اقلیم ــتان ش ــا در خوزس ــد، ام ــازی( ش )ویالس

شکل 12- چراي دام در جنگل حاشیه رودخانه ای )منطقه عقیلي، گتوند، حاشیه 
رودخانه کارون، 1387/10/23(

شکل 11- کف بر کردن جنگل کران رودی برای ساخت مسیر انحرافي 
رودخانه توسط سازمان آب و برق خوزستان )حاشیه رودخانه کارون، 

منطقه عقیلي، گتوند، 1387/10/23(

و طبيعی منابع امروزه
مشكالت با کشور محيطزيست
از بخشی که است مواجه زيادی
بازميگردد. سوءمديريت به آنها
درمواردیتفكراتخوبوپيشرو
درمديريتمنابعطبيعیکشوراز
طرفصاحبنظرانمطرحشدهکه
بيراهه به اجرا هنگام در متأسفانه
رفتهوبهجایدستاوردهایبزرگی
کهدرنظربانيانآنبودهبهضايعات
گاهجبرانناپذيریمنتهیشدهاست.
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اجــازه ســکونت دائــم بــرای ســاکنان غیربومــی را نمی دهــد و ایــن 
مزیتــی اســت کــه درصــورت مدیریــت و هدایــت درســت می توانــد 
ــق  ــن مناط ــگری در ای ــت گردش ــول صنع ــعه معق ــه توس ــر ب منج
ــا توســعه گردشــگری به صــورت کنترل شــده و در  ــع ب شــود. درواق
ــی،  ــاکنان محل ــرای س ــتغال زایی ب ــن اش ــن، ضم ــای معی محدوده ه
ــا  ــای این جنگل ه ــت و احی ــرق، حفاظ ــرای ق ــای الزم ب هزینه ه

ــود.  ــم می ش ــز فراه نی
امــروزه منابــع طبیعــی و محیط زیســت کشــور با مشــکالت زیادی 
مواجــه اســت کــه بخشــی از آنهــا بــه ســوءمدیریت بازمي گــردد. در 
مــواردی تفکــرات خــوب و پیشــرو در مدیریــت منابــع طبیعی کشــور 
از طــرف صاحب نظــران مطــرح شــده کــه متأســفانه در هنــگام اجــرا 
بــه بیراهــه رفتــه و به جــای دســتاوردهای بزرگــی کــه در نظــر بانیــان 
ــت.  ــده اس ــی ش ــری منته ــات گاه جبران ناپذی ــه ضایع ــوده ب آن ب
هــدف از نوشــتن ایــن مقالــه جلــب نظــر مدیــران و سیاســت گذاران 
ــوده و  ــران رودی خوزســتان ب ــای ک ــای جنگل ه ــه حفاظــت و احی ب
ــتی و  ــوند به درس ــی ش ــا اجرای ــن دیدگاه ه ــه ای ــت چنانچ ــد اس امی
حساب شــده بــه مرحلــه عمــل درآینــد تــا ســبب برکــت و آبادانــی 
ــا وجــود تحمــل هشــت ســال  ــه ب ــه ای ک ــه شــود؛ منطق ــن منطق ای
جنــگ تحمیلــی همچنــان درگیر مشــکالتی اســت کــه شایســته مردم 

خونگــرم و صبــور آن  نیســت.
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