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Abstract

The forest is one of the valuable resources that nature has provided to humans. The Hyrcani forests - also 
called the Caspian and northern forests - are one of the oldest forests in the world having survived mil-
lions of years, from the Third Age of Geology and the Ice Age. Due to the need to increase rangelands 
and gardens in different periods in Iran, natural disasters, vilification, heterogeneous crop changes, pests, 
diseases and deforestation have caused large levels of Hyrcani forests to be reduced and destroyed. The 
proposal to register these valuable forests was initiated by the Ministry of Cultural Heritage in 2017 and 
was sent to the UNESCO Secretariat two years later. After field evaluation in 2018, at the forty-third 
meeting of the UNESCO World Heritage Committee, in Baku, these forests were listed as the twen-
ty-fourth Iranian registered heritage on the UNESCO World Heritage List. Proper and scientific manage-
ment of the recorded areas of the Hyrcani forests not only can be a source of protection for these works, 
but can also generate employment for thousands of people. Challenges of this valuable natural habitat 
include exploitation, livestock grazing, land use change, lowland elevation and elevation, and threats to 
natural factors include pests and diseases, fires and natural erosion.
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چكیده
ـ که به آن جنگل ها ی   جنگل يکی از مواهب با ارزشی است که طبیعت در اختیار انسان قرار داده است. جنگل ها ی هیرکانیـ 
خزری و جنگل ها ی شمال نیز مي گويند يکی از قديمی ترين جنگل ها ی جهان است که از میلیون ها سال پیش، از دوران سوم 
زمین شناسی و عصر يخبندان بر جای مانده است. در دوره های مختلف در ايران به دلیل نیاز به افزايش مراتع و باغات و در کنار 
آن باليايی طبیعی، ويالسازی، تغییر کاربری ناهمگون، آفات، امراض و جنگل تراشی سبب شده تا سطح زيادی از جنگل ها ی 
هیرکانی کاهش يافته يا و تخريب شود. پیشنهاد ثبت اين جنگل ها ی ارزشمند در سال 1396 توسط سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی شروع و پس از دو سال پروندۀ آن به دبیرخانۀ يونسکو ارسال شد. پس از ارزيابی میدانی در سال 
1397 درنهايت طی چهل و سومین اجالس کمیتۀ میراث جهانی يونسکو، در باکو، اين جنگل ها  به عنوان بیست و چهارمین اثر 
ثبت شدۀ ايران در فهرست میراث جهانی يونسکو به ثبت رسید. مديريت صحیح و علمی مناطق ثبت شدۀ جنگل ها ی هیرکانی 
نه تنها می تواند منشاء حفاظت اين آثار باشد، بلکه به تولید اشتغال برای هزاران نفر نیز منجر می شود. از چالش های اين پهنۀ 
طبیعی ارزشمند ثبت شده بهره برداری، چرای دام، تغییر کاربری اراضی جنگل ها ی جلگه ای و ارتفاعات پايین بند و باالبند است 

همچنین از تهديدات عوامل طبیعی نیز می توان به آفات و امراض، آتش سوزی و فرسايش های طبیعی اشاره کرد.

واژه های کلیدی: جنگل داری، چالش ها، فرصت ها، هیرکانی، يونسکو، ثبت جهانی
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مقدمه
جنگل يکی از مواهب با ارزشی است که طبیعت در اختیار انسان 
قرارداده است. ارزش و اعتبار جنگل در ابعاد مختلف قابل تأمل 
است. جنگل، از نظر زيست محیطی، بیشترين نقش را در تولید 
جنگل ها ی  که  به گونه ای  دارد؛  کربنیک  گاز  جذب  و  اکسیژن 
مداری را به منزلۀ ُشش های کره زمین نامیده اند. جنگل در طول 
تاريخ بشر خدمات گسترده ای به جامعۀ انسانی عرضه کرده که 
عمده ترين آن نقش اقتصادی جنگل برای جوامع بشری است. 
جنگل ها  در سطح کرۀ زمین به دلیل نابرابری آب و هوا و اقلیم 
به صورت متفاوت توزيع شده اند )زارع سلماسي، 1374: 127(. 
ايران، به دلیل قرار گرفتن روی کمربند خشک جهان، از نظر 
که  است  آخرين کشورهايی  و جزء  بوده  فقیر  پوشش جنگلی 
دامنه های  از  باريکه ای  امروزه  هستند.  جنگل  کمترين  دارای 
مازندران  البرز، که در معرض رطوبت دريای  شمالی رشته کوه 
از  بخش هايی  در  اين  بر  عالوه  دارد.  جنگلی  پوشش  است، 
ارتفاعات زاگرس نیز به طور پراکنده جنگل وجود دارد )واليتي 

و کديور، 1385: 53(.

جنگل ها ی هیرکانی
جهان  جنگل ها ی  قديمی ترين  از  يکی  هیرکانی  جنگل ها ی 
است که از میلیون ها سال پیش همچنان بر جای مانده است. 
اجالس  چهل و سومین  جاری  سال  در  امسال  خوشبختانه 
به عنوان  اين جنگل ها   باکو،  در  يونسکو،  جهانی  میراث  کمیتۀ 
بیست و چهارمین اثر ثبت شدۀ ايران در فهرست آثار يونسکو به 
ثبت رسید. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
قريب به سیزده سال پیگیر ثبت اين اثر بود، زيرا کشور جمهوری 
آذربايجان که تنها 21 هزار هکتار از اين جنگل ها  را دارد مدعی 
ثبت اين اثر بود و اين دعوی 13 سال طول کشید تا باالخره 
با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی، 
سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط 
زيست اين اثر به ثبت رسید، اما اکنون ابتدای راه است. در حقیقت 
ثبت اين اثر مانند تولد کودکی نورسته است که نیاز به مراقبت و 
حمايت دارد. در حال حاضر مساحت اين جنگل ها  در چهار دهۀ 
گذشته از 3/4 میلیون هکتار به کمتر از 2 میلیون هکتار کاهش 
يافته است )واليتی و کديور، 1385: 58(. اين امر روند تخريب 
مديريت  بدون شک  مي دهد.  نشان  جنگل ها   اين  در  را  شديد 
نابسامان و چالش های متعددی که دامان اين میراث ارزشمند 

و مسئوالن کشور  مديران  برای  زنگ خطری  گرفته  را  جهانی 
است؛ چرا که اگر نتوانیم به درستی از پس مشکالت مديريتی آن 
برآيیم به زودی شاهد خروج اين اثر از فهرست يونسکو خواهیم 
بود. اما چه مشکالتی بر سر راه وجود دارد و آيا راه حلی برای آنها 

هست يا نه؟

نگاهی به آمار باالی تخريب عرصه های جنگل ها ی هیرکانی 
در چند دهۀ گذشته و سیر رو به رشد تصرف عرصه ها و تبديل 
آنها به ويال و ملک خصوصی تأيیدی بر اين ادعاست. از جملۀ اين 
اتفاقات تخريب باغ بوم شناسي نوشهر براي احداث کمربندی شهر 
يا قطع يک درخت کهنسال به دلیل توجیه خرافه پرستی است 
که بدون شک اشتباهي مشابه موارد ذکر شده جبران ناپذير است. 
اگرچه وقتی اثری ثبت ملی و سپس ثبت جهانی شد از پشتوانۀ 
راه  در  نخست  قدم  بنابراين  است.  برخوردار  قانونی محکم تری 
حفظ جنگل ها ی هیرکانی و در کل منابع طبیعی کشور تشکیل 
وزارت منابع طبیعی است تا قدرت حاکمیت سازمان متولی اين 
اين  در  چوب  از  بهره برداری  ديگر  نکتۀ  يابد.  افزايش  عرصه ها 
راه اندازی طرح های  و  تدوين  از  نیم قرن  از  بیش  جنگل ها ست. 
دستورالعمل  جنگل داری  طرح  می گذرد.  ايران  در  جنگل داری 
مدونی است که طی يک دوره بررسي کارشناسانه توسط تیم های 
مختلف پژوهشی و اجرايی برای مديريت جنگل نوشته شده و 
پس از تصويب شورای عالی جنگل به مجری با سابقه و نیروی 
کارشناسی سپرده می شود تا بر اساس دستورالعمل مصوب جنگل 
را اداره کند. اين فرايند سال ها توسط سازمان جنگل ها  و مراتع 
کشور اجرا می شد تا اين که بر اساس قانون استراحت جنگل مقرر 
اين جنگل ها   در  بهره برداری چوب  ده ساله  دورۀ  يک  شد طی 
در سال  آثار جهانی  ثبت  دستورالعمل  اساس  بر  متوقف شود. 
 Operational Guidelines for the Implementation(  2017
of the world Heritage Convention( بهره برداری از چوب و 

اثر خالف مقررات است، ولی در  ثبت شدۀ هر  شکار در عرصۀ 
منطقۀ بافر زون امکان اين فعالیت ها با رعايت اصول علمی میسر 
است. نکتۀ مشهود اين است که توقف بهره برداری اگرچه برای 
بود، ولی بدون در نظر گرفتن عواقب رها  آثار ضروری  اين  ثبت 
کردن جنگل و بر هم زدن نظام طرح های جنگل داری، به استثنای 
چند طرح دولتی که سازمان های دولتی همچنان بر حفاظت از 
آنها با صرف هزينه های سنگین ادامه می دهند، امروزه مناطقی 
که چند دهه سابقۀ مديريت طرح جنگل داری را داشتند فاقد 
شده  چوب  قاچاقچیان  تاخت و تاز  محل  و  بوده  صحیح  نظارت 
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تا  است  درصدد  مراتع کشور  و  سازمان جنگل ها   اگرچه  است. 
دستورالعمل جديدي براي حفاظت از نظام طرح های جنگل داری 
تدوين کند، ولی تا اين اقدام به ثمر بنشیند آسیب های جدی بر 
پیکر جنگل ها  ی هیرکانی وارد خواهد شد. از سوی ديگر توقف 
بهره برداری برای يک دورۀ ده ساله در نظر گرفته شده و پس از 
آن دوباره بايد نظام طرح های جنگل داری نه به شکل گذشته، 
بلکه به سبکی نوين اجرا شود که بهره برداری از چوب نیز يکی 
از اين موارد است. همان طور که پیش از اين نیز اشاره شد اين 
اقدامات در خارج از منطقۀ بافر زون يک اثر طبیعی ثبت شده 
منعی برای يونسکو ندارد، اما آيا هیچ الگوی صحیحي برای اين 
از طرح های جنگل داری در  امر وجود دارد؟ بدون شک برخی 
سپس  و  احیا  حفاظت،  که  طرح ها  اين  اصلی  سیاست  اجرای 
بهره بردای است با شکست مواجه بوده و آثار تخريبی زيادی بر 
پیکر جنگل بر جای گذاشته اند، اما آيا همۀ طرح های جنگل داری 
ناموفق بوده است؟ متأسفانه هیچ ارزيابی صحیحی بر طرح های 
جنگل داری پیشین انجام نشده و هنوز نمی دانیم که کدام يک از 
طرح ها در اجرای سیاست های علمی و فنی طرح جنگل داری 

موفق بوده و چرا؟

بهره برداری بی رویه از جنگل ها  
بهره برداری از جنگل ها  ی ايران طی دوره های مختلف متأثر از 
اعتقادات دينی و سنت ها به طور متفاوت صورت گرفته است. تا 
قبل از ظهور اسالم، آموزه های دين زرتشت در ايران حاکم و، در 
اين دين، دو عامل طبیعی آب و آتش قابل احترام بود. به همین 
دلیل آتشکده ها و آتشدان های شخصی در بیشتر خانه ها همواره 
روشن بود و سوخت آنها از چوب تأمین مي شد. همین موضوع 
نیاز مبرم به چوب و حفاظت از آن را باعث می شد. به اين ترتیب 
می توان نتیجه گرفت که در آن روزگار کمبودی در زمینۀ چوب و 
جنگل وجود نداشت )ارسطو، 1374: 198(. در برخی دوره ها، در 
ايران به دلیل افزايش مراتع و باغات سطح زيادی از جنگل ها  ی 
هیرکانی کاهش پیدا کرد و تخريب شد. در دورۀ صفويه از چوب 
به مقدار فراوان در ساختن بناها استفاده شد. در زمان حکومت 
درختان  از  استفاده  مختلف  قراردادهای  نیز طی  قاجار  شاهان 
جنگل ابتدا به انگلیسی ها و سپس در سال 1280ش به روس ها 
داده شد. در سال 1304 استفاده از جنگل ها ی شمال در ازای 
دريافت 500هزار ريال به مدت دو سال به روس ها واگذار شد و 
در سال 1307 به حدود 700هزار ريال افزايش يافت )حکیمیان، 

1378: 92(. مساحت جنگل ها ی شمال ايران در فاصلۀ زمانی 
1967 تا 1994 میالدی حدود 141572 هکتار يعنی 7/1 درصد 
تخريب شده است )Bavaghar, 2002: 7(. همچنین در فاصلۀ 
زمانی 1969 تا 2000 میالدی تغییراتي در سطح جنگل ها ی 
ايران به وجود آمده است. به طوری که مساحت تحت پوشش 
جنگل ها ی طبیعی ايران حدود 11 درصد کاهش يافته و به تبع 
آن حدود 5ملیون هکتار زمین تحت تأثیر فرسايش قرار گرفته 
است. درمقابل مساحت تحت پوشش جنگل ها ی مصنوعی حدود 
2/3 میلیون هکتار افزايش يافته، يعنی در مجموع از 1/6  میلیون 
هکتار در سال 1374 به 1/8  میلیون هکتار در سال 1382رسیده 

است )واليتی و کديور، 1385: 59(.

عوامل مؤثر در تخریب جنگل ها ی ایران
عوامل مؤثر در تخريب جنگل ها  را می توان به دو دستۀ طبیعی و 
انسانی تقسیم کرد. اگرچه تفکیک کامل آنها امکان پذير نیست، 

با اين وجود به اين شرح معرفی می شوند:

عوامل طبیعی عبارت است از: آتش سوزی، گرد و غبار، سرما، 
و  شديد  باران های  گازها،  طوفان،  و  باد  شديد،  يخبندان های 
سیالبی، عوامل زندۀ بیماری زا مانند انواع ويروس ها، باکتری ها 

قارچ ها. و 

عوامل انسانی: افزايش نیاز روز افزون به چوب، به عنوان مصالح 
ساختمانی و تولید کاغذ، سبب شده به شکل بی رويه از جنگل ها  
بهره برداری های  قبیل  اين  شود.  بهره برداری  جهان  سطح  در 
مستقیم و نیز اقداماتی که بر اثر توسعۀ بی رويۀ صنايع، آلودگی 
هوا و تخريب جنگل توسط هوای آلوده و باران های اسیدی به 
جنگل ها  وارد شده نگران کننده است )ثامنی، 1373: 171(..

ايران وجود روستاها  عامل عمدۀ تخريب جنگل ها ی شمال 
داخل جنگل و روستايیاني است که شغل عمدۀ آنها دامداری 
از  بدون جايگزينی چوب  و  بی رويه  برداشت  است. عامل ديگر 
جنگل ها ست. روستايیان جنگل نشین و دامداران ساالنه حدود 
متر مکعب   170000 و  هیزمی  چوب  متر مکعب  میلیون    2/8
می کنند  برداشت  ايران  شمال  جنگل ها ی  از  صنعتی  چوب 
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جنگل داری عامل تخريب جنگل نیست، بلکه درست اجرا نشدن 
رسالت  در واقع  مي شود.  جنگل  تخريب  موجب  که  است  آن 
طرح جنگل داری تدوين دستورالعملی است که ضمن حفاظت 
از عرصۀ جنگل و ساماندهی مشکالت پیش رو بر اساس مبانی 
علمی و فنی به نحوی به برداشت چوب از جنگل پرداخته شود 
که نه تنها آسیبی به بافت زيست شناسي جنگل وارد نشود، بلکه 
براي زادآوری و احیای عرصه های تخريب شده اقدام شود. پس 
بافر زون و همچنین  برداشت چوب در مناطق  به مسئلۀ  بايد 
خارج از عرصه های ثبت جهانی فکر کرد. بی ترديد دست چپاولگر 
بايد  و  است  دراز  الهی  ثروت  اين  به سوی  همواره  سودجويان 
مديريتی منسجم، که پشتوانۀ قانونی و اجرايی توانمندی دارد، 

برای ادارۀ اين جنگل ها  در نظر گرفته شود.     

حضور دام و جنگل نشینان
حضور دام در جنگل از نکات مهم است. سابقۀ حضور انسان و 
دام در جنگل ها ی هیرکانی به بیش از چند هزار سال می رسد. در 
سال هاي اخیر با توجه به دسترسی آسان تر دامداران جنگل نشنین 
به جنگل با بهره گیری از جاده های جنگلی و همچنین افزايش 
بیکاری  نرخ  افزايش  ديگر  از سوی  و  دامی  فراورده های  قیمت 
به ويژه در استان های شمالی کشور هجومی همه جانبه به سمت 
دامداری در جنگل رخ داده است. هر چند که آمار دقیقی برای 
تعداد دام کنونی در جنگل وجود ندارد، ولی بر اساس آمارهای 
گذشته بیش از شش میلیون واحد دامی در جنگل وجود داشته 
است )واليتی و کديور، 1385: 66(. امروزه مشخص نیست اين 
تعداد دام روند افزايشی يا کاهشی يافته است. سازمان جنگل ها  
و مراتع کشور، طی بیش از دو دهه، اقدام به طرح خروج دام از 
جنگل و واگذاری زمین به دامداران کرده است، ولی به هر دلیل 
امروزه بسیاری از همان دامداران يا فرزندان و گاه نوادگان آنها 
دوباره به جنگل بازگشته و ادعای مالکیت دارند. جدا از مشکالتی 
که حضور دام در جنگل برای حیات طبیعی آن در پی دارد، اگر 
قرار باشد مناطق ثبت شده در فهرست آثار يونسکو همچنان در 
سال های بعد نیز در اين فهرست باقی بماند بايد اقدامی سريع 
و ماندگار برای خروج دام حداقل از اين عرصه ها کرد. هر چند 
که درنهايت بايد برای تمامی عرصه های جنگل ها ی هیرکانی اين 
اقدام انجام شود يا نظام دامداری جنگل نشینان تغییر کند. حضور 
هزاران رأس دام در جنگل ها ی حوزه های 45 و 46 مازندران و 
حتی در پارک ملی گلستان ُمهر تأيیدی بر مشکلي دارد گريبان 

جنگل ها ی هیرکانی را گرفته است. بر اساس دستورالعمل ثبت 
آثار جهانی که در سال 2017 منتشر شده حضور دام در مناطق 

ثبت شده ممنوع است. 

تأثیر صنعت طبیعت گردي مدیریت نشده
يکی از بزرگ ترين چالش های چند دهۀ اخیر توسعۀ گردشگری 
است.  بوده  هیرکانی  جنگل ها ی  در  به ويژه  طبیعت  عرصۀ  در 
گردشگری شمشیری دو َدم است که هم می تواند مشکالت زيادی 
را برای عرصه های طبیعی ايجاد کند و هم می تواند با تولید ثروت 
و ايجاد انگیزۀ حفاظت از تودۀ مردم برای حفاظت از اين عرصه ها 
ياری بگیرد. تعیین اين که کجای جنگل قابل بازديد است و آن 
هم از چه نوع تفرجي ــ متمرکز يا پراکنده ــ مستلزم تدوين 
طرح گردشگری است. البته اين قدم نخست است و پايش حضور 
نداشته  اهمیت  از خود طرح  بیش  اگر  در طبیعت  گردشگران 

باشد، به اندازۀ طرح گردشگری اهمیت دارد.   

جنگل های  عرصۀ  در  شهری  زباله های  انباشت  ديگر  نکتۀ 
جنگل ها ی  عرصۀ  در  زباله  تن  هزاران  روزانه  است.  هیرکانی 
می شود  مدفون  شرايط،  بهترين  در  يا  و  شده  رها  هیرکانی 
)خبرگزاری جمهوری اسالمی، 1394، کد خبر: 81961971(. آيا 
مکان ديگری برای دفن و يا فرآوری زباله وجود ندارد؟ متأسفانه 
پیامدهای ناگوار اين امر در شهرستان های حاشیۀ اين جنگل ها  
روز به روز در حال افزايش است. اين در حالی است که نمونه های 
موفق تبديل زباله به کمپوست در کشور وجود دارد؛ نظیر آنچه 
شهرداری کرمانشاه انجام داده و موفق شده از زباله ثروت تولید 

کند، نه معضلی که بالی خانمان سوز مردم و طبیعت باشد. 

پیامدهای ناگوار تخریب جنگل
بین  از  و  فرسودگی  معنی  به  فرسايش  خاک:  فرسايش   .1
رفتن مداوم خاک، انتقال يا حرکت آن از نقطه ای به نقطۀ ديگر 
در سطح زمین توسط آب يا باد است )کردوانی، 1363: 104(. 
عواملی که در فرسايش خاک نقش دارد عبارت است از: آب و هوا، 
خاک دانه ها،  درشتی  و  ريزی  مادر،  سنگ  جنس  ناهمواری ها، 

پوشش گیاهی و نوع هوموس.

از میان عوامل ذکر شده در فرسايش  انسان:  2. دخالت های 
اثر  بر  زيرا  است،  انسان  به  مربوط  نقش  عمده ترين  خاک 
و  مراتع  از  بی رويه  استفاده های  و  غیراصولی  بهره برداری های 
امروزه  که  کرده  وارد  آنها  به  جبران ناپذيری  جنگل ها خسارت 
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غیرقابل جبران  تبعات  ايجاد سیالب های وسیع شاهد  قالب  در 
غیراصولی  بهره برداری های  حاصل  چون  هستیم؛  جنگل ها  
رويشگاه ها چیزي جزء سیل  بوم شناسي  توان  با  ناهماهنگي  و 

بود. نخواهد 

دهدار درگاهی و مخدوم )1379: 26( دربارۀ فرسايش خاک 
می نويسند: در ايران بیش از 100 میلیون هکتار از مساحت کل 
کشور بر اثر عملکردهای مختلف انسانی ناپايدار شده است که 

عمده ترين اين عوامل عبارت است از:

1. حذف پوشش گیاهی 42 درصد؛

2. بهره برداری بیش از توان منابع 23 درصد؛

3. چرای دام بیش از ظرفیت 22 درصد؛

4. فعالیت های نادرست کشاورزی 10 درصد؛

5. فعالیت های صنعتی و شهری 1 درصد؛

لنگرودی )1377: 125( میزان فرسايش  همچنین مطیعی 
خاک را در ايران 15 برابر اروپا، 8 برابر امريکای شمالی و 2 برابر 

امريکای جنوبی و افريقا برآورد می کند.

بحث و نتیجه گیری
جنگل  جزء پتانسیل های با ارزش هر کشوری محسوب می شود 
و حفظ اين ذخاير ژنتیکی وظیفۀ همۀ مردم، به عنوان سرمايه اي 
اين همه مشکل  با  که  است  اين  اصلی  پرسش  اما  است.  ملی 
پیش رو چه بايد کرد؟ آيا راه حلی وجود دارد؟ بی شک راه حل های 
مناسب در گرو پژوهش و سرمايه گذاری است. همان طور که پیش 
از اين نیز اشاره شد تأسیس وزارت منابع طبیعی يکی از مهم ترين 
راه حل های عمدۀ اين مشکالت است. پديده ای که پیش از انقالب 
اسالمی نیز سابقه داشته و موفق هم بوده است. در مورد تک تک 
اين مشکالت راه حل هايی وجود دارد که ارائۀ اغلب آنها نیاز به 
تخصص های متعدد دارد. مدل های مختلفی برای کنترل قاچاق 
 ... و  زباله  نکردن  و همچنین دفن  از جنگل  دام  چوب، خروج 
وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شد. مقوله ای که متأسفانه در 
کشور ما مغفول مانده، بهره گیری از نظرات متخصصین اين امر 
است. نگاهی به بودجۀ پژوهشی نهادهای پژوهشی و دانشگاه ها 
در سال هاي اخیر و قوانین نابهنجار و نادرستی که پژوهشگران را 
مجبور به پژوهش برای ترفیع کرده به اين امر منجر شده که اجرا 
راه خود را رفته و پژوهش هم به راه خود می رود. وقت آن است 

که با تصويب بودجه برای مديريت اين اثر بی نظیر برای هر يک از 
اين مشکالت گروه های پژوهشی از سراسر کشور به وجود آمده تا 
برای صدور دستورالعمل مناسب دست به کار شوند. خوشبختانه 
فعالیت ها در تخصص ها و گرايش های مختلف  اين  انجام  براي 
متخصصان و پژوهشگران زيادی وجود دارند. آنها می توانند به 
بیکاری که تشنۀ کار در زمینۀ تخصصی  فارغ التحصیالن  مدد 
خود هستند راه حل های مناسب اين مشکالت را ارائه داده و پس 
از اجرای يک مدل پیشگام در مقیاس کوچک و بررسی نقايص 

کار، اقدام به تنظیم دستورالعمل های اجرايی کنند.  

مديريت صحیح و علمی مناطق ثبت شدۀ جنگل ها ی هیرکانی 
با  بلکه می تواند  باشد،  آثار  اين  نه تنها می تواند منشأ حفاظت 
شرط  به  برسد؛  خود گردان  مديريت  به  ثروت  و  اشتغال  تولید 
فراموش  کنیم.  سرمايه گذاری  آن  برای  راه  ابتدای  در  آن که 
به  که  زمانی  تا  اکتشاف  زمان  از  هم  نفت  چاه  که يک  نکنیم 
بهره وری می رسد هزينه های گزافی در پی دارد. امید است که به 
جنگل ها ی هیرکانی، که امروزه به عنوان میراث جهانی شناخته 
می شود، به چشم میراثی برای آيندگان خود و همۀ جامعۀ بشری 

نگاه کنیم و در حفظ اين ثروت بی بديل الهی کوشا باشیم.

پیشنهادات
آثار  اين  حفاظتی  سطوح  باالبردن  براي  سريع  اقدامات   -
روز  تکنولوژی های  و  جديد  سامانه های  از  استفاده  و  ارزشمند 

سايت ها؛ اين  بهتر  مديريت  برای 

- استفاده از پهباد برای مديريت و کنترل حفاظتی بهتر از 
سايت ها؛

کنترلی  سنجنده های  و  حريق  اطفاء  سامانۀ  از  استفاده   -
آتش؛ و  دود  به  حساس 

- استفاده از سیستم های مداربسته برای حیات وحش؛

و  محیط بانان  و  جنگل بانان  از  حمايتی  قوانین  تقويت   -
روز؛ امکانات  به  آنها  تجهیز  همچنین 

طرح های  با  آن  جاگزينی  و  بهره برداری  رويکرد  تغییر   -
حفاظتی و احیايی و ايجاد رديف های اعتباری خاص در دولت و 

کشور؛ باالدستی  سندهای  در  مجلس 

- ساماندهی کامل طرح خروج دام از جنگل ها ی شمال کشور 
و توصیه به دامداری صنعتی و متمرکز؛
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- تقويت فرهنگی حفاظت از محیط زيست و لحاظ کردن 
مقاطع مختلف تحصیلی کشور؛ بحث حفاظت در دروس 

- آموزش همگانی در رسانه های صوتی و تصويری کشور.

سپاسگزاری
کمک  پژوهش،  انجام  برای  که  افرادی  تمامی  از  نويسندگان 

نموده اند، تشکر و قدردانی می نمايد.
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