
مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین المللی جنگل 
و محیط زیست به برخی سواالت اساسی درباره 
جنگل ها و اهمیت آن در زندگی روی کره زمین 

توضیح داده است.

چرا تا این حد بر اهمیت جنگل ها تاکید می شود؟
پیش از پاسخ به این سوال اول می خواهم به این مطلب 
کلی بپردازم که اصوال محیط زیست چیست. در تعریف 
محیط زیست، 4 مقوله مورد نظر ما است که نباید تغییر 
کند. این چهار موضوع خاک است و آب و هوا و یکی 
هم صدا. در هر کدام از این 4 مقوله تغییری رخ دهد 

می گوییم محیط زیست تغییر کرده است.
مهم ترین آنها خاک است. می دانیم فرسایش خاک 
مخصوصا در مناطقی بدون جنگل یا با پوشش گیاهی 
ضعیف فرسایش خاک بیشتر دیده می شود و طبیعی 
است که بعد از آن انتظار سیالب های شدید می رود.

موضوع دوم، آب است. آب را از چند دیدگاه می توان 
بررسی کرد. اول اینکه بتوانیم کاری کنیم که بارندگی 
بشود، یعنی توانایی برای بهره مندی از امکانات جوی 
ایجاد کنیم یا به زبان ساده تر بتوانیم ابرها را بدوشیم. 
اما تنها بارندگی کافی نیست، باید بتوانیم این آب ها را 
به حفره های زیرزمینی هدایت کنیم و در فصل بهار 
یا فصول گرم سال این آب ها را به صورت چشمه یا 

آب های جاری خارج کنیم.
گذشته از آن، امروز یکی از معضالت جهان تغییرات 
اقلیمی است. منظورمان از تغییرات اقلیمی گازهایی 
است که به طور کلی به 2 دسته تقسیم می شوند. یک 
دسته گازهای گلخانه ای و دسته دیگر گازهای اسیدی 

که بحث ما بیشتر درباره گازهای گلخانه ای است.
گازهای گاخانه ای گازهایی هستند که باعث گرم شدن 
کره زمین می شوند و مهم ترین آنها گاز انیدریدکربن است. 
مساله دیگر صداست. می بینیم که در شهرهای بزرگ 
که سروصدای زیادی شنیده می شود، تالش می کنند 

پوشش گیاهی را یه شکل پارک ها افزایش دهند.
یعنی  اصلی خودمان  بحث  به  کوتاه  مقدمه  این  با 
اهمیت جنگل ها برمی گردم یعنی برای هر تغییر و 
تحول بیولوژیکی مانند جلوگیری از فرسایش خاک 
یا هدایت آب ها به سفره های زیرزمینی یا جلوگیری 
از افزایش سروصدای مزاحم یا گازهای گلخانه ای، 
همگی محتاج به پوشش گیاهی و فضای سبز هستیم.
درباره تغییرات اقلیمی یا گرم شدن کره زمین که یکی از 
مهم ترین تهدیدات چند دهه آینده برای حیات جانداران 
کره زمین است، و گاز دی اکسیدکربن به عنوان مهم ترین 
گاز گلخانه ای، تنها وسیله بیولوژیکی که بتوان میزان 
دی اکسیدکربن را کم کرد، درختان هستند. فتوسنتز 
گیاهان باعث جذب دی اکسیدکربن در شب و پخش 

آن به صورت اکسیژن در روز می شود.

میزان جنگل های ایران چقدر است؟
ایران به طور کلی حدود 14/5میلیون جنگل یا عرصه 
جنگلی دارد. منظور ما از جنگل، همیشه جنگل های انبوه 

نیست. به طور کلی جنگل های ایران در 5 نوع ناحیه 
رویشی پخش شده اند: جنگل های پرباران هیرکانی، 
جنگل های زاگرس، جنگل های ارسباران، جنگل های 
ایرانی تورانی و جنگل های حوزه خلیج فارس که 
کیفیت این جنگل ها کامال با هم فرق دارد. بدیهی 

است که تعیین مساحت جنگل ها کار آسانی نیست.
آمار ناراحت کننده ای حدود 3 سال قبل از سوی روزنامه 
همشهری جوان منتشر شده به این شرح: ایران در 
بین 6 کشور مخرب جنگل قرار دارد. ساالنه 6میلیون 
مترمکعب از جنگل های شمال برداشت می شود. در 
41 سال گذشته 200هزار هکتاراز مساحت جنگل ها 
و مراتع ایران سوخته، در هر ثانیه 360 متر مربع از 
مساحت جنگل ها و مراتع ایران نابود می شود. 10میلیون 
مترمکعب عرصه های جنگلی ایران برای ویالسازی 
تخریب شده. کارشناسان نتیجه گرفته اگر وضع به 
همین منوال پیش برود، تا 60 سال دیگر، ایران جنگلی 

نخواهد داشت.
این مساله دور از واقعیت نیست. 40 سال قبل جنگل های 
هیرکانی 3/5میلیون مترمکعب بودند، حاال صحبت از 2 
یا 1/5میلیون هکتار است که اغلب تبدیل به زمین های 
کشاورزی یا با کاربری صنعتی شده اند. االن موضوع 
بسیار نگران کننده تر مربوط به جنگل های زاگرس و 
جنگل های ایرانی تورانی است که تقریبا در عرصه 
ارسباران هم  قرار دارند و جنگل های  ایران  وسط 
وضعیت بهتری ندارند. این وضعیت نگران کننده دلیل 
پیچیده ای ندارد، اوال متن این جنگل ها مشخص نیست 
و درضمن، این عرصه ها به آسانی مورد تجاوز واقع 
می شوند و سیاست توسعه کشاورزی هم امکان قانونی 
تبدیل عرصه های طبیعی را به زمین های کشاورزی 

یا باغ ها فراهم کرده.

عوامل اصلی تخریب جنگل های ایران چیست؟
باید ببینیم منظور از تخریب چیست. آیا منظور از تخریب 
نابودی موجودی سراپای جنگل هاست؟ از زمان ساعی 
به این طرف عامل اصلی نابودی جنگل های ایران دام 
بوده. دام مانع از زاداوری جنگل می شود. مساله بعدی 
بهره برداری های بی رویه است که تا حدود 20 سال 
قبل به صورت ذغالگیری و مصارف روستایی و تبذیل 
عرصه های جنگلی به زمین های کشاورزی و غیره بود.
در جنگل های هیرکانی هم به رغم طرح های منسجم، 
بنابراین،  گرفت.  صنعتی صورت  بهره برداری های 
خیلی از عرصه هایی که تخریب شده بودند به حال 

خود رها شدند.
اتفاق منحصر به فردی که حدود 4 سال قبل تصویب 
شد و کمتر در دنیا دیده شده، طرح تنفس است. 
به این ترتیب که قرار شد برای احیای عرصه های 
جنگلی 10 سال به این جنگل ها استراحت داده شود. 
نتیجه اینکه این عرصه ها به حال خود رها شدند و 

عرصه برای قاچاقچیان چوب باز شد.
بیشتر قاچاقچیان چوب از مردم بومی منطقه هستند 
و همینها هستند که راه را برای نابودی محیط زیست 

اطرافشان باز می کنند.
یکی از مشکالت کشورهای درحال توسعه همین است 
که وقتی بیکاری و فقر بیشتر می شود و امکانی برای 
اشتقال زایی موجود نیست، یکی از راه های کسب درامد 

برای روستائیان و جنگل نشینان قاچاق چوب است
درباره قاچاق چول چند مساله مطرح است. اول همان 
بیکاری که گفتیم، بعدی تقاضای باال برای چوب بود. 
هرچند در طرح تنفس واردات چوب از خارج پیش بینی 
شده بود، اما به دلیل اقتصادی نبودن این کار و احتیاج 
صنایع به چوب های ارزان قیمت عمال طرح واردات 

چوب نتوانست عملی شود و نتیجه آنکه جنگل های 
ما همانطور بی حساب و کتاب دارد برای مصرف 

صنایع چوبی قلع و قمع می شود.
طبیعتا زمین های جنگل زدایی شده به دلیل از میان رفتن 
پوشش گیاهی مستعد فرسایش می شوند و بارندگی 

آنها را می شوید.
عالوه بر آن، در استان های جنوبی شاهد پدیده ریزگردها 
هستیم که نتیجه مستقیم از میان رفتن پوشش گیاهی 
منطقه است. نتیجه اینکه امکان زندگی در این مناطق 

به تدریج کم تر شده و خالی از سکنه می شوند.
اگر به یال های کوه های ایران نگاه کنید، اغلب خطوط 
موازی را می بینید که نتیجه چرای مفرط دام و قهقهرای 

مراتع هستند.
حال باید دید چه باید کرد: پیش از این باید بگویم 
جنگل های اروپا ساالنه حدود 10 مترمکعب رشد 
دارند. در ایران ضمن اینکه آب و هوا و رطوبت 
بهتر از بسیاری از نقاط اروپا است، 2/5 تا 4 متر 
رشد عرصه های جنگلی داریم، اما ما آمده ایم منایع 
تولیدی جنگلی را به منابع مصرفی تبدیل کرده ایم و 
این فاجعه است ضمن آنکه گ.نه های ایران از نظر 
کیفی با گونه های اروپایی قابل مقایسه نیستند . گونه های 
ایرانی گونه های پهن برگ بسیار گران قیمتی هستند، 
مثال گونه های برخی درختان جنگل های هیرکانی 
که  دارند  قیمت  یورو  100زار  از  بیش  مترمکعبی 

متاسفانه سر از بخاری درمی آورند.

حال باید چه کرد؟
باید بدون اتالف وقت باید برای همه جنگل های ایران 
طرح تهیه شود و برای تهیه طرح برای جنگل ها، اول 
باید آماربرداری صحیح صورت بگیرد. چه داشتیم، 
چه داریم و به کجا می خواهیم برسیم و بعد از آمار 
صحیح طرح هایی را پیاده کنیم که این روزها از سوی 

کارشناسان پیشنهاد می شود. 
مهم ترین پیشنهاد این است که عرصه های جنگلی باید 
همگام با طبیعت اداره شوند. یعنی جنگل کاری نکنیم و 
در در زاداوری جنگل مداخله نکنیم. زاداوری جنگل 
کار جنگل است نه انسان. کار جنگل را به جنگل را 
به خود جنگل واگذار کنیم. ضمن آنکه عواملی را که 
باعث از میان رفتن جنگل ها می شوند مانند چرای دام 
یا بهره برداری های غیراصولی از جنگل را مهار کنیم. 
این راهی است که دنیا دارد دنبال می کند. دخالت در 

جنگل یعنی حفاظت از جنگل ها.
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یادداشت سبز

ساکنان شهر که به دل طبیعت می زنند، 
در برابر گزش حشرات مصونیت کمتری 

نسبت به روستانشینان دارند و بنابراین 
امکان بروز حسایت های شدیدتر در 

شهرنشینان بیشتر است

هشدار سبز

هرچند کرونا سفرها و گردش ها 
را محدود کرده، اما تابستان فصل 
طبیعت گردی است. متاسفانه بسیار 
از افراد که در روزهای تعطیل و آخر 
هفته به دل طبیعت می زنند، اصول 
نمی دانند.  را  طبیعت گردی  اولیه 
پس باز هم به صحبت همیشگی 
برمی گردیم که برای رفتن به دامن 
طبیعت، اول با مطالعه و پرس و جو ار افراد باتجربه 
طبیعت را بشناسید و در قدم بعدی با تجهیزات کافی 

و درست به طبیعت بروید.
مگس سیسبو خاکستری رنگ که به آن مگس بینی 
گوسفند هم می گویند، از جمله خطراتی است که هر 
طبیعت گردی را ممکن است گرفتار کند. هدف از این 
دستنوشته ترساندن افراد عالقمند به طبیعت نیست، تنها 
هشدارگونه ای است برای شناخت بیشتر جاندارانی که 

در طبیعت با آنها ممکن است روبرو شویم.
به گزش  افراد نسبت  از  اینکه بعضی  به  با توجه 
شناخت  عدم  در صورت  دارند،  آلرژی  حشرات 
درست از گزش حشرات و نداشتن لوازم الزم برای 
اقدامات درمانی اولیه بعد از گزش، این حساسیت 
حتی ممکن است باعث احساس خفگی در شخص 
شود. بنابراین، شناختن خطراتی که از جانب حشرات 
ممکن است در طبیعت به انسان برسد، شرط احتیاط 
در طبیعت گردی است. بحث امروز ما درباره مگس 
سیسبو است. این مگس 4 فصل  و در اغلب نقاط 
کشورمان دیده می شود. ساکنان شهر که به دل طبیعت 
می زنند، در برابر گزش حشرات مصونیت کمتری 
بروز  بنابراینامکان  دارند  روستانشینان  به  نسبت 

حسایت های شدیدتر در شهرنشینان بیشتر است.
خود شاهد بودم که در سفری به لرستان، مگس سیسبو 
وارد گلوی دوست همراهم شد و به همین دلیل برنامه 
سفر ما لغو شد. مهندس روشن آبادی که این حادثه برایش 
پیش آمده برای من توضیح داد، مگس سیسبو بعد از 
جفتگیری، برای پاشیدن الروها، خود را به محل های 
دم و بازدم می رساند. و در ادامه می گوید، مگس را به 
فاصله 20 سانتیمتری چشم به صورت ثابت می دیدم 
مثل عنکبوتی که به تاری آویزان باشد در فضا ثابت 
بود و مدام بال می زد. همانطور که راه می رفتم، مگس 
هم با من در فضا عقب می رفت. بعد از مدتی برخورد 
مگس را در کنار چشمم حس کردم و با کمی تاخیر 

بعد از چند دقیقه چشمم به خارش افتاد.
احساس برخورد درواقع زمانی است که مگس الرو خود 
را می پاشد. به محض پاشیده شدن الروها حرکت می کنند 
و خود را به فضاهای پنهان می کشانند و بعد از جاگیری 
برای تغذیه، سر خود را در بافت فرو می کنند. در این 
مرحله باید اقدامات اولیه شروع شود. راه پیشگیری آن، 
به خصوص در زمان رد شدن از بین گله های گوسفند، 

زدن عینک و بستن دهان است.
بعد از مدتی الروها را می توان حتی در گلو دید. افراد 

بومی برای جلوگیری از تکثیر الروها دوغ بسیار ترش 
و کره را پیشنهاد کردند. قرقره کره یا هر نوع روغن 
دیگر، با لیز کردن گلو امکان جاگیری الرو مگس را 
کم می کند. روشن آبادی می گوید از جمله پیشنهادات 
دیگر روستاییان برای کنترل عوارض مگس سیسبو، آب 

تنباکو به صورت قرقره و کشیدن سیگار بود.
الرو سفید را بعد از پاشیده شدن را می توان در کنار چشم 
مشاهده کرد. دوست من که دچار این مشکل شده و 
برنامه سفرش به هم خورده بود، در مسیر بازگشت در 
چندین مرکز درمانی به دفعات مراجعه کرده و الروهای 
بسیاری را از چشم او بیرون کشیده بودند. الرو مگس 
در شرایطی خطرناک تر می تواند وارد پشت کره چشم و 
باعث کوری بشود یا اگر از طریق سینوس ها به مغز خود 
را برساند، دیگر به آسانی مهارشدنی نیست. می گویند 

این همان مگسی است که فرعون را از پا در آورده.
در این موارد قراره الکل و قطره های چشمی می توانند 
کمک کنند. برای اطمینان بیشتر در هر صورت هر 

طبیعت گردی باید جعبه کمک های اولیه را همراه داشته 
باشد. جعبه کمک های اولیه شامل انواع مسکن ها، قرص 
اسهال، پماد مخصوص گزیدگی، الکل و محلول های 
ضدعفونی از لوازم ضروری همراه طبیعت گرد است 
به خصوص زمانی که کودکان یا افراد سالمند همراه 
گروه باشند. تصور نکنیم که وقتی سوار خودروی خود 
هستیم، از خطرات حشرات درامانیم. ورود یک زنبور 
عسل به داخل اتوموبیل موقع رد شدن از کنار کندوهای 
عسل می تواند خطرناک باشد. موقع رد شدن از این 
مناطق شیشه خودرو را حتما باال بکشید. البته بهتر است 

کندوهای زنبور در کنار جاده قرار داده نشمند.
اگرچه  نیست.  بی حکمت  جانداری  هیچ  خقلت 
مگس ها در برخی موارد مزاحم انسان ها یه حساب 
اما دانشمندان عقیده دارند مگس ها مانند  می آیند، 
الشخورها یا کرکس ها پاک کننده طبیعت هستند و 
در مورد برخی حیوانات مگس ها با نشستن روی 

زخم  ها، آنها را درمان می کنند.

نگرانیهاوتوصیههایمظفرشیروانیمتخصصومشاوربینالمللیجنگلومحیطزیست

جنگل ها را به حال خود بگذاریم تا خود زاداوری کنند

مگس سیسبو؛ احتیاط کنید!

برای هر تغییر و تحول بیولوژیکی مانند 
جلوگیری از فرسایش خاک یا هدایت 

آب ها به سفره های زیرزمینی یا جلوگیری 
از افزایش سروصدای مزاحم یا گازهای 

گلخانه ای، همگی محتاج به پوشش گیاهی 
و فضای سبز هستیم

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

قاب سبز

علي اصغر آتش فراز كارشناس ميراث فرهنگي استان كهگيلويه و 
بويراحمد: كل محوطه كه در دره رودخانه بشار تا خرسان است يك 
گستره زماني خيلي دراز مدت از دوره اسالمي تا هزاره سوم مي باشد، 
كه در طول زمان تا به امروز مورد توجه و اهميت بوده است. وی گفت 
در راستای انتقال آب سرشاخه های كارون به فالت مركزی ييالقات تمدن 

بزرگ هخامنشی با ساخت سد خرسان به زير آب می رود.

نجات يك درخت باارزش با كمی حوصله و ابتکار

سد ۳/۱۳ ميليون مترمکعبی كه قرار است برای آبرسانی به سمنان 
اجرايی شود آبی را كه طی هزاران سال برای كشاورزی در جلگه 

مازندران استفاده شده، به نقطه ای كويری منتقل و برای صنايع 
آبخواری از جمله فوالد مورد استفاده قرار می دهد. كارشناسان 

هشدار داده اند ساخت سد فينسك، به قيمت خشك شدن »اسپی رو« 
و كم آبی»تجن«؛ نابودی بخشی از كشاورزی مازندران، كمبود شديد 
آب شرب و بروز تنش های اجتماعی و امنيتی در اين استان؛ زيرآب 
رفتن روستای »تالجيم« و آوارگی و حاشيه نشينی اهالی آن، و البته 

آسيب های جدی به مناطق حفاظتی و طبيعی خواهد بود.

هر ۱۰ كيلوگرم خاک  جنگل های شمال ۲۰ هزار تومان! فروشنده 
غيرمجاز خاک های جنگلی:مدل قاچاق از چوب به چوب و خاک 

تغيير پيدا كرده است.برخی از فروشندگان خاک های جنگلی، 
نامردی می كنند و خاک اعماق جنگل كه از نظر هوموس و موادآلی 
در كمترين ميزان ممکن است را به خريدار می دهند.مشتری به دنبال 

خاک بسيار تيره اراضی جنگلی است كه اين خاک برای هر ۱۰ 
كيلوگرم تا ۴۰ هزار تومان به فروش می رسد.

زمانی كه به طبيعت می رويم، می توانيم گودالی را بکنيم و 
پسماند كودشونده را درون گودالی بريزيم و روی آن را با 

اليه ای از خاک بپوشانيم.

هردرخت اكسيژن چهار نفر را تامين می كند.


