
حفـــــــــــــــــاظت از جنـــــــ
خديجــه حـداد عـــراقـــى
دبير جغرافياى شهرستان قائم شهر

اشاره
ارزش و اهميت جنگل ها در كتاب درسى جغرافيايى سال دوم مورد بحث قرار 

گرفته است. اين مقاله درصدد گسترش و ذكر ارزش هاى بيش تر جنگل است.

چكيده
ــن منابع بيولوژيك  ــت و طبيعت و يكى از غنى تري ــاهكار خلق جنگل ش
ــت. جنگل مظهر حيات  ــى و از گران بهاترين منابع خدادادى اس ــره ى خاك ك
ــته و حال بوده  ــرزندگى و تقدس بين اقوام و ملل گوناگون در گذش و نماد س
است، به طورى كه برخى از درختان نشانى از خدايى خاص داشتند و از حرمتى 
ــأ خير و بركت  ــتان، آن را منش ــى برخوردار بودند و ايرانيان باس ويژه و مقدس
ــا، حيات وحش،  ــالح خاك، كنترل آبخيزه ــا از نظر اص ــتند. جنگل ه مى دانس
امكانات تفرجگاهى، جلوگيرى از حركت ماسه هاى روان و... فوايد زيادى براى 

محيط زيست دارد و داراى ارزش هاى اجتماعى و اقتصادى بى شمار است.
در سال هاى اخير با تغييرات جوى و كاهش نزوالت آسمانى و خشكيدن 
ــفره هاى زيرزمينى، خشك سالى و وقوع سيل هاى پياپى، و تخريب مناطق  س
مسكونى، مزارع و... با بحران عظيمى روبه رو خواهيم شد. هم چنين، با افزايش 
ــيدكربن در جو، دانشمندان پيش بينى مى كنند تا پايان سده ى  غلظت دى اكس
ــد خواهد آمد و ميانگين  ــيارى در الگوهاى آب و هوايى پدي حاضر تغييرات بس

گستـــــــــــرش مفاهيـــــــــــــم كتب درســـــــى

چك
جنگ
ــره ى ك

و نماد سـ
است، به ط
ويژه و مق
ــ مى دانس
ت امكانات
محيط زيس
در س
ــفره ها س
مسكونى

غلظت دى
حاضر تغي
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دماى كره ى زمين بين 3 تا 5 درجه ى سانتى گراد افزايش خواهد داشت.
ــور  كش ــر  ه ــى  مل ــرمايه هاى  س ــا،  «جنگل ه ــه  ك ــا  آن ج از 
ــالوه  ــا، ع ــح از آن ه ــتفاده ى صحي ــت و اس ــوند، حفاظ ــوب مى ش محس
ــد»  مى كن ــن  تضمي ــز  ني را  ــت  محيط زيس ــاى  بق ــى،  ثروت آفرين ــر  ب
[www.bio.itan.ir]. برهمين اساس اهميت جنگل ها و وضعيت آن ها در 
ــور و منطقه اى بايد مورد بررسى قرار گيرد. لذا در اين مقاله سعى شده  هر كش
است كه به طور اجمالى به تعريف جنگل از ديدگاه هاى متفاوت، جايگاه مقدس 
درخت در ميان اقوام و ملل (پيوند متقابل انسان با درخت)، و هم چنين اهميت 

و جايگاه آن شرح داده شود، شايد در حفظ منابع طبيعى كشور مؤثر باشد.

ــت، تقدس درخت، اثر گل خانه اى، پيامدهاى  كليدواژه ها: جنگل، درخ
آفت كشى، آب هاى زيرزمينى.

مقدمه
هر گياهى كه از زمين رويد

وحده ال شريك له گويد
«جنگل» را مى توان چنين تعريف كرد: «جنگل از يك گروه رستنى كه 
ــكيل يافته است. در اصطالح  ــر مى برد، تش با محيط خود در حال تعادل به س
ــى، جنگل عبارت از اجتماعى كه اكثر افراد آن را درخت تشكيل  جنگل شناس



ــــقت ــــگل، شاهكــــــــــار خلــ
ــش علفى زنده،  ــان، درختك، درختچه، بوته، پوش ــد. همراه اين درخت مى ده
پوشش مرده، و حيوانات مضر و مفيد وجود دارند كه هميشه تحت تأثير عوامل 

محيط قرار مى گيرند» [مصدق، 1375: 1].
ــاند كه  ــى را 36 ميليون كيلومتر مربع جنگل مى پوش ــطح كره ى خاك س
ــت. البته اگر كل رستنى ها را در نظر  ــطح كره ى زمين اس تقريبًا يك چهارم س

بگيريم، 43/2 ميليون كيلومتر مربع خواهد بود [همان، ص 292].
اين نعمت الهى در تلطيف آب وهوا، نظم مكانى، تأمين بيش از 60 درصد 
ــيژن مصرفى در جهان، ذخيره سازى آب هاى زيرزمينى، جلوگيرى از بروز  اكس
ــاى آب، ممانعت از  ــادى، جلوگيرى از انواع آلودگى ه ــايش آبى و ب انواع فرس
ــترش صدا، افزايش مواد آلى خاك، حفظ آب و خاك، حفظ حيات وحش،  گس
ــى كودكان، تأمين سالمتى  تعديل دماى محيط، تأثير در افزايش ضريب هوش
ــم و جان انسان، نقش تأمين مكانى اساسى براى تفريح و  روح و روان، و جس
ــاختن زمينه هاى گردشگرى و ايفاى نقش به عنوان پشتوانه ى  تفرج، فراهم س
ــاورزى، ايجاد درامد براى دولت و ملت از طريق مسائل  ــى و اصلى كش اساس
هنرى در ابعاد و زمينه هاى گوناگون، شعر زيباشناسى، نقاشى و نقش پااليشى 
در آلودگى هاى ناشى از مواد سربى، كنترل اشعه ى خورشيد و تقليل تابش نور 
خيره كننده و انعكاس آن، فراهم آوردن اماكن فعاليت هاى جنبى مانند پرورش 
ــن در تهيه ى چوب و... نقش  ــان، زنبوردارى، توليد قارچ، و هم چني ــواع آبزي ان

حياتى و ارزش بسزايى دارد.
ــع بى رويه ى درختان و نابودى بيش از حد جنگل ها  اما طى زمان، با قط
و منابع طبيعى، توسعه ى روزافزون كويرها با بهره بردارى غيراصولى و مفرط، 

ــم گيرى صورت گرفته و سطح  آلودگى هاى آب، خاك و هوا و... تغييرات چش
ــت. درنتيجه، هر روز شاهد از دست رفتن، تخريب و  جنگل ها تقليل يافته اس
ــاتو بريان،  ــتيم. ش تقليل اين عامل خير و بركت و آبادانى، يعنى جنگل ها هس
ــوى مى گويد: «جنگل ها قبل از انسان و  ــهير فرانس ــمند ش ــنده و دانش نويس

بيابان ها پس از آن به وجود آمدند.»

تعريف جنگل از ديدگاه هاى مختلف
� جنگل در «فرهنگ صبا فارسى» به معناى زمين پهناورى است كه از 
درختان انبوه و بى شمار پوشيده شده و داراى نهرها و جويبارهاست. جنگل در 
جاهايى به وجود مى آيد كه زمين مستعد و حرارت و رطوبت هم به قدر كفايت 
ــد. وجود جنگل در اعتدال هوا، افزايش باران و جلوگيرى از  ــته باش وجود داش

بادهاى شديد تأثير دارد [صبا، 1370: 343].
ــى»، منطقه اى از زمين تعريف شده كه  � جنگل در «فرهنگ گيتاشناس

با درخت پوشيده شده باشد [جعفرى، 1379: 122].
ــت، در اصل  ــى «جنگل» اس � «جونگل»1 نيز كه معادل كلمه ى فارس
به جنگل هاى نواحى پست سواحل درياى مازندران كه در برخى جاها خصلت 

دوگانه ى باتالقى ـ جنگلى دارد، اطالق مى شود [اهلرز، 1372: 171].
ــكريت (هندى) كه براى پوشش  ــت در زبان سانس � جنگل واژه اى اس
ــك مكان به كار مى رود. مفهوم اين واژه نزد ملل مختلف  گياهى درختى در ي
ــر مى برند، متفاوت است [شايان،  ــب ناحيه ى جغرافيايى كه در آن به س برحس

.[51 :1385

ست كه از
جنگل در
در كفايت
وگيرى از

ف شده كه

، در اصل
ها خصلت

.
ى پوشش
ل مختلف
ت [شايان،
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ــر  ــتنى كه با محيط خود در حال تعادل به س � جنگل از يك گروه رس
ــگل عبارت از  ــى، جن ــت. در اصطالح جنگل شناس ــكيل يافته اس مى برد، تش
ــراه اين درختان،  ــكيل مى دهد. هم ــى كه اكثر افراد آن را درخت تش اجتماع
ــش علفى زنده، پوشش مرده، و حيوانات مضر و  درختك، درختچه، بوته، پوش
ــه تحت تأثير عوامل محيط قرار مى گيرند [مصدق،  مفيد وجود دارند كه هميش

.[1 :1375
ــيده باشد. جنگل  ــت كه از درخت هاى انبوه پوش � جنگل ناحيه اى اس
ــش گياهى، جانوران و ميكرو  ــت از درختان، درختچه ها، پوش مجموعه اى اس
ــراه عوامل طبيعى  ــا و ويروس ها) كه به هم ــا، باكترى ه ــم ها (قارچ ه ارگانيس
غيرحياتى، مانند خاك، آب، دما، باد و... محيط و رويشگاه مشخص و معلومى 

.[www.daneshju.ir] را به وجود آورده اند
ــف و مفاهيم متعددى  ــگل از ديدگاه هاى متفاوت داراى تعري اصوًال جن

است:
� اكولوژيسـت جنگل، را ارگانيزم زنده اى مى دانند كه همه ى اجزا و 

عناصر آن در ارتباطى متقابل با يكديگر قرار دارند.
� از نظر خاك شناسى، جنگل پديده اى است كه ضمن حفظ و تثبيت 
ــب ترين  ــاك، با تجزيه ى تدريجى اجزاى مختلف نباتات، غنى ترين و مناس خ

بستر حيات را براى تكوين و تكامل گياه به وجود مى آورد.
ــد در تحرك  ــت كه مى توان ــتر فعالى اس ــگل بس � در سياسـت، جن
ــى، اجتماعى و فرهنگى  چرخ هاى اقتصادى و ايجاد تحول در بنيادهاى سياس

جامعه نقش حساس و تعيين كننده داشته باشد.
ــت كه بايد از  ــگل به منزله ى يك واحد توليدى اس � در اقتصـاد، جن

زمينه هاى الزم براى سرمايه گذارى هاى كالن برخوردار باشد.
ــالوه بر نقش ها و  ــدگاه جنگل دارى امروز، جنگل ع ــره از دي � و باالخ
اهميت هاى متعدد اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، حفاظى و... پديده اى 
ــازنده ى آن بايد به طور اصولى و  ــت پويا و پايا كه تمامى اثرات مثبت و س اس

مستمر در خدمت جامعه قرار گيرد.

جايگاه مقدس درخت
اين درختان اند هم چون خاكيان
دست ها بر كرده اند از خاكدان

سوى خلقان صد اشارت مى كنند
و آن كه كوشش در عبادت مى كنند

با زبان سبز و با دست دراز
از ضمير خاك مى گويند راز

                                                 (مولوى)

ــجره (عربى)، گياه داراى تنه،  ــى) شجر و ش درخت ودار، Tree (انگليس
ــاخ و برگ را گويند. [ياحقى، 1386: 352]. درخت مظهر زندگى و  ــه، ش ريش
تقدس، نماد بارورى و نشاط و سرمايه گسترى، و نمونه ى سرسبزى و طراوت، 
ــتقامت و پايدارى و استوارى، سرپناه  ــمه ى حيات و عبادت، الگوى اس سرچش
اوليه ى انسان و نخستين دوست بشر است. نزديكى و دوستى انسان با درخت 
از آغاز خلقت و در باغ ملكوت بوده است. بعدها آن چنان انسى و الفتى بين اين 
دو آفريده گسترش يافت كه موجد بسيارى از آداب و سنن، رفتارها، و باورهايى 
شد كه نه تنها در ميان انسان هاى اوليه، بلكه تا امروز نيز بين ملل گوناگون در 

چهار گوشه ى جهان رواج دارد [حميدى، 1378: 6].
در سرزمين سوزان مصر، درخت مقدس انجير مصرى و در اسكانديناوياى 
سرد و يخ بندان، سرزمين توتنها (نژاد قديمى ژرمن)، يا گدراسيل يا درخت زبان 
گنجشك حكم فرمايى مى كرد. آكواتايا درخت انجير مقدس هندى (فيكوس 
ــا «برهما» يكى مى دانند و در پاى آن بود كه گوتاما بودا به  رليجـوزا) را ب

افكار متعالى خويش دست يافت.

ــراى عدالت زير درختى  ــاهان براى داورى و اج ــاى قديم، ش در زمان ه
ــهرى را تشكيل مى داد  ــتند. گاهى درخت مقدس قلب ش با عظمت مى نشس
ــه  ــومريان س ــهر مقدس س كه آن را محافظت مى كرد. در مركز «اريدو»، ش
ــال پيش از ميالد، درخت كيهانى «كيسانو» را پرستش مى كردند. در  هزار س
ــته بود و بدين وسيله  اكروپوليس آتن، درخت زيتونى روييد كه آن را آتنه كاش
ــهر آتن را بنا گذاشت. در ميدان روم، درخت انجيرى  زمين را تصرف كرد و ش
رشد كرد كه به برادران رومولوس و رموس در زير آن شير داده شد. بنا به 
نظر تاسيت، خشك شدن اين درخت را به سال 58 پس از ميالد به فال بد 
ــال بعد، نرون مادرش اگريپينا را كشت و پس از آن به كارهاى  گرفتند. س
بى رحمانه و هرزگى هايى پرداخت و موجب بحرانى شد كه به سقوط امپراتورى 

روم انجاميد [پيام، 1369: 4].

از آن جا كه «جنگل ها، سرمايه هاى ملى هر كشور 
محسوب مى شوند، حفاظت و استفاده ى صحيح از 

آن ها، عالوه بر ثروت آفرينى، بقاى محيط زيست را نيز 
تضمين مى كند
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ــمار مى روند.  در ايران درخت نخل و درخت توت از درختان مقدس به ش
ــخصى درختى را قطع  ــن، يكى از معتقدات ايرانيان اين بود كه هر ش هم چني
ــا به ضرورتى درختى افكندى، بايد نهال  ــود و اگر بن كند، عمرش كوتاه مى ش

بنشانى؛ چنان كه نظامى گنجوى گفته است:
درخت افكن بود كم زندگانى

به درويشى رسد نخجير كارى
در قرآن مجيد در 19 آيه در سوره هاى بقره، انعام، يس، ق، نخل، اسرى، 
كهف، مريم، طه، مؤمنون، شعرا، رعد، قمر، الرحمن، الحاقه، و عبس، درباره ى 
ــا انگور، انار، زيتون  ــت. در قرآن از نخل همراه ب ــت نخل رطب آمده اس درخ
ــقات) و  ــت ها و نخل هاى بلند (والنخل باس ــى از اين درختان و كش و باغ هاي
ــود، سخن  ميوه هاى درختان و رزق و بركت و نعمت كه از آن ها حاصل مى ش
رفته است. در روايات آمده كه نخل عمه ى آدمى است و از پيغمبر اكرم حديثى 
ــت كه: «اكرموا عمتكم النخله»: عمه ى خود نخل را گرامى  بر جاى مانده اس
ــت: چون  ــده اس ــناخته ش بداريد. در جاى ديگر، درخت نخل خواهر آدمى ش

خداوند، آدم ابوالبشر را از خاك آفريد [حميدى، 1378: 6].
درختان معروفى مانند سرو كاشمر، طوبى، سدره المنتهى، درخت كيهانى 
ــالم جنبه هاى  ــپوبيش» در فرهنگ ايران و اس و درخت «همه تخم» يا «ويس
ــروف ديگرى مانند  ــد. در قرآن از درختان مع ــاطيرى خود را حفظ كرده ان اس

«شجر اخضر» كه موسى(ع) با آن سخن گفت و درخت نخلى كه مريم در 
ــده است. قديمى ترين كتاب تمثيلى عصر پارت ها،  كنار آن روزه گرفت، ياد ش
ــوريك» در فرهنگ ايران نامبردار است. درخت حيات در آسمان  درخت «آس

چهارم يا هفتم، زير تخت عزرئيل قرار دارد [ياحقى، 1386: 352].
ــت، جايگاه ويژه اى در  واژه ى «پرديس» به معناى باغ و به مفهوم بهش

ادبيات كهن و اعتقادات مذهبى ايرانيان داشته است.
ــر جاودانگى و  ــان آن چنان بود كه آن را مظه ــت درخت نزد ايراني حرم
ــانه ى ايرانى  ــتند. هـردوت، مورخ يونانى، از يك افس نماد حكومت مى دانس
ــى ارتباط و  ــا مفهوم درخت و حكومت جهانى هخامنش ــت كه ب خبر داده اس
هماهنگى دارد. او در كتاب تواريخ خود گفته است: «ماندانا (عنبر سياه) دختر 
آژيدهاك، پادشاه كشور ماد با كمبوجيه، حاكم سرزمين پارس، ازدواج كرد. 
در سال اول ازدواج آن دو، آژيدهاك در خواب ديد كه از شكم دخترش درخت 
تاكى سر برآورد، به طورى كه همه ى قاره ى آسيا را فرا گرفت. خواب گزاران از 
ــيا را خواهد  ــلطنت ماد و تمام آس تولد فرزندى از ماندانا به او خبر دادند كه س
گرفت. سرانجام كورش به دنيا آمد و كوشش آژيدهاك براى نابودى او ناكام 
ــت داد و شاه ماد و پارس و همه ى آسيا  ماند. بعدها كورش دولت ماد را شكس

شد.
در آيين زرتشت درخت، آب و آتش احترام خاصى داشتند. آب روان مظهر 
حركت و جريان و تقديس بوده است و هيچ كس حق نداشت در آن آب دهان 
ــويد. آتش مظهر روشنايى و نور و  ــت و روى بش ــمه دس بيندازد يا در آب چش

درخت نشانه ى بارورى، استوارى و زايش بود [حميدى، 1378: 6].
ــده و از آن با  ــاهنامه» را درخت نامي ــا كار خود و «ش فردوسـى باره
تعبيرهايى نظير ميوه دار و «سرو سايه افكن» ياد كرده است. در شاهنامه درخت 
ــت كه با آن رسـتم بر رويين تنى چون اسـفنديار،  گز گياهى جادويى اس

نظركرده ى زردشت، چيره مى شود [ياحقى، 1386: 352].
ــه جهان را به هم پيوند داد: ريشه هايش به  درنهايت بايد گفت: درخت س
ــاخه هايش به عرش رسيدند. در  اعماق بى پايان زمين فرو رفتند و بلندترين ش
ــايه ى درخت بود كه تنفس امكان پذير شد. براى تمامى موجوداتى كه پس  س
از آن به وجود آمدند، ميوه خويش را كه با آفتاب رسيده و با آب گرفته از خاك 
ــر از آن آتش ساخت  ــمان را كه بش ــده بود، فرو ريخت. آذرخش آس مغذى ش
ــمان، جايى كه ابرها بر تارك آن گرد آمده بودند،  ــاره به آس جذب كرد و با اش

و باالخره از ديدگاه جنگل دارى امروز، جنگل عالوه 
بر نقش ها و اهميت هاى متعدد اقتصادى، اجتماعى، 
سياسى، فرهنگى، حفاظى و... پديده اى است پويا 
و پايا كه تمامى اثرات مثبت و سازنده ى آن بايد 
به طور اصولى و مستمر در خدمت جامعه قرار گيرد
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ــرو ريزد. اين درخت منبع تمام زندگى و  ــان داد تا باران زندگى بخش را ف فرم
ــتش درخت در دوران  ــگفتى ندارد كه چرا پرس تمام نورانى ها بود. بنابراين ش

باستان اين همه رواج داشت [پيام، 1369: 4].

حلقه هاى زمان
درختان عالوه بر بهره هاى بسيارى كه براى نوع بشر دارند، يك سالنماى 
ــيارى از  ــمار مى روند. بس طبيعى و دقيق و مدرن از انواع آب و هوايى نيز به ش
ــاالنه حلقه اى از چوب جديد مى سازند. از پهناى حلقه ى  گونه هاى درختى، س
(يعنى ميزان رشد) ساالنه، از يك طرف عوامل درونى ژنتيكى و از طرف ديگر 
عواملى بيرونى، مانند خاك و به ويژه اوضاع آب و هوايى تعيين مى شود. حلقه اى 
باريك بازتاب رشد فقير درخت در يك سال بد، و حلقه اى پهن نشانه ى اوضاع 

آب و هوايى مطلوب و يك رشد خوب است.
ــه در باتالق ها  ــن و درختانى ك ــاختمان هاى كه ــا مطالعه ى چوب س ب
ــه توالى زمانى  ــمندانى ك ــت ها (دانش ــده اند، دندرولوژيس و مرداب ها حفظ ش
ــته اند  ــاالنه را در درختان و چوب هاى پير مطالعه مى كنند) توانس حلقه هاى س
تسلسل هاى زمانى را در برخى نواحى تا حدود 5000 سال پيش از ميالد تعيين 
كنند. اين تسلسل هاى زمانى، باستان شناسان و تاريخ نگاران را قادر مى سازد تا 
ــاختمان هايى را كه هيچ پيشينه ى ثبت شده اى ندارند،  به دقت زمان احداث س
ــى از ناحيه اى خاص را  ــرايط آب و هوايى بخش تعيين كنند و چگونگى تغيير ش
ــيله اى براى  ــبت به بخش هاى ديگر آن دريابند. هم چنين اين حلقه ها وس نس
ــتى نتايج حاصل از كاربرد شيوه هاى كربن 14 هستند (عكس 2)  ارزيابى درس

[پيام، 1369: 21].

خاصيت آفت كشى درخت
ــى برخوردارند.  ــده اند كه از خواص آفت كش ــناخته ش در دنيا، گياهانى ش
تعداد اين درختان و گياهان به دو هزار عدد بالغ مى شود كه به صورت تجارتى 
ــردارى مى كنند. يكى از آن ها «عاقرقرها» يا «بابونه ى گاوى»  از آن ها بهره ب
است. در مناطق معتدل هندوستان، درختى را پرورش مى دهند كه آفت گياهى 
ــتان مى رويد، خواص  ــت بومى كه فقط در هندوس ــود مى كند. اين درخ را ناب
زيادى در آفت زدايى گياهى دارد و به «زيتون تلخ» معروف است. براى مثال، 
برگ هاى اين درخت را در سيلوها با غالت مخلوط مى كنند تا غله ى انبار شده، 
ــرات و آفات مصون بماند. از ميوه ى آن با حل كردن در آب، عصاره اى  از حش
تهيه مى كنند و از آن براى سم پاشى محصوالت كشاورزى و... بهره مى گيرند. 
از تفاله ى آن نيز به عنوان كودى در مزارع به منظور دفع كرم هاى خاكى مضر 

استفاده مى كنند.

اثر گل خانه اى
ــيدكربن موجود در جو، تأثير سمى بر آب و هواى جهان دارد. اين  دى اكس
ــيد را به طرف زمين هدايت مى كند،  گاز بيش تر انرژى امواج كوتاه پرتو خورش
ــه از زمين به فضا  ــرژى امواج بلندى ك ــت بخش بزرگى از ان ــى از بازگش ول
ــن پديده را «اثر گل خانه اى» مى نامند [پيام،  بازمى گردد، جلوگيرى مى كند اي

.[22 :1369
ــبب اثر گل خانه اى مى نامند كه دماى جو زمين را  اين آلودگى را بدين س
ــت همان كارى را مى كند كه ديوار شيشه اى گل خانه  افزايش مى دهد، و درس
ــيد را به داخل راه  ــد؛ يعنى گرماى خورش ــراى محيط داخل گل خانه مى كن ب
ــه  ــود، و اكنون در مقايس مى دهد، اما پس نمى دهد. دنيا به تدريج گرم تر مى ش
ــده است  ــانتى گراد گرم تر ش با ميانه ى قرن نوزدهم ميالدى، پنج درجه ى س

[ويليامز، 1370: 40].
به خاطر افزايش غلظت دى اكسيدكربن در جو (از 256 بخش در ميليون 
(ppm) در سال 1980 به ppm 340 در سال 1985)، عمدتًا به دليل احتراق 
ــنگ، نفت و گازهاى طبيعى) دانشمندان  ــيلى (مانند زغال س سوخت هاى فس
ــيارى در الگوهاى آب  ــده ى حاضر تغييرات بس پيش بينى مى كنند تا پايان س
ــد خواهد آمد. آن ها پيش بينى مى كنند كه ميانگين دماى كره ى  و هوايى پدي
زمين تا قبل از سال 2010 بين سه تا پنج درجه ى سانتى گراد افزايش خواهد 

داشت.
ــيدكربن، همانند «چاهك»  ــاق دى اكس به طور طبيعى، درختان با استنش
ــيژن را به جو  ــاده ى زائد، اكس ــل مى كنند و به عنوان م ــيدكربن عم دى اكس
بازمى گردانند. اما وقتى درختان قطع و سوزانيده مى شوند، كربن محتوى آن و 
ــى از كربن موجود در خاك زير آن ها اكسيد و در جو رها مى شود. در  نيز بخش
ــه با 150 تا 190 هزار ميليون تن كربن حاصل از سوزاندن زغال سنگ،  مقايس
نفت و گازهاى طبيعى، از سال 1860، درنتيجه از بين بردن جنگل ها تاكنون 
ــده است [پيام، 1369:  چيزى حدود 90 تا 180 ميليون تن كربن در جو رها ش

.[22
ــوب  ــعه ى آن ها موجب جذب و رس بنابراين، حفاظت از جنگل ها و توس
ــيدكربن و مانع افزايش گرماى زمين و بروز اثر گل خانه اى خواهد شد  دى اكس

.[www.forum.patijhu.com]

خاصيت دارويى و غذايى درخت
ــر داروى ضد گنه گنه يا داروى خوراكى ضد حاملگى، از  مواد دارويى نظي
مشهورترين فراورده هاى غيرچوبى جنگل هاى بارانى هستند. امروزه 25 درصد 
ــيميايى را گياهان دارويى محيطى  ــازنده و فعال تمامى داروهاى ش اجزاى س
ــاوى آلكالوئيد طبيعى  ــيتين ح ــرطان و نيكرس مى دهند و توليد داروى ضد س
گياه رزى پريونيكل ماداگاسكار، در آزمايشگاه بدون وجود اين گياه امكان پذير 
ــيميايى حاصل از جنگل استفاده از آن ها در  ــت. كاربرد مهم ديگر مواد ش نيس
تهيه ى لوازم آرايشى و عطرسازى است. البته تمامى مواد مصرفى اين صنايع 

گياهى نيستند.
ــت كه در تهيه ى  ــال»2 داراى 12/5 درصد چربى اس بذرهاى درخت «س

در ايران درخت نخل و درخت توت از درختان 
مقدس به شمار مى روند. هم چنين، يكى از 

معتقدات ايرانيان اين بود كه هر شخصى درختى 
را قطع كند، عمرش كوتاه مى شود و اگر بنا به 

ضرورتى درختى افكندى، بايد نهال بنشانى

حلقـــــه هاى زمـان
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ــتان و  ــتر يا مرغ و خروس در هندوس صابون و يا به عنوان جزئى از خوراك ش
ــور ديگر آسيايى كاربرد دارد. از جوشانده ى بذرهاى درخت سال با  چندين كش
ــت مى آيد كه مى توان از آن به جاى برنج  گل هاى درختى ديگر، ماده اى به دس

و ساير مواد غذايى اصلى دانه اى استفاده كرد.
ديگر بذرهاى روغنى حاصل از اراضى جنگلى آسيا، در تهيه ى روغن هاى 
ــى رود. در مناطق  ــال و يا رنگرزى به كار م ــى، روغن چراغ و روغن ج خوراك
ــواده از فروش  ــرقى برزيل درامد بيش از 450 هزار خان ــمال ش ــتايى ش روس
ــويا»3 كه از لحاظ ميزان غذايى مواد مغزى شبيه روغن  دانه هاى نخل «باباس
نارگيل است، تأمين مى شود [سازمان جنگل ها و مراتع كشور، جنگل و مرتع، 

.[63 :1377

اهميت جنگل نسبت به ساير منابع طبيعى
ــونده است. بدين معنى كه اگر در بهره بردارى از  جنگل از منابع تجديدش
ــه قابل استفاده  اين منبع روش اصولى و صحيح در پيش بگيريم، براى هميش
ــت. ولى تعداد ديگرى از منابع مانند معدن سنگ  ــت و پايانى نخواهد داش اس
آهن يا مس و يا چاه هاى نفت و گاز، هرچند صحيح و اصولى از آن ها برداشت 
ــتند و يا اين كه  ــخص هس ــند و داراى عمر مفيد و مش ــود، به پايان مى رس ش
ماده ى اصلى آن قدر كاهش مى يابند كه ديگر بهره بردارى از آن معدن يا چاه 

مقرون به صرفه نخواهد بود.
امتياز ديگر جنگل اصالح پذيرى و جهت پذيرى آن است. بدين معنى كه 
ــى از گونه هاى  ــمت يك ــا انجام اصالحات دل خواه مى توان به س ــگل را ب جن
ــردن گونه اى جديد، گونه اى تركيبى ارائه كرد  ــوق داد و يا با وارد ك موجود س
ــر و با كيفيت بهتر  ــذف گونه هاى نامرغوب، چوب بيش ت ــز مى توان با ح و ني
ــورى تكيه گاهى مطمئن براى  پديد آورد. جنگل ها و مراتع در هر جامعه و كش
ــتوانه اى  ــازى آب، پش ــعه ى اقتصادى و اجتماعى، مخزنى براى ذخيره س توس
ــترى براى رونق كشاورزى، عرصه اى براى توليد چوب،  براى توليد پايدار، بس
ــوش، منبعى براى توليد  ــراى گونه هاى گياهى و جانورى و وح ــتگاهى ب زيس
ــراى تثبيت خاك و  ــرح و تمدد اعصاب، ابزارى ب ــيژن، منظرى براى تف اكس
ــيله اى براى حفاظت راه ها و خطوط مواصالتى، وسيله اى  شن هاى روان، وس
ــمار مى آيد [پيك  ــتغال، عنصرى براى پااليش آلودگى هوا و... به ش براى اش

سبز، اسفند 1377: 2].
ــوارد ديگر منابع  ــا نيز چون م ــت كه جنگل ه ــن، واقعيت آن اس درضم
ــتفاده قرار گيرند، اما  ــونده، مى توانند و مى بايد كه مورد اس اصطالحًا تجديدش
مسئله آن است كه استفاده از اين منابع به روال گذشته ديگر امكان پذير نيست 
و بهره بردارى از اين منابع بايد براساس توان آن ها و به نحوى صورت گيرد كه 
هم ضامن بقا و دوام آن ها و هم تضمين كننده ى استمرار نقش زيست محيطى 
و توليدى آن ها باشد. تحقق چنين امرى قطعاً مستلزم اتحاد جهانى، منطقه اى، 

ملى و محلى، مبتنى و متكى بر نگرش هاى نوين است.

جنگل به عنوان ذخيره گاه آب هاى زيرزمينى و حفاظت خاك و آبخيزى
ــطح جنگل ها  ــت. س ــش ديگر جنگل، افزايش آب هاى زيرزمينى اس نق
ــت و مقدار زيادى آب  به علت وجود الش برگ ها و هوموس زياد نفوذپذير اس
ــود. خروج  را در خود جذب مى كند كه باعث افزايش آب هاى زيرزمينى مى ش
ــت آن ها، نه تنها باعث  ــارها و نشس اين آب ها از زيرزمينى از طريق چشمه س
ــان آب رودخانه ها را  ــود، بلكه مدت جري هدر رفتن آب هاى زيرزمينى نمى ش
ــود دارد، از  ــه نياز بيش ترى به آب وج ــتان ها ك ــر مى كند و در تابس طوالنى ت

رودخانه هاى پرآب استفاده مى شود [روزنامه ى كيهان، آذر 1364: 7].
ــان و فعاليت  ــان و درخت ــه دواندن گياه ــى به دليل ريش ــى جنگل اراض
ــمانى در خاك  ــا، موجب نفوذ نزوالت آس ــم هاى موجود در جنگل ه ارگانيس
ــگل قادر به  ــه هر هكتار جن ــوند؛ به طورى ك ــن نزوالت مى ش ــره ى اي و ذخي
ــن اين كه زمان نفوذ  ــت. ضم ــازى 500 تا 2 هزار متر مكعب آب اس ذخيره س
ــاورزى 46 دقيقه است.  يك ليتر آب در جنگل حدود 7 دقيقه و در اراضى كش
درحالى كه در مناطق غيرجنگلى، اين زمان به حدود 4 ساعت افزايش مى يابد 

.[www.forum.patojhu.com]

ــقوط قطرات باران  ــتاب س ــاخ و برگ خود باعث كاهش ش درختان با ش
ــوند. درنتيجه قطرات باران به آهستگى با خاك برخورد مى كنند و باعث  مى ش
ــتن و تخريب ذرات خاك نخواهند شد. عالوه بر آن، خاك كف جنگل  گسس
ــى قطرات باران  ــدن نيروى تخريب ــفنج مانند دارد كه باعث خنثا ش حالت اس
مى شود. خاك متخلخل جنگل هم چنين باعث تبادل تدريجى ميزان آب خاك 
با محيط و استفاده ى تدريجى و مداوم آن توسط گياه مى شود. حال آن كه در 
صورت فقدان درخت، بارندگى با حجم زياد و يك باره به درون خاك مى رود و 
به سرعت نيز از آن خارج مى شود. چون در اين حالت نفوذپذيرى خاك كاهش 
مى يابد، در سطح آن جارى مى شود كه تبعات آن ايجاد سيالب و شست و شوى 
ــطحى، فرسايش و حركت توده اى خاك در مناطق مستعد به رانش و  خاك س

لغزش خواهد بود.
ــان مى دهد كه  ــط كارشناسان «FAO» نش ــده توس تحقيقات انجام ش
ــگل نفوذپذيرتر  ــار از خاك مناطق غير جن ــق جنگلى حدود 40 ب ــاك مناط خ
ــت. درنتيجه عمده ى نزوالت آسمانى در زمين فرومى رود و باعث افزايش  اس
ــفره هاى آب زيرزمينى مى شود. خاك جنگلى مى تواند حدود 20 تا  ذخيره ى س
50 ليتر آب را در يك ربع ساعت ذخيره و نگه دارى كند. اين خاصيت در اراضى 

شيب دار، از فرسايش خاك و ايجاد سيل جلوگيرى مى كند.

جنگل به عنوان تصفيه كننده ى هوا
ــوخت واحدهاى صنعتى،  ــى از س ــان در كاهش آلودگى هواى ناش درخت
ــا از مصرف كنندگان عمده ى  ــزايى دارند. جنگل ه خودروها و منازل تأثير بس
دى اكسيدكربن ناشى از سوخت هاى ياد شده هستند. جنگل ها با عمل فتوسنتز 
ــان به شمار مى آيند  ــيژن مورد نياز جانوران و انس يكى از منابع مهم توليد اكس
ــال 2/5  ــورى كه هر هكتار در س [www.forum.patojhu.com]. به ط
ــعه ى راديواكتيو هوا و مواد سمى مانند  ــيژن آزاد مى كند. درختان اش تن اكس
ــولفور و اسيدفلوريديك و يا تركيبات ارسينيك و غيره را به وسيله ى  انيدريد س
ــاى برگ هاى خود جذب مى كنند كه از غلظت آن ها در هوا و تأثيرات  روزنه ه

نامطلوبشان روى موجودات زنده مى كاهد [منورى، 1372].
درختان جنگلى هواى آلوده شده به گرد و خاك و دود را تصفيه مى كنند. 
ــهرهاى صنعتى  به همين دليل هواى جنگل 100-20 برابر كمتر از هواى ش
ــيژن  ــاك و دود دارد. به عالوه، درختان در طول دوره ى رويش اكس ــرد و خ گ

توليد مى كنند.
ــى) كار مى كند.  ــد پااليه اى (صاف ــون خود مانن ــگل در هواى پيرام جن
ــيند و ميكروب هاى مولد  بدين ترتيب كه گرد و خاك هوا روى برگ ها مى نش
ــوند. بعضى  ــت، نابود مى ش ــيژن آن فراوان تر اس بيمارى ها در هوايى كه اكس
ــتند كه تنفس آن براى  ــان مانند كاج و اوكاليپتوس داراى رايحه اى هس درخت
ريه سودمند است. غالبًا آسايشگاه بيماران مسلول را در جنگل هايى از اين قبيل 

درختان مى سازند [نشريه ى بنگاه جنگل ها، 1325: 50].
ــى، درختان گردو، كاج، پيسه آ، بلوط،  ــى هاى دانشمندان روس طبق بررس
فندق، اوكاليپتوس، ارس، افرا، بيد، زبان گنجشك و داغداغان از خود موادى در 
فردوسى بارها كار خود و «شاهنامه» را درخت ناميده و 
از آن با تعبيرهايى نظير ميوه دار و «سرو سايه افكن» 
ياد كرده است. در شاهنامه درخت گز گياهى جادويى 
است كه با آن رستم بر رويين تنى چون اسفنديار، 
نظركرده ى زردشت، چيره مى شود
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هوا پخش مى كنند كه باعث از  بين رفتن بسيارى از باكترى ها و قارچ هاى تك سلولى 
و برخى از حشرات مضر مى شود. اين ماده را توكين4 در سال 1956 «فتيونسيد» 
ناميد. از اين نظر افراد مبتال به سل ريوى را براى استراحت به مناطقى كه جنگل هاى 

كاج وجود دارد، مى فرستند.
هم چنين تحقيقات جديد نشان داده اند كه به جاى صرف ميليون ها دالر براى 
ــطه ى خاصيت  ــردن آلودگى هاى صنعتى، مى توان از درخت صنوبر به واس پاك ك
ويژه ى آن استفاده كرد. گونه اى صنوبر پيوندى سريع الرشد (تند رشد) آزمايشگاهى، 
ــى را جذب كند. اين درخت پس از  ــد آلودگى هاى خاك و آب هاى زيرزمين مى توان
جذب آلودگى ها، عناصر شيميايى خطرناك را در بافت هاى خود ذخيره مى كند و يا 
آن ها را به صورت تركيب هاى كم ضررترى به محيط اطراف بازپس مى دهد [جنگل 

و مرتع، 1377: 64].

نقش جنگل در خنثا كردن اثرات باد
باد يكى از عوامل مهم خشك كننده ى خاك هاست. به تجربه ثابت شده است، 
ــاد قرار گيرد، به اندازه ى 10 تا 15 برابر ارتفاع آن مانع، باد  ــر مانعى كه در مقابل ب ه
نمى تواند در پشت آن با سطح زمين تماس بگيرد. براساس همين اصل است كه براى 
آباد ساختن استپ ها و حفظ رطوبت خاك، جنگل هاى نوارى يا بادشكن مى كارند. با 
اين عمل از صدمات فيزيولوژيكى و مكانيكى باد شديد جلوگيرى مى شود. هم چنين، 
اين روش براى حفظ خاك و افزايش سطح توليد به كار مى رود. جنگل حتى مى تواند 

هر بار تا 68 تن گرد و غبار را در خود رسوب دهد [منورى، 1372: 58].
بادهاى سخت چون به جنگل برخورد مى كنند، ناتوان مى شوند و از تندى و 
نيروى آن ها كاسته مى شود. براى حفظ مزارع و ساختمان ها از زيان بادهاى سخت 
ــنى متحرك، غالباً از اين خاصيت درختان  و هم چنين براى ثابت كردن تپه هاى ش

استفاده مى كنند.
در نزديكى «تميشان» (مازندران) درختان مازوى بسيارى در كرانه ى دريا ديده 
مى شوند كه ماسه تا نزديك شاخه ى آن ها قرار گرفته است. اين درخت ها از پيشروى 

ماسه هاى ساحلى جلوگيرى مى كنند [نشريه ى بنگاه جنگل ها، 1325: 50].

جنگل عامل ارزشمند اقتصادى و ثروت عظيم خدادادى
ــور دارد، به طورى كه براورد شده  جنگل نقش تعيين كننده اى در اقتصاد كش
است، حدود 4500 نوع فراورده ى گوناگون از آن به دست مى آيد. تمام قسمت هاى 
درخت، از سر شاخه گرفته تا تنه، پوسته، برگ و ريشه ى آن در صنايع مورد استفاده 

قرار مى گيرد.

برخى از اثرات مستقيم جنگل در فرايند توليد و اقتصاد عبارت اند از:
� توليد مواد اوليه ى صنايع سلولز و كاغذسازى؛

� توليد مواد اوليه ى برخى صنايع شيميايى؛
� توليد مواد اوليه ى صنايع بهداشتى و دارويى؛

� توليد مواد اوليه ى صنايع مكانيكى چوب، نظير مبل، در و...؛
� توليد مواد اوليه ى صنايع دستى؛

� توليد مواد اوليه ى صنايع مورد مصرف در برخى صنايع غذايى؛
� توليد مواد اوليه ى صنايع براى تأمين سوخت؛

� برقرارى چرخه ى اقتصادى مبادالت بازار چوب و كاغذ و صنايع وابسته؛
ــيالت و  ــظ نظام طبيعى حاكم بر امور زراعت، دام دارى، دام پرورى، ش � حف

آبزيان، مراتع، گياهان دارويى و گياهان خوراكى كه به صورت خودرو مى رويند.
ــى به نام چوب، زمينه ى اشتغال تعداد  به همين دليل توليد محصول پر ارزش
كثيرى از افراد جامعه را فراهم مى سازد و موجب رونق و شكوفايى اقتصادى كشور 
مى شود. اين ماده ى گران بها پيوسته به زيبايى ساختمان ها و ويالها جلوه اى خاص 
مى بخشد. اگر بهره بردارى از منبع توليد آن (يعنى جنگل) به طريق علمى و اصولى 
www.frw.] ــتمر آن را در اختيار مردم قرار داد انجام پذيرد، مى توان به طور مس

.[orj.ir

اثر تفرجگاهى و تأثير بر روان انسان ها
يكى ديگر از مزاياى غير مادى جنگل، استفاده به صورت پارك و تفرجگاه و 
اثر آن بر روح و روان انسان هاست. انسان كه از سروصدا و هواى آلوده ى شهرها و 
مناطق صنعتى خسته مى شود، دوست دارد كه آزادانه در دامن طبيعت گردش كند 
و از هواى تميز بهره بگيرد. ترجيح مى دهد كسى با ايجاد سروصدا مزاحم او نشود. 
جنگل محلى است كه اين شرايط ايده آل را براى تفريح و تفرج او فراهم مى سازد. 
ــى از آواى دل نواز پرندگان، جريان آب دره ها و رودخانه ها و  هم چنين، جنگل تركيب
ــد  ــت كه به روح و روان آدمى آرامش مى بخش به هم خوردن برگ ها و شاخه هاس

.[www.forum.patojhu.com]
اى نشسته در پناه سايه ام

خسته هاى دشت و دمن دايه ام

كالم آخر
روان شناس و روان پزشك سوئيسى، كارل گوستا ويونگ (1875-1961) 
ــوان الگويى در ضمير ناخودآگاه فرد و  ــان داد كه تصوير درخت هنوز هم به عن نش

پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «باغ و 
درختان را قطع مكنيد و به جاى آن 

خانه ى مسكونى مسازيد؛ مگر اين كه 
به جاى آن بكاريد»
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اجتماع باقى است. اين درواقع يكى از عام ترين نمادهاى حياتى و جهانى است. در 
زمان بحرانى كنونى، اين خود انسان است كه بايد معنى آن تصوير و در عين حال 
ــرانجام دريابد. در غير اين صورت اين نه  مفهوم يگانگى با طبيعت و كيهان را س

طبيعت كه خود اوست كه عاقبتى تأسف بار خواهد داشت [پيام، 1369: 9].

نتيجه گيرى و پيشنهاد
جنگل از نظر اصالح خاك، كنترل آبخيز، حفظ حيات وحش، تأمين امكانات 
تفريحى و تأثيرات پااليش؛ فوايد زيادى براى محيط زيست دارد. امتياز آن نسبت به 
ساير منابع در اين است كه اين منبع تجديد مى شود و ارزش اجتماعى و اقتصادى 

بى شمارى دارد.
پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «باغ و درختان را قطع مكنيد و به جاى آن خانه ى 

مسكونى مسازيد؛ مگر اين كه به جاى آن بكاريد.»
ــرمايه ى فناپذير، از  حفظ و نگه دارى اين منبع فيض و رحمت الهى و اين س

وظايف ملى و اعتقادى ما محسوب مى شود.
متأسفانه با پيشرفت و گسترش شهرها و حتى روستاها، هر روز شاهد تخريب 
ــش را نابود مى كند.  ــان آگاهانه و ناآگاهانه طبيعت زيباي ــتيم و انس جنگل ها هس
ــاندن ارزش هاى واقعى محيط زيست به مردم و جلب مشاركت و حمايت  با شناس
همه جانبه ى آن ها درجهت بهسازى محيط زيست و حفظ و نگه دارى آن از طريق 
وسايل ارتباط جمعى، تعيين مرز اراضى مزروعى با اراضى جنگلى به طرق متفاوت، 
ــه ميله گذارى بتونى در اولين فرصت ممكن، تقويت گارد حفاظتى، تصويب  ازجمل
قوانين و مقررات مناسب براى حفاظت، و احيا و توسعه ى جنگل هاى منطقه، مى توان 

از انهدام هرچه بيش تر جنگل جلوگيرى به عمل آورد.
هم چنين، فرهنگ عمومى را بايد نسبت به خطرات ناشى از كاهش سطح جنگل 
و تخريب اين وديعه ى الهى و عواقب آن اگاه سازيم و با مشاركت آحاد مردم، در حفظ 
و احياى جنگل ها بكوشيم. اين امر زمانى تحقق مى يابد كه از تمام اهرم هاى تبليغاتى 

و فناورى اطالع رسانى و رسانه هاى گروهى به طرز مطلوب استفاده كنيم.
بنابراين جا دارد سازمان هاى مسئول در حفظ حراست از اين سرمايه ى خدادادى 
ــطح آگاهى مردم را افزايش دهيم، به بهترين وجه ممكن از اين  ــا باشند. س كوش
سرمايه ى ملى حفاظت نكيم، و با احساس مسئوليت انسانى و وجدانى هرچه تمام تر 
و با استفاده از نظرات متخصصان و كارشناسان آگاه و دلسوز، جلوى تخريب جنگل 

را بگيريم.
به اميد آن كه همه ى مردم ما ارزش اين سرمايه ى خدادادى و پشتوانه ى حيات 

انسان را بدانند و وظيفه ى سنگين و مسئوليت خطير حفاظت، احيا و توسعه ى جنگل 
را به خوبى انجام دهيم.

پى نوشت
ــه زارهاى انبوه و  ــده و به جنگل ها و بيش 1. واژه ى dschungel از زبان هندى گرفته ش

صعب العبور مناطق حاره در هندوستان گفته مى شود.
2. Sal (shorea rabusta)
3. babasugalm (orbygnya phalerta)
4. tukin
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