
 (1400) 170تا  157 هایصفحه 2شماره  6 های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلدمجله پژوهش

 

 در ایران  جنگل و محیط زیست وضعیت اسنادیبررسی 

 1امنیت غذایی در هاو نقش آن
 

 3، 2مقداد جورغالمیو  مخدوم فرخنده، جهانگیر فقهی، نغمه مبرقعی دینان مجیدمحمود زبیری، 

 

 چکیده

 و زندگی رفاه رایب اساسی هایماده انواع و ژنتیک منبع و دارو انرژی، خوراک، درآمد، تأمین در جنگل و محیط زیست

 هایداده و رآما به رجوع و اسنادی بررسی با که است شده سعی پژوهش این در .دندار یمهم نقش فرهنگ حفظ و مردم

 .شود پرداخته غذایی امنیت با هاآن پیوند و ایران در زیستمحیط و جنگل کارکردهای به المللیبین و ملی هایسازمان

های فراوردههای چوبی، هیزم و فراورده دربرگیرنده زیستمحیط و جنگل مستقیم (اکوسیستمی) سازگانیبوم هایخدمت

 هدربرگیرندکه  شودمیاشاره  ایران هایجنگل به مربوطدر این پژوهش به طور مختصر به آمار  .غیرچوبی استفرعی یا 

 یگیربهرهبرای  پزیخوراکیزم در هدست آمده از هفرعی، انرژی ب هایمحصول برداری از چوب وبهره درآمدهای حاصل از

 یبوم سازگان هایتخدم مستقیم هستند. هتغذیبر فرعی های محصولاز  برخیغذایی و نقش مستقیم های مادهبهینه از 

 نقش غذایی هایسیستم «پایداری» و «بودن موجود» هایشاخص در طور عمدهبه زیستمحیط و جنگل غیرمستقیم

 هچرخ و خاک از حفاظت و آب و کمیت کیفیت تنظیم ،تغییرهای اقلیمی زیستی، تنوع دربرگیرنده که دارند ایبرجسته

 تغییرهای برابر در جمله از ها،تنش برابر در را معیشت و تولیدی هایسیستم زیستی تنوع .هستند مغذی هایماده

 و( چوبی غیر و چوبی) مهم االهایک از وسیعی طیف ارائه ی،اقلیم تنوع و یاقلیم تغییرهای .کندمی ترمقاوم وهوایی،آب

 جهانی غییرهایتبین  ارتباط ضمن بررسی در این پژوهش .کندمی تهدید را هاجنگل زیستیمحیط هایخدمت

 .ه استبرشمرده شدموجود  وضعیت راهکارهای برون رفت از، غذایی امنیت زیست ومحیط

  .غیرچوبی ایهمحصول چوبی، هایفراورده غذا، سیستم زیستی، تنوعاقلیمی،  هایتغییر های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

 منیتادی علیه تهدیدی ج ههمزیستی ای و از بین رفتن تنوع ، آلودگی آب، انتشار گازهای گلخانهاقلیمی تغییرهای

 به غذای کافی و ،مرع هدسترسی همه افراد جامعه، در تمام دوریعنی غذایی  امنیت .(23) دنآیمیبه شمار  یی در جهانغذا

 .ستام اجتماعی نظا هرر داز عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی  موضوعکافی که این درآمد  با سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال
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و نیز درون این  نسانیا و بیوژئوفیزیک هایمحیط بین پویاهای و واکنش هاکنش از ایمجموعه غذایی هایسیستم

 :این موردها هستند دربرگیرنده هااین سیستم. شودمی غذا مصرف و تهیه توزیع، پردازش، تولید، وجبم که استهمحیط

 بودن، صرفه با رهایعنص با) غذا به دسترسی( ب) ؛(مبادله و توزیع تولید، به مربوط عنصرهای با) غذا بودن موجود (الف)

 .(28) ذا(غ ایمنی و اجتماعی ارزش غذایی، ارزش با مرتبط عنصرهای با) غذا از استفاده( ج) و( ترجیح و تخصیص

دسترسی همه مردم در تمام »بانک جهانی امنیت غذایی را . شودمی پشتیبانی غذایی هایسیستم با غذایی امنیت

شهر  در غذا جهانی )اجالس رم کنفرانساین تعریف در  .کندتعریف می« به غذای کافی برای داشتن زندگی سالم هازمان

 قرار فشار زیر غذایی سیستم وقتینیز مورد تاکید همگان قرار گرفته است.  مقر فائو( در 1375 سال ماه رم ایتالیا در آبان

 ها،درگیری نمونه برای) زیستمحیط جهانی تغییرهای بر افزون تواندمیمورد  این. یابدمی کاهش غذایی امنیت گیرد،می

 هاعامل این که هنگامی و شود ایجاد هاعامل از وسیعی طیف توسط( المللیبین تجاری هایسیاست و هاتوافقنامه در تغییر

و « دسترسی به غذا»، «موجود بودن غذا»سه عنصر  .باشد شدیدترهایشان اثر است ممکن کنند، عمل ترکیبی صورت به

تواند امنیت غذایی را از جنبه زیست میمحیط. تخریب هستندمحورهای اصلی این تعریف « پایداری در دریافت غذا»

وابسته به بستر تولید یا  طور کاملبه ،کشورهر و تولید آن در مرزهای  موجود بودن غذا موجودیت و کیفیت متاثر سازد.

خواهد بر کمیت و کیفیت تولید مواد غذایی تاثیرگذار یقین بهی آلوده و خاک فرسایش یافته اقلیم .زیست استمحیطهمان 

دسترس بودن غذای بر تواند میطور قطع بهغذایی به واسطه تخریب محیط زیست های محصولافت کمی و کیفی  بود.

 .(28) (1)شکل  تاثیرگذار باشد سالم و پایداری آن

 
 .(28) نیت غذایی و تغذیهام به هاآن پیوندهای و جنگل و محیط زیست کارکردهای -1شکل 

 
 

تعادل در رژیم غذایی  نبود، گرسنگی: هدربرگیرند کندرا تهدید می جهان مهم،سه چالش غذایی از نگاه بانک جهانی 

نسل آینده بشر زیستی که باید بستری مناسب برای زندگی . محیط(37) طبیعتنابودی محیط زیست و  وروزانه افراد 

اکنون به تهدیدی برای امنیت غذایی بدل شده است و این امر ناشی از تخریب بی رویه محیط زیست به عنوان بستر  ،باشد

 غذایی است.های محصولحیات و فراهم کننده محیط سالم و مناسب برای تولید 

خود  زیستتخریب محیطه کاینو امنیت آن مرتبط است. اول زیست از دو جنبه با غذا تخریب محیطتوان گفت می

ای و از خانهآب، انتشار گازهای گل آلودگی، فرسایش خاکمانند  هاییدشواریاست.  های نادرست کشاورزیفعالیت از ناشی

و تا افتد می مدت اتفاقبلنددر  این موردها .رود، تهدیدی جدی علیه تولید جهانی غذا به شمار مییستیبین رفتن تنوع ز

 به واسطه غذایی هایمحصولمحدود کردن  این تخریب ادامه خواهد داشت. دوم ،محلی هایجامعهدرک آن توسط 

https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/کنفرانس
https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/کنفرانس
https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/طبیعت
https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/طبیعت
https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/فرسایش-خاک
https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/فرسایش-خاک
https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/آلودگی
https://www.iranenergy.news/کلیدواژه/آلودگی
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غذایی را گرفته و اجازه ایجاد محصول کشاورزی سالم و کافی را  هایمادهامکان تولید ای که شدهزیست تخریبمحیط

شده و رو  زیست تخریبتشدید شود. تداوم کشاورزی در محیط هموارهتواند ادامه یابد و . در واقع این دور باطل میدهدنمی

تشدید نماید. مدت را در دراز موضوعاین  تواندمیهایی چون کود و سم است که نیازمند ورود نهاده تردیدبی ،به فروسایی

 که باشدمیجهان  افزایشزیست تهدیدی جدی برای برخورداری از امنیت غذایی جمعیت رو به تخریب محیط ،در واقع

 مدیریت شود. پایش و الزم است به خوبی 

ست. ا شدههانی جمنجر به تشدید این بحران در سطح  ی مانند تغییر اقلیم نیززیستمحیط جدیدنسبت به یهادشواری

 زیرا ،هم استماکنون بسیار امنیت غذایی »گوید می« کن ترآهسته خرج ست،یچو دخلت ن»در کتاب  (1) لستر براون

فزایش اورده است و با وجود خغذا پیوند  هسرنوشت عرضند سومری و مایایی به های پیشین مانسرنوشت ما همچون تمدن

اه در این ر البته وباید هر چه زودتر به بازسازی اقتصاد جهانی انرژی پرداخت  ،سریع قیمت مواد غذایی در سطح جهانی

 ،تی به سوخزراعی خوراک هایمحصولانرژی که نه بر مصرف سوخت متکی خواهد بود و نه بر تبدیل  سیستم یک ایجاد

دف دوم پایان ه شود، اجرا 2030سال  تاگانه توسعه پایدار که قرار است  17 هایهدفدر میان  .(1) «در اولویت است

 دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار است. دادن به گرسنگی، 

د در سطح ندهمی است. آمارها نشانبستر کشاورزی پایدار بسیار مهم زیست سالم به عنوان نقش محیط ،در این میان

که از طوریهب؛ استبودهاین رقم رو به افزایش  2016از سال  ، شوربختانهگرسنگی شدتکاهش  هدورجهانی پس از یک 

از جمعیت  %10میلیون نفر افزایش یافت و در این میان  821به  804رقم گرسنگان در جهان از  2017تا  2016سال 

 2005 در سال %4/9 و درصد افراد گرسنه در غرب آسیا از دچارندگرسنگی بارز و شدید  بهمیلیون نفر  770جهان و حدود 

دن به صفر رسان که ،توسعه پایدار هایهدفافزایش یافته است. بدین ترتیب تحقق هدف دوم از  2017در سال  %3/11به 

 .(20) خواهد بودو ناممکن  دوربسیار  ،است 2030سهم گرسنگان در جهان تا سال 

ی به هدف ایی و دستیابتحقق امنیت غذ هایمانعترین و مسئله تغییر اقلیم امروزه یکی از مهم اقلیمیهای افزایش تنش

 هایهرمخاطها، ونهگبه آب با کیفیت، انقراض و تهدید گانه توسعه پایدار است. دشواری در دسترسی  17 هایهدفدوم از 

مایی از د هایتغییرو  زیستیزیستگاهی، تغییر طول مدت رشد، فرسایش آبی و خاکی، اسیدی شدن خاک، فروسایی 

. یکی از اردگذمیآن امنیت غذایی تاثیر  دنبالبخش کشاورزی و به بر است که  اقلیمی تغییرهای اثرهایترین مهم

 ایقشرهیر اقلیم بر زیست و تغییر اقلیم آن است که اثر تغیقابل توجه در تاثیر تخریب محیطهای نکتهترین مهم

 قشرهاینشین و حاشیه پذیر جامعه بیشتر است. گروهی که معیشت آنان وابسته به کشاورزی است، روستاییان، افرادآسیب

 کنند. اقلیم دریافت میبیشترین تاثیر را از تغییر  ،درآمد کم

این سال به  میلیارد نفر برسد و الگوی مصرف مواد غذایی در 10به  2050شود جمعیت جهان تا سال بینی میپیش

 بر منابع و مصرف کمتر غالت پیش خواهد رفت که این به معنای فشار بیشتر هامصرف بیشتر گوشت و سبزی سوی

شناختی مکشاورزی بو هتوسعوری، رسد رویکرد بهینه افزایش بهرهطبیعی است. با توجه به این امر به نظر می

  واهد بود.خمی میسر با بهرمندی از دانش بو بدون تردیدکه  و کشاورزی هوشمند به اقلیم و حفاظتی باشد (اگرواکولوژی)

افزایش یکباره نرخ شهرنشینی است. در میانه قرن  ،تواند امنیت غذایی را مورد مخاطره قرار دهدمسئله دیگر که می

این به معنای امکان دسترسی افراد کمتری به جامعه  بدون تردیدسوم جمعیت جهان شهرنشین بودند که ، دوبیستم

تا  1960های روستایی به عنوان مهد کشاورزی است. البته توسعه فناوری و انقالب کشاورزی موجب شد که در فاصله سال
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رم از امنیت غذایی به میالدی در  1996در کنفرانس  .(20) دشوکشاورزی در جهان سه برابر  تولیدهایمیزان  2015

ها دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، امن و مغذی داشته شود که همه مردم در همه زمانعنوان زمانی یاد می

تاثیر گذار بر امنیت غذایی بروز  هایعاملیکی از  .باشند و نیاز غذایی آنان برای تحقق یک زندگی پویا و سالم فراهم شود

از  %14و یمن با  7/8، سوریه با %7، عراق با %8افغانستان با  2016برای نمونه در سال  .جنگ و بحران در کشورها است

 .(18) اندجمعیت گرسنه در کشورهایشان مواجه بوده

ای میان یسهمقاد. در این گزارش شبندی از شاخص برخورداری کشورها به امنیت غذایی برآورد طبقه 2016در سال 

ریکا، ورهای امدهد که کشبررسی نشان می ایران در لیست این کشورها قرار نداشت. اینکشور جهان انجام شد که  130

مربوط  ترین رتبهسیایی بهدر جهان برخوردارند. در میان کشورهای آ غذاییها در امنیت ایرلند و سنگاپور از باالترین رتبه

، 96 یز سوریه رتبهنکشورهای آسیای  دیگر. از است 22و ژاپن با رتبه  20، قطر با رتبه 17به فلسطین اشغالی با رتبه 

 .(25) نددار 45و ترکیه رتبه  78پاکستان 
 

 هامواد و روش

المللی به های ملی و بینهای سازمانسعی شده است که با بررسی اسنادی و رجوع به آمار و داده پژوهشدر این 

 پرداخته شود. تغذیه و غذایی امنیت به هاآن پیوندهای و در ایران زیستمحیط و جنگل کارکردهای
 

 نتایج و بحث

 و محیط زیست جنگل ی مستقیمبوم سازگان هایخدمت

. (2)شکل  میلیون هکتار است 2/14 ( برابر با%5اج پوشش بیش از های ایران )تجنگل مساحت، 1394آمار در سال  آخرین برابر

 تاج آن هکتار هزار چهار و میلیون 2 که است هکتار هزار 73 و میلیون 2 حدود %5 یشتر ازب پوشش تاج با شمال هایجنگل مساحت

 هایجنگل هکتار، زاره 434 و میلیون 5 حدود زاگرس هزار هکتار، 174ارسباران،  هایجنگل مساحت .دارد %10 از یشترب پوشش

 .(22) است هکتار هزار 666 و میلیون 4 نیز تورانی و ایران و هکتار هزار 39 و میلیون 2 حدود عمانی خلیج

 های ایرانبرداشت چوب صنعتی از جنگل

ی است. در دارای تغییرپذیری متنوع 1394تا  1358های های جنگلی حاصل از برداشت چوب در سالمقدار فراورده

آالت چوببینه، کاتین، گرده[های حاصل از آن داشت و در پی آن مقدار فراوردهمقدار بر 1373تا  1358های فاصله سال

رمکعب معادل یک مت 6الواری، تراورس، کاتین، هیزم و هیزم سوخت یا ذغال )حجم هیزمی که تبدیل به ذغال شده و هر 

 .(2)( 3ده است )شکل رسی 1373میلیون مترمکعب در سال  7/1میلیون مترمکعب به  2/1دارای روند صعودی بوده و از  ]تن ذغال است(

سرپا و  ههای جنگلداری، جوان شدن تودها به دلیل گذشت چهار دهه اجرای طرحکاهش موجودی در هکتار جنگل

های شمال گذاری در جنگلهای حاصل از نشانهفراورده قدارشده است که مموجبهمچنین اجرای سیاست کاهش برداشت 

تولیدی، درصد  فراوردههزار مترمکعب برسد. از نظر نوع  550دارای روند کاهشی باشد و به حدود  1394تا  1373از سال 

رسیده است که این افزایش به  1394در سال  %2/36، به 1358در سال  %7ساله از کمتر از  37نه در دوره بیمقدار گرده

 هایهای جنگلی با تراکم کافی و ماشینشبکه جاده مانندهای اساسی جنگلداری از نظر زیرساخت هایدلیل پیشرفت طرح

حجم  %25اهشی در این دوره بودند که از های تبدیلی مانند الوار و تراورس دارای روند کفراورده(. 4 )شکلچوبکشی است 

وجه درصد است. نکته مهم در این روند، کاهش قابل ترسیده  1394در سال  %3/5به کمتر از  1364ها در سال فراوردهکل 

ر مقابل، تولید است. د 1394در سال  %36/0به کمتر از  1358ها در سال فراوردهحجم کل  %55هیزم سوخت )ذغال( از 
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افزایش یافته است. این روند در درجه  1394در سال  %04/29به  1358ها در سال فراوردهحجم کل  %15هیزم صنعتی از 

های جنگلداری، از جمله گذشته و گسترش زیرساخت ههای فسیلی در سه دهاول به دلیل توسعه استفاده از سوخت

خروج این  شده وکاتین و هیزم دارای ارزش افزوده شده از سوی دیگر  مانندی هایمحصولهای جنگلی با تراکم کافی، راه

 .(2) از جنگل از نقطه نظر اقتصادی به صرفه شده است هایمحصول
 

 
 .(4نسبت مساحت جنگل در هر استان بر حسب درصد ) -2شکل 

 

 
 .های شمال ایراندر جنگل 1394تا  1358های سال درهای جنگلی فراوردهتولید  تغییرنمودار روند  -3شکل 

 

الغ ایران ب در چوب زراعت از ،1395بر اساس آمار سال  ف شده است ولیشمال متوقهای در جنگل 1396برداری صنعتی از سال هرچند بهره

دارد که ارزش درآمدی آن  اختصاص صنوبرکاری به %90 حدود قدارم این از که آیدمی دست به کشور در مصرفی مترمکعب چوب میلیون 5/4 بر

 بخش در ناخالص افزوده ارزش (.1400نرخ مزایده چوب سرپای صنوبر در سال  میانگینشود )بر اساس میلیارد ریال برآورد می 135000

 فائو گزارش اساس . بر(16) است %2/0سهم آن در تولید ناخالص ملی  میلیون دالر است که 1197، 2011جنگلداری در ایران بر اساس آمار سال 

 .(16) است جهان الصناخ تولید از %9/0 یعنی دالر، میلیارد 606 ،2011 سال در جنگل رسمی بخش در جهانی ناخالص افزوده ارزش ،(16)
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 های ایرانبرداشت چوب هیزمی از جنگل

 قابل و موجود رژیان منبع تنها چوب انرژی (.16) کندمی تامین را اولیه انرژی کل از %6 چوب انرژی جهانی، سطح در

ان و عشایر با روستایی .است ضروری هاریزمغذی بودن دسترس در و غذا ایمنی. است روستایی هایمنطقه در دسترسی

سوخت  وسنتی  دامداری استفاده از چوب در ساخت محل سکونت، ساخت واحد راهسبک زندگی وابسته به طبیعت از 

اس آمارهای بر اسو همچنین انرژی گرمایی به درختان جنگلی وابسته هستند.  هامحصول وریافر برای نیاز مورد

قش عمده در میلیون مترمکعب در سال است که ن 7تا  6ف هیزم در مجموع در کل کشور، در حدود بین رسمی، مصرغیر

 رد.های غذایی دادر سیستم «استفاده» شاخصسازی انرژی برای فراهم

 
در  1394تا  1358های لسا در فراوردههای جنگلی با توجه به تفکیک نوع فراوردهتولید  تغییرروند  نمودار -4شکل 

 .های شمال ایرانجنگل
 

 جنگلی فرعی هایمحصول

 از شده مشتق ،چوب از غیر زیستی منشاء با کاالهایی دربرگیرنده چوبی غیر هایمحصولیا  جنگلی فرعی هایمحصول

چنین نقش درآمدی همهستند که نقش مستقیم در تغذیه و  جنگل از خارج درختان و جنگلی هایزمین دیگر ها،جنگل

 هایحصولمتن  830ساالنه حدود  ها، مراتع و آبخیزداری کشور،بر اساس آمار سازمان جنگل .های غذا دارنددر سیستم

برآورد . (22) دشوال برآورد میمیلیون ری 178116شود که ارزش آن یمهای منابع طبیعی برداشت فرعی جنگلی از عرصه

 گیاهان و جانورانهای غیرچوبی از جمله فراورده از درآمد دالر میلیارد 88های دنیا حدود لدهد که از جنگفائو نشان می

هزار نفر است  35، 2011ال اشتغال در بخش جنگلداری در ایران بر اساس آمار س قدارم همچنین آید.دست میه ب دارویی

 .گیردمیدربرکل نیروی کار را  %1/0که 

 جهان هایجنگل

 است کرده تغییر( میالدی 2018 تا 1990 سال از) گذشته سال 28 در زمان گذشت با جنگل مدیریت و هاجنگل

 تقاضا افزایش و رشد روبه انسانی هایجمعیت دلیل به دنیا هایجنگل قدارم جهانی، سطح در که این وجود با(. 5 شکل)

. است یافته کاهش %50 از بیش جنگل رفتن دست از خالص قدارم است، کاهش به رو همچنان زمین و غذایی مواد برای

 هکتار میلیون 4060 به مقدار این 2018 سال در که هبود هکتار میلیون 4128 جهان هایجنگل سطح 1990 سال در
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 سالدر  %8/30 به 1990 سال در %6/31 از زمین هکر خشکی سطح به هاجنگل سطح نسبت. (19) است یافته کاهش

 بر تکیه کهحالیدر ،یافته افزایش( 2018 تا 1990) هدور طول در چوب مصرف/تولید کلی،طوربه. است یافته تغییر 2018

آن  از %52 که رسید مترمکعب میلیارد 54/3 به چوب ساالنه برداشت 1990 سال در. است زیاد همچنان سوخت چوب

 آن %50 حدود که رسید مترمکعب میلیارد 97/3 به چوب ساالنه برداشت 2018 سال در. بود سوخت چوب مصرف برای

 بیشتر یادن یهابرداشت چوب از جنگل %50 هنوز جهانی مقیاس در دیگر، رتعبابه. (31) بود سوخت چوب مصرف برای

 یو نقش عمده چوب، فراهم آوردن انرژ در حال توسعه است یکه مربوط به کشورها شودیسوخت استفاده م رفمص یبرا

 کنندمی استفاده صنعتی رفمص برایچوب  از بیشتر یشرفته،پ یکشورها که،یدر حال .است ییغذا یهمواد اول یفرآور یبرا

 .دارد اشتغال و درآمد ایجاد در ایعمده نقش که

 
 .(19) 2010 تا 1980هدورجمعیت، مصرف چوب و سطح جنگل در جهان در  تغییرهایروند  -5 شکل

 

 جنگل و محیط زیست ی غیرمستقیمبوم سازگان هایخدمت

 «پایداری»و  «موجود بودن»های شاخصدر  بیشترزیست ی غیرمستقیم جنگل و محیطسازگانبوم هایخدمت

ت از کیفیت آب و حفاظ ، تنظیماقلیم غییرهایتتنوع زیستی،  دربرگیرندهکه  دارندای های غذایی نقش برجستهسیستم

 .خاک و چرخه مواد مغذی هستند

 تنوع زیستی

 با مقابله در ما به ،کنندمی پشتیبانی را جهان زیستی تنوع از %80 هستند، زمین روی زندگی انواع همه مرکز هاجنگل

 راه از تنها ردهااین کارک. کنندمی کمک جهان سراسر در شغل میلیارد 6/1 ایجاد و آب کیفیت تنظیم ،اقلیمی تغییرهای

 و وحش یاتح زیست،محیط نیازهای پایدار، صورتشده بهمدیریت هایجنگل. یابدمی ادامه جنگل پایدار مدیریت

 و اقتصادی ،سیبوم شنا عملکردهای کهحالی در کند،می متعادل زیستی تنوع ابقای و حفاظت برای را جنگلی هایجامعه

های سازگانبوم پذیریانعطاف و زیستی تنوع افزایش و حفظ. (29) دهدمی انجام جهانی و ملی محلی، سطح در را اجتماعی

 .(32) است ییرتغ حال در سرعت به که است محیطی در سازگانبوم هایخدمت پایدار ارائه برای کلیدی ایران هایجنگل

 سازندهای و توپوگرافی متنوع، و پیچیده یاقلیم .است سازگانبوم و هاگونه ،ژن در زندگی تنوع ،زیستی تنوع

 هگون 8000 تقریببه ایران هایسازگانبوم در. استشدهایران در کشور  فرد به منحصر زیستی تنوع به منجر شناسیزمین

 نحوی هر به که است زیستی تنوع ای اززیرمجموعه خود، نوبه به کشاورزی، و غذا برای زیستی تنوع. است شده ثبت هیگیا

 دامی، زراعی، هایسیستم در یافته پرورش اهلی جانوران و گیاهان هدربرگیرند این. کندمی کمک غذا تولید و کشاورزی به
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 وحشی هایگونه سایر اهلی، هایگونه وحشی هاینسل شده،برداریبهره آبزیان و جنگلی هایگونه پروری، آبزی و جنگلی

 هایسیستم اطراف و داخل در که زنده موجودهای از ایگسترده طیف. است هامحصول دیگر و غذا برای هشدبرداریبهره

 تولید هدربرگیرند اینجا در کشاورزی. دنکنمی کمک هاآن تولید به و حفظ را هاآن کنند،می زندگی کشاورزی و غذایی

 .(21) شودمی آبزیان و شیالت جنگلداری، دامی، و زراعی هایمحصول

 سازگانبوم حیاتی هایخدمت از بسیاری ارائه و پایدار توسعه غذایی، امنیت در کشاورزی و غذا برای زیستی تنوع

 ترمقاوم اقلیمی تغییرهای برابر در جمله از هاتنش و هاتالطم برابر در را معیشت و تولیدی هایسیستم واست  ضروری

 تنوع .(3) شودمی نامشخص ایآینده با برابر در هاجایگزین انتخاب در بشر توانایی تداوم موجب زیستی تنوع. کندمی

 بر منفی ایهتأثیر کردن محدود حال عین در و غذایی مواد تولید افزایش برای تالش در کلیدی ی استمنبع زیستی

 تولیدکنندگان نیاز اغلب و شودمی دربرگیرنده را مردم از طیف زیادی برای معیشتی کمک ،موضوع این. زیستمحیط

. (21) دهدمی اهشک زیستمحیط برای زیانبار یا پرهزینه خارجی هایورودی بر تکیه برای را کشاورزی و غذایی هایماده

 هایسیستم از اشین هایچالش با مقابله برای را سازگانبوم و هاگونه ،ژن سطح در زیستی، تنوع اهمیت علمی هایگزارش

 استفاده ادغام ختلف،م هایگونه از استفاده) بخشیتنوع نقش بر از پژوهشگران بسیاری. دهدمی نشان تولید متغیر و متنوع

 سیمای یا (ینزمسر یمای)س منظر مقیاس در زیستگاه تنوع مدیریت و حفظ و آبزیان و جنگل دام، زراعی، هایمحصول از

 .(5) کنندمی تأکید تغذیه و غذایی امنیت از حمایت و معیشت بهبود آوری،تاب ارتقای در دریا

 ترینجدی لهجم از. دارد همراه به زیادی هایچالش کشور رشد به رو جمعیت برای مغذی و سالم کافی غذای تأمین

 غذایی یازهاین برآوردن برای آب و زمین ظرفیت تضعیف بدون کشور سطح در غذا تولید افزایش به نیاز هااین چالش

 سریع دادن ستد از مورد در مکرر هشدارهای با وجود. است سازگانبوم ضروری هایخدمت دیگر ارائه و آینده هاینسل

 از ایران سراسر در تولید هایسیستم تغذیه، و غذایی امنیت در آن کلیدی نقش مورد در ایفزاینده سندهای و زیستی تنوع

 .(5) در حال کاهش هستند هاگونه درون ژنتیکی منابع و هاگونه ها،سازگانبوم تنوع نظر

 تنوع زوال میزان توانندمی مختلف راهکارهایی های آینده ادامه یابد.شود که زوال تنوع زیستی در سالبینی میپیش

 و ترمیم به منجر لقوهباو  کند معکوس و متوقف را نزولی روند تواندمی راهکارها ی ازکامل همجموع و دهند کاهش را زیستی

 تغییر تأثیرهای کاهش، هاسازگانبوم هجانب همه بازسازی و حفاظت از عبارتند راهکارها این. شود زیستی تنوع شکوفایی

 از بیش برداریبهره وقف، تمهاجم هبیگان هایگونهجلوگیری از ورود  ،هاآلودگیموثر برای کاهش های کارگیری راهبه، اقلیم

 (.3) دورریزها و مصرف کاهش و غذایی مواد ویژه به ،هاخدمت و هاکاال پایدارتر تولید، حد

 آب تنظیم

، پوشش کف و پوشش متراکم با توجه به سطوح بزرگ هستند و های گیاهی کره زمینترین پوششبرجسته هاجنگل

چرخه مواد بهبود خاک و  و آبحفظ  درتوانند نقش مهمی کرک مانندشان و نیز سیستم ریشه دوانی گیاهی عمیق می

 آسیب بر افزون که است جهانی مقیاس در تغییرها تریناصلی از یکی کاربری/پوشش تغییرهای. (10) داشته باشندغذایی 

 در هاییتغییر چنین هایاثر کهطوری به گذارد،می انسانی هایجامعه زندگی بر شدیدی تاثیرهای ،سازگانبوم زدن به

 آمریکای و آسیایی آفریقایی، کشور 56 در هابررسی. (26) است مشهود زیستیتنوع و هیدرولوژیکی اقلیمی، هایواکنش

 یاندر مسیالب . (7) شودمی سیل فراوانی در %28 تا 4 افزایش به منجر درصدی، 10 زداییجنگل که دهدمی نشان التین

در  یاقتصاد هاییانو ز پذیریرتعداد افراد تاث: رتبه قرار گرفته است باالتریندر از دو جنبه  یعیطب رویدادهای نامطلوب
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مربوط  یجهان یاسدر مق اقلیمی منشاٌبا  رویدادهای ناگوار طبیعیاز  یمیبه ن یکنزدیر، اخ یهادر دهه .(6) یسطح جهان

 1980-2013در دوره  . سیالب(12) قرار داده است تاثیر زیرنفر را  یلیارداز دو م یشب یزندگاین رویداد و به سیالب بوده 

ساخت  هایمنطقه .رقم زده است جهان هزار نفر را در 220 یرکرده و مرگ و م اردو یمال یاندالر ز یلیونتر یک بیش از

از بارش  %25جنگل،  مانندنواحی غیرشهری  که درکنند، درحالیاز بارش را به رواناب تبدیل می %90 در میانگین ،بشر

در  %250 تقریببهکشور، رشد بر افزایش تعداد سیل در  افزون، 1370تا  1330از دهه  .(13) شودداشته مینگه

 .(5)آخر در مقایسه با اولین دهه قابل توجه است  ههای دهتخسار

 تاج در رباییباران صورتبه که است آبی مقدار ،سیل تولیدکننده هایباران بر هاجنگل مستقیم اثر تریناصلی شاید

 برگپهن درختان. کندمی دریافت رگبار ابتدای در را بارش از زیادی بخش رباییباران. شودمی ذخیره هاآن پوشش

 از %12 متری،میلی 5/2 ررگبا یک از %60 متری،میلی 5/1 رگبار یک تمام توانندمی باشند کامل هایشانبرگ کهدرحالی

 دستکم که زندمی خمینت (15) فائو .(27) کنند دریافت را متریمیلی 5 بارش یک از %8 و متریمیلی 5/12 بارش یک

در ایران،  .کنندمی تامین جنگلی هایمنطقه از را خود آشامیدنی آب از توجهی قابل بخش جهان بزرگ شهرهای سومیک

رود و هکارون، زایند دربرگیرنده کشوربزرگ  ای شمال ایران، سرچشمه سه رودخانهههای آبخیز جنگلهبه غیر از حوض

طور مستقیم های کشور بههکتار از جنگل یلیونم 7/8، 2015ل بر اساس آمار ساهای زاگرس است. رود از جنگلسفید

 .(17) شوندمدیریت میخاک و آب از حفاظت  منظوربه

 اقلیمی تغییرهای

مسئول صورت صریح بهی انسان های، فعالیت1400 مرداد در 1 اقلیم تغییر دولتی بین هیئت همنتشرشدگزارش در 

 اقیانوس، جو، در سریع و گسترده تغییرهایکه سبب ایجاد هایی است؛ فعالیت معرفی شده زمین و اقیانوس جو، شدنگرم

 هزاران تا هاقرن طول در اقلیمی سیستم کل در اخیر تغییرهای مقیاس کلی، طوربه .است شده کرهزیست و های زمینیخ

تا  1850 پایه خط از یشترب سلسیوس هدرج 2/1±1/0، 2020 سال برای جهانی دمای میانگین .(30) است سابقهبی سال

 گازهای غلظت ،2019 سال در. (38شده است ) ثبت جهان سطح در گرم سال 3 از یکی، 2020 است و سال 1900

 1877 به متان ،قسمت در میلیون 5/410 به کربناکسیددی جهانی میانگین ه ورسید خود حد باالترین به ایگلخانه

 تاکنون، 1993 سال اوایل از ،در میانگین .(38رسید ) بیلیونقسمت در  332 به نیتروژن اکسید و قسمت در بیلیون

 .(30است ) بوده سال در مترمیلی 3/3 سنجی ارتفاع اساس بر هادریا سطح افزایش مقدار میانگین

 یزیستمحیط هایخدمت و( چوبی غیر و چوبی) مهم کاالهای از وسیعی طیف ارائه ،اقلیمی تنوع و اقلیمی تغییرهای

 به توجه با. هستند وابسته هاآن به جزئی یا کامل طوربه نفر میلیارد 6/1 شودمی زده تخمین که کندمی تهدید را هاجنگل

 زندگی شدید فقر در که کندکمک می نفری میلیارد 2/1 از نفر میلیارد 1 از بیش به مستقیم طوربه جنگلی منابع کهاین

ضعیف جامعه وارد طبقه ین فشار را بر ر، بیشتهاجنگل بر اقلیمی تغییرهای تأثیر که داشت انتظار توانمی ،(38) کنندمی

 هاتنش سایر از اقلیمی تغییرهای تفکیک اگرچه .شد خواهد بیشتر از قبل طبقهاین مردم  یپذیرآسیب بنابراین .(9) نماید

 حاصلخیزی کاهش به اقلیمی تغییرهای مختلف، هایمنطقه در که دهدمی نشان هانتیجه بررسی اما ،(8) است دشواراغلب 

 افزایش ،وفانت خسارت افزایش ،یآب و یباد فرسایش افزایش دمایی، تنش و خشکی از درختان نشینیعقب وها عرصه

 
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)                                      
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 جانوران و گیاهان گسترش دامنه در تغییر بهمن،بروز  و زمین رانش ها،بیماری و هاآفت شیوع جنگل، هایسوزیآتش

 .(9) شودمنجر می ساحلی هایطوفان از ناشی خسارت و دریا سطح افزایش و شور آب نفوذ سیل، خسارت و طغیان جنگل،

یش یافته است. نتایج افزا سلسیوس هدرج 5تا  5/2، بین 2005تا  1960در دوره زمانی  دما، در ایران هاپایه بررسیبر 

ده رب و غرب کشور بوغربی دریای خزر، شمال غ های جنوبداده است که بیشترین کاهش باران در بخشهمچنین نشان 

 هاست.بخشهای کشور در این ای از پراکنش جنگلکه بخش عمده (5) است

 ، 1سرزمین سیمای یا منظر سطح در غذایی هایسیستم پذیریانعطاف افزایش در مهمی نقش درختان و هاجنگل

 هستند، روهروب آن با خانوارها و غذایی هایسیستم که خطرهایی افزایش و اقلیم تغییرهای به توجه با. دارند خانوار و مزرعه

 برابر در ساحلیهای زمین حفاظت برای ،دما و آب تنظیم در هاآن نقش ویژه به آوری،تاب افزایش برای هاجنگل نقش

 را هوا کربن اکسید دی از مهمی مقدار ساالنه هاجنگل .بود خواهد مهم بسیار سیل برابر در حفاظت و دریا سطح افزایش

 3/2 به 1990 دهه در ساالنه تن میلیارد 8/2 از کربن ترسیب در هاجنگل سهم میانگین حال، این با. (11) کنندمی جذب

 .(18) است شده زده تخمین تن میلیارد 8/1برابر با  2014 سال در و است یافته کاهش 2000 هده در تن میلیارد

 بخش از بیشتر که ،(34) شودمی دربرگیرنده را ایگلخانه گازهای انتشار کل از %11 تقریببه جنگل تخریب و زداییجنگل

و  تن میلیارد 8/13 تا 2/0 بین ،سال در کربن اکسید دی معادل کاهش در جنگلداری بخش پتانسیل .است نقل و حمل

 .(34) شودیم برآورد آمریکا دالر 100 کربن، اکسید دی معادل تن هر یمتق

 جهانی محیط زیست و امنیت غذایی تغییرهای

 ممکن تغییرها این .(24) است بیوژئوشیمیایی و فیزیکی محیط در تغییرها دربرگیرنده جهانی محیط زیست تغییرهای

 آن اما نمایند، خر محلی مقیاس در یا شوند ظاهر( اتمسفر دی اکسید کربن افزایش برای نمونه) جهانی مقیاس در یا است

 دربرگیرنده جهانی محیط زیست تغییرهای (.خاک تخریب مانند) محسوب شوند جهانی ایپدیده که باشند گسترده قدر

 در ،نآ کیفیت وب آ بودن دسترس در ،اقلیمیهای و میانگین تنوع ،راتمسف ترکیب خاک، و زمین پوشش :است زیر موارد

 یامحیط زیست  جهانی تغییرهای .هادریا آب سطح و دریاشوری  و جریان زیستی، تنوع ،آن هچرخو نیتروژن بودن  دسترس

 ،شهرنشینی فسیلی، هایتسوخ مصرف زدایی،جنگل مانندآیند وجود میبه انسانی هایفعالیت تأثیر زیر یاشوند ایجاد می طبیعی طوربه

 .ضایعات تولید و منابع آبزیان از حد از بیش برداریبهره شیرین، آب استخراج کشاورزی، روی آوردن بیشتر به زمین، بازسازی

 تغییرهای و غذایی امنیت بین ارتباط درک غذایی بر هایسیستم و جهانی زیست در مقیاس ملی وها و محیطجنگل تغییرهای

 مبتنی ابزارهای رائها برای را زمین سیستم و غذایی هایسیستم بین ارتباط درک ،این مجموعه .است متمرکز زیست محیط جهانی

عبارت دیگر، ارتباط به .بخشدمی بهبود زیستیمحیط و اقتصادی-اجتماعی پیامدهای سازگاری هایواکاوی راهبرد به منظور علم بر

 کاهش برای هازینهگ بهترین ارزیابی برای مدیران و گذاران سیاست به کمک منظور به بین جنگل و محیط زیست و امنیت غذایی،

 زیست،ها و محیطجنگل بیشتر تخریب رساندن کمینه به و جهانی محیطی تغییرهای برابر در غذایی هایسیستم پذیریآسیب

 و رفسف نیتروژن، کربن، پویایی با ارتباط در غذایی امنیت بهبود برای تالش از زمین سیستم احتمالی بازخوردهای .اندشده طراحی

 تولید، به مربوط هایفعالیت جمله از انسانی، هایفعالیت. ادامه دارد همچنان زیستمحیط جهانی تغییرهای .دارد ایویژه اهمیت آب

این . است محلی و جهانی سطح در دیگر مهم محیطی تغییرهای ایجاد و جهان یاقلیم تغییر مسئول حدی تا غذا، مصرف و عرضه

 .(35) ستا خاک و زمین پوشش و زیستی تنوع نیتروژن، و کربن هچرخ شیرین، آب منابع در تغییر هدربرگیرند تغییرها

 
1. Landscape 
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 برای ویژهبه را غذایی امنیت به زیست دستیابیمحیط جهانی تغییرهای که دارد وجود ایفزاینده امروزه، نگرانی

 جامعه روزافزون تقاضای برآوردن که دارد وجود نگرانی این همچنین. (33)کند می ترپیچیده جامعه پذیرترآسیب قشرهای

 امنیت کهرا  غذایی هایسیستم خود، نوبه به است ممکن موضوع این. (36، 14) کند تضعیف بیشتر را زیستمحیط غذا، برای

 اجرای و بندیچارچوب به مبرم نیاززیست، محیط جهانی تغییرهای چارچوب در. را با چالش مواجه سازد است استوار هاآن بر غذایی

 بتواند جهانی علمی عهجام تا ،وجود دارد( استفاده و دسترسی بودن، موجود در یعنی) غذایی هایسیستم اجزای مورد در هاپژوهش

 .رساندب کمینه به را زیستمحیط بیشتر تخریب حال عین در و کار گیردبه غذایی امنیت بهبود در را خود اساسی نقش

 عمده چالش دینچن با غذایی امنیت و زیستمحیط جهانی تغییرهای بین هایتعامل با برخورد در پژوهشی جامعه

 ،اول. کنندمی فراهم را پژوهش قابل هایپرسش از بسیاری زمینه زیرا دارند ایویژه اهمیت موضوع چهار. روستهروب علمی

 و زمان محل، عیینت برای امر این. غذاست با ارتباط در زیستمحیط جهانی تغییرهای یرسانآسیب بهتر درک به نیاز

. است ضروری غذا جهانی تولید بینیپیش هایدشواری به توجه با ویژه به و جامعه خطر معرض در هایبخش شناسایی

 بیوژئوفیزیکی، و یاقتصاد-اجتماعی مهم هایعامل ییشناسا ضمن که است آینده شرایط از هاییراهبرد ساخت به نیاز دوم،

 برابر در اییغذ هایسیستم پذیریآسیب کاهش هایگزینه ارزیابی به نیاز ،سوم. باشد غذایی امنیت تعیین به قادر

 بنابراین و ستهاشپژوه نتایج انتقال و گزارش هشیو بهترین درک به نیاز ،چهارم. است زیستمحیط جهانی تغییرهای

 (.24) گرفت نظر در زیستمحیط جهانی تغییرهای با غذایی هایسیستم متناسب کردن برای را بهتری هایسیاست توانمی

 تا که ایرشتهبین ایهبررسی ،بنابراین. کنندمی تعیین را غذایی امنیت ژئوفیزیکیبیو و اقتصادی-اجتماعی عامل دو هر

 ادغام و ایجاد زمندنیا است، کرده مشخص را غذا با مرتبط و زیستمحیط جهانی تغییرهای هایپژوهش بیشتر امروز به

 تأثیر کشاورزی؛ سازگانبوم وریبهره بر زیستمحیط جهانی تغییرهای تأثیر مورد در هاییبررسی ،نمونه برای ؛است

 هایسیستم پذیریآسیب ؛زیستمحیط جهانی تغییرهای از اجتماعی فهم ای؛منطقه تولید بر زیستمحیط جهانی تغییرهای

باید  جدید هایپژوهشین ا. اقلیم تغییر ثیرهایأواکاوی ت برای مکانی مقیاسبا  اقلیم تهیه اطالعات و فصلی بینیپیش کشاورزی؛

 .(24) شوداجرا  پایدار توسعه و غذایی امنیت با مرتبط ایرشته بین علوم در جدید هایمسئله به رسیدگی برای

 آسیب شناسی وضعیت موجود جنگل و محیط زیست در رابطه با امنیت غذایی

 ،های کشاورزیعالیتفاما به واقع کلیه ط مستقیمی با امنیت غذایی ندارند، به ظاهر ارتبا زیست و جنگلهر چند محیط

ها نیز با جنگل اند. دربارهد و به آن وابستهنگیردر بستر محیط زیست شکل می ،که تامین کننده امنیت غذایی هستند

 ه باشندداشتذایی غدر امنیت ی زیادتوانند نقش ی مورد نیاز کشاورزی دارند، میسازگانومب هاینقشی که در تامین خدمت

 . روند روواهد دادذایی نشان خبر امنیت غ آسیبصورت خود را در درازمدت به ،جنگلی هایسازگانبومو هر گونه آسیب به 

وارد  یت غذایی کشورجبران ناپذیر بر امن هاییآسیبتواند میهای اخیر ها در سالجنگل زیست وتخریب محیط افزایش به

 تا شودیعیت برآورد مبه مقدار زیادی کمتر از واق با امنیت غذایی ارتباطجنگل و محیط زیست در  نقش حال، این با. کند

 درآمدهای از سیاریب و رودپیش می غیررسمی بخش در جنگل با مرتبط اقتصادی هایفعالیت بیشتر که دلیل این به حدی

 .دارو و ساختمانی مصالح انرژی، علوفه، غذا، از جمله است غیرنقدی هاجنگل از حاصل

  های موجودرفت از چالشراهکارهای برون

 د از:نترین راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از وضعیت موجود عبارتمهم

 کشور منظور تامین امنیت غذایی پایدار درکشاورزی به هتوسعمایش سرزمین در های سرزمینی و آتوجه به قابلیت. 
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  ها در کشوردار وضعیت منابع زیستی و آالیندهبانک اطالعات مکانلزوم ایجاد.  

 زیست محیط وضعیتهای ساالنه الزام سازمان حفاظت محیط زیست به تهیه گزارش (SOE) 1 . 

 گری مردمی با ارتقای سطح دانش در بخش محیط زیست و جنگلافزایش مطالبه. 

 کشاورزی هایمحصولزیست و جنگل بر کیفیت و کمیت طسازی کشاورزان از اهمیت نقش سالمت محیآگاه. 

 بطمرت ایهادارهسازمانی برای هر یک از نهادها و  یش جنگل و محیط زیست بر حسب وظیفه هایتدوین نظام پا. 

 زیستهای آماری در بخش جنگل و محیطتر نهادهای نظارتی بر نظام تهیه دادهنظارت دقیق. 

 کنندههاقض و گمرارو شدن با آمارهای متنهاز روب جلوگیریمنظور ش بهدر هر بخ لزوم معرفی نهادهای مسئول آمار. 

 زیستمحیط بندی جهانی در بخش جنگل وهمنظور بهبود جایگاه ایران در نظام رتب المللی بهمستمر با نهادهای بین همکاری. 

 بـر تریکم منفی اثرهای ضمن در و کنـد تأمیـن را کشور تقاضـای بتواند که کشـاورزی در هاییروش اتخاذ 

 .دهد کاهش را یتولیـدسطح  بـه بیشتر هایزمین تبدیـل بـرای فشـار و آورد وارد زیسـتمحیط
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Forests and the environment play important role in providing income, food, energy, 

medicines and genetic resources, and a variety of essential materials for the well-being and 

living conditions of the people and the preservation of culture. In this research, an attempt 

has been made to elucidate the functions of forests and the environment in Iran and their 

links to food security and nutrition by reviewing documents and referring to statistics and 

data of national and international organizations. Direct forest and environment ecosystem 

services include the sale of wood products, fuel wood or firewood and by-products or   

non-wood products. In this study, the statistics related to Iran's forests were briefly pointed 

out, which include revenues from the harvesting of wood and non-wood products, energy 

obtained from firewood in cooking for optimal use of food and the direct role of some  

non-wood products in direct provision in the food system. Indirect forest and environment 

ecosystem services play a major role in the “availability” and “stability” components of 

food systems, including biodiversity, climate change, water regulation and quality, and soil 

and nutrient cycling conservation. Biodiversity makes production and livelihood systems 

more resilient to shock and stress including climate change. Climate change and climate 

diversity threaten the provision of a wide range of important products (timber and         

non-timber) and forest environmental services. In this study, while examining the 

relationship between global environmental changes and food security, the strategies for 

overcoming the current situation were enumerated. 
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