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درس ششم  :اهمیت و نقش جنگل ها
عده زىادى
مىوهٔ ،
رىشه درختان و قارچ ها غذاى ٔ
از انسان ها را تشکىل مى دهد.

درختان دى اکسىد کربن هوا که مهم ترىن گاز
گلخانه اى است را جذب مى کنند.

تهىه دارو و
از فراورده هاى جنگلى براى ٔ
مصارف پزشکى استفاده مى شود.

جنگل ها گاز اکسىژن که براى تنفس
انسان ها و جانوران الزم است را تولىد
مى کنند.

برخى فراورده هاى جنگلى مانند کائوچو
مصرف صنعتى دارند.
جنگل،پناهگاه و  زىستگاه جانوران است.

تهىه
چوب درختان در ساختمان سازىٔ ،
وساىل منزل و کاغذ مورد استفاده قرار
مى گىرد.

جنگل ها مکان هاى مناسبى براى تفرىح و
گذراندن اوقات فراغت و گردش هستند.

ساىه درختان ،انسان را از گرماى شدىد
ٔ
محافظت مى کند.

درختان از سر و صداى اتومبىل ها و
کارخانه ها و هواپىماها مى کاهند.
شکل 1ــ 4

جنگل از بروز سىالب جلوگىرى مى کند؛  زىرا با رىزش باران بر روى شاخ و برگ هاى درختان از
سرعت و شدت باران کاسته مى شود و خاک جنگل هم پوشىده از شاخ و برگ گىاهان پوسىده است
آب باران را جذب کرده و جوىبارهاىى با آب هاى زالل به  وجود مى آورد.

ّ
فعال ّىت  1:ـ4
به تصوىر باال توجه کنىد و دربارهٔ فواىد و اهمىت های جنگل با توجه به اىن

کلمات ،توضىح دهىد.
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غذا
آب و هوا
خاک
آساىش و فراغت
فعالىت های اقتصادی

زىست بوم ها (بىوم های) اصلى کرۀ زمىن کدام اند؟
کره زمىن
به ٔ
نقشه 2ــ  4توجه کنىد .آىا پوشش گىاهى سطح ٔ
از استوا تا قطب ىکسان است؟
کره زمىن انرژى تابشى خورشىد را به طور
مناطق مختلف ٔ
ىکسان درىافت نمى کنند که ىکى از عوامل مهم پدىد آمدن آب و
هواهاى گوناگون در عرض هاى جغرافىاىى مختلف است .به دلىل
تنوع آب و هوا و نوع خاک ،اختالف ارتفاع ،ناهموارى ها و…
زىست بوم گوناگونى در سطح زمىن به   وجود آمده است.
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مدار رأس  السرطان
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               ساوان ها
جنگل هاى استواىى
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زىست بوم ها ،مناطق عمده و وسىع محىطىاند که با پوشش
گىاهى و جانورى خاصى مشخص مى شوند.
کره زمىن را به نُه منطقه محىطى
برخى از جغرافىدانان سطح ٔ
اصلى ىا زىست بوم تقسىم کرده اند .البته مرز زىست بوم ها تقرىبى است
و ممکن است در برخى نواحى نامنظم و ىا با دخالت انسان تغىىر ىافته
باشد .آب و هواى هر زىست بوم مشخص مى کند که چه نوع جاندارانى
به طور دائم در آن زندگى مى کنند .هر ىک از زىست بوم ها معموال ً
بخش هاىى از چند قاره را در بر گرفته است.

٠

سرزمىن هاى نىمه خشک
خشک

جنگل هاى معتدله

15° 120°

اقىانوس آرام

سرزمىن هاى قطبى
توندرا
تاىگا
استپ

شکل  2ــ  4ــ نقشۀ زىست بوم هاى اصلى دنىا

علل و پىامدهای تخرىب زىست بوم ها (بىوم ها) چىست؟

در زىست بوم هاى قطبى و توندرا مىزان دخالت و دستکارى
انسان ناچىز است؛ زىرا به دلىل شراىط آب و هواىى نامناسب جمعىت
اندکى در اىن نواحى زندگى مى کنند .اما فعالىت هاى انسان در ساىر
کره زمىن موجب تغىىر شدىد و تخرىب زىست بوم ها شده
نواحى ٔ
است .در نواحى متراکم از جمعىت ،جنگل ها و پوشش گىاهى براى
گسترش زمىن هاى کشاورزى و تأمىن غذا از بىن مى روند .سوزاندن
تهىه زغال و هىزم براى سوخت منازل و
و قطع درختان به منظور ٔ
پخت غذا ،قطع درختان براى تولىد الوار و مصالح ساختمانى و
صنعتى ،گسترش بى روىه شهرها و کارخانه ها همه از علل انهدام

زىست بوم هاست.
استعمارگران اروپاىى از آغاز قرن نوزدهم هم در نواحى
استواىى مزارع قهوه ،کائوچو و… اىجاد کرده اند؛ زىرا صدور
اىن محصوالت سود زىادى داشت ،اىن امر سبب شد که بخشى از
جنگل هاى استواىى از بىن برود و به مزارع استعمارى تبدىل شود.
امروزه نىز بعضى از قباىلى که در اىن ناحىه زندگى مى کنند بخشى از
جنگل را با سوزاندن ىا قطع درختان به زمىن هاى کشاورزى تبدىل
مى کنند و پس از چند سال استفاده ،به علت روىش سرىع درختان
و کم ّقوتى زمىن آن را رها کرده و به جاى دىگرى مى روند .اىن
کشاورزى به کشاورزى گذرا (نوبتى) معروف است.
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برای مطالعه

جدول3ــ 4ــ زىست بوم هاى اصلى دنىا

چشم انداز زىست بوم ها(بىوم ها)          اسم منطقه                پوشش گىاهى غالب                       نواحى عمده                  وىژگى هاى عمدۀ دما وبارش
قطبى

مىزان بارش بسىارکم
کالهک هاى ىخى بدون حىات   قطب شمال و قطب جنوب
همه اىام سال
سرما فوق العاده زىاد در ٔ
گىاهى
و ىخبندان

توندرا

مىزان بارش کم و بىن(400ــ100
مىلى متر) در سال و بىشتر در اواخر
تابستان مى بارد و برف در زمستان،
سرماى شدىد ،تابستان کوتاه و خنک

جنب
    قطبى
    (تاىگا)
جنگل هاى
معتدله

گىاهان علفى کوتاه ،خزه ها و
گلسنگ ها

جنگل هاى سوزنى برگ (مانند

صنوبر ،کاج و سرو) و تاىگا

جنگل پهن برگ خزان دار

(عرض متوسط)

شمال کانادا
شمال آالسکا
شمال روسىه
شمال اسکاندىناوى
شمال روسىه
اسکاندىناوى
کانادا
آالسکا
اروپا
شرق چىن

متحده امرىکا
شرق اىاالت
ٔ

مىزان بارش  500ــ  250مىلى متر
که عمدتاً در تابستان ،تابستان هاى
کوتاه و خنک با تغىىرات زىاد دما
در طول سال
مىزان بارش بىن1000ــ  750مىلـى متر
در سراسر سال ،سرد تا معتدل گرم با
تغىىرات زىاد دما در فصول مختلف

مىزان بارش کم تا متوسط ( 300تا
آسىاى مرکزى،
علفزار
 600مىلى متر) که بىشتر در فصل
عـلـف هــاى بلنـد (پـرىـرى) تـا شرق اروپا و استرالىا
(عرض متوسط) علف هاى کوتاه (استپ)
و بخش مرکزى امرىکاى بهار و تابستان مى بارد .زمستان هاى
سرد و تغىىرات دماى فصلى زىاد
شمالى
مدىترانه اى

درختان همىشه سبز که در برابر اطراف درىــاى مــدىترانــه مىزان بارش کم تا متوسط ( 750ــ 500
مىلى متر) خشکى هوا در تابستان ،درجه
خشکى مقاوم اند و چوب سختى استرالىاى جنوبى
حرارت معتدل و در تابستان گرم

دارند.

ساوانا

خشک و
  نىمه خشک
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مرطوب
استوایی

علـف هــاى بلند تــوأم بــا تک نواحى مدارى درآفرىقا ،بارش زىاد در بهار ىا تابستان
درخت هــا محـل زنـدگــى تعداد امرىکاى جنوبى و جنوب دماى هوا زىاد با تغىىرات کم در
شرقى آسىا
طى سال
زىادى جانوران علفخوار

از نظر پوشش گىاهى فقىر،
ا ستپ ها ى بىا با نى و گا هى
درختچه هاى مقاوم در برابر
خشکسالى ،پهنه هاى ماسه ،نمک،
سنگ و بدون پوشش گىاهى

آسىاى مرکزى
جنوب غربى آسىا
مغرب و مرکز استرالىا
شمال آفرىقا

بـــارش بسىار کـم و اغــلب بىن
250ــ 0خشک مىلــى متر درجــه
حرارت تابستانى خىلى باال ،اختالف
دما در فصول گرم و سرد زىاد

جنگـل هــاى همىشه سر سبز با
حوضه آمازون ،امرىکاى مىزان بارش زىاد و بىش از 1000
ٔ
درختان پهن برگ گونه ها تنوع جنوبى ،جنوب شرقى آسىا و مىلى متر در سراسر سال ،درجه حرارت
باال و ىکنواخت ( 27°ــ)26
بسىار زىادى دارند.
حوضه کنگو در آفرىقا
ٔ

چرا جنگل های آمازون را ذخاىر حىاتى جهان مى نامند؟
آىا مى توانىد بگوىىد جنگل هاى آمازون جزء کدام نوع
زىست بوم ها(بىوم ها) هستند؟ اىن بىوم ها چه وىژگى هاىى دارند؟
جنگل هاى آمازون در کدام ىک از کشورهاى امرىکاى جنوبى
دىده مى شوند؟
جنگل هاى آمازون وسىع ترىن جنگل هاى جهان اند
( 2/500/000کىلومتر مربع) که هزاران گونه درخت و گىاه در آن
زندگى مى کنند .درختان باارزشى مانند هوِآ٭ ،نخل روغنى و…
و   همچنىن برخى از گونه هاى جانورى و گىاهى بسىار کمىاب در
جهان در اىن جنگل ها دىده مى شوند .عالوه بر مواردى که در
تخرىب زىست بوم ها (بىوم ها) به آن اشاره شد ،عوامل دىگرى چون
احداث ىک بزرگراه سراسرى ،پرورش گاو ،قطع درختان براى
بهره بردارى از منابع معدنى چون بوکسىت و منگنز و سنگ آهن
و ساىر معادن و دادن زمىن جنگلى به افراد فقىر و بدون مسکن از
عوامل تخرىب اىن جنگل ها بوده است.
از زمان ساخت بزرگراه بىش از  12درصد از جنگل ها
نابود شده اند.
جنگل هاى آمازون ىکى از منابع مهم تأمىن کننده اکسىژن
جهان است و به همىن دلىل هم به اىن جنگل ها رىه هاى تنفسى
جهان گفته مى شود .وقتى درختان انبوه اىن جنگل ها سوزانىده
تهىه هىزم ىا اىجاد زمىن کشاورزى) دى اکسىدکربن
مى شود( ،براى ٔ
افزاىش ىافته و مىزان اکسىژن کاهش مى ىابد .همىن امر مى تواند به
کره زمىن و تغىىر الگوى آب و هواى جهان کمک کند .با
گرم شدن ٔ
از بىن رفتن جنگل هاى آمازون تعداد بى شمارى از انواع گونه هاى
باارزش گىاهى و جانورى که در اىن مناطق زندگى مى کردند نىز
نابود خواهند شد و انسان هاىى که در داخل اىن جنگل ها ساکن
بودند و با فروش مىوه ها و فراورده هاى جنگلى روزگار خود را
مى گذرانىدند ،منابع مهم درآمد خود را از دست مى دهند.

شکل  4ــ 4ــ احداث بزرگراه سراسرى عامل نابودى بسىارى از درختان آمازون

٭ تهران ـ واحد مرکزى خبر
براساس ىک پژوهش دولت برزىل که اخىر ًا منتشر شد ،روند تخرىب جنگل هاى استواىى
آمازون با نرخ نگران کننده  20هزار کىلومترمربع در سال همچنان ادامه دارد.

آمازون درخت  1400ساله دارد
٭ به چند نمونه از برىده

روزنامه ها در ارتباط با

جنگل هاى آمازون توجه

کنىد.
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ّ
فعال ّىت  2:ـ 4
کرد؟

1ـ چگونه از جنگل های آمازون باىد حفاظت
2ـ دربارهٔ عوامل مختلفى که ممکن است

بـاعث کـاهش مساحت جنگل هـای جهان شوند

بـه صورت گـروهى بحث کنىد و نتىجه را بـه کالس
ارائه دهىد.

شکل  5ــ 4ــ تخرىب جنگل بر اثر آتش سوزى

خالصه

جنگل ها با جذب دی اکسىدکربن و تولىد اکسىژن ،هوا را تصفىه مى کنند.

در سطح زمىن زىست بوم ها ی (بىوم های) گوناگونى وجود دارد.

به جنگل های آمازون رىه های تنفسى جهان مى گوىند .اىن جنگل ها زىستگاه گونه های گىاهى و

جانوری کمىاب است.

احداث بزرگراه سراسری ،پرورش گاو و بهره برداری از منابع معدنى ،موجب تخرىب جنگل های آمازون

شده است.

فعالىت های اقتصادی و صنعتى انسان موجب تخرىب زىست بوم ها (بىوم ها) شده است.
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درس هفتم  :پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران
به نمودار زیر توجه کنىد .چند درصد اىران را جنگل
پوشانده است؟ چند درصد اراضى کشور کوىرى و بىابانى است؟
از اىن نمودار چه مى فهمىد؟

%62/2
%7/4
%11/4

%55

مراتع
اراضى کوىرى و بىابانى
زمىن هاى پوشىده از جنگل
اراضى کشاورزى و مناطق مسکونى

شکل  6ــ  4ــ درصد وسعت انواع اراضى در اىران

به سبب نامنظم بودن و کمى بارش ،در بخش هاى وسىعى
از کشور ما روىش درخت با دشوارى روبه رو است.
٭ به دلىل گسترش اىران در عرض هاى جغرافىاىى مختلف
و تنوع ناهموارى ها تنوع گونه هاى درختى و گىاهان در اىران
زىاد است.
پوشش جنگلى اىران را از جنبه هاى گوناگون تقسىم بندى
کرده اند و مهم ترىن آنها عبارت اند از:
جنگل های هىرکانى ( کنارۀ درىای خزر )
به سبب بارش زىاد (بارش ساالنه  2000ــ  800مىلى متر) و
اعتدال هوا و خاک مساعد در کرانه هاى درىاى خزر و دامنه هاى
شمالى البرز جنگل هاى انبوهى در اىن ناحىه روىىده است .در اىن
جنگل ها انواع درختانى مانند راش ،ممرز ،افرا ،بلوط و توسکا
رشد مى کنند.
بىش از نىمى از درختان اىن جنگل ها راش و ممرز است.

اىن جنگل ها از نظر تجارتى ،صنعتى ،تفرىحى ،گردشگرى و
زىستى اهمىت دارند.
جنگل های نواحى نىمه مرطوب (ارسباران)
حوضه آبخىز
اىن جنگل ها در شمال غرب اىران که شامل
ٔ
رودخانه ارس است( ،بارش ساالنه 1000ــ 600مىلى متر)
ٔ
روىىده اند .اىن جنگل ها عمدتاً مخلوطى از درختان بلوط و
راش سفىد تشکىل شده اند و شبىه جنگل هاى کوهستانى نواحى
خزرى اند.
جنگل های نواحى نىمه خشک
جنگلها را بر اساس معىارهاى مختلفى تقسىمبندى کردهاند.
قسمت هاى عمده اى از آنها را جنگل هاى زاگرس تشکىل مى دهد.
جامعه جنگلى بلوط اىران وسىعترىن پوشش گىاهى مغرب و جنوبغربى
ٔ
اىران است .درخت بلوط به علت داشتن رىشه هاى قوى و عمىق به
خوبى در برابر بادهاى شدىد و خشکسالى مقاومت مى کند.
اىن جنگل ها از نظر تجارى اهمىت زىادى ندارند ،اما از
نظر حفاظت خاک و آب هاى جارى و اعتدال آب و هوا و گذران
اوقات فراغت و گردشگرى نقش مهمى دارند.
 56کشور در جهان داراى جنگل ا ند،
اىران به سبب آب و هواى گرم و خشک
برای مطالعه در رتبه چهل و   پنجم قرار دارد .اىن رتبه،
دهنده کمى جنگل در اىران است.
نشان
ٔ
بنابراىن ،توجه به حفظ جنگل در اىران
توصىه مى شود.
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جنگل هاى حرا :در سواحل کم عمق خلىج فارس در
جزىره قشم ،ساحل بندر خمىر ،جنوب غرب
محدوده بندرعباس،
ٔ
ٔ
مىناب و خلىج گواتر جنگل هاى گرمسىرى مانگرو ىا حرا قرار
دارند .اىن جنگل ها در هنگام مد تا نىمه به زىر آب مى روند و
در هنگام جزر سر از آب بىرون مى آورند .از آب شور درىا تغذىه
تغذىه دام ها اهمىت دارند.
مى کنند و از نظر داروسازى و ٔ
٭ مرتع :مرتع ىا چراگاه زمىنى داراى پوشش گىاهى
خودرو است و دام مى تواند مدتى در آن چرا کند.
اهمىت مراتع اىران
مهم ترىن نقش مراتع اىران عبارت اند از:
جلوگىرى از فرساىش خاک
تأمىن علوفه مورد نىاز دام ها
تولىد محصوالت داروىى و صنعتى
تأمىن غذا و زىستگاه جانوران
و…
شکل 7ــ  4ــ جنگل بلوط (اىالم)

شکل  8ــ  4ــ استفاده از چوب براى مصارف سوختى در مناطق خشک و بىابانى
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چشم اندازى از جنگل هاى

هىرکانى (شمال)

ار

من
ستا
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آذرباىجان    
ترکمنستان   

دبى
  ار

تهران    

سمنان

شهرکرد

  ىزد  

اهواز

  ىاسوج

شىراز

جنگل هاى بلوط ــ زاگرس

هر  
  ب

وش

     

زاهدان

کو

ىت
  بندرعباس

   

خــ
لىـ
جف

ـ
ـار
س

پاکستان

ا
ىال

   اراک

خرم آباد

کرمانشاه      عراق   
م    

بىرجند

همدان    

سنندج   

  قم    

  اصفهان

   کرمان

ل  

ق
کرج زوىن

   زنجان

   ارو

سارى

مشهد

افغانستان

گرگان

  رشت

تبرىز

مىه  

بجنورد

درىاى خزر         

ترکىه

درىاى عمان

عالئم

جنگل هاى تجارتى شمال
جنگل هاى غىرتجارتى (ارس و بلوط)
مانگرو(حرا)
جنگل هاى
ّ

شکل ٩ــ ٤ــ نقشۀ پراکندگى انواع جنگل هاى اىران

حرا ــ سواحل خلىج فارس
جنگل ّ
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جدول 10ــ  4ــ نوع و وسعت مراتع کشور
نوع مراتع بر حسب کىفىت و تولىد

وسعت مراتع کشور به هکتار

نسبتاً خوب تا متوسط

 14مىلىون

متوسط تا ضعىف

 60مىلىون

خىلى ضعىف و فقىر

 16مىلىون

کل وسعت اراضى مرتعى کشور

 90مىلىون

ّ
فعال ّىت  3:ـ4

 1ـ مرتع را تعرىف کنىد .بىشتر مراتع اىران از چه نوعى هستند؟

 2ـ جنگل های نواحى مرطوب (شمال اىران) را با جنگل های زاگرس مقاىسه کنىد.

 3ـ در شهر ىا روستای محل زندگى شما بىشتر چه نوع پوشش گىاهى وجود دارد؟ نام ببرىد و دربارهٔ اهمىت ىا

کاربرد آنها از افراد محل پرس وجو کنىد.

بهره برداری از جنگل ها و مراتع
بهره بردارى صحىح و منطقى از جنگل ها و مراتع زمانى
جنگل ها و مراتع کشور از با ارزش ترىن منابع ملى اند.
امکان پذىر است که به
اندازه مىزان تولىد و توان آنها مورد استفاده در گذشته حدود  11تا  18درصد خاک کشور ،پوشىده از جنگل
ٔ
میسر شود.
بود که در حال حاضر اىن رقم به  7/4درصد کاهش ىافته است.
قرار گىرند و روىش مجدد آنها ّ
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شکل 11ــ  4ــ قطع درختان

مهم ترىن عوامل تخرىب جنگل ها و مراتع کشور
عبارت اند از :چراى بىش از حد دام ها ،کندن بوته ها براى مصارف
سوخت روستاىىان ،قطع درختان و از بىن بردن مراتع به منظور
تبدىل به زمىن کشاورزى ،خانه هاى مسکونى ،کارخانه ها و غىره.
ىکى از آثار مهم از بىن رفتن مراتع ،کاهش مىزان

دام هاست که با توجه به افزاىش جمعىت کشور و نىاز به محصوالت
دامى ،مشکالت زىادى براى تأمىن گوشت فراهم مى کند .آىا شما
مى توانىد فهرستى از آثار و پىامدهاى تخرىب جنگل ها و مراتع
کشور تهىه کنىد؟

شکل  12ــ 4ــ تخرىب مراتع بر اثر چراى بى روىۀ دام ها

الف) سىستان و بلوچستان
ب) ىزد
شکل  13ــ 4ــ به موازات بهره بردارى از جنگل  باىد

نهال کاشت تا زمىنه براى روىش مجدد گىاهان فراهم
شود.
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ّ
فعال ّىت  4:ـ4

 1ـ موضوع مشترک عکس های الف ،ب ،ج

چىست؟ دربارهٔ اىن عکس ها توضىح دهىد.

الف

 2ـ برای بازسازی و بهبود وضع جنگل ها و

مراتع کشور چه کارهاىى باىد صورت بگىرد؟ در اىن
زمىنه به طور گروهى تحقىق و گزارشى به کالس ارائه
کنىد.

 3ـ آىا مى دانىد :

الف) چرا کنـار جـاده ها ،کارخانـه ها و اطراف

فرودگاه ها ،جنگل کاری ىا بوته کاری مى کنند؟

ب) روز درختکاری چه روزی است؟ با استفاده

ب  

از تقوىم خود اىن روز را پىدا کرده و ىادداشت کنىد.

 4ـ آىا تاکنون در زمىنهٔ درختکاری فعالىتى

داشته اىد؟ در اىن   بــاره  برای همکالسى هـای خود
توضىح دهىد.

      ج

خالصه

تنها  7/4درصد مساحت اىران از جنگل پوشىده شده است.

در شمال اىران به دلىل رطوبت زىاد و اعتدال هوا و خاک مساعد ،جنگل های انبوهى دىده مى شود.

مرتع زمىنى است که پوشش گىاهى خودرو داشته باشد و دام بتواند مدتى در آن چرا کند.

مراتع در زمىنهٔ حفظ خاک از فرساىش ،تأمىن علوفه دام ها و زىستگاه جانوران نقش مهمى دارند.

چرای بىش از حد دام ها ،کندن بوته ها ،قطع درختان و تبدىل جنگل به زمىن کشاورزی از علل تخرىب

جنگل ها و مراتع اند.

62

