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هايي است که شارايط کلاي و    هاي مديريت و کنترم پايداري منابع جنگ ي شناخت انواع ادمات و تخريب يکي از رو 

هااي مخت ا  تخرياب در     اندازد. در اين مطالعاه، باا نگااهي يکپار اه، شااخق       کيفي مناطق جنگ ي ايران را به خطر مي
اي شناسايي شد و پس از آن استادان داناکدة منابع طبيعي داناگا  تهاران   کتابخانههاي جنگ ي ايران با بررسي منابع  عراه

ا تاوراني، خ ايج    ها را در ش  روياگا  جنگ ي هيرکاني، ارسباران، زاگارس، اياران   درجة وضعيت و اولويت اين شاخق
ا ، کااه  زادآوري، کااه    علاني، و مانگرو با رو  تو يل کارشناسي بررسي کردند. مطابق اين بررسي تخريب زيساتگ 

سطي، تليير پوش  ک  جنگل، کاه  بارخيزي خاک، تليير تيپ جنگل، کاه  کيفيت درختان، کاه  حجم سرپا، تليير 
پوش ، خاکيدگي، حاف گونة جنگ ي، تليير گونة جنگ ي،  سوزي، آلودگي، کاه  تراکم، کاه  تاج فر  پرورشي، آت 

هااي   هاي تخريب در روياگا  هاي اوم تا هجدهم شاخق د  به ترتيب اولويتکاه  اشکو  جنگ ي، و کاه  ارتفاع تو
هاي زاگارس، خ ايج    هاي جنگ ي ناان داد روياگا  بندي ميزان تخريب به تفکيک روياگا  اند. نتايج اولويت جنگ ي ايران
تارين   م قرار دارند. هلچنين، مهام هاي اوم تا شا ا توراني، ارسباران، هيرکاني، و مانگرو به ترتيب در اولويت علاني، ايران

ا  هاي تخريب در روياگا  هيرکاني کاه  حجم سرپا، در روياگا  ارسباران تخريب زيستگا ، در روياگا  اياران  شاخق
زاگرس کاه  سطي، در خ يج علاني تليير پوش  ک  جنگل، و در روياگا    توراني کاه  بارخيزي خاک، در روياگا 

هااي   هاي کاور براي تدوين استراتوي ريزي و مديريت حفاظتي جنگل گيري برنامه نتايج در جهت مانگرو آلودگي بود. اين
 تواند مؤثر باشد. کنترلي و بازدارندة تخريب مي
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 مقدمه
بااازرگ  هااااي هزداياااي يکاااي از ماخصااا جنگااال

. [1] مويطي جهاني تاخيق داد  شاد  اسات   زيست

ترين تهديد براي تنوع مويط زيست  بزرگ اين ماکل

، انتاار کاربن، و تلييارات اق يلاي در مقيااس     جهاني

تنها باعث  . تخريب جنگل نه[2]مو ي و جهاني است 

بنادي   شاود، ب کاه شااخق    کاه  سطي جنگال ماي  

، افزون بار ايان   .[3]دهد  سيلاي سرزمين را تليير مي

تنوع  ةذخير منزلة  از ارز  جنگل به تخريب جنگل با

  او  نباع تولياد   م و ،کاربن  ةمويطي، ذخيار  زيست

 دراااد 25انتاااار  بااهتنهااايي  شااود و بااه کاسااته مااي

 کاه باه   انجاماد  ماي  در ساطي جهاان   کربن  اکسيد دي

نقا  دارد  جهااني   ةاورت مستقيم در گرماي فزايند 

زمان جهاااااني خواربااار و باار گاازار  سااا بنااا. [4]

تاا   2000 طي ياک دهاه )از ساام    1)فائو( کاااورزي

مي ياون   13طاور متوساط     به ميالدي( هر سام 2010

ئو ظارف  . فاا [5] هکتار جنگل تخرياب شاد  اسات   

تاال  کارد اهليات نسابي      2000تا  1980هاي  سام

 ،زداياي  طور مستقيم باعث جنگل  فاکتورهايي را که به

شاوند،   مي ، ه در سطي مو ي و  ه در سطي جهاني

دهاد گساتر     ها ناان ماي  ماخق کند. اين ارزيابي

کااه  اساات عواماال مهلااياز  دامااداريکااااورزي و 

. ردهاا را در ساطي جهااني در پاي دا     تخريب جنگال 

هااي   درااد جنگال   80متخصصان بر اين باورند که 

 .اناد  دليل کااورزي در معرض ناابودي   به فقطجهان 

مريکاي التاين و  ادهد در  برآوردها ناان مي ،هلچنين

دراااد  70آساايا بياااتر از  ةمناااطق گرمساايري قااار

الاوار از   او   و قطاع    ساازي  دليل جاد   ها به جنگل

                                                      
1.  FAO 

هااي کليتاة م اي     بار گازار     . بناا [6] اند دست رفته

ثانياه   زيست، هر  توسعة پايدار سازمان حفاظت مويط

مي يون هکتار از سطي  1سام  متر مربع و هر پنج 360

هازار   63ها و مراتع کاور تخرياب و سااليانه    جنگل

شاود.   هاي کااور کاساته ماي    هکتار از وسعت جنگل

ايااران باار اساااس  زايااي در هلچنااين، شاادت بيابااان

کل اراضي  دراد 1زيست  هاي سازمان مويط  بررسي

مي يون هکتار، در سام است؛ که بر  1/6معادم کاور، 

 تن در هکتار در دهة 10خاک از  اين اساس فرساي 

هاي اخير افزاي  يافته  تن در هکتار در سام 20 به 70

مطالعات زيادي در زمينة تخريب جنگل در  .[7]است 

کاور انجا  شد  است؛ از جل ه اثر کوبيادگي خااک   

هاي  تیثير شيو ، [8]هاي روياي  جنگل بر پهناي ح قه

، ماخصات کلي [9]شناسي بر تخريب جنگل  جنگل

هااي   هاا در عرااه   ها و مناای آن  سوزي و کيفي آت 

برداري بر زادآوري و فااردگي   اثر بهر  ،[10]جنگ ي 

فرساي  خاک جنگل و تلييرات کاربري  ،[11]خاک 

عواماال تهديدکنناادة زادآوري جنگاال   ،[12]جنگاال 

، اثار  اراي دا  و   [14]آفات و امراض جنگال   ،[13]

تاایثير ل، ي گياااهي جنگااهااا گاوساارا باار تنااوع گونااه

، و [15]هاي شديد در ميزان روي  درختان  بري شاخه

باازة  بررسي  گونگي تلييرات سطي جنگل در ياک  

بااا هاادف  ،[17انصاااري و هلکاااران ]. [16]زماااني 

در تخرياب   اقتصاادي ماؤثر   ا عوامل اجتلاعي تو يل

عواماال را در سااه گاارو  اياان منااابع طبيعااي کاااور، 

 ه ترتياب گارو  عوامال دا  و   بندي کردند که با  هدست

و گارو    ي توساعه، ها طر  دامداري، تليير کاربري و

تخرياب مناابع    اوم تاا ساو    برداشت اولويت قطع و

اسالاعي ي و نصايرنيا   . [17] شاد  شامل ماي طبيعي را 

زدايااي را در  عواماال مااؤثر باار رونااد جنگاال   [18]
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هفتادويک کااور دنياا بررساي کردناد. مطاابق ايان       

لعيت و دراد رشد آن باا تخرياب   بررسي، ميزان ج

دار دارد. هلچنين، تو يل متليرهاي  جنگل ارتباط معنا

سطي ک ي جنگل ناان داد هر  ه مساحت جنگال و  

زدايي نيز  نسبت آن به سطي کاور بياتر باشد، جنگل

بااا بررسااي   [19]گيساات و المبااين   .بياااتر اساات 

گرفتااه در حااوزة   ودو مطالعااة اااورت  ااادوپنجا 

هااي گرمسايري ساه عامال      زداياي در جنگال   جنگل

باارداري  ااو ، و توسااعة  توسااعة کااااورزي، بهاار 

ترين عوامال کااه  ساطي ايان      زيرساخت را اا ي

يکاي از آثاار    [20]ها اعال  کردند. فيتزسيلونز  جنگل

پوشا  و تلييار    مهم تخريب جنگل را باز شدن تااج 

علودي جنگل اعال  کرد که نتيجاة آن تلييار    ساختار

قطعه شدن آن اسات.   انداز جنگل و فرايند قطعه  ام

تخرياااب  ااااا ي داليااال [21]دوک و هلکااااران 

 شااهري، هاااي مااانگروي جهااان را توسااعة   جنگاال

 باراي  مفارط  کااي  بهار   و کاوي، معدن پروري، آبزي

 عاالو  . دانستند تنان نر  و پوستان، سخت ماهي، الوار،

 ماانگرو  هاي اکوسيستم و اق يلي تلييرات بين اين، بر

 مساتقيم  ارتبااط  درياا  تاراز  در ساطي  تليير طريق از

در  [22]و هلکاااران خ ياااني هنااار   .وجااود دارد

بندي تصاوير لندست، بار   اي، با استفاد  از طبقه مطالعه

اساس متليرهاي طيفي و توپوگرافي، روناد تلييارات   

هاي  گرس را در استانهاي زا پوش  اراضي در جنگل

 هارموااام و بختياااري، کهگي ويااه و بويراحلااد،    

اافهان، و خوزستان بررسي کردند. نتيجاه نااان داد   

اراضااي کااااورزي در اياان مناااطق افاازاي  يافتااه و 

 پوش  جنگ ي کاسته شد  اسات. ابراهيلاي رساتاقي   

هااي زاگارس را    اي تهديدات جنگال  در مطالعه [23]

 فار   تباديل  جنگ اي،  هاي تود  متوسط ارتفاع کاه 

 تااجي،  پوشا   کااه   زاد، شاخه به زاد دانه پرورشي

خااک،   حااا خيزي  فقادان  زادآوري جنساي،  فقدان

 و جنگ اي،  هااي  تاود   سارپاي   او   حجام  کاه 

 [24]اميني و هلکاران  .برشلرد ها جنگل سطي کاه 

باه   را تواايفي  يامکان دستيابي به مادل اي  در مطالعه

بيني پراکن  مکاني تخرياب در    پي  منظور برآورد و

ايان  نتاايج  بررساي کردناد.   هاي  ار  اياران    جنگل

فااا ه از جااد  باا ميازان      ةناان داد ماخصا توقيق 

ثرترين عامال در  ؤو ما  ردمعکوس دا اي تخريب رابطه

اسات. بساياري از مطالعاات    جنگال   ةتخريب گساتر 

ها در کاور، که  گرفته در حوزة تخريب جنگل اورت

ها اشار  شد، به بررسي عوامل تخريب  از آن به بخاي

اند. اين در حالي است کاه در ايان مطالعاات     پرداخته

شاخق تخريب بياتر باه تلييار ساطو  جنگال باه      

هاي ديگار تعبيار شاد  و باه تخرياب کيفاي        کاربري

جنگاال کلتاار توجااه شااد  اساات. تلرکااز بياااتر باار 

هاااي جنگ ااي وجااود   گااونگي تخريااب در عراااه

دهد که هار      تخريب را ناان ميهاي مخت شاخق

در واقع،  يک ناشي از عامل يا عوام ي گوناگون است.

فرايناد کنتارم تخرياب جنگال،     ترين موضوع در  مهم

قبل از پرداختن به اينکه  ه عاوام ي باعاث تخرياب    

هاي تخرياب   شوند، توجه به انواع شاخق مي  جنگل

 زدايي نظر به روند جنگلهاي جنگ ي است.  در گستر 

ها و عوامل تخريب زمينة  در کاور، توجه به شاخق

ريزي و مديريت اويي منابع جنگ ي را، جهت  برنامه

آورد. باا توجاه باه     ها، فراهم ماي  کنترم روند تخريب

هااي   پيچيدگي تیثير عوامل مخت   تخريب بر عراه

هاا و آثااار   جنگ اي کااور، بادون شاناخت شااخق     

اي مرتفاع  ريازي بار   تخريبي جنگل، کنتارم و برناماه  

هااي بسايار هلارا      کردن عوامل تخرياب باا  اال    
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هااي   خواهد بود. بررساي درجاة وضاعيت شااخق    

هاي جنگ ي در مرح ة اوم ناان  تخريب در روياگا 

هاايي از   دهد  ه روياگاهي با  ه ناوع شااخق   مي

هااي   روست و در مرح ة بعاد شااخق   تخريب روبه

در هاا   شد  نسبت به ساير رويااگا   تخريب شناسايي

 ه وضعيتي قرار دارد. در هلين زمينه، در اين مطالعه 

هااي مخت ا  تخرياب جنگال در      وضعيت شااخق 

بنادي شاد تاا     هاي جنگ اي کااور اولويات    روياگا 

ماخق شود شرايط مناابع جنگ اي کااور از منظار     

هااي تخرياب در  اه جايگااهي قارار دارد.       شاخق

هااي تخرياب    اگر ه بررسي دقيق هر يک از شاخق

هااا و  هاااي جنگ ااي بااا هلااة ماخصااه  اااگا در روي

هااي   گستردگي آن الز  است، براي تادوين سياسات  

هااي کااور اساتفاد  از     ريزي و مديريت جنگال  برنامه

تو يل و تجرباة کارشناساان خبار  در شارايط کلباود      

گيري ضروري است؛ که در اين توقيق  هاي تصليم داد 

ري از به آن توجه شد. استفاد  از اين رويکارد در بسايا  

. [25]ريازي فراينادي فراگيار اسات      هاي برناماه  حوز 

نگاار  کااالن و کارشناسااي بااه وضااعيت تخريااب   

هاااي کاااور راهکاااري مناسااب بااراي تاادوين  جنگاال

کنندة عوامال تخرياب    هاي بازدارند  و کنترم استراتوي

 خواهد بود که در اين مطالعه به آن پرداخته شد.

 ها مواد و روش
ا پووهاي وضاعيت   تو ي ي در اين مطالعه به اورت

هاي مخت   تخريب در ش  روياگا   کيفي شاخق

ا تاوراني،   جنگ ي هيرکاني، ارسباران، زاگارس، اياران  

خ يج علاني، و مانگرو بررسي شد. به دليال متفااوت   

هاااي مااانگرو، اياان  بااودن عواماال تهديااد در جنگاال

 روياگا  به اورت مجزا از خ يج علاني ديد  شد.

اي از  تخرياااب ج اااو  منظاااور از شااااخق  

خااوردگي و تليياار کلياات و کيفياات پوشاا   دساات

جنگ ي است که به سبب عوامل مخت   تخرياب رخ  

اي  دهد. در اين مطالعه، با بررساي مناابع کتابخاناه    مي

هاااي داناااجويي،  نامااه ماارتبط )کتااا ، مقالااه، پايااان

مخت ا  تخرياب در     گزار ، اسناد(، هجد  شاخق

کاه عباارت اسات از    هاي کاور استخراج شد  جنگل

کاااه  سااطي، تليياار گونااة جنگ ااي، حاااف گونااة  

جنگ ي، تخريب زيستگا ، کااه  تاراکم )تعاداد در    

پوشاا ، کاااه  زادآوري،   هکتااار(، کاااه  تاااج  

سوزي، آلاودگي، کااه  باارخيزي     خاکيدگي، آت 

خاک، کاه  اشکو  جنگ ي، کااه  حجام سارپا،    

 کاه  ارتفاع تود ، تليير فار  پرورشاي، تلييار تياپ    

جنگ ي، تلييرات پوش  ک  جنگل، و کاه  کيفيت 

 درختان.

هاااي  در مرح ااة بعااد درجااة وضااعيت شاااخق

تخريب در ش  روياگا  جنگ ي را استادان داناکدة 

منااابع طبيعااي داناااگا  تهااران، بااا رو  تو ياال     

، [26]کارشناسي، از طريق تهيه و تکليال پرساانامه   

استادان ايان  تعيين کردند. در اين فرايند پانزد  نفر از 

شاوندگان درجاة    داناکد  ماارکت داشاتند. پرسا   

وضعيت هر شاخق تخريب را در هار رويااگا  باه    

، «کام  بسايار  »، «وجود ندارد»هاي کيفي  اورت سنجه

مااخق  « بسايار زيااد  »، و «زيااد »، «متوساط »، «کم»

کردند. جهات تعياين و سانج  رواياي موتاوايي و      

از  نااادين نساااخه  [27]ظااااهري ابااازار توقياااق 

نظران  هاي اوليه در اختيار استادان و ااحب پرسانامه

در اين زمينه گااشته شد. ساپس، باا اساتفاد  از نظار     

ها اااال  و پرساانامة    ها، موتوا و فر  پرسانامه آن

  نهايي تنظيم شد.
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هلچنين، جهت تعياين پاياايي ابازار توقياق، دَ      

پرسانامه در جوامع ماابه جامعة آمااري ماورد نظار    

هاااي  . پااس از وارد کااردن داد  [28]توزيااع شااد  

، ضاريب  spss16افازار آمااري    شد  در نر  آوري جلع

 مواسبه شاد.  992/0ها  کرونباخ براي پرسانامهآلفاي 

افازار يادشاد ، اطالعاات     پس از آن، با استفاد  از نر 

هااي   شد  تو يل شاد. وضاعيت شااخق    آوري جلع

تخريب در هر روياگا  باه ااورت کلاي از طرياق     

دساات آمااد. بااراي    اي بااه مواساابة ميااانگين رتبااه 

هااي   هاي تخريب در رويااگا   بندي شاخق اولويت

    از آزمون فريدمن استفاد  شد.مخت

 ها و بحث یافته

میبببانریس و اولویبببت هبببر رویشبببراه در 

 های تخریب شاخص
اي و اولوياات هاار روياااگا  در هاار   ميااانگين رتبااه

، 1آيد. مطابق جدوم  مي 1شاخق تخريب در جدوم 

هاي تخريب در روياگا  زاگارس   دراد شاخق 78

 در اولويت اوم قرار دارند. 

 83اين در حالي است کاه در رويااگا  ماانگرو    

هاي تخرياب در اولويات آخار قارار      دراد شاخق

دهاد رويااگا  زاگارس     دارند. اين موضوع ناان مي

شدت در معرض عوامل مخت   تخريب اسات کاه    به

هااي تخرياب ماورد     موجب به وجود آمدن شااخق 

شاد  در ايان منطقاه شاد       هاي تعيين اشار  با اولويت

نياز   [30و  29]ت قاي در مطالعاات ديگار    است. اين 

شود. روياگا  مانگرو، به دليل شرايط خاص  ديد  مي

اکولوژيک و مودوديت دسترساي باه آن، نسابت باه     

هاي جنگ ي کااور، کلتار در معارض     ساير روياگا 

و به هلين دليال وضاعيت    ]30[عوامل تخريب است 

هاي تخريب جنگل در اين منطقه در اولويت  شاخق

 ار گرفته است.آخر قر

هببا در  بنببدی مجمببوع تخریببب  اولویببت

 ها رویشراه
بناادي مياازان تخريااب بااه تفکيااک    نتااايج اولوياات

هاي جنگ ي باا اساتفاد  از آزماون فريادمن      روياگا 

ا  هاي زاگرس، خ يج علاني، اياران  ناان داد روياگا 

توراني، ارسباران، هيرکاني، و ماانگرو باه ترتياب در    

 (.  2قرار دارند )جدوم  هاي اوم تا شام اولويت

 

 ها از نظر تخریب بندی مجموع رویشگاه . آزمون فریدمن برای اولویت2جدول 

 Chi-square *sig بندي اولويت اي ميانگين رتبه نا  روياگا  جنگ ي

 1 6 زاگرس

606/16 005/0 

 2 4 ا علاني خ يج

 3 88/3 ا توراني ايران

 4 75/3 ارسباران

 5 38/2 هيرکاني

 6 1 مانگرو

 دراد 99سطي معناداري  *
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اياان موضااوع حاااکي از آن اساات کااه تلرکااز   

هاي تخريب در روياگا  زاگرس نسابت باه    شاخق

هاا بيااتر اسات و بار هلاين اسااس        ساير رويااگا  

رسااني   آسايب توان گفت از منظر حجام و ميازان    مي

عوامل تخريب اين روياگا  در اولويت اوم قرار دارد 

هااي بعادي    ها به ترتيب در اولويات  و ساير روياگا 

 قرار دارند.

هببای تخریببب در  بنببدی شبباخص اولویببت

 ها مجموع رویشراه
هاي تخريب باراي کال    اولويت شاخق 3در جدوم 

هااي جنگ اي کااور باا اساتفاد  از آزماون        روياگا 

 آيد.   فريدمن مي

 

 ها های تخریب در مجموع رویشگاه بندی شاخص . اولویت3جدول 

 بندي اولويت اي ميانگين رتبه شاخق تخريب

 1 62/17 تخريب زيستگا 

 2 12/16 کاه  زادآوري

 3 75/14 کاه  سطي

 4 62/13 تليير پوش  ک  جنگل

 5 75/12 کاه  بارخيزي خاک

 6 25/12 تليير تيپ جنگل

 7 12/11 کاه  کيفيت درختان

 8 00/10 کاه  حجم سرپا

 9 00/9 تليير فر  پرورشي

 10 88/8 سوزي آت 

 11 87/8 آلودگي

 12 38/8 کاه  تراکم

 13 88/7 پوش  کاه  تاج

 14 12/6 خاکيدگي

 15 75/5 حاف گونة جنگ ي

 16 75/4 تليير گونة جنگ ي

 17 88/1 جنگ يکاه  اشکو  

 18 25/1 کاه  ارتفاع تود 
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و  257/51اساکور   براي اين آزمون ميازان کااي  

دراد بود. بر اساس نتايج ايان   99سطي معناداري 

هاي کااور باا آن    بررسي بياترين آسيبي که جنگل

روست تخريب زيستگا  است که خاود باعاث    روبه

هاا   هاي جانوري متعدد در جنگال  از بين رفتن گونه

نياز باه    [31]بسياري از مطالعات ديگر شود. در  مي

الز  است در است. بنابراين، توجه شد   اين مبوث

هاي احياي مناطق جنگ ي کاور به بازساازي   برنامه

 هاي جانوري توجه شود. زيستگا 

تاارين موضااوع، پااس از تخريااب     پراهلياات

زيستگا ، کاه  زادآوري اسات کاه باا پاياداري و     

اسااتلرار جنگاال ماارتبط اساات و آن را بااه خطاار   

هاااي  اناادازد. کاااه  زادآوري در روياااگا    مااي

ا تااوراني مطااابق   و اياارانزاگاارس، خ اايج علاااني، 

بي  از ساير مناطق در وضاعيت بوراناي    1جدوم 

و  [29]اساات. اياان موضااوع در مطالعااة فتاااحي    

 شااود.  نيااز ديااد  مااي   [23]ابراهيلااي رسااتاقي  

ساازي جنگال، در قالاب     هااي  ناي   استلرار پروژ 

هاي ايانت، راهکااري باراي جباران کااه       طر 

باه آن  زادآوري است کاه مسائوالن هلچناان باياد     

 توجه کنند.

هبای تخریبب در هبر     بندی شاخص اولویت

 رویشراه
هااي تخرياب باراي     اولويت شااخق  4در جدوم 

 آيد.   ش  روياگا  مي

داري آزمون  اسکور و سطي معنا ميزان کاي 5جدوم 

هاااي مخت اا  ناااان   فرياادمن را بااراي روياااگا  

هاا   دهد. بر اساس اين جدوم، در هلة رويااگا   مي

هاي تخريب با هم اختالف  ي شاخقا ميانگين رتبه

، در روياااگا  4معنااادار دارنااد. مطااابق جاادوم   

هيرکاني کاه  حجم سارپا اولويات اوم شااخق    

هاااي  تخريااب اساات. ع اات آن اسااتلرار طاار    

برداري انعتي از جنگل در اين روياگا  است  بهر 

. در روياااگا  ارسااباران تخريااب زيسااتگا     [31]

ه بخا  زياادي از   اهليت باالتري داشت. از آنجا ک

کر ، توات   گا  زيست اين روياگا ، به منزلة ذخير 

با نتاايج ايان بررساي     [32] مديريت حفاظتي است

خواني دارد. در روياگا  زاگارس کااه     کامالً هم

سطي اولويت اوم شاخق تخريب اسات. هناار  و   

کاه  سطي جنگل و تباديل آن باه    [22]هلکاران 

ياب جنگال در   ترين عامال تخر  کااورزي را علد 

زاگرس معرفي کردند. در روياگا  مانگرو آلودگي، 

هاي اوم تاا   تخريب زيستگا ، و خاکيدگي اولويت

گياارد.  هاااي تخريااب را در باار مااي سااو  شاااخق

هاااي مااانگرو عاماال اااا ي    آلااودگي در جنگاال 

کاار و   تهديدکنندة اين رويااگا  در مطالعاات داناه   

 است. [30]هلکاران 
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 های مورد بررسي های تخریب در رویشگاه . آزمون شاخص5جدول 

 Chi-square *sig روياگا 

 000/0 569/107 هيرکاني

 000/0 893/53 ارسباران

 000/0 979/83 زاگرس

 000/0 145/69 ا توراني ايران

 000/0 383/43 خ يج علاني

 000/0 283/66 مانگرو

 دراد 99سطي معناداري *   

 

 

 گیری نتیجه
شاد  و باا توجاه باه تلرکاز       هاي انجاا   مطابق تو يل

هاي ماورد بررساي    هاي تخريب در روياگا  شاخق

هااي زاگارس، خ ايج     توان نتيجه گرفت رويااگا   مي

علاني، ارسباران، هيرکااني، و ماانگرو باه ترتياب در     

اناد. ايان    معرض بياترين عوامل تهديدکننادة جنگال  

عوامال  بنادي ماديريت کنتارم     موضوع لزو  اولويت

دهد.  هاي جنگ ي کاور ناان مي تخريب را در عراه

هااي تخرياب زيساتگا  و کااه       قرارگيري شاخق

هاااي اوم و دو  از منظاار اسااتادان   زادآوري در رتبااه

داناکدة منابع طبيعي داناگا  تهران اهليت تخرياب  

دهد و الز  اسات   هاي کاور را ناان مي کيفي جنگل

بيااتري باه آن   مديريت منابع جنگ ي کااور توجاه   

معطوف کند. اين مديريت بايد در روياگا  هيرکااني  

کاه  حجم سارپا، در رويااگا  ارساباران تخرياب     

ا توراني کاه  باارخيزي   زيستگا ، در روياگا  ايران

خاک، در روياگا  در زاگرس کاه  ساطي جنگال،   

در روياگا  خ يج علاني تليير پوش  ک  جنگل، و 

هاي جنگ اي را در   گستر  در روياگا  مانگرو آلودگي

شود باراي   اولويت نخست خود قرار دهد. پيانهاد مي

تکليل اين مطالعه از نظر کارشناساان بخا  اجارا و    

موققااان بخاا  توقيقااات جنگاال و هلچنااين ساااير 

 گرفته شود. استادان منابع طبيعي بهر  
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