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  هاي هیرکانی، میراث جهانیجنگل

به طول  هاي هیرکانی با مساحت حدود یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار هکتار و در نواريجنگل

هاي سواحل جنوبی دریاي خزر را پوشانده است. این منطقه جنگلی از نظر غنا و تنوع کیلومتر، دامنه 850

انگیز طبیعی، چشم هر فرد گیاهی و جانوري و زیبایی حیرت هاي بومی، نادر و منحصر بهزیستی، گونه

 50تا  25برگ خزان کننده از ي پهنهامانده جنگلهاي هیرکانی باقیکند. جنگلاي را خیره میبیننده

 2800الی  2500متر تا  - 28هاي هیرکانی از ارتفاع هاي درختی جنگلباشد. مرز گونهمیلیون سال پیش می

ها امروزه به صورت فسیل در هاي گیاهی موجود در این جنگلمتر از سطح دریا امتداد دارد. بسیاري از گونه

  شود.یـاد می "موزه طبیعی"یـا  "فسیل زنده"ها به عنوان یل از این جنگلشوند، به همین دلاروپا یافت می

گونه خزنده و  31گونه پرنده،  180گونه از گیاهان آوندي، حدود  3000هاي هیرکانی بیش از در جنگل

درصد از دوزیستان ایران زیست دارند که با توجه به مساحت اندك آن نسبت به سطح کشور، تنوع  40حدود 

اي نه چندان دور قلمرو پستانداران بزرگی چون ها در گذشتهنظیري را شامل می شود. این جنگلزیستی بی

دلیل شکار بیش از حد منقرض شد. امروزه پستانداران مهمی از جمله پلنگ، ببر مازندران بوده است که به

هاي هیرکانی را پناهگاه نگلهستند، ج IUCNکل، بز و گربه وحشی که از پستانداران در معرض خطر لیست 

  اند.خود قرار داده

ها قبل مورد توجه دولت ایران هاي هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو که از مدتثبت جنگل

دلیل وجود تخریب، بهره برداري، وجود تبدیل شد. به 2017هاي ایران در سال بوده است به یکی از اولویت

ها قابلیت ثبت در فهرست هاي هیرکانی، بخش عمده این جنگلیبی در جنگلروستاها و شهرها با آثار تخر

سایت با مساحت  12میراث جهانی را نداشته است. با این حال با تالش فراوان نمایندگان ایران، در مجموع 

هکتار (مجموع مساحت محدوده اثر و حریم) در سه استان گیالن، مازندران و گلستان با همکاري  306613

ها، مراتع و آبخیزداري، زمان میراث فرهنگی و گردشگري، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان جنگلسا

دانشگاه تربیت مدرس و بنیاد سوکوي آلمان براي ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شد که 
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ر فهرست میراث هاي ثبت شده دشود. از مجموع سایتهاي هیرکانی را شامل میدرصد از جنگل 7حدود 

جهانی، سه سایت در استان گلستان، شش سایت در استان مازندران و سه سایت در استان گیالن واقع است. 

هاي فراوان محققان، کارشناسان و مدیران منابع طبیعی، محیط نظیر طبیعی پس از تالشسرانجام این اثر بی

، در چهل و سومین 1398هم تیر سال ها و مردم محلی در چهاردNGOزیست و میراث فرهنگی کشور، 

عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی اجالس جهانی یونسکو در کشور آذربایجان، به

  یونسکو ثبت شد تا این میراث باستانی منحصر به فرد تا ابد به نام ایران، براي ایران و جهانیان باقی بماند.

هاي هیرکانی این موفقیت بزرگ را به همه افراد و نهادهایی که در این برداري جنگلمجله حفاظت و بهره

العاده آن، چند نکته مهم را خدمت جامعه منابع دلیل اهمیت فوقبدیل کردند تبریک گفته و بهراستا تالش بی

  شود:طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی ایران، یادآور می

هاي پژوهشی و با درایت خاصی صورت گرفته است. سایتها با پشتوانه غنی علمی و انتخاب سایت -1

هاي باستانی هیرکانی نماي جنگلهاي گیاهی و بارشی، تصویر تمامانتخابی از نظر توپوگرافی، تنوع گونه

اي و ساحل دریا هاي جلگههاي هیرکانی، از جنگلخواهند بود، چرا که از یک سو از شرق تا غرب جنگل

هاي گیاهی، جانوري و توپوگرافی، در گرادیان طولی و تصویر دقیقی از تنوع گونه تا ارتفاعات کوهستانی

ترین مناطق در شرق هیرکان (سایت گلستان) و پر دهد و از سوي دیگر شامل کم بارشارتفاعی ارائه می

 شود. ترین مناطق در غرب هیرکان (سایت لیمسار) نیز میبارش

، مراتع و آبخیزداري هاسازمان جنگل وظایف زانیاز محققان، مدرسان و کارشناسان م ياریبس يهنوز برا -2

هاي تحت نظارت یونسکو در مدیریت و حفاظت از سایتاستان  ییاجرا يهاها و دستگاهسازمان ریسا و

 یولمت يهاارشد دستگاه رانیدـم حضورا ـب یکارشناس یرو ضرورت دارد در نشست نی. از اباشدروشن نمی

دانشگاه  ست،یز طیو سازمان مح يزداریها و مراتع و آبخسازمان جنگل ،یفرهنگ راثیمخصوصاً سازمان م

درصد از  7مدرس و کارشناسان، مدرسان و محققان برگزار تا ابعاد کامل موضوع ثبت حدود  تیترب

 جیو بس نهیو حفاظت به تیریدر مدبه یقین روشن شود که  یجهان راثیعنوان مبه یجنگل يهاعرصه

  ها موثر خواهد بود.عرصه نیدر حفاظت از ا یعموم
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هاي کامالً گانه تحت نظارت یونسکو که اکثر آنها جزو مناطق حفاظت شده نیز بودند، عرصه12هاي جنگل -3

باشند. این هاي تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی میهاي پژوهشی مخصوصاً در زمینهبکر براي توسعه فعالیت

هاي هاي تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی گونههاي بسیار مطلوب براي مقایسه وضعیت شاخصها عرصهیتسا

باشد داري میهاي جنگلهـا و طرحهاي تحت مدیریت سازمان جنگلجانوري و گیاهی آن با سایر عرصه

هاي عرصههاي تحت مدیریت یونسکو و هاي متولی در عرصهتـا ضمن پایش و مقایسه عملکرد دستگاه

ها، مراتع و آبخیزداري و سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشات علمی به تحت مدیریت سازمان جنگل

صورت ادواري به سازمان میراث جهانی ارسال گردد. از این رو تدوین برنامه جامع پژوهشی براي این 

 ع ضروري خواهد بود.ها و مراتهاي متولی و نیز موسسه تحقیقات جنگلها با همکاري دانشگاهعرصه

 یو فرهنگ یخیثبت شده اعم از تار يهاتیسا یتمام نیرا در ب یسطح حفاظت نیباالتر یعیطب يهاتیسا -4

را بر  یجهان ياـهتیو عدم توجه به آنها حساس ب،یر گونه کاهش سطح، تخرـدارا بوده و ه یبیو ترک

. بر دینمایم الآن اعم يثبت و نگهدار يبرا رانهیگسخت اریبس نیقوان ونسکوی لیدل نی. به همزدیانگیم

شکار، برداشت درختان، برداشت  ،يسازدام، جاده يساز، چرا و گونه ساخت هر ونسکوی نیاساس قوان

موظف است به صورت  رانیباشد. ایآن ممنوع م میو حر شده ثبت يهاو ... در محوطه ییدارو اهانیگ

 ح،یو عدم حفاظت صح بیخر. در صورت تدیارسال نما ونسکویبه  هاتیسا نیاز ا يساالنه گزارشات ادوار

تالش  دی. لذا بادیخارج نما یجهان راثیرا از فهرست م هاتیسا نیرا خواهد داشت که ا اریاخت نیا ونسکوی

از  ،يو جانور یاهیگ یستیحفاظت تنوع زاز مثبت  يعملکردارائه و  یشود تا با ارائه مدل مناسب حفاظت

 یاله رینظ یمواهب ب نیاز ا شتریحفاظت بهتر و ب يراب ونسکویمانند  یالمللنیب يهاسازمان یمنابع مال

  .دیمند گردبهره

 يهااز جنگل يدارجنگل يهاطرح يبردارو بهره دیرس بیقانون استراحت جنگل به تصو 1396از سال  -5

 کیبا برداشت ساالنه نزد يدارجنگل يهاطرح تیسال ممنوع شده است. گرچه فعال 10به مدت  یرکانیه

در  یبیتخر يهادخالت ریشد، اما سا لیشمال تعط يهامترمکعب چوب از کل جنگل 600.000به 

ه دارد. ـو قاچاق چوب) ادام يوب سوخت و کشاورزـچ نیمأدام، شکار، ت يراـشمال (چ يهاجنگل

روند  نیه اـبوده و ادام بیتخر نیمشمول ا زین یانـجه راثیو م ونسکویتحت نظارت سازمان  يهاعرصه
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 انیمجر یبه دنبال خواهد داشت. توان فعل يعواقب ناگوار ونسکویسازمان  ینظارت يهااستیر اساس سـب

 يراـب یالـو منابع م یانسان يرویا امکانات محدود نـب یعیو ادارات منابع طب يدارجنگل يهاطرح

  نخواهد بود. یکاف یجهان راثیتحت نظارت م یگانه فعل 12 يهاتیحفاظت از سا

 یالمللنیب يتا سطح استانداردها هاي مذکور بایدسایت یسطح حفاظت ،بر اساس معیارهاي یونسکو - 6

در آموزش جوامع منسجم و هماهنگ  يهاتیفعال یابد. تحقق این مهم در مرحله اول نیازمند به شیافزا

 یعموم یسطح آگاه شیافزابا هدف مربوطه  يهاها و سازمانNGOبا کمک  هاتیسا یو معرف یمحل

تنوع زیستی گیاهی و  بینسبت به تخر تیحساس شیو افزا یباستانبی نظیر  راثیم نینسبت به ارزش ا

هاي ثبت شده در آن بوده و در مرحله دوم به مدیریت اجرایی مستقل و منسجم براي عرصهدر جانوري 

هاي متولی حفاظت از تجهیزات کنونی دستگاهمیراث جهانی نیاز خواهد داشت. قدر مسلم امکانات و 

دلیل محدودیت منابع مالی و کمبود منابع انسانی، در کنترل قاچاق منابع طبیعی و محیط زیست به

هاي ویژه آن کافی نخواهد هاي میراث جهانی با حساسیتچوب، تغییر کاربري و شکار و حفاظت از عرصه

گانه به صورت واحد با ردیف اعتباري مستقل و با 12هاي صهبود. بنابراین ضرورت دارد تا مدیریت عر

 فرهنگی و گردشگري شکل گیرد. المللی، در وزارتخانه میراثهاي بینکمک منابع مالی از سازمان

  

  کامبیز اسپهبدي
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