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 «کارهای مقابله با آن جنگل زدایی و راه »

تر به یک موضوع افزون جمعیت جهان با سرعتی باور نکردی، نیاز به فضای زندگی بیشباتوجه به رشد روز

تر از همه جمعیت باید در شهرها است. با نیاز شدید به زمین کشاورزی، صنعتی و مهمکننده تبدیل شده نگران

ها نشات می گیرد. ی به طور مستقیم از آنیها، دلیل اصلی جنگل زداکنند که با افزایش روز افزون آناسکان پیدا 

سازی پوشش جنگلی یا گیاهی برای مصارف کشاورزی، ی به معنی برداشتن و پاکیتر جنگل زدابه زبان ساده

ر ایجاد زمین برای اهداف مسکونی، ها برای همیشه به منظوکار به معنی از بردن جنگلصنعتی یا شهری است. این

 .تجاری و صنعتی است

ترین در طول قرن گذشته پوشش جنگلی سراسر جهان به شدت در معرض خطر قرار گرفته و پوشش سبز به کم

، (FAO) کاهش یافته است. به گفته سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد %۳۰میزان خود یعنی حدود 

 .روندها از بین میاز جنگل (میلیون هکتار۷.۳)میلیون جریب  ۱۸ساالنه حدود 

توان جنگل زدایی به معنی حذف درختان را بر اساس چندین عامل عدم تعادل محیطی و زیستی نیز چنین میهم

زدایی را به یک هشدار جدی تبدیل کرده تاثیرات سریع و بلند مدت این فاجعه چه که که جنگلتعریف کرد. آن

زدایی به همین که اگر جنگلدهد ها نشان میبینیرت ادامه پیدا کردن با همین سرعت است. بعضی پیشدر صو

 .شد طور کامل نابود خواهندهای بارانی جهان بهصورت ادامه یابد جنگل
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را  هاتوان آنا کنید میکه یک دید کلی پیددهد، برای آنزدایی و پاکسازی درختان به چندین علت رخ میجنگل

راه با ها، همنوادهزایی برای خامعنی درآمد تر و هم در اکثر موارد بهشامل نیاز به پول، هم به معنی سودآوری بیش

راه با دیگر دالیل ها، نیاز به زمین و فضا برای اسکان و غیره دانست که همعدم وجود قوانین حمایت از جنگل

درختان را برای ایجاد زمین کشاورزی یا  برد. کشاورزان عمدتا ها را نامهتوان لیست بلند باالیی از استفادمی

کنند. تمام دالیل این ها، قطع میدامداری و افزایش علوفه و فضای کشت برای چراندن حیوانات و زنده ماندن آن

 .کننده میدالیل باال استفاد رزان برای نشان دادن هدفشان از زنجیرهها کشاورزی است و کشاوها و سوزاندنبریدن

 علل جنگل زدایی 

ترین عوامل طور که در برسی باال ذکر کردیم، فعالیت کشاورزی یکی از مهمهمان :های کشاورزیفعالیت .1

زیادی از  موثر در جنگل زدایی است. با توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای محصوالت غذایی، تعداد

 .کنندقطع میها درختان را به منظور رشد محصوالت و چرای دام

ابل قاساس صنایع چوب مانند کاغذ، برشکاری چوب، تولید مبلمان و غیره است که نیاز  :صنعت چوب .2

قرار  توجهی به تولید چوب دارند. چوب به عنوان سوخت به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد استفاده

منبع  ز استفادهاغال نمونه هایی کنند. هیزم و ذن برای تامین منابع، درختان را خرد میگیرند، بنابرایمی

رختان سوخت چوبی است که بعضی از این صنایع در برداشت غیر قانونی چوب باعث سقوط و کاهش رشد د

 .شوندمی

ها ساخته می شوند؛ که ها، جادهها، به منظور ایجاد دسترسی به خوده این درختعالوه بر این :شهرسازی .3

از حد جمعیت به طور مستقیم بر  شوند. افزایش بیشها تبدیل جاده ها قطع شده و بهدوباره باید درخت

سازی ها برای تاسیس مسکن و شهرکش شهرطور که با گسترگذارد، همانروی پوشش جنگلی تاثیر می

 .شوندره بایر میهای جنگلی دوباتری نیاز است. بنابراین زمینبه زمین بیش

ها طبیعی شوند که برخی از آنوامل دیگر نیز منجر به جنگل زدایی میالبته برخی از ع: بیابان زایی از زمین .4

رخ  زایی. این امر به دلیل سواستفاده از زمینانهای انسانی است، مانند بیابگیو برخی دیگر مربوط به آلود

 هادهد که برای رشد درختان نامناسب است. بسیاری از صنایع پتروشیمی پسماند خود را در رودخانهمی

 .شودودی درختان میکنند که باعث فرسایش خاک و نابرها می
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جنگلی نیاز است. عالوه بر این، برای  برای استخراج نفت و ذغال سنگ به مقدار قابل توجهی زمین :معادن .5

شود، هایی که از معادن استخراج میها ساخته شود. زبالهها و بزرگراهها و سایر تجهیزات باید جادهکامیون

 .گذاردهای مجاور تاثیر میط زیست را آلوده کرده و بر روی گونهمحی

ها مثال دیگری است که هر ساله صدها درخت به این علت در سوزی جنگلآتش :آتش سوزی جنگل .6

های دید تابستان و زمستانای شروند. این اتفاق به دلیل وجود گرمبین می های مختلف دنیا ازبخش

 .شودیا طبیعت باعث از بین رفتن پوششش جنگلی می سوزی به واسطه انسانافتد. آتشمیتر اتفاق متعادل

 اثرات جنگل زدایی 

گذارد. درختان بخار جنگل زدایی بر تغییرات آب و هوا نیز از چندین جهت تاثیر می :عدم تعادل آب و هوا .1

افتد. درختان سایه مورد نیاز را میطر ها این امر به خکنند و در صورت فقدان آنآب را در هوا آزاد می

شود که دارد. این امر منجر به عدم تعادل در دمای جو میکنند که خاک را مرطوب نگه میفراهم می

های کنونی خود سازد. گیاهان و جانواران در سراسر جهان به زیستگاهشرایط محیط زیست را دشوار می

ت محیط زیست بومی خود را ه که تعدادی از این حیواناوقفه جنگل باعث شدعادت دارند. پاکسازی بی

دشوار خواهد  تغییر دهند. این موضوع برای ادامه حیات یا تطابق با عادات جدید برخی از حیوانات بسیار

 .بود

کنند. درختان گازهای درختان نقش مهمی را در کنترل گرمایش جهانی ایفا می :افزایش گرمایش جهانی .2

های م، نسبت گازئکنند. با جنگل زدایی دازیابی میرف کرده و تعادل در جو را باایی را مصخانهگل

 .افزایدفته و به مشکالت ناشی از گرمایش جهانی ما میایی افزایش یاخانهلگ

شود خاک مرطوب بماند. با پاکسازی پوشش طور که گفتیم سایه درخت باعث میهمان :فرسایش خاک .3

 .شوددر معرض خورشید قرار گرفته و خشک میدرخت، خاک به طور مستقیم 

شوند. یهنگام بارش باران، درختان با کمک ریشه هایشان باعث جذب و ذخیره مقدار زیادی آب م: سیل .4

ی در ها جریان آب مختل شده و منجر به وقوع سیل در برخی مناطق و ایجاد خشکسالبا قطع کردن آن

 .شوددیگر مناطق می
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ها روند. آنهای مختلف حیوانات از بین میعلت کاهش شدید درختان، گونه به: انقراض حیات وحش .5

ها منقرض کان جدید شده و حتی برخی از گونهزیستگاه خود را از دست داده و مجبور به مهاجرت به م

 .های گیاهی و جانوری خود را از دست داده استشوند. دنیای ما در چند دهه گذشته بسیاری از گونهمی

 ۸  کشور با بیشترین میزان نابودی جنگل ها 

 

 برزیل .1

 کنگو .2

  اندونزی .3

 بولیوی .4

 مالزی .5

 پرو .6

 کلمبیا .7

 امرونک .8
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 ۷ کار ساده برای مقابله با جنگل زداییراه 

 

 بازیافت تمام مواد کاغذی -1

توانید با چنین میتوانید کاغذ، مقوا، پالستیک، آلومینیوم و شیشه را بازیافت کنید، همطور که شما میهمان

استفاده از نوشتن یا چاپ روی هر دو طرف کاغذ 

بهترین راه برای  بازیافت کاغذ .از آن استفاده نمایید

 .مقابله با جنگل زدایی است

 چند روش برای بازیافت تمام مواد کاغذی

 ن کاغذ کادو توانیم از روزنامه به عنواما می

های خود استفاده یا روجلدی برای کتاب

 .کنیم

  توانند در باغ به عنوان ابزار آبیاری، گلدان برای نهال و فیدر پرنده استفاده شوندمیظروف پالستیکی. 

 تری همانند حوله های کاغذی، دستمال کاغذی و دستمال توالت سعی کنیم از محصوالت کاغذی کم

 .ها از انواع پارچه استفاده کنیمتوانیم به جای آناستفاده کنیم. می

  .های اجتماعی استفاده کنیم تا کاغذ مورد استفاده خود را کاهش دهیمرسانه تا جای ممکن از ایمیل یا -2

 

 استفاده از غذاهای ارگانیک دوستدار و سازگار با محیط زیست

ز محصوالتی که حاوی روغن پالم ا

هستند استفاده نکنید. روغن  (نخل)

پالم نوعی روغن گیاهی است که از 

مغز میوه نخل روغنی استخراج 

 شود. می

 

https://eafworld.com/wp-content/uploads/2019/06/paper-recycle.jpg
https://eafworld.com/wp-content/uploads/2019/06/organic-food.jpg
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اندازد. می درصد چربی اشباع در آن است که سالمتی انسان را به شدت به خطر ۵۰مشکل اصلی روغن پالم، وجود 

صنایع غذایی  هد که توسط صنایع لبنی ودهای وارداتی به ایران را روغن پالم تشکیل میی از روغنبیش از نیم

 .دفاع آن مردم هستندشوند و در نهایت قربانیان بیمی استفاده

نسانی، های روی مواد غذایی ازدایی است. بایست برچسبم یا نخل یکی از دالیل اصلی جنگلتولید روغن پال

چنین وغن خطرناک نیستند. همحیوانی و محصوالت زیبایی را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که حاوی این ر

 .روغن پالم نیز تهیه کنیم توانیم یک لیست از محصوالت بدونمی

 ؟کدام محصوالت بیشترین پالم را در خود دارند

 تالون  .1

 انواع لبنیات .2

 شیر خشک .3

 شیرینی جات .4

 بستنی .5

 

 

 

 

 

 

کنیم. بنابراین تر خریدهای خود را از مواد غذایی تولید شده توسط کشاورزان محلی خریداری سعی کنیم بیش

های کشاورزی ها برای ایجاد زمینست. به این ترتیب از نابودی جنگلدانیم که غذایمان از چه طریقی تهیه شده امی

 .حمایت نخواهیم کرد
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 (شورای نظارت بر جنگل ها ) FSC خریداری محصوالت با آرم -3

محصوالتی که توسط شورای نظارت 

شوند به تأیید می (FSC) بر جنگل

شوند. هر بار که پایدار عرضه می طور

کاغذ، چوب و سایر محصوالت 

مرتبط با جنگل را خریداری 

 FSCکنیم باید از دارا بودن نشانمی

د توانیآن مطمئن شویم. شما می

فهرستی از محصوالت و برندهای 

جا خریداری هایی که گل از آناز مکان .را پیدا کنیدwww.fsc.org  به نشانی FSC یید شده در وب سایتات

های بارانی ای که از جنگلهای ارکیدهرسند. گلها به دست شما میجو کنید که از کجا این گل و کنید پرسمی

حاصل ینان زدایی کمک کنند. بایست اطماکوسیستم آسیب برسانند و به جنگلتوانند به شوند، میبرداشت می

 .خانه پرورش یافته باشندکنیم در گلهای گرمسیری و سایر گیاهانی که خریداری میکنیم که هر ارکیده، گل

 های سازگار با محیط زیستایت از سیاستوالن شهری برای حموصحبت با مقامات و مس -4

 از باید که بگوییم …یس جمهور، نماینده مجلس و یت محلی و ملی منتخب خود اعم از روالن و مقاماوبه مس

 به که بگوییم هاآن به این بر عالوه. کنند حمایت شوندمی هاجنگل از حفاظت باعث که هاییسیاست و هاسازمان

 .کنندها کمک میها به حفاظت از جنگلکنند چرا که اغلب آن فکر بومی مردمان معشیت

 

   روی و دوچرخه سواریپیاده -5

ها کند. تواند کمک شایانی به حفظ جنگلمیروی و دوچرخه سواری پیاده

دانید خودروها عالوه بر انتشار کربن، نیاز به الستیک برای حرکت آیا می

شوند زدایی میدارند. این محصوالت منجر به جنگلو بنزین برای سوخت 

های بارانی طور مستقیم و غیرمستقیم به جنگل ها بهزیرا مواد اولیه آن

 رساندآسیب می

 

https://www.fsc.org/
https://www.fsc.org/
https://eafworld.com/wp-content/uploads/2019/06/fsc.jpg
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  ته:نک

سعی کنیم همه  .ترین میزان بارش سالیانه را داشته باشندشود که بیشهایی گفته میهای بارانی به جنگلنگلج

توانیم از دوچرخه تر هر زمان که میکارهای خود را در یک سفر انجام دهیم تا چندین سفر کوتاه و از همه مهم

مان شود، از اتوبوس، مترو یا مانع راه رفتن و دوچرخه سواریوا استفاده کنیم. اگر مقصدمان دور باشد یا آب و ه

آمد به  و های خصوصی اتوبوس برای رفتاستفاده کنیم. سعی کنیم از سرویسدیگر حمل و نقل های عمومی 

 .محل کار با همکاران و برای رفت و آمد فرزندمان به مدرسه بهره بگیریم

 

 ینه محیط زیستعضویت در یک سازمان مردم نهاد فعال در زم -6

های مردم نهاد فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست در خط مقدم مقابله با مخربان محیط زیست قرار سازمان

وندید تا اطالعاتی در های متعهد برای جلوگیری از جنگل زدایی بپیتوانید به سامانه ایمیلی سازماندارند. شما می

 محیط زیست دریافت کنید. ها، تقاضاها و اخبار پیرامون مورد کمپین

ست برای توانید با یک جستجوی ساده اینترنتی مقاالتی در مورد چگونگی حفاظت از محیط زیچنین میهم

 .سازی پیدا کنیدسازی و فرهنگرسانی، آگاهاطالع

 :کنند عبارتند ازل زیست محیطی فعالیت مییزمان مردم نهادی که در زمینه مساسه سا

 صلح سبز  .1

 جهانی طبیعتصندوق  .2

 مجمع فعاالن زیست محیطی  .3

  ؟دهندها چه خدماتی به شما ارائه میاین سازمان

 

های آموزشی حضوری چنین کارگاههای آنالین و آفالین و همد زیست محیطی، دورههای مردم نهابرخی از سازمان

 کنند. برگزار می رایگان زدایی به صورت کامالکارهای مقابله با جنگلبطه با راهرا در را

https://eafworld.com/wp-content/uploads/2019/06/3.jpg
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ل کارهای عملی برای اقدام در جامعه کسب کنیم و در مورد مسائتوانیم اطالعاتی در مورد راهها میما در این دوره

 .زدایی تحقیق کنیمقانونی و اقتصادی ناشی از جنگل

 

 خودکفایی برای مقابله با جنگل زدایی  -7

توانید به خودکفایی برسید! شما با رسیدن به خودکفایی تبدیل به میهای مردم نهاد شما با فعالیت در سازمان

 .زدایی تشکیل دهیدانید تیمی را جهت مقابله با جنگلتویک رهبر خواهد شد و می

 

 ۴ عمل برای خودکفایی جهت مقابله با جنگل زدایی 

های خود در مورد یکالسواده، دوستان، همکاران و همبا خان: زداییصحبت با اطرافیان در مورد جنگل  .1

دانش  قدر مهم و حیاتی است. اگره زدایی چها بگوییم که مبحث جنگلزدایی صحبت کنیم و به آنجنگل

کاغذ در  کارهای بازیافتهای خود در مورد راهکالسیها و هماز معلمجو هستید سعی کنید آموز یا دانش

 .محیط مدرسه یا دانشگاه سوال کنید

هایی برای بازیافت مواد وجود ندارد در مورد آن در مدرسه یا محل کارمان سطل اگر: تهیه سطل بازیافت  .2

 .کالسی های خود صحبت کنیم و در نهایت از مدیر خواستار تهیه سطل بازیافت باشیمکاران و همبا هم

ود خدر مدرسه یا محل کار  یک کارگاه آموزشی یا یک دوره آموزشی :های آموزشیبرگزاری کارگاه  .3

تواند از مجمع فعاالن زیست محیطی در این راستا کمک بگیرید. ما به شما ریزی کنید. شما میبرنامه

هت چنین ما متخصصانی جدهی کنید. همکمک خواهیم کرد تا بتوانید یک رویداد آموزشی را سازمان

 .های کاربردی در اختیار شما خواهیم گذاشتآموزش

های حفاظت از محیط زیست را در رسانه های مربوط بهداستان: های شخصیاشتراک گذاری داستان  .4

مثبتی توانند با کارهای ساده تغییرات اجتماعی به اشتراک بگذاریم و به دوستانمان بگوییم که چگونه می

 .های مردم نهاد حفاظت از محیط زیست حمایت کنندرا ایجاد کنند و از سازمان
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 نتیجه گیری  

زمین  ۳۰زایی است. در هر دقیقه حدود جدی تبدیل شده و نتیجه آن بیابانن زدایی به یک بحراامروزه جنگل

روند و این موضوع چیزی نیست که بخواهیم به راحتی از آن های دنیا توسط بشر از بین میفوتبال از جنگل

و در  ها بکوشدراست از جنگلسانی خود در حفظ و حولیت و وظیفه انوتواند به عنوان مسیم. هر شخص میبگذر

 .رده باشیدکثیر بسزایی داشته باشد. به ما ملحق شوید تا در تحقق چنین چشم اندازی کمک ازدایی تکاهش جنگل
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