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 درخت با جنگل سخن می گوید

 علف با صحرا

 ستاره با کهکشان

 و من با تو سخن می گویم

 شاملواحمد 

 

یاد دکتر کاووس سید امامی پژوهشگر محیط زیست که با زندهتقدیم به 

 گذشت.در زندان اوین در 9911بهمن  91ر به شکل نامعلومی دسف أت

و پژوهشگران محیط زیست  کنشگرانآوریم دیگر مییاد بههمچنین 

 طاهبازراد م سام رجبی، علیرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، کشورمان را از جمله:

مدت طولانیدستگیر و به زندان های  9911که در بهمن  جوکار و هومن

  ند.اشدند و همچنان در زندانمحکوم 

 

 

 

 

 سازمان ملل متحدهای گزارش و شناسانی علمی ، اقلیمهشدارهای مکرر جامعه مقدمه:

ر سراسر دگرمایش زمین، و حضور میلیونی مردم  در مورد خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی

ه انسانی در رابط یکه جامعه دهدنشان می جهان در جنبش دادخواهی علیه انقراض طبیعت

  است. شده ی فاجعه نزدیک تربوم خود به آستانهبا زیست

کنند که همراه با رشد جمعیت و ما یادآوری میبهوقفه بیهای علمی انبوه پژوهش

ه خود تری بزمین در تمامی ابعاد سرعت بیش یتسلط اقتصاد سودمحور تخریب کره

 یهو محیط زیست جهانی دانشکد مرکز بهداشت گرفته است. به همین سبب بنا به آمار

 هایگونهحال حاضر نرخ نابودی و تخریب طبیعت و  در هاروارد، پزشکی دانشگاه
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به همین  1.میلیون سال پیش سرعت گرفته است  56 زیستی، هزار برابر نسبت به نرخ طبیعی

های قطبی، فرسایش شدن یخذوبهای زیستی، گونه و انقراض گرمایش زمین سبب

انی های مرجها، تخریب صخرهزایی، سیل، قحطی، نابودی تدریجی دریاچهخاک، بیابان

 ست. ا تری در سراسر دنیا در حال گسترشبا شدت بیش جنگل ها رفتن بیناز ویژهو به

 خبرهایی که از تخریب گیری بحران محیط زیست،با شدتدر کشور ما نیز همراه 

 های برخیپژوهش کننده است.نگران شود حقیقتا  مناطق جنگلی ایران منتشر می

، روند 7561جایی قدرت در سال دهد که پس از جابهداری نیز نشان میکارشناسان جنگل

ی «غنیمت»ها جنگلتخریب منابع طبیعی و مناطق جنگلی ایران با این تفکر که گویی 

ا ها ردانیم که بدون عذاب وجدان آنقرار گرفته، خود را مجاز می است که در اختیارمان

کشی معیشتی است که تخریب و بهره -چه بسا به دلیل همین نگاه غارتی  تاراج کنیم.

تری نسبت به گذشته ادامه دارد. در چهل سال ها با شدت بیشتجاری از جنگل یگسترده

دافع محیط م کارشناسان و فعالان بهاجتماعی و سوءظن  یهمراه با ایجاد فضای بسته ر،اخی

 ها به بخش خصوصی بازدایی و واگذاری جنگلزیست، مسئولان حکومتی با مقررات

 یهدف سودبَری کلان و نامحدود اقتصادی از منابع محدود جنگلی کشورمان و به بهانه

شی و کانال کشی آب، ساختن کارخانه و شهرک های کلولهساختن جاده و بزرگراه، 

شود فته میگاند. به طوری که تری دادهها شتاب بیشبه نابودی جنگل قیمت ویلایی،گران

به همین سبب  2شود.متر مربع جنگل و مرتع در ایران نابود می 563در هر ثانیه  اکنونهم

خریب ت»هر روز شاهد  کشورمانی محیط زیست و مناطق جنگلی سامانِ شکنندهدر زیست

                                                      

7 https://www.forbes.com/sites/drewhansen/6375136132/unless-it-

changes-capitalism-will-starve-humanity-by-6363/063ebf5f71ccc 
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های ایرانی ـ تورانی در مرکز ایران تا های هیرکانی )خزری( و جنگلجنگل 1«وحشتناک

تیم. های کهگیلویه هسجنگلهای بلوط زاگرس در غرب کشور و تخریب ندن جنگلاسوز

های گیاهی و ارسباران در آذربایجان شرقی و پوشش یهای ناحیهطور جنگلهمین

ی ها در جنوب کشور نیز در معرض نابودی گسترده قرار دارند. همچنین مجموعهننخلستا

مراتب بیش از گذشته در خطر تخریب و غارت و بهها، های زیستی موجود در آنگونه

فعالانه  بایستکه می ها و سازمان محیط زیست کشوراستانداریاند. انقراض قرار گرفته

های حفاظت از محیط ایران باشند و به مردم آموزشهای حافظ محیط زیست و جنگل

 دست در متأسفانه خودِ این سازمان ها ،گونه که در خبرها آمده استزیست بدهند، آن

تر کنِ تخریب هرچه بیشعملا  جاده صاف و شرکت ها ی دیگرخانهدست نهادها و وزارت

دند: داری کشور معتقلاند. برخی از کارشناسان جنگشدههای با شکوه کشورمان جنگل

های دریای خزر توسط وزارت نیرو با تأیید و همدستی انتقال آب یاگر اجرای پروژه

های هکتار از جنگل 733ترین شرایط در خوشبینانه»سازمان محیط زیست انجام شود 

سال ) درخت اصله درخت کهن 66651هکتار  733هیرکانی نابود خواهند شد و در این 

  2«.تراشی شودنی و درختچه باید پاکمادر( هیرکا

داری که نظام سرمایهی تکوین و توسعهدر ابعاد جهانی نیز با آغاز انقلاب صنعتی و 

سعه و سیستم تولیدی جدید، تحت عناوین تو ،سنتی انسان با طبیعت تغییر کرد یموازنه

کال خود شدت اشکشی از طبیعت و تخریب محیط زیست در تمام ی بهرهرابطهپیشرفت به 

با دو ویژگی خاص به تخریب محیط زیست  داریجدید تولید سرمایه یبخشید. شیوه

 "لبهغ"داری در چند قرن گذشته چنان در ویژگی اول، این که سرمایه»ابعادی جهانی داد. 
                                                      

7https://www.irna.ir/news/75652761-1بیشترین-آسیب-زیست-محیطی-ایران-محصول

 66سال-اخیر-است

6 http://eskannews.com/report/65157-1نابودی-دست-کم733-هکتار-جنگل-هیرکانی

 درجه-یک-طرح-انتقال-آب-خزر

 

https://www.irna.ir/news/83539457/بیشترین-آسیب-زیست-محیطی-ایران-محصول-۲۵سال-اخیر-است
https://www.irna.ir/news/83539457/بیشترین-آسیب-زیست-محیطی-ایران-محصول-۲۵سال-اخیر-است
http://eskannews.com/report/23761/نابودی-دست-کم100-هکتار-جنگل-هیرکانی-درجه-یک-طرح-انتقال-آب-خزر
http://eskannews.com/report/23761/نابودی-دست-کم100-هکتار-جنگل-هیرکانی-درجه-یک-طرح-انتقال-آب-خزر


 

 
 

 محمد صفوی 5

ح کل ای به سطزمین موفق بوده که میدان عملیاتی تخریب آن از سطح منطقه یبر کره

ر جهانی شده تاز طبیعت هرچه بیش کشیتقال یافته است. ویژگی دوم، بهرهسیاره زمین ان

است. زیرا عناصر طبیعت همراه با شرایط زیست انسان، به شکلی فزاینده به سپهر اقتصادی 

  1«وارد شده و تابع همان معیار اقتصادی، یعنی سودآوری شده است.

زدایی و با مقررات داری نولیبرالی گذشته نیز که سرمایهدر چهار دهه

های گسترده، وضعیت متفاوت و بغرنجی در سطح جهان به وجود آورده سازیخصوصی

ندگان، ها، پرهای سطحی و زیرزمینی، کوهستانها، منابع آبمحدود طبیعی، جنگل منابع

عنوان کالاهای بالقوه، زیر بهای های کشاورزی نیز به صورت فزایندهها و زمینرودخانه

 –در این چارچوب اقتصادی  اند.نامحدود سرمایه و سودجویی قرار گرفته یو سلطهفشار 

 رهای جهان در تاریخ بشنیمی از تخریب و نابودی جنگل»اجتماعی و تاریخی است که: 

همچنین بنا به آمار و ارزیابی سازمان  2«اتفاق افتاده است 7223تا  7263های بین سال

تا کنون هر ساله شش میلیون هکتار  6333از سال  )فائو(، خواربار و کشاورزی ملل متحد

  3.ستانابود شده  ایکنندهخیرههای جهان با سرعت جنگل از

از میان  ی ماهای تنفس سیارهها در واقع ششگفتن ندارد که با از بین رفتن جنگل

ی همههای گیاهی، ملک مشاع ها و پوششها و درخترود. به همین اعتبار، جنگلمی

 های آینده است. ویژه نسلبهمردم 

                                                      

ی پذیر، تاریخ اقتصادی کوتاهی از محیط زیست. ترجمه(، زمین،  سیاره آسیب7526ان بلامی فاستر )ج7

  67محسن صفاری. نشر ادیب. ص 

 75همان، ص. 6 

5 https://www.forbes.com/sites/drewhansen/6375136132/unless-it-

changes-capitalism-will-starve-humanity-by-6363/063ebf5f71ccc 
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 «سوزان سیمارد»محیط زیست ـ از جمله  یگران حوزهشناسان و پژوهشبومزیست 

تنها نهان، درخت یرویهدهند که با قطع بیی کانادایی ـ به ما نشان میشناس برجستهاقلیم

ود. به شزمین با خطر مواجه می یشوند بلکه حیات کل موجودات کرهها نابود میجنگل

بوم استاد زیست« سوزان سیمارد»های علمی پژوهش یمنظور آشنایی با نتایج و تجربه

 یداری دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا، گزارش کوتاهی را از نشریهشناس و جنگل

 خوانید.ام که در زیر میبه فارسی برگردانده «wild child»اینترنتی 

 

 
 کانادا یهااش ـ جنگلپژوهش طیدر مح ماردیسوزان س ریتصو

دهد های کانادا نشان میخود در جنگل یسوزان سیمارد ، در پی تحقیقات سی ساله

خاک  هایهستند که در زیر لایه ایپیوستههمی اجتماعی پیچیده و بهدرختان، شبکه

عاونی اقتصاد ت»یک  ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند و در همیاری با هم، شبیهرابطه

ی مانند کربن و آب و نیتروژن را بین خود ها مواد مغذّکنند. آنعمل می «زیرزمینی

 یگذر ادامهو از این ره شکوفا و سرسبز و سرزنده باقی بمانند هاکنند تا جنگلتقسیم می

 حیات بر روی کره زمین امکان پذیر باشد.
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لودگی زمین، آ یهای کرهمثابه ششها بهدانستیم که درختان و جنگلپیش از این می 

، سطح دی اکسید کربن را در دهندکاهش می محیطی در هوا را با جذبِ کربنزیست

لید حیاتی برای ادامه زندگی است تو یآتمسفر تثبیت کرده و اکسیژن را که یک ماده

نند. کمیای مبارزه خانهکنند و با این کنش و واکنش، با اثرات مخرب گازهای گلمی

ی ی هوا، محدودکنندهکنندهها مانع از فرسایش خاک، معتدلآموخته بودیم که جنگل

 یسیل و محافظ آب هستند. لیکن پژوهش ارزشمند سوزان سیمارد دانش ما را از شیوه

با  دخانم سیمار برد.ها، گامی بزرگ به جلو میزندگی درختان و نقش پر اهمیت جنگل

( خاص خود Communityها دارای اجتماع )دهد جنگلنشان میمانند خود پژوهش بی

 شان،درارتباطی پیچیده و تنیده با هم قرار دارند . حیات یهستند که برای ادامه

ها که اجتماع و کند که با درختان و جنگلرا موظف می مابا این پژوهش مهم  وی

 شانباشیم، از حضور با شکوهتر تر و مهربانزیستی مشخص خود را دارند حساس یرابطه

ی ها محافظت کنیم. تا به یارو فعالانه از آن ای معنوی برقراررابطهها لذت ببریم و با آن

 مان شویم.نگر، مانع از انقراض محیط زیستاین رفتار خردمندانه و آینده

دابی کند که برای سلامت و شامان میتشویق ناپذیرگر خستگیهمچنین این پژوهش

ها ها برویم. با درختان از نزدیک آشنا شویم. به آنروان و جسم خود مدام به میان جنگل

بریم، و بهره ب شانشان کنیم. از امکانات شفابخشلمس سلام کنیم. به آرامی و مهربانی

 داری کنیم. مراقبت و نگه ها دوست و خویشاوند ما هستند ازشانکه آنمانند این
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 اموزیمها بیتوانیم از آنها میگوی درختان به زبانی که ما انسانوگفت

ها رای آنب دهد وکه درختان را به هم پیوند می شناسیهای زیستنهایتدنیایی از مسیر بی

که  ای رفتار کنددهد به گونهبه جنگل اجازه می کند،فراهم می امکان برقراری ارتباط

 واحد است.  ارگانیسم یا یک تن یک

یزی انگحیرتی سوزان سیمارد در جنگلی در کانادا به کشف سالهسیهای پژوهش

 هایاغلب تا مسافت هاگویند و آنمی «سخن»منجر شد. او کشف کرد که درختان هم 

 کنند. برقرار میزیاد با هم ارتباط 

اند. زندگی خود به یکدیگر وابسته یدرختان بسیار اجتماعی هستند و برای ادامه

ی گونههای قارچای از ریشهگسترده یها بسیار حیاتی است. وجود شبکهارتباط بین آن

ی ای انگیزههای سرّکند. این پیامرا ردوبدل می هاهای مخفی بین آنپیام، «مو مانند»

ی و آب و کربن و نیتروژن را به درختانی که نیازمند هستند شود که درختان، مواد مغذّمی

 به اشتراک بگذارند.
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بزرگ شده  کانادا –های با شکوه استان بریتیش کلمبیا سوزان سیمارد در میان جنگل

ل ها در جنگاش در جنگل را چنین بیان کرده است که ساعتزندگی یاست. او تجربه

تاج  ها وکشیده و به مدت طولانی با کنجکاوی و حوصله به سرشاخهدراز می روی زمین

 های زندگی و بقای درختنحوه یهای او دربارهشده است. پژوهشمی ها خیرهدرخت

 کند.ی جنگلی سقوط میاش در یک چالهشود که روزی سگمی ترزمانی جدی

انگیزی فتشگاش را از چاله بیرون بکشد ناگهان به کشف که در تلاش است سگهنگامی

( Mycelium) های تودرتوی زیرزمینیای از ریشهشبکه یدست پیدا می کند. او متوجه

( The Biological super Highwayهای بیولوژیکی )شود که مانند بزرگراهمی

 شود. ها موضوع اصلی پژوهش او میاند. کشف این ریشههم متصلبه

گر در مقطعی دیگر از زندگی خود وقتی که پس از مدتی فاصله، این زن پژوهش

گران علمی پژوهشتازگی بهدرختان بازگشت، متوجه این نکته شد که  یدوباره به مطالعه

بذر  یتواند کربن را به ریشهبذر کاج می یاند که یک ریشهدر آزمایشگاه کشف کرده

ا او را واداشت که پژوهش خود ر کاج دیگر منتقل کند. بینش جدید ناشی از این کشف

انند تواو مبنی بر این که درختان می یتری ادامه دهد. ایدهدر جنگل با امیدواری بیش

ی از برانگیز بود و بسیاربحثهای خاک به اشتراک بگذارند اطلاعات خود را در زیر لایه

مالی  منابعمین أتکردند وی دچار توهم شده است. موانع و مشکلات میهمکارانش تصور 

که ی کار ناامید شود بلاش سبب نشد که سوزان، از ادامهی تحقیقاتیبرای اجرای پروژه

اش، آستین همت را بالا بزند و های زنانهباعث شد که او با اتکا به توانایی برعکس

گر به این ترتیب بود که این پژوهشهای شخصی خود را انجام دهد. آزمایش

های درخت صنوبر و درخت سرو را در یکی از جنگل 1،درخت غان 673ناپذیر خستگی

کانادا کاشت. زیرا او این فرضیه را در سر داشت که درختان غان و صنوبر در زیر خاک 
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داری ها وصل نخواهد شد. کاشت و نگهشوند ولی درخت سرو به آنهم متصل میبه

جه ها متوای نیست مثلا  به خاطر این که خرسرختان، آن هم در جنگل طبعا  کار سادهد

ها را از ها را با کیسه های پلاستیکی پوشاند و کیسهبذرها و نهال ،های جوان نشوندنهال

انواع متفاوت گاز کربن پر کرد. سپس گاز رادیو اکتیو را به درخت غان و گاز دی اکسید 

 به درون صنوبر تزریق کرد.  کربن پایدار را

را روی درختان قرار  Geiger counter)سنج یا صداسنج )وقتی که دستگاه تابش

داد متوجه شد که درخت سرو در سکوت کامل است. اما در عوض، صدای بلند ارتباط 

ید. به این توان شنرا می بین درختان غان و صنوبر که در حال رساندن کربن به یکدیگرند

ویژه بهد، فرستبود که سوزان کشف کرد که درخت غان، کربن را به صنوبر میترتیب 

وزان با آمیز، سهنگامی که روی درخت صنوبر سایه افتاده است. با این کشف موفقیت

اش را ادامه داد و در زمستان متوجه این ارتباط متقابل ـ اما تری تحقیقامیدواری بیش

ته بود؛ به وقوع پیوس چه که قبلا  . یعنی خلاف آنبرعکس ـ بین درخت غان و صنوبر شد

هایش ریخت این بار درخت صنوبر بود که کربن وقتی درخت غان در زمستان برگ

 تری برای درخت غان فرستاد. بیش

همواره اعتقاد داشته است که درختان برای داشتن کربن، نور  در گذشته، علم

وزان س یکنند. اما کار پیشگامانهمی ی، با یکدیگر رقابتخورشید، آب و مواد مغذّ

ر واقع د هم هستند؛ اند و در پیوند مشترک باهم وابستهبهسیمارد نشان داد که درختان 

شان کنند که به حیاتمیها در روابطی عمیق و تنیده با یکدیگر، به همدیگر کمک آن

 دهند. ادامه 

های طریق همین ریشه این زن اندیشمند در عین حال کشف کرد که درختان از 

گویند. تنیده )میسیلیوم( توسط نشانگرهای شیمیایی و هورمونی با یکدیگر سخن میهمدر

 یکرد که کدام درختان به مواد مغذّشد مشخص میهایی که بین درختان مبادله میپیام

خاصی احتیاج دارند. سوزان در عین حال متوجه شد که درختان از طریق کربن، فسفر، 

کنند ارتباط برقرار می ها و از طریق رد و بدل کردن مواد شیمیاییهورمونوژن، آب، نیتر
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یست ز گذارند. به این صورت کل درختانو سپس این عناصر را بین هم به اشتراک می

ها های تودرتوی ریشهکنند. شبکهخود را ماندگار و جنگل را ترازمند و شکوفا می

توان گفت در زیر هر قدم انسان اند که میو گسترده )میسیلیوم( به حدی در هم فشرده

 دارد.  وجود «مانند -مو»های ریشه هزاران متر از این

  
 

  

 درختانِ مادر یخرد و تجربه

هم وصل بههای زیستی متفاوت را تک درختان جنگل و گونه ها )میسیلیوم(، تکریشه

کند. سوزان سیمارد در عین حال کشف کنند. این شبکه به روشی مشابه اینترنت کار میمی

ی ها مواد مغذّدهند و به آنپرورش میتر را کرد که درختان مادر، درختان جوان

رسانند. همچنین او طی سی سال تحقیقات خود متوجه شد که یک درخت مادر می

ه مدت بالاخراین پژوهش طولانی تواند به هزاران درخت دیگر وصل شود. وی در خلالمی

با یکدیگر، در واقع مقاومت کل اجتماع  گووگفت از طریق کشف کرد که درختان

(communityخود را افزایش می ) نشان داد که  انگیزحیرتدهند. او با این کشف

سازی انگیز جادویی از درختانی است که همدیگر را در همی شگفتجنگل یک جامعه

 کنند. با هم، یاری و حمایت می
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محیطی پراهمیتی را در مورد عواقب تخریب های زیستدرس ها طبعا این پژوهش

اند یا در که درختان مادر آسیب دیده گوید: هنگامیدهد. او مینشان میبه ما  هاجنگل

ی تجربی خود را به نسل ها خِرَد و اندوختهروندی طبیعی در حال از بین رفتن هستند آن

ی درختان مادر را در یک زمان قطع کنند و از بین ببرند کنند. اما اگر همهبعدی منتقل می

ی این انتقال تجربه را انجام دهند. او امیدوار است که نتیجهتوانند ها دیگر نمیآن

 توانیدشما می داری مرسوم را متحول کند.اش روش نابخردانه و مخرب جنگلتحقیقات

 یدرختان به نقطه یرویهقطع بی دو یا سه درخت را از یک محل قطع کنید، اما زمانی که

هم بریزد. محیطی را بهکل سیستم زیست توانداوج برسد حتا بریدن یک درخت اضافه می

( Clear cutting بریی درختان )تمامها، با قطع گستردهتأسف است که ما انسان یمایه

ی اعمدهدرختان، تأثیر تخریبی  «بریِتمام»کنیم. تر میها را ضعیف و ضعیفپیوسته جنگل

برای بهبودی و  هازیرا که جنگلبر محیط زیست دارد، اما با این حال امید نیز وجود دارد 

 بازسازی خود ظرفیت عظیمی دارند.

 

 داری پایدارحل برای جنگلچهار راه 

 های محلی خود برویم.طور مداوم برای گشت و گذار به جنگلبهما باید   -7

ها شامل مخازن سال را حفظ کنیم. به این دلیل که آنهای کهنما باید جنگل  -6

های ای از ریشهها و درختان مادر و شبکهاز ژن های پراهمیتیو اندوخته

 تنیده هستند.همدر

درختان مادر محافظت  یکنند باید از شبکهدر هرجایی که درختان را قطع می  -5

ی زیستی خود را به نسل بعدی درختان ها بتوانند خِرَد و اندوختهشود تا آن

 .ندکنمنتقل 

  زیستی متفاوت، بازسازی کنیم.های ها را با تنوع گونهما باید جنگل  -7
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ی روابط پیچیده موجود بین درختان آشکار تری دربارهبه این ترتیب، هرچه اطلاعات بیش 

های خود را از خطر نابودی توانیم با تکیه بر این اطلاعات، جنگلشود، ما نیز میمی

ارجمند سوزان های مسئولانه و ها یاری رسانیم. پژوهشحفاظت کنیم و به شکوفایی آن

ها واقعا  اصلاح کند که دیدگاه خود را نسبت به درختان و جنگلسیمارد به ما کمک می

طرز بهمحیطی را بار کنونی زیستتواند مسیر فاجعهآموزد میچه که او به ما میآن کنیم.

با  هاای همدلانه، مهربان، مسئولانه و متوازن بین ما انسانگیری تغییر دهد و رابطهچشم

 درختان و طبیعت پدید آورد.
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