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مصطفی جعفری*

)The hypothesis of functional equivalence( مورد بررسی 
 )Competition( در اینجا رقابت .)Hubbell, 2005( قرار می گیرند
در الگو هـای جایگاه هـای اکولوژیـک )Niche paradigms( مورد 
توجـه قـرار دارند و »نظریه بی طرف« در سـطح جوامع »همبسـتگی 
عملکـردی« به حسـاب می آیـد؛ امـا ایـن موضـوع نسـبت بـه آنچه 
وقتـی توسـط اکوفیزیولوژیسـت ها و اکولوژیسـت های اکوسیسـتمی 
بـا تجمیـع گونه هـای مشـابه در گروه هـای عملکردی مورد بررسـی 
.)Reich et al., 1997( قـرار می گیرنـد، بسـیار گسـترده تر اسـت

محرومیـت  اصـل  بـه  کـه  دارد  وجـود  قانونـی  اکولـوژی،  در 
رقابتـی )Competitive exclusion principle( یـا اصـل خـروج 
 )Gause's law( از رقابـت، شـناخته می شـود و بـه قانـون گـوس
معـروف اسـت؛ قانونی که به نام بیولوژیسـت روسـی، گئورگی گوس

کـه  گونـه  دو  آن  و  براسـاس  دارد  اشـاره   )Georgy Gause(
بـرای اسـتفاده از منبـع محـدودی بـا هـم رقابـت دارنـد نمی توانند 
باشـند.  براسـاس  ارزش جمعیتـی یکسـان داشـته  بـا  هم زیسـتی، 
انتخـاب طبیعـی آن  بـا  تکامـل  فراینـد  نتیجـه  »فرضیـه گـوس« 
اسـت کـه در یـک جامعـه در حـال تعـادل هـر گونـه ای بایـد یک 
»جایـگاه« خـاص بـرای خـود اشـغال کنـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه بسـیاری از گیاه شناسـان ایـن عقیـده را غیرمحتمـل دانسـته اند؛ 
به دلیـل اینکـه در ایـن تفکـر، فراینـد تجدید حیـات جوامـع گیاهی 
مـورد غفلـت قـرار گرفته اسـت. اغلـب جوامـع گیاهی در مقایسـه 
بـا فـرم تشکیل شـده انفـرادی آنهـا، بیشـتر عمـر می کننـد. همچنین 
چندیـن مکانیـزم کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـه تجدیـد حیـات ندارنـد 
.)Grubb, 1977( نیـز در بقـای غنـای گونـه مشـارکت می کننـد

از زمـان گرینـل )Grinnell, 1917( کـه موضـوع ارتبـاط و 
 )niche relationship( اکولوژیـک  جایگاه هـای  بیـن  روابـط 
را مـورد بررسـی قـرار داد یـا به صـورت رسـمی تر از زمانـی کـه 
کـرد  مطـرح  را  سـؤال  ایـن   )Hutchinson, 1959( هوچینسـن 
کـه چـرا انـواع حیوانـات وجـود دارنـد؟ اکولوژیسـت ها به دنبـال 
اکولوژیـک جایـگاه  مفهـوم  بـرای  تئوریـک  چهارچـوب  یـک 
مفهـوم  ایـن  بوده انـد.   )The ecological niche concept(
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پیشگفتار
بـدون داشـتن »برنامـه ملی جنـگل« یـا به زبـان دیگر »اسـتراتژی 
ملـی جنـگل« و در راسـتای آن »برنامـه اقـدام ملـی جنـگل« کـه 
شـامل معیار هـا و شـاخص های مدیریـت پایـدار جنـگل اسـت، 
جنگل هـا  بـر  شـده  اعمـال  مدیریـت  کـه  کـرد  ادعـا  نمی تـوان 
مدیریتـی پایـدار اسـت. بـدون شـک در زمانـی کـه »اسـتراتژی 
جنـگل« تدویـن می شـود، بایـد جایگاهی متناسـب بـرای »بذر« 
و »نهـال« به عنوان مبنا و اسـاس شـکل گیری اکوسیسـتم جنگلی، 
در نظـر گرفتـه شـود. تدویـن »اسـتراتژی تحقیـق و تولیـد بذر و 
نهـال جنگلـی« بسـتری اسـت کـه می تـوان در آن بـا توجـه بـه 
اقلیـم، جغرافیا، پوشـش گیاهی و سـایر عوامل اثرگـذار، جایگاه 

متناسـبی را بـرای بـذر و نهـال جنگلـی ترسـیم کرد. 

مبانی نظری
بـذر و نهـال، مبنـای تشـکیل پایه هـای جـوان در شـکل دهی 
سـاختار جدیـد پوشـش گیاهی در زیسـت بوم جنگل هسـتند. 
طبیعـت در زمانی که دخالت های ناپایـدار در آن صورت نگیرد 
خـود با توجـه به تمام شـرایط، بذرهای مناسـب را برمی گزیند 
و پایه هـای سـازگار را در عرصـه، مسـتقر می کنـد. اگـر در 
شـرایطی، نیـاز به بازسـازی جنگل های تخریب شـده یـا ایجاد 
عرصه جنگلی جدید وجود داشـته باشـد، ضـرورت دارد تمام 
ابعـاد در انتخـاب بـذر و تولیـد نهال مـورد توجه قـرار گیرد. 
بایـد تـا حد ممکـن مثل طبیعـت، فکـر و اتخاذ تصمیـم کرد!
بذرهـای مطلـوب و دارای ویژگی هـای متناسـب بـرای 
محیطـی کـه قـرار اسـت در آنها نهـال تولیـد  کنـد، می تواند 
نقشـی تعیین کننـده در موفقیت اسـتقرار نهال های ایجاد شـده 

داشـته باشد.
»نظریـه  عنـوان  بـا  نظریـه ای  اکولوژیـک  جوامـع  در 
)Neutral theory( وجـود دارد و  بی طـرف« یـا خنثـی 
در کنـار آن چگونگـی حضـور گونه هـا در ایـن جوامـع با 
توجـه بـه فرضیه ای به نـام »فرضیه همبسـتگی عملکردی«
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گونه هایـی  هم زیسـتی  شـرح  بـرای  کافـی  هـم  و  ضـروری  هـم 
خواهـد بـود کـه بـرای خـود دارای مکانی خـاص با صفاتـی معین
اکولوژیـــک جوامـــع  در   )Particular suites of traits(

)Ecological communities( هستند. 
البته مفهوم جایگاه اکولوژیک برای گیاهان به چهار طبقه تقسـیم 
،)The habitat niche( و تعریف شـده اسـت: جایگاه زیسـتگاهی

جایـگاه   ،)The life-form niche( حیاتـی  فـرم  جایـگاه 
)The phenological niche( فنولوژیـک  و  رویشـی  مراحـل 
)The regeneration niche(ا حیـات  تجدیـد  جایـگاه  و 

)Grubb, 1977(. هرکـدام از آنهـا می تواند در تبیین جایگاه گیاه در 
جامعـه گیاهی به روشـن شـدن ابعـاد و اهمیت موضـوع کمک کنند. 

پیشینه
در سـال 1392 زمانـی که وضعیت نهالسـتان های 
جنگلی و ایسـتگاه های تولید بذر و نهال، شـرایط 
مطلوبـی نداشـت و موضـوع اهمیـت و ضرورت 
شـورای  در  جنگلـی  نهـال  و  بـذر  بـه  توجـه 
پژوهشـی مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع 
کشـور مطـرح شـد، نیاز بـه یـک اقـدام جامع و 
گسـترده ملـی احسـاس می شـد. متعاقـب ایـن 
اعـالم نیـاز، ابالغـی بـرای تشـکیل یـک  گروه 

کاری تخصصـی توسـط ریاسـت مؤسسـه صـادر 
شـد. هدف ایـن گروه تخصصی حفـظ، احیـا و بهره برداری مناسـب از 
ذخایـر توارثـی و حفاظـت از جنگل ها تعریف شـد. با توجـه به اینکه 
بـذر و نهـال مناسـب می تواند نقـش تعیین کننـده ای در افزایش تضمین 
موفقیـت در جنگل کاری هـا داشـته باشـد، لـذا موضوع »سـاماندهی و 
هدفمنـد کـردن تحقیق و تولید بذر جنگلی و رهنمـود در ایجاد باغ های 
بذرهـای جنگلی« محـور فعالیت ایـن کارگروه تخصصی قـرار گرفت.
بـا هـدف نظرخواهـی و جهت گیـری مناسـب نسـبت بـه تهیـه 
پرسـش نامه ای حـاوی 25 سـؤال اساسـی اقـدام شـد. پس از ارسـال 
سـؤاالت بـه دانشـمندان و متخصصان مرتبـط، نشسـت هایی با حضور 
آنهـا به منظـور بحـث و تبـادل نظـر روی ویرایـش تهیـه شـده اولیه و 
جمع بنـدی تشـکیل شـد. سـپس مجموعه اصالح شـده جدیـد تنظیم و 
بـرای اظهارنظـر بـه سـازمان ها و مراکـز مرتبـط ارسـال و جمع بنـدی 

نظرهـا و پیشـنهادها در تدویـن اسـتراتژی های مرتبـط لحـاظ شـد.

ضرورت تدوین استراتژی و برنامه اقدام
دارای  طبیعـی  اکوسیسـتم های  سـایر  و  جنـگل  جنـگل:  اهمیـت 

ارزش هـای متنوعـی هسـتند کـه آنهـا را بـه دو دسـته عمومـی کاال 
کـرد.  طبقه بنـدی  می تـوان   )Services( خدمـات  و   )Goods(
اکوسیسـتمی  مفهـوم خدمـات  اقتصـادی خدمـات جنـگل:  ارزش 
روزبـه روز بیشـتر مـورد توجـه قـرار می گیـرد و ارتبـاط آن بـا 
 Fisher et al.,( یافتـه اسـت  توسـعه  به خوبـی  اجتماعـی  رفـاه 
اجتماعـی  منافـع  و  اکوسیسـتم ها  خدمـات  بیـن  البتـه   .)2008
فاصلـه وجـود دارد و مـا بایـد بتوانیـم بـا به کار گیـری حداقـل 
اسـتانداردهای امن بـرای تدارک خدمات اکوسیسـتمی، از خدمات 
اکوسیسـتم ها، منافـع عمومـی را اسـتخراج کنیم. ایـن اطالعات و 
دانـش می توانـد بـه سیاسـت گذاران و تصمیم گیـران کمـک کنـد 
تـا مصالـح سیاسـت های حفاظتـی را در مقابـل تبدیل هـا بهتـر 
درک کـرده و بـا قدرت بیشـتر دنبـال کنند
و  توسـعه   .)Fisher et al., 2008(
گسـترش تحقیق در ارزش های اقتصادی 
مخصوصـًا  اکوسیسـتم ها  خدمـات 
اکوسیسـتم جنگلی از ضروریات مسـلم 

در ایـن راسـتا اسـت.
بـا  مقابلـه  وقتـی  اقلیمـی:  تغییـرات 
اقلیمـی مـورد توجـه قـرار  تغییـرات 
کاهـش  در  جنـگل  نقـش  می گیـرد، 
و  اهمیـت  و  شـده  برجسـته  اثـرات 
ارزش جنگل و درختان سـرپا افزایش 

 .)Hyde et al., 1996( می یابـد 
چـاه )Sink( و چشـمه )Source( مفاهیمـی آشـنا در 
مباحـث تغییر اقلیـم و ارتباط آن با اکوسیسـتم های جنگلی 

هسـتند. چشمه یا »منشـأ انتشار«، 
انتشـار  و  تولیـد  محل هـای 

گازهـای گلخانه ای هسـتند 
کـه دارای تنـوع و تفاوت 

و  بـوده  فراوانـی 
کارخانه هـا  از 
وسـیله های  تا 
حمل و نقـل 

شـامل  را 
یـا  چـاه  می شـوند. 

عمدتـًا  جـذب«  »محـل 
شـامل جنگل هـا و فضاهای سـبز 

هسـتند. دریاهـا  و 

تدوین »اسـتراتژی تحقیق 
و تولیـد بـذر و نهـال جنگلی« 
بسـتری اسـت که می تـوان در 
آن بـا توجه به اقلیـم، جغرافیا، 
پوشـش گیاهی و سـایر عوامل 
متناسـبی  جایـگاه  اثرگـذار، 
را بـرای بـذر و نهـال جنگلـی 

کرد.  ترسـیم 
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 )Action program/ Action plan( 2- تدویـن برنامـه اقـدام
به نسـبت  مجموعـه  کـه  شـده،  تدویـن  اسـتراتژی های   براسـاس 
گسـترده تری در رابطـه بـا اقدام هـای ضـروری قابـل اجـرا اسـت.
دســـتورالعمل ها یـــا  فنـــی  برنامه هـــای  تدویـــن   -3

)Technical program( که شـامل همه پروتکل های اجرایی است. 

معیار ها و شاخص ها در راه استانداردسازی
 )SFM( همـه اقدام هـا  بایـد در راسـتای مدیریـت پایـدار جنـگل
صـورت گیـرد. بـرای ارزیابی میـزان موفقیـت در اجـرای مدیریت 
)C and I( پایـدار جنـگل، نیاز اسـت تـا معیار هـا و شـاخص های
مدیریـت پایـدار جنگل را تعیین کرده باشـیم و آنهـا را به کار گیریم. 
 C and I for( معیار هـا و شـاخص های مدیریـت پایـدار جنـگل
SFM( بایـد بومی سـازی شـوند. یکی از معیارهـای مدیریت پایدار 
جنـگل، تنوع زیسـتی بـوده و دارای سـه عنصـر تنوع اکوسیسـتم، 
تنـوع گونـه و تنـوع ژنتیکـی اسـت. معیار ها و شـاخص های بذر و 
نهـال جنگلـی  باید جایـگاه روشـنی در مدیریت پایـدار جنگل در 

سـطح ملی و منطقه ای داشـته باشـد.

جایگاه مبانی نظری در تدوین استراتژی ها
تشـکیل دهنده  عناصـر  بـر  حاکـم  روابـط  از  علمـی  شـناخت 
اکوسیسـتم های طبیعـی بـه مـا کمـک می کنـد تـا حتی المقـدور 
بتوانیـم همـراه بـا قوانیـن طبیعـی حرکـت کنیـم و خواسـته های 
غیرقابـل انجـام خـود را بـر طبیعـت تحمیـل نکنیـم. تدویـن هـر 
گونـه اسـتراتژی و اقـدام  براسـاس آن راهبردهـا،  باید در راسـتای 
شـناخت از ایـن رمـز و رازهـا صـورت پذیـرد. در تئوری سـنتی 
،)Traditional niche-assembly theory( آشـیانه اکولوژیـک
 ادعـا می شـود کـه گونه هـا فقـط وقتـی در جامعـه ای کنـار هـم 
زندگـی می کننـد که نیاز هـای حیاتـی متفاوتی داشـته باشـند. اما 
ایـن تئـوری در تشـریح شـرایط جوامـع غنـی از گونه هـا، مثـل 
جنگل هـای گرمسـیری، با مشـکل روبه رو اسـت. هابـل و بعضی 
دیگـر از اکولوژیسـت ها در تئوری جایگزین خـود، مدل خنثی یا 
بی طـرف )Neutral theory( را معرفـی می کننـد. هابل اسـتدالل 
می کنـد کـه تعـداد گونه ها در یـک جامعه بـا انقـراض، مهاجرت 
برخـالف  می شـود.  کنتـرل  جدیـد،  گونه هـای  جایگزینـی  یـا 
تئـوری سـنتی آشـیانه اکولوژیک، تئـوری بی طرف، مشـابهت ها 
در گونه هـا و افـراد جامعـه را به عنوان نقطه شـروع بررسـی تنوع 
گونه هـا مدنظـر دارد.  براسـاس فرایند های زیربنایـی تولد، مرگ، 
پراکندگـی و جایگزینـی گونه هـا، تئـوری خنثـی یـا بی طـرف، 
توضیحـی مکانیکـی را در فراوانی پراکنش گونه هایـی که عمومًا 
می کنـد  ارائـه  می شـوند،  مشـاهده  طبیعـی  جوامـع  به صـورت 

.)Zhou and Zhang, 2008(
 )Fisher and Mehta, 2014( براسـاس نظر فیشـر و مهتا 
در جوامـع متنـوع اکولوژیکـی، یـک انتقال بین رژیـم انتخاب – 
غالـب )Selection-dominated regime( کـه می توان آن را 
فـاز آشـیانه اکولوژیـک نامیـد )The niche phase( و رژیـم 

ممانعـت از تخریـب جنگل و نیـز اعمال مدیریـت پایدار 
ایجـاد  همچنیـن  و   )REDD+( جنگل هـا  احیـای  بـرای 
جنگل هـای دست کاشـت باعث افزایش ظرفیـت جذب محیط 
در کنار سـایر خدمات شـده و جامعه از آنها بهره مند می شـود. 
اعمـال هرگونـه مدیریـت و دخالـت در اکوسیسـتم های 
جنگلـی بـا هـدف حفظ، احیـا و توسـعه، به صـورت جدی با 
مقولـه بذر و نهـال آمیخته خواهـد بود. همان گونـه که طبیعت 
در محیـط بکـر بـا لحـاظ کـردن تمـام عوامـل، گونـه ای را غالـب و 
گونـه ای دیگـر را مغلـوب می سـازد، مـا نیـز درصـورت ضـرورت 
دخالـت در اکوسیسـتم های جنگلـی و کمـک بـرای پایـداری آنهـا، 
 بایـد حداکثـر دانش را نسـبت به مشـخصات بـذر و نتاج نهال داشـته 
باشـیم، تـا هـم آنهـا را در محیـط خودشـان خـوب بشناسـیم و هـم 

بهترین شـان را در متناسـب ترین محل هـا بـه کار گیریـم.
تدویـن »اسـتراتژی« یـا راهبـرد و نیز تهیـه »برنامه اقـدام« ما را 
مقیـد می کنـد کـه اسـتانداردهای الزم مرتبط با بذر و نهـال جنگلی را 

مـورد توجه قـرار دهیم.

مراحل اجرایی،  از تدوین استراتژی تا پیاده سازی برنامه های اقدام
مراحـل اجرایـی اقدام هـای ضـروری را می تـوان به صـورت خالصه 

بـا نمـودار زیر بیـان کرد:

البتـه نظـارت، ارزیابی و ارزشـیابی، اقدامی ضروری و ناگزیر اسـت 
کـه  باید در تمـام مراحل مورد توجـه جدی و همه جانبـه قرار گیرد.

مراحل اقدام از تدوین استراتژی تا اجرای برنامه ها در سطح کشور
در سـطح ملی  باید سه سـند تهیه، تنظیم و تدوین شود که عبارتند از:
جنگلـــی نهـــال  و  بـــذر  اســـتراتژیک  ســـند   -1
)Seed and Seedling Strategic Plan(، کـه مجموعه مختصری 
بـوده و در سـطح مدیـران و سیاسـت گذاران کالن قابـل طرح اسـت.

پذیرش اهمیت بذر و نهال جنگلی
پذیرش اهمیت ذکر شده در سطح کارشناسی و مدیریتی

تدوین برنامه ملی جنگل )همکاری و مشارکت جامع(
تدوین برنامه اقدام جنگل )همکاری و مشارکت جامع(

تدوین »استراتژی بذر و نهال« توسط بخش تحقیقات با 
همکاری بخش اجرا و دانشگاه ها

به کارگیری در نهالستان ها، توسط بخش اجرا با همکاری 
بخش تحقیقات و دانشگاه ها

باور به اهمیت جنگل

 تدوین برنامه کالن،
 همکاری بخش تحقیقات
 و اجرا و دانشگاه ها و

جامعه مدنی

 تدوین استراتژی و
اجرا
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کـه می تـوان   )Drift-dominated regime( غالـب   – رانـش 
)The neutral phase( آن را فـاز خنثـی و بی طـرف نـام نهـاد

نشـان  داده هـا  تجزیـه  و  شبیه سـازی ها  می پذیـرد.  صـورت   
می دهنـد کـه فـاز آشـیانه، مناسـب جوامعـی اسـت کـه دارای 
جمعیتـی بـا انـدازه بـزرگ و وضعیـت محیط زیسـت به نسـبت 
ثابـت هسـتند؛ درحالی کـه فـاز خنثـی مطلـوب جوامعی اسـت 
کـه دارای جمعیتـی با انـدازه کوچـک و وضعیت محیط زیسـت 

به نسـبت دارای نوسـانات هسـتند. 
کیمـورا )Kimura, 1984 and 1994( که دارای تخصص 
ژنتیـک جمعیـت اسـت، یـک »تئـوری خنثـی« مخصـوص به 
خـود را ارائـه کـرده کـه در آن هـر ژن صرف نظـر از اینکـه 
دارای چـه تیـپ از نخبگـی باشـد، شـانس برابری بـرای ورود 
بـه نسـل بعـدی دارد. بـرای درک بهتـر آن بـدون دعوتـی کـه 
سـازگاری داروینـی در واگـری گونه هـا مطـرح شـده اسـت، 
هابـل ایـن تئـوری را در اکولـوژی جنـگل، مطـرح کـرده کـه 
هـر گونـه درختی، بـا هر موقعیتی کـه دارد، شـانس برابری در 

.)Leigh JR, 2007( تولید مثـل را دارا خواهـد بـود

استراتژی های مرتبط با ساماندهی بذر و نهال های جنگلی
اسـتراتژی های مرتبـط با سـاماندهی بذر و نهال هـای جنگلی 

از: عبارتند 
1- وضعیـت بـذر و نهـال جنگلـی )جنـگل و مرتـع( در 
شـرایط فعلـی، رضایت بخش نیسـت و ضـرورت پرداختن به 
موضوعـات بـذر و نهـال از امـور مهم حفـظ و احیـای منابع 

طبیعی کشـور اسـت.
2- توجـه بـه بذرها  بایـد به صورت همزمان بـا پرداختن 

بـه نهال در اولویـت کاری قرار گیرد. 
3- بـذر و نهـال را بایـد به صـورت یکجـا و در یـک 

مدیریـت واحـد مـورد بررسـی قـرار داد.
4- در مـواردی همچـون صنوبر که تکثیـر ازطریق قلمه 

انجـام می شـود، ضـرورت دارد کـه اسـتاندارد های الزم در این زمینه 
مـورد توجه قـرار گیرند.

نتیجـه را در  بیشـترین  بایـد در کوتاه تریـن زمـان ممکـن   -5
سـاماندهی و هدفمنـد کـردن تحقیـق و تولیـد بذرهـا و نهال هـای 

آورد. به دسـت  جنگلـی 
اسـت  ضـرورت  یـک  کشـور  در  نهـال  استانداردسـازی   -6
) براسـاس مصوبه مجلس شـورای اسـالمی، وظایف استانداردسـازی 
بـذر و نهـال، اعـم از گونه هـای جنگلـی و زراعـی برعهده مؤسسـه 
ثبـت و کنتـرل و گواهـی بـذر و نهـال اسـت کـه استانداردسـازی با 
حضـور نماینـدگان مؤسسـات متقاضـی در کارگروه هـای تخصصـی 

انجـام می گیـرد(.
7- در نظـام آموزشـی دانشـگاه های منابـع طبیعـی کشـور بایـد 
گرایـش الزم در زمینـه بـذر و نهـال اسـتاندارد و مناسـب جنگلـی 
تقویـت شـود )بذرشناسـی، انتخاب نهـال، ژنتیک جنـگل، به گزینی و 

چگونگـی به کار گیـری معیار هـای مرتبـط و غیـره(.
8- عوامـل و عناصـر مـورد نیـاز بـرای استاندارد سـازی بذر و 
نهـال و نیـز توجـه به منشـأ آن بذر کـه از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

اسـت،  بایـد در اولویـت تحقیق و بررسـی قـرار گیرد.
نقـش  بـذر  استانداردسـازی  در  کـه  عواملـی  و  عناصـر   -9
دارنـد،  بایـد مـورد توجه قـرار گیرنـد )توجه بـه نهالسـتان ها، توجه 
بـه قرنطینـه داخلـی و خارجـی، توجـه بـه بیماری هـای بـذرزاد و 

پیشـگیری(. و  کنتـرل  روش هـای  به کارگیـری 
10-  تولیـد نهـال، فراینـدی اجرایـی و مجـزا اسـت، امـا حتمًاً 
بایـد در تـداوم فراینـد تحقیق صورت گیـرد و بر مبنای ایـن یافته ها 

و بـا نظـارت کامـل علمـی و فنی انجام شـود.
11-  امـروزه ایجـاد بـاغ بـذر به عنـوان یکـی از ضرورت هـای 
مسـلم جنـگل داری یـا جنـگل کاری پذیرفتـه شـده اسـت. ایـن امر 
بایـد  براسـاس اصـول و روش هـای علمی در کشـور عالوه بـر موارد 
موجـود )بـاغ بـذر هیرکانـی و بـاغ بـذر تـاغ در خراسـان رضوی( 

تقویـت و پیگیری شـود.
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12-  بخـش خصوصـی می توانـد به صـورت آگاهانـه در 
زمینـه تحقیـق و تولیـد بـذر و نهال جنگلـی وارد عرصه شـود. 
امـا دولـت باید تولـی علمی بـودن این امـر را برعهـده بگیرد و 

بـرای ایـن منظـور سـازوکار های الزم را فراهـم کند.
ــود آن در  ــرای بهب ــالش ب ــوع ژنتیکــی و ت ــظ تن 13- حف
امــر جنــگل داری، یــک امــر الزم و ضــروری اســت. مدیریــت 
ــه  ــد گون ــار چن ــد از انحص ــی بای ــای جنگل ــی گونه ه ــر توارث ذخای
ــی یکــی از  ــه گونه هــای جنگل محــدود خــارج شــود. تنوع بخشــی ب
ــا تغییــر اقلیــم اســت. راهبرد هــای اساســی در راســتای ســازگاری ب

ــد  ــاماندهی و هدفمن ــرای س ــب ب ــاختاری مناس ــد س 14-  بای
ــف و  ــی تعری ــای جنگل ــا و نهال ه ــد بذره ــق و تولی ــردن تحقی ک

ــود. ــنهاد ش پیش
15-  نهالســتان های تحــت مدیریــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــا اعمــال نظــارت  ــوان یــک ضــرورت ب ــزداری کشــور به عن و آبخی
دقیــق علمــی در مناطــق اکولوژیــک مثــل هیرکانــی، زاگــرس، ایــران 
و تورانــی یــا ســایر مناطــق، مجــدداً باز ســازی و راه انــدازی شــوند.

16- به عنــوان یــک ضــرورت، ایجــاد بانــک اطالعــات بــذر و 
نهــال جنگلــی )جنــگل و مرتــع( در دســتور کار مؤسســه تحقیقــات 

جنگلهــا و مراتــع کشــور قــرار گیــرد.
ــل  ــنامه کام ــرداری، شناس ــورد بهره ب ــای م ــرای بذره 17-  ب
ــود.  ــه ش ــش تهی ــل روی ــن و مح ــه والدی ــه ب ــا توج ــی ب و دقیق
ــا  ــراض ی ــرض انق ــای در مع ــکننده و گونه ه ــتم های ش اکوسیس

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــد در اولوی ــًا بای ــد، ضرورت تهدی
18-  در راســتای افزایــش دانــش عمومــی نســبت بــه اهمیــت 
ــذر و نهــال جنگلــی، برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی  و نقــش ب
ــی در  ــانه های جمع ــیما و رس ــوب از صداوس ــری مطل و بهره گی

دســتور کار قــرار گیــرد.

جایــگاه برنامــه ملی جنگل و اســتراتژی های بــذر و نهال 
تدویــن اســتراتژی های ملــی بــرای محیط هــای طبیعــی و 
ــی  ــی، ضرورت ــردی حفاظت ــا رویک ــی، ب ــتم های جنگل اکوسیس
اجتناب ناپذیــر اســت. در تدویــن چنیــن برنامه هایــی  بایــد 
راهبردهــای مرتبــط بــا بــذر و نهــال بــه شــکل منطقــی لحــاظ 
ــه  ــن مالحظ ــد ضم ــگل بای ــی جن ــه مل ــن برنام ــود. در تدوی ش
اســتراتژی های بــذر و نهــال بــا در نظــر داشــتن اصــول 
ــک،  ــم تئوری ــی و مفاهی ــر اکوسیســتم ها و مبان ــم ب علمــی حاک

ــرد. ــم ک ــردی را تنظی ــی و کارب ــای عمل برنامه ه
همان طورکــه اشــاره شــد، »برنامــه ملــی جنــگل« می توانــد 
جایــگاه مناســبی بــرای تنظیــم »برنامه هــای اقــدام« باشــد کــه 
در آن پروتکل هــای به کارگیــری بــذر و نهــال مطلــوب در 
چهارچــوب دســتورالعمل های فنــی مــورد تأکیــد قــرار گیــرد.

نظــارت و ارزشــیابی در تمــام مراحــل کار از ابتــدا تــا انتها 
ــه  ــورد توج ــک م ــل تفکی ــوع غیرقاب ــورت موض ــد به ص بای

قــرار داشــته باشــد.
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