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اهميت و ارزش عرصه  های جنگلی
را  زمین  گیاهي  پوشش  متنوع ترین  و  ارزش ترین  با  کامل ترین،  جنگل  ها 
تشکیل مي دهند طی میلیون  ها سال با تکامل جوامع گیاهي شکل گرفته اند. 
این عرصه  ها در قرون متمادي زیستگاه جوامع انساني بوده و انسان  ها به 
فراخور نیاز هاي خود از آن بهره مند شد ه اند. افزایش جمعیت انساني ، متنوع 
شدن نیاز ها و آزمندي انسان  ها، به خصوص در دوران پس از انقالب صنعتي، 
تعادل و تناسب حضور انسان و بهره برداري وي از این عرصه  ها را دچار 
مخاطره کرده و فشار بسیاري را به این عرصه  ها وارد آورده است. نگاه آدمي 
در این دوران به جنگل  ها بدون در نظر گرفتن نقش هاي بي بدیل جنگل، 
صرفًا نگاه سودمندانه به عنوان یک معدن چوب بوده است. این نگاه سبب 
شده تا سطوح جنگل در مناطق مختلف دنیا به شدت در معرض تخریب 
قرار گرفته و بهره برداري و نابودي بي حد و حصر جایگزین همزیستي 

مسالمت آمیز انسان و جنگل شود. 
جنگل  هاي شمال ایران از نوع جنگل  های پهن برگ خزان کننده است و 
موقعیت بي نظیر و جالب توجهي نسبت به جنگل  هاي مشابه دارد. در  این 
از  بسیاری  در  که  دارد  وجود  زیادی  بومی  درختان  گونه  هاي  جنگل  ها 
جنگل  های مشابه نیست. مثال گونه  هایی چون انجیلي، شب خسب، سفید پلت 
)صنوبر جنگلي( و توسکاي ییالقي در هیچ یک از جنگل  هاي مشابه )قفقاز، 
ترکیه و اروپاي مرکزي( و گونه  هاي لرگ، خرمندي، اوري و شیردار در 

جنگل  هاي اروپا به چشم نمی خورد. 
جنگل  هاي شمال ایران در حقیقت باقیمانده جنگل  هاي دوران سوم 
زمین شناسي است. گونه  هایی در جنگل  های شمال ایران وجود دارد که در 
اروپا در فسیل  های دوران سوم پیدا شد ه اند. براي همین پار ه اي از گیاه شناسان 
و جنگل شناسان اروپایي معتقدند جنگل  هاي شمال ایران در حقیقت قسمتي 
از طبیعت اولیه اروپا به شمار مي رود )عالی، 1388(. جنگل  هاي شمال ایران 
با 90 گونه درختي، 211 گونه درختچه اي و 1558 گونه علفي و خشبي 
)این عدد  ها مربوط به گونه  هایی است که تاکنون شناسایی و معرفی شد ه اند( 
داراي تنوع گونه  هاي گیاهي قابل مالحظه اي است و چنانچه گونه  هاي 
جانوري را هم در نظر بگیریم، به اهمیّت این جنگل  ها، به عنوان یک بانک 

ژن طبیعي و عظیم بیشتر می توان پی برد.

توسعه زراعت چوب
ضرورتی اجتناب ناپذیر و حیاتی برای کشور

علیرضا مدیررحمتی 1

با پیشرفت علوم و دانش بشري مشخص شد که تولید چوب فقط یکي 
از ارزش  ها و نقش  هاي فرعي قابل تصّور از جنگل  هاست. این عرصه  ها از 
ارزش  ها و توانمندي  هاي بسیاري برخوردارند که براي تدوام حضور جوامع 
بشري و دیگر موجودات زنده در سطح کره زمین حیاتي است. از مهم ترین 

نقش  هاي حیاتي عرصه  هاي جنگلي مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
جنگل  هـا به عنـوان ریه  هـاي تنفسـي کـره زمیـن محسـوب شـده و 
وظیفـه ارزشـمند پاالیـش آالینده  هـا، ایجاد تعـادل در  گاز هـاي مختلف 
جـو و مهم تـر از همـه تولیـد اکسـیژن مـورد نیـاز را بـر عهـده دارنـد. 
جنگل  هـا بـا نقش حیاتـي خـود در ذخیره سـازي منابع آبـي، ممانعت از 
بـروز سـیالب  هاي ویرانگـر و ایجاد سـپر محافظتي در برابـر طوفان  ها و 
شـرایط نامسـاعد تأمین کننده شـرایط مناسـب زیسـت در مناطق اطراف 
میکروارگانیسـم  هاي  و  خـود هسـتند و حفـظ خاك  هـاي کشـاورزي 

خاکـي و همچنیـن جلوگیـري از فرسـایش خـاك را به عهـده دارند.

جنگل  هاي ايران و جهان 
که  شده  برآورد  هکتار  میلیارد   4 حدود  در  جهان  جنگل  هاي  مساحت 
یک سوم خشکي  هاي زمین را در بر  مي گیرد. این سطوح در مناطق مختلف 
از پراکنش یکنواختي برخوردار نیست به طوري که سهم نیمه جنوبي زمین 
پراکنش  نابرابري  این  تنها یک سوم کل آن است.  از عرصه  هاي جنگلي 
در مورد کشور هاي مختلف شّدت بیشتري مي یابد؛ مثال حدود 40 کشور 
 90 درصد جنگل  هاي دنیا را دارا  هستند و روسیه به تنهایي یک چهارم 

جنگل  هاي جهان  را در خود جاي داده است.
ایران در منطقه اي قرار گرفته که سهم اراضي جنگلي کشور هاي آن 
ناچیز است و در کل بیشتر این کشور ها از جمله مناطق کم برخوردار از 
 12/4 حدود  در  ایران  جنگل  هاي  مساحت  مي شوند.  محسوب  جنگل 
میلیون هکتار برآورده شده است. این در حالي است  که در گذشته اي نه 
چندان دور مساحت این سطوح  بیش از 18 میلیون هکتار بوده است. این 
عرصه  ها در چند دهه اخیر به دالیل متعددي همچون افزایش جمعیت و 
نیاز به چوب بیشتر و در نتیجه بهره برداري بي رویه  چوب از جنگل  ها و از 
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طرفی توسعه شهر ها و تاسیسات شهري، صنعتي و تخریب و تجاوز با کاهش 
جدي سطح مواجه بوده است. بنا بر آمار، در سال  1340 میزان  پوشش  
جنگلی  ایران  18 میلیون  هکتار و از این  میزان  3/7 میلیون  هکتار سهم  
جنگل  های  هیرکانی )شمال(  بوده است. اما هم اکنون  کل  پوشش  جنگلی  ایران  
12/4 میلیون  هکتار است که 1/7 میلیون  هکتار آن  در محدوده جنگل  های  
هیرکانی )شمال کشور(  قرار دارد. بنابراین ۶ میلیون  هکتار از اراضی  جنگلی  
کشور در 44 سال  اخیر   از بین  رفته  که آمار بسیار نگران کننده اي است )تابش، 

1393؛ عالی، 1388؛ مدیررحمتی، 13۶4(. 

وضعيت مصرف چوب در کشور
میانگین مصرف سرانه چوب در دنیا 0/3 مترمکعب در سال، در کشور هاي 
توسعه یافته 0/7 مترمکعب و در  ایران کمتر از 0/2 مترمکعب )0/17 
مترمکعب، بر اساس آمار سازمان جنگلها و مراتع کشور( برآورد می شود. 
منابع تامین چوب کشور عبارتند از: 1- برداشت مجاز از جنگل  ها 750 
هزار مترمکعب، 2- برداشت  از صنوبر کاري  هاي کشور حدود 2/5 میلیون 
مابقي  مترمکعب و 4-   میلیون  واردات چوب حدود 2  مترمکعب، 3- 
چوب مورد نیاز از محل برداشت جنگل  هاي گرمسیري و پسته و بیشتر به 

صورت غیرمجاز و قاچاق تأمین مي شود. 
بنابراین با وجود مصرف کم سرانه چوب کشور در مقایسه با میانگین 
دنیا، بیش از نیمی از همین مقدار نیز از برداشت غیرمجاز و قاچاق تامین 
می شود. در نتیجه عرصه  هاي جنگلي کشور همچنان در معرض خطر و 
سازمان  هاي  و  ارگان  ها  ناهماهنگ  و  نامطلوب  مدیریت  است.  تخریب 
مرتبط با عرصه  هاي منابع طبیعي، نبود توان کنترل این عرصه و جلوگیری 
روستا هاي  وجود  دام،  مخرب  و  حد  از  بیش  حضور  چوب،  قاچاق  از 
کشت  به  جنگلی  عرصه  های  تبدیل  و  جنگل  داخل  پراکنده  و  کوچک 
محصوالت زراعی و غیره باعث شده ساالنه حدود 125 هزار هکتار از 
این عرصه  ها تخریب شده و از مجموعه عرصه  هاي جنگلي کشور کاسته 

شود )خسروی فرد، 1392(.
 در شکل1 سطوحی از عرصه  های جنگلی در شمال کشور مشاهده 
به  و  که درختان آن قطع شده، زمین  های جنگلی شخم خورده  می شود 
اراضی محصوالت کشاورزی تبدیل شده است. چنین تصاویری متأسفانه 

در بسیاری از نقاط جنگل  های کشورمان به چشم می خورد.
به ویژه در جنگل  های  پدیده جدید و مهم دیگر تخریب جنگل  ها و 
که  است  غیرقانونی  واقع  در  کاربری  تبدیل  و  ویالسازی  کشور،  شمال 
متأسفانه با مجوز صورت می گیرد. آمار  ها نشان مي دهد 10 میلیون مترمربع 
از عرصه  هاي جنگلي مازندران بر اثر ویالسازي تخریب شده است  )عالی، 
1388(. هشدار های جدی دو سال گذشته رهبر معظم انقالب که حتی خطر 
کوه خواری را نیز گوشزد فرمودند و به صورت بسیار جّدی از مسئوالن 
قوا خواستند با این خطر مقابله کنند، متأسفانه فقط چند صباحی با شعار 
و بخشنامه بعضی مسئولین همراه بود و بعد از مدت کوتاهی به فراموشی 

سپرده شد.
به هر تقدیر همان طور که ذکر شد روند ناصحیح و ناکارآمد مدیریت 

در زمینه منابع طبیعی تجدید شونده، به ویژه جنگل  ها، طی50 سال گذشته 
منجر به تخریب یک سوم جنگل  های کشور شده و با توجه به اینکه تنها 
3/7 درصد سطح کشور پوشیده از جنگل است در نتیجه براساس تعاریف 
و درجه بندی »فائو« )سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( کشور ما 
در زمره کشور های فقیر از نظر پوشش جنگلی قرار دارد )تابش، 1393و 

خسروی فرد، 1392(.
تخریب  عوامل  و  دالیل  مهم ترین  از  یکی  شد  اشاره  که  همان گونه 
افزایش  با  مستقیمی  ارتباط  که  است  چوب  به  نیاز  کشور  جنگل  های 
جمعیت دارد. این افزایش جمعیت از 20 میلیون نفر در سال 1340 شمسی 
به حدود 80 میلیون نفر در حال حاضر رسیده است. بدیهی است که سطح 
جنگل  های ما طی حدود نیم قرن، تخریبی به اندازه یک سوم وسعت خود 
را تجربه کرده است. برای جبران این کمبود عملیات وسیع جنگل کاری 
از اقدامات بسیار ضروری محسوب می شود؛ همان طور که در بسیاری از 
کشور هایی که هرگز بحران و مشکلی اساسی در زمینه جنگل  های طبیعی 
و معضالت زیست محیطی مانند کشور ما نداشتند، انجام شده و می شود، 
متأسفانه در کشور ما تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته 

است که در قسمت  های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

لزوم توسعه زراعت چوب در کشور
برای  راهکار ها  حیاتی ترین  گفت  بتوان  شاید  و  مهم ترین  از  یکی 
باقی مانده  جنگل  های  بیشتر  نابودی  و  تخریب  بحران  از  برون رفت 
از جنگل  ها  در خارج  به ویژه  آن  توسعه  و  زراعت چوب  کشورمان 
است. با این اقدام می توان در اولین مرحله با تولید فراوان چوب و 
رفع حداقل نیاز های چوبی کشور فرصت کافی برای برنامه ریزی  های 
بعدی و مقابله با سایر عوامل مخرب داشت؛ عواملی همچون وجود 
دام در جنگل، حضور جنگل نشینان، قاچاق چوب و غیره که هر یک 
در تخریب و آسیب رساندن به موجودیت جنگل  ها نقش بسیار مهمی 
دارند. در نتیجه این اقدام می توان عملیات پرورشی و جنگل داری 
در جنگل  های طبیعی و ارزشمند کشورمان را که از اهمیت فراوانی 

برخوردارند اجرا کرد. 

بررسي وضع موجود صنوبرکاري و توليد چوب در کشور
براساس آخرین آمار و ارقام سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور، سطح جنگل  هاي دست کاشت تولیدي موجود )زراعت چوب( 
در کشور معادل 237 هزار هکتار است. از این میزان مساحت1۶0 
هزار هکتار در استان هاي خارج از شمال کشور و حدود 77 هزار 
هکتار  )5 هزار هکتار با گونه های اکالیپتوس و بقیه از گونه های 

صنوبر( در استان هاي شمالي کاشته شد ه اند. 
نتایج بررسي  ها و مطالعات سازمان  هاي اجرایي و بخش  هاي 
تحقیقاتي کشور بیانگر آن است که سطوح فعلي زراعت چوب 
براي  اراضي مستعد و مناسب  در کشور فقط حدود 25 درصد 



16i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r

 75 حدود  در  و  بر  گرفته  در  را  صنوبر کاري 
درصد بقیه به کار گرفته نشده است. در صورت 
برنامه ریزي صحیح ، مدون ، پیگیری و نیز اتخاذ 
راهکار هاي مناسب و علمي مي توان با استفاده از 
این توانایي  ها و قابلیت  ها، سطوح زراعت چوب 
کشور را طي یک برنامه 20 ساله تا 500 هزار 
هکتار و به تبع آن میزان تولید چوب کشور را تا 

12/5 میلیون متر مکعب در سال افزایش داد.

اهميت صنوبر در زراعت چوب و توسعه آن 
در توسعه زراعت چوب، درختان صنوبر بیشترین 
کاربرد و اهمیت را دارا هستند و نه تنها در ایران 
بلکه در دنیا نیز بیشترین سهم را گونه  های صنوبر 
می دهند.  اختصاص  خود  به  چوب  زراعت  در 
فردی  به  منحصر  ویژگی  های  نیز  امر  این  دلیل 
با  مقایسه  در  صنوبر  جنس  گونه  های  که  است 
جمله  آن  از  هستند.  برخوردار  درختان  دیگر 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- سرعت رشد باالی این درختان و تولید 
صنوبر  درختان  کوتاه.  بسیار  زمان  در  چوب 
در مقایسه با سایر درختان جنگلی که از دوره 
بهره برداری طوالنی و حدود 100  سال یا بیشتر 
سن  به  15سال  تا   10 دوره  در  برخوردارند، 
بهره برداری می رسند و در مواردی در 5 سال هم 
این قابلیت را دارند. تعدادی از گونه ها و ارقام 

و  داشت  کاشت،  تکنیک  های  اعمال  با  صنوبر 
برداشت، براساس تحقیقات انجام شده در مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع، قابلیت بهره برداري در 
داشته  را  ساله  و4   3  ،2 مدت  کوتاه  دوره  هاي 
صنایع  برای  را  نیاز  مورد  چوب  می توانند  و 

سلولوزی تولید کنند )مدیررحمتی، 1375(.
ارقام  تولید  مختلف،  گونه  های  فراوانی   -2
آنها  بودن  پایه  دو  به دلیل  هیبرید  یا  دورگ 
)تشکیل گل  های نر و ماده  روی درختان جدا( در 
نتیجه آمیزش یا تلقیح به طور طبیعی یا مصنوعی 
فرم  های  و  ارقام  پیدایش  سبب  انسان  توسط 
مختلفی شده است. این ارقام اغلب از صفات و 
یا  اولیه  پایه  های  با  مقایسه  در  برتری  امتیازات 

درختان والد برخوردارند.
این  درختان  غیرجنسی  تکثیر  سهولت   -3
گونه  ها از طریق قلمه یا پیوند و غیره در نتیجه 
حفظ خصوصیات ژنتیکی به ویژه در ارقام جدید 
امتیاز بزرگی است که در دیگر گونه  ها کمتر به 
چشم می خورد. بنابراین در بسیاری از کشور های 
اروپایی، امریکا و سایر نقاط دنیا از اواسط قرن 
هفدهم میالدی انواع متعددی از ارقام و گونه  های 
و  تولید  دو ر گ گیری  طریق  از  صنوبر  جدید 
خصوصیات  به دلیل  ارقام  این  شده اند.  معرفی 
مرغوب تا کنون نیز مورد استفاده و کشت و کار 

قرار می گیرند. 

4- صنوبر به دلیل فراوانی ارقام و گونه  ها، در 
طیف وسیعی از مناطق آب و هوایی و اکولوژیکی 
را  مناسب  تولید  و  استقرار  قابلیت  مختلف 

دارد. 
5- از نظر خصوصیات مطلوب آناتومیکی، 
در  آنها  چوب  شیمیایی  و  مکانیکی  فیزیکی، 
بسیاری از صنایع و کارخانجات چوبی به خوبی 

قابل استفاده است. 
۶- در نهایت اینکه در کشور ما صنوبرکاری 
از زمان  های بسیار قدیم مرسوم و متداول بوده 
و کشاورزان با کشت و کار آن به خوبی آشنایی 
دارند. در نتیجه توسعه ارقام جدید پرمحصول و 
مناسب صنوبر که توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها 
اساس  بر  و  متمادی  سالیان  کشور طی  مراتع  و 
در  می تواند  شد ه اند  معرفی  متعدد  آزمایش  های 
باشد.  موفقیت آمیز  مناسب  برنامه ریزی  با  کشور 
این اقدام می تواند کمبود چوب در کشور و نبود 
تکافوی جنگل  ها در تأمین چوب مورد نیاز را که 
بهره برداری بی رویه و تخریب جنگل  های ارزشمند 

را به دنبال دارد تا حدود زیادی برطرف کند. 
بــا توجــه به مــوارد ذکــر شــده در خصوص 
اهمیـّـت صنوبــرکاری، در ســال 1947 میــالدی 
)132۶ شمســی( یعنــی حــدود70 ســال پیــش 
ــا هــدف  ــا پیوســتن چنــد کشــور اروپایــی ب ب
همــکاری مشــترك در زمینه  هــای تحقیقاتــی و 

شکل1: تخریب اراضی جنگلی و تبدیل آن به زمین های کشاورزی
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اجرایــی صنوبــر، کمیســیون بین المللــی صنوبر، 
ــاورزی  ــار و کش ــازمان خوارب ــه س ــته ب وابس
ملــل متحــد )فائــو( پایه گــذاری شــد. در 
ســال  های بعــد بــا توجــه بــه عملکــرد خــوب 
کمیســیون مذکــور تعــداد بیشــتری از کشــور ها 
ــیون  ــن کمیس ــد. ای ــت آن در آمدن ــه عضوی ب
ــوده و در  ــبی ب ــت مناس ــون دارای فعالی تاکن
جهــت توســعه ســطح صنوبرکاری  هــا و تولیــد 
ــت.  ــته اس ــی داش ــیار مهم ــش بس ــوب نق چ
شــایان ذکــر اســت صنوبــر تنهــا گونــه درختی 
غیرمثمــر اســت کــه بــرای آن تشــکیالت 

ــود دارد. ــزا وج ــی مج بین الملل
بین المللــی  کمیســیون  کلــی  اهــداف 
صنوبــر بدیــن شــرح خالصــه می شــود: 
ایجــاد روابــط علمــی، فنــی، اقتصــادی و 
ــد و  ــر و بی ــت صنوب ــه کش ــی در زمین اجتماع
همچنیــن تبــادل اطالعــات، پیشــنهادات و 
ــدگان  ــان، تولیدکنن ــن محقق ــری بی ــواد تکثی م
ــاد  ــار در ایج ــن اعتب ــدگان، تأمی و مصرف کنن
همکاری  هــای تحقیقاتــی بیــن کشــور های 
ایجــاد  در  مالــی  کمک  هــای  و  عضــو 
ــات  ــز و مؤسس ــیس مراک ــگاه  ها، تأس آزمایش
تحقیقاتــی صنوبــر؛ همچنان کــه در کشــور 
ــی  ــیون بین الملل ــکاری کمیس ــا هم ــه ب ترکی
ــدود  ــر ح ــات صنوب ــه تحقیق ــر مؤسس صنوب

شکل2: تخریب جنگل های شمال کشور از طریق ساخت و سازهای غیرمجاز و ویالسازی )ارتفاع 1800 متر از سطح دریا در منطقه دو هزار - تنکابن(

۶0ســال پیــش تأســیس شــد و بخــش قابــل 
ــط  ــه توس ــن مؤسس ــه ای ــه ای از  هزین مالحظ
ــده  ــن ش ــر تأمی ــی صنوب ــیون بین الملل کمیس
ــد و  ــی و بازدی ــات علم ــکیل جلس ــت. تش اس
ارائــه گــزارش بــه کنفرانس  هــای عمومــی فائــو 
ــمار  ــیون به ش ــن کمیس ــات ای ــر اقدام از دیگ

می آیــد.
بین المللـی  کمیسـیون  اساسـنامه  طبـق 
صنوبـر، کشـور های عضـو باید در کشـور خود 
کمیسـیون ملی صنوبر را تشـکیل دهند. قوانین، 
دسـتورالعمل و آئین نامه  هـای اجرایـی آن نیز تا 
حدودی پیشـنهاد شـده اسـت. ایران نیز در سال 
1334 بـه عضویت کمیسـیون بین المللی صنوبر 
درآمـد و در همیـن سـال نیـز کمیسـیون ملـی 
صنوبر در کشـورمان تشـکیل شـد. قابـل ذکر و 
تأمل اسـت که صنوبرکاری و تشـکیل کمیسیون 
ملـی صنوبـر در کشـورمان از حـدود ۶0 سـال 
پیـش، یعنی زمانی شـروع شـد که ایـران دارای 
فقط حـدود 15 میلیون نفر جمعیت و مسـاحت 
جنگل  هـای کشـورمان نیـز بیـش از 18 میلیون 
هکتـار بوده اسـت. یعنـی از نظر جنـگل، تولید 
یـا  کمبـود  زیسـت محیطی  مسـائل  و  چـوب 
مشـکل چندان مهمـی در ایـران وجود نداشـته 
آینده نگـری  به دلیـل  وجـود  ایـن  بـا  اسـت. 
و  جنگلـی  ارزشـمند  منابـع  حفـظ  تـداوم  و 

حفاظـت از محیـط زیسـت کشـورمان اقدامات 
مؤثـری در ایـن زمینـه شـروع شـد. تـا جایی 
کـه دوازدهمیـن اجـالس کمیسـیون بین المللـی 
صنوبـر با شـرکت نماینـدگان 58 کشـور جهان 
در  میـالدی(   19۶5( 1344شمسـی  سـال  در 
تهـران برگزار شـد کـه اثـرات مثبت زیـادی از 

ایـن رهگـذر بر کشـورمان داشـت.
زمینـه  در  پایـدار  و  منسـجم  تحقیقـات 
بـا   1347 سـال  از   کشـورمان  در  صنوبـر 
تأسـیس مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع 
کشـور آغـاز شـد. )گرچـه چنـد سـال قبل از 
آن نیـز بررسـی  هایی، هرچند پراکنـده از طرف 
در  می شـد(   انجـام  وقـت  جنگل  هـای  بنـگاه 
ابتدا این تحقیقات 5 اسـتان کشـور را پوشـش 
و  فعالیت  هـا  توسـعه  بـا  به تدریـج  و  مـی داد 
امکانـات و بـا توجـه به ضـرورت امـر به 18 
اسـتان قطـب صنوبرکاری در کشـور گسـترش 

کرد. پیـدا 
ــی  ــر ط ــی صنوب ــای تحقیقات فعالیت  هـ
ــداد  ــا تع ــرن ب ــم ق ــدود نی ــان ح ــدت زم م
ــای  ــرح و زیرطرح  ه ــره ط ــش از 200 فق بی
ملــی و مســتقل در 18 مرکــز تحقیقاتــی 
ــه  ــی تابع ــتگاه  های تحقیقات ــتان  ها و ایس اس
اجــرا شــده و نتایــج حاصــل طبــق روال 
ــه  ــر و ب ــاع، منتش ــرح، دف ــه مط کاری مؤسس
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ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ ــازمان  های اجرای س
اولویــت  بــا  اول  درجــه  در  تحقیقاتــی  طرح  هــای 
ــام  ــادی از ارق ــه همــراه تعــداد زی آزمایش   هــای ســازگاری، ب
خارجــی کــه طــی ســال  های متمــادی وارد کشــور شــده بودنــد 
ــورد  ــام مناســب جمــع آوری شــده از داخــل کشــور م ــا ارق ب
ــتان ها  ــیاری از اس ــد. در بس ــرار گرفتن ــه ق ــی و مطالع بررس
نتایــج چشــمگیر و در مقایســه بــا ارقــام مــورد اســتفاده کشــاورزان، 
تولیــد حــدود دو برابــر و در بعضــی از مــوارد،  بیشــتر حاصــل شــد. 
در شــکل4 مقایســه وضعیــت رشــد رقــم بومــی و پرمحصــول صنوبــر 

نشــان داده شــده اســت.

از این تعداد،۶0 طرح تحقیقاتی با هدف افزایش تولید در واحد سطح در 
قالب سازگاری ارقام مختلف صنوبر های بومی و خارجی شامل خزانه  های 
سلکسیون، آزمایش نهایی، معرفی ارقام با اجرا، آزمایش ارقام مناسب صنوبر 
در سیستم  های بهره برداری کوتاه مدت در دوره  های2، 3 و 4 ساله و احداث 
کلکسیون های صنوبر با حدود100 رقم از آن در مناطق مختلف کشور و در 

قالب طرح های ملی به اجرا گذاشته شد )مدیررحمتی، 1375(.
با هدف توسعه سطح صنوبرکاری در  که  تعداد 20 طرح تحقیقاتی 

کشور به اجرا گذاشته شد عبارتند از:
و  زراعی  محصوالت  با  صنوبر  تلفیقی  کشت  ملی  طرح  اجرای   -

علوفه ای )اگرو فارستری(

شکل4: قطعه آزمایشی سازگاری صنوبر ومقایسه رشد رقم بومی و پرمحصول صنوبر در یک دوره 8 ساله

شکل3: نمایی دیگر از تخریب جنگل های شمال کشور از طریق ساخت و سازهای غیرمجاز و ویالسازی )ارتفاع 1500 متر از سطح دریا در منطقه دو هزار- تنکابن(
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شکل۶: صنوبرTriplo 5 ساله در منطقه دوهزار تنکابن، 
مازندران )ارتفاع 1800 متر ازسطح دریا(

شکل5: گونه صنوبرp.Triplo در سن 5 سالگی در منطقه فریم، مازندران )ارتفاع 2500 
متر از سطح دریا(

- تولید ارقام مناسب صنوبر مقاوم به شوری خاك و آب از طریق 
دورگ گیری بین ارقام مختلف صنوبر

ارتفاعات  در  کشت  برای  صنوبر  مناسب  ارقام  تعیین  و  آزمایش   -
کوهستانی  اراضی  سطوح  و۶(   5 )شکل  های  کشور  شمال  کوهستانی 
شمال کشور بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور حدود 250 هزار هکتار تعیین شده که مناسب کاشت ارقام 

آزمایش شده صنوبر است.
ــر در  ــت صنوب ــتم  های کاش ــب و سیس ــام مناس ــش  ارق - آزمای

ــور ــمال کش ــاحلی ش ــنی و س ــی ش اراض
- آزمایــش رشــد و تولیــد صنوبر هــای مناســب جهــت کشــت در 

اراضــی آبگیــر و ماندابــی کشــور
ــی  ــد در اراض ــر و بی ــب صنوب ــام مناس ــن ارق ــش و تعیی - آزمای
ــا فاضــالب و پســاب  های شــهری. ســطوح وســیعی  ــاری ب تحــت آبی
ــای  ــت صنوبر  ه ــر کش ــد زی ــور می توان ــی در کش ــوع اراض ــن ن از ای

ــرد. ــرار گی مناســب ق
- طــرح اســتفاده از ارقــام مناســب صنوبــر جهــت علوفــه دام
بادشکن  به عنوان  استفاده  برای  صنوبر  مناسب  ارقام  بررسی   -

- آزمایــش و تعییــن رشــد مناســب ارقامــی از صنوبــر در 
آبیــاری مختلــف  رژیم  هــای 

- تهیه جدول حجم درختان صنوبر برای رسیدن به بهای واقعی تولید 
چوب و غیره

موفقیت آمیز آن  نتایج  به  توجه  با  این طرح ها  از  اجرای هر یک  با 
می توان عرصه  های وسیعی را که مناسب کشت سایر محصوالت نیست 
یا نیاز به آبیاری چندانی ندارد مورد کشت و بهره برداری قرار داد. با این 
کار می توان نسبت به توسعه سطح زراعت چوب در کشور از این طریق 

اقدام کرد.
همچنیـن به منظـور ترویـج و توسـعه صنوبـرکاری بـرای اسـتفاده 
مسـتقیم از نتایـج طرح هـای تحقیقاتـی توسـط صاحبان صنایـع مهم در 
کشـور 20  طـرح تحقیقاتـی در اراضی متعلـق به کارخانه  هـای چوب و 
کاغذ کشـور شـامل صنایع کاغـذ غرب، کارخانـه کبریت سـازی زنجان، 
کارخانـه کبریت سـازی سـپیدان فـارس، صنایع کاغـذ مراغـه و غیره در 
زمینه  هـای سـازگاری، خزانه  هـای سلکسـیون، بهره بـرداری کوتاه مدت، 

آزمایـش فاصله کاشـت و غیـره با مجمـوع40 رقم 
بومـی و خارجـی صنوبر اجرا شـد.

تعیین  زمینه  های  در  نیز  دیگری  زیاد  طرح های 
مورد  صنایع  برای  صنوبر  مختلف  ارقام  چوب  کیفیت 
نظر و تعیین  مقاومت یا حساسیت گونه  های صنوبر در 

نامساعد محیطی اجرا  بیماری ها و عوامل  مقابل آفات، 
نظر  از  این طرح ها چه  تمامی  نتایج حاصل  شده است. 
افزایش تولید در واحد سطح موجود صنوبرکاری و چه از 
نظر توسعه سطح صنوبرکاری در کشور نقش بسیار مهمی 

در افزایش تولید چوب در کشور  داشته است.
متأسـفانه بـا وجـود تـالش مسـتمر و کسـب نتایـج 
مطلـوب و قابل قبـول حاصل از اجرای طرح های بی شـمار 

تحقیقاتـی صنوبر در سراسـر کشـور، تنها شـاهد ورود نتایج 
حاصل در سـه اسـتان کشـور در سطح اجرایی هسـتیم. یعنی 
در خوش بینانه تریـن حالـت فقـط 10 درصد نتایـج به مرحله 
اجـرا وارد شـده کـه بسـیار ناچیـز و ناامید کننـده اسـت. ایـن 

در حالـی اسـت کـه در سـه اسـتان مذکـور نیـز به دلیـل یـک 
وضعیـت خودترویجـی، قطعـات تحقیقاتـی کـه در معـرض دید 

صنوبـرکاران قـرار داشـته بـه این امـر کمک کرده اسـت.
با  این  وجود فعالیت  های تحقیقاتی طبق روال معمول ادامه دارد 
و اصال نگرانی و دغدغه ای برای سرنوشت اهداف نهایی طرح های 
مشکالت  و  مسائل  رفع  و  حل  برای  آن  اثربخشی  و  تحقیقاتی 
پیش بینی شده اجرایی در کشور که دقیقا در طرح های اولیه پیش بینی 

شده، برای ما چندان مهم به نظر نمی آید! همچنین هیچ گونه مسئولیتی 
در قبال هدف نهایی طرح های تحقیقاتی اجرا شده و پیگیری آن در 
خود احساس نمی کنیم! این موضوع متأسفانه ضعف و اشکال بزرگ 

تحقیقات و به ویژه تحقیقات کاربردی در کشور  است که باید نتایج آن 
در مورد حل مشکل یا معضل خاصی مورد استفاده قرار گیرد. 

در اینجا الزم است به بخشی از سخنان جناب آقای دکتر روحانی، 
رئیس جمهوری محترم کشورمان که در جمع اساتید و محققان دانشگاه ها 

در سال 1393 بیان کردند اشاره کنم: »بار ها گفته ام و هنوز هم مخالفان، 
من را قانع نکرد  ه اند که مقاله نمی تواند تنها معیار علم و دانش باشد. اگر 
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مقاله ای چاپ می شود و مثل کتابی در کتاب خانه خاك 
می خورد، این مقاله است؟ اگر مقاله قابل ارجاع نباشد، 
این تولید علم است؟ ما باید کاری کنیم که علم تبدیل به 
ثروت شود. دانشگاه برای این نیست که عالمان بزرگی 
را تربیت کند تا این افراد مطالعه کنند و کتاب بخوانند 
و خود را به عنوان استاد معرفی کنند. دانشگاه برای این 
است که ما مدیر جامعه تربیت کنیم. دانشگاه باید یک 
باید  باشد و  اداره کشور  برای دولت و  کمک و حامی 
بتواند نیاز جامعه را رفع کند و برای ما کارآفرین باشد و 

به معنای واقعی تولید علم کند.«
حال تحقیقات خودمان را با وضعیت تحقیقات صنوبر 
در کشور ترکیه مقایسه کنیم. این کشور با مساحت 778 
هزار کیلومتر مربع کمتر از نصف کشور ما وسعت دارد. 
اراضی جنگلی ترکیه 22 میلیون هکتار یعنی 28 درصد 
مساحت این کشور را تشکیل می دهد. سطح صنوبرکاری 
ترکیه هم 150 هزار هکتار بوده و تحقیقات صنوبر آن از 
دهه ۶0 میالدی و با تأسیس مؤسسه تحقیقات صنوبر در 
اینکه ۶0  شهر ازمیت شروع شده است. نکته قابل توجه 
هزار هکتار از صنوبرکاری های این کشور با ارقام اصالح 
شده  اصالح  ارقام  با  دیگر  هکتار  هزار  و90  بومی  شده 
وارداتی یا خارجی صنوبر انجام می شود که از طریق نتایج 
فعالیت  های تحقیقاتی و توسط مؤسسه تحقیقات صنوبر ترکیه 
ارائه شده است )Birler, 2014(. تولید ساالنه چوب از این 
طریق بالغ بر ۶ میلیون مترمکعب است. کشوری که از نظر 
جنگل مثل ما در مضیقه و بحران نیست، با این وجود با تمام 
توان و انرژی برای تحقیقات زراعت چوب و مهم تر از آن پیاده 
کردن کامل نتایج تحقیقات در اجرا برنامه ریزی کرده و موفق 
نیز بوده است. این نمونه  ها برای دیگر کشور ها نیز کم  و  بیش 
به همین ترتیب وجود دارد. پس اشکال کار ما کجاست؟ تنها 
می توان به نبود مدیریت اصولی و برنامه ریزی صحیح و مدبرانه 
در امر تحقیقات منابع طبیعی و جنگل  ها که مهم ترین عامل این 

مشکل است، اشاره کرد. 
آبخیزداری کشور  متأسفانه در سازمان جنگل  ها، مراتع و 
نیز به عنوان متولّی جنگل  های کشــور و مسئـــول توسعــه 
جنگل کاری، تاکنون توجه چندانی به این امر مشاهده نمی شود. 
در ادامه گزارش یکی از مسئوالن این سازمان عینًا بیان می شود. 
بیان می دارد:  اجرای طرح صنوبرکاری  ادامه مشکالت  در  وی 
بود  قرار  نمی یابد.  اختصاص  صنوبرکاری  طرح  به  »اعتبارات 
برای اجرای ساالنه 30 هزار هکتار صنوبرکاری در برنامه پنجم 
اقتصادی، دولت 37 میلیارد تومان پرداخت کند که تنها 3/5 تا 4 
میلیارد تومان پرداخت کرده است و با این رقم تنها 4 تا 5 هزار 

هکتار صنوبرکاری می شود« )امین پور،1393(.
یا در طرح »توسعه جنگل کاری با مشارکت مردمی« ارائه شده 
از طرف سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری کشور )1393( برای 
اجرا از سال 1394 تا افق 1405 )11 سال( در سطح 5 میلیون 

هکتار چنین می خوانیم:

هدفی  طرف  یک  از  جنگل کاری  هکتار  میلیون  پنج  توسعه  »طرح 
اجتناب ناپذیر  و  مبرم  نیاز  و  ضرورت  سو  دیگر  از  و  آرمانی  و  بزرگ 
کشورمان است که فاز صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی در آن به سرعت در 
جریان است. هدف آرمانی از آن جهت که مجموع سطح مشمول تعریف 
و  بوده  هکتار  میلیون   1 معادل  اخیر  دهه  چهار  خالل  در  جنگل کاری 
عملیاتی به میزان پنج برابر آن طی 10 سال تا افق 1404 اقدامی متحورانه 

است« )بی نام، 1393(.
حال مجدداً مقایسه ای داشته باشیم فعالیت های جنگل کاری خودمان را 
با عملیات جنگل کاری در کشور ترکیه. طبق آخرین آمار، اراضی جنگلی 
این کشور طی 12 سال اخیر با 9 میلیون هکتار افزایش به 22 میلیون 
هکتار رسید؛ یعنی  از 14/8 درصد مساحت جنگل نسبت به سطح کل 

کشور به 28 درصد ارتقاء پیدا کرده است.
اظهار داشته که »در ترکیه ساالنه  مدیرکل جنگل داری کشور ترکیه 
به طور میانگین 250 میلیون نهال کاشته می شود.« وی با تأکید بر اینکه 
ترکیه جزو نادر کشور هایی است که میزان اراضی جنگلی خود را افزایش 
داده است، اظهار داشته که »ترکیه ارزش جنگل  های خود را می داند. با 
کاشت نهال بر میزان اراضی جنگلی خود می افزاید و از جنگل  های موجود 

در برابر خطرات محیطی 
در  می کند.«  محافظت 
ساالنه20  ترکیه  کشور 
مترمکعب  میلیون 
می شود  تولید  چوب 
برابر  سه  از  )بیش 
ما(  کشور  در  تولید 

با  توافق  است. همچنین طبق  تولید چوب صنوبر  آن  و حدود یک سوم 
نهال توسط  میلیون  از 2003 میالدی ساالنه 15  ترکیه  وزارت آموزش 

.)Birler, 2014( دانش آموزان کاشته می شود
 در کشور چین نیز طبق یک قرار و سنت قدیمی همه ساله در دوازدهم 
ماه مارس که روز درخت کاری نامیده می شود، همه افراد بیش از 11 سال 
با مساحت 9/33  این کشور  نهال هستند.  به کاشت 4تا ۶ اصله  موظف 
میلیون کیلومتر مربع تا سال 1980 میالدی با 12/8 درصد نسبت جنگل 
اما  نظر جنگل محسوب می شد؛  از  فقیر  به سطح کشور جزو کشور های 
طبق گزارش های رسمی تا  سال 1998 میالدی حدود 100میلیون هکتار 
جنگل کاری شده و در حال حاضر 1۶/۶ درصد مساحت چین پوشیده از 

جنگل است )مدیررحمتی، 1371(.
میلیون   31/21 جمعًا  سال  های 1951تا 1999  بین  هند  کشور  در 
میانگین  گرفت.  دولتی جنگل کاری صورت  بخش  توسط  عمومًا  هکتار 
سطح جنگل کاری  در این کشور ساالنه حدود 1/5 میلیون هکتار است. در 
سایر کشور ها و به ویژه کشور های اروپایی نیز تالش، برنامه ریزی و اعمال 
مدیریت بهینه برای توسعه جنگل کاری و حفظ جنگل  های طبیعی از اهداف 

مهم و ضروری محسوب می شود.
اهمیت مقایسه با کشور همسایه ترکیه از نظر جنگل کاری و توسعه 
جنگل  ها با توجه به تشابه دو کشور در بسیاری از جنبه  ها و موفقیت بسیار 
زیاد آنها در توسعه جنگل کاری و حفظ جنگل  های طبیعی، فقط می تواند 
نشان دهنده عزم و اراده راسخ، خالقیت مسئوالن و برنامه ریزی منسجم 
بهینه آن کشور باشد که متأسفانه در کشور ما وجود ندارد. تا جایی که ما 

اســت  قابــل ذکــر  در خاتمــه 
کــه حفــظ جنگل  هــای کشــور در 
نخســتين گام تنهــا از طريــق توليــد 
چــوب و توســعه زراعــت آن در 

اســت. امکان پذيــر  کشــور 
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شـرکت مدیـران ارگان هـاي مختلـف و ذي نفـع در زمینه زراعـت چوب و 
به ریاسـت رئیـس سـازمان جنگل  ها و تشـکیل کارگروه  هـای تخصصی 
و ارائـه برنامه  هـای کاری در موضوعات تحقیقاتی، اجرایی و آموزشـی و 
بسـیاری از مباحث مرتبط با توسـعه زراعت چوب در کشـور برگزار شد. 
متأسـفانه به دلیـل تعویض  های مکرر مدیریت سـازمان و حتی در سـطح 
وزرای جهـاد کشـاورزی همچنیـن در سـایر ارگان هـای مربـوط، بالطبع 
وقفـه و مشـکالت عدیده ای در روند مطلوب کمیسـیون مذکـور به وجود 
آمـد. ضمن اینکه نبود اشـراف، اعتقـاد و اراده کامل مسـئوالن مربوط به 
ایـن امـر و در نتیجـه نبـود حمایت در بحـث صنوبر و  توسـعه زراعت 
چـوب در کشـور عامـل مهـم و بازدارنده دیگـری در پیشـبرد این امر 

مهم بوده اسـت. 
در خاتمـه قابـل ذکـر اسـت کـه حفـظ جنگل  هـای کشـور در 
نخسـتین گام تنهـا از طریـق تولیـد چـوب و توسـعه زراعـت آن در 
کشـور امکان پذیر اسـت. توسـعه زراعت چوب در کشـور در صورتی 
قابـل تحقـق خواهـد بـود که هماهنگـی و همـکاری بیـن ارگان های 
مختلـف و ذی ربـط اجرایـی، تحقیقاتـی، آموزشـی، ترویـج، صنایع، 
بازرگانـی، بیمـه محصـوالت کشـاورزی و... به وجـود آمده باشـد تا 
فعالیت  هـای توسـعه زراعـت چـوب در کشـور در یک کانـال واحد 
و صحیـح سـوق داده شـده و تحـت ریاسـت واحد نیـز برنامه ریزی 
شـود. ایـن امـر تنها از طریـق تشـکیل و فعالیت مجدد »کمیسـیون 
ملـی صنوبـر«  امکان پذیر اسـت. امـا مهم تـر از همـه، اراده، اعتقاد 
و آگاهـی مسـئوالن مربوط در کشـور نقش مهم تـری در این زمینه 

داشـت. خواهد 
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برای ارائه یک برنامه 11ساله جنگل کاری در سطح 5 میلیون هکتار آن را 
»آرمانی« می نامیم و به جنگل کاری فقط 1 میلیون هکتار در طی 40سال 

گذشته در کشورمان استناد می کنیم که جای تأسف بسیار دارد.
و  وقوف  نشان دهنده  کشور ها  دیگر  با  کشورمان  جنگل کاری  مقایسه 
شناخت کامل آنها به ارزش های بسیار زیاد جنگل  ها و نقش انکارناپذیر آن در 
حفظ و حراست از مسائل زیست محیطی است. متأسفانه در کشور ما اشراف و 
آگاهی کامل به اهمیت زراعت چوب در حفظ جنگل  ها یا شاید اهمیت و ارزش 
خود جنگل  های طبیعی نیز برای مسئوالن مربوط هنوز کامال مشخص نیست. 
چون در غیر این صورت برنامه ریزی منسجم و ایجاد تشکلی پایدار برای رفع 
مشکالت در این زمینه با داشتن کمی اراده و عزم راسخ می تواند جوابگوی رفع 

بسیاری از چالش  های منابع طبیعی کشورمان باشد.
در هر صورت برای تأمین چوب مورد  نیاز کشور سه گزینه پیش روی 

ما قرار دارد:
1- »برداشت از جنگل« که با توجه به محدودیت سطح جنگل  های 

کشور و مطالب ارائه شده امکان پذیر نیست.
2- »واردات چـوب« کـه با توجه به وضعیت اعتباری کشـور و مهم تر 
از آن مسـائل و مشـکالت قرنطینـه ای، برای طوالنی مدت قابـل اطمینان و 
برنامه ریـزی نیسـت. با ایـن وجـود در ابتـدا و در کوتاه مدت با اندیشـیدن 

تمهیداتی واردات آن اجتناب ناپذیر اسـت.
3- »زراعـت چـوب و توسـعه آن در کشـور« کـه تنهـا راه اصولـی و 
اساسـی برای تولیـد چوب مورد نیاز و حفظ جنگل  های ارزشـمند کشـور 

به شـمار می آیـد.
یعنی  کشور  در  چوب  زراعت  اساسی  مشکل  به  باید  وجود  این  با 
نبود متولی مشخص برای فعالیت  های زراعـت چوب صنوبر و در نتیجه 
و  آموزشی  تحقیقاتی،  اجرایی،  دستگاه  های  بین  موجود  ناهماهنگی هاي 
سایر ارگان های  ذی ربط که عامل اصلی در توسعه نیافتن مطلوب زراعت 

چوب در کشور بوده، اشاره کرد.
به منظور رفع این معضل و ایجاد هماهنگی های الزم بین ارگان های 
ملی  کمیسیون  احیای  بحث زراعت چوب صنوبر،  در  و ذی نفع  ذی ربط 
صنوبر در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با همکاری سایر نهاد ها 

مجددا از سال 1385 در دستور کار قرار گرفت.
بین المللی  کمیسیون  به  )وابسته  صنوبر  ملی  کمیسیون  مجدد  احیاي 
شناسایي  برای  کالن  برنامه ریزي  و  سیاست گذاري  هدف  با  صنوبر( 
استعداد ها و ظرفیت  هاي توسعه و گسترش زراعت چوب با هدف دستیابي 
به خودکفایي در تولید چوب و کاهش فشار وارده به جنگل  هاي طبیعي 
ملي  کمیسیون  اساسنامه  تدوین  و  تهیه  به  منجر  در سال 138۶   کشور 
صنوبر، گونه  هاي سریع الرشد و توسعه زراعت چوب کشور شد. البته در 
این مسیر مساعي و تبادل نظر کارشناسان و صاحب نظران از مدیریت  هاي 
سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداري کشور، مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
تولید و صنعت  فعاالن بخش  و  منابع طبیعي  دانشکده  هاي  مراتع کشور، 

چوب و کاغذ کشور نیز همراه آن بود.
ایـن اساسـنامه، احیـاي کمیسـیون ملـی صنوبر را بـا اسـتناد ماده 7 
اساسـنامه در حیطـه اختیـارات سـازمان جنگل  هـا، مراتـع و آبخیزداري 
کشـور برشـمرده و رئیـس سـازمان مذکور طبـق حکم  وزیـر وقت جهاد 

کشـاورزی، بـه سـمت رئیس کمیسـیون ملـي صنوبر منصوب شـد.
جلسـات متعـدد مجمـع عمومـي این کمیسـیون طـی مدت 8 سـال با 
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