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مقدمه
اسـتفاده از درختـان صنوبر جهـت توليد فراوان چـوب در دوره های 
و  فن هـا  کاربـرد  بـا  متراکـم  کشـت  و  کوتاه مـدت  بهره بـرداری 
روش هـای خـاص کاشـت، داشـت و برداشـت، بيـش از نيـم قـرن 
اسـت کـه در اکثـر کشـورهای اروپایی، آمریـکا و کانـادا به صورت 
سـاخت   می گيـرد.  قـرار  بهره بـرداری  مـورد  وسـيع  و  گسـترده 
ماشـين های مناسـب برداشـت اتوماتيک و خـودکار درعرصه های 
شـاخه زاد جهـت اقتصـادی کـردن توليـد به طـور تقریبـی از همان 
زمان شـروع شـد و هماننـد" کمبایـن" در مزارع غالت، نسـبت به 
قطـع و برداشـت شـاخه های توليدی صنوبـر به ویـژه در دوره های 
2 تـا 4 سـاله کاربـرد دارد. مفهـوم واقعـی زراعـت چـوب نيز در 
حقيقـت بيشـتر بـه ایـن سيسـتم و نـوع  بهره بـرداری برمی گردد. 
اسـتفاده از ایـن سيسـتم بهره بـرداری بـا توليـد زیاد چـوب قابل 
اسـتفاده در صنایـع سـلولزی مختلـف وحفظ جنگل هـای طبيعی 
ازاهميـت زیـادی برخوردار اسـت. ایـن موضـوع به خصوص در 
کشـورهای کـم برخوردار از جنـگل همچون ایـران حائز اهميت 
و ضـرورت بيشـتری اسـت. از حـدود 30 سـال پيش بـا توجه 
بـه محدودیـت سـطح جنگل    هـای کشـور، پروژه هـای مختلفی 
در چندیـن اسـتان قطب صنوبـرکاری و همچنيـن در تعدادی از 
اراضـی وابسـته بـه صنایـع مصرف    کننده چـوب صنوبر توسـط 
مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور اجـرا شـد. نتایج 
به دسـت     آمـده به ویـژه در مـورد کارخانـه صنایـع کاغـذ غرب 
هـم از نظـر توليد و هـم از نظر کيفيت چوب بسـيار چشـمگير 
و مناسـب بـود. اسـتفاده از سيسـتم بهره بـرداری کوتاه    مـدت 
بـا توليـد حجـم زیـاد چـوب قابـل اسـتفاده در بسـياری از 
صنایـع سـلولزی در کشـور اهميـت زیـادی دارد. اصـل مهـم 
و مثبـت دیگـر ایـن سيسـتم بهره بـرداری، برگشـت سـریع 
کشـاورزان  بـرای  سـرمایه گذاری  از  به    دسـت    آمده  درآمـد 
و صنوبـرکاران اسـت کـه به        طـور معمـول از وضعيـت مالـی 
مناسـبی برخوردار نيسـتند. ایـن امر می توانسـت در صورت 
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برنامه ریزی صحيح از سـوی مسـئوالن و به کارگيـری نتایج تحقيقاتی 
به    دسـت    آمده کـه 25 سـال پيـش ارائـه شـد، دگرگونی هـای زیادی 
در وضعيـت توليـد چـوب در کشـور و همچنيـن حفـظ جنگل هـای 
ارزشـمند کشـورمان داشته باشـد. برخالف سایر کشـورها که در این 
زمينـه موفقيت هـای زیادی داشـته    اند، متأسـفانه در کشـور مـا به این 
قسـمت کامـاًل بی توجهـی شـده و تاکنـون از نتایـج تحقيقاتـی خود 
بهـره چندانـی نبرده  ایـم. در ایـن مقاله سـعی شـده اسـت بـه معرفی 
سيسـتم بهره    بـرداری کوتاه    مدت صنوبر، اهميت، پيشـينه و مشـکالت 

اجـرای آن در ایـران پرداخته شـود. 

ارزش و اهمیت سیستم بهره برداری کوتاه    مدت در تولید چوب
به طـور کلـی وجه تمایـز بين درختـان »تندرشـد« و درختان جنگلی 
و به    اصطـالح »کندرشـد«، در طـول مـدت زمـان بهره بـرداری )دوره 
بهره بـرداری( اسـت. درختـان تندرشـد در مـدت زمان کمتری بـه ابعاد 
مناسـب چـوب بـرای اسـتفاده در صنایـع می رسـند. ایـن دوره بـرای 
انـواع صنوبرهـا 10 تا 20 سـال برآورد می     شـود، در حالی    کـه درختان 
کندرشـد بـه زمان طوالنی تـری نياز دارنـد. دوره بهره بـرداری درختانی 
همچـون راش یـا بلـوط به    طور معمول بيشـتر از 100 سـال اسـت. در 
بعضـی از کشـورها ماننـد آلمان بـرای اسـتفاده از ارزش افـزوده چوب 
درختـان بلـوط بـرای کاربـرد در صنایـع ارزشـمندی ماننـد روکش یا 
سـایر صنایـع فـرآوری بـا هدف صـادرات برای کسـب درآمد و سـود 
بيشـتر، دوره بهره بـرداری ایـن گونه گاهـی به 300 یا حتی 400 سـال 
نيـز می رسـد. با ایـن وجود توسـعه زراعت چـوب بـرای تأمين چوب 
مـورد نيـاز صنایـع سـلولزی به ویژه بـا صنوبر انجـام می    شـود و از این 
طریـق نسـبت به حفظ و حراسـت از موجودیت عرصه هـای جنگلی و 

.)Bohnes, 1987( محيط زیسـت توجـه خاصـی می    شـود
در کشـورهایی بـا پوشـش جنگل کم ماننـد ایران که از یک    سـو 
بـا افزایـش شـدید جمعيت و نياز فزاینـده به چوب روبه روسـت و از 
سـوی دیگـر حضور بی شـمار دام در جنـگل و وجود جنگل نشـينان 
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)طبـق آمارهـای ارائه شـده در جنگل های شـمال حـدود پنج ميليون 
واحـد دامـی و 100 هـزار خانوار جنگل نشـين وجـود دارد؛ رضائی 
و معيـری، 1393( و همچنيـن عوامـل دیگری ماننـد بهره برداری های 
بی رویـه از عرصه هـای جنگلـی، تخریـب و تبدیـل آنهـا بـه اراضی 
کشـاورزی و ساخت    وسـازهای غيرمجـاز منجـر بـه کاهـش سـطح 
جنگل هـا شـده، یکـی از راه هـای اساسـی و مهـم بـرای مقابلـه بـا 
ایـن مشـکالت توسـعه زراعـت چـوب و توليـد آن در بـازه زمانـی 
کوتاه    مـدت اسـت. امـری که بایـد از مدت هـا پيش به طـور جدی در 

دسـتور کار قـرار می گرفت.

مروری بر تحقیقات انجام    شده در ایران و دیگر کشورها
بـا توجه بـه  ضرورت های اشـاره     شـده، از سـال 1366 )حـدود 30 
سـال پيـش( در گروه تحقيقـات صنوبر و درختان تند رشـد مؤسسـه 
تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور طرح هـای تحقيقاتـی فراگيـر بـا 
عنـوان »تعييـن رقم هـای مناسـب صنوبـر در دوره هـای بهره برداری 
کوتاه مـدت« در قالـب طرح هـای ملـی در چندیـن اسـتان قطـب 
صنوبـرکاری کشـور در دوره هـای بهره بـرداری 2، 3 و 4سـاله اجـرا 
شـد )مدیررحمتـی، 1375، مدیررحمتي و باقـري، 1382 و 1385(. 
در ایـن طرح    هـا بـا اعمال فن های جدید کاشـت، داشـت و برداشـت 
و اسـتفاده از رقم    هـای مختلـف بومـی و خارجـی مناسـب صنوبـر 
نتایـج چشـمگيری به    دسـت آمـد و تفـاوت آشـکاری از نظـر توليد 
در دوره هـای ذکرشـده بـا روش هـای صنوبـرکاری سـنتی مشـاهده 
شـد )شـکل هـای 1 تـا 3(. روش کاشـت در ایـن سيسـتم از طریق 

کاشـت مسـتقيم قلمه در زميـن اصلی )صرفه جویـی در توليد و انتقال 
نهـال و صرفه    جویـی در هزینـه و زمـان( در فواصـل 1/5 × 0/3 
متـر بـرای بهره بـرداری 2سـاله ، 1/5 × 0/6 متـر بـرای بهره برداری 
3سـاله و 1/5 × 1 متـر بـرای بهره برداری 4سـاله به صـورت متراکم 
و انبـوه بـود. در اراضـی متعلـق بـه صنایـع کاغـذ غـرب در اسـتان 
کرمانشـاه، به دليـل شـرایط مناسـب خـاک منطقـه و تيمـار خـوب 
به ویـژه در قطعـه 4سـاله، رقم    هایی از صنوبر از رشـد قطری بسـيار 
زیـاد )مناسـب بـرای اسـتفاده در صنایـع کاغذسـازی( و توليد زیاد 
برخـوردار شـد )شـکل 4(. حتـی رئيـس جمهـور وقـت، جنـاب 
آقـای هاشـمی رفسـنجانی، در سـال 1375 نيـز از مشـاهده رشـد 
بسـيار زیـاد رقم    های صنوبـر در قطعـه کوتاه    مدت و در سـن چهار 
سـالگی شـگفت زده شـدند و بـرای توزیـع سـریع ایـن رقم    هـا بين 

صنوبـرکاران منطقـه و اسـتان تأکيـد کردند.
مقـدار توليـد صنوبـر در دوره هـای مـورد آزمایش بيـن 20 تا 
30 تـن مـاده خشـک در سـال و در هکتـار بـود که معـادل 40 تا 
60 مترمکعـب اسـت. ایـن مقـدار توليـد در مقایسـه بـا رقم    هـای 
معرفی    شـده صنوبـر در بهره برداری هـای متـداول دو برابـر و در 
مقایسـه بـا رقم    هـای بومـی صنوبـر و کشـت سـنتی چهـار برابـر 
بـود. رقم    هـای برتـر صنوبـر در ایـن پـروژه بـرای تعييـن کيفيت 
چـوب و در قالـب طرح هـای تحقيقاتـی جداگانـه توسـط بخـش 
تحقيقـات علـوم چـوب و کاغـذ مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و 
مراتـع کشـور مـورد بررسـی قـرار گرفتند. نتایـج این بررسـی ها 

شکل 1- نمای کلی مزرعه زراعت چوب صنوبر شاخه زاد پس از برداشت، در سيستم 
بهره برداری کوتاه مدت در  مجتمع تحقيقاتی البرز، کرج

شکل 2- رشد رقم های مختلف صنوبر مورد آزمایش دو سال پس از کف برکردن 
در مجتمع تحقيقاتی البرز، کرج



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 18

نيـز حاکـی از مناسـب بـودن رقم    هـای صنوبـر بـرای صنایع 
تخته    خرده    چـوب، تخته    فيبـر و صنایـع کاغذ بود )حسـين زاده 

و همـکاران، 1377 و 1380(.
اصـل بسـيار مهـم و اساسـی در ایـن نـوع بهره بـرداری، 
توليـد چـوب در مقاطـع زمانی بسـيار کوتاه    مدت اسـت که با 
توجـه به ضعيف    بـودن توان مالـی صنوبرکاران و نبـود حمایت 
و پشـتيبانی کافـی دولـت از آنهـا و صنوبـرکاری )ماننـد توليد کننـدگان 
محصـوالت زراعـی( از یک    سـو و کسـب درآمـد سـریع حاصـل از 
سـرمایه گذاری در ایـن نـوع بهره بـرداری از سـوی دیگر سـبب گرایش 
و جلـب عالقمنـدی آنهـا بـه کشـت و توسـعه صنوبـرکاری در کشـور 
می    شـود. ضمـن اینکـه مـواد اوليه بسـياری از صنایـع چوبی کشـور نيز 

از ایـن طریـق قابـل تأمين اسـت.
سـابقه ایـن نـوع بهره بـرداری و تحقيقـات مرتبط در اکثر کشـورهای 
اروپایـی، کانـادا و آمریـکا بـه پنـج دهـه پيـش برمی گـردد. در ایـن 
کشـورها از گونه    هـای دیگـری غيـر از صنوبـر همچـون بيـد، اکاليپتوس، 
اقاقيـا و حتـی برخـی از سـوزنی    برگان نيـز اسـتفاده می شـود. بـا ایـن 
وجـود صنوبرهـا به دليـل ویژگی هـای مناسـب تر بيشـترین کاربـرد را در 
ایـن سيسـتم بهره بـرداری دارا هسـتند )مدیررحمتـي و باقـري، 1385؛ 
Bohnes, 1987, Steinbek, 1973(. در برخـی از کشـورهای اروپایی 
ماننـد اتریـش از سـال 1980 ميـالدی دوره هـای بهره بـرداری کوتاه    مدت 
بـا گونه هـای صنوبـر و بيـد و در مرحله اول بـا هدف توليد انـرژی ) انرژی 
Ko-(  زیسـتی( و جایگزیـن کـردن آن با سـوخت فسـيلی مورد توجه بـود

petz, 1986(. بـرای ایـن منظـور، اقدام به سـاخت ماشـين های برداشـت 
اتوماتيـک شـد کـه عمليـات قطـع، خـرد کـردن )چيپـس کـردن( و انتقـال 
خرده چـوب بـا محفظـه مخصـوص بـه کارخانه چوب توسـط یک ماشـين 
و در یـک مرحلـه کاری انجـام می    شـد )شـکل 5(. ایـن موضوع در کشـور 
مـا نيـز از اهميـت زیـادی برخـوردار اسـت. چنانچه حجـم زیـاد چوبی که 
از قطـع درختـان جنگلـی بـرای مصـرف سـوخت توسـط جنگل نشـينان و 
روسـتایيان مسـتقر در حاشـيه جنگل هـا )فقط در جنگل    های شـمال کشـور 
بالـغ بـر 100 هزار خانـوار هسـتند( درنظر گرفته شـود، سيسـتم بهره برداری 
کوتاه    مـدت بـا هـدف توليد انـرژی می توانـد جایگزین مناسـبی بـرای تأمين 
سـوخت مـورد نيـاز جنگل نشـينان و جلوگيـری از قطـع درختـان و تخریب 

بيشـترجنگل ها باشـد.

مشخصه های مناسب رقم    های صنوبر برای سیستم بهره برداری کوتاه    مدت
مشــخصه های مناســب رقم    هــای صنوبــر بــرای سيســتم بهره بــرداری 

از: عبارتنــد  کوتاه    مــدت 
- تــوان جســت دهی زیــاد از محــل ریشــه و یقــه )حتــی پــس از چنــد 

ــدن( ــر ش ــار کف    ب ب
- تحمل سایه جانبی برای رشد سریع در کشت انبوه 

ــی  ــم ول ــاخه های ک ــا ش ــی ب ــه در رقم    های ــاخه    ها ک ــاد ش ــر زی - قط
قــوی وجــود دارد. ایــن ویژگــی در صنایــع کاغذســازی حائــز اهميــت اســت.

- عدم حساسيت به آفات و بيماری ها 
ــرد  ــرای کارب ــورد ب ــن م ــوب. ای ــه چ ــت ب ــم پوس ــد( ک ــبت )درص - نس

ــدی از  ــت محصــول تولي ــای کيفي ــرای ارتق ــع ســلولزی ب در صنای
ــت های  ــی جس ــور کل ــت. به ط ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمي
ــتند. ــی هس ــن خصوصيات ــاد دارای چني ــر زی ــا قط ــاخه ها( ب )ش
در نتيجـه اجـرای طرح    هـای پژوهشـی مختلـف، رقم    هایـی از 
صنوبـر به ویـژه رقم    هـای خارجـی بـا دارا بـودن صفات مـورد نظر 
تعييـن شـدند و نتایج به    دسـت    آمده بـرای بهره بـرداری در دوره های 
مختلـف کوتاه    مـدت به صورت کتاب و مقاله از سـال 1375 منتشـر 
شـد. نتایـج به    دسـت    آمده از طرح هـا به سـازمان جنگلهـا، مراتع و 

آبخيـزداری کشـور نيز ارائه شـد.

منتقل نشدن نتایج پژوهشی به بخش اجرا
ــا ســازمان های اجرایــی و صنایــع  ــا تمــام تــالش و ارتبــاط ب ب
مختلــف چــوب و کاغــذ و کارخانه هــای نئوپان ســازی و 
ــطح  ــرا در س ــرای اج ــی ب ــای تحقيقی-ترویج ــن طرح ه تدوی
پایلــوت در اراضــی وابســته، متأســفانه ایــن نــوع بهره بــرداری 
در بســياری از مناطــق کشــور کــه مســتعد و مناســب هســتند، 
ــن  ــل روش ــه دالی ــت ب ــدم موفقي ــن ع ــت. ای ــترش نياف گس
ــع از  ــط صنای ــی توس ــه چوب ــواد اولي ــت م ــن راح 1- تأمي
ــی  ــا ارزش جنگل ــور و ب ــان قط ــی از درخت ــا و گاه جنگل ه
در دهه هــای 60 و 70 و 2- نبــود توجــه، حساســيت و 
ــه ضــرورت توســعه زراعــت چــوب  آینده نگــری مســئوالن ب
و کاربــرد نتایــج تحقيقــات در عرصه هــای اجرایــی در 

شکل 3- رشد مناسب صنوبر دلتوئيدس 77/51 دو سال پس 
از کف بر کردن در مجتمع تحقيقاتی البرز، کرج

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 18



19 طبیعت ایران/ جلد2، شماره 1، فروردین- اردیبهشت 1396

ــود. درنتيجــه اســتقبال و ســرمایه گذاری از ســوی  کشــور ب
صاحبــان صنایــع انجــام نشــد. بــا توجــه بــه ضــرورت امــر 
ــزداری  ــع و آبخي ــا، مرات ــازمان جنگله ــت های س و سياس
ــگل  ــد ســال پيــش کاهــش برداشــت از جن کشــور از چن
می    شــد  پيش    بينــی  کــه  همان    طــور  و  شــد  اجــرا 
ــرح  ــگل )ط ــرداری از جن ــل بهره ب ــف کام ــه توق ــر ب منج
تنفــس جنــگل( نيــز شــد کــه اخيــراً دســتور اجــرای آن 
ــد.  ــالغ ش ــاورزی اب ــاد کش ــرم جه ــر محت ــوی وزی از س
ــج به    دســت    آمده  ــه نتای ــن چــاره ای جــز توســل ب بنابرای
بهره برداری هــای  به ویــژه  و  پژوهشــی  از طرح هــای 
ــه  ــات بی وقف ــالش و زحم ــد ت ــه برآین ــدت ک کوتاه    م
همــکاران بخــش تحقيقــات در مناطــق مختلــف کشــور 
بــوده، نيســت. بــه هــر حــال نبایــد ماننــد کشــورهایی 
فشــارهای  آمــدن  وارد  از  پــس  اوکرایــن  چــون 
ــی  ــه چاره جوی ــدام ب ــور، اق ــت و کش ــه مل ــدید ب ش
ــير گاز در  ــتن ش ــته بس ــال گذش ــد س ــرد. در چن ک
ــا  ــن و اروپ ــردم اوکرای ــه روی م ــتان ب ــرمای زمس س
ــن  ــگران ای ــه پژوهش ــد ک ــث ش ــيه باع ــط روس توس
ــتی روی  ــرژی زیس ــوب و ان ــت چ ــه زراع ــور ب کش
بياورنــد. حــال آنکــه پژوهشــگران ایرانــی پيشــاپيش 
مشــکالت را پيش بينــی و چاره اندیشــی کرده    انــد. 
ــع  ــروع و رف ــاز ش ــد زمينه س ــوع می توان ــن موض ای
ــه  ــری ک ــد؛ ام ــوب باش ــه چ ــور ب ــای کش نيازه
می توانســت و بایــد از 20 ســال پيــش شــروع 
ــای  ــق جنگل ه ــن طری ــن اینکــه از ای می    شــد. ضم
ارزشــمند کشــورمان نيــز تــا حــدود زیــادی حفــظ 
ــر  ــورهای دیگ ــه در کش ــه ک ــود؛ همان    گون می    ش
ماننــد ترکيــه شــاهد آن هســتيم. نتایــج چشــمگير 
طــرح »تعييــن رقم    هــای مناســب صنوبــر در 

شکل 5- ماشين برداشت تمام اتوماتيک برای بهره برداری کوتاه مدت در کشور اتریش

19

شکل 4- رشد مناسب قطری صنوبر در سيستم بهره برداری کوتاه مدت 
4 ساله )با دوایر مشخص ساالنه( در اراضی صنایع کاغذ غرب

)توضيح: شکاف موجود در نمونه چوب سمت چپ تصویر، به دليل عدم تيمار 
خشک کردن تدریجی چوب به وجود آمده است و ایراد یا نقصی در کيفيت چوب 

توليد شده نيست(.
ــر  ــات صنوب ــروه تحقيق ــه در گ ــدت« ک ــرداری کوتاه    م ــای بهره ب دوره ه
ــور و در  ــع کش ــا و مرات ــات جنگله ــه تحقيق ــد مؤسس ــان تند رش و درخت
اســتان ها و همچنيــن در تعــدادی از اراضــی وابســته بــه صنایــع چــوب و 
ــان  کاغــذ به دســت آمــد، در ســال 1370 منتشــر شــد. اگــر از همــان زم
بــا عــزم و اراده ای راســخ بــا برنامه ریــزی صحيــح و مدیریــت بهينــه بــرای 
ــد،  ــدام می ش ــور اق ــب کش ــای مناس ــی در عرصه ه ــج تحقيقات ــرد نتای کارب
تاکنــون بســياری از مشــکالت اساســی در ارتبــاط بــا تأميــن چــوب مــورد 

ــود.  ــاز کشــور برطــرف     شــده ب ني

پیشنهادها و راهکارها
به    منظـور رفـع مشـکل کاربـرد اجرایـی تحقيقـات در کشـور، نه    تنهـا در زمينه 
صنوبـر و درختـان تند رشـد بلکـه در اکثـر زمينه هـای منابـع طبيعـی همچـون 
جنـگل، مرتـع، بيابـان و ... ضروریسـت »کارگروهـی« به ریاسـت وزیـر جهاد 
کشـاورزی تشکيل شـود که اعضای آن شـامل معاونين تحقيقات )رئيس سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترویج کشـاورزی( و اجرا )رئيس سـازمان جنگلها، مراتع و 
آبخيـز داری کشـور(، ترویج )رئيس دفتر ترویج و مشـارکت های مردمی( و سـایر 
نهادهـای ذیربـط باشـند تـا دسـتاوردهای تحقيقاتی به ویـژه تحقيقـات کاربردی 
در سـطح پایلـوت و در عرصه هـای تحقيقـی- ترویجـی بـا برنامه ریـزی دقيق و 
جامـع به بهره برداران منتقل شـود. ضروریسـت در سـال های اوليه، نظـارت کاملی 
توسـط کارشناسـان تحقيقاتـی، اجرایـی و مروجان بـا حضور مسـتمر در عرصه ها 
و مراحل مختلف کاشـت، داشـت و برداشـت انجام شود. اسـتفاده از نتایج تحقيقات 
بایـد هـم بـرای بخـش اجـرا و هم بخـش تحقيقـات در قالـب آئين نامه هـا و وضع 
قوانيـن جدیـد الزام آور شـود و جزء جدانشـدنی وظایف هـر دو ارگان باشـد. برای 
ارتقـای مرتبه علمی پژوهشـگران بيشـترین امتياز بایـد برای مـواردی درنظر گرفته 
شـود کـه نتایـج به    دسـت    آمده از تحقيقات به طور محسـوس و در سـطوح به    نسـبت 
وسـيع اجرا شـود. برای کارشناسـان سـازمان های اجرایـی نيز افزایش گروه سـاالنه 
منـوط بـه کاربرد نتایـج تحقيقاتی در عرصه بهره برداران، کشـاورزان یـا صنایع چوب 

و کاغذ باشـد. 
متأسـفانه از دفتـر ترویـج و مشـارکت های مردمـی کـه در مقاطعـی به صـورت 
معاونـت نيز تشـکيل شـد و فّعاليّت داشـت، اثـرات مثبـت و قابل قبولی بـا توجه به 
شـرح وظایـف تعيين    شـده ارائه نشـده اسـت. بنابراین ضروریسـت فّعاليّت هـای این 
نهـاد گسـترش بيشـتری یابـد و بـرای هماهنگ کـردن بخش    هـای تحقيقـات و اجرا 
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بـا اسـتفاده از نيروهـای کارشناسـی و متخصـص و به ویـژه 
بـه  پروژه هـا  تبدیـل  و  تحقيقاتـی  پروژه هـای  مجریـان 
طرح هـای تحقيقـی- ترویجی در سـطح پایلـوت در اراضی 
بهره بـرداران وهمچنيـن صاحبـان صنایع اقدام شـود. در این 
راسـتا به منظـور شناسـاندن بيشـتر دسـتاوردهای تحقيقاتی 
به کشـاورزان و سـایر بهره بـرداران برگزاری جشـنواره های 
اسـتانی و منطقـه ای، همایش هـای ملـی و اطالع رسـانی از طریـق 
رسـانه های جمعـی می  توانـد در پيشـبرد اهـداف نهایـی و گسـترش 

نتایـج تحقيقاتـی نقش مهمی داشـته باشـد.
ــدگان  ــه توليدکنن ــت ب ــای دول ــوارد کمک ه ــياری از م در بس
ــد  ــرکاران می  توان ــژه صنوب ــاورزی و به وی ــش کش ــوالت بخ محص
ــد چــوب در کشــور نقــش  ــرای افزایــش تولي ــزه ب در ایجــاد انگي
بســيار مهمــی داشــته باشــد. در ایــن رابطــه، ارائــه تســهيالت بانکی 
بــا دوره    هــای بازگشــت طوالنــی و ســود کــم بــا توجــه بــه شــرایط 
ــرای ســرمایه گذاری  ــرکاران )به خصــوص ب ــوب صنوب ــی نامطل مال
ــادی  ــر زی ــد( تأثي ــدت درآم ــت به    نســبت طوالنی    م ــه و برگش اولي
ــور  ــوب در کش ــت چ ــرکاری و زراع ــعه صنوب ــتای توس در راس
خواهــد داشــت. ارائــه تســهيالت دیگــری ماننــد نهاده    هــای کــود و 
ســم کــه بــه توليدکننــدگان محصــوالت زراعــی تعلــق می گيــرد امــا 
بــرای صنوبــرکاری درنظــر گرفتــه نمی شــود نيــز می    توانــد بســيار 
مفيــد باشــد. همچنيــن برقــراری بيمه زراعــت چــوب و صنوبرکاری 
ــد  )همان طــور  کــه در محصــوالت زراعــی متــداول اســت( می توان
به عنــوان پشــتوانه ای بــرای صنوبــرکاران و ایجــاد رغبــت و انگيــزه 
بيشــتر بــه کار و توســعه زراعــت چــوب و کاهــش بيــم و دلهــره از 
بيــن رفتــن ســرمایه و حاصــل دسترنج شــان در مقابــل بســياری از 

حــوادث و اتفاقــات طبيعــی مؤثــر باشــد. 
درمجمــوع الزم به    ذکــر اســت کــه تاکنــون در مؤسســه 
بــا تخصيــص اعتبــار  تحقيقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور 
به    نســبت زیــاد جــاری و عمرانــی و به کارگيــری نيروی هــای 
ــی  ــدف نهای ــا ه ــی ب ــای تحقيقات ــتيبانی، فّعاليّت ه تخصصــی و پش
ــای کشــور انجــام شــده اســت. توســعه  ــظ و توســعه جنگل ه حف
ــی زراعــت  ــر و به عبارت ــان تندرشــد صنوب ــا درخت ــگل کاری ب جن
چــوب به ویــژه در خــارج از جنگل هــا بخــش مهمــی از تحقيقــات 
انجام    شــده را شــامل می    شــود، امــا متأســفانه درصــد بســيار 
کمــی از نتایــج به    دســت    آمده در اجــرا اســتفاده شــده اســت. 
ــا  ــات جنگله ــالش مؤسســه تحقيق ــام ت ــن    رو ضروریســت تم از ای
و مراتــع کشــور در راســتای به    کارگيــری نتایــج طرح هــای 
ــه در  ــتاد و چ ــه در س ــال های دور چ ــه از س ــد ک ــی باش تحقيقات
ــا  ــورت ب ــن ص ــت. در ای ــده اس ــت آم ــتان ها به    دس ــز اس مراک
ــی  ــا هماهنگ ــوان ب ــده می ت ــنهاد ش ــای پيش ــه راهکاره ــه ب توج
ــاد  ــاالی وزارت جه ــئوالن رده    ب ــطح مس ــا و در س ــایر نهاده س
ــدام  ــرد. اق ــدام ک ــی اق ــطوح اجرای ــه س ــرای ورود ب ــاورزی ب کش
ــد  ــی جدی ــای پژوهش ــرای طرح ه ــب از اج ــتا به    مرات ــن راس در ای
ــت.  ــر اس ــا مهم ت ــا و انباره ــا در کتابخانه ه ــج آنه ــت نتای و انباش

ــای  ــب در عرصه ه ــداوم تخری ــر ت ــر اث ــر ب چنانچــه اگ
مختلــف منابــع طبیعــی تجدیدشــونده در آینــده جنــگل 
یــا مرتعــی وجــود نداشــته باشــند، دیگــر هیــچ کــدام از 
نتایــج تحقیقاتــی قابــل اســتفاده نبــوده و ارزشــی هــم 

ــت. ــد داش نخواهن
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