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دکتـر عـادل جلیلـی، رئیـس مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور 
در گفت وگو با طبیعت ایران:

جنگل هــای شــمال را نبایــد بــه حــال خــود رهــا کنیــم

بحران هـای طبیعـی کشـور از جملـه 
زوال  اقلیـم،  تغییـر 
تغییـر  و  اکوسیسـتم 
کاربـری اراضـی از آنجـا که 
بیشـتر به دلیـل رویکردهـای غیـر 
بی تدبیـری  و  سـاده انگارانه  علمـی، 
به وجـود آمده انـد مقابلـه بـا آنهـا نیـز 
بیـش از هـر چیـز نیازمنـد نـگاه علمی و 
مؤسسـه  میـان  ایـن  در  اسـت.  پژوهشـی 
تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور کـه از 
خـرد جمعی پژوهشـگران در این زمینه سـود 
می بـرد می توانـد بـا نـگاه علمـی و محققانه 
بـه کنتـرل و مدیریـت چالش هـای طبیعـت 
ایـران کمـک شـایانی بکنـد. در این راسـتا 
دکتـر پریسـا پناهـی مدیـر اجرایی نشـریه 

طبیعـت ایـران، میزبـان دکتـر عـادل جلیلی، رئیـس مؤسسـه تحقیقات جنگلهـا و مراتع کشـور بود 
تـا اندیشـه ها و رویکـرد مدیریتـی وی در زمینه هـای مورد بحث، بررسـی شـود. اولویت بندی 

بحران هـای منابـع طبیعـی ایـران، روش هـای کاهش فشـار بر جنگل هـا، بررسـی مدیریت 
جامـع حـوزه آبخیـز، بحـث تنفـس و اسـتراحت جنـگل، گروه هـای راهبـردی منابـع 

طبیعـی و رویکردهـای فعلـی و آتـی مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع 
کشـور در حـوزه کاری خـود از جملـه مباحـث مطـرح شـده در این 

گفت وگـوی طوالنـی بـود کـه حاصـل آن اکنـون پیش 
شماسـت. روی 

گفت وگوی چالشی
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 طبیعـت ایـران: شـما به عنـوان رئیس مؤسسـه تحقیقـات جنگلها 
و مراتـع کشـور بر برنامه هـای مختلفی تاکیـد دارید کـه مهمترین آن 
رویکـرد حفاظتـی اسـت. لطفـًا توضیـح دهید کـه ایـن رویکردها با 

مدیریـت فعلـی در منابـع طبیعی چه ارتباطـی دارد؟
 دکتـر جلیلـی: ما هم اکنـون در منابـع طبیعی با چند پدیـده روبه رو 
هسـتیم کـه یکـی از مهمتریـن آنهـا پدیـده تغییـر اقلیم اسـت. وقتی 
پدیـده تغییـر اقلیـم در کشـوری مثـل ایـران مطـرح می شـود که در 
کمربنـد خشـک و نیمه خشـک دنیـا قـرار دارد، در این صـورت اثر 
مضاعفـی روی محیط هـای طبیعـی آن خواهـد داشـت. همچنیـن 
کشـور مـا در حال حرکت به سـمت توسـعه بـوده و طبیعی اسـت که 
فشـار روی محیط هـای طبیعـی مطرح شـود. همیشـه در اسـتفاده از 
طبیعـت دو مقوله بسـیار مطـرح می شـود: 1- اسـتفاده از کاال: برای 
مثـال چـوب از جنـگل، علوفه از مرتـع و آب از کل اکوسیسـتم. 2- 
خدمـات: کـه نگاهی جدیـد در اسـتفاده از محیط های طبیعی اسـت. 
بحـث نقـش محیط هـای طبیعـی در حفـظ تنـوع زیسـتی به عنـوان 
بسـتر حیـات، حفـظ آب، حفـظ خـاک و همچنیـن منظـر طبیعی از 
دیـد زیبایی شـناختی کـه در اختیار انسـان قرار می گیـرد، همگی در 
ایـن حـوزه به شـمار می رونـد. البتـه نکتـه حائـز اهمیت اینجاسـت 
کـه انسـان بایـد بیـن اسـتفاده از کاال و خدمـات با توجه به کشـش 
اکوسیسـتم تصمیـم بگیـرد. نظـر به تغییـر اقلیـم و نیز فشـاری که از 
نظـر مدیریتـی بـر طبیعـت ایـران وارد شـده اسـت، ناچاریـم کـه به 
طبیعـت بـا نگاه جدید تر کـه بشـود آن را حفظ و احیا کـرد، بنگریم. 
به طـور مثال طـی مطالعـات جدیدی که مؤسسـه تحقیقـات جنگلها 
و مراتع در 10 سـال گذشـته انجام داده، سـطح بیابان های کشـور نه 
32 میلیـون هکتار بلکه 90 میلیون هکتار اسـت؛ یعنی بیشـتر از 50 
در صـد اکوسیسـتم های طبیعـی ایـران را بیابان هـا تشـکیل می دهند. 
وقتـی می گوییـم بیابـان ظرفیـت اکوسیسـتم تعریـف شـده اسـت و 
سـطح وسـیعی از بیابان  داریم، بنابراین باید این اکوسیسـتم را بیشـتر 
به سـمت خدماتـش ببریـم تـا کاالی آن. از طـرف دیگر بحـث تغییر 
اقلیـم مطـرح اسـت که اولیـن آثـار  آن وجود خشکسـالی پایـدار و 
مـداوم اسـت، بنابراین بهتریـن روش مدیریتی حفاظت و احیا اسـت. 
یعنـی بایـد رویکردمـان را در اکوسیسـتم های طبیعی  خود به سـمتی 
ببریـم کـه ببینیـم چگونـه می شـود بـا آسـان ترین و کم هزینه تریـن 

روش ایـن محیط هـا را حفـظ کرد. 

 طبیعـت ایـران: بـا توجه به اینکه در 10 سـال گذشـته مسـاحت 
بیابان هـای کشـور سـه برابر شـده، آیـا مـا برنامه های کوتـاه مدت، 

میـان مـدت و بلند مدتـی هـم در این زمینـه داریم؟
 دکتـر جلیلـی: بله داریـم. چون محیط های طبیعـی، محیط های بکر 
و رها شـده ای نیسـتند و انسـان به نحوی با آنها در ارتباط است. یکی 
از بحث هـای حفاظتی برای مثال توسـعه مناطق حفاظت شـده اسـت 
کـه به طـور معمول بیـن رویکرد حفاظتـی و مناطق حفاظتـی تفاوتی 
قائـل نمی شـوند، در حالی کـه اینگونـه نیسـت. مناطق حفاظت شـده 
هدفـی دارنـد و رویکـرد حفاظتـی یک هـدف دیگر. توسـعه مناطق 

حفاظـت 
شـده یـا آوردن بعضـی 

مناطـق  بـرای  جدیـد  مناطـق  از 
برنامـه  زیرمجموعـه  در  حفاظت شـده 

کوتاه مـدت،  برنامـه  یـک  می توانـد  حفاظتـی 
میان مـدت و بلند مـدت باشـد و این گونـه نیسـت که 

مـا تصمیـم بگیریـم کـه جایـی را منطقـه حفاظت شـده 
اعـام کنیـم. یا اینکـه به عنـوان مثال بـرای رویشـگاه های 

درمنه زارهـا کـه 34 میلیـون هکتـار در کشـور بـوده و اکنون 
مـورد اسـتفاده و چـرا قـرار می گیـرد، نمی تـوان سـریع تصمیم 

گرفـت کـه همین امـروز بهره بـرداری ما به سـمت حفاظتـی برود. 
همـه ایـن مـوارد در قالـب برنامه هـای کوتاه مـدت، میان مـدت و 

دراز مـدت مطـرح می شـود.

 طبیعـت ایـران: از صحبت هـای این روزهای شـما به نظر می رسـد 
کـه منتقـد مدیریـت جامع حـوزه آبخیـز هسـتید، در حالی کـه به این 
مسـئله به عنـوان یک رویکـرد جدیـد در سـازمان جنگلهـا، مراتع و 
آبخیـزداری کشـور نگریسـته می شـود. حـال پرسـش اینجاسـت که 
آیـا شـما واقعـًا مخالـف مدیریـت جامـع حـوزه آبخیز هسـتید؟ اگر 
پاسـختان مثبـت اسـت چـه جایگزینـی بـرای ایـن مسـأله می توانید 

بیـان کنید؟
 دکتر جلیلی: بنده مخالف این رویکرد نیستم و این رویکرد در جای 
خود می تواند مؤثر باشد. به هر ترتیب در مدیریت کان آب ما باید 
برای  یا در بحث آب  مدیریت جامع حوزه آبخیز را در نظر بگیریم 
کشاورزی هم باید مدیریت جامع حوزه را در نظر بگیریم. در مورد 
همین مشکلی که در خوزستان ایجاد شده است، اگر نگاه جامع تری به 

آب می شد به طور قطع چنین مشکاتی به وجود نمی آمد.

 اگـر مـا تنها بـه اسـتحصال آب فکر کـرده ولی دشـت ها، 
بـا  وقـت  آن  کنیـم،  فرامـوش  را  تاالب هـا  و  سـیالب ها 

مشـکل و بحـران مواجـه می شـویم. 
مـن اعتقـاد دارم باید مدیریـت جامع حوزه آبخیز مورد توّجه باشـد، 
امـا ایـن دید در مدیریـت جنگل هـا و مراتع کارکردی نـدارد؛ چون 
در حقیقـت جنگل هـا، مراتـع و بیابان های ما متأثـر از حوضه های 
آبخیـز نبـوده و تحـت تأثیـر اقلیـم و شـرایط خاک هسـتند. اگر 

قرار باشـد بـرای جنگل های شـمال طرح های احیـا و حفاظت 
تعریـف کنیـم، این کار بر اسـاس حوزه مدیریـت جامع آبخیز 

معنـا نـدارد، زیـرا اکوسیسـتم جنگل ها بر اسـاس شـرایط 
جنگلـی  تیپ هـای  اسـت.  آمـده  به وجـود  اقلیمـی 

تیپ هـای  ایـن  از  کدام یـک  هسـتند.  متفـاوت 
جنگلـی بـر اسـاس حوزه هـای آبخیز شـکل 

گرفته انـد؟ هم اکنـون معاونـت آبخیـز، 
مرتع و بیابان را شـکل داده ایم 

تمرکـز  عمـده  و 
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مـا 
و  اسـت  آبخیـز  روی 
کارهـای فیزیکـی آبخیـز به طـور 
کارهـای  یکسـری  اسـاس  بـر  عمـده 
اصـل  می شـود.  انجـام  مکانیکـی  و  فیزیکـی 
مدیریـت مرتـع و بیابان فراموش شـده و به حاشـیه 
رانـده شـده اسـت. اگـر همین موضـوع را بـه جنگل ها 
تسـری دهیم، باز دوباره این حاشـیه بـرای جنگل ها ایجاد 
خواهـد شـد. بنابر ایـن بنـده اعتقـاد دارم کـه مدیریـت جامع 
حـوزه آبخیـز در آب مفهـوم دارد امـا در مدیریـت جنگل هـا و 
مراتـع مفهومی نـدارد. طرح های جنگل داری، طـرح مرتع داری و 
طـرح جامع بیابان بر اسـاس شـرایط خاص اکوسیستم شـان شـکل 

آبخیـز.  نـه حوزه هـای  می گیـرد 

 طبیعـت ایـران: در ایـن رابطـه نظر شـما در خصـوص حقابه های 
محیط هـای طبیعـی چیسـت؟ چراکه مؤسسـه به این موضـوع خیلی 
اهمیـت می دهـد. با  توجـه به بحران های محیط زیسـتی که در کشـور 

وجـود دارد، نقش مؤسسـه در این مورد چیسـت؟
 دکتـر جلیلـی: اگـر کشـوری پـرآب و پـر بـاران بودیم، شـاید این 
موضـوع زیـاد مطرح نمی شـد، اما ما در یک کشـور خشـک زندگی 
مـی کنیـم. آب در ابتـدا نقـش حیـات اکوسیسـتم را بـازی می کـرد 
تـا تأمیـن نیـاز انسـان، امـا متأسـفانه روی کـره زمیـن همـه نیازها 
بـر اسـاس انسـان مدیریـت می شـود. طـی ده هـا سـال به ویـژه در 
قـرن بیسـتم انسـان فکـر کـرد کـه امکانـات طبیعـی بی انتها هسـت 
و می شـود فقـط بـه تأمیـن نیاز انسـان فکـر کـرد و زیـاد ضرورتی 

نـدارد کـه بـه حساسـیت ها و بایـد و 
نبایدهـای طبیعـت توجـه کنیـم. این 
نگـرش منجـر به همیـن بحرانی شـد 

کـه اکنـون دچـار آن شـده ایم. در 
کشـور خشـکی مثـل ایـران، آب 

از چنـد جنبـه مـورد توجه اسـت. 
نقـش اصلی آب در حیات طبیعی 

اکوسیسـتم های مـا اسـت. عمـده تاالب هـا، مانداب هـا، رودخانه ها و 
دشـت های سـیابی موضوعـات زائـدی نیسـتند، بلکـه محیط هـای 
طبیعـی به شـمار می رونـد کـه نقـش حیاتـی دارنـد و اگـر هـم مورد 
بی مهـری قـرار گیرند، به سـرعت واکنش نشـان می دهنـد. این واکنش 
را هـم اکنـون در قالب ریزگرد در خوزسـتان می توانیم مشـاهده کنیم.  
موضـوع دوم، بحـث اسـتفاده انسـان از آب اسـت کـه برای آشـامیدن 
یـا تأمیـن آب بـرای صنعـت و سـرانجام بخـش کشـاورزی مطـرح 
می شـود. موضوعـی کـه مؤسسـه روی آن تأکیـد دارد، ایـن اسـت که 
بـرای اینکه طبیعت مان در بسـتر حیـات باقی بماند، ما در تقسـیم آب 
بیـن بخش هـای مختلف بایـد حقابه محیط هـای طبیعی را به رسـمیت 
بشناسـیم، سـپس آب مـورد نیـاز بـرای مـردم، صنعـت و کشـاورزی 
را مدیریـت کنیـم. بـرای مثال زاینـده رود، به منظور سـه نـوع خدمات 
بـرای مـردم اصفهـان، تـاالب گاوخونـی و کشـاورزی مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. شـما بیـن این سـه مـورد اولویـت را بیشـتر بـه کدام  

مـورد می دهیـد؟
 من اعتقاد دارم که آب برای خود زاینده رود اولویت اصلی است 
چراکه آب باید در بستر خود رودخانه جریان داشته باشد تا تاالب 
تمدنی  بماند،  زنده  زاینده رود  وقتی  بماند.  زنده  هم  گاوخونی 
به نام تمدن اصفهان هم زنده خواهد بود و اگر قرار بر عقب نشینی 
باشد،  باید بخش کشاورزی عقب نشینی کند. در این میان گاهی 
با سیاست درستی تصمیم بگیریم.  بین صفر و یک  ناچاریم  ما 
شبیه این مسئله را متأسفانه در خوزستان مبتال  شده ایم. بنابراین 
موضوع حقابه محیط های طبیعی باید در اولویت تصمیم گیری های 

کشور باشد. 
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 طبیعـت ایـران: می دانیـم کـه ایران کشـوری با پوشـش جنگلی کم 
اسـت. در ایـن میـان جنگل های هیرکانـی نیز با توجه بـه وضعیتی که 
دارنـد و صنعتی بـودن آنهـا از اهمیت زیـادی برخوردارند. بـا توجه به 
اینکـه این روزها فشـار زیادی بـه جنگل های هیرکانی وارد می شـود، 
بـرای تعدیـل این وضعیت از میـان دو گزینه واردات چـوب و زراعت 

چوب شـما کـدام را پیشـنهاد می کنید؟
 دکتـر جلیلـی: منابـع سـلولزی یکـی از نیازهـای جامعـه توسـعه 

یافتـه اسـت؛ یعنی هرچـه جامعه توسـعه یافته تر باشـد، مصـرف منابع 
سـلولزی هـم بیشـتر می شـود. برای مثـال کاغـذ از همین مقوله اسـت. 
میـزان مصـرف کاغذ در کشـوری مثل هنـد 4/5 کیلـو، در آمریکا 300 
کیلـو و متوسـط جهانـی مصـرف آن  37 کیلو اسـت. بنابراین پیداسـت 
کـه هـر  چه جامعـه توسـعه  یافته تر  شـود، نیـاز بـه منابع سـلولزی هم 
بیشـتر خواهد شـد. بنابراین نمی توانیـم بگوییم که نباید منابع سـلولزی 
مصـرف کنیـم. جامعـه ایـران هم جـزو جوامعـی اسـت کـه در فرآیند 
توسـعه قـرار دارد و به همیـن دلیـل نیازمنـد کاالهـای منابـع سـلولزی 
و برنامه هایـی در ایـن زمینـه اسـت. از طـرف دیگـر منابـع سـلولزی 
به عنـوان مـاده خام صنعت چوب و کاغذ کشـور به شـمار مـی رود. این 
صنعـت به دلیل نداشـتن پیچیدگـی، ظرفیت اشـتغال زایی فراوانـی دارد. 
همچنیـن به دلیـل داشـتن موقعیـت جغرافیایـی ویـژه می توانیـم بـه 
کشـورهای همسـایه کاالهای سـلولزی صـادر و ارزش افـزوده ایجاد 
کنیم. از سـویی دیگر، مـا هم اکنون میلیون هـا دالر کاال مصرف کرده و 
اغلـب این کاالها را وارد می کنیم. پرسـش اینجاسـت کـه چرا صنعت 
مـا در کشـور ایـن مهـم را تولیـد نکنـد. بر اسـاس مطالعات مؤسسـه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور، مصرف منابع سـلولزی رو به افزایش 
اسـت و صنعـت چـوب و کاغذ این ظرفیـت را دارد که در کشـور این 

موضـوع 
اساسـی و مهم، ماده اولیه یا 

همان چوب اسـت. یکی از آسـان ترین 
چـوب،  تأمیـن  بـرای  راه  کم هزینه تریـن  و 

واردات آن اسـت. مـا در جایـی قـرار گرفته ایـم 
کـه بـه آسـانی بـه منابـع سـلولزی دنیـا، جنگل هـای

نیم کره شمالی و جنگل های روسیه، دسترسی داریم. بین ما 

و این جنگل ها فقط دریای خزر قرار دارد، بنابراین راحت می شود چوب 
را انتقال داد.  ولی در این میان مطلب بسیار اساسی و کلیدی موضوع 

قرنطینه است. 
ما به روش های قدیمی و ابتدایی قرنطینه چوب، نمی توانیم 
با  امر  این  بلکه  دهیم،  انجام  را  کار  این  و  کنیم  بسنده 
مانند  اقداماتی  است.  انجام  قابل  اقدامات  از  مجموعه ای 
توسعه جدی، اختصاص بندر توسعه یافته، فناوری الزم یا 
حتی فراهم کردن برخی امکانات قرنطینه ای در زمان انتقال 

چوب به ایران.

 البتـه وزرات صنایـع و صاحبـان صنایـع هم باید به سـازمان 
حفـظ نباتـات از نظـر سـرمایه گذاری کمک کنند تا شـرایط 

بـرای قرنطینـه محیـا شـود. اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد، 
بخـش عمـده نیازهای مـا در کوتاه مـدت و میان مدت 

به وسـیله واردات چـوب رفـع می شـود. موضـوع 
دوم بحـث زراعت چوب اسـت. باید اشـاره 

کنـم کـه مـردم مـا در روسـتاها و 
شـمال  عمـده  به طـور 
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تصـور کنید کـه در جنوب تهـران 2 تا 3 هزار 
هکتـار زراعـت چوب صنوبر داشـته باشـیم. 
ایـن موضـوع از لحـاظ محیط زیسـتی بسـیار 
می توانـد بـر تهـران تأثیر گذار باشـد. از طرف 
دیگـر اقتصـادی هم بـوده و بـه تأمیـن منابع 
سـلولزی کمـک کنـد. بـرای زراعـت چـوب 
تنهـا زمین هـای قابـل آبیـاری بـا آب هـای 
نامتعـارف مورد توّجه نیسـت، بلکه بسـیاری 
از زمین هـای شـمال کشـور یـا حفره هایـی 
کـه در جنـگل داریـم می توانیـم با اسـتفاده از 
گونه هـای تند رشـد مشـکل را برطـرف کنیم. 
ایـن  کار عاوه بـر احیـای جنگل هـای منطقه، 
تولیـد چـوب را نیـز در پـی دارد. بنابر ایـن 
به عنـوان  آن  واردات  و  چـوب  زراعـت 
ابـزاری بـرای کاهش فشـار بـر جنگل های 

کشـور الزم و ضـروری هسـتند. 

 طبیعـت ایران: در ارتبـاط با بحث کاهش 
فشـار بـر جنـگل، ایـن روزهـا در محافـل 
علمـی بحث هـای زیـادی دربـاره تنفس و 
اسـتراحت جنگل می شـود. دیدگاه شـما 
مؤسسـه  بزرگتریـن  رئیـس  به عنـوان 
منابـع  زمینـه  در  کشـور  تحقیقاتـی 

طبیعـی، در ایـن بـاره چیسـت؟
 دکتر جلیلی: طرفداران استراحت 
جنـگل، این موضـوع را در مقابل 
جنگل هـای  از  بهره بـرداری 
شـمال مطـرح می کننـد 
در حالی کـه بنـده 

می گویـم:

باید دید خود جنگل چه چیزی می گوید؟
را  ابتـدای صحبت هایـم بحـث حفاظتـی  در 
مطـرح کـردم و بـا توجـه بـه وضعیـت فعلی 
نیـاز  می کنـم  احسـاس  شـمال  جنگل هـای 
مـا  یعنـی  دارد.  بازسـازی وجـود  بـه یـک 
بـا کاهـش سـطح و  در جنگل هـای شـمال 
کیفیـت جنـگل مواجـه هسـتیم و از همه بدتر 
حفره هایـی در دل جنـگل ایجاد شـده اسـت. 
چگونـه می شـود این موارد را بازسـازی کرد؟ 
آیـا  بایـد به طـور کلی بهره بـرداری قطع شـود 
کـه تحـت عنـوان اسـتراحت جنـگل مطـرح 

می شـود، یـا اینکـه رویکـرد احیـا و حفاظت 
را در پیـش گرفـت. مؤسسـه بـر حفاظـت و 

احیـا تأکیـد دارد. 
جنگل هـای شـمال را نبایـد بـه حـال 
خـود رهـا کنیـم. رویکـرد طرح هـای 
جنـگل داری بایـد همـراه بـا رویکـرد 

حفاظتـی و احیـا باشـد.
ــث  ــت  روی بح ــد آن وق ــن ش ــی چنی  وقت
ــرار  ــت پرســش  ق ــگل عام ــتراحت جن اس
بکــر  جنگل هــا  اگــر  چــون  می گیــرد. 
می توانســتیم  آن وقــت  بــود،  خالــص  و 
به عنــوان مناطــق حفاظــت شــده بــه آن نــگاه 
ــای  ــی جنگل ه ــت فعل ــی وضعی ــم، ول کنی
دارد.  احیــا  و  کمــک  نیــاز  بــه  شــمال 
ــرداری  ــن بهره ب ــی بی ــن روش بینابین بنابرای
و اســتراحت بایــد اســتفاده شــود. روش 
مناســب جــدی بــرای جنگل هــا ایــن اســت 
ــرد  ــا رویک ــگل داری ب ــای جن ــه طرح ه ک

ــم.  ــه کنی ــا تهی ــی و احی حفاظت

ــه  ــی ک ــی از اقدامات ــران:  یک ــت ای  طبیع
در دوره جدیــد مدیریتــی  خــود بــه آن 
ــه  ــد و البت ــدازی کردی ــد و راه ان ــاد داری اعتق
پیــش زمینــه ای نیــز در دوره قبلــی داشــت، 
ــی اســت.  ــع طبیع ــردی مناب ــای راهب گروه ه
ایــن گروه هــا حــدود 2 تــا 3 ســال اســت که 
کار خــود را شــروع کرده انــد. لطفــًا توضیــح 
ــا  ــن گروه ه ــه هــدف از تشــکیل ای ــد ک دهی
چــه بــوده و به طــور کلــی برآینــدی از 
فّعالیّت هــای گروه هــای راهبــردی طــی 

ــد. ــان کنی ــال بی ــد س ــن چن ای
 دکتــر جلیلــی: در اوایــل دهــه 80 برخــی 
ــب  ــه در قال ــدی در مؤسس ــای ج فّعالیّت ه
روی  ملــی  طرح هــای  اجــرای  تدویــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــرح مل ــت ط داد. ظرفی
یــک نــگاه کان تــر بــه مجــری، محققــان و 
ــردم  ــاس ک ــن احس ــد. م ــمندان می ده دانش
ــی  ــی و پژوهش ــی، علم ــتر کار تحقیقات بیش
ــتر  ــا بیش ــم و خروجــی این ه ــام می دهی انج
علمــی و پژوهشــی اســت. مــا در دو مــورد 
ــن  ــی از بزرگتری ــم. یک ــادی داری ــاء زی خ
ــوان  ــه می ت ــه چگون ــت ک ــن اس ــا ای خاءه
ــارت  ــا به عب ــه سیاســت ی ــل ب ــم را تبدی عل
دیگــر رویکــرد کــرد؟ دوم اینکــه بــا اســتفاده 

زراعـت صنوبـر را  غـرب  و  غـرب 
کـه یـک فّعالیّت سـنتی قدیمی اسـت، 
انجـام می دهنـد و مـا تنهـا بـه مـردم 
کمـک می کنیـم تا بـا معرفـی رقم ها و 
کلن هایـی کـه دارای تولیدات بیشـتری 
هسـتند و تغییـر روش کاشـت، تولیـد 
دهیـم.  افزایـش  را  سـطح  واحـد  در 
چراکـه می تـوان به راحتـی سـطح زیر 
کشـت را 2 تـا 3 برابـر کـرد و در مصـرف آب 
نیـز محدودیت هـا را مدیریـت کـرده و به جای 
اسـتفاده از آب کشـاورزی از آب های نامتعارف 

اسـتفاده کرد. 

جهاد کشـاورزی اسـتان تهـران اعام کـرده که 
22 هـزار هکتـار  از زمین هـای کشـاورزی با 
آب فاضـاب آبیـاری می شـوند که بـه لحاظ 
بهداشـت و سـامت ایـن یـک فاجعه اسـت. 
بنابرایـن همه مسـئوالن به دنبال تغییر کاشـت 
حـل  عاوه بـر  کـه  کاشـتی  روش  هسـتند؛ 
مشـکل بهداشـت، اقتصـادی و محیط زیسـتی 
باشـد و نیز باعث مشـارکت روسـتاییان شود. 
به خصـوص صنوبـر  زراعـت چـوب  بحـث 
به طور آزمایشـی در بعضی از نقـاط، از جمله 
شـهر ری اجرایـی شـده اسـت. بـرای مثـال 
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از ایــن علــم چگونــه می تــوان راهبــرد 
تعریــف کــرد؟ ایــن کار تنهــا از طریــق 
تحقیقــات به دســت نمی آیــد و بایــد بــه 
کمــک برخــی افــراد باتجربــه و صاحب نظــر 
چــه در بدنــه علمــی، چــه در بدنــه اجرایــی 
و همچنیــن اســاتید دانشــگاهی بــا اتــکا بــر 
اطاعاتــی کــه از تحقیقــات خودمان به دســت 
ــرای  ــدی ب ــم رویکردهــای جدی ــده بتوانی آم
مدیریــت محیط هــای طبیعــی کشــور تعریــف 
ــوان  ــه می ت ــرای مثــال اینکــه چگون کنیــم. ب
فشــار روی جنــگل را کاهــش داد؟ یــا اینکــه 
ــه  ــران را ب ــای ای ــود بیابان ه ــه می ش چگون
ــا چــه  رویکــرد توســعه ای نزدیــک کــرد؟ ی
ــور  ــعه کش ــرای توس ــردی را ب ــوع رویک ن
ــای  ــا محیط ه ــر ب ــا مغای ــم ت ــف کنی تعری
موضــوع  نباشــد؟  کشــورمان  طبیعــی 
ــر  ــی ب ــه حت ــم اســت ک ــق و مه ــدر عمی آنق
تولیــد  نقــل،  و  حمــل  تصمیم گیری هــا، 
ــر  ــی ب ــور کل ــا به ط ــتغال زایی ی ــروت، اش ث
ــذارد.  ــر می گ ــعه ای کشــور تأثی ــه توس برنام
منابــع طبیعــی بــه همــه موضوعــات ارتبــاط 
ــوط  ــات را من ــوان مطالع ــا نمی ت دارد و تنه
ــال  ــرای مث ــاص ب ــوع خ ــک موض ــه ی ب
ــش  ــرد. بخ ــوژی ک ــا اکول ــی ی جنگل شناس
اختیــار  در  مــا  عرصه هــای  از  وســیعی 
می گیرنــد،  قــرار  شــهری  محیط هــای 
ــع  ــد مناب ــا ناچــار هســتیم از دی ــن م بنابرای
طبیعــی نــگاه جدیــدی به مســائل توســعه ای 
دلیــل  به همیــن  باشــیم.  داشــته  کشــور 
و  گرفتنــد  شــکل  راهبــردی  گروه هــای 
ــن گروه هــا در دوره پیشــین  الزم هســتند. ای
ــور  ــز به ط ــون نی ــم اکن ــت و ه ــکل گرف ش
ــا شــده اند و گروه هــای مختلفــی  جــّدی احی
به تناســب موضوعــات نظیــر برنامــه احیــای 
اکوسیســتم های زاگــرس، احیــای شمشــادها 
و غیــره تشــکیل شــده اســت. می تــوان 
تأثیــر ایــن فّعالیّت هــا را در برنامه هــای 
ــز در  ــی و نی ــتگاه های اجرای ــی دس مدیریت
رویکــرد تحقیقاتــی مؤسســه مشــاهده کــرد. 
ــت  ــریه طبیع ــه نش ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
ــران تولیــدی گروه هــای راهبــردی اســت.  ای

 طبیعـت ایـران: به عنـوان آخرین پرسـش، 
بـا توجـه بـه بحران هـای امـروزه کشـور از 

جمله تغییـر اقلیم و زوال اکوسیسـتم، رویکرد 
طبیعـی  منابـع  پژوهش هـای  در  مؤسسـه 

اسـت؟ چگونه 
بحران  چند  با  ایران  هم اکنون  جلیلی:  دکتر   
مواجه است که بعضی از آنها به یکدیگر متصل 
بوده و بعضی هم تأثیر  پذیرند. به ترتیب اهمیت، 
بحران  مهمترین  را می توان  اقلیم  تغییر 
دانست؛ بحران آب، زوال اکوسیستم و 
تغییر کاربری اراضی، موضوعاتی هستند 

که در کشور با آنها مواجه هستیم.
این  با  برخورد  از یک طرف در  اینکه  برای   
موضوع  نظیر  نشویم،  انفعال  دچار  پدیده ها 
زوال  یا  شمال  جنگل های  در  شمشادها 
است  این  روش  بهترین  زاگرس،  در  بلوط ها 
استفاده   Inventory & Monitoring از  که 
کنیم، یعنی وضع موجود و روند تغییرات وضع 

موجود را خوب متوجه شویم.
الزم به ذکر است که بحث های زیادی در 
این خصوص در گروه های راهبردی و شورای 
پژوهشی انجام شد تا در بخش های تحقیقاتی 
خود چه نوع پایشی را تعریف کنیم که بتوان با آن 
روند تغییرات اکوسیستم را خوب تشخیص دهیم 
و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم. بنابراین یکی 

ان شاءاهلل در  از محوری ترین کارهای مؤسسه 
آینده بحث پایش است که پروژه های تحقیقاتی 
آن نیز به طور عمده تدوین شده است. مطلب 
مهم تری نیز مطرح است و آن نگرانی از تنوع 
کشور  گیاهی  گونه های  تنوع  به ویژه  زیستی 
است. با توجه به اینکه ایران غنی ترین ذخایر 
گیاهی را دارد و از 8000 گونه گیاهی موجود، 
2000 گونه اندمیک ایران هستند که متأسفانه 
دارند،  محدودی  پراکنش  و  بوده  نادر  اکثرا 

بنابراین  باید از روش حفاظت بهره گرفت. 
Ex- و   In-sito روش  دو  حفاظــت  در 

situ داریــم. در In-sito بحــث حفاظــت 
ــازمان  ــه س ــت ک ــرح اس ــا مط در جنگل ه
ــع  ــا، مرات ــازمان جنگله ــت و س محیط زیس
و آبخیــزداری کشــور متولــی آن هســتند. در 
ــه در  ــه دارد ک ــه وظیف ــم مؤسس Ex-situ ه
قالــب بــاغ گیاه شناســی و بانک هــای ژن 
ــی از  ــن یک ــد. بنابرای ــام  ده ــن کار را انج ای
رویکردهــای نویــن کــه در گذشــته هــم بوده 
ولــی اکنــون پررنگ تــر شــده بحــث مربــوط 
بــه حفــظ تنــوع زیســتی اســت کــه مؤسســه 
ــال  ــی در ح ــروژه مّل ــا 8 پ ــب 7 ت در قال

ــا اســت. انجــام آنه


