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ازآنجایی که ایران جزو کشورهای با پوشش 
کم جنگل )LFC( بوده و سرانه جنگل در ایران بسیار پایین تر از 

متوسط جهانی آن است، موضوع احیا و توسعه جنگل در آن، برای کشور 
و مردم بسیار مهم است، تغییرات اقلیم و استقرار ایران در کمربند خشک کره زمین، 

موضوع حفظ و گسترش جنگل را پیچیده تر کرده است و موضوعات زیادی را در مورد احیا 
و توسعه جنگل و چگونگی آن مطرح می کند. با توجه به گستردگی موضوع، نشریه طبیعت ایران 

تصمیم دارد، در چند شماره با حضور متخصصان مختلف، پیرامون این موضوع مهم بحث و گفت و گو 
نماید و چالش ها و راهکارها، همچنین، تهدیدها و فرصت های احیا و توسعه جنگل را در ایران بررسی کند. 

در اولین گفت وگو از این مجموعه، بیشتر مباحث نظری موضوع، برنامه های گذشته، تجارب کشور و سایر 
کشورها، پتانسیل ها و ظرفیت های کشور، خالصه ای از برنامه کارگروه احیا و توسعه جنگل در بخش تحقیقات 
جنگل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مطرح می شود. در این شماره از حضور آقایان دکتر عادل جلیلی، 

دکتر رسول اشرفی پور و دکتر مهدی پورهاشمی بهره برده ایم.
طبیعت ایران:

 جناب آقای دکتر جلیلی، با توجه به تشکیل کارگروه  تخصصی احیا و توسعه جنگل در شورای راهبردی 
مؤسسه و تدوین برنامه برای این کارگروه، لطفًا توضیح دهید، چرا موضوع احیا و توسعه جنگل در 

اولویت کاری بوده است؟ اهمیت آن و چالش های پیش روی کشور در این رابطه چیست؟

جناب آقای دکتر عادل جلیلی )عضو محترم هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه شناسی و 
رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(

از زمانی که بحث احیا و توسعه جنگل های کشور در مؤسسه 
شکل  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
احیا و توسعه جنگل های ایران، قسمت اول: مبانی و مباحث نظری

گفت وگوی چالشی
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دکتر رسول اشرفی پور 
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دکتر مهدی پورهاشمی دکتر عادل جلیلی 
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شد.  مطرح  زیادی  بحث های  گرفت، 
سؤاالتی  مبانی،  یک  سری  براساس 
این سمت  به  باید  شکل گرفت، چرا 
حرکت کنیم؟ چه رویکرد جدیدی در 
توسعه جنگل باید مد نظر باشد و نیاز 
دهیم؟  قرار  توجه  مورد  را  آن  است 
تحقیقاتی  پروژه های  رابطه  این  در 
شد  تعریف  مؤسسه  در  گسترده ای 
که  البته  می شوند،  تمام  امسال  آنها  بیشتر  که 
صحبت هایشان  در  پورهاشمی،  دکتر  آقای 
کارگروه  این  تشکیل  کنند.  اشاره  آن  به  باید 
جنگل های  توسعه  و  احیا  برنامه  زمینه ساز 
و  احیا  ملی  برنامه  تدوین  برای  شد.  ایران 
و  طبیعی  منابع  سازمان  از  جنگل ها،  توسعه 
آبخیزداری کشور هم کمک  گرفتیم. شاخص 
ده درصد سطح جنگل، یکی از دالیل اولویت 
این موضوع برای ماست، کشورهایی که کمتر 
از ده درصد از سطح سرزمینی آنها پوشیده از 

با پوشش  جنگل است، در دسته کشورهای 
با  ایران  کشور  می شوند.  تعریف  کم جنگل 
دسته  همین  جزو  اقلیمی،  شرایط  به  توجه 
میزان  این  می توانیم،  ما  آیا  کشورهاست.  از 
سطح جنگل را افزایش دهیم و کشور را از 
این دسته خارج کنیم؟ با توجه به ظهور پدیده 
تغییر اقلیم و نیز با توجه  به استقرار ایران در 
کمربند خشک کره زمین، این پدیده در ایران، 
به مراتب آثار بیشتری را نشان می دهد. همان 
طور که مستحضرید، بحث مدیریت پدیده تغییر 
اقلیم، به خصوص کنترل گازهای گلخانه ای و 
و  است  مطرح  جدی  به طور  کربن  ترسیب 
دارند.  ارتباط  این  در  نقش حیاتی  جنگل ها 
بدون تردید، ما تحت تأثیر این پدیده هستیم، 
رتبه  ایران در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، 
براساس منابع مختلف، بین رتبه های 7-8 در 
نوسان است که متأسفانه جایگاه خوبی برای 
ما نیست. چنین جایگاهی سبب می شود، برای 
بیندیشیم. پدیده سوم که  این موضوع  کنترل 
زوال  بحث  است،  نمایان  ایران  در  به شدت، 
ارائه شده  گزارش های  در  است.  اکوسیستم 
در طرح پایش، حتی در جنگل های خزری 
پروژه   است.  شده  مشاهده  زوال  پدیده  هم، 
گیاهی«،  گونه های  حفاظتی  جایگاه  »تعیین 
در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
در  جم زاد  دکتر  خانم  و  بنده  مسئولیت  با 
به  اتمام می رسد.  حال اجراست و امسال 
نتایج این پروژه نشان می دهد، گونه ها 
ندارند  خوبی  جایگاه  نظر  این  از 
بیشتر  در  آنها،  انقراض  و 
سرعت  با  اکوسیستم ها 

زیادی اتفاق می افتد.
منابع  در  به هرحال 
طبیعی، موظف به 

تأمین نیازهای انسان و به بیان بهتر، نیازهای 
هستیم،  سلولزی  مواد  ازجمله  انسانی  جوامع 
صنایع چوب و کاغذ، که می تواند مزایای نسبی 
تأمین  در  متأسفانه  باشد،  داشته  کشور  برای 
مهم  موضوع  است.  مشکل  دچار  اولیه  مواد 
در چهارچوب  و جنگل  نقش درخت  دیگر، 
که  را  خدماتی  همچنین،  است،  محیط زیست 
به انسان ارائه می دهد، مد نظر است. این چند 
محور مطرح شده، باعث شد که ما موضوع احیا 
و توسعه جنگل را مدنظر قرار دهیم. در گام های 
بعدی، در مباحث راهبردی، یکی از سؤاالت 
پیش روی ما این بود که جنگل را بر چه مبنایی 
در ایران ببینیم، جنگل در تعاریف جهانی دارای 
یک تعریف خاص است و این تعریف در ایران 
اقلیمی، کمی متفاوت است.  به دلیل شرایط  و 
در کل به مقوله جنگل باید براساس سه محور 
اصلی زیر بپردازیم. به عبارت دیگر انتظار ما، از 
موضوع احیا و توسعه جنگل، رسیدن به این 

سه موضوع است:
الف- ترسیب کربن 

را  جنگل  توسعه  و  احیا  برنامه  بتوانیم  اگر 
کنیم،  تعریف  خوب  کربن،  ترسیب  قالب  در 
زمینه جلب مشارکت مالی در مقیاس جهانی، 
می شود،  فراهم  جهانی  سازمان های  به ویژه، 
 به عبارت دیگر، به راحتی می توانیم، نقش احیا 
و توسعه جنگل را در ترسیب کربن به صورت 

کمی اعالم و مشارکت جهانی را جلب کنیم.
ب- تنوع زیستی

باید  جنگل،  توسعه  و  احیا  بحث  در 
شاخص های کمی و کیفی تنوع زیستی را مد 

نظر داشته باشیم. 
ج- نیاز انسان

نقش احیا و توسعه جنگل در ارتباط با تأمین 
با  ارتباط  در  نیز،  و  چوب  و  سلولزی  مواد 

خدمات محیط زیستی چیست؟
مؤسسه  در  ایجادشده  فکری  تحول  براساس 
ضمن  و  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
توسعه  و  احیا  اصلی  محور  جلو،  به  حرکت 
جنگل در ایران تعریف و زیر مجموعه های آن 

مشخص شد:
ایران،  طبیعی  جنگل های  توسعه  و  احیا   -
طبق مطالعات انجام شده در مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور و سازمان منابع طبیعی 
می توان  دقیق  به طور  کشور،  آبخیزداری  و 
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مشخص کرد، سطح جنگل های طبیعی نسبت 
کرده  تغییر  میزانی  چه  تا  قبل  سال  پنجاه  به 
را  سطح  این  می توان  میزانی  چه  تا  و  است 
دوباره احیا کرد؟ به عنوان مثال، سطح جنگل ها، 
در زاگرس n میلیون هکتار است، آیا می توان 
دسترسی  گذشته  سال  در50  آن  مساحت  به 
درصدد  کارگروه  این  درواقع،  کرد؟  پیدا 
پاسخگویی به چنین سؤاالتی است. بنابراین، 
احیا و غنی سازی جنگل های طبیعی، یکی از 
مقوله هایی است که پروژه های خاص خود را 
در ذیل بحث اصلی ما مطرح می کند که باید 

به آن پرداخت. 
چوب  زراعت  ملی  برنامه  چوب،  زراعت   -
تحقیقات  مؤسسه  بین  مشترک  همکاری  با 
جنگلها و مراتع کشور و سازمان منابع طبیعی 
ولی،  است  شده  تدوین  کشور  آبخیزداری  و 
پیگیری  برای  جدی  اراده   و  عزم  متأسفانه 
به  نیست.  موجود  کشور  در  ملی  برنامه  این 
کمتر  و  اقتصادی  بیشتر  پروژه  این  بنده،  نظر 
برنامه،  این  اجرای  با  است.  محیط زیستی 
80درصد منابع سلولزی و چوب کشور تأمین 
ماده  دالر  میلیارد  یک  نزدیک  به  و  می شود 
نفر،   158/000 برای  و  تولید  سال  در  اولیه 
این  شغل ایجاد می شود، همچنین، در تدوین 
برنامه مقرر بود موارد طرح شده، در یک ستاد 
مشترک بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  و  کشور 
مورد  این  متأسفانه  که  شود  پیگیری  کشور 

عملی نشد. 
موفق  تجارب  به کارگیری  بعدی  محور   -

کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان 
تثبیت  خصوص  در  جنگل کاری ها  زمینه  در 
بیابان ها، یا جلوگیری از بیابان زایی است، ذکر 
این نکته الزم است که ایران یکی از کشورهای 

موفق در این ارتباط است. 
- مورد بعد، مقوله شهرنشینی در ایران است، 
شهرنشینی در ایران، قبل و بعد از انقالب، از 
بحث  است.  رسیده  75درصد  به  25درصد 
توسعه پارک های شهری، جنگلی و سایر موارد 
از مقوله های شهرنشینی است. در این موضوع 
هم سه مقوله مهم ترسیب کربن، تنوع زیستی و 
تأمین نیاز محیط زیستی انسان، همچنین منظر، 
طبیعی  منابع  متولی  به عنوان  ما  است.  مطرح 
را  آن  باید  همچنین،  کنیم،  توجه  آن  به  باید 
هدایت کنیم که در زیرمجموعه احیا و توسعه 

جنگل قرار گیرد. 
- مقوله آخر که به آن خواهیم پرداخت و دارای 
ایران«  »باغ های  موضوع  است،  جدی  بحث 
که  است  کشورهایی  ایران جزو  کشور  است. 

در زمینه عرصه های باغی مطرح است، 
که  مطالعاتی  در  بارها،  به طوری که 

مؤسسات  پژوهشکده،  سطح  در 
تحقیقاتی و به ویژه پایان نامه های 
دانشجویی انجام شده، به نقش 
ترسیب  در  باغ ها  جایگاه  و 
کربن، تنوع زیستی و کیفیت 
بخش  در  موجود  خاک 

محیط های  و  زراعت 
اشاره  طبیعی، 

به  نزدیک  ایران  باغ های  شده است. موضوع 
محیط های جنگلی است. یکی از نگرانی های 
مقوله  طرح  جنگل،  تحقیقات  بخش  در  ما 
بود،  جنگل  توسعه  و  احیا  ذیل  در  باغداری 
به طوری که تفکر توسعه باغ ها قوت می گرفت. 
البته که با توجه به محدودیت های آب وخاک، 
امکان توسعه فراهم نیست، حتی سطح باغ ها 
باید کمتر شود، هرچند می توان کیفیت باغبانی 

را به  سمت اهداف توسعه جنگل سوق داد. 
بنابراین، اگر بتوان ظرفیت کمی و کیفی این 5 
محور را مدنظر قرار داد، می توان زمینه اجرایی 
برنامه احیا و توسعه جنگل های کشور را فراهم 
کرد. چهارچوب نظری در جلسات راهبردی 
را  آن  بتوانیم  است  امید  است،  شده  مطرح 

عملیاتی و برنامه ملی را تدوین کنیم. 

طبیعت ایران
به طور  جناب عالی  پورهاشمی،  دکتر  آقای 
خالصه بفرمایید کارگروه احیا و توسعه جنگل 
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در مؤسسه چگونه شکل گرفت؟ چه 
مورد توجه  را  مباحثی  و  موضوعات 
نهایی آن در چه  برنامه  و  داد؟  قرار 
مواردی  به  لطفًا  است؟  مرحله ای 
بفرمایید.  اشاره  هم  برنامه  این  از 
پورهاشمی  مهدی  دکتر  آقای  جناب 
)رئیس محترم بخش تحقیقات جنگل، 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور( 
در تکمیل صحبت های آقای دکتر جلیلی باید 
راهبردی  برنامه  تدوین  زمانی  که  کنم،  عرض 
شورای  در  ایران  جنگل های  توسعه  و  احیا 
راهبردی مؤسسه تصویب شد و در دستور کار 
برحسب  گرفت،  قرار  تحقیقات جنگل  بخش 
درمورد چهارچوب  و  آغاز  مطالعات،  وظیفه، 
نتیجه  شد.  تصمیم گیری  و  هم فکری  برنامه، 
این مطالعات، که حدود سه سال طول کشید، 
تدوین برنامه احیا و توسعه جنگل های کشور 
بود. سعی شد در قالب رئوسی که تعیین شده 
بود، در یک برنامه، هر آنچه که در خصوص 
و  سیاست گذاری  برای  جنگل  توسعه  و  احیا 
که  شود  و خالصه  جمع بندی  بود،  الزم  اجرا 
جلسات  در  شد.  انجام  مهم  این  خوشبختانه 
حسب  مؤسسه،  راهبردی  شورای  مختلف 
نظرات اعضای محترم شورا، اصالحات مختلفی 
تهیه شده،  برنامه  شد.  انجام  برنامه  این  در  نیز 
در عین حال  که اجمالی تدوین شده، یک برنامه 
جامع است که همه جهات را با دیدگاه هایی که 
می دهد.  پوشش  فرمودند،  جلیلی  دکتر  آقای 
یکی از نکاتی که در ابتدای صحبت های آقای 
دکتر جلیلی مطرح شد، تفکیک موضوع احیا و 
توسعه بود که در این زمینه کمی بیشتر توضیح 
Afforesta�  می دهم. در علم جنگل، دو واژه

احیا  برای  به ترتیب   Reforestation و   tion
و توسعه جنگل استفاده می شوند. در خیلی از 
موارد، این دو کلمه با یکدیگر ادغام شده است 
و تفکیک الزم انجام نمی شود، اما، ما از ابتدا 
بومی سازی،  با  و  بین المللی  تعاریف  براساس 
مفاهیم یادشده را از یکدیگر تفکیک کردیم و 
هر واژه را در جای مناسب خود به کار بردیم. 
ابتدای  در  مطرح شده  پرسش های  از  یکی 
تدوین برنامه  این بود، آیا برای تعریف جنگل 
همانند تعاریف بین المللی )FAO(، مرز حداقل 
تاج پوشش 10درصد درنظر گرفته شود؟ یا اینکه 
از تعاریف سازمان منابع  طبیعی و آبخیزداری 

کشور که مناطق با تاج پوشش 5 تا 10 درصد 
را نیز جنگل درنظر می گیرد، استفاده شود. از 
بین المللی  تعاریف  از  نمی توانستیم  یک  سو 
چشم پوشی کنیم و از سوی دیگر می خواستیم 
همخوان و هم سو با منابع داخلی باشیم تا برنامه 
قابلیت اجرایی داشته باشد. بنابراین، در طراحی 
دادیم،  قرار  مالک  را  تعریف  دو  هر  برنامه، 
بدین صورت که طبقه تاج پوشش 10-5 درصد 
برای توسعه جنگل در نظر گرفته شد و طبقات 
تاج پوشش بیشتر از 10 درصد برای فعالیت های 
جنگل  از  خارج  اراضی  عالوه  براین،  احیایی. 

جنگل های  همانند 
Urban For� )شهری 

est( نیز، که آقای دکتر 
اشاره  آنها  به  جلیلی 
توسعه  مقوله  در  کردند،  
شد.  گنجانده  جنگل 
جنگل های شهری مقوله 
شامل  که  است  وسیعی 
جنگل کاری ها  انواع 
پارک های شهری،  مانند 
جنگلی،  پارک های 
حاشیه  جنگل کاری های 
درختان  و   بزرگراه ها 
این  می شود.  خیابانی 
از  یکی  جنگل ها 
پتانسیل های  و  ارکان 
توسعه جنگل در کشور 
ازنظر  اگرچه  هستند، 
شهرداری ها  سازمان 
کشور  دهیاری های  و 
قابل  زیاد  سطوح  این 
بر  ما  نیستند،  گسترش 
این باوریم که فضا برای 

توسعه جنگل در این مقوله بسیار زیاد است. 
راهبردی  برنامه  چوب،  زراعت  موضوع  در 
زراعت چوب کشور به صورت مشترک توسط 
تند  درختان  و  صنوبر  تحقیقات  بخش های 
و  چوب  تحقیقات  و  جنگل  تحقیقات  رشد، 
کاغذ تدوین شد. زراعت چوب در کشور نیز 
توسعه  برای  انکاری  غیرقابل  پتانسیل  دارای 
جنگل و تولید چوب است، به ویژه در شرایط 
کنونی که به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل های 
استحصال  جنگل ها  این  از  چوبی  هیرکانی، 

تولید  برای  چوب  زراعت  نمی شود،  اهمیت 
چوب مورد نیاز بخشی از صنعت چوب و کاغذ 
کشور دوچندان است. آقای دکتر جلیلی درمورد 
باغ های میوه نیز توضیحات مبسوطی را ارائه 
و  اهمیت موضوع  و  بر حساسیت  و  فرمودند 
نقش باغ ها در برنامه راهبردی احیا و توسعه 
جنگل تأکید کردند. در گزارش های کشورهای 
 FRA سند  نسخه  جدیدترین  در  که  مختلف 
)2020( موجود است، آمار مربوط به باغ های 
باغ های میوه، دارای  نیز ذکر شده است.  میوه 
برخی کارکردهای مشابه با پوشش های جنگلی 

ازقبیل ترسیب کربن،  تولید چوب و غنای زیستی 
اعتقاد  کارکردها  این  به  نیز  ما  هستند.  خاک 
احیا  برنامه  در  مقوله  این  گنجاندن  اما  داریم، 
و توسعه نیاز به زیرساخت هایی دارد تا تجربه 
شیب دار  اراضی  در  باغ ها  توسعه  برنامه  تلخ 
تکرار نشود. توسعه باغ ها در اراضی شیب دار 
توسط معاونت وقت امور باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی مطرح شد و دردسرهای زیادی را 
برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
ایجاد کرد. هدف از طرح مقوله باغ های میوه 
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که  است  این  توسعه جنگل  و  احیا  برنامه  در 
برنامه ریزی برای باغ های میوه به عنوان عناصر 
شبه جنگلی باید با محوریت جنگل انجام شود. 
در این صورت، این تصور پیش نمی آید که اراضی 
تبدیل شوند.  باغ  باید  به  تخریب شده جنگلی 

طبیعت ایران
تولید  برای  منابعی  به عنوان  باغ ها  هرچند 
مواد سلولزی و ترسیب کربن اهمیت دارند، 
آیا می توان باغ ها و توسعه آنها را در کنار 

توسعه جنگل قرار داد؟

جناب آقای دکتر جلیلی
کنم،  اشاره  نکته  این  به  باید  باغ ها،  در بحث 
که باغ ها در تأمین منابع سلولزی نقش کلیدی 
حاصل  مواد  بهره وری  میزان  دارند.  جدی  و 
چوب  صنایع  در  آن  از  استفاده  و  هرس  از 
کشور حدود 40درصد است و مابقی به عنوان 
ارتباط  این  در  می شود.  محسوب  ضایعات 
که  است  مطرح  تن  میلیون  در حد 5  عددی 
میزان 2 میلیون تن آن، چوب خالص است، که 
عدد کوچکی نیست، توجه داشته باشیم اوج 

 700000 حدود  شمال  جنگل های  برداشت 
مترمکعب چوب بود. همچنین، با توجه به طول 
عمر باغ ها، آنها نقش مهمی را در ترسیب کربن 
ایفا می کنند، بنده مطالعات زیادی داشتم، تنوع 
زیستی در خاک باغ ها، بسیار نزدیک به خاک 
باغ ها  خاک  در  زیستی  تنوع  است.  جنگل 
قرابت نزدیکی به خاک زراعت ندارد، همچنین، 
اگر به گردشگری به عنوان یک ظرفیت نگاه و 
از  یکی  می توانند  باغ ها  شود،  کار  آن  روی 
مراکز جذب گردشگری باشند. امروزه شاهد 
سطح  در  مختلفی  جشنواره های  برگزاری 
کشور نظیر جشنواره انار 
الهیجان،  چای  ساوه، 
گل  شمال،  مرکبات 
پسته  و  کاشان  محمدی 
کرمان هستیم. این ها در 
ظرفیت های  گردشگری 
نگرانی  دارند.  باالیی 
نگرانی  شما،  مطرح شده 
هنگامی  بود،  هم  بنده 
که احیا و توسعه جنگل 
طبیعی را براساس مبانی 
جنگل شناسی  علمی 
وقت  آن  کنیم،  تعریف 
مفهومی  آن  در  باغ 
ندارد. با توجه به اینکه، 
کردیم،  عمل  منفعل  ما 
در  را  باغ ها  بحث  آنها 
مطرح  شیب دار  اراضی 
به طور  ما  اگر  کردند. 
این  برویم،  جلو  علمی 
نگرانی به طور کلی حذف 

و رفع می شود. 

طبیعت ایران
که  طور  همان  اشرفی پور،  دکتر  آقای  جناب 
کره  خشک  کمربند  در  ایران  مستحضرید، 
که  است  کشورهایی  از  و  دارد  قرار  زمین 
به  و  دارد  جنگی  پوشش  از 10درصد  کمتر 
با پوشش کم جنگل  اصطالح جزو کشورهای 
است. برنامه احیا و توسعه جنگل در برنامه های 
مختلف کشور همیشه مطرح بوده است، ولی به 
نظر می رسد موفقیت این برنامه ها زیاد نبوده و 
سطوح جنگلی کشور کماکان کمتر از حد انتظار 

است. جناب عالی به عنوان رئیس شورای عالی 
جنگل، برنامه احیا و توسعه جنگل را چگونه 
آقای  ارزیابی می کنید و در مورد مطالبی که 

دکتر جلیلی فرمودند، چه نظری دارید؟
)رئیس  اشرفی پور  رسول  دکتر  آقای  جناب 
محترم شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری 

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور(
ضمن سپاسگزاری از دعوت جناب آقای دکتر 
دکتر  آقای  ارزنده  و  درست  مباحث  رحمانی، 
جلیلی و بیان شیوای آقای دکتر پورهاشمی، باید 
در همین ابتدای بحث عرض کنم که با توجه به 
گفتمان ها  این دست  است  کنونی الزم  شرایط 
بیشتر شود، مطالبی که آقای دکتر جلیلی فرمودند، 
کاماًل درست است و جای هیچ گونه مناقشه ای 
هم نیست، این مباحث مورد تأیید است و جای 
تأکید دارد. باید به این مسائل پرداخت، مشکل 
آنجایی اتفاق می افتد که، علی رغم اینکه درست 
هم  سعی  داریم،  نیز  را  آن  علم  می کنیم،  فکر 
می کنیم کارها بدان گونه که می اندیشیم، پیش 
به  اکولوژی  مدیریت  نگاه  هم،  ما  نگاه  برود، 
مدیریت منابع طبیعی کشور است، اما در حوزه 
اتفاقات  شاهد  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
دیگری هستیم، نکاتی که آقای دکتر جلیلی به 
آنها اشاره کردند، تنها شامل حال مدیریت جنگل 
نیست، ایشان، الگویی را با توجه به شرایط امروز 
برای  باید  الگو  این  کردند.  مشخص  کشور 
سالمت، پایداری و توسعه محیط زیست کشور به 
ذیل  در  هم  تاالب  و  مرتع  جنگل،  رود،  کار 
آقای  دارند.  قرار  کشور  محیط زیست  مباحث 
دکتر جلیلی یک الگوی کلی را ارائه فرمودند. این 
علوم  به  احترام  براساس  باید  را  کلی  الگوی 
قواعد  به  احترام  به عبارت دیگر،  یا  اکولوژی 
اکولوژی طبیعت در مدیریت منابع لحاظ کرد. 
با  گاهی  عمل،  در  که  اینجاست  نکته  ولی 
تصمیمات خلق الساعه )نوپدید( مواجه هستیم، 
بسیاری از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، 
به ویژه در برخی قوانین برنامه توسعه پنج ساله، در 
نگاه  مسائل  به  اکولوژیک  دریچه  از  جا  همه 
نمی کند، که اگر این نگاه حاکم بود، در چند دهه 
طبیعت  در  بارگذاری  حجم  این  شاهد  اخیر، 
نبودیم. بارگذاری شدیدی روی طبیعت کشور 
رخ داده است. هم اکنون با مباحث ترسیب کربن، 
یا تغییر اقلیم آشنا هستیم. اگر همین امروز هم 
بخواهیم درست تصمیم بگیریم، بازهم دیر است. 
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یک  به طور مثال،  هستیم.  چیزی  چه  به دنبال 
قانون گذار یا تصمیم گیر، در خصوص بحث احیا 
و توسعه جنگل، در هیئت دولت به دنبال نسخه 
تجویز  که  نسخه ای  متأسفانه  می گردد،  عالج 
می شود، بسیار با عجله است. مثاًل دور هم جمع 
می شویم و می گوییم تا فردا باید این برنامه تدوین 
شود وگرنه اعتبار آن از دست می رود. در این 
وضعیت، نظیر گذشته یک نسخه سنتی به دولت 
ارائه و اعتبار آن هم از بیت المال دریافت می شود، 
ولی اثربخشی آن در طبیعت مشاهده نمی شود. 
موضوعات اشاره شده در باال، جزو آسیب های 
اصلی کار است که باید به آن توجه داشته باشیم. 
از این به بعد، نگاه ما، با توجه به شرایط امروزی 
محیط زیست کشور باید با رویکرد اکولوژی محور 
سرزمین  از  زیادی  بهره کشی  متأسفانه  باشد. 
کردیم، از منابع آب و نیز پوشش گیاهی بهره کشی 
زیادی کردیم، باعث تغییر سیمای سرزمین شدیم. 
سال   20-30 با  را  سرزمین مان  سیمای  اگر 
زیادی  تغییرات  متوجه  کنیم،  مقایسه  گذشته 
می شویم. در شمال کشور، چهره سیمای سرزمین 
تغییر کرده است. ما می دانیم که، چهره  سرزمین 
به خاطر بارگذاری ها و بهره کشی های بیش از حد 
از منابع تغییر کرده است. متأسفانه، به این نکته 
توجه نداریم که همه تصمیمات در علوم مرتبط  با 
اکولوژی باید گرفته شود. حلقه مفقوده در تغییر 
سیمای سرزمین، بی توجهی و به کارگیری علوم 
مرتبط با اکولوژی است. زمانی  که تصمیم گیری 
از  می کنیم، مصلحت اندیشی ها گوی سبقت را 
تصمیم گیری ها می ربایند. این ایراد اساسی است 
که در هنگام تصمیم گیری ها، مصلحت اندیشی ها 
گل می کنند، باید نسبت به رفع آن کوشا باشیم، 
باید گفتمان ها را بیشتر کنیم، برای مثال، اگر گفته 
می شود نیاز به بازسازی  طبیعت داریم، تعریف، 
اهداف و محورهای آن چیست؟ خیلی از مباحث 
به  شکل تئوری، یا نظری در ذهن نقش بسته 
است. به نظر بنده، این موارد الگوسازی نشده 
است. اگر این موارد الگوسازی شود، بی شک 
شاهد خلق اصطالحات جدیدی خواهیم بود. به 
نظر بنده، در این زمینه، ما، خأل علمی و پژوهشی 
داریم که باید به آن بپردازیم. در هفته گذشته در 
یکی از وزارتخانه ها جلسه ای با موضوع قانون 
هوای پاک برگزار شده بود و اصرار، بیشتر روی 
قانون  براساس  بود.  شهرها  سبز  فضای  سرانه 
شده  تصویب  سال 1396  در  )که  پاک  هوای 
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ازنظر بنده، مشکل اساسی ما این است 
درست  اما  می کنیم،  فکر  درست  که 
تصمیم نمی گیریم، فکرهای ما درست 
است، اما در تصمیم گیری ها، بسیاری از 
می گنجانیم،  را  مصلحت اندیشی ها 
گاهی  که  جاست  آن  اصلی  ضعف 
و  دانشمندان  نبود  در  تصمیمات 
کارشناسان گرفته می شوند. تصمیماتی 
که زاویه شدیدی با نگاه مدیریت اکولوژیک بر 
محیط زیست کشور دارند. ازنظر بنده، این مهم 
باید، به عنوان یک آسیب  جدی موردتوجه قرار 
گیرد، با توجه  به اینکه در آستانه  برنامه هفتم 
توسعه کشور هستیم، ابتدا باید به این آسیب توجه 
کنیم. باید در اتاق فکرهای مدیریت اکولوژیک 
سیمای سرزمین منسجم تر عمل کنیم، به همین 
دلیل است که بیشتر به این نشست ها نیاز داریم. 
در یک برهه زمانی، این تفکر حاکم بود که باید 
نظرات را به تصمیم گیران القا کنیم. با توجه به 
شرایط کنونی، بنده بر این باورم که باید استاد و 
محقق با حضور در جلسات تصمیم گیری، سهمی 
باشند،  داشته  طراحی  و  برنامه ریزی  در 
نظر  القای  به  نیازی  دیگر  در این صورت، 
کارشناسی به جمع تصمیم گیر غیر کاردان نیست. 
درواقع، مطالبه اصلی ما در حوزه منابع طبیعی و 
مطرح شده  موضوع  باید  کشور،  محیط زیست 
باشد، باید علم اکولوژی را پاشنه آشیل مدیریت 
منابع طبیعی و محیط زیست کشور به حساب 
آورد، آنجایی که بحث پیرامون جنگل است، دید 
کارشناسی علوم اکولوژی، در علوم جنگل مطرح 
می شود. مطالعه جنگل شناسی از علم اکولوژی 
جدا نیست. همه شیوه های مدیریت در جنگل 
اعم از فمل اشالگ، پناهی، تک گزینی، همگام با 
طبیعت، پرورش شاخه زاد، دانه زاد ناهمسان و 
دانه زاد همسان قابل احترام است. نمی توان یک 
شیوه را به طور صددرصد قبول کرد و یک شیوه 
را به طور مطلق رد کرد. بعضًا یک ابهاماتی را هم 
به وجود می آورند که نسخ مطرح شده غربی و یا 
غیربومی است و این نسخ برای جنگل های ما، 
کاربرد ندارد، این نکته را قبول ندارم، شیوه های 
جنگل شناسی، منبعث از علم اکولوژی جنگل 
است، البته که این مهم را نمی توان رد کرد. مهم 
این است که شیوه های یاد شده، کاربرد درستی 
داشته باشند. در نشست های جهانی، از حفاظت 
جنگل و افزایش سطح جنگل ها صحبت می کنیم، 

در واقع مهم ترین ابزار، جنگل شناسی است. با این 
دقت  تصمیم گیری هایمان  نسبت  به  باید  ابزار، 
داشته باشیم. در صحبت های دوستان به توسعه 
جنگل در زاگرس اشاره شد. می خواهیم بدانیم 
چه  زاگرس  جنگل های  پیش  سال   5-10
سطحی داشته اند؟ و آیا ما می توانیم دوباره به آن 
سطح )10-5 سال گذشته( بازگردیم یا نه؟ در 
پاسخ باید این نکته در ذهن ما شکل بگیرد، چرا 
با اینکه در سال های گذشته، عملیات جنگل کاری 
از طریق کاشت بذر و نهال اجرا شده، تعدادی از 
آنها سبز نشده است؟ این موضوع نشان می دهد، 
وقتی که طبیعت تخریب شده و به این حال و روز 
در آمده است، باید نگاه سیاست گذاری ما این 
شکل،  چه  به  بازسازی  مرحله  در  که،  باشد 
کیفی سازی  بحث  به  دهیم.  انجام  کیفی سازی 
اکوسیستم باید توجه شود. در خصوص بحث 
به  نیاز  هنوز  ایران،  در  اکوسیستم  کیفی سازی 
ساختن  جایگاه   بهترین  داریم.  واژه ها  ساختن 
واژه ها، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
همچنین دانشگاه است. بنده هنوز یک سری از 
واژه های علمی را کم می بینم. ما هنوز در حال 
صحبت با واژه های گذشته هستیم. هرچند که 
واژگانی مثل احیا و توسعه قابل احترام  هستند، 
در  ما  می کنم.  مشاهده  علمی  خأل  یک  بنده 
نیازمند یک  کشور،  مدیریت سیمای سرزمین 
جدید   )Terminology( اصطالح شناسی 
Resto� )هستیم. باید به این خأل در بازسازی 

نگاه  باید  کنیم،  توجه  اکوسیستم ها   )ration
کیفی سازی داشته باشیم. به نظر بنده، در نگاه 
بیان  کشاورزی  در  که  همان طور  کیفی سازی، 
می کنیم، باید به زنجیره تولید توجه داشته باشیم، 
با یک زنجیره  نیز،  بازسازی  در بحث احیا و 
مواجه هستیم. باید به زنجیره توجه داشته باشیم، 
اولین قدم در این زنجیره، نوع نگاه ما در خصوص 
احیا و بازسازی است. آیا نگاه ما، در احیا و 
بازسازی، فقط تولید نهال است؟ یا فقط کشت 
سرزمینی است؟ مثاًل، در معاونت باغبانی جهاد 
کشاورزی، کشت سرزمینی را توسعه باغ ها در 
اراضی شیب دار می دانند، یا در نهاد اجرایی، برای 
کشت سرزمینی، اسم دیگری قرار می دهیم، ولی 
یا  فکر  در  که  چیزی  آن  می بینیم  عمل  در 
به عبارت دیگر، در پس زمینه ذهن مان در ارتباط 
اتفاق نمی افتد،  با توسعه جنگل است، باز هم 
موارد یادشده را باید آسیب شناسی کرد، باید دید، 
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است(، به ازای هر نفر باید 15 مترمربع فضای 
سبز شهری داشته باشیم، حضار می گفتند، این 
مهم برای ما در بسیاری از شهرها قابل احصا 
نیست. از طرف دیگر هم زیر فشار دستگاه های 
نظارتی هستیم. شهرداری این تقاضا را داشت که 
فضای سبز شهری را کاهش دهید، حتی لفظ، 7 
مترمربع نیز مطرح شد. بنده در جلسه دیدم که 
نماینده سازمان حفاظت محیط زیست تا حدودی 
نرم شد، ایشان ابراز کردند که نظرات به صورت 
مکتوب به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال 
می شود و سازمان آنها را بررسی می کند. بنده 
عرض کردم قبل از نگارش قانون، کمیته های 
تخصصی تشکیل شد. در این کمیته ها بسیاری از 
بررسی  و  گذاشتیم  هم  کنار  در  را  شاخص ها 
کردیم و گاهی در برخی از کمیته های کارشناسی 
شرایط  خشکیدگی،  شاخص  داشتم.  حضور 
اقلیمی کشور، شاخص ریزگردها، شاخص کمیت 
کالن شهرها و سایر شاخص ها را درنظر گرفتیم. 
با بررسی شاخص ها به این نتیجه رسیدیم که 
باید  نفر  هر  برای  سبز  فضای  سرانه  حداقل 
15متر مربع باشد. نکته در این جا نهفته است که 
نوع توجه و محاسبات شهرداری ها با ما متفاوت 
است وگرنه می تواند زمین هایی را برای توسعه 
یک  در  گاهی  کند.  احصا  سبز شهری  فضای 
شهرداری این مقوله مطرح است که، وقتی ارزش 
یک زمین A ریال است، چرا باید آن را برای 
فضای سبز اختصاص دهیم. مثاًل چرا در زمینی 
که ارزش افزوده باالیی دارد، باید پارک احداث 
شود؟ ما باید چنین نگاه هایی را تغییر دهیم. تا 
زمانی  که نگاه ها تغییر نکند و تنها کارشناسان 
منابع طبیعی این نوع نگاه ها را داشته باشند، کاری 
از پیش نمی بریم. اگر مثاًل نگاه شهردار، نماینده 
مجلس، یا نماینده دولت در کمیسیون زیربنایی 
تغییر نکند، بازسازی طبیعت اتفاق نمی افتد و 
جلسه  در  بنده  نمی شود.  تعدیل  بارگذاری ها 
عرض کردم که حداقل سرانه فضای سبز شهری 
15 مترمربع است و باید به آن توجه کنیم. جناب 
به  صحبت هایشان  در  پورهاشمی  دکتر  آقای 
بحث تراکم تاج پوشش در احیا و توسعه جنگل 
و تعاریف استاندارد جهانی اشاره کردند ولی در 
بحث تراکم تاج پوشش جنگلی در مناطق بیابانی، 
این رقم متفاوت )5-1 درصد( را قائلیم. ما در 
این خصوص، اصرار داریم، چرایی آن در این 
است که از یک سو، به دلیل شرایط کشور، هر 

ساله نقاط بحرانی بیشتر می شود. در گذشته بیان 
اما  بیابان زایی است،  استان درگیر  می شد، 14 
اکنون به 21 استان رسیده است. از سوی دیگر، 
فشار برای گرفتن زمین و تغییر کاربری ها نظیر 
کاربری  نوع  هر  یا  صنعتی،  شهرک  معدن، 
منابع طبیعی  که می تواند در عرصه  غیرعرفی 
باشد، قابل توجه است. در قانون آمده است، تغییر 
کاربری تنها درمورد جنگل ممنوع است، بنابراین، 
جزو  باید  را  تراکم 5-1درصد  با  تاج پوشش 
جنگل حساب کرد، در غیر این صورت تاغ زارهای 
طبیعی نیز برای پاسخ به درخواست های زمین از 
این  زیادی  موارد  در  حتی  می روند.  دست 
توسعه ای  برنامه های  جنس  از  درخواست ها 
نیست. برای ما هم مشخص است، اگر این پروژه 
برای ما هم بخواهد اجرا شود، دارای اثرگذاری 
از  بسیاری  نیست.  منطقه  در  مناسبی 
اثرگذاری  عرصه،  واگذاری  درخواست های 
این  در  ندارند.  را  الزم  توسعه ای  و  اقتصادی 
خصوص مثال های متعددی داریم. جناب آقای 
تهران(،  دانشگاه  محترم  )استاد  مخدوم  دکتر 
حداقل سه دهه است، که می فرمایند، پروژه های 
تهیه  مشمول  باید  محیط زیست  در  اثرگذار 
گزارش ارزیابی آثار محیط زیستی باشند. ما باید 
پیامدهای مثبت و منفی پروژه ها را ببینیم. در 
 ظاهر، بسیاری از پروژه ها دارای گزارش ارزیابی 
محیط زیست هستند و در کمیته ارزیابی سازمان 
حفاظت محیط زیست ارائه شده اند، زمانی که بنده 
مسئولیت استانی داشتم، در بسیاری از کمیته ها 
بودم و شاهد نوع و نحوه برخورد با این پروژه ها 
بودم. در آن زمان، در پروژه های ارزیابی آثار 
محیط زیستی پروژه های عمرانی کشور، بسیاری 
از اعضای رسمی، حضور داشتند. منابع طبیعی 
نیز عضو رسمی این کمیته بود. طی این چند سال 
اما متأسفانه، تعداد اعضا به 3-4 نفر کاهش یافت 
عضو  دیگر،  اثرگذار  دستگاه های  از  برخی  و 
رسمی این کمیته نیستند. متأسفانه کسی هم توجه 
است. هرچند،  نداشته  این موضوع  به  را  الزم 
درست فکر می کنیم، اما به درستی عمل نمی کنیم، 
به عبارت دیگر، تصمیم های درستی نمی گیریم و 
به درستی به سازوکار و ساختار کار توجه نداریم. 
در صحبت های مطرح شده، بنده سعی کردم به 
در شورای عالی  کنم.  اشاره  مهم ترین آسیب ها 
جنگل، سعی کردیم به بسیاری از مسائل توجه 
کنیم. به عنوان مثال، مشاهده کردیم، بسیاری از 

گون زارها توسط پدیده های نوظهور دچار افول 
شده اند. فشار زیادی روی گون زارها بوده است. 
این فشار، ناشی از واگذاری زمین و فعالیت های 
معدنی است. این مسائل در مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور توسط محققان برجسته ای 
ازجمله آقای دکتر جلیلی و آقای دکتر معصومی 
بررسی شده است، بسیاری از آنها مسائل اساسی 
هستند که می توانند جلوی آسیب ها را بگیرند، ما 
سعی کردیم که در این سه الی چهار سال اخیر 
یا  دستورالعمل،  ضابطه،  اساسی  مسائل  برای 
شیوه نامه تعیین، تعریف و ابالغ کنیم، که از جمله 
آن، گون زارها بود. نحوه تصمیم گیری در بحث 
تصمیمات  جزو  بنده،  ازنظر  جنگل،  تنفس 
خلق الساعه است. تنها در ظاهر، نگاه اکولوژی به 
و  برنامه ریزی  چتر  که  هنگامی  داریم.  جنگل 
به  و  برمی دارید  از جنگل  را  اجرایی  مدیریت 
برنامه  می کنید،  اکتفا  مطلق  فیزیکی  حفاظت 
با  ارتباط  در  نمی کند.  پیدا  تحقق  حفاظت 
در  جنگلی  درختان  برداشت  و  نشانه گذاری 
در  مستحضرید  مردم،  باغ های  و  مستثنیات 
بسیاری از باغ های کشور )در حاشیه یا وسط 
باغ(، تعداد زیادی درخت جنگلی داریم، درمورد 
این ها، در گذشته دستورالعمل نیمه کاملی وجود 
داشته که موردتوجه قانون بوده است. البته، ما، 
این مهم را مشخص کردیم و دستورالعمل کاملی 
تهیه و ابالغ شد، این دستورالعمل نشان می دهد، 
و  قطع  خواهان  )متقاضی(،  باغ  صاحب  اگر 
بهره برداری از درختان جنگلی داخل باغ خود 
را  آن  و  بپذیریم  شرایطی  چه  تحت  بود، 
همچنین،  کند.  برداشت  تا  کنیم  نشانه گذاری 
شیوه نامه مربوط به حمل چوب آالت )باغی و 
غیرباغی( را مشخص کردیم. در گذشته بانک 
اطالعاتی نداشتیم، هم اکنون در 90درصد موارد 
از  چوب  از  حجم  چه  کنیم،  اعالم  می توانیم 
استان ها خارج، یا به آنها وارد می شود. فضای 
کارهای سازمان  دادن  در سروسامان  دیجیتال 
خیلی اثرگذار بود و به کمک سازمان آمد. یکی 
دیگر از کارهای اثربخش که در سه سال اخیر 
انجام شد و کماکان به ادامه آن اصرار داریم، بحث 
توسعه ذخیره گاه های جنگلی است. باتوجه به 
دستورالعمل هایی که در بهار سال 1401 برای 
ذخیره گاه های  توسعه  کردیم،  ارائه  گون زارها 
مرتعی را هم در دستور کار قرار دادیم. توسعه 
ذخیره گاه های جنگلی را نیز افزایش دادیم. مثاًل 
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در یک سال 470/000 هکتار بر سطح 
ذخیره گاه های جنگلی مان اضافه کردیم. 
عدد  سال،  یک  برای  رقم،  این 

قابل مالحظه ای بوده است. 
سازمان  هم،  کربن  ترسیب  بحث  در 
در  چند منظوره  اهداف  در  تجاربی 
مبحث،  این  دارد.  سرزمین  سطح 
ترمینولوژی  که  است  مباحثی  جزو 
و درک مهندسی بیشتری را می طلبد. در این 
قسمت، واژه سازی نکردیم. نظر بنده این است 
که مؤسسات به ویژه مؤسسه تحقیقات جنگلها 
چندمنظوره   طرح های  روی  کشور،  مراتع  و 
نتایج و تجارب ارزنده ای دارند،  سازمان، که 

کار کند. طرح های چندمنظوره  با جایکا )ژاپن( 
ترسیب  پروژه  هم اکنون  دادیم.  انجام  فائو  و 
پروژه هایی  جزو  جنوبی،  خراسان  در  کربن 
قابل توجه  آن  خروجی  داده های  که  است 
طبیعی  و  اکولوژیکی  مسائل  در  هم  است. 
بعد  در  هم  و  سرزمین(  طبیعت  )برنامه ریزی 
کار مشارکتی در جوامع محلی، خروجی های 
کارها  این  همه  آوردیم.  دست  به  را  خوبی 
نیازمند تیمی از محققان، اساتید و دانشجویان 
است که باید نتایج این پروژه ها را آنالیز کنند. 

یک سری از پروژه ها در کار خود بسیار موفق 
است،  این  اساسی  سؤاالت  از  یکی  بودند. 
جنس  )از  موفق  پروژه های  می توان  چگونه 
را  جنوبی(  خراسان  استان  در  کربن  ترسیب 
پروژه های  داد؟  توسعه  بیشتری  سطح  در 
چند منظوره  در استان چهارمحال و بختیاری، 
در کاهش مصرف هیزم منطقه بسیار اثرگذار 
بوده است، برخی مردم محلی به خاطر تأمین 
بلوط  درخت  تنه  زیر  خود،  سوخت  و  نیاز 
آن  و  می زدند  تبر  خانگی  مصارف  برای  را 
صنعتی  مصرف  حد  در  حتی  می انداختند.  را 
نیز استفاده نمی شود. شما اگر بخواهید چوب 
صنعتی برداشت کنید، وقتی تنه درخت را نگاه 

می کنید، بی شک، تنه صنعتی داشته است. ازنظر 
بنده، پروژه های چندمنظوره ای که سازمان در 
نقاط مختلف کشور کار کرد، هنوز الگوسازی 
نشده است. چرایی موضوع را باید در نبود تیم 
متفکر و پژوهشگر جستجو کرد. کار این تیم 
جدیدی  ترمینولوژی  تنظیم  موجب  بی تردید 
جدیدی  الگوهای  می شود،  باعث  می شود. 
ما  شود،  احصا  موارد  این  اگر  شوند.  تعریف 
توسعه  و  احیا  بحث  در  را  جدیدی  مفهوم 
پیدا می کنیم. در بحث احیای جنگل و مرتع 

واژه ها  سری  یک  نیازمند  کشور(،  )طبیعت 
آسیب شناسی  با  هستیم.  جدید  تعاریف  و 
منابع  سازمان  که  چند منظوره ای  پروژه های 
است،  داده  انجام  آبخیزداری کشور  و  طبیعی 
می توانیم  ما  می شوند.  کشف  خروجی هایی 
فصلی نو از دانش را در خصوص بحث احیا و 
توسعه جنگل داشته باشیم و آن را تبیین کنیم. 

طبیعت ایران
آسیب شناسی برنامه های گذشته مطلب بسیار 
مطرح  اشرفی پور  دکتر  آقای  که  بود  مهمی 
گیرد.  قرار  جدی  مورد توجه  باید  و  کردند 
هرچند، برنامه های احیا و توسعه در برنامه های 

این  عمل،  در  بوده،  کشور  توسعه  پنج ساله 
برنامه ها تحقق نیافته است. آیا اشکال از خود 
خوب  برنامه ها  این  آیا  است؟  بوده  برنامه ها 
تهیه نشده اند؟ یا اشکال در جای دیگری بوده 
است؟ آیا تصمیمات خلق الساعه و بی توجهی به 
برنامه های درازمدت، مانع تحقق این برنامه ها 
شده است؟ برای اینکه در آینده با این مشکل 
روبه رو نشویم، برنامه خوب و جامعی داشته 
باشیم و آن را به درستی اجرا کنیم، چه کارهایی 

باید انجام دهیم؟



87 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 5، پیاپی 36، آذر - دی  1401

جناب آقای دکتر اشرفی پور
مطلب  است  الزم  سؤال  این  به  پاسخ  از  قبل 
دیگری را اضافه کنم که احتماالً همه شما آن 
را در خبرها شنیده اید، یک ماه گذشته وزارت 
صمت، فهرستی را از تعدادی معادن جدید در 
کشور در سامانه قرار داده است. دولت محترم 
نیز بر سرعت هر چه بیشتر واگذاری آنها تأکید 
منابع  سازمان  است،  ضروری  هم اکنون  دارد. 
حفاظت  سازمان  کشور،  آبخیزداری  و  طبیعی 
محیط زیست، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور، همچنین سایر مراکز و پژوهشکده ها با 
مطالبه گری از وزارت صمت به دنبال این موضوع 

باشند که فعال سازی این معادن، چقدر در ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی کشور تأثیرگذار خواهد بود. 
در این شرایط بحران زده محیط زیست کشور و 
کمبود شدید منابع طبیعی تجدید شونده، باز هم 

درحال بارگذاری شدید روی طبیعت هستیم. 

طبیعت ایران 
مطالبی که شما در مورد معادن می فرمایید، در 
یکی از نشریات طبیعت ایران توسط آقای دکتر 

جلیلی مورد نقد قرار گرفته است. 

جناب آقای دکتر اشرفی پور
را  طبیعت  اکوسیستمی  خدمات  ارزش  باید 
به درستی احصا کنیم. نگاه بنده این نیست که 
معادن را به طور کامل حذف کنیم. ارزش ریالی 
اکوسیستمی  خدمات  ارزش  برابر  در  معادن 
سرزمین ملموس نیست، درواقع، نمی تواند در 
مقابل آن عرض اندام کند. جیب چند نفر خاص 
را پر می کند، حتی جیب مردم محلی را که در آن 
منطقه زندگی می کنند، پر نمی شود. ما باید این 

مسائل را بدون تعارف بیان کنیم. 

جناب آقای دکتر جلیلی

در  اشرفی پور،  دکتر  آقای  ارائه شده  مطالب 
گروه های راهبردی، مطرح شد، تمرکز و تفکر 
این گروه ها، یافتن راه حلی برای خروج از حالت 
انفعال بود. باید یک رویکرد پیشروانه و فعال 
برای حفظ و توسعه منابع طبیعی کشور داشت. 
باید به سه الی چهار پدیده توجه کرد، به هرحال 
که  هستیم  مواجه  )بشر(  انسان  با  سو  یک  از 
خواسته های  و  نیازها  نسبت  به  نمی توانیم 
وی بی تفاوت باشیم و از سوی دیگر، با یک 
سیستمی که کشور را اداره می کند. هر اتفاقی که 

می افتد، خواه یا ناخواه اثری روی محیط های 
طبیعی کشور دارد. در این گروه، به این مسئله 
فکر کردیم و با نگاه توسعه ای هم به آن ورود 
کردیم. ذکر این نکته هم الزم است، بنده درمورد 
تغییر نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  به  کشور 
صحبت هایی  متولی  سازمان  به عنوان  کشور، 
آبخیزداری،  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  دارم، 
یک سازمان اکوسیستمی بود و نام قبلی ازنظر 
بنده بهتر بود. پیشنهاد می کنم، یکی از شماره های 
نام  تغییر  این  موضوع  به  چالشی  گفت وگوی 

اختصاص یابد.

جناب آقای دکتر اشرفی پور
ازنظر بنده هم نام سازمان مهم است و باید به نام 

سابق خود برگردد. 

جناب آقای دکتر جلیلی
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  اصلی  وظیفه 
آبخیزداری کشور، حفظ جنگل ها و مراتع کشور 
است. با تغییر این نام  به سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور، این سؤال در ذهن متبادر 
می شود، آیا نفت و گاز )منابع تجدید ناشونده( 
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جدید  نام  این  در  نیز 
یک  به  موضوع  این  می گنجند؟ 
بحث جدی نیاز دارد. هنگامی که باید 
با در نظر گرفتن توسعه و پدیده های 
تغییر  یا  اقلیم،  تغییر  مثل  نوظهوری 
کنیم،  تدوین  برنامه  اراضی  کاربری 
شایسته است نسبت به موارد یادشده 
بی تفاوت نباشیم، آنها را در نظر بگیریم 
و سپس نسبت به تدوین برنامه اقدام کنیم. ما باید 
برنامه ای مدون بنویسیم که جامعه و تصمیم گیران 
را متقاعد به انجام آن نماید. هدف از این کارگروه 
این بود که بتواند ازنظر زیرساختی )محیط زیستی 
و توسعه ای( در یک مسیر درست هدایت شود. 
کشور ایران نه تنها ازنظر محیط زیستی در وضعیت 
خوبی به سر نمی برد، بلکه ازنظر اقتصادی نیز، 
وضعیت مناسبی ندارد. در ایران نزدیک  به 12 
ابرچالش داریم، در محیط زیست و محیط های 
طبیعی، در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
... با چالش روبه رو هستیم، بدون تردید، اگر 
کشور دیگری در این شرایط بود، تاکنون بارها و 
بارها به زمین خورده بود، ولی ما با وجود همه 
این  چالش ها، همچنان با آنها دست و پنجه نرم 
می کنیم. اعتراضات موجود در کشور، ناشی از 
این ابرچالش هاست. مردم که با کشور دشمنی 
ندارند، آنها می خواهند، خوب زندگی کنند. در 
بحث منابع طبیعی، ایران جزو کشورهایی است 
که اگرچه زحمت فراوانی برای این منابع کشیده 
و تجربیات زیادی را به دست آورده، متأسفانه 
موفق نبوده است. باید به این شکست ها توجه 
کرد و دلیل)های( آن را جستجو کرد، ما هرگز 
نتوانستیم محیط های طبیعی را که در اختیارمان 
می تواند  مورد  این  کنیم،  ارزش گذاری  است، 
یکی از این دالیل باشد. این ارزش گذاری در 
برای  زمین  واگذاری  نظیر  فعالیت هایی  قبال 
این  معدن، توسعه، صنعت و... قرار دارد. طی 
سال ها، ارزش گذاری منابع طبیعی را در کنار 
ما  ندادیم.  قرار  فعالیت ها  این  ارزش گذاری 
کنیم، در  بیان  قیاسی،  استدالل  با  می توانستیم 
اینجا، وجود این معدن ضروری نیست و منابع 
قرار  ما  اختیار  در  را  اقتصادی  منابع  طبیعی، 
می دهد، یکی از مباحث کلیدی که در بحث احیا 
و توسعه جنگل دنبال می کنیم، این است که، 
نقش آن نه تنها در تولید چوب و اقتصاد 
مشخص می شود، بلکه مشخص 

اشتباهات  از  مقدار می تواند  به چه  که  می کند 
جلوگیری کند و چقدر می تواند نیاز کشور را 
حل کند. پیرو اشاره  آقای دکتر اشرفی پور در 
رابطه  با تأمین سوخت از درختان بلوط منطقه 
اروپا  از  نیز  گزارش هایی  محلی،  مردم  توسط 
با  )اروپای شرقی( شنیده می شود که هم اکنون 
بحران انرژی دست و پنجه نرم می کنند، مردم 
اروپا نیز، جهت تأمین نیاز خود، به تهیه چوب از 
جنگل روی آورده اند و نیاز خود را با تهیه هیزم 
از جنگل تأمین می کنند و این کار به خودی خود، 
موجب ایجاد چالش شده است. در بحث ترسیب 
کربن، بنده هنوز معتقدم، مسئوالن و حتی خود 
پژوهشگران حوزه های علمی نیز مفهوم تغییر 
اقلیم را به  خوبی درک نکرده اند. غول خفته ای که 
به آرامی در حال بلعیدن کشور است و تا ده سال 
آینده کشور را به زمین می زند، هم اکنون نیز آثار 
خودش را گذاشته است. کشورهای صنعتی، نظیر 
به عنوان  گلخانه ای،  گازهای  کاهش  به  آلمان، 
یک ظرفیت فناوری و یک تحول، در رقابت 
جهانی اقتصاد نگاه می کنند، اما در ایران، به آن 
توجه نمی کنند. بحث ترسیب کربن، ظرفیتی برای 
ایران است تا نشان دهد با وجود خشک بودن 
اقلیم، می تواند، سهم خود را در ترسیب کربن به 
میزان N درصد ایفا کند و در مقابل، نهادهای 
بین المللی ذی ربط پشتیبانی الزم را ازنظر مالی 
انجام دهند. نگاه سازمان منابع طبیعی کشور، 
به ردیف بودجه ای دولت است که بیشتر فقیرانه 
است و متأسفانه آن را مورد بازیچه قرار داده 
است، اما وقتی چنین برنامه   جامعی تدوین و به 
دنیا ارائه شود، سهم کشور ایران در ترسیب کربن 
به میزان N درصد عملیاتی می شود و می تواند 
منابع مالی خود را از منابع بین المللی تأمین کند. 
از روش  باید  در بحث خاک و فرسایش آن، 
ارزش گذاری استفاده کرد. در سیل جاری شده 
در امام زاده داوود، چقدر منابع انسانی از دست 
رفته را ارزش گذاری می کنیم. ما باید، برنامه احیا 
و توسعه جنگل را، که به  شکل کمی و کیفی برای 
کنیم.  تهیه  اثرگذاری دارد،  اثربخشی و  جامعه 
برنامه احیا و توسعه جنگل باید به گونه ای باشد 
که بتواند بیان کننده آورد های آن باشد. در این 
رابطه، می توان تقاضای زمین را برای معدن زیر 

سؤال برد.
چندی پیش، به نشستی در مرکز پژوهش های 
مجلس دعوت شدم. موضوع، اکتشاف از معادن 

فرایند  مدت زمان  می خواستند  درواقع،  بود، 
دریافت استعالم از سازمان را به ده روز برسانند 
و در نهایت تصمیم گیری را به فرمانداری محول 
حفاظت  معاون  با  که  خواستند  بنده  از  کنند. 
بروم.  مجلس  پژوهش های  مرکز  به  سازمان 
در ابتدا، هیچ یک از افراد حاضر در جلسه را 
نمی شناختم. بعداً اما متوجه شدم آنها از اساتید 
معدن، صاحبان معدن، یا نماینده در کمیته صنعت 
و معدن هستند. در آن جلسه با ارائه دالیل علمی 
و آمار و شاخص های کمی خطاب به صاحبان 
میلیون  تناسب 15-16  به  کردم،  ثابت  معدن 
آنهاست،  اختیار  در  که  طبیعی  عرصه  هکتار 
هیچ گونه نقشی نه تنها در ارزش افزوده، بلکه در 
اشتغال کشور ندارند، درواقع، بیشتر بخش معدن 
در ایران خاک فروشی می کند. بنده اعتقاد دارم 
که به غیر از ایجاد کانون ریزگرد و از بین بردن 
گونه های گیاهی و جانوری، نقش مفیدی ندارند. 
میزان اشتغالی که در معادن به دست می آید، حتی 
به  اندازه ایجاد اشتغال در حد یک سوپرمارکت  
در  معادن  ارزش افزوده  نیست.  هم  زنجیره ای 
اقتصاد ملی کمتر از 1.5درصد است. برای کسب 
ارزش افزوده ای معادل 1.5درصد، کل عرصه های 
طبیعی کشور از بین می روند. در کشور، حتی 
نمی دانند.  را  مهم  این  نیز  مسئوالن تصمیم گیر 
متأسفانه در این ارتباط به  شکل فردی، بخشی 
و به عبارت بهتر جزیره ای تصمیم گیری  می شود. 
بنابراین، اگر مدیریت منابع  طبیعی در قالب برنامه 
و نگاه توسعه ای ارائه شود، برنامه احیا و توسعه 
منابع طبیعی  ارزش گذاری  بیشتر روی  جنگل 
تدوین می شود که همه و صد البته این مهم را 

جامعه اقتصادی هم می فهمد. 
در دومین محور، نگاه تحولی و تکاملی روی 
مدیریت عرصه های طبیعی کشور است. سازمان 
تجربه های  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
بسیاری در جنگل کاری و حفاظت دارد، اما به 
 شکل بخشی و پروژه محور و گسیخته است و 
همان  طور که آقای دکتر اشرفی پور مطرح کردند، 
با تغییر مدیریت، کارهای گذشته رها و کارهای 
جدید آغاز می شوند. مثالٌ با توجه  به سابقه 50-
60 ساله در خصوص جنگل داری و مدیریت آن، 
هم اکنون می توانستیم در علوم جنگل حرف های 
جدیدی در سطح دنیا ارائه دهیم. این سازمان 
خصوص  این  در  ارزشمندی  تجارب  دارای 
است، ولی هم اکنون مثاًل در جنگل کاری و تولید 
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محور، ما را به  جایی نمی رساند. ما با اقتصاد 
به منابع طبیعی تجدید شونده  و توسعه وابسته 
گاز  و  )نفت  تجدید ناشونده  و  مرتع(  )جنگل، 
جا  هیج  به  آب  و  کشاورزی  زغال سنگ(،  و 
نمی شود،  ثروتمند  نه تنها  کشور  و  نمی رسیم 
بلکه با مشکالت متعددی )نظیر بحران آب، یا 
خاک( دست به گریبان خواهد شد. این رویکرد 
توسعه در عمل منجر به تخریب منابع پایه کشور 

می شود. 
بنابراین، با این نگاه کالن، برنامه احیا و توسعه 
جنگل را تدوین می کنیم و به مسئوالن محترم 
کشوری هم عرض می کنیم  که، این کار دارای 
چه دستاوردی برای کشور است. برای دنیا هم 
می گوییم، ایران برای حفظ تنوع  زیستی و تغییر 
اقلیم مبتنی بر شاخص های کمی و کیفی جهانی، 

فعالیت های خود را پیش می برد.
در دنیا، ایران را به عنوان یک کشور با ذخایر 
دو  این  با  که  می شناسند  گاز،  و  نفت  عظیم 
خود  اقتصادی  حیات  به  تجدید ناشونده  منبع 
سیاسی  نقش  درخصوص  دنیا  می دهد.  ادامه 
هم  آن  نقش  یک  فقط  ایران،  ژئوپلتیک  و 
تأمین انرژی را می شناسد، در حالی که در سایر 
فعالیت های جهانی نظیر فعالیت جامع در پدیده 
تغییر اقلیم در حاشیه هستیم، بنابراین، می توانیم 
این نگاه ها را در فعالیت های مهمی چون ترسیب 
کربن و حفظ و احیای تنوع زیستی و غیره در 
قالب تدوین برنامه احیا و توسعه جنگل تغییر 

دهیم.
منطبق  بر بحث هایی که رئیس محترم شورای عالی 
جنگل مطرح کردند، ما باید برنامه احیا و توسعه 
 -2 ارزش گذاری،   -1 براساس  را  جنگل 
تحول نگری و 3- توسعه، تدوین  و ارائه کنیم 
و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را 
این  ما خواهان  کنیم.  انفعالی خارج  از حالت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  هستیم که 
کشور با نگاه پیشرو به الف- تبیین مسائل جنگل 
و جنگل داری، همچنین ارائه شاخص ها پیرامون 
آن، ب- نقش و میزان اثرگذاری در مقیاس ملی 
و جهانی و ج- مسائل حفظ تنوع زیستی و حفظ 

آب و خاک، توجه کند.
موضوع  دو  شهری،  پارک های  بحث  در  مثاًل 
شهری  جوامع  نیاز   -2 و  محیط زیستی   -1
مطرح است. وقتی در جلسات کارشناسی بیان 

عمل  گذشته  سال  از 50  بدتر  به مراتب  نهال، 
می کنیم، درواقع االن می توانستیم، باغ های بذر 
بسیاری  باشیم، در  داشته  بذرگیری  و محاوط 
از موضوعات مرتبط با جنگل داری، متأسفانه 
شکست خوردیم و موفق نبودیم. آیا تا به حال 
از خود، چرایی آن را سؤال کردیم، پاسخ را باید 
مستمر نبودن آن جستجو کرد. آیا تا به حال از 
خود سؤال کردیم، چرا بخش خصوصی موفقی 
در منابع طبیعی کشور نداریم؟ جواب آن را باید 
در کارهای پراکنده و گسسته بودن آنها جستجو 
فردی  تمایالت  به دلیل  خصوصی  بخش  کرد. 
مدیران، رغبتی به سرمایه گذاری در این ارتباط 
ندارد، به عبارت دیگر، یک مدیر جنگل از بخش 
خصوصی تقاضای تولید نهال را مطالبه می کند و 
دیگری آن را نمی خواهد و ادامه نمی دهد. اگر 
به  شکل تکاملی و تحولی در منابع طبیعی کار 
می کردیم، منتج به ارائه نظریه و تجربیات علمی 
جدید در این ارتباط به مراکز آموزشی و دانشگاه 
می شدیم. در مدیریت جنگل و مراتع در مؤسسه 
به این سطح از دانش و علم رسیده ایم و باید 
آن را در مدیریت مراتع کشور عملیاتی کنیم. 
در سطح اجرا و حتی آموزش در جنگل، هنوز 
با دانش جنگل داری کشورهایی نظیر فرانسه، 
آلمان، یا سوئیس کار می شود. وقتی در برنامه 
احیا و توسعه جنگل به تولید بذر، یا تولید نهال 
فکر می کنیم و برنامه آن را تدوین می کنیم، باید 
ساختار  یک  از  و  فناوری  و  دانش  بر  مبتنی 
مناسب برخوردار باشد و نقش بخش خصوصی 
در آن لحاظ شود. این کار موجب توسعه بخش 
موجب  همچنین  علم،  در  تحول  خصوصی، 
می شود.  جنگل  حفاظت  و  مدیریت  توسعه 
در شمال کشور این گونه فکر می کنند که باید 
و  بدهند  خصوصی  شرکت  یک  به  را  جنگل 
آن نیز با ارائه طرح های جنگل داری با دیدگاه 
در حالی که  کند.  کار  جنگل  در  بهره برداری، 
محوریت  با  می توانند  جنگل داری،  طرح های 
احیا و حفاظت نیز نگاه اقتصادی داشته باشند، 
آن وقت بخش خصوصی با نگاه حفاظتی برنامه 

خود را ارائه می کند. 
محور سوم، بحث کالن توسعه است، هرگز در 
توجه  موضوع  این  به  کشور  در  منابع  طبیعی 
نکردیم. خودم که هم می نویسم و هم صحبت 
می کنم، بارها عرض کردم، ما، باید به مسئوالن 
طبیعی  منابع  اقتصادی  توسعه  که  بفهمانیم 

می شود، حداقل سرانه فضای سبز برای هر فرد 
15 مترمربع است و ازنظر شهرداری، این سرانه 
از  شهرداری  که،  است  این  علت  است،  زیاد 
دیدگاه هزینه ای، آن را برآورد می کند، بنابراین، 
حداقل سرانه را، زیاد می پندارد. در نگاه تطبیقی 
میزان  و  اجتماعی  رفتار  مقایسه  و  بررسی  با 
شهروندی  دو  بین  سرزندگی  درصد  و  نشاط 
در  دیگری  و  به فضای سبز  نزدیک  یکی  که 
میان بتن، سیمان، ماشین و ... زندگی می کند، 
متوجه می شویم که سرانه فضای سبز، همبستگی 
معناداری با درصد سرزندگی و نشاط جامعه 
دارد و یک شاخص اقتصادی است، از این رو، 
وتوسعه  احیا  بحث  در  شهری،  سبز  فضای 
جنگل نقش بسزایی را ایفا می کند. مثاًل میزان 
میلیارد  یک  تهران،  کالن شهر  در  آب  مصرف 
مترمکعب است. 70درصد از این میزان مصرف، 
قابل اصالح و بازگشت است. بیشتر این میزان 
آب قابل چرخش، قابل استفاده در فضای سبز 
شهری است، ولی متأسفانه این کار را نمی کنند، ما 
در همه زمینه ها منفعل هستیم. کل آب مورد نیاز 
فضای سبز تهران 220 میلیون مترمکعب است. 
یک  تهران  در  مصرفی  آب  میزان  درحالی که 
میلیارد مترمکعب است که 70درصد آن یعنی 
قابلیت  تنها  نه  مترمکعب  میلیون  معادل 700 
دارد،  را  سبز شهری  فضای  در  مجدد  استفاده 
بلکه قابلیت استفاده مجدد به عنوان آب شرب را 
هم دارد. 700 میلیون مترمکعب، پتانسیل زیادی 
را در ایجاد فضای سبز شهری و حتی زراعت 
چوب در اطراف تهران دارد. در کشور باید به 
این مسائل اساسی فکر کرد که موضوع محوری 
در توسعه کشور محسوب می شود. بنده به  شدت 
یک  جنگل  توسعه  و  احیا  برنامه  که  معتقدم 
برنامه توسعه ای محیط زیستی در کشور است. 
برای  برنامه جنگل کاری  تنها یک  برنامه،  این 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیست 
و برنامه ای برای کل کشور است و با توجه  به 
شناختی که از ظرفیت کارشناسی سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور، همچنین بدنه علمی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دارم، 

آنها از عهده این برنامه ملی برمی آیند. 

طبیعت ایران
جنابعالی  نظر  اشرفی پور،  دکتر  آقای  جناب 
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خصوص  در  جنگل  شورای عالی  و 
و  گذشته  برنامه های  آسیب شناسی 
در مورد  چیست؟  آینده  برنامه های 
برنامه احیا و توسعه جنگل و اجرا شدن 
آن با توجه به تجارب گذشته چگونه 

باید اقدام کرد؟
جناب آقای دکتر اشرفی پور

آقای  صحبت های  از  تشکر  ضمن 
دکتر جلیلی، این برنامه نه تنها خوب است، بلکه 
یکی از اولویت ها و ضرورت ها است که باید 
به آن بپردازیم، ما هم از آن استقبال می کنیم. 
در نگاه بنده، آسیب شناسی برنامه های گذشته 
بسیار مهم است. مشابه این برنامه را در سال 
80 با عنوان صیانت از جنگل ها داشتیم، مصوبه 
خوبی در سال 82 در هیئت دولت شکل گرفت، 
محورهای خوبی هم مطرح شد، اما در مسیر 
اینکه،  با وجود  صیانت از جنگل های کشور، 
انجام شد، مؤلفه ها خوب  اقدامات خوبی هم 
نحوه  خصوص  در  نشد.  تعریف  و  شناخته 
قرارگیری چرخ دنده ها برای صیانت از جنگل ها 
و مراتع به خوبی کار نشد. هرچند سازمان منابع 
سال های  بین  در  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی 
90-80 فعالیت های خوبی انجام داد، متأسفانه 
گرفتار فضای احساسی در سطح تشکل های 
محیط زیستی شد و گاهی تصمیماتی گرفته شد 
که در برخی موارد، پایه مهندسی نداشت. ضمن 
اینکه از فعالیت های تشکل های محیط زیستی 
استقبال می کنم، الزم است به نکته ای اشاره کنم، 
زمانی که بنده در سازمان حفاظت محیط زیست 
فعالیت های  توسعه  در  می کردم،  فعالیت 
تشکل های محیط زیستی در استان های مختلف 
نقش داشتم. به  نظرم، گاهی دوستان محیط زیستی 
دارای تشکل، مسائلی از محیطزیست را به  طور 
که  می کنند  مطرح  جامعه  فضای  در  ناگهانی 
فارغ از فضای مهندسی و کارشناسی حاکم بر 
آن موضوع است. فعالیت این افراد و تشکل ها 
است.  اثرگذار  نیز،  مدیران  تصمیم  گیری  در 
به طور مثال، شاید بنده جزو مدیرانی باشم که 
نخواهم نامم به بدی یاد شود، با توجه به اهمیت 
این موضوع برای بنده، تصمیم خود را به طور 
ناگهانی و با توجه به شعارزدگی فضای حاکم 
می گیرم. این مهم هم یکی از آسیب هاست که 
باید در برنامه احیا و توسعه جنگل و مرتع به 
آن توجه کرد. به طور منسجم، از سال 1378، 

ارتفاعات  در  را  جنگل کاری 
گونه های  با  و  هیرکانی  جنگل های  باالدست 
ازنظر محیط زیستی  کوه سری و گونه های مهم 
نظیر تلکا و بارانک، شروع کردیم. این گونه ها 
تا قبل از آن گاهی در گلخانه ها پرورش داده 
می شدند و حتی کمتر کسی بودکه اسم آنها را 
می دانست. برنامه صیانت از جنگل باعث شد 
که به این گونه ها هم توجه کنیم. این کار باعث 
توسعه گونه هایی نظیر تلکا و بارانک شده بود، 
لکه هایی را نیز جنگل کاری کردیم. نهالستان های 
فوقانی جنگل های شمال را به پرورش گونه های 
کوه سری اختصاص دادیم. بعدها در اثر تصمیمات 
خلق الساعه، به یکباره تمام اقدامات خوب فرو 
و  طبیعی  منابع  سازمان  کارشناسان  ریخت. 
آبخیزداری کشور در بحث جنگل شناسی همگام 
با طبیعت خیلی خوب پیش رفته بودند. هم زمان 
دانشگاه، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
و بخش اجرا نیز در حال فعالیت بودند. هم زمان 
با کارهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور، دانشگاه ها هم با پایان  نامه های 
دانشجویی در حال فعالیت پیرامون الگوسازی 
یک  بودند.  طبیعت  با  همگام  جنگل شناسی 
زنجیره کاری خوب بین بخش اجرا، دانشگاه 
و  جنگل شناسی  موضوعات  در  مؤسسه  و 
پرورش جنگل شکل گرفته بود و این حلقه در 
حال تبیین مهم ترین موضوعات این حوزه بود، 
هرچند برخی معتقدند، کشور آلمان، خاستگاه 
جنگل شناسی همگام با طبیعت است، بنده باور 
دستاوردهای  به  می دادیم،  ادامه  ما  اگر  دارم، 
بیشتری می رسیدیم، درواقع، اگر این کار، مداوم 
و مستمر بود، دانش فرنگی  به دانش بومی تبدیل 
می شد. افسوس که این دستاوردها را ندیدیم، با 
سرعت و در بخش هایی که نیازمند اصالح بود، 
اقدام نکردیم. پیش از ارائه قانون برنامه ششم 
توسعه، وزیر محترم وقت، اصرار می کردند که 
از هم اکنون یعنی سال 1396، قرارداد با مجریان 
بدانید.  تمام شده  را  جنگل داری  طرح های 
به هرحال، باتوجه  به اینکه دستور وزیر محترم 
بود، این مهم عملی شد. ما 2 سناریو داشتیم، 
اولین سناریو: از جنگل ها حفاظت مطلق شود. 
تشکل های  سیاست،  و  سناریو  این  پشتوانه 
جنگل،  سناریو،  این  در  بودند.  محیط زیستی 
درب  سناریو:  دومین  بود.  ملی  پارک  همانند 
طرح های جنگل داری را نبندیم، بلکه یک سری 

رویکرد  و  کنیم  اصالح  را  آسیب زا  عوامل  از 
جنگل شناسی و پرورش جنگل داشته باشیم. با 
این کار، به برنامه صیانت سال 82 برگردیم )ای 
کاش که این اتفاق می افتاد(. بنده، خود، طرفدار 
این ایده بودم، برخی طرح های جنگل داری در 
دهه 80-70 به مجریان تازه کار داده شد، آنهایی 
گذشته،  مجریان  نبودند.  مجری  عمل  در  که 
خود، فارغ التحصیل رشته جنگل بودند. نه تنها 
متخصص جنگل بودند، بلکه متمکن بودند و 
سازوکار های الزم  و  ماشین آالت  می توانستند 
را تهیه کنند، این افراد همگی به جنگل عالقه 
داشتند. در سال های 80-70 گاهی، بعضی از 
حتی  که  دادیم  کسانی  به  را  جنگل ها  بهترین 
نوع  گذشته،  همانند  نداشتند.  هم  دیپلم  شاید 
نوع  که  بود  شایسته  بود.  سنتی  طرح نویسی، 
طرح نویسی را نیز عوض کنیم. کماکان امکان 
خودمان  مختلف  پارسل های  در  را  برداشت 
مشخص می کردیم، سپس اصرار داشتیم که فرد 
نشانه گذار مثاًل از این پارسل در سال ششم، 2 
هزار مترمکعب نشانه گذاری کند. اگر فرد مراجعه 
می کرد و متوجه می شد که 2 هزار مترمکعب 
ندارد، فشار از طرف اداره کل به نشانه گذار بود 
که، هر طوری شده، حجم مورد نظر را پر کند، که 
اگر این حجم را پر نمی کرد، باتوجه به افزایش 
قیمت چوب، به مجری بدهکار می شدند. وقتی 
به نشانه گذار می گویید، که هر طور شده حجم 
مورد نظر را پر کن، یعنی فشار روی جنگل. این 
مهم نشان می دهد که طرح ریزی هایمان هم باید 
با طرح ریزی  و شرایط جنگل  می شد  اصالح 
سنتی مطابقت نداشت. شرح خدمات طرح ریزی 
و  برنامه  سازمان  در  تیمی  کردیم،  اصالح  را 
بودجه وقت شکل گرفت و نشریه 305 را منتشر 
کرد. یک سری مقاومت کردند و اجازه تهیه طرح 
بر اساس شرح خدمات جدید را ندادند. نشریه با 
همکاری بین بخش اجرا، تحقیقات و دانشگاه 
با محوریت سازمان برنامه و بودجه و براساس 
اهداف برنامه صیانت از جنگل ها تهیه شده بود. 
هم زمان مسجل شده بود، برخی مجریان شبانه، 
پروانه قطع می فروشند. در قبال چنین رفتارهایی، 
چشم ها را بستیم و آنها را نادیده گرفتیم. در این 
فشار  محیط زیستی،  تشکل های  فشار  هنگام، 
را  نانوشته ای  فساد  آنها  درواقع،  بود،  درستی 
در بدنه مدیریت اجرایی و فنی دیدند، متأسفانه 
نبود.  فساد  این  ریشه کنی  به دنبال  هم  کسی 



91 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 5، پیاپی 36، آذر - دی  1401

حق مأموریت ناظر از محل حساب صاحبان 
ناظر  و  می شد  تأمین  جنگل داری  طرح های 
می دید، اگر مجری طرح های جنگل داری نباشد، 
چه کسی باید هزینه مأموریت را پرداخت کند. 
البته ناگفته نماند که بیشتر ناظران با صداقت و 

به درستی خدمت کردند.
موارد یادشده جزو مواردی بود که باید اصالح 
چیده  درست  باید  طرح  اجرایی  ساختار  و 
می شد. در مدیریت فنی طرح نیز )بنا به فرمایش 
درست آقای دکتر جلیلی( باید به جنگل با نگاه 
جنگل شناسی و پرورش جنگل توجه می کردیم، 
و نباید با نگاه بهره برداری چوب و محصوالت 
چوبی به آن نگاه می کردیم. نگاه پرورش جنگل، 
بیانگر این نکته است که نمی توان از هم اکنون مثاًل 
برای سال چندم امکان برداشت پیش بینی کرد و 
اصرار به برداشت آن نیز داشت. نگاه پرورش 
جنگل می گوید اگر ضرورت دارد، نشانه گذار، 
کند.  نشانه گذاری  و  شود  حاضر  توده  در 
در غیر این صورت، حضور نشانه گذار در پارسل 
مفهومی ندارد. بله، در هر صورت محصولی به 
نام چوب داریم. اما می توان برای این محصول 
برنامه ریزی کرد، در دپوی کنار جاده بفروشند، 
نه اینکه چوب سر پا به مجری فروخته شود 
و مجری هم با چند واسطه دیگر بتواند آن را 
بفروشد. این موارد هم جزو مواردی است که 
باید اصالح می کردیم. به  دلیل جو زدگی حاکم و 
یک سری شعارهای تند محیط زیستی ما نه تنها 
موانع، مسائل و مشکالت را حل نکردیم، بلکه 
صورت مسئله را نیز پاک کردیم. به نظر بنده، ما، 
به ظاهر محیط زیستی هم  این فضای  مرعوب 

شدیم. 
است،  داده  روی  هم  خوبی  اتفاقات  که  البته 
مثاًل، در سال 1369، قانون افزایش بهره وری، 
کشاورزی و منابع طبیعی تصویب می شود و در 
بند ب، ماده 12، بحث ارزش گذاری خدمات 
اکوسیستمی مطرح می شود. برای اولین  بار، قانون 
ما را موظف می کند تا ما خدمات اکوسیستمی را 
احصا  کنیم. این کار، یک پله پیشرفت است، اما 
اینجا  در  ما می خواهیم،  که  نیست  آن چیزی 
خدمات را احصا می کنیم، برای اینکه خسارت 
بگیریم. درواقع، احصای خدمات برای پیشگیری 
بسیاری از کارهای مخرب و توسعه ای نیست. 
به عنوان مثال، با ایجاد سد، نمی توان مخالفت کرد، 
تنها می توان میزان خسارت ناشی از احداث آن 

را تعیین کرد. تنها می توان از طریق مکاتبات، 
کار  برای  آیا  پرسید،  دست  این  از  سؤاالتی 
را  سؤال  این  پاسخ  دارید؟  مجوز  مطرح شده، 
در قالب نامه به ما اعالم کنید. سپس ما جدول 
در  ما  درواقع،  می کنیم.  مشخص  را  خسارت 
جایگاهی نشسته ایم که باید جدول خسارت را 
مشخص کنیم. آیا دستگاهی مانند منابع  طبیعی 
باید همین قدر حرف برای گفتن داشته باشد، یا 
اینکه باید بیشتر صحبت کند؟ در ظاهر پیشرفت 
در  خدمات  ارزش  تعیین  پیش از این،  کردیم. 
قانون مشخص نشده بود، اما امروزه، این مهم 
را داریم. این قانون وجود دارد، اما مکانیسم کار 
ما در این خصوص چیست؟ دولت و سازمان 
برنامه و بودجه، مکانیسم کار را در قالب جدول 
خسارت می دانند. سازمان های اجرایی و متولیان 
پروژه های مختلف اعم از عمرانی– توسعه ای، که 
به جنگل و مرتع آسیب می زنند، موظفند، پس 
قالب جدول، آن  میزان خسارت در  تعیین  از 
در  نظارتی هم  کنند. دستگاه های  پرداخت  را 
همین قالب )جدول خسارت( خواستار تعیین 
میزان خسارت از ما هستند. کسانی که در این 
حوزه فعالیت دارند، باید از برخی از فرصت ها 
استفاده کنند، هم اکنون، زیاد شنیده می شود، که 
کشور دچار بحران آب است. باید فکرها نیز 
به سمت بحران سالمت پوشش گیاهی هدایت 
شود. بحران غنا و تنوع  زیستی پوشش گیاهی 
نیز در کشور وجود دارد. پیش از این هم عرض 
می شد.  تولید  جدید  ترمینولوژی  باید  کردم، 
تعادل  است،  نابودی  حال  در  گیاهی  پوشش 
بین رفتن  از  پایداری زیست بوم ها در حال  و 
است. هنگامی که تعادل و پایداری زیست بوم  از 
بین برود، بحران آب نیز خود را نشان می دهد، 
بحران آب علت نیست، معلول بسیاری از عوامل 
دیگر است. یکی از این عوامل، تخریب پوشش 
گیاهی است که باید در برنامه احیا و توسعه به 
آن پرداخت و آن را جزو سرفصل ها و عناوین 
اصلی دانست. چرا برنامه احیا و توسعه منابع  
طبیعی کشور، آن گونه که باید، به اهداف اجرایی 
دست نمی یابد؟ وجود بحران سالمت پوشش 
گیاهی یکی از مواردی است که باید به آن اشاره 
کرد، کدام یک از زیست بوم های کشور از سالمت 
از سوی  گذشته،  هفته  دو  برخوردارند؟  کافی 
سازمان حفظ نباتات کشور، با وجود مخالفت 
سازمان  مخالفت  همچنین  سازمان،  این  قبلی 

پروتکلی  کشور،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  
بابت واردات چوب با پوست برای سازمان و 
تمام ارکان های سازمان جهاد کشاورزی ابالغ 
و ارسال شده است، براساس مفاد این پروتکل 
واردات چوب با پوست مجاز است. این موضوع 
در گذشته نه چندان دور ممنوع بوده که هم اکنون 

با ابالغ این پروتکل آزاد شده است. 
متأسفانه در کشور، زیرساخت واردات چوب 
پدیده های  به  توجه  با  ندارد.  پوست وجود  با 
قرنطینه ای  این کار، یک آفت  با  اگر  نوظهور، 
وارد کشور شود، چه باید کرد؟ آفت هایی نظیر 
شپ پره شمشاد و بالیت خود از بالیایی است که 

کشور با آن دست و پنجه نرم می کند. 

جناب آقای دکتر جلیلی  
در فرودگاه کانادا و امریکا، مواد غذایی خام، 
اما  می شوند،  امحا  ورود  بدو  در  سبزی،  نظیر 
اگر ماده  غذایی پخته ای وارد شود، بدون ایجاد 
مشکل اجازه ورود می دهند. این نشان می دهد، 
چقدر موشکافانه و مسئوالنه درباره ورود ماده  
غذایی خام، که ممکن است دربردارنده آلودگی 

یا آفت خاصی باشد، تصمیم  می گیرند.
جناب آقای دکتر اشرفی پور

پس از ابالغ این پروتکل توسط سازمان حفظ 
کشور،  به  پوست  با  چوب  ورود  و  نباتات 
آیا  بندری وجود دارد که پتانسیل مدیریت و 
ساماندهی این چوب ها را داشته باشد؟ تدوین و 
ابالغ این پروتکل از نمونه هایی است که سازمان 
مربوطه در آن مشارکتی نداشته است، بنابراین، 
تبعات آن نیز به وضوح مشخص نیست. رئیس 
محترم سازمان حفاظت محیط زیست می فرمایند: 
ما نیاز به واردات چوب داریم، البته که این مهم 
اما  نیاز در کشور دیده می شود،  به عنوان یک 
انتظار می رود تا زمانی که زیرساخت های الزم 
برای آن تهیه و فراهم نشده است، واردات چوب 
با پوست انجام نشود. هر چقدر هم برنامه های 
مناسب از جنس برنامه احیا و توسعه جنگل 
در کشور تدوین و اجرا شوند، با یک تصمیم 
زیر  فعالیت ها  تمام  غیرمنطقی،  خلق الساعه  
سؤال خواهد رفت. پیرامون موضوع ترسیب 
کربن معتقدم با دو گروه می توان کار کرد و 

این باید در برنامه دیده شود. کما اینکه 
نیز  را  درخواست هایی  ایام،  این  در 

دانشجویان  از  تعدادی  داشتیم. 
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خوب کشور، که به تازگی از دانشگاه ها 
بسیار  فکر های  شدند،  فارغ التحصیل 
از  است  ممکن  اتفاقًا  دارند،  خوبی 
فارغ التحصیالن رشته های منابع طبیعی 
افراد  این  نباشند.  نیز  محیط زیست  و 
تأسیس  را  استارت اپ هایی  نخبه، 
را  دانش بنیانی  شرکت های  کردند، 
بنا نهادند و به خوبی نیز با تصمیمات 
در  این ها  هستند.  آشنا  جهانی  نشست های 
نشستی که با بنده داشتند، پیشنهاد دادند، برنامه 
با  بلکه  دولتی،  بودجه  با  نه  را  جنگل کاری 
بودجه کارخانجاتی چون فوالد، که آلودگی های 
آنها  دهند.  انجام  دارند،  فراوانی  محیط زیستی 
مشخص  را  جنگل کاری ها  جای  شما  گفتند: 
کنید، کارخانه ا ی که خود واردکننده کربن به جو 
باشد.  داشته  نقش  در جنگل کاری  باید  است، 
آنها، در ادامه اضافه کردند، جنگل کاری را انجام 
می کنیم  نگهداری  هم  سال   8-10 می دهیم، 
و میزان ترسیب کربن را نیز محاسبه می کنیم. 
واحدهای  آلودگی  جایگزینی  باعث  کار  این 
این  از  باید  ما  می شود.  آلودگی  مولد  صنعتی 
مکانیسم ها حمایت کنیم. پس از این نشست، 
در سازمان جلسه ای تشکیل و موضوع مطرح و 
مشخص شد، سازمان دفتر یا معاونتی برای این 
جنس مجوزها ندارد. افراد نخبه و شرکت های 
دانش بنیان را به سازمان حفاظت محیط زیست 
ارجاع دادیم، متأسفانه در این سازمان  هم دفتر 
وجود  مجوزها  جنس  این  برای  معاونتی  یا 
اشاره  موضوع،  این  بیان  از  بنده  هدف  ندارد. 
باعث  که  است  اداری  ریز  بروکراسی های  به 
می شود، آن طور که باید و شاید نتوان به اصل 
بسیج  توانایی  نخبگان  این  پرداخت.  موضوع 
کردن واحدهای صنعتی مولد آلودگی را نیز دارند 
و می توانند آنها را در برنامه احیا و توسعه جنگل 
بسیج کنند، ولی در دستگاه های دولتی امکان 
پذیرش قانونی آنها وجود ندارد، حضور جوانان 
نخبه به خودی خود یک ظرفیت و پتانسیل است 

که باید سعی شود از دست نرود. 
در بحث اعتبارات که آقای دکتر جلیلی مطرح 
کردند باید عرض کنم، یکی از کارهایی که در 
کشور به آن توجه شده است، موضوع آبخیزداری 
است. هم اکنون نزدیک به 90درصد، اعتبار تملک 
دارایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
به موضوع آبخیزداری اختصاص دارد. وزن و 

اعتبار بودجه ای معاونت جنگل و بخش مرتع کم 
است و این یک ایراد اساسی است. بنده در جلسه 
قبلی شورای معاونین، خدمت جناب آقای دکتر 
به عنوان  جناب عالی  کردم،  هم عرض  نوبخت 
رئیس محترم سازمان، باید تعادلی بین اعتبارات 
برقرار کنید، دوستان تصور می کنند، اگر طرح 
مدیریت حوزه آبخیز را داشته باشیم، در عمل 
طرح های جنگل و مرتع نیز در موزاییک ها دیده 
می شوند. درمورد الگوی مدیریت در سطح حوزه 
پیشنهادی  الیحه  نمی اندیشیم.  درست  آبخیز، 
هم آوردند که برخی مفاد آن با روح مدیریت 
اکوسیستمی چندان همخوان نبود. شورای عالی 
جنگل زیر بار نرفت، به سهم خودمان، آن را 
اصالح کردیم و پس از تأیید آقای دکتر نوبخت، 

به وزارتخانه ارسال شد. 
وزارت محترم نیرو، روی یک مؤلفه )تأمین آب( 
کار می کند، بنابراین، حوزه های آبخیز خود را 
وسیع می گیرد. این وزارتخانه ، همه برنامه های 
خود را در سطح رده های 1 و 2 تقسیمات تماب 
)تحقیقات منابع آب( تهیه و اجرا می کند، چون 
تنها به مؤلفه آب می اندیشد. البته که این کار هم 
موفقیت  تاکنون شاهد  ما  است.  اشکال  دارای 
نبوده ایم،  حوزه ها  بین  آب  انتقال  طرح های 
به سالمت  انتقال آب،  اینکه، طرح های  ضمن 
حوزه های آبخیز هم آسیب وارد می کنند. تمام 
صحبت شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری 
کشور با دست اندرکاران حوزه آبخیز این است که 
در منابع طبیعی، تنها با یک مؤلفه سروکار نداریم. 
ارتباط  دارند که در  متعددی وجود  مؤلفه های 
با یکدیگر، رفتارهای پیچیده ای از خود نشان 
می دهند. وقتی مدیریت چند منظوره در سطح 
سرزمین مطرح می شود، یک سرزمین کوچک 
را با مقیاس مطالعه بزرگ در سطح 1/25000 
و 1/5000 در نظر می گیرند. مساحت سرزمینی 
که با این مقیاس روی آن کار می کنند، مشخص 
این  در  را  مردم  کدام  شود،  سؤال  اگر  است. 
گفت،  خواهیم  می دهید  دخالت  طرح ریزی 
و  درک  سرزمین شان  به  نسبت  که  مردمانی 
تعلق خاطر دارند. همه رفرنس هایی که در منابع  
طبیعی مطالعه کردم، از همین جنس بودند، سطح 
طرح ریزی مخصوص مردمی بوده که نسبت به 
آگاه  آن  خدمات  و  سیما  ارزش ها،  سرزمین ، 
بنابراین، طرح مدیریت چند منظوره در  بودند، 
نهادهای  و  سازمان ها  است.  شده  پیاده  آنجا 

بین المللی نظیر فائو و جایکا نیز از همین روند 
تبعیت می کنند. وقتی الیحه ای با عنوان الیحه 
آبخیزداری می دهید، می بینید و متوجه می شوید 
که آبخیز مثاًل از اترک )خراسان( شروع می شود 
 2 به عبارت دیگر  می رسد.  کاووس  گنبد  به  و 
تا 3 استان را در برمی گیرد، سپس می فرمایید 
که هیئت امنای حوزه آبخیز، استانداران محترم 
منطقه هستند و این نشان دهنده وجود اشتباه در 
روند کاری است. این روند یک سیاست گذاری 
منابع   طبیعی است.  انحرافی در حوزه  و  غلط 
طبیعی،  منابع  مدیریت  حوزه  در  هنگامی که، 
کار را به دست جایگاه های غیر تخصصی دهیم، 
به تقاضاهای  اندازه  باید منتظر توجه بیش از 
نامتجانس باشیم. به طور مثال، برای پتروشیمی 
و شهرک صنعتی، علی رغم دلسوزی های زیاد، 
انحرافی  مسیر  دچار  طبیعی  منابع  مدیریت 
را  ریز  اکوسیستم های  اینکه  به دلیل  می شود، 
 ،2 رده  آبخیز  حوزه   در  نمی توانید  نمی بینید، 
برای کشور برنامه ریزی کنید. موارد مطرح شده 
معمواًل  که  رفتاری است  درگیری های فکری، 
در بخش اجرا وجود دارد. متأسفانه در مدیریت 
حوزه های آبخیز با این جنس مشکالت مواجه 
هستیم و گاهی تصمیم  هایی هم گرفته می شود. 
گاهی افرادی که خارج از این سازمان هستند، 
آن را به  مثابه سازمان مدیریت بحران می بینند 
و فکر می کنند که وظیفه این سازمان جلوگیری 
از وقوع سیل است. وظیفه این سازمان، مدیریت 
بحران نیست. مدیریت بحران، سازمان مشخصی 
دارد. وظیفه من این است که به طبیعت نگاه کنم. 
مرحوم آقای دکتر ملک پور، احتماالً در سال های 
1393-1392 کار بسیار خوبی را برای سازمان 
انجام داده بودند، متأسفانه بنده نتوانستم نسخه ای 
از آن را پیدا کنم. زمانی که بنده در شورا بودم، 
ایشان 16-15 استان را بررسی کرده و به این 
نتیجه رسیده بود که اصاًل نیازی به احداث این 
تعداد بند نبوده است. سؤال این  است، وقتی یک 
محقق برجسته ، این تحقیق بسیار مفید را انجام 
اگر  است؟  نشده  نشر  باز  آن  نتایج  چرا  داده، 
می بینید نیاز امروز کشور تهیه و تدوین الیحه 
آبخیزداری است، باید بر مبنای چنین تحقیقاتی 
شکل بگیرد. به نظر بنده برخی اقدامات در حوزه 
آبخیزداری یک مسیر انحرافی را شکل داده است 
که با اصل مدیریت بوم سازگان جنگلی و مرتعی 
در تعارض و تناقض آشکار قرار دارد. مسائل 
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یادشده، جزو مسائل مهمی است که باید به آن 
توجه شود. 

طبیعت ایران
در اجرای برنامه های مختلف مربوط به جنگل ها 
و مراتع کشور از جمله طرح صیانت، وظایفی 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  عهده  بر 
یا  دولتی  دوایر  و  سازمان ها  سایر  است،  بوده 
خصوصی نیز عهده دار وظایف دیگری بوده اند، 
این  موفقیت  الزمه  مردم  مشارکت  همچنین، 
برنامه ها بوده است. همرا ه نبودن سایر ارگان های 

ذی ربط، یکی از دالیلی بوده  که سبب شده 
است، این برنامه ها به درستی اجرا نشوند و 
با موفقیت کامل همراه نباشند. به بیان بهتر، 
الزم است این برنامه ها فر اسازمانی تعریف 
اجرایی  برای  ملی  عزمی  درواقع  شوند، 
گفت وگوهای  در  است.  الزم  آنها  شدن 
آینده بیشتر به این مسائل خواهیم پرداخت.
برنامه  در  پورهاشمی،  دکتر  آقای  جناب 
توسعه  و  احیا  کارگروه  توسط  تهیه شده 
جنگل در مؤسسه چقدر به این موضوعات 
توجه شده است. درمورد مطالبی که آقای 
همچنین  کردند،  مطرح  اشرفی پور  دکتر 
در  به ویژه  جهانی  تجارب  با  ارتباط  در 
کشورهایی که در این زمینه موفقیت های 

زیادی داشته اند نیز، توضیح دهید.

جناب آقای دکتر پورهاشمی
گفت وگوی امروز نشان می دهد بحث احیا 
و توسعه جنگل در کشور بسیار مهم است، 
در  استفاده شده  کلیدواژه های  از  کدام  هر 
صحبت های اساتید گرانقدر، نیاز به چند 
جلسه بحث و تبادل نظر دارند. بنده درمورد 

چند کلیدواژه که خیلی مهم تر از بقیه هستند، 
همچنین ارتباط موضوعی بیشتری نیز با بحث 
امروز دارند، توضیحات بیشتری را ارائه خواهم 
کرد. یکی موضوع آسیب شناسی است که آقای 
کردند.  اشاره  آن  به  به درستی  اشرفی پور  دکتر 
خوشبختانه، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور در سالیان اخیر، در سیاست گذاری ها و 
برنامه  ریزی  هایش به واژه آسیب شناسی توجه 
عنوان  با  پروژه ای  شاید  است.  کرده  جدی 
است،  نشده  تعریف  مؤسسه  در  آسیب شناسی 
مؤسسه  محققان  که  پروژه هایی  همه  در  اما 

آسیب شناسی  هستند،  آنها  اجرای  حال  در 
مقوله  در  است.  اصول  جزو  و  بوده  مستتر 
آسیب شناسی، یک بخش مهم به موضوع اقلیم 
و تغییرات اقلیمی برمی گردد که کل دنیا متأثر 
از آن است. اقلیم و اهمیت آن در طرح های 
مؤسسه دیده شده است. ازجمله پروژه هایی 
آن  تغییرات  و  اقلیم  با  مرتبط  نوعی  به   که 
حفاظتی  جایگاه  تعیین  پروژه های  هستند، 
دکتر  آقای  که  است  کشور  گیاهی  گونه های 
جلیلی به آن اشاره کردند. بنده می خواهم این 
مهم را کامل کنم. پروژه مادری که چند سالی 

است در مؤسسه با عنوان »پایش عرصه های 
هدف  با  درواقع  اجراست،  حال  در  طبیعی« 
موضوعی  است،  شده  طراحی  آسیب شناسی 
که ما سال ها از آن غافل بودیم، اگر بخواهیم 
در مورد 30-20 سال گذشته صحبت کنیم، 
آینده  در  اما  نداریم،  مناسبی  و  متقن  داده 
عرصه های  برای  آینده(  سال   10( نزدیک 
گفتن  برای  زیادی  حرف های  کشور،  طبیعی 
در  جنگل  تحقیقات  بخش  دارد.  وجود 
کشور  جنگل های  پایش  برنامه  اجرای  حال 
دو حوزه  بر  و  است  گسترده  شبکه  یک  در 

جنگل کاری های سنواتی و جنگل  های طبیعی 
تمرکز کرده است. در پایش جنگل  کاری های 
سنواتی حوزه ایرانی- تورانی که فعالیت های 
اجرایی آن از سال 1399 آغاز شد، تا پایان 
بانک های  غنی ترین  از  یکی  جاری،  سال 
همراه  بسته  یک  قالب  در  جنگل کاری   داده  
با تصاویر و اطالعات الزم تهیه خواهد شد. 
مؤسسه در مسیر خوبی در حال حرکت است 
و ما با نتایج به دست آمده از پایش جنگل های 
آینده،  دهه  یک  در  مصنوعی،  و  طبیعی 
حرف های زیادی درمورد این اکوسیستم های 

باارزش خواهیم داشت. 
دکتر  آقای  که  کلیدواژه ای  دومین 
اشاره  صحبت هایشان  در  اشرفی پور 
کردند، نگاه اکوسیستمی بود. در چند 
سال اخیر درمورد این موضوع اتفاق 
نظر وجود داشته است. هم اکنون تمام 
بخش های  پروژه های  و  فعالیت ها 
تحقیقاتی مؤسسه با این نگاه در حال 
انجام است. فعالیت های انتزاعی و مجزا 
که هر بخش تحقیقاتی، به یک شکل 
پروژه را ببیند و تعریف کند، کم رنگ 
شده است. این مهم در تصمیم گیری ها 
به  نظر  می کند.  کمک  بسیار  نتایج  و 
جنگل  در  اکوسیستمی  نگاه  اهمیت 
در  تعریف شده  سیاست های  بنا  به  و 
پروژه  مؤسسه،  راهبردی  شورای 
خدمات  اقتصادی  ارزش گذاری 
تدوین  دست  در  جنگل  اکوسیستمی 
است.  جنگل  تحقیقات  بخش  توسط 
بنده فکر می کنم که در کنار طرح های 
پایش، نتایج این پروژه به بسیاری از 
احیا  مقوله  در  ایجادشده  پرسش های 
جناب عالی  می دهد.  پاسخ  جنگل  توسعه  و 
سازمان  اصلی  دلیل  که  فرمودید  اشاره 
خدمات  ارزش گذاری  برای  طبیعی  منابع 
اکوسیستمی، موضوع اخذ خسارت از مجریان 
و نهادهایی است که باعث تخریب عرصه  های 
طبیعی می شوند. بنده فکر می کنم که جنگل ها 
فی نفسه، این ارزش را دارند. ارزش جنگل 

برای اهل فن کاماًل مشخص و بارز است، 
سیاست گذار  مسئوالن  برای  ولی 

کشور، خیلی آشکار نیست. وزیر 
کشاورزی  جهاد  محترم 
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نیز به این موضوع تأکید کرده اند 
سیاست گذاری ها  در  مادامی که  که 
ارزش  ملی،  برنامه ریزی های  و 
اقتصادی عرصه های طبیعی مشخص 
درک  به  نشود،  نمی توان  بیان  و 
امیدوار  موضوع  اهمیت  از  سایرین 
که  بگوییم  می توانیم  مادامی  بود. 
مرتع  و  جنگل  به ویژه  منابع  طبیعی 
ارزش دارد که این ارزش با عدد و رقم اعالم 

شود. 
در تنظیم برنامه احیا و توسعه جنگل، یکی از 
پرسش های مطرح شده این بود که کشورهای 
چین،  )مانند  جنگل کاری  امر  در  پیشرو 
)مانند  حاشیه  کشورهای  کانادا(،  و  آمریکا 
ترکیه( و کشورهایی که تشابه اقلیمی با کشور 
آفریقایی(،  برخی کشورهای  )مانند  دارند  ما 
را  فعالیت هایی  چه  توسعه،  و  احیا  درمورد 
سیاست ها  به عبارت دیگر،  داده اند؟  انجام 
این  در  جنگل  توسعه  و  احیا  محرک های  و 
به  پاسخ  برای  است؟  بوده  چه  کشورها 
از  یکی  حداقل  که  کشور،   49 پرسش،  این 
ویژگی های فوق را داشتند، انتخاب شدند و 
ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی 
قالب  در  منتخب  کشورهای  سیاسی  نظام  و 
براساس جمع بندی  تحلیل شد.  13 شاخص 
کشورهای  در  اصلی  ویژگی  سه  انجام  شده، 
یا  ملی  عزم   )1 داشت:  وجود  موفق 
به عبارت دیگر، منفعل نبودن مردم و دولت در 
این کشورها، مسئوالن، سیاستمداران و مردم 
به این باور رسیده اند که اگر می خواهند خوب 
توسعه  و  احیا  موضوع  به  باید  کنند،  زندگی 
را  آن  و  باشند  داشته  جدی  توجه  جنگل 
جدی بگیرند. 2( ثبات مدیریتی، کشورهای 
سیستم های  از  تنوعی  دارای  مورد مطالعه 
خصوصی،  مالکیت  )مانند  جنگل  مدیریت 
همچنین،  بودند.  غیره(  و  ترکیبی  دولتی، 
ساختار  کشور  هر  در  متولی جنگل  دستگاه 
خاص خودش را داشت. به عنوان مثال، برخی 
از کشورها دارای وزارت جنگل هستند، در 
محیط زیست  با  جنگل  متولی  برخی،  نهاد 
برخی مجموعه جنگلبانی  ترکیب شده و در 
در دل وزارت کشاورزی است. هیچکدام از 
این  مدیریتی  بی ثباتی  باعث  موضوعات  این 
سیاست گذاران  تغییر  اثر  در  به ویژه  کشورها 

و مدیران نشده است. برنامه های ملی احیا و 
توسعه جنگل در این کشورها یک  بار تدوین و 
براساس آن گام های اجرایی برداشته می شود. 
3( جذب اعتبارات بین المللی، این مورد بیشتر 
برای کشورهای در حال توسعه مطرح است. 
به  بین المللی  نهادهای  این منابع مالی توسط 
هستند.  تخصیص  قابل  متقاضی  کشورهای 
نمونه بارز آن، کشور ترکیه است. در بررسی 
موفقیت یا شکست فعالیت های احیا و توسعه 
داد،  نشان  نتایج  نیز  یادشده  کشورهای  در 
جانمایی  مورد بررسی،  کشورهای  بیشتر  در 
نامناسب عرصه جنگل کاری و انتخاب گونه 
نامناسب دلیل عمده شکست پروژه های احیا 
و  تناقض  همچنین،  است.  بوده  توسعه  و 
مناقشه در نوع مالکیت جنگل سومین عامل 

مؤثر بر موفقیت جنگل کاری بوده است.
)آقای  که جناب عالی  می دانم  و  معتقدم  بنده 
قبول  را  موضوع  این  نیز  اشرفی پور(  دکتر 
اجرا،  سه گانه  بخش های  مجموعه  که  دارید 
دانش  از نظر  کشور  در  پژوهش  و  آموزش 
علمی و فنی کمبودی ندارند. این مهم بارها در 
موضوعات مختلف جنگل ثابت شده است. در 
بازدیدهای کارشناسان فائو نیز بر وجود این 
دانش فنی در متخصصان و کارشناسان بومی 
بلوط  زوال  پدیده  درمورد  نمونه  )به عنوان 
شده  گذاشته  صحه  زاگرس(  جنگل های  در 
است. در موضوع احیا و توسعه، ما 50 سال 
سابقه پژوهشی با مجموعه ای از شیوه  نامه ها 
از  برخی  که  داریم  مختلف  موضوعات  در 
آنها به سازمان منابع طبیعی نیز ارائه شده و 
می رسد  نظر  به   است.  پر  دستمان  به عبارتی، 
آن شاه کلیدی که ما را دچار سردرگمی کرده 
است، سیاست گذاری های کالن و ملی است. 
جدید  سیاست  یک  مدیریتی،   دوره  هر  در 
مطرح و نهاد متولی موظف می شود، برای آن 
برنامه ریزی کند و با اتمام این دوره مدیریتی 
معمواًل سیاست جدیدی در دستور کار قرار 
در  بی ثباتی  و  برنامه ها  تعدد  این  می گیرد. 
توسعه  و  احیا  آشیل  پاشنه  تصمیم سازی ها 
جنگل شده است. همان  طور که اطالع دارید، 
از زمستان سال گذشته )1400(، برنامه کاشت 
یک میلیارد نهال طی مدت زمان 5 سال در 
قرار گرفته  منابع طبیعی  کار سازمان  دستور 
مکلف  طبیعی  منابع  سازمان  بنابراین،  است. 

می شود در کوتاه ترین زمان، سازوکار اجرایی 
در  کار  این  آیا  کند.  فراهم  را  سیاست  این 
کوتاه مدت شدنی است؟ در دهه های پیش نیز 
قبیل حرم  از  مختلف جنگل کاری  طرح های 
تا حرم و طرح طوبی مطرح و اجرا شدند که 
در عمل موفق نبودند. بنده معتقدم، در زمینه 
سیاست گذاری بسیار خوب عمل می شود، اما 
به مالحظات اجرایی توجه چندانی نمی شود. 
موضوع  شدن  کم رنگ  صحبت ها،  این  گواه 
است. الزم  کشور  در  جنگل داری  طرح های 
که  کنم  اشاره  حتمًا  نیز  نکته  این  به  می دانم 
نوین،  جنگل داری  طرح های  طراحی  در 
گیرد.  قرار  عمل  مالک  نباید  آبخیز  حوزه 
امروزه، کشورهای پیشرو در مدیریت جنگل، 
Strate� راهبردی  مدیریت  یکان های  )از 

به عنوان   )gic Management Unit
می کنند  استفاده  جنگل  برنامه ریزی  مبنای 
طرح های  اجرای  برای  آبخیز  حوزه  مرز  و 
یکان های  ندارد.  مفهومی  جنگل داری  
بر  که  هستند  سطوحی  راهبردی  مدیریت 
حسب پتانسیل های موجود می توان برای آنها 
یک مدیریت واحد تعریف کرد. تعداد یکان ها 
بسته به تنوع کارکردها و پتانسیل های جنگل 
در استان های مختلف واجد جنگل، متفاوت 
تجاوز  یکان  از 5  به  نظر می رسد  اما  است، 
زمینه  این  در  قطعی  نظر  اعالم  کرد.  نخواهد 
استان های  در  پایه  مطالعات  انجام  به  منوط 

واجد جنگل است.

طبیعت ایران
مدیریت  موضوع  به  امروز  گفت وگوی  در 
و  احیا  مدیریت  از جمله  طبیعی  عرصه های 
این  باید  اینکه  شد،  اشاره  جنگل ها  توسعه 
این  سایه  در  و  باشد  اکوسیستمی  مدیریت 
منابع  عرصه های  که  است  مدیریت  نوع 
طبیعی حفظ می شوند و توسعه می یابند. لطفًا 

در این مورد بیشتر توضیح دهید.

جناب آقای دکتر جلیلی
دکتر  و  اشرفی پور  دکتر  آقایان  که  مباحثی 
پورهاشمی مطرح کردند، نشان دهنده ضرورت 
و اهمیت اجرایی شدن برنامه احیا و توسعه 
جنگل است. در گذشته، یک کمیته آب داشتیم 
را  متخصص  نیروهای  اینکه  هدف  با  تنها  و 
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معاونت  به  را  آن  دارند،  نگه  وزارتخانه  در 
آبخیزداری تبدیل کردند. بعد از اینکه سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با وزارت جهاد 
سازندگی ادغام شد، آبخیزداری، به سازمان 
منتقل  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
این کار، هم در حق علم  با  بنده  ازنظر  شد، 
آبخیزداری و هم در حق مدیریت عرصه های 
مسیر  به یک  را  ما  و  ظلم شد  طبیعی  منابع 
که  مطالبی  به  نسبت  آنها حتی  برد.  انحرافی 
بنده در شماره های قبلی نشریه طبیعت ایران 
نوشته ام، واکنش نشان دادند و بنده را مخالف 

بنده  کردند.  معرفی  آبخیزداری  سرسخت 
به هیچ وجه، با علم آبخیزداری مخالف نیستم. 
استفاده  آن  مناسب  جایگاه  در  علم  از  باید 
سازمان  در  آبخیز(  )مقوله  انحراف  این  کرد. 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حرکتی 
در  آن  بارز  نمونه  دارد.  روبه جلو  به شدت 
عنوان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور نمود پیدا کرد. انحراف جدی سازمان 
سمت  به   اکوسیستمی  مدیریت  از  حرکت 
طرح های  از  و  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت 
آبخیزداری  طرح های  سمت  به   جنگل داری 

بود. مدیریت جامع حوزه آبخیز، مدیریت آب 
راهبردی  مدیریت  یک  مدیریت،  این  است. 
در حالی که  سازه ای.  مدیریت  یک  نه  است، 
نقش علم آبخیزداری در منابع طبیعی در قالب 
طرح های مرتع داری و جنگل داری به صورت 
کارهای اصالحی، پشتیبانی و تکمیلی است. 
نیستیم، ما، مسئول  ما، متولی استحصال آب 
حفاظت سیالب هم نیستیم. بی شک این نتایج 
استحصال  بر  که  فعالیت های ماست  کارها و 
زمان  در  است.  مؤثر  سیالب  کنترل  و  آب 
پی  نکته  این  به  مؤسسه،  مسئولیت  تصدی 

وارد  موضوع  این  به  مستقیم  اگر،  که  بردیم 
بلکه  نمی کند،  حل  را  مشکل  نه تنها  شویم، 
موجب چالش می شود. بنابراین، مسیر را در 
احیا و توسعه جنگل و مدیریت اکوسیستمی 
و  طبیعی  منابع  سازمان  کردیم.  مطرح  مرتع 
بیابان های  می تواند  حتی  کشور،  آبخیزداری 
خود را با طرح های جنگل داری و مرتع داری 
اکوسیستم  قالب  در  بیابان  کند.  مدیریت 
است.  تعریف  قابل  مرتعی خشک  و  جنگلی 
اینکه کشور در مسیر  برای  بنده فکر می کنم 
درست قرار گیرد، باید در مسیر طرح احیا و 

اکوسیستمی  مدیریت  طرح  و  جنگل  توسعه 
محوریت  باید  سازمان  کند.  حرکت  جنگل 
بگذارد  موضوع  دو  این  روی  را  خود  کار 
به  خدمت  نظیر آبخیزداری را  و موضوعاتی 
و  احیا  برنامه  اجرای  با  معتقدم  بنده  بگیرد. 
توسعه جنگل، می توانیم از تمام ظرفیت ها و 
دولتی،  خصوصی،  بخش های  پتانسیل های 
دانش بنیان و نهادها و سازمان های بین المللی 
بهره ببریم و آنها را به خدمت بگیریم. اجرای 
این برنامه تأثیر جدی روی حفظ منابع آب، 

منابع خاک و اصالح مسیر احیاست. 

در مؤسسه به دو رویکرد رسیدیم 1- اگر قرار 
است چوب تولید کنیم، باید خارج از جنگل 
به عنوان  را  دارویی  گیاهان  کنیم،2-  تولید 
ایران  طبیعی  محیط های  در  ژنتیکی  منابع 
بدانیم و از آنها محافظت کنیم. اگر قرار است، 
در گیاهان دارویی به ظرفیت اقتصادی برسیم، 
باید رقم را اصالح، اهلی و زراعی کنیم. به 
طبیعت، به عنوان منابع ژنتیکی نگاه کنیم. اگر 
قرار است به محیط های طبیعی به عنوان یکی 
آن  کنیم،  نگاه  ارزش افزوده  دارای  ارکان  از 
ارکان طبیعی، گیاهان دارویی است. متأسفانه، 
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سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
صرف  را  خود  انرژی  تمام  کشور 
با  و  است  کرده  سازه ای  کارهای 
نیست،  آشنا  دارویی  گیاهان  واژه 
را  خود  نگاه  تمام  دیگر،  بیان  به 
به سمت سازه معطوف کرده است. 
ماجرای  به  تدقیقی  نگاه  با  اگر 
کنیم،  نگاه  داوود  امام  زاده  سیالب 
کارهای  در  اساسی  اشتباهات  تمام  متوجه 
رسوبات  و  سازه ها  می شویم.  آبخیزداری 
جمع شده در اختیار سیالب  قرار گرفت و بر 

سر مردم ریخت و فاجعه به بار آورد. 
برنامه  یک  جنگل،  توسعه  و  احیا  برنامه 
کالن کشوری است که در مقیاس سرزمینی، 
راهبردی به آن نگاه می کنیم، که شاخص های 
می کنیم  دنبال  را  محیط زیستی  و  اقتصادی 
اگر  می کنیم.  کار  اکوسیستمی  مقیاس  در  و 
بحث ها را علمی تر و جدی تر به  سمت جلو 
ایفا  توسعه  و  احیا  در  اساسی  نقش  ببریم، 
کردیم. یکی از کلیدی ترین راه هایی که کشور 
باید در مسیر آن حرکت کند، موضوع احیا و 

توسعه جنگل است.

طبیعت ایران
جناب آقای دکتر اشرفی پور اگر جناب عالی 
بر عرصه های طبیعی  مدیریت  در مورد شیوه 
جمع بندی  همچنین  بفرمایید.  دارید،  مطلبی 
خود را از مطالب و سؤاالتی که مطرح شد، 

ارائه دهید.

جناب آقای دکتر اشرفی پور
این  جنگل  عالی  شورای  در  هم  ما  رویکرد 
است که به مدیریت اکوسیستمی توجه داشته 
بنا  مرتعی،  و  جنگلی  اکوسیستم های  باشیم. 
به صورت  باید  موجود،  شرایط  اقتضای  به 
اجرا،  سیاست،  شوند.  اداره  اکوسیستمی 
براساس  باید  نظارت  و  پایش  برنامه ریزی، 
باشد.  اکوسیستم ها  به  غنابخشی  و  سالمت 
در حوزه آبخیز و درمورد الیحه آبخیزداری، 
بنده نیز نکاتی را عرض کردم، ما رده 2 تماب 
را  آن  اسم  نمی توانیم  بپذیریم،  نمی توانیم  را 
بگذاریم،  منابع  طبیعی  عرصه های  مدیریت 
درون  مرتع  و  جنگل  مدیریت  که  ادعا  این 
است.  غلط  کاماًل  است،  آبخیز  مدیریت 

نیست.  اکوسیستمی  مدیریت  مدیریت،  این 
ایستادگی  سیاست  این  قبال  در  ما  تابه حال 
مدیریت  هم  را  تماب  و7   6 رده  کردیم. 
عرصه های منابع طبیعی نمی دانیم. با فرمایش 
آبخیز  حوزه های  تمام  که  موافقم  کاماًل  شما 
از زیرحوزه های هیدرولوژی تبعیت نمی کنند. 
و  کردیم  زیاد  طبیعت  سطح  در  را  هزینه ها 
حوزه بندی  باشیم.  داشته  توجه  آن  به  باید 
شمال کشور در دهه 60 )سال 1364( توسط 
شده  انجام  نجاران  مهندس  آقای  مرحوم 
است. این تقسیم بندی کاماًل عملیاتی است و 
این  در  است.  متفاوت  کاماًل  آبخیز  حوزه  با 
این  است.  بوده  اکوسیستمی، حاکم  نگاه  کار 
کار در طرح مقدماتی جنگل های شمال، یک 
داد.  ما  برنامه های  به  خوب  نظم  و  انسجام 
در شمال کشور طرح های جنگل داری زیادی 
داریم که مشابه یکان هایی هستند که به آنها 
توجه شده است. موضع و نگاه شورای عالی 
جنگل این است که باید نگاه اکوسیستمی به 
مدیریت جنگل و مرتع داشت و تقسیم بندی 
آب  مدیریت  بحث  با  آن  ارتباط  که  تماب، 
هست، به هیچ وجه، ما را به جایی نمی رساند. 
نگاه سازه ای نباید داشته باشیم، نگاه سازه ای، 
بردن سازه ای غول پیکر  اشتباهی است.  نگاه 
می شود،  دیده  هم  کشور  شمال  در  حتی  که 
تا  زمین  از  مدیریت،  سبک  این  است،  غلط 
دارد  تفاوت  اکوسیستمی  مدیریت  با  آسمان 
جزو  هم  مورد  این  می کند.  گمراه  را  ما  و 
شود.  اصالح  باید  و  است  گمراه کننده  موارد 
در  بیفتد،  اتفاق  در سازمان  باید  اصالح  این 
یک سال گذشته، که بنده در شورا بودم، همه 
بوده  موجود  روند  اصالح  ما  تالش  و  سعی 
در  پورهاشمی،  آقای  در صحبت های  است. 
مقایسه ای که بین 49 کشور انجام داده بودند، 
موضوع  به  شد،  اشاره  ملی  عزم  بحث  به 
نباید  باید توجه اساسی داشت. ما  عزم ملی 
فقط در طرح راهبردی احیا و توسعه جنگل 
به دنبال ردیف بودجه ای باشیم، کما اینکه در 
طرح های گذشته نیز ردیف اعتباری گذاشتند، 
اما نتیجه  الزم حاصل نشد. برای این مهم باید 
چاره اندیشی کرد. باید فکر کرد، چگونه عزم 
بازسازی منابع  برای احیا و  ملی را می توان 
طبیعی تحقق بخشید. به طور مثال، همان  طور 
که آقای دکتر پورهاشمی به کشور ترکیه اشاره 

کردند، ما نیز بررسی هایی داشتیم، این کشور، 
افزایش  برای  زیادی  تالش  سال ها،  این  طی 
این تالش  انجام داده است و  سطح جنگل ها 
بقیه قسمت های مدیریت  ادامه دارد.  همچنان 
تعطیل  نیز  را  خود  مرتع  و  جنگل  اجرایی 
نکرده است و سایر بخش ها )اجرا- آموزش- 
انجام وظایف خود  پژوهش( همگی در حال 
هستند. در بخش های یاد شده، نگاه به مدیریت 
توده های جنگلی، کماکان نگاه جنگل شناسی 
جنگل های  جنگل شناسی،  نگاه  با  است. 
توسعه  آن  درکنار  و  می کند  مدیریت  را  خود 
جنگل ها را نیز در دستور کار دارد. به تازگی، 
پاکستان نیز رویکردی را مشابه ترکیه انتخاب 
مکانیسمی  ملی  عزم  برای  باید  است.  کرده 
شکل دهیم و به آن توجه کنیم. اگر این عزم 
ملی، شکل نگیرد، بیم آن می رود که همچنان 

به سبک و سیاق گذشته عمل شود.

طبیعت ایران
و  متخصصان  از  همگی  بزرگواران،  شما 
از  هستید،  کشور  طبیعی  منابع  دلسوزان 
زمانی که در اختیار این شماره از گفت و گوی 
که  ارزشمندی  مطالب  و  دادید  قرار  چالشی 
امیدوارم  سپاسگزارم.  بی نهایت  کردید،  بیان 
الزمه  که  ملی،  عزم  به  پیش رو  برنامه  در 
است،  جنگل  توسعه  و  احیا  برنامه  موفقیت 
دست یابیم. امیدوارم در گفت وگوهای بعدی، 
بتوانیم در خصوص مسائل اجرایی و پژوهشی 
برنامه احیا و توسعه جنگل و برنامه سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری برای کاشت یک 
نظرات  آینده،  سال های  در  نهال  میلیارد 
به  باره  این  کارشناسان را مطرح کنیم و در 

گفت وگو بنشینیم.


