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 مقدمه

های بسیاری را ستاند؛ زندگی اجتماعی را مختل کرد و از این روی ترکشش به همایش جان 9911سال کرونایی 

کررد؛ هرج جران م مرد ویرصرز ی از بانیران        نیز اصابت  مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشم

 همایش را گر ت و هج در رسیدن به اهداف و برگزاری همایش خلل ایجاد کرد.

طزر که زندگی جریان دارد؛ همایش نیز در سازگاری با شرایط به راه خزد ادامه داد؛ اگرچه نتیجه دقیقرا   اما همان
 همانی نشد که از آغاز مزرد انتظار بزد.

های رایج متفاوت باشد. مقرر بزد تا همایش اصرلی؛ وریش   ن همایش؛ وزیش نزینی بزد که با همایشهدف بانیا
های تخصصی م زرها تشکیل گردد که تنهرا بره یری وریش     ها تن از اعضای کمیتههایی با شرکت دههمایش

 اکتفا شد.    9911همایش آن هج در بهمن 

 کری همه اعضای آن است؛ ارائه دهرد امرا بره    ها و هجستبندی خزد را که حاصل نشمقرر بزد هر م زر جمع
 وذیر نشد و آنچه در وایان ارائه شد دیدگاه بخشی از اعضای م زرها بزد.تمامی امکان

جلد های ناخزاسته؛ همایش برگزار گردید و عالوه بر دو با این وصف؛ خدای را سپاس که علیرغج همه نابسامانی
نفر از اعضای م زرها در شرککه اجتمراعی؛ چره     07ها  ایل نیز از گفتگزهای حدود هیابد؛ دکه انتشار میکتابی 

 مربزط به هر م زر و چه همه با هج  راهج آمده و در اختیار آنان قرار گر ته است.

؛ این گام را نخستین همکاری در راستای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانو  موسسه شمیم جنگل ایران
دانند و امیدوارند با جلب همکاری مجمزعه جامعه جنگل کشرزر   های کشزر میداز مدیریت جنگلانتدوین چشج

های اجرایی ایرن همکراری را   ها  جزامع م لی و دستگاهها  رسانهها  سمناعج از دانشگاهیان  م ققان  انجمن
 استمرار بخشند.

 برگزار کنندگان همایش 
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 وندرئیس همایش: دکتر حسین آذرنی

 دبیر علمی: دکتر سید عطااله حسینی

 دبیر اجرایی: دکتر احمد بیرانوند

 ارکان همایش به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا:

 

 گذاریسیاستشورای 
 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 تهران عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه استادیار اعتماد وحید   9

 رئیس دانشکده منابع طکیعی دانشگاه تهران استاد آذرنیزند حسین  2

 نایب رئیس هیئت مدیره مزسسه شمیج جنگل ایران   سایر بیرانزند احمد  9

 مرتع و آبخیزداری کشزر  لجنگرئیس شزرای عالی  دکتری وزرمقدم کامران  4

 گذاری منابع طکیعی وژوهشگر سیاست سایر  ویرصز ی م مد  5

 رئیس هیئت مدیره مزسسه مردم نهاد شمیج جنگل ایران کارشناسی ارشد جکاری ار عی شاهرخ  6

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استاد حسینی سید عطااله  0

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استادیار عزاطفی همت م مد  1

 ها  مراتع و آبخیزداری کشزر کارشناس سازمان جنگل سایر  دزادهمرا  ردین  1

 

 کمیته علمی
 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استادیار اعتماد وحید   9

 نگل ایران  نایب رئیس هیئت مدیره مزسسه شمیج ج سایر بیرانزند احمد  2

 گذاری منابع طکیعی وژوهشگر سیاست سایر ویرصز ی م مد  9

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استاد حسینی الهسید عطا  4

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استاد درویش صفت علی اصغر  5

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه گرگان اداست شتایی جزیکاری شعکان   6

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران استادیار عزاطفی همت م مد  0

 ها  مراتع و آبخیزداری کشزر کارشناس سازمان جنگل سایر  مرادزاده  ردین  1

 ه لرستان عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگا دانشیار ملی نیا رحیج  1

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار نجفی اککر  97

 عضز هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه گیالن دانشیار نیکزی مهرداد  99

 عضز هیئت علمی مرکز ت قیقات آذربایجان غربی استادیار  خلیانی  هناره جالل   92
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 اها و راهبردهکمیته تخصصی محور سیاست

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 ها  مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل دکتری اشر ی وزر رسزل   9

 مراتع و آبخیزداری  ها سازمان جنگل دکتری وزرمقدم کامران   2

 مزسسه شمیج جنگل و بنیاد تزسعه  ردا دانشجزی دکتری ویرصز ی املشی م مد   9

 مزسسه مردم نهاد شمیج جنگل ایران کارشناسی ارشد جکاری ار عی شاهرخ   4

 و مراتع هامزسسه ت قیقات جنگل دانشیار جعفری مصطفی   5

 دانشگاه تهران استاد شامخی تقی   6

 دانشگاه  ردوسی مشهد استادیار کالهی مهدی   0

 دانشگاه هرمزگان دانشیار م مدی کنگرانی حنانه   1

 رددانشگاه شهرک استادیار م مزدی الهبیت   1

 های حقوقی قانونیکمیته تخصصی محور چارچوب

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف
 دانشگاه تهران دانشجزی دکتری ا رند سرخنی حمید رضا   9

 هاسازمان جنگل کارشناس ارشد انگزرج بهزاد    2

 مزسسه شمیج جنگل ایران دکتری بیرانزند احمد   9

 هاسازمان جنگل اس ارشدکارشن سرداری منزچهر   4

 هاسازمان جنگل کارشناس ارشد عکداله وزر مصطفی   5

 خانه کشاورز دکتری میرم مدی سید م مد   6

 هاسازمان جنگل کارشناس ارشد نصرتی کاظج   0

 کمیته تخصصی محور مشارکت

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 ها  مراتع و آبخیزدارینگلسازمان ج دکتری جعفریان وحید    9

 عضز هیات علمی دانشگاه شهید باهنر دانشیار زندرضزی سیامی   2

 عضز هیات علمی دانشگاه تهران دانشیار عنکری مزسی    9

 عضز هیات علمی دانشگاه تهران استادیار عزاطفی همت م مد   4

 شزرای عالی جنگل کارشناس ارشد مزسزی نژاد سید هاشج   5

 عضز هیات علمی دانشگاه شیراز نشیاردا میر ردی اصغر   6

 عضز سمن تکرا کارشناسی ارشد میرقاسمی ابزالفضل    0

 وژوهان عضز انجمن بزم دکتری نزری نشاط سعید    1
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 کمیته تخصصی محور کاال و خدمات جنگل

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 ندانشگاه تهرا دانشجزی دکتری اسکندری لیال   9

 شزرای عالی جنگل کارشناس ارشد امین وزر طالب   2

 عضز هیئت علمی دانشگاه تهران دانشیار حشمت الزاعظین سید مهدی   9

 اداره کل منابع طکیعی گلستان کارشناس ارشد خزاجه صفر قلی   4

 وژوهشگر دکتری روستا طزبی   5

 عضز هیئت علمی دانشگاه تهران دانشیار بازنشسته سعید ارسطز   6

 عضز هیئت علمی دانشگاه لرستان استادیار عادلی ان کامر   0

 عضز هیئت علمی دانشگاه گیالن استاد م مدی لیمائی سلیمان    1

 عضز هیئت علمی مرکز ت قیقات آذربایجان غربی استادیار وژوهشی خلیانی هناره جالل    1

 

 کمیته تخصصی محور جنگل شناسی، تغییر اقلیم و حفاظت جنگل

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی وادگینام خان نام ردیف
 دانشگاه تهران دانشیار اعتماد وحید   9

 شزرای عالی جنگل کارشناس ارشد آدبش زهرا   2

 دانشگاه آزاد کرج دانشیار بایرام زاده ویلما   9

 دانشگاه علزم کشاورزی و منابع طکیعی ساری دانشیار وزرمجیدیان م مد رضا   4

 ها و مراتعت قیقات جنگل مزسسه دانشیار ثاقب طالکی خسرو   5

 وژوهشگر دکتری منفردحسین زاده  سجاد   6

 دانشگاه تهران دانشیار خلیقی شهرام   0

 دانشگاه م قق اردبیلی دانشیار سفیدی کیزمرث   1

 دانشگاه تهران دانشیار شیروانی انزشیروان    1

 دانشگاه گیالن دانشیار طاهری آبکناری کامکیز   97

 مدرستربیت  استاد طکری مسعزد   99

 مزسسه گیاه وزشکی کشزر استاد عسگری حسن   92

 دانشگاه تهران استاد عطارد ودرام   99

 مدیر کل منابع طکیعی گیالن دکتری یزسف وزر رشتی م سن    94
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 رته تخصصی محور مهندسی جنگل سازگاکمی 

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

 تهران دانشگاه  استاد جزرغالمی مقداد    9

 دانشگاه تهران  استاد  حسینی  الهسید عطا   2

 دانشگاه تهران دانشیار  عکدی  احسان    9

 دانشگاه ساری  دانشیار  لطفعلیان مجید    4

 دانشگاه تهران  استاد  مجنزنیان  باریس    5

 هاسازمان جنگل دکتری مرادزاده  ردین   6

 دانشگاه تربیت مدرس  دانشیار نجفی  اککر    0

 دانشگاه گیالن استاد  نقدی  ن رامی   1

 دانشگاه گیالن  دانشیار  نیکزی  مهرداد    1

 

 کمیته تخصصی محور مدیریت جنگل و پایش

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف
 وژوهشگر دکتری اقنزم مریج   9

 دانشگاه گیالن استاد بنیاد امیر اسالم   2

 جنگل ها و مراتع کشزرسازمان  کارشناس ارشد بیانی رضا   9

 دانشگاه گیالن دانشیار حسن زاد ایرج   4

 دانشگاه تهران استاد درویش صفت علی اصغر   5

 داشگاه تربیت مدرس استادیار سهرابی هرمز   6

 دانشگاه کردستان دانشیار غضنفری هدایت    0

 دانشگاه ساری دانشیار  الح اصغر    1

 و مراتعها سازمان جنگل دانشجزی دکتری کرمی آرش    1

 دانشگاه گرگان استادیار م مدی جهانگیر    97

 دانشگاه گرگان دانشیار معیری م مدهادی   99

 دانشگاه لرستان استادیار ملی نیا رحیج   92

 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر مربی میرآخزرلز خسرو   99
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 های شمالینهاد استانمهای مردسازمان

 وابستگی سازمانی علمیمرتبه  نام خانوادگی نام ردیف

 جامعه جنگلکانی مازندران دکتری امینی م مد    9

 وزیش برساد شمال گلزگاه  خادملز روزبه   2

 تزسعه وایدار عکاس آباد  درویش یزسف   9

 شککه تشکلهای م یط زیست و منابع طکیعی  مازندران دکتری شاملز رضا   4

 کیعی  مازندرانشککه تشکلهای م یط زیست و منابع ط دکتری صال ی س ر   5

 تزسعه وایدار آمل  طاهری رضا   6

 بنیاد مهر وایدار کارشناس ارشد عکادی داریزش   0

 عیت مکارزه با آلزدگی م یط زیستمج  مازادی احترام السادات   1

 مزسسه تزسعه  ضای سکز وایدار شمال دکتری م مدنژاد شیرزاد   1

 دوستداران دماوند کزه  مزالنا مسعزد   97
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 کمیته داوران

 وابستگی سازمانی مرتبه علمی نام خانوادگی نام دیفر
 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر دانشیار اخزان  رضا   9

 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر استادیار اسکندری سعیده   2

 آبخیزداری و مراتع ها سازمان جنگل یدکتر اشر ی وزر رسزل   9

 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران دانشیار اعتماد وحید   4

 دانشگاه تهران علزم و صنایع چزب و کاغذگروه  استادیار ا هامی داوود   5

 وژوهشگر دکتری اقنزم مریج   6

 دانشکدة منابع طکیعی  دانشگاه ارومیه دانشیار بانج شفیعی عکاس   0

 مدیرعامل شرکت سکز گستر دکتری برزه کار اهللقدرت   1

 مزسسه مردم نهاد شمیج جنگل ایران دکتری بیرانزند احمد   1

 دانشگاه تهرانگروه شیالت  دانشیار وزرباقر م مد   97

 ها و مراتعمزسسه ت قیقات جنگل دانشیار ثاقب طالکی خسرو   99

 دانشگاه م قق اردبیلی استادیار جهدی  رقیه    92

 انو اقتصاد جنگل دانشگاه تهر یگروه جنگلدار استاد حسینی عطااله   99

 دانشگاه تهرانآبخیزداری گروه  دانشیار خلیقی شهرام   94

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار استاد درویش صفت اصغرعلی    95

 گروه جنگلداری دانشگاه گرگان استاد رحمانی رامین   96

 مزسسه ت قیقات جنگل ها و مراتع کشزر استادیار روانکخش  هزمن    90

 شگروژوه دکتری روستا طزبی   91

 دانشگاه م قق اردبیلی دانشیار سفیدی کیزمرث   91

 گروه جنگلداری دانشگاه گرگان استاد شتایی جزیکاری شعکان   27

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار دانشیار شیروانی انزشیروان   29

 ابع طکیعی  دانشگاه تربیت مدرسنمدانشکده  استاد کزچکسرائی طکری مسعزد   22

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار استاد عطارد ودرام   29

 و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران یگروه جنگلدار استادیار عزاطفی همت م مد   24

 گروه م یط زیست دانشگاه گرگان استادیار کامیاب حمیدرضا   25

 دانشگاه گرگان م یط زیستگروه  استادیار م مدزاده مرجان   26

 ه جنگلداری دانشگاه گرگانگرو استادیار م مدی جهانگیر   20

 گروه جنگلداری دانشگاه گرگان استاد معیری م مدهادی   21

 دانشگاه لرستان  روه جنگلداریگ دانشیار نیاملی رحیج   21

 ها  مراتع و آبخیزداری کشزرسازمان جنگل دکتری نزری مصطفی   97
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 حسین آذرنیونددکتر ؛ همایشسخن رئیس  -9

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 مدتی این مثنوی تأخیر شد

های شمال، که با محوریت جنگل "یتهای کشور، تحول مدیرچشم انداز جنگل"بسیار خرسندم که باألخره همایش 

شود. در ابتدا ماه قبل برگزار شود و به دلیل همه گیری ویروس کرونا با تأخیر افتاده بود، برگزار می 7قرار بود در حدود 

کننده، چه به طریق مجازی و چه آنان که در جمع حضور دارند. الزم کنم به همه ارجمندان شرکتخیر مقدم عرض می

ها که با تالش مستمر خود انجام این همایش های علمی و اجرایی و نیز اعضای کمیتهاز دبیران محترم کمیتهدانم می

ها و های منابع طبیعی کشور، موسسه تحقیقات جنگلپذیر ساختند، از کلیه همکاران محترم در دانشکدهمهم را امکان

های علمی و دانشجویی که با تشریک مساعی ها و انجمنهای، مراتع و آبخیزداری کشور، سمنمراتع، ساز مان جنگل

کنم. دوستان عزیز و همکاران گرامی، منابع طبیعی و شود، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری میآنان همایش برگزار می

ها در شمال، غرب و سایر نقاط ایران، شرایط خوبی ندارند و به اشکال مختلف محیط زیست کشور، به خصوص جنگل

ها و مراتع مناطق مختلف کشور که متأسفانه ور شدن آتش در جنگلاند. هنوز مدت زمان زیادی از شعلهمخاطرهدر 

های مردم نهاد را گرفت و های جدی منابع طبیعی، جان تعدادی از هموطنان ما به خصوص از سازمانعالوه بر آسیب

کنند و با نهایت محیط زیست و منابع طبیعی دفاع میهای ما با حداقل از بانها و محیطدر آتش سوزاند.جنگلبان

باشد و از پشتوانه قانونی و حقوقی شایسته نیز برخوردار نیستند. ها دائمأ در معرض خطر میتأسف سالمتی و جان آن

شوند در حالی که اهداف طرح هایی که بدون توجه به همه ابعاد آن مانند استراحت جنگل مصوب و ابالغ میطرح

های های دانشکدهکنند و در عین حال  جنگلها را تخریب میگردد و قاچاق چوب بیش از پیش جنگلقق نمیمحق

های شایسته بدون کار در جنگل و عملیات بانمنابع طبیعی را مشمول آن ساخته، بدون اینکه توجه کنند تربیت جنگل

های کشور را به خود نداده که مفهوم واقعی نشگاههای دابرداری ممکن نبوده و حداقل زحمت بازدید از جنگلبهره

برداری های جنگلداری را با مناطق مشابه بهرهبرداری در قالب طرحهای جنگلداری را متوجه شوند و تفاوت بهرهطرح

 ها ببینند. جنگل خیرود دانشکده منابع طبیعی شاهدی بر این مدعاست.شده در همان جنگل

برداری هصار ارتباط تنگاتنگ با منابع طبیعی و محیط زیست داشته است و رفتارها و بهرزندگی انسان ها در همه اع

کنندگان محترم در همایش، در های او از این منابع به طور مستقیم در حیات او تأثیر داشته است. امیدوارم شرکت

علمی، فنی و مبتنی بر مدیریت هایی که در طول همایش خواهند داشت، با نگاهی تازه، مقاالت، میزگردها و بحث

چندمنظوره در تحوالت آتی در زمینه منابع طبیعی و به ویژه جنگل نقش مؤثری داشته باشند. مدیریت جامع و 

چندمنظوره به خصوص در مناطقی که به عنوان مثال جنگل و مرتع در یک حوزه آبخیز مرز مشخصی نداشته و تداخل 

 و تأکید باشند. دارند، باید بیش از پیش مورد توجه

ها و مراتع، تخریب محیط زیست صحبت های آینده ما کمتر از مخاطرات و کاهش سطح جنگلامیدوارم در نشست

 ها باشیم.انداز مثبت در این زمینهکنیم و شاهد چشم

ونایی باعث های مردم نهاد که در شرایط کرمجددآً از حضور کلیه همکاران، محققان، کارشناسان، دانشجویان و سازمان

 اند، سپاسگزارم.برگزاری شایسته این همایش گردیده
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 دکتر سید ولی حسینی؛ سخن رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران -2

یبسمه تعال  

 یفضا یقکه از طر یکه در سالن کنفرانس حضور دارند و بزرگواران یزانیسالم و احترام خدمت حضار محترم؛ عز با

نبوده  یداامروز بر بشر هو یبه اندازه یعیمنابع طب یتاهم یخ،از تار یابرهه یچدر ه ید. شایمدر خدمتشان هست یمجاز

از مسائل و ابر  یرهو غ یکها و پالستزباله یزانم یشافزا ین،زم گرمایش یی،زداجنگل یمی،اقل ییراتتغ یی،زایاباناست. ب

خاطر  ینحال دست و پنجه نرم کردن هستند. به همها امروزه با آنان در است که انسان یستیزیطمح یهاچالش

 منفی یهایامدپ یفکم اثر کردن و تخف یو تالش در راستا یستیز یطبه معضالت مح یو فن یداشتن نگاه تخصص

 یمبدان یدشود. بایقلمداد م یستز یطو مح یعیمنابع طب یهارسالت دانشگاه در رشته ینآنان، امروزه به عنوان بزرگتر

 یرهایبه عنوان مس تواندیم یت؛بر اساس واقع یشناسیبو دانش محور و آس یفن یکردینگاه نقادانه، رو که داشتن

 یدارپا یبه جهان یدنرس یتو در نها یعیو وابسته به منابع طب زیستی یطبهبود معضالت مح یدانشگاه در راستا ییطال

 .باشد

ارائه  یعی،و سالمت منابع طب یداریها به پان از جمله انسانهمه جاندارا یاتح یرو با درک ارتباط و وابستگ ینهم از

 ییدر سطح مدارس ابتدا یژهبو یسطوح سن یدر تمام یدها باحفاظت از آن یبرا یفرهنگ ساز ینآموزش و همچن

 ینموضوع را درک کرده باشند و آموزش الزم در ا یتاهم یبه جامعه بخوب یورود جد یتا همگان از ابتدا یابدگسترش 

 .کرده باشند یافتخصوص را در

 دانشگاه تهران یعیدانشکده منابع طب یاستر ینی،حس یول یداحترام، دکتر س با
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 دکتر سید عطااله حسینی؛ سخن دبیر علمی همایش -9

 

 "به نام آنکه جان را فکرت آموخت"

یر تغییرات اقلیمی و خشکسالی قرا ای از جهان واقع شده است که به شدت تحت تاثسرزمین پهناور ایران در منطقه

ای جانوری و گیاهی در های طبیعی بسیاری از گونهگرفته است، هرچند در این میان با توجه به تخریب بوم سازگان

خطر انقراض قرار داند ولی به دلیل تنوع بسیار گسترده اکولوژیکی، هنوز هم از تنوع گیاهی و جانوری و 

برخوردار است. باید خاطر نشان کرد که همه ساله در عرصه های جنگلی کشور میکروارگانیسمی قابل قبولی 

دولتی در حال اجراست که اینگونه پروژه ها های مختلف دولتی و غیرهای مختلف عمرانی و غیره توسط سازمانفعالیت

دیریت و نظارت سازمان برداری تحت مریزی تا ساخت و در زمان بهرهگیری، برنامهها باید از مرحله شکلو فعالیت

ای جنگلی کشور ها، مراتع و آبخیزداری کشور باشند. با توجه به اوضاع کنونی مدیریت عرصه و اعیانی رویشگاههجنگل

در  "های کشور، تحول مدیریتانداز جنگلچشم"و بخصوص رویشگاه هیرکانی، این نشست تخصصی با عنوان 

هر تا بهمن سال گذشته به صورت جلسات حضوری و پس از آن تاکنون های هفتگانه محورهای تخصصی خود)مگفتمان

های آموزشی، اجرایی ( بطور مرتب با هدایت کارشناسان و متخصصان بخش99به صورت مجازی به دلیل شیوع کووید 

 و پژوهشی مباحث اساسی و کلیدی خود را به بحث و تبادل نظر گذاشت. 

-های هیرکانی)گونههای مناسب و متناسب حفاظت از رویشگاهستیابی به راهجویی و دچاره هدف غایی همه محورها،

هم با  های آینده، آنباشد و تالش برای رساندن این امانت الهی به دست نسلهای جانوری، گیاهی، خاک و آب( می

ر آن موجود های که هم اکنون دهای خدمات رسانی و توانمندیها، ویژگیارزشمندی خصوصیات، همین مساحت،

آموزشی و پژوهشی و علی الخصوص مدیران ارشد فعلی های اجرایی، است. بر همه آحاد مردم شامل کارشناسان بخش

نماید که برپایه سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه قانونی و شرعی حکم می مراتع و آبخیزداری، ها،سازمان جنگل

های شمال و یا خارج از شمال کشور آنها سال جنگل 71فیدی که حدود های موثر و مها و آزمودهعقل، منطق و تجربه

را تجربه نموده است رفتار نماییم و از اوضاع نابسامان امروزی که سه سال شاهد آن هستیم هرچه زودتر خارج شده و با 

د، بیش از پیش کوشا های ارزشمنوری از این عرصهاستعانت از پرودگار متعال، در امر حفاظت، احیا و توسعه و بهره

 باشیم تا در آینده در مقابل فرزندانمان نادم و پشیمان نباشیم. 

 "اال یا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها           که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها"

 های منابع طبیعی کشور و کارشناسان عاشق و دلسوزعرصهآرزوی بهروزی و سالمتی برای همه 
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 دکتر احمد بیرانوندیر اجرایی همایش؛ سخن دب -4

 به نام خدا

 :های کشور از جملهگذاری و مدیریت جنگلبا توجه به وضعیت کلی سیاست

 نداشتن برنامه ملی جنگل؛  

 اتخاذ تصمیم برای جنگل در خارج از مجموعه علمی و کارشناسی؛ 

 ، مردم نهاد و اجرایی؛ های مختلف آموزشی، تحقیقاتیارتباط ناکافی و بدون ساختار بین بخش 

 و ضرورت هم اندیشی نهادینه شده بین ذینفعان؛ 

های چشم انداز جنگل»؛ پیشنهاد برگزاری همایش با موضوع «موسسه شمیم جنگل ایران»از طرف سازمان مردم نهاد 

ذیرش گروه محترم به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ارائه و خوشبختانه به ترتیب، مورد پ« کشور؛ تحول مدیریت

 جنگلداری و اقتصاد جنگل؛ دانشکده منابع طبیعی و سرانجام دانشگاه تهران قرار گرفت.

 اهداف برگزاری همایش به شرح زیر تعیین شد:

 گذاری راهبردی؛ها از طریق تهیه سند پشتیبان سیاستتحول در مدیریت جنگل 

 ؛نفعان )گروداران(جلب مشارکت ذی 

 ؛ وهای کشورهای تحقیقاتی جنگلتاوردآشنایی با آخرین دس  

 .هاهای عمومی در مورد اهمیت جنگلارتقاء آگاهی 

برگزار گردد که به علل گوناگون و از جمله ویروس کرونا به  9998اسفند  7و  6این همایش مقرر بود در روزهای 

 برگزار شد. 9999مهر ماه  9تعویق افتاده و سرانجام به صورت ترکیبی حضوری و مجازی در تاریخ 

های کشور و تحول مدیریتی الزم برای رسیدن به آن انداز جنگلآید: چشمهمانطور که از عنوان همایش بر می

ترین هدف برگزارکنندگان همایش بوده است. به این منظور سعی شد از یک سو با نگاهی جامع مسائل مرتبط در مهم

ها؛ نفعان مختلف از دانشگاهبا دعوت از صاحب نظران و ذی محورهای مختلف همایش تعیین شود و از طرف دیگر

های مردم نهاد و نمایندگانی های تابعه؛ سازمانها و ارگانویژه سازمان جنگلهای اجرایی بهموسسات پژوهشی؛ سازمان

-جاد گروهاندیشی آنان فراهم شود که این مهم با ایهای تخصصی همایش، بستری برای هماز جوامع محلی در کمیته

اپ  افزار واتسهایی برای هریک از محورهای هفتگانه همایش و یک گروه عمومی متشکل از همه اعضاء در محیط نرم

 میسر شد. 

های مجازی بینی شد تا مباحث گروهپیش« همایشپیش»های تخصصی با عنوان براین در برنامه همایش نشستعالوه 

 9998بهمن  29بر این اساس پیش همایش یا نشست تخصصی اول در  روز به صورت حضوری پیگیری و نهایی شوند. 

-های پیش همایش بعدی به علل پیش گفته میسر نگردید. دغدغه و عالقهبرگزار و متاسفانه امکان برگزاری نشست

وعات مورد نشینی اجباری ناشی از قرنطینه ویروس کرونا؛ فرصتی فراهم کرد تا مباحث و موضمندی اعضاء در کنار خانه

ها در دبیرخانه همایش قابل دسترسی نظر، در فضای مجازی پیگیری و محتوای زیادی تولید شود که مجموعه آن

 باشد.می
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مقاله به صورت شفاهی،  8مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این بین  44از سوی دیگر با فراخوان مقاله، تعداد 

 مقاله نیز براساس نظر داوران رد شدند.  5رش داوران قرار گرفت و تعداد مقاله به صورت پوستر مورد پذی 97

 جزئیات مقاالت دریافتی در هریک از محورهای همایش به شرح جدول زیر است:

 مقاالت دریافتی در محورهای همایش -1جدول 

 تعداد کل مقاالت محور ردیف

پذیرفته شده به 

صورت ارائه 

 یشفاه

پذیرفته شده به 

صورت ارائه 

 پوستری

 عدم پذیرش

 1 1 9 9 ها و راهبردها سیاست   9

 9 1 1 9 های حقوقی قانونیچارچوب   2

 1 2 1 2 مشارکت   9

 1 2 1 2 کاالها و خدمات جنگل   4

 2 96 2 21 شناسی و تغییر اقلیم و حفاظتجنگل   5

 1 9 1 9 مهندسی جنگل سازگار   6

 2 8 2 92 مدیریت و پایش   7

 5 29 5 99 جمع کل -

 

های ذکر شده های صادر شده از سوی دبیرخانه برای هریک از تاریخشایان یادآوری است که اسناد؛ مدارک و گواهی

یاد قابل تایید است. متاسفانه در این مسیر تقریباً طوالنی دو تن از همراهان و اعضای همایش را از دست دادیم. زنده

یاد دکتر محمد پیرصوفی املشی عضو شورای ی عضو محور پایش و مدیریت جنگل و زندهاله غضنفردکتر هدایت

 ها و راهبردهای همایش. روح بزرگشان شاد و یادشان گرامی باد.  گذاری و دبیر کمیته سیاستسیاست

همگام با ما بودند، هایی که در این مسیر همراه و در پایان از احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی یکایک افراد و سازمان

های گذاری؛ اعضای محترم کمیته علمی و کمیتهمجموعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ اعضای شورای سیاست

تخصصی محورها؛ صاحبان مقاالت؛ داوران؛ اعضای دبیرخانه؛ دانشجویان گروه و اعضای انجمن علمی دانشجویی 

گزاری کرده؛ امید سرانجام همکارانم در موسسه شمیم جنگل ایران سپاسجنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران و 

ها با گستردگی بیشتر ادامه داشته ضمن جلب اطمینان همه گروداران تا رسیدن به نتیجه مطلوب است این همکاری

کوچک در های رویشی دیگر کشور هم پرداخته و قدمی هرچند استمرار یابد. همچنین امید است در ادامه به ناحیه

های کشور برداشته شود چرا که شمیم به معنی بوی خوش های آتی مدیریت جنگلریزیگذاری و برنامهمسیر سیاست

و مخفف شورای مردمی یاریگر مدیریت است و از این روی موسسه در تالش است در حد توان و امکانات خود، امکانی 

 برای یاریگری مجموعه مدیریتی جنگل کشور باشد. 

 1999مهرماه  9 –مد بیرانوند، نائب رئیس هئیت مدیره شمیم جنگل ایران و دبیر اجرایی همایش اح
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 ارائه شده در محورهای مختلف گفتگوهایبندی ای از جمعخالصه -5

 ها و راهبردهاسیاست  -5-9

 مهندس شاهرخ جباری ارفعی و  املشی زنده یاد دکتر محمد پیرصوفیمحور:  گرتسهیل

چون امکان و فرصت  یست؛و راهبردها ن هایاستمحور س یتخصص یتهکم یانیهب یانامه قطع یبه معن یبندجمع این

نکرده باشد؛ اما به طور  ینمحترم محور را کامال تام یآن فراهم نبوده است؛ و اگرچه ممکن است نظر همه اعضا ینتدو

و راهبردها  هایاستمحور س یتخصص یتهدر کمسه نوع گفتگو  یطور کل به .آنان قرار گرفته است یرشمورد پذ ینسب

 :صورت گرفته است

  و مانند آن؛ ها،یژگیجنگل، عناصر و و یاستس یفدر مورد تعر ینظر یهابحث -یک

   stakeholdersترجمه یواژه گروداران برا یشنهادپ یرامونمثل بحث پ یمورد یهابحث -دو

 شمال کشور؛ یاهجنگل یو راهبردها هایاستسوم بحث در باره س و

 .محور در باره بحث سوم است ینانجام شده در ا یگفتگوها یرندهبرگ در یبندجمع این

 .یردقرار گ یاست مورد نقد و نظر سروران گرام امید

 و راهبردها هایاستمحور س یتخصص یتهکم یبندجمع

به  یزن هایییتنگل اگرچه موفقج یاستس یکردرو دهد،ینشان م یراخ یهاجنگل در دهه هاییاستبر س یکل یمرور -9

 یطو برجسته شدن نقش جنگل در موضوعات مح ی،اجتماع یزندگ یداما در واقع در دوران جد ،همراه داشته است

 یترمفصل یبررس یازمندامر ن ینا یینشده است؛ چرا دارمورد انتظار جامعه برخور یتو جهان؛ از مقبول یراندر ا یستیز

و از  یاجبار یی؛بودن اقدامات دستگاه اجرا یناکاف یی؛و اجرا یپژوهش ی،آموزش یهابخش یناست. فقدان تعامل موثر ب

در  اهعدم مشارکت آن یاو مردم نهاد؛  یتخصص یهافقدان تشکل یناتخاذ شده، همچن هاییاستبودن س یینباال به پا

 .است که مطرح شده است یاز جمله موارد هاگذارییاستس

 یهاو برنامه هایاستکار گرفته شده است(؛ اتخاذ سفوق )همانند آنچه در جهان به یکردروزآمدکردن رو یبرا -2

 .ضرورت دارد )Good Governance (مطلوب یحکمران یکردو داوطلبانه و استقرار رو داوطلبانهیمهن

 یگرانازدر بخش جنگل که ب یژهاست؛ به و "یاجتماع یمشارکت عمل"مطلوب، امکان  یحکمران یصهخص ینترمهم -9

  د. هستن یندر آن نقش آفر یمختلف

بخش صنعت و معدن، بخش  ی،شمال، عالوه بر دولت عبارت است از: جوامع محل یهادر جنگل یگرانباز ینترمهم -4

 یهاو خواسته هایییمردم نهاد که هر کدام توانا یهاو باالخره سازمان یو آموزش یقاتیتحق یهابخش ی،کشاورز

 .دارند یمتفاوت

و  یجنگل، به سخت یاستس یگرانباز یرسا یقمنافع و عال ینسب ینها در جلب مشارکت و تامدولت یکردرو ییرآنکه تغ با -5

ها موثر خواهد دولت یهاو برنامه هایاستبر اصالح و بهبود س قطعاً یگران،اما تالش هدفمند باز گیرد؛یصورت م یکند

 .بود

 ز:ل کشور عبارت است اشما یهاجنگل یریتها و الزامات مدضرورت -6

و جنگل در  یعیطب هاییستمدادن به اکوس یت( و اولوینسل ین)عدالت ب یندهتوجه به منافع نسل حاضر و آ •

 ها؛کالن کشور و برنامه هاییاستس

 جنگل؛ یانهو سودجو یهرو یب ییرکاربریاز تغ یریو جلوگ یمل ی)کاداستر( اراض یاتمام نقشه حدنگار •

 ی؛و سازگار یآورکاهش، تاب یکردبا رو یزیرو برنامه یمیاقل یراتیتوجه به تغ •



 

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی مایش ه

98 

 

 ها؛ها و برنامهها و طرحدستگاه ینب یو همکار یو هماهنگ یبوم یستز یکپارچه یریتتوجه به مد •

و  سرپا یموجود یشجنگل، افزا یایخاص، اح هاییستماکوس یبرا یژهبه مفهوم عام؛ برنامه و ینظام جنگلدار یتتقو •

   ی؛جنگل یهاپرورش توده

 ها؛بخش یرو متوازن با سا یازاعتبار متناسب با ن یصتخص •

 زده؛و شتاب یرعلمیاز اقدامات غ یزو تجربه کشور و پره ییدانا یرهاستفاده از ذخ •

 یاتی؛و عمل یراهبرد ی،در سطوح ساختار یگرانمشارکت باز •

 ی؛المللینب یستیز یطمح یهاو پروتکل هایونتوجه به مفاد کنوانس •

  یعت؛سازگار با طب هاییتجنگل بر اساس انجام فعال یمناسب از توان اقتصاد یریگبهره •

 ی؛و اجتماع یاقتصاد هاییتدر فعال یعیطبمنابع یگذارارزش •

  زیستی؛یطمح هاییابیانجام ارز •

 شود:یم یشنهادپ یرو بلند مدت به شرح ز مدت یانجنگل در سه افق کوتاه مدت؛ م یدارپا یریتمد هاییاستس -7

 ت:مد کوتاه

و  یارهابر اساس مع ی،ها با نگرش و راهبرد حفاظتآن یلو تکم ینموجود و تدو یجنگلدار یهاطرح بازنگری •

  ها و امکانات موجود؛جنگل با توجه به پژوهش یدارپا یریتمد یهاشاخص

 .مردم نهاد بر عملکردها یهاانو امکان نظارت سازم یبخش نظارت دولت تقویت •

 :مدت و بلند مدت میان

 کشور؛ یها( در جنگلینان)گروداران، نقش آفریگرانجنگل با مشارکت همه باز یبرنامه مل تهیه •

جوامع  یجنگل؛ توانمندساز یایگانه: حفاظت؛ اح 99 هاییاستس یارتقا یقجنگل از طر یدارپا یریتمد تحقق •

 یتارتقا و تقو یج؛تفرج در جنگل؛ آموزش و ترو ی؛بخش ینب هاییهمکار یتجنگل؛ تقو یننقوا اصالح •     ی؛محل

 ی.اطالعات هاییگاهتوسعه پا یردولتی؛توسعه مشارکت بخش غ یی؛قضا یندهایسازمان اداره کننده جنگل؛ اصالح فرآ
 

 های حقوقی قانونیچارچوب  -5-2

 مهندس شاهرخ جباری ارفعی   محور: گرتسهیل

 خدا؛ با سالم و وقت به خیر. به نام

 کنند.خداقوت به حاضران در جلسه و سرورانی که همایش را به طور مجازی دنبال می

ها؛ بخت همایش بازشد؛ آن هم به صورت ترکیبی)اعم از حقیقی و مجازی( و با رعایت شکرخدا! باالخره پس از ماه

 ها. که در نوع خودش جالب است.پروتکل

 کنم. گزاری میمه سروران گرامی که در این فرایند وقت گذاشتند؛ سپاسبه سهم خودم از ه

کنم از شادروان دکتر محمد پیرصوفی املشی که چقدر در استارت همایش و فرایند برگزاری آن تالش من هم یاد می

 کردند.

 های تخصصی همایش بودند.از شادروان دکتر غضنفری که عضو کمیته

های شمال کشور را در سر داشتند. جر، که رویای مدیریت بهینه جنگلمهاو شادروان دکتر مروی

 اگرچه به روش شوک درمانی؛ که همچنان جای نقد و نظر دارد.

 های حقوقی و قانونی بود.محور داشت و یکی از این محورها؛ محور چارچوب 7همایش 
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این محور انتخاب شده بودند؛ اما مشغله  گرتسهیلدر جلسه کمیته علمی همایش؛ آقای دکتر احمد بیرانوند به عنوان 

شان بودند؛ هم دبیر اجرایی همایش بودند و هم عضو محور زیاد ایشان مانع شد. هم در حال نهایی کردن رساله دکتری

ها و راهبردها که راسته کارشان هم بود. از این روی، این مسئولیت به آقای مهندس انگورج سپرده شد. ایشان سیاست

 تی به طور فعاالنه حضور داشتند؛ اما در ادامه متاسفانه گروه تخصصی این محور را ترک کردند.هم مد

با این وصف؛ این محور به جمع بندی نرسید و دبیرخانه همایش تصمیم گرفت از مجموعه مذاکرات انجام شده در 

ار مشکلی بود. در نتیجه گفتاری محور؛ یک جمع بندی به عمل بیاید که با توجه به تعدد موضوعات مورد گفتگو؛ ک

تهیه شد شامل: مروری بر قوانین منابع طبیعی در دوران معاصر و همچنین مشکالت تدوین قانون جامع منابع طبیعی؛ 

 قانون پایه و مبنایی و به قولی قانون اساسی منابع طبیعی.

یعی نقش داشتند؛ بخشی از حاصل کار چون بیشتر اعضای این محور در آخرین تالش برای تهیه قانون جامع منابع طب

 آنان در پایان گفتار و به عنوان جمع بندی آورده شده است.

از همه سروران گرامی عضو محور حقوقی و قانونی که از استادان، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان برجسته حقوق 

 کنم.گزاری میمنابع طبیعی در ایران هستند؛ سپاس

 ت زمان؛ گفتار زیر در روز ارائه به طور کامل قرائت نشد(.)توضیح: به علت رعای

 های حقوقی و قانونیگزارش گفتگوهای کمیته تخصصی محور چارچوب 

 های حقوقی اعضای کمیته تخصصی محور چارچوب  

های کشور؛ تحول های حقوقی یکی از هفت محور همایش ملی چشم انداز جنگلکمیته تخصصی چارچوب

ی آقای دکتر احمد بیرانوند شکل گرفته و به علت دارا بودن مسئولیت گرتسهیلر ابتدا با مدیریت است که د

 دبیر اجرایی همایش توسط آقای مهندس بهزاد انگورج ادامه یافته است.

 اعضای کمیته تخصصی این محور به انتخاب آقای دکتر بیرانوند عبارتند از:

 مهندس حمیدرضا افرند -9

 رجمهندس بهزاد انگو -2

 مهندس منوچهر سرداری -9

 دکتر تقی شامخی -4

 پورمهندس مصطفی عبداله -5

 آقای غالمعلی فروغی -6

 مهندس سید محمد میرمحمدی -7

 مهندس کاظم نصرتی -8

 دکتر مصطفی نوری -9

محور ایجاد و  گرتسهیل( توسط 2199نوامبر  99) 9998آبان  25اپی این محور در روز شنبه  گروه واتس

 شود.ای آن آغاز و ادامه یافت که در بند بعد به آن اشاره میگفتگوه

***** 

 گفتگوهای انجام شده 

در این کمیته ابتدا در مورد موضوعاتی که باید در اولویت قرار گرفته و در باره آن گفتگو شود؛ تبادل نظر به 

 عمل آمد.

 پیشنهادات رسیده عبارت بود از:

 ؛9946برداری سال بررسی مواد قانون حفاظت و بهره -
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 (؛ 9965ها و مراتع کشور)بررسی طرح قانونی جنگل -

 بررسی متن طرح / الیحه قانون جامع منابع طبیعی؛ -

 و الیحه پیشنهادی قانون جامع منابع طبیعی؛ 9946مقایسه قانون حفاظت و بهره برداری سال  -

 است: اما آنچه در واقع صورت گرفت؛ گفتگو پیرامون موضوعات زیر بوده

 ها و مراتع؛ انفال یا ثروت عمومی؟ماهیت جنگل -

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ 29بند ب ماده  -

 شناسی قوانین موجود و تعیین کمبودهای آن؛آسیب -

 های منابع طبیعی؛برداران در واگذاری تهیه و اجرای طرحتوجهی به صالحیت بهرهبی -

 سال؛ 61و حل نشدن ممیزی و اخذ سند منابع ملی پس از گذشت پیچیدگی مسئله زمین  -

 ها و مراتع؛تناسب مجازات با جرم مانند آتش سوزی جنگل -

پور مشارکت بیشتری در آقایان دکتر شامخی؛ مهندس انگورج؛ دکتر نوری؛ مهندس افرند و مهندس عبداله

 اند که مزید تشکر است.گفتگوها داشته

 استخراج شده و در دبیرخانه گروه قابل دسترس است. مشروح گفتگوهای گروه

از آنجایی که در این کمیته جمع بندی خاصی از گفتگوها صورت نگرفت؛ از این روی دبیرخانه همایش 

 وظیفه تهیه گفتاری در زمینه این محور را به عهده گرفت که در ادامه خواهد آمد.

***** 

 جنگل در دوران معاصر مروری بر قوانین و مقررات منابع طبیعی و

 مقدمه

ترین خورشیدی؛ کشور ایران وارد دوران نوینی شده است. مهم 9285با پیروزی انقالب مشروطه در سال 

 ویژگی این دوران تبدیل سلطنت فردی و استبدادی به سلطنت مشروط به قوانین بوده است.

ال قوانینی در مجلس شورای ملی و س 72و به مدت  9957از آن برش تاریخی تا انقالب اسالمی در سال 

 ها از جمله جنگل وضع شده است.مقرراتی در هیات دولت در همه زمینه

و تشکیل جهموری اسالمی؛ دوران دیگری آغاز شده است. در این  9957با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

یعی صورت گرفت ولی به هایی برای تدوین قانون جدید و جامعی برای منابع طبدوره در دو مرحله تالش

 فرجام نرسید و مساعی عمدتاً مصروف بازنگری قوانین قبلی و اصالح و تغییر آن گردید.

 سال سپری شده با نگاه به آینده است. 994این گفتار مروری کوتاه بر 

***** 

 مرور مهمترین قوانین و مقررات قبل از وقوع انقالب اسالمی -الف

گردد؛ و های قبل از انقالب مشروطه برمیه و ادارات به سبک جدید به دههاگرچه سابقه تشکیل وزارتخان

ها هم در آن قید گردیده است؛ اما در این گفتار به قوانین و مقررات پس از آن بالتبع مقرراتی در باره جنگل

 شود:خورشیدی اشاره می 9957تا انقالب سال 

خورشیدی مجلس  1821ل حکام مصوب سال قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعم -یک 

 شورای ملی؛

ها اطالع داشته باشند و در ماده این قانون آمده است که حکام باید از وسعت و وضعیت جنگل 91در ماده 

 های دولتی و رعایت قواعد حفظ آن به عهده آنان قرار گرفته است.آن نیز وظیفه مراقبت از جنگل 56
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 خورشیدی؛ 1939در سال تصویب نامه هیات وزرا  -دو

ها ها و اشاره به ضرورت وضع آن تا تصویب قانون جنگلاین تصویب نامه با تاکید بر ثروت ملی بودن جنگل

ها؛ مجوز قطع اشجار؛ غرس درخت تازه؛ بند از قبیل نظارت بر حفظ جنگل 8در مجلس شورای ملی؛ حاوی 

 باشد.اجازه صدور چوب؛ و تعرفه گمرکی می

 خورشیدی؛ 1919نامه هیات وزیران در سال  تصویب -سه

بند به مواردی از قبیل تفکیک و اعالن مناطق  7این تصویب نامه که به نوعی تدقیق مقرره قبلی است در 

های صنعتی به های دولتی و شخصی؛ ممنوعیت تبدیل جنگلهای صنعتی و غیرصنعتی در جنگلجنگل

های دولتی و چهلم یا دو و نیم درصد جنگل برای جنگلاراضی زراعتی؛ اجازه قطع برای حداکثر یک 

گیری های صنعتی و ضروت اخذ مجوز برای ذغالگیری در جنگلشخصی؛ غرس اشجار تازه؛ ممنوعیت ذغال

 های غیرصنعتی. در جنگل

 خورشیدی مجلس شورای ملی؛  1981ها مصوب سال قانون راجع به جنگل -چهار

ت که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. بنا به اظهارات دکتر این نخستین قانون جنگلبانی اس

های ای درباره جنگلشمه"ای؛ در این ارتباط و برای اطالع نمایندگان، مهندس کریم ساعی نشریه جزیره

 را تالیف کرده است. "ایران

ه مواردی چون تامین برداری مانند ضرورت اخذ پروانه قطع بای عالوه بر مسائل بهرهماده 98این قانون 

برداری شده یا آسیب دیده در اثر های بهرههای جنگل نشینان؛ ممنوعیت چرای دام در جنگلنیازمندی

سوزی؛ قطع غیرمجاز؛ مشارکت در ایجاد آتش سوزی در جنگل و ممنوعیت کارکنان جنگلبانی در آتش

 معامالت بازرگانی چوب پرداخته است.

 خورشیدی؛ 1981ها در سال ن در مورد تشکیل بنگاه جنگلتصویب نامه هیات وزیرا -پنج

ها با شخصیت مستقل و تحت نظر وزارت کشاورزی بند به تشکیل بنگاه جنگل 92این تصویب نامه در 

سال  91رود. بنگاه در اختصاص دارد که رخدادی مهم در تاریخ جنگلبانی ایران از نظر تشکبالتی به شمار می

 ت بسیار مثبتی بوده است.فعالیت خود منشا اثرا

 خورشیدی مجلس شورای ملی؛  1992ها و مراتع کشور مصوب سال قانون جنگل -شش

بوده و شامل مواردی چون تشکیل سازمان جنگلبانی  9929تر از قانون سال ای کاملماده 28این قانون 

ارد مسلح جنگل برای حفاظت از ها؛ تشکیل گبرداری از جنگلایران؛ الزام به تهیه طرح جنگلداری برای بهره

های سوخته و مخروبه، ممنوع القطع کردن بعضی از انواع اشجار؛ قرق کردن جنگل ها و مراتع؛جنگل

برداری از جنگل ها در مراتع و مناطق کویری و کوهستانی؛ مسائل فنی بهرهها و بوتهممنوعیت قطع درختچه

 است.بوده  9929و تکرار بعضی از مواد قانون سال 

 ؛1931ها و مراتع کشور مصوب سال تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل -هفت

به  9949دی  27ها و مراتع کشور است که در یکی از نقاط عطف تاریخ جنگلبانی کشور؛ ملی شدن جنگل

 پرسی به تصویب عمومی رسیده است.سال طی همهبهمن همان 6تصویب هیات وزیران و در 

های سال همچنان محل بحث قرار دارد و در مورد اثرات آن دیدگاه 61شت حدود این قانون پس از گذ

 شود.متفاوتی ابراز می
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خورشیدی مجلس  1931ها و مراتع مصوب سال قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل -هشت

 شورای ملی؛

عی کشور محسوب شده و تبصره؛ به نوعی پرکاربردترین قانون منابع طبی 49ای همراه با ماده 68این قانون 

 علیرغم اصالحاتی که در آن به عمل آمده همچنان معتبر بوده و در دست اجرا قرار دارد.

آن در باره منابع ملی شده و مستثنیات قانونی اشخاص است؛ که  56ترین مواد این قانون ماده یکی از معروف

الحیه؛ آئین نامه؛ نظریات فقهی شورای تقریبا به اندازه حجم مجموعه قوانین جنگل کشور در باره آن اص

عالی کشور، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره نگهبان؛ آراء وحدت رویه دیوان

 حقوقی وجود دارد.

ای شمال هم از مواد بحث برانگیز این ماده است؛ که فصل پنجم این قانون در باره تبدیل اراضی جنگلی جلگه

 ربوط به اجرای آن همچنان ادامه دارد.مشکالت م

 باشد.های اجرایی این قانون هم به همان اندازه واجد اهمیت میشود آئین نامهیادآور می

 خورشیدی مجلس شورای ملی؛ 1931نه: قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مصوب سال 

برداری از آنها و ن موجبات بهرههای کشور و فراهم آورداین قانون که با هدف حفظ و حمایت و اصالح خاک

ها، مراتع، حیوانات جنگلبرداری از سایر منابع طبیعی )تکثیر و بهرههم چنین حفظ و حمایت و توسعه و

های داخلی( منجر به تشکیل وزارت منابع طبیعی شده است؛ وحشی و آبزیان دریاها و هم چنین آبزیان آب

ن به وزارتخانه جدید؛ شرکت سهامی شیالت ایران و موسساتی چون عالوه بر انتقال سازمان جنگلبانی ایرا

 برداری و صنایع چوب گیالن را نیز دربر گرفته است.شرکت بهره

به منظور انجام "منحل و  9951سال بیشتر دوام نداشت و طی قانونی در بهمن  4وزارت منابع طبیعی 

ها و مراتع و اراضی برداری از جنگلو بهره وظایف و مقررات مربوط به حفظ و حمایت و احیاء و توسعه

ها و سازمان جنگلطبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها سازمانی به نام هایجنگلی و بیشه

 گردید. "تشکیل مراتع کشور

***** 

 مرور اتفاقات و مهمترین قوانین و مقررات بعد از وقوع انقالب اسالمی -ب

پس از وقوع انقالب اسالمی در باره منابع طبیعی و جنگل اعم از مصوبات شورای بررسی قوانین و مقررات 

های توسعه و مصوبات هیات دولت؛ انقالب اسالمی؛ قوانین مجلس شورای اسالمی از جمله احکام برنامه

ته موضوع دراز دامنی است که باید به طور مشروح توسط متخصصان مربوطه مورد نقد و نظر قرار گیرد که الب

 به طور موردی و پراکنده در مجامع علمی و پژوهشی به آن پرداخته شده است.

یکی از موارد قابل ذکر تمایل به تغییر قوانین و مقررات دوران پهلوی بوده است که البته گاه به نتیجه 

 نرسیده و اجرای قوانین آن دوران عیناً یا با اصالحاتی استمرار داشته است.

 شود:هایی از آن اشاره میمونهدر این گفتار به ن

 (؛ 1911ها و مراتع کشور). طرح قانونی جنگل1

ماده و چند تبصره به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؛  52در  9965تیر  98این طرح در جلسه مورخ 

 94 مورد مغایرت با قانون اساسی )در مجموع 6مورد ایراد مغایرت با شرع و  28اما در شورای نگهبان به آن 

 ایراد( وارد شده و نهایتاً از دستور خارج شد.

 ای از ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر است:نمونه

 تعیین مجازات تعزیری خالف موازین شرعی است. 
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 و مزارع به دریافت مجوز، شرعی نیست. هامشروط کردن قطع درخت جنگلی واقع در باغ 

 نشینان تعرض به مسکن آنهاست.جابجایی جنگل 

 در حمل محصوالت بدون مجوز؛ ضبط عین مال شرعی نیست: 

 و از این قبیل 

دکتر تقی شامخی استاد دانشگاه تهران و مولف کتاب قوانین و مدیریت منابع طبیعی در این باره اظهار 

 داشته است:

 با اخذ نظرات متخصصین و 9965تا سال 9961ها و مراتع کشور از سال روند تدوین طرح قانونی جنگل"

برگزاری سمینارهای ملی مربوطه ادامه یافته تا آنکه این طرح در صحن مجلس تصویب ولی با ایرادات شورای 

 ."نگهبان خاتمه یافته و بایگانی شد
 

 
مجلس شورای  1/1/1911. قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 8

 اسالمی؛

های ارزشمند د از وقوع انقالب اسالمی در راستای حفاظت از گونهاین قانون یکی از مفیدترین قوانین بع 

 ای می باشد.درختی و درختچه

در ماده یک این قانون آمده است: ازتاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی ازقبیل شمشاد، زربین، 

وحشی(، گون، ششم،  ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه )پستهخمرهسرخدار، سرو

ها ممنوع گردو )جنگلی( و بادام وحشی )بادامک( درسراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن

 باشد. می

سال از تصویب قانون هنوز تهیه نقشه های مربوط به اجرای این قانون به طور  28رغم گذشت متاسفانه علی

ای گون؛ مشکالتی در اجرا به وجود گونه علفی و درختچه 171کامل انجام نشده و به عالوه با توجه به حدود 

های درختان در ابتدای این ماده؛ آمده است؛ ضمن آنکه این احتمال هم وجود دارد که با توجه به واژه گونه

 این واژه در پیش نویس اصلی درخت ون بوده باشد!
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 اراضی ملی جلوگیری کرده است. هایدر هر حال وجود نام گون در این قانون از بسیاری از واگذاری

 . طرح و الیحه قانون جامع منابع طبیعی9

سال به جایی نرسید؛  6و پس از  61ها و مراتع کشور در دهه در بند یک گفته شد که طرح قانونی جنگل

سال شد.  6و آن هم پس از   91و  81های همین عاقبت نصیب طرح و الیحه جامع منابع طبیعی در دهه

ن بار نه به علت مخالفت شورای نگهبان؛ بلکه به علت اختالف دولت و مجلس و نگرانی از تصویب منتها ای

 قانونی مشکل زا تر از قانون قبلی!

دهد که ابتدا به عنوان طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توسط بررسی سوابق این سند نشان می

 عالم نظر به دولت ارسال شد.برای ا 9985نمایندگان مجلس ارائه و در شهریور 

پس از بررسی طرح نمایندگان در کمیسیون زیربنایی دولت مقرر شد الیحه آن توسط وزارت جهاد کشاورزی 

 با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون دنبال گردد.

 
 

از دستور کار خارج و  9999ادامه داستان طرح/ الیحه جامع در پی خواهد آمد. طرفه اینکه الیحه در سال 

 دور دیگری از داستان آغاز گردد. 9992مقرر شد در سال 

 

 

 روند تهیه و بررسی الیحه جامع منابع طبیعی)اقتباس از اسناد اداری(

  9985شهریور  22تهیه طرح درمجلس شورای اسالمی و ارسال به دولت برای اظهارنظر در -9

 ی، صنعت و محیط زیست دولتارجاع طرح به کمیسیون امور زیر بنای -2

کمیسیون زیربنایی مبنی بر تهیه و ارائه الیحه جامع منابع طبیعی توسط  9986آبان  27مصوبه مورخ  -9

 وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون

توسط  9987اردیبهشت  25تهیه الیحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری و ارسال آن به کمیسیون در  -4

 وزارت جهاد کشاورزی
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در هیات وزیران و ارسال برای اخذ نظر قوه قضاییه برای رعایت  9987خرداد  8تصویب الیحه د رتاریخ   -5

 هاها و مجازاتقانون اساسی در خصوص حبس 958ماده 

 9987اعالم نظر قوه قضاییه در شهریور -6

به مجلس شورای اسالمی توسط رئیس  9988آبخیزداری در تیر ارسال الیحه جامع منابع طبیعی و  -7 

 جمهور

های مجلس با حضور نمایندگان معرفی شده از کمیسیون تشکیل جلسات کارشناسی توسط مرکز پژوهش -8

 هاکشاورزی مجلس و نمایندگان دستگاه

و  9991در سال تصویب الیحه در کمیسیون کشاورزی مجلس و قرار گرفتن در دستور کار صحن مجلس  -9

 ماده از آن 6تصویب 

که ناظر بر مشروعیت بخشیدن تصرفات غیرمجاز اشخاص تا سال  7در جریان مذاکرات موضوع ماده  -91

بوده است با واکنش سازمان و صاحب نظران مواجه و با انعکاس موضوع به دفتر مقام معظم رهبری و  9991

 نسبت به حساسیت موضوع به عمل آمد. های به مجلس محترم در راستای دقت الزمتوصیه

به دلیل اعمال تغییرات  9999فروردین  96مصوبه هیات وزیران مبنی بر استرداد الیحه ارسالی در -99

گسترده و از بین رفتن انسجام الیحه پیشنهادی و موافقت مجلس با این پیشنهاد، الیحه مذکور از دستور کار 

 مجلس خارج گردید.

رسال مجدد الیحه بازنگری شده توسط دولت در موعد مقرر، کمیسیون کشاورزی با تجمیع  نظر به عدم ا -92

در دستور کار  9999الیحه جامع خاک و طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، موضوع را در اواخر سال 

 صحن مجلس قرار داد.

دلیل تبعات ناشی از ادغام  درخواست وزیر جهاد کشاورزی از دولت برای استرداد الیحه جامع خاک به -99

 ها و سازمان امور اراضی و تصویب هیات وزیران قبل از بررسی در صحنسازمان جنگل

 و منتفی شدن موضوع الیحه خاک 9992خرداد 26استرداد الیحه خاک توسط دولت در  -94

ائه مبنی بر ار 92تعیین مهلت سه ماه توسط کمیسیون کشاورزی مجلس به دولت در مهرماه  -95

نویس متن مورد توافق الیحه جامع منابع طبیعی توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت پیش

 محیط زیست.

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با مشارکت تشکیل کارگروه تدوین الیحه جدید در سازمان جنگل -96 

 9992ای علمی و صنفی از دی هبرداران و انجمنها، بهرههای مختلف علمی، پژِوهشی، اجرایی، سمنبخش

 برداری از جنگل مروری کوتاه بر قوانین و مقررات مدیریت و بهره -ج

های شمال کشور با قوانین جاری ادامه داشته برداری از جنگلهای پس از وقوع انقالب اسالمی بهرهدر سال

 است. 

های شمال کشور داشت از جنگلهای جنگلداری و به دنبال آن میزان برخورشیدی تعداد طرح 61در دهه 

های شمال کشور و هزار هکتار از جنگل 611افزایش یافت. این افزایش از جمله به دلیل مخروبه اعالم کردن 

 ساله آن بوده است. 92برنامه ای برای احیای 

و به  های شمال کشور؛های اجرایی با شرایط جنگلاما به تدریج با کسب تجربیات میدانی؛ ناهمخوانی شیوه

نشینان پراکنده و چرای دام در جنگل؛ سبب رویکرد ویژه مسائل اجتماعی اقتصادی مربوط به حضور جنگل

 جدیدی شد که کاهش برداشت از جنگل را هم در پی داشت.
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ورود موج جهانی توجه به جنگل در بستر مشکالت محیط زیستی؛ تالش سازمان حفاظت محیط زیست برای 

های مردم نهاد محیط زیستی؛ های شمال کشور؛ و شکل گیری و فعالیت سازمانجنگلبرداری از توقف بهره

 برداری از جنگل هم انعکاس یافت.در قوانین و مقررات مربوط به بهره

دهد که توجه به جنگل در آن به تدریج اقتصادی کشور نشان می -های توسعه اجتماعینگاهی به برنامه

 تر شده است.ری از آن سختگیرانهبرداتر و الزامات بهرهافزون

برداران از منابع ملی برداری اصولی از منابع طبیعی و الزام بهره( بهره9974-9978مثالً در برنامه دوم توسعه )

برداری بر اساس توان بالقوه منابع ( بهره9979-9989نسبت به بازسازی آن آمده است؛ اما در برنامه سوم )

 طبیعی مطرح شده است.

برداری از جنگل صرفاً بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات بهره "( عبارت9984-9988برنامه چهارم )در 

برداری بر اساس توان بالقوه؛ کلی گویی و فاقد برداری اصولی؛ و بهرهآورده شده که همانند بهره "حفظ جنگل

منوط به تهیه آئین نامه کرده، اما  برداری از جنگل رابار حقوقی مشخصی بوده است. این برنامه اگرچه بهره

علیرغم موارد با اهمیتی که در آئین نامه به آن اشاره شده؛ اجرای کامل و دقیق آن میسر نشده و در 

ترین دلیل شناسی آن؛ مطابق آنچه در دستگاه اداری مرسوم است؛ عدم تخصیص اعتبارات الزم، مهمآسیب

 آن اعالم شده است. 

های شمال و توسعه پایدار در رامسر همایش ملی مدیریت جنگل 9979ه در سال شایان یادآوری است ک

گذاری جنگل مورد نظر و عمل قرار بسیاری از بندهای قطعنامه این همایش بعدا در سیاست"برگزار گردید. 

 به نام برنامه جامع صیانت از 9982که از جمله باید به مصوبه درخشان هیات دولت در سال  "گرفته است

 های شمال کشور اشاره کرد.جنگل

گیر مدیریت آمد؛ مشکالت بعدی گریبانآگاهان بر این باورند که اگر این مصوبه کامال به اجرا درمی

 شد.های شمال کشور نمیجنگل

های شمال از طرف سازمان ساله جنگل 91(؛ و درخواست استراحت 9986به هر حال یک گزارش پژوهشی)

سال گردش کار در دستگاه دولتی به مصوبه هیات  6(؛ پس از 9987پاسخ به آن)حفاظت محیط زیست در 

های کشور در برداری و مدیریت جنگلسازی پایش، حفظ و بهرهبا عنوان برنامه بهینه 9992دولت در سال 

 برداری به درختان آسیب دیده ختم شد.و محدودیت بهره 9992سال 

ر و چندین کارگروه و سمینار؛ سرنوشتی بهتر از برنامه جامع این مصوبه هم علیرغم سه سال گردش کا

( به ناچار با تعطیل کردن 9996-9411گذاران در برنامه ششم توسعه )صیانت نیافت تا جایی که قانون

ها، مراتع و های جنگلداری به انقطاع مدیریت رای داده و با الزام وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلطرح

 شور( به تهیه طرح جایگزین؛ خواهان شروع بازی از نو شدند!آبخیزداری ک

***** 

 جمع بندی -د

هدف از این گفتار؛ مرور کوتاه قوانین منابع طبیعی و جنگل در دوران معاصر و مشکالت فراروی 

 های پس از انقالب اسالمی بوده است.تصویب یک قانون جامع و بنیادی در سال

به دور جدید تالش برای تهیه یک قانون  جمع بندی این گزارش؛ ضمن اشارهشایان یادآوری است به عنوان 

؛ فرضیات یا مبانی تدوین قانون جامع منابع طبیعی که توسط کمیته مربوطه متشکل از 9992جامع در سال 

 شود.ها تدوین شده آورده میصاحب نظران حقوق منابع طبیعی و جنگل در سازمان جنگل
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ز اعضای کمیته فوق مانند آقای فروغی؛ دکتر شامخی؛ مهندس نصرتی و مهندس جالب اینکه تعدادی ا

بندی کمیته تخصصی محور سرداری در آن کمیته عضویت داشته و از این نظر ارائه این مبانی به عنوان جمع

 های حقوقی و قانونی چندان بی مناسبت نخواهد بود.چارچوب

برای ارائه متن  9992کشاورزی مجلس به دولت در سال با توجه به مهلت تعیین شده توسط کمیسیون 

 ها؛ مقرر گردید:پیش نویس الیجه جامع؛ بنا به درخواست آقای مهندس جاللی رئیس وقت سازمان جنگل

تا مجموعه قوانین منسجم، مستحکم و بهنگام و متناسب با شرایط کنونی و آتی منابع طبیعی کشور به " 
های کمی وکیفی و نقش بازدارتدگی عمال مدیریت پایدار و نیز ارتقاء شاخصنحوی که بستر الزم را جهت ا

 .  "موثر در قبال تهدیدات انسانی و طبیعی ایفا نماید تدوین گردد
های تدوین قانون جامع منابع طبیعی با ترکیب اساتید دانشگاهی، صاحب نظران و پس از آن کارگروه

نی حاکم بر تدوین پیش نویس این قانون را تبیین کرده که به های مردمی تشکیل و در گام اول مباتشکل

 شود.بندی آورده میعنوان جمع

 :فرضیات )مبانی(حاکم بر تدوین پیش نویس قانون جامع منابع طبیعی
    9946قانون حفاظت و بهره برداری – 9949حفظ پیکره قوانین پایه منابع طبیعی )تصویب نامه ملی شدن .9

 بر ضرورت به هنگام سازی آن با توجه به مقتضیات زمانیو غیره( با اذعان 
ها )وابسته دارا بودن شخصیت حقوقی و مالی مستقل برای سازمان  و واحدهای اداری مستقل در سطح استان .2

 به وزارت جهاد کشاورزی(
  ضرورت ایجاد یک نهاد فرابخشی .9
 بردارانگری به مردم و تثبیت حقوق عرفی بهرهتفویض امور تصدی .4
 موجز و ساده بودن قانون و غیر قابل تفسیر بودن آن در مراجع قضایی .5
 تبیین کننده حقوق مردم و دولت .6
 آنها المللی ناشی از الحاق دولت ج. ا. ا . بهپاسخگویی به تکالیف و تعهدات بین .7
  ....آینده نگری با توجه به چالش های پیش رو نظیر تغییرات اقلیمی، ریزگردها .8
 سازمان دانش بنیان بودن .9

تأمین منابع مالی با تأسیس صندوق ملی م.ط. در بخش دولتی و حمایت از ایجاد صندوق های حمایتی در  .91
 بخش خصوصی

 حفاظت خاک در عرصه های م.ط. و به حداقل رساندن فرسایش و رسوب در آن .99
  جنگلی و مرتعیهای کوهستانی ها و منابع مولد آب نظیر زیست بوموظیفه مند بودن در امر حفاظت از عرصه .92
های ارزیابی قابلیت و ارائه اطالعات الزم در خصوص منابع خاک خارج از محدوده منابع ملی به دستگاه  .99

   مسئول
های های طبیعی و منع تغییر کاربری جنگل در منابع ملی و اراضی جنگلی و جنگلحفظ کاربری جنگل .94

 دست کاشت واقع در حریم ومحدوده شهرها
پایداری منابع طبیعی و استقرار سیستم پایش و ارزشیابی منابع و اطالع رسانی در تعیین شاخص های  .95

 خصوص آن
 .جامعیت در اهداف، سیاست ها، رویکردها و عملکردها در بخش م.ط .96
 .رویکرد حاکمیت زیست بومی در مدیریت م.ط .97

 ابا بهترین آرزوه



 

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی مایش ه

28 

 

 

 مشارکت -5-9

 دکتر محمد عواطفی همت محور:  گرتسهیل

 به نام خدا

 های کشور: تحول مدیریتع بندی مطالب مرتبط با مشارکت برای همایش ملی چشم انداز جنگلجم

 مقدمه

با توجه به اینکه قرار بود همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور: تحول مدیریت در تاریخ های ششم و هفتم اسفندماه 

های چندگانه ای شکل روع همایش کمیتهی منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شود؛ قبل از شدر دانشکده 9998

ی کلیدی در ارتباط با موضوع اصلی کمیته گرفت. در ابتدا قرار بود که هر کمیته با برگزاری جلساتی، بتواند یک مقاله

های مورد نظر بود که با حضور کارشناسانی از اعضای اجتماع محلی، ارایه نماید. مشارکت عنوان یکی از کمیته

 ها و مراکز تحقیقاتی شکل گرفت. ردم نهاد، بخش اجرا، دانشگاههای مسازمان

، برگزاری 9999به دلیل شیوه بیماری واگیر کرونا، ضمن تعویق برگزاری همایش به خرداد و نهایتا مهرماه سال 

از های مجازی مرتبط با همایش، موضوعات مختلفی جلسات گروه نیز ممکن نشد. اما با توجه به تشکیل بعضی گروه

آید ماحصل این گفتگوها در مورد جمله مشارکت در مدیریت منابع طبیعی به بحث گذاشته شد. آنچه که در ادامه می

 مشارکت است. 

 روش

مشارکت در های واتس اپی ای است از بعضی موضوعاتی که در گروهآید ماحصل و خالصهآنچه که در این گزارش می
در ارتباط با موضوع مشارکت در مدیریت  های واتس اپییادداشتو  اهای محورهاعضای کمیته، منابع طبیعی

ی مشارکت بود که متشکل از افراد کمیته مشارکت در مدیریت منابع طبیعیمنابع طبیعی مطرح شده است. گروه 

های همایش شکل با حضور اعضای کمیته های محورهااعضای کمیتهمشخصات آنها آمده است. گروه  9در جدول 

که مباحث آن با طوالنی شدن تعویق همایش به گروه مجازی آقای مهندس شاهرخ جباری ارفعی با عنوان  گرفت

 منتقل شد.  های واتس اپییادداشت

بندی های باال استخراج شده و بر اساس مقولهبه طور کلی مطالب مرتبط با موضوع مشارکت، تا حد ممکن، از گروه

ها با هدف ارجاع راحت گذاری پاراگرافهای مرتبط منتقل شده است. شمارهگرافموضوعات و تشابه محتوایی به پارا

 انجام شده است. 

های باال، گاهی مواردی یا ادعاهایی در ارتباط با موضوع مشارکت قابل ذکر است که در گفتگوهای مذکور در گروه

کنندگان این گزارش نها برای تهیهرغم جست و جو و پرس و جو، به دلیل اینکه صحت و سقم آمطرح شده که علی

 روشن نشد از درج آنها خودداری شده است. 

 نتایج

 ریکه سا دانندمی یدرمان هر درد عالقمندان به منابع طبیعی، مشارکت رااز همکاران و  یاریبه طور خالصه بس -9

اند به ها نتوانستهد که سایر روششویعنی از نظر آنان مشارکت از وقتی آغاز میاند. ها از عالج آن عاجز ماندهروش
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 نفعیذ یهاگروه یبرخ یمشارکت را تنها برا گرید یبعضاند. موفقیتی نایل بیایند یا به در بسته برخورد کرده

و  هاتیبا محدود زین یکنند. البته بعضیرا برطرف کند تحمل م ازشانیکه ن یآن را تا زمان زین یپسندند. برخیم

 منابع طبیعی آشنا هستند.  تیریاندرکاران در مدت دستجلب مشارک یهاروش

که  استمعنا  نیبد نیالبته ای یک پروژه. شرکت افراد در اجرا یعنیمشارکت گاهی مدیران بر این تصورند که  -2

ای اجرایی هتوانند در انجام بعضی فعالیتو ارزیابی نتایج نیستند. بلکه تنها می یزیرو برنامه یریگمیمردم قادر به تصم

ها است موضوع مشارکت در شریک شوند و سهمی از منافع پروژه به دست بیاورند. همچنین با توجه به اینکه سال

ها از نظر افرادی که تحت تاثیر ادبیات توسعه باب شده است گاهی اوقات مشارکت به عنوان تاییدی بر مشروعیت پروژه

 براین تنها ظاهری مشارکتی وجود دارد. شود. بناگیرند دانسته مینتایج آن قرار می

 یبردارمورد بهره یبرداران در عرصهبهره یگذشته منظور از مشارکت، استفاده از خدمات کارگر یهااگر در سال -9

اما مشارکت فرایندی است که در طی  شود.یاگر چه هنوز هم مشاهده م نیست؛برداشت مقبول  نیا گریبود. امروزه د

کند به طوری که از طریق انجام کار گروهی با دیگر افراد درگیر در پی وضوعی درگیری حسی پیدا میان فردی با م

شود که دارای اهداف آید. بنابراین مشارکت در ابتدا در گروه افرادی شروع میهای جمعی بر میدستیابی به هدف

شدن صدای آنها، به دست آوردن  تواند اظهار نظر مشارکت کنندگان و شنیدهمشترک هستند. هدف مشترک می

 ی تمام و کمال یک پدیده باشد. مندی از مزایای مالی یک فعالیت یا ادارهگیری، بهرهاختیار برای تصمیم

ها است. مشارکت از طریق ایجاد اعتماد در بازیگران ی جنگلمشارکت یکی از اصول حکمرانی خوب برای اداره -4

کند و ها را بیشتر میشود. کارایی و اثربخشی فعالیتتقویت برابری در جامعه می ی اجتماعی وباعث بهبود سرمایه

مشارکت خواهند منابع طبیعی  تیریدر مدواقعا  یمردم هنگامشود. ی مشارکت کنندگان میباعث توانمندی همه

الزم  یساختارها فتنایتوسعه ندر طرف مقابل،  شده باشد. نیداشت که حقوق آنها بر آن منابع شفاف و روشن و تضم

 .انجامدیم یاجتماع هایآن به انقراض نظام نشدن یمشارکت و نهاد یبرا

و هدف از آن شوند کسانی است که درگیر کنش مشارکت می یاصل برابر رشیپذ ،مشارکت شهیاند نیتریادیبن -5

 ،یاجتماع یهانهیزم یمدر تما یزندگ تیفیو ک تیافراد در جهت بهبود کم یمساع کیو تشر یهمکار ،یهمفکر

 است. یاسیو س یاقتصاد

 بندی است. مشارکت به اشکال مختلفی قابل دسته -6

ها در پروژه هانهیهز لیقلمردم و ت یکار و توان مال یرویاز ن یریگبهره ینوع مشارکت برا نی: ایمشارکت ابزار -الف

که همه مردم  شودیداده م حیهستند و اغلب ترج لهیوس هانوع مشارکت، انسان نی. به عبارت بهتر در اشودمیاستفاده 

 رفتار کنند. ی یکسانو اقتصاد یمادی الگو کیبر اساس 

دارد، جبر و اضطراب در  کنندهنییو تع ینقش اساس یرونینوع مشارکت عامل ب نی: در اشدهلیمشارکت تحم -ب

نوع مشارکت  نیگردد. در ا لیشارکت بر مردم تحمم. در اینجا از مشارکت باشند ریافراد ناگز شودیموجب م ت،یعضو

مند و بلکه یک طرف مشارکت بهره .ستیمشارکت نهای ی طرفهمه ظاراتو انت یواقع یازهاینبرآوردن هدف لزوماً 

 بینند. ها زیان میسایر طرف

 : نوع مشارکت نیا شوند. ریکه همگان در مراحل توسعه درگ خواهدیم یا: مشارکت توسعهیامشارکت توسعه -ج

 مناسب است. یاسیساخت س ازمندیو ن یو اقتصاد یو فرهنگ یاجتماع یاسیس یبه تقاضاها ییپاسخگو هیپا بر -9

 میو سه یابینظارت و ارز ،و اجرا تیریمد ،یریگمیتصم ،یزیراست و مردم در همه مراحل اعم از برنامه وستهیپ -2

 .شوندیم ریشدن در منابع درگ

 است. یو اقتصاد یاسیس ،یطیمحستیز ،یفرهنگ ،یآموزش یهاتیامل فعالش یعنیاست  یچندوجه -9
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و  یفرهنگ یهاسنت ،یخیتار یهاشهیتنها از قانون و دولت بلکه از رخود را نه تیمشروع یعنی است یچندبعد -4

 .ردیگیمردم م یو باورها یاجتماع

 ای کهبه گونه شودیمعه را شامل مجا کیحاضر در  یو فرهنگ یاجتماع یهاگروه یاست و تمام یفرهنگ چند -5

 ندارد. یبرتر یگریبر د یگروه چیه

نقش و  یفایخود ا یاجتماع اتیح یاصل انیتا در متن و جر سازدیرا توانمند م یاهیو حاش یفرع یهاگروه -6

 داشته باشند. یشتریب یرگذاریتأث

و کنترل  یآنها در دسترس یهاییو توانا که مشارکت باعث کاهش قدرت ییهاها، گروهنوع مشارکت نیدر ا یگاه -7

خالص  یبرا یدهند. در واقع آنها مشارکت را ابزارمی هیاز مشارکت ارا داری و جهتسطح یشوند برداشتمنابع می

 .یو رشد اجتماع تیریمد یبرا ینه روش نندیبغیرقابل حل میمشکالت ها یا انتقادات اجتماعی و رسانهشدن از 

محلی در مدیریت منابع طبیعی از ضروری ترین اشکال مشارکت بین سازمان جنگلها و مراتع و  اجتماعمشارکت  -8

 های زیر است:ی منابع طبیعی است. این مدل از مشارکت دارای قدمنفعان محلی ادارهبخیزداری و ذیآ

 پله مشارکت است.  نیکه نخستحساس شدن به موضوع  -9

 محیطکه در  یحق دارند که از اتفاقات یمحل اجتماع کیمردم در  یعنی است یآگاه شدن و دانستن پله بعد -2

 با خبر باشند.  دهدرخ میآنها 

شرکت  یدر جلسات گروه یجامعه محل کیافراد در  یعنی مردم است. یمشاوره و ارائه نظر از سو ،یپله بعد -9

 یو درباره کنندیمخود را فهرست  یازهاین قدم نی. آنان در اکنندیو نظرات خود را مطرح م کنندیم

تا فرایند کار را  ردیگیشکل م ییمرحله ساختارها نی. گاه در اندیگویسخن م ی مورد نظر خودهاتیاولو

 . تسهیل نماید

یعنی افراد بخشی از اقدامات در حال انجام را است.  ییجراا یهاتیو مشارکت در فعال یرینقش پذ ،یپله بعد -4

 گیرند. به عهده می

را از  فرد توانیو نم شودیم ندیاز فرا ییکه جز شکلیبه اقدامات قدم بعدی است؛ شدن فرد در  ریدرگ یاپله -5

 است. یتوانمند شدن مردم در جامعه محل یبه معنا ند،یفرا نیجدا کرد. وارد شدن در ا ندیفرا نیا

یف هستند و دالیل زیادی هم ها در کار گروهی ضعهای رایج در ادبیات توسعه، این است که ایرانییکی از گزاره -9

ی همه ی عهدهتوانند از کنند به تنهایی میها که فکر میباالی ایرانی هوش نسبتاً شود نظیربرای توجیه آن آورده می

ای موجود که حتی در فضای ها و برخی اختالفات قومی و قبیلهحساسیتمثل برآیند. موانع فرهنگی و اجتماعی  وظایف

تر از های انفرادی موفقها در ورزشمعموال ایرانیبه طوری که باور عمومی آن است که  م استورزش کشور هم حاک

به را گرایی و رقابت که بیشتر روحیه فردگرایی، مدرک کشورضعف نظام آموزشی . همچنین های تیمی هستندورزش

 کند.جای رفاقت، دوستی و کار جمعی ترویج می

 حل ذیل است:شامل مرا اقدام جمعیانجام  -91

های در این مرحله متناسب با هدف از انجام یک مطالعه و یا اجرای یک پروژه، تخصص مرحله تشکیل گروه: -الف 

 گیرد.شوند و تیم کاری شکل می...( شناسایی شده و جذب می مختلف مورد نیاز و نیروهای پشتیبان )اداری و مالی و

در ابتدای کار، اعضای گروه چون دارای سوابق تحصیلی و تجربی  :مرحله بروز اختالف نظرات درون گروهی -ب 

متفاوتی هستند ممکن است در خصوص نحوه انجام کار دچار اختالف نظر و یا اختالف سلیقه شوند و هر کسی فکر 

شوند های کارشناسی و اختالف نظر میتر و بهتر است لذا دچار بحث و جدلکند که روش پیشنهادی خودش، مناسب

 تی ممکن است بعضی از آنها قهر کنند و یا از ادامه همکاری انصراف دهند.ح
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شود لذا گروهی سبب رکود و حتی توقف کار میهای درونکشمکش گروهی: گذاری و توافقات درونمرحله قاعده -ج 

کار، قواعد و گیرند که پس از رسیدن به توافقات داخلی و اجماع در خصوص نحوه انجام مدیران پروژه تصمیم می

االمکان از ضوابطی را تدوین کنند تا نقش هر عضو گروه، گردش کار و نحوه کنترل و ارزیابی کارها مشخص شود و حتی

 .که مخل کار گروهی است ها اجتناب شودبروز تنش

ضوابط و با توجه به مشخص شدن قواعد بازی، تقسیم کار و تعیین نحوه گردش کار، تدوین  :عمل و اجرا مرحله -د 

گروهی و دادن اختیار و مسوولیت الزم به اعضای گروه، گروه کاری به صورت فعال و منسجم وارد مرحله مقررات درون

 تواند عملکرد موفق و موثری داشته باشد.شود و میاجرای برنامه و یا پروژه می

شده دارای نواقصی است و کارایی  چنانچه حین اجرای برنامه، مشخص شد که روش کار انتخابی ارزیابی: مرحله ه(

اندیشی اعضای گروه، اصالحات الزم اعمال شده و روش کار منطبق با شرایط محیطی و الزم را ندارد با همفکری و هم

 شود تا دستیابی به هدف مورد نظر تسهیل و میسر شود.اقتصادی منطقه هدف، اصالح و بهنگام می -یا شریط اجتماعی

های در دستور کار سازمان جنگلها قرار گرفت؛ یکی از تمرین 9961ی ای جنگلداری که از دهههموضوع تعاونی -99

ی منابع طبیعی است که نشین در ادارهعملی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری برای استفاده از ظرفیت مردم جنگل

شارکت در ادبیات علمی جنگلداری در فراز و فرود بسیار زیادی طی کرده است. این تجربه همزمان با مطرح شدن م

توانست مدلی ایرانی موفقی ، اما مستقل از آن آغاز شد و در صورت تکامل و ادامه می9981ی دیگر نقاط دنیا در دهه

نشینان به ها، افراد زیادی از اجتماع محلی جنگلبرای مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی باشد. در این تعاونی

های زیادی از های مدیریت و پرورش جنگل اقدام کرده و عرصهمعیشت خود و درگیر شدن در فعالیت یتغییر شیوه

های های مخروبه احیا گردید. اما متاسفانه به دلیل برخی مشکالت اداری و قانونی تکامل نیافت و بعضی عرصهجنگل

ر به سایر مجریان واگذار گردید و موجب های اخین بودند در سالآهای تعاونی مجری های جنگلداری که شرکتطرح

های جنگلداری نیز بخیزداری شد. همچنین توقف اجرای طرحآنشینان به سازمان جنگلها، مراتع و لاعتمادی جنگبی

اعتمادی بیشتر اعضای ی نهایی آن بیهای باقی مانده را با مشکالت جدیدی رو به رو ساخته است که نتیجهتعاونی

های توان بیان کرد که تعاونیبخیزداری کشور است. به طور خالصه میآقدامات سازمان جنگلها، مراتع و ها به اتعاونی

شدند به طوری که شرکای قابل اتکایی برای سازمان سازمان جنگلها باشند. مدیریت جنگل باید بیشتر توانمند می

نی برای تسهیل فرایند مشارکت مردم، به ویژه درعین حال باید توجه داشت که در حال حاضر تعاونی تنها نهاد قانو

 ی جنگل است. اجتماعات محلی، در اداره

های اخیر با هدف درگیر نمودن مردم محلی در مدیریت موضوع جنگلداری اجتماعی یکی دیگر از ابتکارات سال -92

های ان متولی امور جنگلهای جنگلداری اجتماعی، واگذاری بخشی از اختیارات سازمجنگل است. هدف اصلی در طرح

ی هایی از طرف مردم محلی برای ادارهعمومی به مردم محلی است که متناسب با آن اختیارات، پذیرفتن مسوولیت

مند شدن مردم ها به شکلی کارا قابل انتظار است. همچنین این فرایند متضمن اتخاذ سازوکارهایی برای بهرهجنگل

هایی به منظور های شمال نیز تالشها است. در کشور ما و در مدیریت جنگلجنگلمحلی از منافع اقتصادی حاصل از 

های جنگلداری اجتماع محور به عمل آمده است که به دلیل وجود موانع اداری و قانونی به اجرای آزمایشی برخی طرح

 ی مطلوب منجر نشده است. نتیجه

است در کنار  ستهیمؤلفه عدالت است که شا بیعی،مهم در موضوع مشارکت در مدیریت منابع طنکته  کی -99

منابع  یمشارکت موضوع مدیریت یکه وقتاست  یمعن نیبد (Equity)انصاف  یبه عبارت ایمشارکت ذکر گردد. عدالت 

مؤلفه گاه از  نیشود. ا تیرعا زین عدالتاز اجتماع نگردد بلکه  یمشارکت محدود به بخش نیشود، ایمطبیعی مطرح 

عدالت شده است. به هر حال،  تیرعا ایسازد که آیپرسش مواجه م نیمشارکت را با ا ندیماند و فراینظر دور م

به عهده  ییهانقش یمشارکت یجنگلدار انیممکن است در جر نینشجامعه جنگل کیدر  یمختلف اجتماع یهاگروه
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های خاصی شود که گاهی گروهدیده میست؟ ا شده تیاند، و جانب انصاف رعاواقعا همه به حساب آمده ایاما آ رندیبگ

ای مانند زنان و فقرا همچنان در حاشیه قاپند و سایر افراد کم قدرت و حاشیههمانند نخبگان، منافع مشارکت را می

منجر به  یعدالتیلحاظ شود. ب دیبا یو مشارکت اجتماع یسازاجتماع انیکه در جراست  یانکته نیامانند. می

 .سازدیموارد به مشارکت  یجد یهاشود و لطمهیم یاعتمادیب

مشترک  یحصول هدف یکه در پ ردیگیشکل م/سازمان عامل/نهادطرف/کنشگر/مشارکت با حضور حداقل دو  -94

ی هستند عیمنابع طب هایادارهو  یبرداران محلبهرهدوسوی کنش مشارکت اغلب  یعیمنابع طبمدیریت باشند. در یم

منابع های ادارهو  یبرداربهره یبردار در پبهرهخصی از درگیر شدن در کنش مشارکت دارند. که هر کدام هدف مش

مشارکت متقاعد  یبردار براکه بهرهنیا یبرا .هستند ی تجدیدشوندهعیبمنابع ط تیبهبود وضعحفظ و  یدر پ یعیطب

 شناخته شود. تیرسمبه حقوق  یددو طرف روشن شود. در گام بع یهاتیشود، الزم است اول حقوق، منافع و مسئول

عرصه  یایاح برای حفاظت و معاش خود مشکل دارد نیبردار که در تامتوان انتظار داشت که بهرهیم چگونه اما -95

بخش نیست. چندان رضایت ریاخ یهاهم در سال یعیادارات منابع طبتوان مالی و انسانی سو،  گریاز د د؟یتالش نما

 ینمود. منابع مختلف یبازنگر انبردارو بهره یعیمنابع طبهای اداره انیم هیکر مشارکت دو سودر تف دیکه با نجاستیا

برداران بهرهافزایش توانمندی  یبرا نیزاز آنها  دیکه با های دولتی و غیردولتی هستکنشگران و سازمان ریسا اریدر اخت

طبیعی همچون جنگلها و فشار بر منابع ی رفاه آنها، برداران و ارتقابهرهمعاش  نیتا ضمن کمک به تاماستفاده شود. 

 خواهد شد. نیاز مشارکت هم تام یعیمنابع طب ین صورت هدف ادارهیدر امراتع نیز کاهش یابد. 

های مردم سازمان مشارکت نیست. نشین جنگل در مدیریت جنگلها تنها محدود به مشارکت روستاییان مشارکت -96

ی که اغلب ناشی از پذیرش مسوولیت اجتماعی اعضای آنها با هدف بهبود شرایط جنگلها و ای و ملنهاد محلی، منطقه

ها، موزشی همچون مدارس و دانشگاهآها، نهادهای علمی و مراتع است؛ مشارکت نهادهای عمومی همانند شهرداری

هایی که ها و سازمانارتخانهها، مشارکت وزها و بخشداریها، فرماندارینهادهای سیاسی و اداری همچون استانداری

ها یا در همپوشانی با های آنها در قلمرو جنگلها هستند یا بخشی از فعالیتدارای عالیق و منافعی در بخش جنگل

ها در کشور یعنی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری است؛ همانند وزارت های دستگاه متولی جنگلفعالیت

زیست و مانند هنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیطجهادکشاورزی، وزارت میراث فر

 ها ضروری است. آنها نیز برای حفاظت و احیای جنگل

 یمدن یو نهادها یبر همگان ثابت شده که بدون مشارکت فعال مردم محل ر،یاخ هایدهه یخوشبختانه ط -97

مشکالت در حفاظت از انفال، مقابله با  ادیحجم ز نیبا ا ییاروی(، سازمان جنگلها توان روNGOs خصوصه)ب

به همین ترتیب،  را ندارد.ی عیمنابع طب هایعرصهدر و ...  قیو حر هایماریکنترل آفات و ب ،ییزاابانیبزدایی و جنگل

بسیاری  هایدر عین حال کوششو تبدیل شده است اقدامات سازمان جنگلها بخشی از  ی بهمشارکت یکردهایرواتخاذ 

ی منابع طبیعی الزم است. امیدوار هستیم که این گونه اقدامات در نفعان در ادارهبرای نهادینه شدن مشارکت سایر ذی

 های آینده تقویت گردند. سال

در ارتباط با مشارکت بسیار گفته و نوشته شده. آنچه که مشارکت را به یک موضوع حساس در مدیریت منابع  -98

کند؛ آن است که یک سوی کنش مشارکتی، بخش رسمی و دولتی از جمله سازمان جنگلها، مراتع و یطبیعی تبدیل م

ها، نهادهای مدنی و عموم ی محلی، سمنهای جامعهآبخیزداری است و سوی دیگر نیز اجتماع محلی، سازمان

بپذیرد بخشی از قدرت و اختیارات  توان به این فرایند امیدوار بود که سازمان جنگلهامندان هستند. هنگامی میعالقه

های نفع دیگر واگذار کند و حقوق و حضور آنها را به رسمیت بشناسند و متناسب با آن و طرفهای ذیخود را به گروه

دیگر کنش مشارکتی نیز متقابال مسئولیت مورد تعهد را بپذیرند و هر دو طرف مشارکت را به عنوان یک فرایند کوتاه 

 مدت نپندارند.
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 مشارکت محور یگفتگوها یبندجمع

؛ تعاریف و انتظارات متفاوتی وجود دارد. مشارکت در مفهوم کلی، انجام کار گروهی برای "مشارکت"ی درباره -9

 های جمعی و مشترک است.رسیدن به هدف

ان؛ بهبود سرمایهء ها است و شامل ایجاد اعتماد در بازیگری جنگلمشارکت یکی از اصول حکمرانی خوب برای اداره -2

 شود.اجتماعی؛ تقویت برابری؛ افزایش کارآئی؛ و اثربخشی و توانمند سازی همه مشارکت کنندگان می

های زیر است: حساس شدن به موضوع؛ آگاهی؛ اعالم مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی مستلزم گام -9

ناپذیری از فرایند شده و سبب توانمندی افراد در جامعه  نظر؛ نقش پذیری و اقدام. در این صورت فرد جزئ جدایی

 محلی خواهد شد.

گذاری و توافق درون انجام کار جمعی شامل مراحل زیر است: تشکیل گروه؛ بروز اختالف درون گروهی؛ قاعده -4 

 ها.گروهی؛ اجرا و ارزیابی؛ اصالح و بهنگام سازی روش

در دستور کار سازمان جنگلها قرار گرفته است؛ این امکان و  9961دهه نشین؛ که از های جنگلتجربه تعاونی -5

ظرفیت را دارا بود که به عنوان مدل ایرانی موفقی برای مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی تلقی گردد؛ اما به 

 اه اجرایی شد. نشینان به دستگلاعتمادی بیشتر جنگدلیل برخی مشکالت اداری و قانونی تکامل نیافته و موجب بی

ی در حال حاضر تعاونی؛ تنها نهاد قانونی برای تسهیل فرایند مشارکت مردم، به ویژه اجتماعات محلی، در اداره -6

 جنگل است. 

های اخیر است که هدف اصلی آن، واگذاری بخشی از اختیارات سازمان جنگلداری اجتماعی؛ یکی از ابتکارات سال -7

هایی از طرف مردم محلی می به مردم محلی و متناسب با آن اختیارات، پذیرفتن مسئولیتهای عمومتولی امور جنگل

 ها به شکلی کاراست. ی جنگلبرای اداره

های جنگلداری هایی به منظور اجرای آزمایشی برخی طرحهای شمال تالشدر کشور ما و در مدیریت جنگل -8

ی مطلوب منجر نشده است. الزم موانع اداری و قانونی به نتیجهاجتماع محور به عمل آمده است که به دلیل وجود 

های جنگلداری اجتماعی است بازاندیشی مناسبی در این مورد صورت گرفته و موانع پیش روی اجرای آزمایشی طرح

 اشد. ه بئی جنگل با مشارکت اجتماعات محلی قابل ارارفع گردد تا پس از اصالحات الزم به عنوان روشی برای اداره

که است  یمعن نیانصاف بد ایمؤلفه عدالت عدالت  مهم در موضوع مشارکت در مدیریت منابع طبیعی،نکته  کی -9

 تیرعا زین عدالتاز اجتماع نگردد بلکه  یشود، محدود به بخشیممنابع طبیعی مطرح  یمشارکت موضوع مدیریت یوقت

وارد به مشارکت  یجد یهاشود و لطمهیم یاعتمادینجر به بم یعدالتیب .ماندیمؤلفه گاه از نظر دور م نیشود. ا

 .سازدیم

ی هستند که هر عیمنابع طب هایادارهو  یبرداران محلبهرهدوسوی کنش مشارکت اغلب  یعیمنابع طبمدیریت در  -91

در  یعیمنابع طبهای ادارهو  یبرداربهره یبردار در پبهرهکدام هدف مشخصی از درگیر شدن در کنش مشارکت دارند. 

مشارکت متقاعد شود، الزم  یبردار براکه بهرهنیا یبرا .هستند ی تجدیدشوندهعیبمنابع ط تیبهبود وضعحفظ و  یپ

 شناخته شود. تیرسمبه حقوق  یدو طرف روشن شود. در گام بعد یهاتیاست اول حقوق، منافع و مسئول

منابع (، در حفاظت از NGOs خصوصه)ب یمدن ینهادها و یمشارکت فعال مردم محل اهمیت ر،یاخ هایدهه یط -99

 یکردهایروآشکار شده و اتخاذ و ...  قیحر؛ اطفای هایماریکنترل آفات و ب ،ییزاابانیبزدایی و جنگلمقابله با  طبیعی؛

 تبدیل شده است که نیازمند تکمیل و تقویت است.ها اقدامات سازمان جنگلبخشی از  ی بهمشارکت

های مردم نهاد؛ نهادهای نیست بلکه سازمان ها تنها محدود به مشارکت جوامع محلیدر مدیریت جنگل مشارکت -92

هایی با وظایف همپوشان مانند وزارت علمی و آموزشی؛ نهادهای سیاسی و اداری؛ نهادهای عمومی و دستگاه
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زیست و مانند مان حفاظت محیطجهادکشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت نیرو، ساز

 ها هستند. ی بهتر جنگلآن نیز شریک سازمان جنگلها در اداره

های دولتی؛ بخشی از قدرت و آنچه ضامن موفقیت مشارکت است پذیرش واقعی این اصل است که دستگاه -99

مندان واگذار ی و عموم عالقهها، نهادهای مدنی محلی، سمنهای جامعهاختیارات خود را به اجتماعات محلی، سازمان

های دیگر کنش مشارکتی نیز متقابال مسئولیت مورد تعهد نموده و حقوق و حضور آنها را به رسمیت بشناسند و طرف

 شود.را بپذیرند. در عین حال از یاد نبریم که مشارکت را فرایندی درازمدت محسوب می
 

 کاالها و خدمات جنگل -5-4

 خلیانی  نارهجالل هدکتر محور:  گرتسهیل

 یجنگل هاییستمکارکردها و خدمات اکوس یعآن محدود نبوده و دامنه وس یدیتول یهاها به کاالارزش جنگل امروزه

 یهاجنبه ینانتخاب ب ینهدر زم یادیمشکالت ز یراخ یهادهه یاست، در ط یرگذارتاث جنگل یزیرو برنامه یریتدر مد

 ییهاکارکرد یها برااست که جنگل یانتخاب زمان یدگیچیگرفته است. پ از آن شکل یبردارجنگل و بهره یحفاظت

داشته باشند در حالی که فقر،کمبود زمین و رشد جمعیت باعث ایجاد فشارهای  یتزیستی اهمچون حفاظت تنوع

ن چالش هما ینشوند و اآنها می یدتول یتاز ظرف یشب یبردارو بهره هایکاربر یرزیادی برای تبدیل جنگل به سا

ارزش  یفیو ک یاز ابعاد کم یعلم یبا آن مواجه است. در واقع فقدان آگاه یرانها در اجنگل یریتاست که مد یریتیمد

از عوامل  یگرد یاهاست که در کنار و همسو با رشتهحاصل از جنگل یستمیو خدمات اکوس یداتتول یاقتصاد

 .نمایدیم پذیریهتوج یگرد هاییتسود فعالرا به  یجنگل یاراض یکاربر ییرو تغ یبگوناگون، تخر

 گیرییممهم است. هر گونه تصم یاربس یدر امور مربوط به جنگلدار خصوصاً یعیمنابع طب گذارییاستو س مدیریت

به مدت زمان  یازآنها ن یمگردد که ترم یو اقتصاد یطیمح یستتواند منجر به حوادث ز یجنگل م یریتاشتباه در مد

 یصتشخ یبرا یو کاربرد یافتهو مطالعات نظام  هاروشمجموعه  یریدارد. لذا هدف اقتصاد جنگل بکارگ یطوالن یاربس

 یدر راستا ینههز ینها و انجام آنها با کمتراز جنگل یبرداربهرهحفاظت و  یت،حما ی،شناسجنگل یتهایفعال یو بررس

 .باشدیها مجنگل یدارپا یریتمد

به شمار  یرانها در جهان و ابخش از ارزش جنگل ترینیاساس یدیمد یهاسال یآالت صنعتو تجارت چوب تولید

 یبه خصوص در جوامع صنعت ی،نسبت به محصوالت چوب یمختلف اجتماع یهاگروه یازن یشنگرش با افزا ین.  اآمدیم

 ۀهم زمان با شروع دورساخته بود.  یشمتأثر از خو ار یحاکم بوده و اغلب مکاتب جنگلدار 9971تا  9991 یهاههددر 

بود و اغلب  یدنسبتاً جد ی،رشته علم یکغرب، اقتصاد جنگل به عنوان  یایدن یاز کشورها یشدن شمار یصنعت

و  ینجنگل، تام یدتول یدر کنار کاالها یگرد یکردند. اما از سویمچوب  یدتوجه خود را معطوف به اقتصاد تول ینمحقق

رفاه  یرا در ارتقا یریدرارتباط است که نقش کتمان ناپذ یجنگل هاییستما اکوسب یزن یعیاز خدمات طب یاریعرضه بس

علوم  یرسا یشرفتهمزمان با پ یراخ یهاکنند. لذا علم اقتصاد در دههیم یانسان باز یبهتر برا یبشر و تحقق زندگ

چوب برداشته و  یداقتصاد تولتمرکز خود را بر  یدجد هایوشبردن از ربا بهره یعیو منابع طب یستز یطمرتبط با مح

 جنگل معطوف نموده است. یبر ارزش خدمات و کارکردها

چالش  ینترحال مهم ینآرمان و در ع ترینیراهبرد یدشا "یکیاقتصاد اکولوژ"به  "یاقتصاد یستز یطمح"از  حرکت

 یتوسعه اقتصاد یهاول فهیوظ یدار،توسعه پا یریتدر مد یکیاکولوژ یکرددو دهه گذشته در جهان باشد.  بر اساس رو

 متعدد است.  دیاقتصا هاییتفعال یبرا یعیطب هاییستمس هاییتمحدود یینتع
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چوب اگرچه با توجه بیشتری به  یدبا تمرکر بر تول یراندر شمال ا یجنگلدار یهاطرح یسال اجرا 51از  یشب سابقه

 رفته کاربه یاستیس یو تحول راهبردها یحتصح ی،فنی معطوف بوده است ولی امروزه ضرورت بررس -مسایل اکولوژیکی

( در 9981 ید،که )سع یبیش از پیش آشکار شده است. به طور یانسان هاییتو بازدارنده فعال انگیزشی بستر عنوانبه

جنگل  یدتول»که  داردیم یانب یران،در ا یبازار محصوالت جنگل یتنگران کننده از وضع یریضمن ارائه تصو یگزارش

رها یّاز متغ یاهاله شمال کشور است، در یهامحاسبه ارزش هر هکتار از جنگل یتاًجنگل و نها یارزش سرپا یاکه مبن

  «.فراوان است یهایتقطعو عدم 

جنگل  هاییهمان کاربر یااستفاده از جنگل  هایینهگز یها بدون بررسو برنامه هایاستو تحول س یحتصح بنابراین

و ابزار  سازدیم پذیررا امکان هایکاربر یممستق یرو غ یماثرات مستق بندیجمع ی،اقتصاد یل. تحلیستن یرپذامکان

 شود.یمحسوب م هایجامع کاربر یابیارز یت( و در نهایاقتصاد و ی)اجتماع یانسان-یستیز یطشرا یقتلف یبرا یدیمف

و خروج دام،  یطرح سازمانده ی،داردام یستممرتبط با دام )از جمله طرح تحول س هایو طرح یجنگلدار هایطرح

شمال و طرح استراحت جنگل(، به رغم هدف  هایاز جنگل یانتطرح خروج دام( و حفاظت جنگل )از جمله طرح ص

ها یاستس یناند. ااجرا نموده یا یشنهادرا پ ادیو بعضا متض یمتفاوت یریتیمد هاییاستس یدار،پا یبردارمشترک بهره

اجرا شده بر  یهابرنامه یا هاسیاست اغلب اگرچه. است گذاشته اثر هاجنگل یفعل هاییربربه سهم خود بر کا یزن

دام و برداشت چوب، توقف برداشت  یچرا یقتلف یاستس یول گذارندیچوب و حفاظت جنگل صحه م یدتول یکاربر

 دارد.  یراندر ا یطرفداران محکم یزحفاظت صرف ن یاو  یسنت یدامدار هچوب و ادام

به  یشههم یبار برا یکاست که  یدهمختلف، وقت آن رس هایمدون و تجربه راهبرد یقرن جنگلدار یماز ن یشاز ب پس

شده و  ییمختلف شناسا یط)کارکردها و خدمات جنگل( در شرا ینداده شود و بهتر یانپا نگریبخش هایزنیگمانه

 یممستقیرغو  یمبا لحاظ اثرات مستق یاقتصاد یلگردد. تحل یحاساس تصح ینجنگل بر ا یریتکالن مد هاییاستس

 . نمود خواهد کمک هااستفاده از جنگل ینهگز ینترکارآمدجامع و انتخاب  یابیبه ارز ی،فعل یهایکاربر

دولت »کشور  یو فرهنگ یاجتماع ی،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 59مطابق ماده  ینقطه نظر حقوق و قانون از

 یاقتصاد یهامنظور برآورد ارزشمرتبط، به یهادستگاه یرو سا زیستیطسازمان حفاظت مح یارمکلف است با همک

توسعه و محاسبه آن در  ینددر فرا زیستیطمح یبو تخر یاز آلودگ یناش ینهو هز زیستییطو مح یعیمنابع طب

جنگل،  یلاز قب یتالو ید داراموار هایینهها و هزمحاسبه ارزش یهادستورالعمل یمنسبت به تنظ ی،مل یهاحساب

 یادموارد  ربطیدر نقاط حساس اقدام کند و در مراجع ذ زیستییطمح هاییو آلودگ یستیزتنوع ی،آب، خاک، انرژ

 یدبرنامه پنجم توسعه کشور تاک 947ماده  ین(. همچن9989برساند )قانون برنامه چهارم توسعه،  تصویبشده را به 

 ی)کارکردها یارزش اقتصاد یدکشور با یزداریو آبخ یعیمنابع طب یریتساختار مد یازبه منظور توانمندس کندیم

در مطالعات امکان  یاتوسعه ی،عمران یهاو پروژه اهطرح یو منافع اجتماع هاینههز یعی،( منابع طبیبازار یرو غ یبازار

چون سند  یدر اسناد فرا دست ین(. همچن9988)قانون برنامه پنجم توسعه ،  یردها مالک قرار گها و پروژهطرح یسنج

نظام  یکل یهایاستسو  9982ابالغ شده در سال  یشمس یهجر 9414در افق یرانا یاسالم یچشم انداز جمهور

برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این بر اصالح نظام بهره یعیدر مورد منابع طب یرانا المیاس یجمهور

 شده است. یدحفظ و توسعة آن تاک منابع و تالش برای

مانند  یجد هاییتبا محدود ایران مانند هدر حال توسع یمنابع در کشورها یاقتصاد یگذارتوجه داشت که ارزش باید

کمبود  ی،و اقتصاد یکاکولوژ هایداده یقمشکالت مربوط به تلف یق،تحق ینهنوپا بودن زم ی،واقع یعدم وجود بازارها

. ضمن باشدیمواجه م یگذارارزش یهاروش یبرخ آمدیو ناکار ینسرزم هاییژگیدت در خصوص واطالعات بلندم

تر شدن فرایند پیچیدههای دیگری از نظر زمان، هزینه، اطالعات و آمار در دسترس هم باعث محدودیتآنکه 

 یراآن برآورد نمود ز یهازشار یهبا جمع کل توانیجنگل را نم یارزش اقتصادکل  یشوند. از طرفمیگذاری ارزش
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. با توجه به تعدد کاالها و خدمات یستندمستقل ن یگرها از همدآن یهاارزش یجهجنگل و در نت صوالتاز مح یبرخ

ها وجود گذاری خدمات و فواید  حاصل از جنگلجهت ارزش یهای جنگلی، مجهوالت فراواناکوسیستمارائه شده توسط 

 دارند.

 یتها و حرکت به سمت استفاده چندمنظوره جهت بهبود وضعبه جنگل بعدیگرفتن از نگاه تکوجود فاصله  ینا با

و  یاها در مباحث توسعهکاال و خدمات جنگل یهابوده و در صورت بهره بردن از تمام ارزش یتضرور یکها آن

منابع ارتقا  ینا یگاهجا یزکشور نتوسعه  هایبرنامه در و شده تربرجسته زیستیطو مح یعیمنابع طب یگاهجا ی،اقتصاد

 را هموارتر خواهد نمود.  یدارو حرکت به سمت توسعه پا یافتخواهد 

 تغییر اقلیم و حفاظت جنگل شناسی،  -5-5

 دکتر وحید اعتمادمحور:  گرتسهیل

 شناسی همگام با طبیعتمدیریت پایدار جنگل با تاکید بر جنگل

ها و عموم مردم توسط هانس شریکر در مدرسه رس تربیت جنگلسابقه علم جنگل شناسی در ایران با تدریس د

شناسی شامل درس گردد.  استاد ساعی درسی را  تحت عنوان جنگلهجری شمسی بر می 9996برزگران به سال 

)ش( به دانشکده کشاورزی کرج پیشنهاد و تدریس  9929شناسی در سال گیری جنگل و جنگلشناسی، اندازهدرخت

مهاجر دنبال گردید. از نظر ای، مصدق و مرویس بعدها توسط استادانی مانند حجازی، تریگوبوف، جزیرهنمود. این در

شناسی در دنیا و به دنبال آن در ایران متحول شده و تاریخی در طول یک صد سال گذشته دیدگاه و شیوه تفکر جنگل

یافته است. به دنبال یک سری تحوالت فکری شناسی نزدیک به طبیعت تحول شناسی کالسیک به جنگلاز تفکر جنگل

شناسی نزدیک به طبیعت های جدید شیوه قطع یکسره در سنوات گذشته ممنوع اعالم گردید و روش جنگلو نگرش

شناسی مورد قبول اکثریت کارشناسان جنگلداری کشور قرار گرفت. فارغ از سمت و سوی به عنوان راهبرد تفکر جنگل

های شمال نیازمند نگاه مبتنی بر علم و هنر پرورش جنگل یت منابع طبیعی، مدیریت جنگلهای کالن مدیرسیاست

و در  ینهبا حداقل هز و ارزش با ر،حداکث ید چوبدر قرون گذشته انسان فقط از جنگل انتظار تولشناسی( است. )جنگل

ها جنگل یوهش ینشد. ا یکسالک یشناسجنگل یهایوهمعدن چوب که منجر به توسعه ش یعنی زمان را داشت؛ ینکمتر

خوردن تعادل همها سوق دادند. بهموارد خالص شدن آن یشترو در ب یها، همسالرا به سمت همگن شدن توده

 یریتنوع مد ینا یامد)فون و فلور( پ یتیسکاهش تنوع ز ینو همچن یشگاهشدن خاک و رو یفضع یک،اکولوژ

چوب، انتظارات  یدجنگل به جز تول کارکردهاینقش ها و  یرص  شدن ساجنگل بود. امروزه با مشخ یچیدهپ یستماکوس

 یمناسب و معتدل برا یمیپاک و سالم، اقل یبا هوا زسب یطشده است. انسان خواهان مح یشترانسان از جنگل ب

از  یریحفاظت خاک، جلوگ یعنیجنگل  یحفاظت یها، نقشاینبر وهالاست. ع یو تفرج و رفع خستگ یحتفر یش،آسا

 یعیلذت بردن از مناظر طب روشن شده است. یشاز پ یشکربن ب یبآب و ترس یمتنظ ینسنگ و بهمن و همچن یزشر

 یتوان برایاست که نم یفیک یبرداربهره ، نوعیآن یواناتح یمختلف و تماشا یهامتنوع جنگل در فصل یهاو رنگ

 ن کرد.ییتع یآن ارزش پول

های جنگلی باشد. در عین ترین مبنا در هر گونه دخالت در  تودهیستی مهمها بااصول بوم شناختی حاکم بر جنگل

ها تنها در بستر دیدگاه برداری صنعتی و حامیان حفاظت از جنگلحال پیوند دو دیدگاه )به ظاهر در تضاد( طرفدار بهره

ها و تدوین گذاریسیاستهمگام با طبیعت میسر خواهد بود. در این بین اتخاذ تصمیمات کلی و در مقیاس کالن در 

های جامع در مساحت حوزه آبخیز( در مدیریت اکولوژیک جنگل به بیراهه رفتن های مدیریتی )نظیر برنامهاستراتژی

ها، ناگزیر از ترین اقدام در حفاظت از عملکرد، ترکیب و ساختار جنگلهای پرورش جنگل به عنوان مهماست. برنامه
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خرد )مقیاس توده( و تکیه بر شرایط محلی حاکم بر رویشگاه است. بر این باور که اصل ریزی و عمل در سطح برنامه

ریزی و مدیریت فارغ از اینکه برنامه مدیریتی بر مبنای برداشت چوب نخست در دیدگاه همگام با طبیعت است، برنامه

 یک یعتبه طب یکنزد یشناسلجنگ باشد و یا حفظ طبیعت، بایستی بر اساس شرایط حاکم بر رویشگاه انجام گردد.

 یاتجنگل متناسب با خصوص یریتو مد یتاست که به دنبال هدا یجنگل یهاتوده یریتفلسفه و روش مد یدگاه،د

دهنده و   یلبا توجه به عناصر تشک یهر توده جنگل دیدگاه ینآنهاست. در ا یعیمناسب و ساختار طب یختگیها، آمتوده

منحصر به خود و  یتموجود یکتحول و شتاب رشد خاص خود است و  یایی،پو یموجود در آن دارا محیطیعوامل 

 -یاکولوژ یوندپ ع،دارد. درواق یایژهو یگاهو جا یتاهم یروش اقتصاد مهم است، اما اکولوژ یندارد. اگرچه در ا یکباره

 یستیبا تنوع ز یدارجنگل پاشود که یانجام م یابه گونه یستماکوس یداریجنگل و پا یتحفظ موجود یکرداقتصاد با رو

ناهمسال و نامنظم )ناهمگن( خواهد بود. در  یخته،معمول آم ربه طو یجنگل ینشود. چن ینمستمر تضم یدو تول یادز

 یرسا یشود بلکه به اجرایکند، از توده حذف نم ینم یدتول یچوب مرغوب یفلسفه درخت بد وجود ندارد. اگر درخت ینا

شود و یالگو گرفته م یعتاز طب یعنیدهد. یادامه م یکاکولوژ یطبهبود شرا اصالح یا خود و کمک به حفظ، یفوظا

 شود.یم یدهسرعت بخش یشده و کم یتهدا یدهد، به نوع یانجام م یدر مدت زمان طوالن یعتآنچه را که طب

توده و تدوین برنامه بر اساس این دیدگاه هر گونه برنامه عملی در مساحت کالن و بدون در نظر گرفتن ویژگی های 

های محلی و  نیازهای شک دور از واقعیتهای شمال ایران، بیکلی برای مساحت نزدیک به دو میلیون هکتاری جنگل

پرورشی و حفاظتی جنگل خواهد بود. نتیجه اتخاذ یک راهبرد کالن منجر به تضعیف توان اکولوژیک رویشگاه از یک 

ریزی و عملکرد همسو با شک برنامهت طبیعی آن از سوی دیگر است. بیسو و دور شدن جنگل از شرایط و وضعی

 طبیعت، پایداری و سالمت زیستی را در مقیاس سیمای سرزمین را نیز به دنبال خواهد داشت.

 یهستند که هر اقدام یمتفاوت یساختار تیو وضع یشگاهیرو طیشرا یدارا ییایجغراف هیدر هر ناح یجنگل یهاتوده

اتخاذ  طیشرا نیجنگل دارد. در ا یبه توجه و عمل بر اساس مرحله تحول ازیاز آن ن یریگبهره ایظت در جهت حفا

شود  یم شنهادیرو پ نیجنگل خواهد بود. از ا یداریپا اصلمتفاوت در تضاد با  طیبا شرا ییهاجنگل یبرنامه واحد برا

به  لین یگردد. برا زیاست، پره عتیه همگام با طبکه دور از فلسف یزیرو برنامه تیریدر مد ییگو یاز هر گونه کل

 شیآما یبه برنامه عمل دنیرس یبرا هیجنگل در هر ناح یکارکردها نییمرحله نخست تع عت،یهمسو با طب تیریمد

جنگل  شیآن است. بر اساس آما داریبا هدف حفظ و توسعه پا یدر مناطق مختلف و در ادامه اتخاذ برنامه عمل نگلج

خواهد شد. با توجه به  نییپرورش جنگل تع یبرنامه عمل یو سمت و سو نییجنگل تع یهاارزش کارکردها و

ها در عملکرد جنگل رییکه باعث تغ یمیاقل راتییها و تغتحول توده ریگسترده در گذشته و انحراف مس یهادخالت

 یندهای. نگهداشت الگوها، فراستیو حفاظت از آن ن تیاز طبع یپاسدار یها به معناشده است، عدم دخالت در جنگل

 بر برنامه پرورش جنگل است. یهدفمند و مبتن یهاها مستلزم دخالتو تعادل در جنگل کیاکولوژ

شد. هر  یگذارهیها پاجنگل بیضرورت و به شکل موقت با هدف کاستن از شتاب تخر کیبرنامه تنفس جنگل بنا به 

ها همراه با کنار جنگل نیا بیرختان بادافتاده و سرشکسته منجر به تخرمانند برداشت د یچند که در ادامه اقدامات

برنامه  یجنگل ها را فراهم کرد. اکنون پس از اجرا یستیز بیو پرورش جنگل مقدمات تخر یرفتن اقدامات حفاظت

 تیریمد یبرنامه عمل نیموجود  اقدام به تدو یهاتیبر اساس واقع توانیآن م یمثبت و منف یامدهایتنفس و پ

و پرورش جنگل در شمال کشور از  تیریدهه مد نیاقدام کرد. تجارب ارزشمند چند نیگزیها به عنوان طرح جاجنگل

 یبرا ازیمورد ن طیشرا گرید یخورده در شمال از سوکمتر دست یهافراوان در جنگل یهاپژوهش یهاافتهیو  کسوی

رو  نیشمال را فراهم کرده است، از ا یهاحاکم بر جنگل طیاو شر یساختار یهایژگیو یها بر مبناجنگل تیریمد

شمال انجام  یهاجنگل کیاکولوژ یو الگوها لبر اصو ی( مبتنیدانی)م یعمل یهاها و برنامهچارچوب نیتدو یستیبا
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 وهیمقدمات ارائه ش تواندیم یرکانیه یهاجنگل یهاتیواقع یبر مبنا نیشیپ ینشیگز وهیو اصالح ش لیگردد. تعد

کم اثر  وهیش کیبه عنوان  یرکانیه ینشیگز وهیرا فراهم آورد. ش هیناح نیدر ا (یشناسمتناسب پرورش جنگل )جنگل

را با هدف به حداقل رساندن  یجنگل یهاحفظ و پرورش توده یبرنامه عمل تواندیم عت،یاز طب اظتحف دگاهیاز د

 یعیدرجه طب نییو سالمت را فراهم آورد. تع یداریکردن پا هنیشیتوده به سمت تکامل و ب تیو هدا یانسان یهابیآس

خواهد بود.  وهیش نیاصل در ا نیترتوده مهم یعیتحول طب ریپرورش جنگل بر مس یرهایها و انطباق مسبودن جنگل

ها در جنگل یپرورش یهاهر گونه دخالت ازین شیتوده، پ تیبر اساس وضع یشناخت فازها و مراحل تحول وهیش نیدر ا

متر، نگهداشت درختان  کیاز  تردر ساختار، نگهداشت درختان قطور یدگیچیکردن پ نهیشیب ن،یاست. عالوه بر ا

خواهد  تیاولو یجنگل دارا تیریمد یدر طرح ها یستیحفظ تنوع ز یهاها به عنوان کانونستگاهیو خرده ز یستگاهیز

دام در  یچرا یها و ساماندهبر حفاظت از جنگل یمبتن یهااریها و معبر اساس شاخص یریگو اندازه شیبود. پا

 است. یتیریهر برنامه مد یاجرا ازین شیپ نیترشمال مهم یهاجنگل

های جنگلی، های متعدد در گذشته و شرایط رویشگاهی و وضعیت فعلی تودهدر یک جمع بندی با توجه به دخالت

های متعدد انسانی، بایستی عنوان کرد که ر کنار آشفتگیها دهای اخیر، گسترش بیماریتغییرات اقلیمی در سال

ها به معنای رها کردن و دور کردن حضور انسان نیست بلکه هدفمند کردن و اتکای آن بر اصول و حفاظت از جنگل

ر ریزی و عملکرد دهای موجود بایستی برنامهرسد بر اساس دیدگاهقوانین حاکم بر طبیعت در اولویت است. به نظر می

 ها انجام گردد.مقیاس توده و در جهت روند تحول طبیعی توده

 به طور خالصه در این دیدگاه به شرح زیر است: مهم و قابل اشاره هاینکته

برداری صرف و شدید و نه توقف محض پرهیز از افراط و تفریط و اتخاذ یک رویکرد متعادل، به عبارت دیگر نه بهره

کاشت(، اصالح ساختار های طبیعی و دستفاظتی، احیایی و مدیریت تولیدی )جنگلبرداشت، درنظر گرفتن سطوح ح

اجرایی و ایجاد واحد کار با مسئولیت بلندمدت و حضور مهندس جنگل در عرصه، طراحی، اجرا و مدیریت توسط 

یزداری کشور، ها و مراتع و آبخمهندس مسئول واحد کار و نظارت توسط کارشناسان خبره واحد ستادی سازمان جنگل

های مختلف پارسل زیستی که می تواند شامل چند پارسل باشد یا در قسمتهای محیطریزی جدید در واحدبرنامه

برای هر خاص  یشناسبرنامه جنگلو تمام جنگل  ینسخه واحد برا یکارائه های متفاوت دیده شود، پرهیز از برنامه

لی و تاکید ویژه بر موضوع دام و خروج دام از جنگل، تعیین دقیق توده یا واحد محیط زیستی، توجه به جوامع مح

های پارامترهای تعداد، حجم و رویش درهکتار و تنظیم میزان برداشت )حتی کمتر از معادل رویش(، توجه به شاخص

اصله یا  4تا  2سرپا و افتاده ) هایدارخشکهتعدادی از حفظ زیستی برای تقویت تنوع زیستی شامل: محیط-اکولوژیک

و  یاتح یدتجد یبرا یمناسب یطشراهم  و دارند یستیدر حفظ تنوع ز ینقش مهمحجم در هکتار( که   %21تا  91

شوند، حفظ تعدادی میپرندگان، خزندگان، حشرات و قارچ ها محسوب  یبرا یکنند و هم مأمن مناسبیجاد میها انهال

تعداد در هکتار(، حفظ  %21تا  91های خاص و متنوع خردزیستگاه )ها و فرماز درختان زیستگاهی زنده دارای پدیده

های های مختلف گونهزیست یا پاسل، توجه به تنوع ژنتیکی در بین پایهقطورترین درخت از هرگونه در هر واحد محیط

ومی و یا بومی های غیربمختلف، ایجاد نهالستان محلی و استفاده از منابع ژنتیکی همان منطقه، پرهیز از کاشت گونه

 نامتناسب با رویشگاه و همچنین پرهیز از کاشت نهال با مبدا متفاوت از رویشگاه. 
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 مهندسی جنگل سازگار -5-6

 کوییدکتر مهرداد ن محور: گرتسهیل

کرده و در  مهندسی جنگل هم مانند سایر بخش های جنگلداری، در گذشته کمتر به جنبه های زیستی جنگل توجه

ها اعم پایدار در تمام جنبه بیشتر شده است. امروزه مهندسی جنگل نیز در راستای مدیریت جنگل گذر زمان این توجه

ها، ورود ماشین آالت به جنگل و خروج آن های چوبکشی و نگهداشتها، احداث مسیرسازی و نگهداری جادهاز جاده

های توسعه یافته این موضوع چه در کشور اندیشد.جنگلی می چوب، به باالترین استانداردها جهت حفاظت خاک و توده

گیرد. سایر مسائل از قبیل ساختارها و قوانین و توان خود مورد عمل قرار می و چه در ایران مد نظر است و بسته به

ریزی شده و های جنگلداری نبوده و همواره در ذیل آن برنامهجنگل، چیزی جدای از طرح نیز در بحث مهندسی غیره

های مهندسی جنگل بعنوان مرحله دوم تولید در جنگل بعد از گذاریکار و تصمیمات و سیاست(. لطفعلیان) خواهد شد

گیرد. می شناسی و اکولوژی انجامگذاری از طرف مرحله اول یعنی تولید بیولوژیکی یعنی جنگلتصمیم و سیاست اتخاذ

های مهندسی باید روش مهندسی جنگل در واقع مجری تصمیماتی است که در مرحله اول گرفته شده. مهندسی جنگل

آسیب به اکوسیستم وارد و راهکارهای  و اجرای تصمیمات مرحله اول را عینیت ببخشد، آن هم به شکلی که کمترین

به طبیعت وارد شده و یا در اثر اجرای کارهای  اییهرفع و رجوع هر آسیبی را به طبیعت عملی سازد و اگر زخم

برطرف کند. اگر تابحال این وظایف خود را در راستای تولید  هایی در اکوسیستم حاصل شدهمهندسی بهم خوردگی

های کار بکار گیرد و های بیشتری در روشکارهای خود تنوع بخشیده و ظرافت داد، باید از این به بعد بهچوب انجام می

ترین و پر حجم ترین کارهای مهندسی جنگل یکی از مهم خدمات جنگل تعمیم دهد. مطمعناً های خود را به کلیهارک

آنها  مربوط خواهد بود به تعمیر و نگهداری و حفظ کارایی تاسیسات مخصوصا جاده های جنگلی که خدمات در آینده

در راستای تطبیق  ییرات مهندسی این تاسیساتدر هر صورت برای کلیه خدمات متنوع جنگل یک ضرورت است. تغ

های آینده در چون در طرح .آن با وظایف متنوع و مرکب جنگل از دیگر وظایف عمده بخش مهندسی خواهد بود

های بهداشتی، اصالحی به برداشت عمدتاً ها و حمل و نقل چوبی به شدت کاهش وهای هیرکانی بیشتر برداشتجنگل

های گسترده با محصوالت کم حجم بنابراین باید روش رکز خواهد کرد و این یعنی کار در سطحپرورشی تم و احیاناً

از عهده این کار به نحوی که حد اقل هزینه را داشته و کمترین  مبتکرانه و نوینی را مورد توجه قرار دهد که بتواند

های اصلی این بخش خواهد بود. عالوه ز چالشتوجه قرار دهد و این هم یکی ا آسیب به رویشگاه را داشته باشد را مورد

های کوچک تولیدی خدماتی و به بخشهای دیگر تولیدات متنوع جنگل از جمله توریسم و کارگاه بر این تعمیم کارهای

تا  دهدوظایف جدید و متنوعی را پیش پای بخش مهندسی جنگل قرار میغیره پرورش ماهی و زنبور عسل و  نظیر

عین حال ارزان و  یازهای اکوسیستم و بدون بهم زدن عملکرد این سیستم کار خود را شسته و رفته ودرن بتواند بر وفق

به هر حال اگر شما همیشه این سیستم تولید را در نظر داشته باشی و جایگاه خودت را در آن  .مقتصدانه انجام دهد

است  تی در مرحله اول تکلیفی نو برای مرحله دوایفتان هم روشن و آشکار خواهند شد. هر تغییر و خواسظو پیدا کنید

حال مقرون به  که باید با ابتکارات مهندسی آنرا به بهترین شکل و کمترین تغییر در اکوسیستم رفع کند و در عین

اصطالح نرم در کارهای  های نو، سبک و بهصرفه نه بهر قیمتی و نه به هر تغریبی در طبیعت. استفاده از تکنولوژی

 (.  مجنونیان)برای کاهش صدمات زیست محیطی. فراموش نشودجنگل 

تخریب برای  های زیست محیطی از واژههای مردم نهاد و سایر سازمانهای سازمانها و دیدگاهامروزه در رسانه

اید ها نباند که از جنگلداده های خود را بر این اختصاصها تالششود. این سازمانبرداری جنگل استفاده میبهره

 اساس اصول پیشگیرانه استوار است و دقیقاً ها اغلب بربرداری نمود بلکه باید آنها را حفظ نمود. حفاظت جنگلبهره

-اتفاق بیافتد از روش پیشگیرانه در مورد جنگل استفاده می دانیم چه نوع خسارات احتمالی ممکن استوقتی که نمی
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های در معرض انقراض، منابع آب و سایر جنبه های اکوسیستم را حیات گونه تواندبرداری میکنیم زیرا از این نگاه بهره

باشد. پاسخ کوتاه های جنگل در تضاد میبرداری با کدام یک از ویژگیاین است که بهره به خطر اندازد. سوال اساسی

 زمانی که برخی از سایر شویمبه آن جواب ندهیم و یا به دنبال پاسخی برای آن باشیم. شگفت زده می است که یا این

دهند چون می برداری ترجیحکنند در عین حالیکه که حفاظت را بر بهرهمنافع جنگل بجز برداشت چوب صحبت می

همواره در منابع مختلف  شود.برداری از جنگل فقط برداشت چوب نیست و سایر منافع جنگل را هم شامل میبهره

هایمان است. در واقع در حش، مکانی برای تفریح و تولیدکننده چوب برای خانهوها پناهگاه حیاتبینیم که جنگلمی

برداری به طور وسیعی بینیم که بهرهگیرد. میلیست قرار می اینجا هم اهمیت تولید چوب آنقدر کم است که در انتهای

مدار باشند تا بیشتر باید سیاستبرداران است به همین دلیل است که بهره های جنگل ناآمادهبرای رقابت با سایر نقش

برداری فشارهای الزامآور زیست دهند دفاع نمایند. برای سالیان زیادی بهرهانجام می بتوانند از کاری که در جنگل

کنیم که به اعتقاد ها را در مقابل غارت تمدن حفظ کند. ما در صنعتی کار میکرده است تا انسان محیطی را تحمل

رساند. می ها از لحاظ اجتماعی و زیست محیطی آسیبها معتقدند که در کنار تولید چوب، به جنگلاز سازمان بسیاری

شویم که یادمان ور میهنگامی که از جنگل صحبت می شود آنچنان در میان مزایای اجتماعی، زیست محیطی غوطه

شود. آیا ما مصرف کننندگان میبرداری حاصل رود که چوب این کاالی ارزشمند از جنگل و از طریق بهرهمی

آنها هستیم؟ به خاطر بیاورید چه زمانی  های اجتماعیمحصوالت دیگری مانند پالستیک، فوالد و سیمان نگران ارزش

بندی آن با کاغذ فروشنده از شما پرسیده باشد که بسته اتفاق افتاده است که شما کاالیی را از فروشگاه خریده باشید و

با پالستیک بسته بندی کنید تا از  آید و شما گفته باشید که لطفاًمی یک؟ و اینکه کاغذ از جنگل بدستباشد یا پالست

برداری ها بجای استفاده باید حفظ شوند. هدف بهرهمردم براین باورند که جنگل ها حفاظت شود. بسیاری ازجنگل

ع طبیعی است.. در این نوشته تالش است تا به عموم عمومی با تاکید تجدید پذیر بودن این منب جنگل تامین نیازهای

اساس  که دانش اندکی در ارتباط با تفاوت بین منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد تلنگری بزند. بر همین جامعه

شود. نگریسته می برداری از جنگل همانند استخراج نفت از زمین از نگاه مخالفاست که در نظر عموم مردم به بهره

امروزه بسیاری در جستجوی آنند.  دهد موضوعی است کهبرداری جنگل خود را با آینده تطبیق میینکه چگونه بهرها

زمین، تغییرات متالطم در روابط جهانی و تعهد و  هنگامی که در ارتباط با رشد سریع جمعت، مصرف منابع محدود کره

برداری آرای متناقضی داریم. مشکالت متعدد، درباره نقش بهره الزام به پایداری محیط زیست اطرافمان نگرانیم در میان

غال سنگ، نفت، گاز ذیابد و دسترسی طوالنی مدت به منابع محدودی مانند می هنگامی که جمعیت کره زمین افزایش

ینده دنیا روز به برداری جنگل در آای از ابهام وجود دارد اهمیت بهرهزمین بدست آوریم در هاله و سایر منابعی که ما از

از جنگل که  مند به نقش تفرجی و زیست محیطی جنگل بر این باورند که استفادههای عالقهیابد. گروهافزایش می روز

خواستار این هستند که  شود برای بشریت و کره زمین مناسب نیست. بسیاری از آنانبرداری گفته میبه آن بهره

شوند. روشن است که محصوالتی که با  د حتی اگر بوسیله آتش و حشرات تخریبها را باید به حال خود رها کرجنگل

حداقل تخریب زیست محیطی را در مقایسه با سایر مواد  شوند کارآمدترین چرخه استفاده از انرژی باچوب ساخته می

بنگرند که این یک به چوب به عنوان یک منبع کارامد تجدید پذیر  دارا هستند. این امیدواری وجود دارد که مردم

دهد که ها نشان میاست ولی واکاوی گسترده نظرات مردم از طریق رسانه برداریموفقیت برای حمایت بیشتر بهره

در مقایسه به مزیت  غیرههای در حال انقراض، حیات وحش و مراتب بیشتر نگران گونه جامعه زیست محیطی به

ها را در ساختمان ابع طبیعی و محیط زیست هستیم بهترین چوبما در عین حال که نگران من .برداشت چوب است

استفاده  های طبیعی است که مورداین چوب جنگل دهیم. عموماًبریم مورد استفاده قرار میکه هر روزه بکار می وسایلی

رب منزلمان روکش د گیرد تا چوب مناطق جنگلکاری شده. وقتی از چوب پهن برگانی مانند راش و افرا برایقرار می

های زیست محیطی دیگری گروه امروزه بیش از هر زمان دهد.کنیم این موضوع به وضوح خود را نشان میاستفاده می
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طبیعی است. همزمان با کاهش برداشت از سطح  وجود دارند که تمرکز عمده شان بر حفاظت از یک یا چند سیمای

باشد و نتیجه این است اری از کشورهای دنیا در حال افزایش میبسی ها، میزان مصرف چوب در کشور ما همانندجنگل

کنیم. هر روزه از کاهش سطح خودمان نیستیم و چوب را از کشور دیگری وارد می هایبرداری از جنگلکه موافق بهره

اتفاقاتی رود. در جنگلداری شود و همزمان میزان مصرف چوب در جامعه باال میآنها صحبت می ها و حفاظت ازجنگل

متوقف شود  برداری از جنگل در یک منطقهتواند تاثیر جهانی داشته باشد. اگر بهرهدهد میسطح محلی روی می که در

برای آینده به همراه خواهد  ای دیگر از دنیا تامین شود چه سودیولی نیاز به چوب با شدت برداشت بیشتر در نقطه

زند و توانایی ما را در اصالح صدمه می برداری به صعنت جنگلا بهرهداشت. باید توجه داشت که مخالفت عمومی ب

 ی(. نیکو) دهدمندی مردم از آن را کاهش میتکنیکی و افزایش رضایت
 

 (های سیاستی برای آینده )راهکارهای اجراییارائه توصیه
 

نفوذ )جاده و  وح غیرقابلتردیدی نیست که جنگلداری در آینده نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. با افزایش سط

نفر در سال و ساخت هزاران کیلومتر  میلیون 999  ( با افزایش جمعیت با نرخغیرهها و ها، پارکینگها، پشت بامخیابان

ها افزایش خواهد یافت. این اشتیاق با افزایش تقاضا چوب جاده به طور سالیانه، اشتیاق برای مزیت های سبز جنگل

ها فضا سایر محصوالت چوبی در تعارض خواهد بود. نکته دیگر این است که جنگل ها ونت، خانهبرای مبلمان، کابی

شهرنشینی  کنند، جایی که در کوتاه مدت باید به جمعیت افزایش یافته اختصاص یابد. جهان بسوی زندگیاشغال می

 8 کنند و انتظار می رود این روند بهیمیلیارد نفری دنیا در شهرها زندگی م 6 رود بطوری که نصف جمعیت بیش ازمی

است اما بسیاری از جوامع حافظ محیط زیست این را قبول  میلیارد برسد. یک پاسخ برای حفظ فضا افزایش جنگلکاری

از فضا، ترکیب کردن درختان با محصوالت زراعی است. با این عمل می توان استفاده  کنند. پاسخ دیگر به استفادهنمی

هم داشته  دهد که همزمان با رشد درختان درآمدزمین نمود. این عمل این امکان را به مالک جنگل می از موثرتری

اما تحقیقات بیشتری برای پذیرش  باشندبرخی از کشورها روی این نوع از فضای اقتصادی در حال کار کردن می .باشد

 ا زبان قابل فهم برای عامه مردم نشان دهیم که ذاتها ما باید ببرای پایداری برداشت از جنگل. آن مورد نیاز است
توانیم جنگل داشته ما می. شودبرداری منجر به کاهش منابع و فروپاشی آنها نمیو بهره جنگل مبتنی بر حفاظت است

م با فکر ما، های از دست رفته و مواجه شدن مردفرصت ه راه حل، ابراز نگرانی در موردئباشیم و از آن استفاده کنیم. ارا

حفاظت است. یادگیری این که ما چگونه این پیام را منتقل کنیم، وظیفه ماست.  بهترین راه برای جذب عالقه مردم به

 م.داریم ما باید بخواهیم تا یاد بگیریم و آن را به دیگران یاد بدهی ما ابزارهایی

 مدیریت و پایش -5-7

 دکتر شعبان شتایی جویباری  محور: گرتسهیل

 :است گرفته صورت پایش و مدیریت محور تخصصی کمیته در گفتگو نوع سه یرکلطوبه

 مدیریت پایدار جنگل   و پایش درمدیریت تأملی بر مفاهیم الف( 

 ها در حوزه مدیریت و پایش اداره جنگل مروری بر وضعیت گذشتهب( 

 ج( موانع موجود و ارائه راهکارها 

 مدیریت پایدار جنگل   و پایش در، ارزشیابی کنترل، ارزیابی نظارت،مدیریت، تأملی بر مفاهیم الف( 

ی آشنا شدن با کلمات کلیدی در حوزه مدیریت و پایش طورکلبهید بر مباحث نظری، مفاهیم و تأکابتدا اعضا این محور 

، ابتدا معنای اتعبرای تسهیل در فهم بهتر موضو اند کهدانستهقبل از ورود به بحث، الزم  واقع دراند. ها داشتهجنگل
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 خط یک هاواژه از بعضی بین تواننمی دقیق صورتبه اگرچهی طورکلبه .ارائه شودبا این محور های مرتبط برخی از واژه

 از یک هر بهتر درک به مختلف نظرانصاحب دید از واژه هر بـا مفهوم آشـنایی ولی نمود، رسم دقیق و مشخص مرز و

است که در این  قـرارگرفته بحث موردتفاوت کلمات کلیدی در این محور رو ابتدا ازاین .دکن کمک تواندیم مفاهیم این

 مختصر نظر اساتید محترم آورده شده است:  صورتبهگزارش 

 و نظارت -4 اجرا، -9 یزی،ربرنامه -2 شناسایی، -9: است شدهیل( تشکجزء) مقوله چهار مجموع از جنگل مدیریت

 در (Monitoring) پایش. هستند همدیگر کنندهیلتکم واند ارتباط درهم  با فرآیندیصورت  به اجزا این که کنترل

 . درکندیم ایفا را یترپررنگ نقش جنگل نوین مدیریت و تطبیقی مدیریت در همچنین. دارد کاربرد 4 و 9 یهابخش

 یا ممتد عمل معیری(. پایشدکتر )بود  خواهد کاربردی شود آن بهبود باعث و جنگلداری خدمت در که پایشیواقع 

مهندس جباری )است  هاآن شرایط و حاالت در فرآیندها و تغییرات تعیین برای هاپدیده گیریاندازه و مشاهده یادوار

 .(ارفعی

 به دستیابی پیشرفت میزان دادن تشخیص در برنامه یا پروژه هاییتفعال کردن مشاهده انجام حال در فرآیند پایش

 نیاز کهها ضعف کردن برجسته عملکرد، پیشرفت وتحلیلیهتجز برای پایش نتیجه از حاصل اطالعات. ستا هدف یک

 مالی، پایش فنی، پایش ،(کیفی/کمی) پیشرفت پایش پایش عبارت است از انواع. شودمی استفاده دارد مدیریت توجه به

 در انسانی هاییتفعال و طبیعی فرآیندهای در گسترده کاربرد و تعاریف پایش همچنین(. محیطییست)ز تالقی پایش

 جنگل مدیریت چهارگانه وظایف در که این است پایش تعاریف از یکی شد اشاره کهطور . هماندارد جنگل اکوسیستم

 کاربرد آن نتایج که است اولیه هشدار سیستم یبرقرار پایش هایکاربرد از دیگر یکی. دارد کاربرد( کنترل و نظارت)

 باشد پایش از بخشی تواندمی نیز گیردمی قرار فرایندها تحت که اکوسیستم خود بر دارد )معیری(. پایش پیشگیری

 همانند طبیعی حوادث بروز و توالی یا اقلیم تغییر همانند طبیعی چه) تغییرات یرتأث تحت اکوسیستم یک کهینا

 چه زمانی دوره یک در( برنامه بدون یا و برنامه با هایتفعال اعمال همانند انسانی چه و هایماریب و آفات و یسوزآتش

است نیز در حوزه پایش قرار  بوده چه( منفی یا مثبت) تغییرات جهت و مکان میزان، نوع، است نموده پیدا وضعیتی

 گیرد )شتایی(.می

 ها در حوزه مدیریت و پایشاداره جنگل مروری بر وضعیت گذشتهب( 

ها، مراتع ها و سابقه ارزیابی در موسسه تحقیقات جنگلدر حال اجرا در مورد پایش جنگلهای اطالعاتی در مورد طرح

 و آبخیزداری

 82سال  مصوب کشور شمال هایجنگل از صیانت جامع برنامه همچنین و 9949 سال مصوب حفاظت قانون اساس بر

 است موظف هاجنگل سازمان 9992 مصوب کشور هایجنگل پایش سازیبهینه برنامه و همچنین آن 98 و ماده

، 9946، 9996 هایدر سال هاجنگلسازمان دهد )بیانی(. بر همین اساس  انجام را کشور هایو پایش جنگل شناسایی

های های شمال کشور را با استفاده از عکس)تراکم یا انبوهی( جنگل ارزیابی کمی 9997و  9995، 9989، 9979

-ایرانی با استفاده از عکس گروه پرواز 9964 سالتا  9946 در سال)بیانی(.  داده است انجام ایتصاویر ماهواره هوایی و

ستارا تا گلیداغی آاز برگ  299در  را های شمال کشورهای جنگلنقشه، سال 98طی مدت  21111 های هوایی مقیاس

شمال  هاجنگلارزیابی کمی از  دو دورهنیز  9957تا  9996شمال کشور از سال  هایجنگلدر . عالوه بر این تهیه نمود

مسطحاتی یا پالنیمتریک از  صورتکه به 55111 هوایی مقیاس هایعکسکشور صورت پذیرفت اولی با استفاده از 

 شد سازمان جغرافیایی ارتش اخذ 51111 هاینقشهمار از سطوح آمابقی  تهیه شد وآن نقشه ، مینودشت تالش تا

به پایان رسیده و  9996ای در سال های ماهوارههای هیرکانی با استفاده از دادهاز اول پایش سطح جنگل)بیانی(. ف

های شمال کشور برای اعمال های مناسب راشستانگزارشات مربوطه نیز ارائه شده است. فاز اول پروژه شناخت ویژگی

ن مطالعه پویایی توده از ابتدای اتمام رسیده و فاز دوم آن با عنوابه  9996نزدیک به طبیعت نیز در سال  شناسیجنگل
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های جنگلی هیرکانی، تاکنون دو پروژه پایش سایر موضوعات توده مورد در .آغاز شده است( 9998مهرماه سال جاری )

ادامه خواهند داشت. اساس کار  9999آغاز شده و تا سال  9996که فاز اول هر دو پروژه از سال  شدهطراحیملی دیگر 

آری دائمی است که در یک پروژه پایش رویش و موجودی حجمی و  91ها در قطعات نمونه شت دادههر دو پروژه، بردا

های عالوه بر پروژه .ها در حال انجام هستندعناصر ساختاری و در پروژه دیگر ارزیابی غنای پوشش گیاهی این جنگل

ال انجام است که فاز اول آن از سال های جنگلی نیز در حهای هیرکانی پروژه پایش وضعیت روشنهفوق، در جنگل

 )اخوان(. رسدمی پایان به 9999شروع شده و سال  9996

مبتنی بر عکس  اینقشهاطالعات مستند  گونههیچ 9981تا  9996 خارج از شمال از سال هایجنگلدر خصوص 

در سال )بیانی(.  گرفتمی های شمال کشور صورتها فقط در حوزه جنگلیابیرزکلیه او  هوایی در کشور وجود نداشت

 در سال .هوایی انجام شد هایعکس( با استفاده از تراکم وزاگرس )تیپ  هایجنگلارزیابی کمی  9991 الی 9981

که در حال  شد انجام مجدداًبازدید زمینی این ارزیابی )کمی(  و اینیز با استفاده از تصاویر ماهواره 9998-9997

 زیر 81با شش پروژه ملی و بیش از ” های زاگرسسنجش و پایش جنگل“طرح جامع فاز اول . باشدمی بندیجمع

استان زاگرسی در حال اجراست. در این پروژه موضوعات مختلفی شامل ساختار، اندوخته کربن،  9پروژه استانی در 

در  پهپادبرد های جنگلی پایش شده، همچنین کارشیمیایی و زیستی خاک -های فیزیکیپدیده زوال بلوط، ویژگی

با اجرای طرح جامع مذکور، پروژه دیگری با عنوان تعیین  زمانهم .مطالعات پایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تواند های آینده میای در حال اجرا است که تکرار آن در سالهای ماهوارههای زاگرس با استفاده از دادهگستره جنگل

آغاز  9997عملیات اجرایی فاز اول طرح جامع از مهرماه سال  .خوبی پایش کندهها را بروند تغییرات سطح این جنگل

های پایش، بالفاصله پس از اتمام فاز اول، فازهای خاتمه خواهد یافت. با توجه به استمرار پروژه 9412شده و در مهرماه 

 9999شروع شده تا شهریور سال  9996های زاگرس نیز که از سال بعدی اجرا خواهند شد. پروژه تعیین گستره جنگل

در  46 های هوایی سالبا استفاده از عکسهای زاگرس جنگلارزیابی کمی )اخوان(. همچنین  به اتمام خواهد رسید

 رسیده است )بیانی(.به پایان  99فروردین ماه سال  درکه  استدست اقدام 

 ارزیابی کمی جنگل، 9991 الی 9981های سالی خلیج عمانی نیز ط تورانی و ایران و ن وادر نواحی رویشی ارسبار 

بهنگام  ایبا استفاده از تصاویر ماهواره 9998-9997در سال  هوایی انجام و های( با استفاده از عکستراکم و)تیپ 

تورانی مناطق مرکزی کشور نیز پایش موضوعات مختلف مرتبط با جنگل  -های ایرانیجنگل مورد )بیانی(. در گردید

سازی بوده و های پایش این مناطق در حال نهاییهای زاگرس و هیرکانی انجام خواهد شد. پروژهجنگلهمانند 

 )اخوان(. وارد فاز اجرایی شوند 9999شود در سال بینی میپیش

برای اولین )اخوان(.  گیرندکاشت نیز مورد پایش قرار میهای دستهای طبیعی کشور، جنگلزمان با پایش جنگلهم

 9998-9997ارزیابی کمی و در سال  (شهری)غیر بیابانی  اعم از بیابانی و هاکاریجنگلکلیه  9984در سال بار 

پروژه پایش این باشد )بیانی(. بندی میجمعحال  بهنگام شده است که در ایبا استفاده از تصاویر ماهواره هاجنگلکاری

تفکیک نواحی رویشی کشور اجرا خواهد شد. فاز اول این بهآغاز شده و ( 9997ها از مهرماه سال جاری )جنگلکاری

 92تورانی داشته و درمجموع  -های موجود در ناحیه رویشی ایرانیکاشت استانهای دستپروژه اختصاص به جنگل

 د )اخوان(.گیراستان کشور را دربر می

قبل از  مرتع سازمان و ای عالی جنگل واساس تعاریف شور کلیه تعاریف جنگل بعد از انقالب برکه  است ذکر بهالزم 

 دسترسقابلشمال در نقاط  خارج از هایجنگل درماربرداری آ هایت. پالتانقالب بر اساس تعاریف فائو انجام شده اس

 آماربرداریهای پالت. اخذ شده است UTM  روی تقاطع خطوط بر 25111و به تعداد  km * 1 km 1با شبکه 

همچنین کلیه اطالعات فوق . مختلف بهنگام شده است هایسالاخذ و طی  9km×5km شبکهشمال کشور بر روی 
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باشد می دسترسیقابل sdi.frw.ir آدرسبر روی ژئوپرتال سازمان به  بوده و Geodatabace رقومی با فرمت صورتبه

 )بیانی(.

 ج( موانع موجود و ارائه راهکارها

 شود عبارتند از:های ایران مطرح میجنگلهای کمی سؤاالتی که در ارتباط با ارزیابی

امکانات  اساس برشمال کشور درست بوده یا فقط  هایجنگلاز  های ذکرشدهدر طی سال نیاز پایشآیا  -9

 گرفته است؟صورت  هاریزیبرنامهموجود کشور این 

 ساله نیاز کشور را پوشش داده است؟ 5اخیر  هایسالدر  و ساله 91های یا این ارزیابیآ -2

 خارج از شمال دارد؟ یا وشمال کشور  هایجنگلدر  کیفی ویا کشور نیاز به برنامه منظم ارزیابی کمی آ -9

 دهد؟ جنگلی را می اکوسیستمهای فعلی جواب تغییرات اقلیمی رزیابیا آیا  -4

  هیرکانی کدام بخش از پایش ها انجام شده است و به چه میزان؟ هایجنگلتاکنون در مدیریت  -5

 ؟دارای چه محاسن و معایبی بوده است شدهانجامپایش های  -6

 ؟گرفتمیهای مترتب بر این اکوسیستم را در بر های قبلی همه اجزای اکوسیستم جنگل و فعالیتپایشآیا  -7

برگیرنده همه  تواند درمیی انجام شده هاپایشو آیا  و ابعاد پایش چگونه بوده است؟ اصول کلی پایش و اجزا -8

 ؟ اشدابعاد پایش جنگل ب

 چی بوده است؟ شدهانجامپایش  هایروش( و هاسنجهابزارها، معیارها ) -9

 کفایت الزم برای یک پایش جامع را داشته است؟ی انجام پایش هااین ابزارها، معیارها و روشآیا  -91

 ؟یند پایش بایستی در سرلوحه کار قرار گیردآچه مواردی برای تکمیل فر گراتحولدر یک سیستم  -99

  ؟اندشده تعریف خوب شدهانجام هایفعالیتپایش و ارزیابی اکوسیستم جنگل و  هایشاخصها و معیارآیا   -92

 راهکارها

 
 ؛حلیل وضعیت گذشته و حالو ت شدهانجامهای ارزیابی و پایش فعلی و برنامه شناسیآسیب -9

ین تعریف و همچن ها و تعیین یک استراتژی مناسب برای پایش آنتعیین وضعیت دقیق مساحت جنگل  -2

 لی متناسب با تعاریف جهانی و ملی؛جامع و دقیق جنگل و اراضی جنگ

 ؛های کشوردوین برنامه ملی آماربرداری از جنگلت  -9

پژوهی و بررسی احتمال تغییرات در پدیده با رویکرد آیندهآینده وضعیت راهکارهای تحول گرایانه برای ارائه  -4

 ؛هاها و سیاستجنگل و تغییر استراتژی

ها و راهبردهای پایش و ارزیابی موجود و بررسی نواقص آن و ارائه و اصالح پیشنهادی ررسی و تحلیل برنامهب  -5

 ؛های آیندهها و استراتژیبا توجه به رویکرد سیاست

 ؛جنگل ها و معیارهای پایش پایداریتهیه شاخصو  پایش پایداری -6

 ا؛هوضعیت این معیار و شاخص یاهای دورهها برای بررسیوری دادهآروش جمعتعیین   -7

 ریزی جنگل )سطوح راهبردی، راهکاری، اجرایی(؛ضرورت تغییر رویکرد در برنامه -8

 ؛های هیرکانیکاربرد مدیریت جنگل تطبیقی در تحول مدیریت جنگل -9

 ؛های اقتصادی و خدمات و کارکردهای اکولوژیکتعادل منفعتبرقراری  -91

و قوانین و نیز محور  گذاریمحورهای سیاستتعیین جایگاه و نقش و به پایش زیستی و فیزیکی  عدم اکتفا -99

 ؛اجتماعی و اقتصادی در ارزیابی پایداری جنگل
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 ؛جنگل حوزه سیاست جنگل و مسائل اقتصادی و اجتماعی برای تکمیل پازل ارزیابیاستفاده از متخصصین   -92

ها ار جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاهسازگان جنگل در چههای پایش متغیرهای زیستی بومایجاد ایستگاه  -99

 ای(؛د( و آماربرداری دورههیرکانی باشنهای جنگلبنچ مارکی برای پایش کل تواند میکه )

کرده و متخصص برای تأمین منظور استفاده از افراد تحصیلبه ازنگری سیستم آموزشی در وزارت علومب  -94

 آموختگان؛دانشهای اجرا با سرفصل و کیفیت ازاندیشی برای تطبیق نیچارهنیازهای بخش اجرایی و 

 ؛های اجراییهای پایش همراه با طراحی فعالیتبرنامه زمانهمراحی ط -95

برای پایش پایداری کارکردهای اقتصادی، اکولوژی، اجتماعی و ساختار  هاشاخصتهیه سیاهه معیارها و  -96

 ؛مدیریت جنگل

 ؛هابرنامهه از نتایج پایش در اصالح فراهم کردن شرایط قانونی و اداری برای استفاد -97

 ؛ترکوتاهاجرای پایش در فواصل زمانی  -98

 ها؛ها برای بررسی روند تغییر شاخصتعیین نرم  -99

در واحد حوزه آبخیز  مختلف کارکردهای پایش و پایداری ارکان بر تأکید با جنگل های مختلفتعیین کاربری -21

 نیمه تفضیلی مدیریت منابع طبیعی؛ عاتهای شمال کشور و در غالب شرح خدمات مطالجنگل

 توده برای کاربری جنگلداری؛ پیشنهاد واحد کار در مقیاس -29

 ؛های شمال کشورتهیه طرح شرح خدمات مطالعات برای جنگل -22

 ؛آینده هایپروژهو  هاو تعیین و تعریف برنامهو انتظارات از بخش مربوطه  هاگذاریهدف، هاگیریتعیین جهت -29

 ؛ح خدمات مطالعات منابع طبیعیشرپایش نتایج  -24

 ؛اصالحات مستمر و جدید علمی و ابزارهای نوین در عرصه علم هایپایش نتایج یافته -25

 .عامل ترینعنوان کلیدیبهبه آینده منابع طبیعی و انتظارات  دهیاستفاده از نتایج پایش برای جهت -26
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 ارائه شفاهیپذیرفته شده در بخش مقاالت  -6

 راهبردها و ها استیس رمحو -6-9

 های شمال ایرانهای جنگلداری در جنگلنقاط قوت و ضعف طرح -1-1-1

 3، وحید اعتماد9، محمد عواطفی همت*1، احمد بیرانوند8، محمد عسگری1مریم اقنوم

 (abeiranvand@ut.ac.ir)فارغ التحصیل دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران  -9

 ، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهرانعلوم زیستی جنگلدکتری دانشجوی  -2

 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران -9

 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران -4

 چکیده

چراغی را برای مسیر های جنگلداری، غرض نقاط قوت و ضعف و نقد و بررسی اقدامات گذشته طرحبدون شک بیان بی

سال اجرای  61ها در آینده روشن خواهد کرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقاط قوت و ضعف روی اداره جنگلپیش

گیری هدفمند، های هیرکانی شمال کشور است. بدین منظور با استفاده از روش نمونههای جنگلداری در جنگلطرح

با  و های جنگلداری انتخابهای اجرایی و مجریان طرحران، مسئوالن دستگاهاز اساتید، کارشناسان، صاحب نظ نفر 92

های حاصل از سپس با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی استقرایی، یافته آنها مصاحبه به روش بدون ساختار شد.

ی استخراج شده از بندی شدند. بدین صورت که با استفاده از روش کدگذاری باز، اولین معانمصاحبه تفسیر و طبقه

؛ در دو بخش «کدهای اصلی»بندی کدهای فرعی، ؛ و مقوله«کدهای فرعی»بندی مفاهیم، ؛ مقوله«مفاهیم»ها، مصاحبه

مقوله اصلی برای نقاط  99مقوله اصلی برای نقاط قوت و  7گذاری شدند. از نتایج کدگذاری باز، نقاط قوت و ضعف نام

تغییر مدیریت جنگل از خالص و »و « احیاء و توسعه»، «حفاظت و حمایت»بر  ضعف حاصل شد. تاکید نقاط قوت

، «هارویکردی و عدم جامع نگری طرح»است. نقاط ضعف در سه طبقه شامل ضعف « و ناهمسال یختههمسال به آم

ح نقاط بندی شدند. تقویت نقاط قوت و اصالدسته «یو نظارت یادار ی،مال» یهاضعفو   «یو آموزش یفن» یهاضعف

 ها است.ضعف پیشنهاد پژوهش برای مدیریت آتی جنگل

 گذاری، مدیریت جنگلتحلیل محتوای کیفی، سیاست کلمات کلیدی:
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 )جنگل شناسی، تغییر اقلیم و حفاظت( محور -6-2

 

های آمیخته راش های پوشش تاجی در جنگلارزیابی ساختار روشنه -1-8-1

 ود(خانه جنگل خیر)مطالعه موردی: بخش نم هیرکانی
 

 1و نسرین نصیری  3سفیدی  کیومرث ،9اعتماد  ، وحید8مروی مهاجر  محمدرضا ،*1لیال محمدی 

 (leilamohammadinamin@gmail.com) تهران دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده ارشد جنگلداری، کارشناس -*9

 تهران، کرج  دانشگاه طبیعی، منابع ری، دانشکدهگروه جنگلدا استاد، -2

  دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران -9

   اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی دانشیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده-4

 تهران، کرج  دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده، شناسی و اکولوژی جنگلجنگل کارشناس ارشد -5

 

 چکیده

شود. این پژوهش های جنگلی محسوب میدر توده جنگلی نقطه آغازین پویایی و تحول اکوسیستم ایجاد روشنه

های ساختاری روشنه های پوشش تاجی در بخش نمخانه جنگل منظور بیان کمی مهمترین ویژگی به

آماربرداری به شکل آماربرداری صد در صد در کل پارسل انجام شد و در تمامی  خیرودکنار نوشهر انجام شد. در

ها، شامل مساحت، شکل و تعداد درختان های ساختاری آنهای طبیعی شناسایی و مهمترین ویژگیروشنه

روشنه طبیعی مطالعه شد. بر اساس  28ساز مطالعه و ثبت شد. در مجموع و در کل سطح پارسل تعداد روشنه

متر مربع است. همچنین   8/596تا  7/95متر مربع و دامنه آن بین  8/985تایج میانگین مساحت روشنه ها ن

متر مربع( قرار دارند. شاخص شکل  211های کوچک )کوچکتر از روشنه ها در طبقهدرصد روشنه 61بیش از 

. بیشترین فراوانی در واحد سطح محاسبه شد 92/1برآورد شد که  میانگین آن  59/1تا  95/1ها بین در روشنه

گذاری شده بودند، بنابراین در نشانهساز تشکیل هایی بود که با یک درخت روشنهها مربوط به روشنهدر روشنه

گذاری و  وضعیت تحولی توده بایستی برداشت بر درنظر گرفتن قواعد عمومی مربوط به نشانهدرختان عالوه

های انسان ساخت درخت در یک محل با در نظر گرفتن حداکثر تشابه روشنه درختان به شکل انفرادی و یا دو

 های طبیعی انجام گردد.با روشنه

 

 .ساز، شکل روشنه، مساحت روشنههای جنگلی، ساختار روشنه، روشنهتوده :کلیدی کلمات

  

mailto:leilamohammadinamin@gmail.com
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کنش درختان در طبقات قطری در مراحل تحولی مختلف در اپر -1-8-8

 های راشجنگل

 9و سید محمد معین صادقی  8،  وحید اعتماد* 1کیومرث سفیدی

 رانیا ل،یدانشگاه محقق اردبیلی، اردب ،یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز ار،یدانش -9

 (Kiomarssefidi@gmail.com) 
 رانیاکرج، تهران،  دانشگاه،دانشکده منابع طبیعی، اریدانش -2

 ع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابدکتری جنگل -9

 

 چکیده

تواند منجر های جنگلی بدون داشتن شناخت کافی از وضعیت تحولی توده میهر گونه دخالت در ساختار و ترکیب توده

ی جنگلی، درک پویایی این هاتودههای جنگلی گردد. گام نخست درمدیریت همگام با طبیعت به تخریب در توده

پراکنش درختان در یند تحول توده تحت تاثیر رژیم های آشفتگی است. این مطالعه به منظور تحلیل طی فرا هاتوده

)کاهش  ییدر مرحله انتها زی)انباشت حجم( و نیانیحجم(، مرحله م شی)افزا نیآغازی در مراحل تحول یطبقات قطر

انتخاب و در آن قطعات کوچکتر یک هکتاری  25به این منظور یک قطعه  .دیانجام گرددرجنگل خیرود نوشهر حجم( 

هکتاری که تعلق آن به فازها و مراحل پیشتر تعیین شده بود، برای تحلیل ساختار انتخاب گردیدند. در قطعات یک 

اصله درخت با روش آماربرداری صد در صد اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد، اگرچه در هر سه مرحله  9679هکتاری 

داری بین سه مرحله از لحاظ تعداد الگوی مشابه و به شکل کاهنده است، اما اختالف معنیتوزیع درختان دارای 

متر( وجود دارد. سانتی 911متر( و تعداد درختان قطور )بیش از سانتی 25های کم قطر )کوچکتر از درختان در کالسه

تفکیک مراحل تحولی توده است.  های کم قطر و نیز قطور دراین موضوع نشانگر اهمیت تعداد درختان در کالسه

های قطری، بایستی با در های فراوانی درختان در کالسههرگونه دخالت به منظور تنظیم ساختار توده بر اساس منحنی

 نظر گرفتن موقعیت تحولی توده در جنگل انجام گردد.  

 

 نپویایی توده، فاز تحولی، جنگل تعادل، تک گزینی، برداشت درختا کلمات کلیدی:
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 مدیریت و پایش  محور -6-9

های جنگلداری جایگزین در های مدیریتی برای طرحترین استراتژیمهم -1-9-1

 های هیرکانی با استفاده از دلفی فازی، تحلیل سوات و تاپسیس فازیجنگل

 علی امیدی1، ایرج حسنزاد8*، اسماعیل قجر9، رسول یوسفپور3

   هازمان جنگلدانشجوی دکترای جنگلداری و کارشناس سا -9

 (iraj.hassanzad@gmail.com) دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن -2

 استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن -9

  استادیار اقتصاد و برنامه ریزی جنگل دانشگاه فرایبورگ -4

 چکیده

های های جنگلداری، از نظر اتخاذ استراتژیهای هیرکانی، شرایط اقتصاد معیشتی حاکم است ولی طرحدر جنگل

ترین برداری، نیاز است تا مهمپذیری الزم برخوردار نیستند. در مرحله استراحت بهرهمتناسب جنگلداری، از انعطاف

ریزی ونی تاثیرگذار بر اداره جنگل شناسایی و انتخاب شده و در برنامههای مبتنی بر عوامل درونی و بیراستراتژی

در این مطالعه، عوامل سوات موثر بر اداره جنگل در سطح صف، شناسایی و از  های جایگزین بکار گرفته شوند.طرح

نفعان قرار ذیها شناسایی و مورد قضاوت طریق دلفی فازی غربال شدند. سپس از ترکیب عوامل سوات، استراتژی

نفعان، ناحیه تدافعی را انتخاب نمود که با تصمیم مبتنی بر توقف های مشترک ذیگرفتند. تحلیل سوات استراتژی

های جنگلداری با های انتخابی از طریق تاپسیس فازی بر رویکرد طرحبندی استراتژیبرداری مطابقت دارد. اولویتبهره

کننده سوزی، ضعف در حفاظت و احیاء و تقویتری، کاهش تراکم درختان، آتشهدف مقابله با خطرات تغییرکارب

 مشارکت مردم و توان نهادهای نظارتی و قضائی استوار بود.

 نفعانهای هیرکانی، مشارکت ذیهای جنگلداری، تحلیل سوات، جنگلاستراتژی کلمات کلیدی:

  

mailto:iraj.hassanzad@gmail.com
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: جنگل توشی برآورد اثر باد روی گسترش آتش جنگل )مطالعه موردی -1-9-8

 سیاهکل استان گیالن(

 1، حسین افشین3، بیژن فرهانیه9، اسماعیل محمدیان بیشه8، رقیه جهدی1*فیروزمحمدحسین محمدی

  (mmohammadif74@gmail.com) کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف -9

  محقق اردبیلی استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه -2

 دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف  -9

 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف  -4

 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف  -5

 

 چکیده

وشش گیاهی در منطقه حریق را از تنها پشوند که این حریق نهیمحریق  دچاری دنیا هاجنگلساالنه سطح زیادی از 

ب تولیدی این مناطق برد، بلکه باعث اختالل در فرایندهای هیدرولوژیکی، افزایش فرسایش خاک و روانآبین می

بینی رفتار و گسترش این سوزی و همچنین شناسایی و پیششود. بنابراین تعیین نواحی با ریسک باالی آتشیم

های مهیب احتمالی و گسترش آن در نواحی مستعد، کامالً ضروری به یسوزوگیری از آتشمنظور جلها، بهیسوزآتش

سازی بینی و مدلهای اطالعات جغرافیایی، کمک بسیار بزرگی به پیشرسد. در همین راستا، توسعه سامانهنظر می

سرعت باد  نای شناخت اثرپژوهش حاضر، بر مبهای طبیعی کرده است. ها در عرصهیسوزرفتار و گسترش آتش

شدن محدوده تحت عنوان پارامتر مهم در گسترش آتش و بررسی تأثیر آن بر نرخ گسترش آتش و درصد سوختهبه

طور کلی در شرایط و سناریوهای مختلف برای سرعت باد، انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به

متر بر دقیقه در محدوده سرعت  59در شمال ایران، نرخ گسترش آتش از مناطق جنگلی مشابه شرایط این پژوهش 

رود. عالوه بر این، نتایج تأکید بر این دارند که پارامترهای نرخ گسترش آتش و درصد بادهای معمول، فراتر نمی

بررسی قرار  ها در این پژوهش موردشدن محدوده دارای همبستگی مناسبی با هم بوده و نتایج مربوط به آنسوخته

 گرفته است.

 

 شدن محدوده ها، نرخ گسترش آتش، سرعت باد، سوختهسوزی جنگلآتش کلمات کلیدی:
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 مقاالت پذیرفته شده در بخش ارائه پوستری -7

 مشارکت محور  -7-9

های لزوم توجه به ظرفیت سازی اجتماعی در چشم انداز مدیریت جنگل -1-1-1

 ایران

 جالل هناره خلیانی

ش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان عضو هیئت علمی بخ

  (Jhenareh@gmail.com) آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

 چکیده

عموم متخصصان و  با آشکار شدن ناکارآمدی راهکارهای دولت محور و باال به پایین در مدیریت منابع طبیعی، توجه 

 در نخبگان جامعه و افراد عموم گردد کهمی محقق صورتی در "زمین نجات"کارشناسان بر این اصل جلب شد که 

ها از نمایند. این تصور که حفاظت و احیا جنگل مشارکت آن، شدن پیاده در و بوده منددغدغه و حساس آن مورد

افزون منابع دولتی نیاز به تجدید نظر دارد و حرکت به سمت  وظایف حاکمیت است با توجه به محدودیت های روز

رود ناگزیر است.   می شمار به کلیدی امری جامعه در آنها  افراد عموم مشارکت و هایی که آگاهی، حساسیترویکرد

جهت ها و ابزاری تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از مسائل مرتبط با مدیریت جنگلظرفیت سازی اجتماعی می

کار رود. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی ضمن مرور ادبیات نظری در این سازی بهتوانمند

مورد واکاوی قرار  های ایراندر چشم انداز مدیریت جنگلزمینه و با هدف تبیین مفهوم آن، ظرفیت سازی اجتماعی 

سازی اجتماعی تاثیر قابل توجهی موضوع است که توانمندسازی و ظرفیتها در این مقاله موید این گیرد. نتایج بررسی

های مختلف و ایفای نقش فعال افراد، گروه ها و جوامع در نفعان مختلف از طریق پذیرش طرحدر درگیر نمودن ذی

 حراست، احیا و توسعه منابع جنگلی خواهد داشت.

 .، مشارکت، توسعه منابع جنگلیسازی، نجات زمینظرفیت سازی، توانمند کلمات کلیدی:
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 برداری بهره توسعه و احیاء، حفظ، در مردم مشارکت بر موثر عوامل -1-1-8

 در استان چهارمحال و بختیاری شونده تجدید طبیعی منابع

 8، سمیه عیدی*1مجتبی عیدی

 (mojtabaeidi@yahoo.com)کارشناسی ارشد منابع طبیعی گرایش مرتعداری -9

 سعه روستاییکارشناسی ارشد تو -2

 چکیده

گذرد که همواره تاکید بر حفظ ویژه مراتع میبیش از یک قرن است که از حضور جدی دولت در اداره منابع طبیعی به

ها داشته است. حال پس از این دوران کارشناسان و دانشگاهیان سخن از مدیریت مراتع به میان و احیای این عرصه

ای در پیدایش مشکالت مراتع نقش نجام شده حاکی از آن است که عوامل متعدد و جانبهآورند. مروری بر مطالعات امی

 و توسعه احیاء، حفظ، در مردمی مشارکت بر موثر عوامل رگرسیونی تحلیل حاضر تحقیق اصلی هدف دارند.

 و کارشناسان شامل قتحقی این آماری بود. جامعه استان چهارمحال و بختیاری شونده تجدید طبیعی منابع برداریبهره

 هایروش اهداف از توجه به اند. با بوده استان چهارمحال و بختیاری طبیعی بع منا اداره کل طبیعی منابع مدیران

 تحقیق این اصلی ابزار شده است. استفاده پرسشنامه کمک به میدانی روش نیز و ایکتابخانه و اسنادی مطالعه

شده،  محاسبه (88/1کرونباخ ) آلفای طریق از آن پایایی و متخصصان نظرات اساس بر آن روایی که باشدمی پرسشنامه

 ضرایب استنباطی شامل و توصیفی آمار از هاداده تحلیل است. برای شده استفاده Spss16فرضیه  آزمون برای

 عوامل تغیرهایم بین که بود آن از حاکی استنباطی هاییافته شد. نتایج استفاده متغیره چند رگرسیون و همبستگی

 ترویج، تشکیالت ریزی برنامه و ساختار طبیعی، منابع مروجین های قابلیت فرهنگی، -قانونی، اجتماعی - سیاسی

 وضعیت متغیرهای بین که حالی دارد. در وجود رابطه مشارکت مردمی متغیر با شناختی روان و اقتصادی متغیرهای

 رابطه طبیعی منابع برداریو بهره توسعه احیاء، حفظ، در مردمی تمشارک و طبیعی منابع ترویج های برنامه محتوی

 فرهنگی، – اجتماعی قانونی، – سیاسی عوامل متغیر 7 بین از که داد نشان رگرسیونی تحلیل نتایج ندارد. وجود

 ریزی هبرنام و طبیعی منابع ترویج هایبرنامه محتوی طبیعی، منابع مروجین هایقابلیت شناختی، اقتصادی، روان

 اند.داشته نقش مردم مشارکت وابسته بر متغیر فرهنگی – اجتماعی عوامل فقط ترویجی،

 مدیریت مراتع، مشکالت طبیعی، منابع ترویج طبیعی، منابع برداریبهره و مردمی، توسعه مشارکت :کلیدی کلمات

 مراتع
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 کاال و خدمات جنگل محور -7-2

نگل در مدیریت پایدار نقش و اهمیت کارکردها و خدمات اکوسیستمی ج -7-2-9

 هاجنگل

  9، فاطمه مزده8حسن جلیلی اصل، *1ساره حسینی

 آموخته دکتری جنگلدرای، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانش  -9

(sareh.hosseini65@gmail.com) 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -2

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، موسسه آموزش عالی آبان هراز  -9

 آمل

 

 چکیده

 با را انسان اقتصادی و فرهنگی فیزیکی، تعامل ها زمینهجنگل از حاصل اکوسیستمی کارکردها و خدمات

 کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگلی، بندیرو شناخت، طبقهکنند. از اینمی فراهم جنگلی هایعرصه

 .خواهد ساخت روشن راجنگل مدیریت پایدار  و از جنگل استفاده گذاری، چگونگیسیاست برای راهنمایی

ها است که بر استمرار کارکردها و خدمات گوناگون نگلترین محور اداره جمدیریت پایدار جنگل اصلی

به  رسیدندر جهت  این شیوه مدیریتیاهداف  های آینده تأکید دارد.اکوسیستم جنگلی برای نسل

 هاتخریب برای کاهش از جمله راهکارهالذا است.  های جنگلیعرصههمه جانبه در  ای پایداریتوسعه

شناخت کارکردها و  ی،آموزش حفاظت اصول جیتروی، ا به سمت پایدارآنههدایت و  اکوسیستم جنگلی

 .باشدمی کوسیستم جنگلمدیریت پایدار ا یااجرو  خدمات اکوسیستمی آن

 کارکردها، خدمات، اکوسیستم جنگل، مدیریت پایدار جنگل :کلیدی کلمات
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 تفرجی پارک جنگلی ماسوله با استفاده از روش مشروط برآورد ارزش -7-2-2

 9و محمدرسول نظری سندی 8، سلیمان محمدی لیمایی*1ه سمانه حسینی چمنیسید

  (Hosseini.SSCH@gmail.com) یعی، گیالن، فومنمنابع طب جنگلداری، اداره کارشناس ارشد -9

 سرااستاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه -2

 سراطبیعی، دانشگاه گیالن، صومعهدانشجوی دکتری مدیریت جنگل، دانشکده منابع  -9

 چکیده

دهد. این محیطی بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص میگذاری منابع طبیعی و زیستارزش

های طبیعی، آثار ملی و تاریخی میراث جوامع انسانی بوده و سرمایه اصلی اکوتوریسم به منابع همانند اکوسیستم

های هیرکانی در ترکیب با آثار گردشگری مهمی همچون شهرک د. شهرستان فومن با دارا بودن جنگلآینحساب می

آید. بدیل استان گیالن، ایران و حتی خاورمیانه به حساب میتاریخی ماسوله، از جمله جواذب گردشگری طبیعی بی

تفرج از اهمیت بسیار زیادی  -محیطی، تفریحاین منابع در غالب پارک جنگلی با ارائه خدماتی نظیر کارکردهای زیست

گذاری برخوردارند. اما رایگان تلقی شدن این خدمات، عدم آگاهی از وجود پرداخت حق بازدید برای عموم و ارزش

گذاری وارد شود. از آنجا که ارزش های جبران ناپذیری به شاکله آنهای گذشته آسیبنادرست باعث شده که در سال

و تعیین عیار اقتصادی خود عاملی بسیار مهم در مساله حفاظت و نگهداری آن است، لزوم انجام چنین پژوهشی  مالی

رسید. هدف از انجام این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر تمایل بازدیدکنندگان به پرداخت حق بازدید ضروری به نظر می

ها بود. این مطالعه با روش نگلی ماسوله از دیدگاه آنو همچنین برآورد ارزش اقتصادی سالیانه تفریحی پارک ج

  نامه دوگانه دو بعدی انجام شده است. ( و با استفاده از پرسشCVMگذاری مشروط )ارزش

 گذاری مشروط، ماسوله، مدل لوجیت. ارزش کلمات کلیدی:
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 محور مهندسی جنگل سازگار -7-9

 سی جنگل سازگارمروری بر استفاده از زیست مهندسی با هدف مهند -1-9-1

 ، سید عطااله حسینی*1نسترن زارع

 (n_zare1365@ut.ac.ir) دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه تهران -9

 دانشگاه تهران  گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل استاد -2

 چکیده

جه حرکت ینت لغزش در نیزم دهیباشد. پدیم انشر و لغزش وقوع یکوهستان یجنگل هایجاده در مهم مسائل از یکی

 نیا نیگردد. همچنیم خاک رفتن نیب از و عتیطب بیتخر باعث و جادیا ثقل رویین و آب اثر بر بر روی دامنه، مواد

های شمال شود، این مشکل در ایران خصوصاً جنگلیم یجنگل هایجاده در نگهداری نهیتصاعدی هز شیسبب افزا امر

اقدامات مختلفی برای اجتناب از خطر لغزش و کم باشد. های مختلف است بسیار بارز و چشمگیر میناهمواری که دارای

تر بودن هزینهها و کمچه در این بین حائز اهمیت است دوام این روشرسد ولی آنکردن اثرات منفی آن به انجام می

گیاهان  از استفاده به عنوان و است مهندسی خاک یستهای زتکنیک حل، راه یکهای متعدد، هاست. از بین روشآن

 را ناپایداری از و جلوگیری خاک مهندسی مانند تقویت عملکردهای از بعضی شود، کهمی برای پایدارسازی تعریف

 رواناب جذب آب و نفوذ افزایش ربائی، باران با شده ایجاد آب توسط که را فرسایشی گیاهی، پوشش شوند.می موجب

مهندسی عالوه بر گیاهان به عنوان نوعی از ابزارهای زیست .شودمی هاریشه توسط خاک پایداری باعث و ادهد کاهش

داشتن قابلیت خودتجدیدی و خودترمیمی، برخالف مصالح مصنوعی فاقد اثرات منفی بر محیط زیست نیز هستند. در 

ی ویرانگر که موجب ناپایداری و نیروهای سازنده واقع پوشش گیاهی عاملی مهم در ایجاد تعادل در محیط بین نیروها

های صورت گرفته در داخل کشور جهت شوند است. در این مقاله برخی از پژوهشطبیعت که باعث ایجاد پایداری می

 درک بیشتر این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است.

 لغزش، زیست مهندسی، پوشش گیاهیهای جنگلی، زمینجاده کلمات کلیدی:

mailto:n_zare1365@ut.ac.ir
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 جنگل شناسی، تغییر اقلیم و حفاظت محور -7-4

 

ممجی دره سی، دارهای گیالس وحشی در منطقه بررسی کمی خشکه -1-3-1

 آذربایجان شرقی

 8زاده، جلیل سرهنگ*1بهمن کیانی

 (bnkiani@yazd.ac.ir. دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد )9

 کده منابع طبیعی، دانشگاه یزد . استادیار گروه محیط زیست، دانش2

 

 چکیده

ممجی دره سی های ارسباران، در هکتار در جنگل 999های گیالس وحشی به وسعت در این پژوهش یکی از رویشگاه

اصله درخت گیالس وحشی با  92درصد قرار گرفت. درمجموع  911انتخاب و مورد آماربرداری  آذربایجان شرقی

درصد به  59گیری خشک شده بودند که دازه گیری شد. تمامی درختان مورد اندازهجستجوی میدانی مشاهده و ان

درصد درختان مشاهده شد اما در مورد سایر  5/92درصد به صورت سرپا بود. رشد ریشه جوش در  47صورت افتاده و 

داد که درختان گیالس درختان آثار رویش مجدد دیده نشد. زادآوری به صورت بذر در عرصه مشاهده نشد. نتایج نشان 

درختان متر قرار داشته و سانتی 91وحشی به طور کلی در جهات شرقی رشد می کنند. بیشتر درختان در طبقه قطری 

ها، طبق بررسید. ندههمسال را نشان می رغم نوساناتی که در منحنی پراکنش قطری دارد حالت تقریباًعلی گیالس

وجود داشت و درختان قطور ارتفاع بیشتری نشان دادند. البته شدت  قطر و ارتفاع رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر

و نشان می دهد که ارتفاع درختان تحت تاثیر متغیرهای دیگری قرار دارد که از جمله  (2R=  41/1) رابطه زیاد نیست

حل توالی، خشکسالی و مغلوب شدن طی مرا رسدتوان اشاره کرد. به نظر میبه تراکم توده و تاج پوشش آن می

که نیاز به بررسی تخصصی  علت خشک شدن درختان در منطقه مورد مطالعه هستند هاو بیماری آفات همچنین شیوع

 . بیشتر دارد

 

 دار، خشکیدگی، زادآوریگیالس، ارسباران، خشکه: یدیکل کلمات
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 بررسی کمی و کیفی گونه نارون چتری در فضای سبز دانشگاه یزد -1-3-8

 8، بهمن کیانی*1ه بیاتفهیم

 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد9

(bnkiani@yazd.ac.ir) 

 . دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد 2

 

 چکیده

هایی از دانشگاه گاه یزد، ابتدا قسمتبه منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی درختان نارون چتری در فضای سبز دانش

اصله  84ها تعداد های مختلف کاشت باشند. در این قسمتهای مختلف و روشانتخاب شدند به نحوی که نماینده زمان

ارتفاع و مساحت تاج و  سپس مشخصه های کمی شامل قطر برابر سینه، درخت نارون به صورت تصادفی انتخاب شد.

گیری یا بررسی و ثبت شد. نتایج مل سالمت درخت، کیفیت تنه، چندشاخگی و فرم تنه اندازههای کیفی شامشخصه

متر و  792/7متر، میانگین ارتفاع سانتی 678/95محاسبات نشان داد که میانگین قطر برابر سینه درختان نارون چتری 

 95و کمترین فراوانی در طبقه  91بقه باشد. بیشترین فراوانی درختان در طمتر می 498/27میانگین مساحت تاج 

متر قرار دارند. با افزایش قطر، ارتفاع درختان بیشتر شده و رابطه سهمی بین دو متغیر وجود داشت که البته سانتی

درختان فرم تنه قائم داشته و بیشتر  %89های کیفی درخت نارون نشان داد که شیب خط کم بود. بررسی مشخصه

باشند. درصد درختان مطلوب بوده و همه درختان در سالمت می 9/88اخه هستند. کیفیت تنه در شها بصورت تکآن

ها نیز بیشتر از در مجموع، وضعیت کیفی درختان نارون چتری در دانشگاه یزد مطلوب ارزیابی شده و رشد کمی آن

های قدیمی شرایط نرسیده اما در کاشتهای جدید هنوز به این هدف انداز مد نظر است که در کاشتنظر ایجاد سایه

های خاک از جمله شوری، حصول وضعیت کنونی مطلوب است. البته باتوجه به اقلیم گرم و خشک یزد و محدودیت

 جالب توجه است. 

 

 برداری.ارتفاع، پراکنش قطری، قطر، کیفیت تنه، نمونه: کلیدی کلمات

  



 

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی مایش ه

58 

 

 

در محدوده فضای سبز بررسی شرایط و مشخصات درختان کاج الدار  -1-3-9

 دانشگاه یزد

 *8، بهمن کیانی1فهیمه بیات

 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد9

 (bnkiani@yazd.ac.irیزد ). دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه 2

 

 چکیده

ها و زمان های مختلف کاشت دانشگاه انتخاب شدند به نحوی که نماینده سبکدر این پژوهش ابتدا قسمت هایی از 

های گیری شد. مشخصهکاج الدار به صورت تصادفی انتخاب و اندازه درخت 994ها، تعداد باشند بعد از انتخاب توده

، چند شاخگی و های کیفی شامل سالمت درخت، فرم تنهکمی شامل قطر برابر سینه، ارتفاع، مساحت تاج و مشخصه

کمترین فراوانی را در بین  95بیشترین فراوانی و طبقه قطری  21کیفیت تنه بودند. نتایج نشان داد که طبقه قطری 

سانتی متر،  2/99طبقات دارد. میانگین قطر برابر سینه، ارتفاع و مساحت تاج برای درختان بررسی شده به ترتیب 

درصد  2/89درصد درختان دارای فرم تنه قائم،  9/84مشخصه های کیفی  متر مربع بود. از نظر 9/94و  متر 4/91

درصد درختان دارای کیفیت تنه مطلوب  2/98درصد درختان دارای تاج متقارن بودند. حدود  54درختان تک شاخه و 

ها مطلوب بوده و تمامی درختان در سالمت کامل قرار داشتند. در مجموع وضعیت کیفی درختان قابل قبول و رشد آن 

 شود.ارزیابی می

 بررسی کمی، بررسی کیفی، جنگلکاری، رشد، مناطق خشک. :کلیدی کلمات
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چوب بلوط  ایرانی در  اثر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خواص بیومتری -1-3-3

 های زاگرس مرکزیجنگل

 8، صالح کهیانی8، محسن بهمنی* 1نوراهلل نظری قهفرخی

 (nazarinorolah71@gmail.comدانشگاه شهرکرد ) دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جنگل -9

 استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد  -2

 استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد  -9

  

 چکیده

های زاگرس مرکزی های درختی جنگل( دارای بیشترین پراکنش در بین گونهQuercus brantiiبلوط ایرانی )

هت بر دانسیته و خصوصیات بیومتری چوب گونه بلوط ایرانی صورت باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جمی

های درختی از جهات مختلف جفرافیایی گرفته است. با در نظر گرفتن واحدهای کاری همگن، شرایط منطقه و پایه

طر الیاف، مشخصات بیومتری الیاف از جمله طول الیاف، ق .انجام شد یبه روش انتخاب یبردارمورد مطالعه، نمونه همنطق

طول الیاف و دانسیته اثر  ضخامت دیواره سلولی و دانسیته اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر جهت جغرافیایی بر 

داری ندارند. درصد دارد در صورتیکه بر ضخامت دیواره سلولی و قطر الیاف تاثیر معنی 95داری در سطح اطمینان معنی

تواند در امر مدیریت سیته چوب بلوط ایرانی در ارتباط با جهات جغرافیایی میبررسی خواص بیومتری الیاف و دان

 جنگل موثر واقع شود. 

  

 جهت، دانسیته و خواص بیومتری، بلوط ایرانی :کلیدی کلمات
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های ایران در باغ ( جنگل.Amygdalus sppهای مختلف بادام )حفاظت و تکثیر گونه -7-4-5

 شناسی ملی ایرانگیاه

 9و جواد محبی 9نژاد، مریم حسنی1، مهدی پورهاشمی8زاد، زیبا جم8، عادل جلیلی*1هی پریسا پنا

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهراندانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل -9

(panahi@rifr-ac.ir) 

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانمؤسسه تحقیقات جنگل پژوهش، استاد -2

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، مؤسسه تحقیقات جنگلپژوهشگر -9

 

 چکیده

شود. در این گی محسوب میحفظ ذخائر ژنتیکی گیاهی از موضوعاتی است که برای انسان متمدن امروزی چالش بزر

های در حال انقراض و نادر، ویژه گونههای مختلف گیاهی بههای ارزشمند برای نگهداری گونهراستا، یکی از محیط

از  گونه 9شناسی ملی ایران در حفاظت و تکثیر شناسی هستند. در این مقاله به تجربه موفق باغ گیاههای گیاهباغ

گونه مورد نظر طی سالیان  9( پرداخته شده است. با مطالعه فلورهای معتبر موجود، .Amygdalus spp)جنس بادام 

 برای تکثیر به واحد بذر و نهال باغآوری و بذر آنها در فصل مناسب جمع شناسایی، گذشته در نقاط مختلف کشور

بذرها سبز شده و برای ه با آب گرم، دهی همرااند. با استفاده از تیمار ترکیبی خراششدهمنتقل  شناسی ملی ایرانگیاه

خوبی در باغ مستقر اند بهها توانستههای زاگرس و هیرکانی باغ منتقل شدند. در حال حاضر، این گونهکاشت به رویشگاه

یم شناسی ملی ایران با دارا بودن بیش از نشود. درنتیجه، باغ گیاههای ارزشمند از آنها حفاظت میعنوان پایهشوند و به

 های گیاهی ارزشمند ایران ایفا کند.   بدیل خود را در حفاظت از گونهقرن سابقه توانسته نقش بی

 شناسی ملی ایران، تکثیر، حفاظت.بادام، باغ گیاه کلمات کلیدی:

 

  

mailto:panahi@rifr-ac.ir
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های هیرکانی در باغ های پیازی جنگلسازگاری و تجدیدحیات گونه -1-3-1

 شناسی ملی ایرانگیاه

 3و مریم پالیزدار 3نژاد، مریم حسنی9، مهدی پورهاشمی8زاد، زیبا جم8ل جلیلی، عاد*1پریسا پناهی 

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،  -9

 (panahi@rifr-ac.ir)  ایران

 ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانپژوهش استاد -2

 رانپژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ته دانشیار -9 

 ش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزپژوهشگر  -4

 

 چکیده: 

ترین مجموعه گیاهی کشور است که گیاهان آن از مناطق هکتار بزرگ 945  شناسی ملی ایران با وسعتباغ گیاه

های اند. گیاهان پیازی جنگلهای مختلف کاشته شدهها و رویشگاهآوری و در کلسیونمختلف ایران و جهان جمع

اند. در این ها زیبایی خاصی بخشیدهدلیل تنوع گل و رنگ به بستر این جنگلیاهانی هستند که بههیرکانی ازجمله گ

گونه از گیاهان پیازی بستر  8رویشگاهی شناسی ملی ایران در حفاظت خارج از مقاله سعی شده به نقش باغ گیاه

ه شود. برای این منظور، ابتدا با استفاده از های گلستان، مازندران و گیالن اشارهای هیرکانی در محدوده استانجنگل

آوری گیاهان طی سالیان متمادی، گونه مورد نظر و محدوده پراکنش آنها شناسایی شد. پس از جمع 8فلورهای معتبر، 

ند. ها در رویشگاه هیرکانی باغ کاشته شدشناسی ملی ایران انجام شد و درنهایت این گونهعملیات انتقال آنها به باغ گیاه

اند بخوبی در باغ مستقر و تکثیر شوند و در فصل گلدهی جلوه خاصی به پوشش گیاهی بستر ها توانستهامروزه این گونه

 جنگل بدهند.  

 شناسی ملی ایران، تجدیدحیات، رویشگاه هیرکانی، سازگاری. باغ گیاه کلمات کلیدی:

  

mailto:panahi@rifr-ac.ir
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های غرب گلمروری بر مطالعات انجام شده در زمینه زوال بلوط در جن -1-3-1

 کشور

 8پور، مریم اسماعیل*1زهرا میرآزادی

  (Mirazadi.z@lu.ac.irآباد، ایران ). استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم 9

 عی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران . دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبی2

 چکیده

ای چند بعدی است که خاص یک منطقه و یک گونه نیست، بلکه به استناد (، پدیدهOak declineزوال بلوط )

های بلوط دنیا رخ داده است. نمود عینی این پدیده در ، این پدیده در گستره قابل توجهی از جنگلهای موجودگزارش

ها است که با ابتال به بیماری و حمله آفات در ها و تنه، شاخههابه صورت بروز خشکیدگی در سرشاخهدرختان بلوط 

شوند. تاکنون در تحقیقات زیادی به این مسئله پرداخته شده و نهایت منجر به خشکیدگی کامل و مرگ درخت می

ه دارد. هدف از این تحقیق، مروری بر مطالعات و نتایج حاکی از تاثیر چندگانه عوامل مختلف بر وقوع و تشدید این پدید

 هاست.های انجام شده در ارتباط با پدیده زوال درختان بلوط غرب و جمع بندی نتایج آنپژوهش

 آفات، بلوط، خشکیدگی، زاگرس کلمات کلیدی:
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های هیرکانی )پژوهش آ در جنگلمقایسه ساقاب درختان راش و پیسه -1-3-2

 هکل(های سیاموردی: جنگل

 8، سید محمدمعین صادقی*1کیومرث سفیدی

  (kiomarssefidi@gmail.com)دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه محقق اردبیلی،  -9

 منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرجدانشکدۀ شناسی و اکولوژی جنگل، دکتری جنگل

 

 چکیده

اران در هنگام تماس با پوشش گیاهی است که به سه یکی از مباحث مهم در اکوهیدرولوژی جنگل، توزیع اجزای ب

شود. از این سه جز، ساقاب کمتر در مطالعات داخل کشور مورد توجه بارش و ساقاب تقسیم میبخش ساقاب، تاج

که است  باران بخشی ازنظر شده است. ساقاب گیری آن صرفپژوهشگران قرار گرفته است و در بیشتر مطالعات از اندازه

. بنابراین هدف از این پژوهش، رسدمی پوشش کف جنگلطریق تنه به سمت پایین درختان جریان یافته و سپس به  از

های ( در بخش هفت شنرود جنگلPicea abiesآ )( و پیسهFagus orientalisبررسی مقدار ساقاب در دو توده راش )

 9/8متوسط بارندگی  آوری شد کهداد باران جمعرخ 75ساله بود. در این پژوهش، سیاهکل گیالن در دوره یک

 6/4و  9/91آ به ترتیب گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر ساقاب در دو توده راش و پیسهمتر اندازهمیلی

گین میانغیرجفتی نشان داد که  تیبا استفاده از آزمون ن ساقاب میانگی همقایسدرصد از هر رخداد باران بدست آمد. 

آ بدست آمد. بین ساقاب و باران در هر دو توده راش و داری بیشتر از توده پیسهصورت معنیبه راش ساقاب در جنگل

توان بیان کرد که سهم چشمگیری از بندی میداری وجود دارد. در یک جمعآ، همبستگی مثبت و لگاریتمی معنیپیسه

رسد. بنابراین نیاز است در معادالت توسط ساقاب به پوشش کف جنگل میهای معتدله خزری بارش ساالنه در جنگل

برآوردی مقدار پوشی از آن، سبب بیشمربوط به چرخه هیدرولوژی جنگل، مقادیر ساقاب نیز وارد گردد و چشم

 ربایی و باران رسیده به پوشش کف جنگل خواهد شد.باران

 

 های معتدله، گیالن.اجزای باران، جنگلاکوهیدرولوژی جنگل، توزیع  کلمات کلیدی:
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کاربرد روش چشمی کونیگ برای برآورد تولید بذر بلوط ایرانی  -1-3-9

(Quercus brantii Lindl.در جنگل )های پلدختر، استان لرستان 

 

 9پریسا پناهی  و 8فر ، داریوش مهدی1٭مهدی پورهاشمی
 مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران نویسنده مسئول، دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و -٭9

(pourhashemi@rifr-ac.ir) 

پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و  -2

 آبادویج کشاورزی، خرمتر

 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهراندانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل -9

 

 چکیده

تعیین توان تولید بذر در درختان جنگلی بسیار دشوار است. جنس بلوط نیز از این قاعـده مسـتثنی نیسـت. افـزون بـر      

وحش بوده و همواره بانان و متخصصان حیاتلفی که دارد، همواره مورد توجه جنگلدلیل مصارف مختاینکه بذر بلوط به

های چشمی برآورد تولید بذر برای برطرف نوعی برآورد شود. استفاده از روشسعی شده تولید بذر درختان این جنس به

عنـوان  ( بـه Koenigکونیـگ ) باشد. در این مقاله، کـاربرد روش  هاست مورد توجه پژوهشگران میکردن این مشکل سال

اصـله بلـوط ایرانی/بـرودار     911های بـرآورد چشـمی بـذر درختـان بلـوط درمـورد       روشترین یکی از بهترین و متداول

(Quercus brantii Lindl.در جنگل )  ( مـورد مطالعـه قـرار    9999-9996های پلدختر استان لرستان طی شـش سـال )

گـذاری  های قطـری، انتخـاب و شـماره   بندی طبقهبرداری تصادفی با مونهنمونه گرفت. درختان نمونه با استفاده از روش

شدند. نیمه اول شهریور هر سال کلیه بذرها روی تاج درختان شمارش شدند. با استفاده از روش برآورد چشمی کونیگ 

هایـت، مـدل   صـورت چشـمی مشـخص و درن   ثانیه بـرای هـر درخـت بـه     91نیز تعداد بذر شمارش شده در مدت زمان 

آمده از دو روش شمارش تاجی و کونیـگ محاسـبه شـد. براسـاس نتـایج،      دسترگرسیونی خطی ساده بین شمار بذر به

بـرای ایـن    92/1( RMSEو جذر میـانگین مربعـات خطـا )    62/1با ضریب تبیین  y = 0.85 x + 1.41مدل خطی ساده 

های آینده در این منطقه، تنها با شمارش بذر هـر درخـت   سالتوان برای منطقه محاسبه شد. با استفاده از این مدل می

 دست آمده، برآورد قابل قبولی از تولید بذر آن داشت. ثانیه و استفاده از مدل به 91در مدت زمان 

 های زاگرسبرآورد چشمی کونیگ، بلوط ایرانی، تولید بذر، جنگل کلمات کلیدی:
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ی بذرهای بلوط ایرانی )مطالعه اثر مبدا برصفات مورفولوژیکی و فیزیک -1-3-13

 های استان لرستان(موردی: جنگل

 *8، زهرا میرآزادی1نگار اسماعیلوند

شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل -9

  لرستان

 (mirazadi.a@lu.ac.ir) لرستان استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه -2

 چکیده

. است ضروری درختی امری هایگونه بذر زنیجوانه رفتار و مورفولوژی خصوصیات از آگاهی جنگل احیاء هایبرنامه در

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیکی بذرهای بلوط ایرانی از دو مبدا در استان 

آوری بذرها، برخی از است. بدین منظور دو منطقه جنگلی بادامک و قلعه نصیر انتخاب گردید، پس از جمعلرستان 

صفات فیزیکی از جمله درصد رطوبت، درصد خلوص و وزن هزاردانه و صفات مورفولوژیک شامل طول و عرض بذرها 

نظر یک از صفات موردداری از نظر هیچنیگیری شد. بر اساس نتایج بین دو منطقه مورد مطالعه اختالف معاندازه

در مشاهده نشد، ولی با افزایش ارتفاع از سطح دریا، عرض بذرها، درصد خلوص و وزن هزاردانه بذرها کاهش یافت، 

تری دارد، از نظر فیزیکی و مورفولوژیکی توان گفت که بذرهای منطقه بادامک که ارتفاع از سطح دریا پاییننتیجه می

 تر هستند.ت باالتری داشته و مرغوبکیفی

 پروونانس، بذر، مورفولوژی، ارتفاع از سطح دریا کلمات کلیدی:
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های کاج بروسیا با خصوصیات بررسی ارتباط ازت سوزن و سرشاخه -1-3-11

 فیزیکی و شیمیایی خاک

 9، زهرا میرآزادی8*ور، بابک پیله1الهام مال اسدی

اسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، شندانشجوی کارشناسی ارشد جنگل -9

 دانشگاه لرستان

 لرستاندانشیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه  -2

(pilehvar.b@lu.ac.ir) 

 یعی، دانشگاه لرستان  استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طب -9

 چکیده

شیمیایی و  -های فیزیکیدهد، بلکه باعث تغییرات مهم در ویژگیگیاهی را تغییر می جنگلکاری نه تنها پوشش

های کاج بروسیا و . هدف از این پژوهش بررسی غلظت ازت در سوزن و سرشاخهشودهای بیوشیمیایی خاک میچرخه

فیزیکی و شیمیایی خاک است. بدین منظور پارک جنگلی مخملکوه در استان لرستان  هایارتباط این عنصر با ویژگی

های مورد مطالعه نیز برداری گردید، همچنین در تودههای کاج بروسیا نمونهانتخاب شد و از سوزن و سرشاخه

های ها و سرشاخه، سوزنگیری شد. بر اساس نتایجهای خاک تهیه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهنمونه

همچنین های چند ساله مقدار ازت کمتری در خود داشتند، جوان بیشترین مقدار ازت را داشتند، در حالیکه سرشاخه

ها وجود داشت. با توجه به این مطالب بر اساس نتایج، همبستگی مثبتی بین هدایت الکتریکی و غلظت ازت سوزن

ریکی یکی از مهمترین عوامل خاکی است که بر جذب ازت تاثیر مثبت داشته است. توان بیان داشت هدایت الکتمی

دلیل اصلی پایین بودن ازت در خاک را میتوان سرعت کم تجزیه الشبرگ در سوزنی برگان و کم بودن مقدار ماده آلی 

 خاک دانست.

 های فیزیکی و شیمیایی خاکازت، جنگلکاری، کاج بروسیا، ویژگی کلمات کلیدی:
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 Crataegusچوب زالزالک ) تغییرات دانسیته و خواص زیست سنجی -7-4-92

azarolusهای جهات مختلف جغرافیایی )مطالعه موردی: جنگل ( در

 (بازفت

 2، صالح کهیانی2، محسن بهمنی* 9نوراهلل نظری قهفرخی

 (nazarinorolah71@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد علوم جنگل دانشگاه شهرکرد ) -9

 ار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد استادی -2

 استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد  -9

  

 چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خصوصیات زیست سنجی چوب زالزالک صورت گرفته 

 همنطقرافیایی های درختی از جهات مختلف جفاست. با در نظر گرفتن واحدهای کاری همگن، شرایط منطقه و پایه

خواص زیست سنجی الیاف از جمله طول الیاف، قطر الیاف، انجام شد یبه روش انتخاب یبردارمورد مطالعه، نمونه

های مازندران، گیالن، کرمانشاه، همدان، اراک، لرستان، ضخامت دیواره سلولی و نیز دانسیته اندازه گیری شد. استان

 یو لبنان تا آناطول یهاز عراق و سور یانهدر خاورم تهران و و احمد بویر و کلویهبختیاری، کرمان، فارس، که و چهارمحال

کشور و خصوصا در ارتفاعات زاگرس پراکنده است و از  یاستپ یدر نواح یرانرود و در ایم یشو ترکستان پ یرانو ا

شتران کوه و شهبازان( در و در و ا یشه)ب و باوان پور( و در لرستان یرینهمدان و اراک و کرمانشاهان)کرند و قصر ش

مرغاب و تخت  ینسخت و کوه ولو ب یو کازرون و تل خسرو و س یرزن)کتل پ پشم شوران تا استان فارس یاریبخت

در دره  یشهب یاهدر س ینو همچن ینالبرز در ارتفاعات دره کرج و زنجان کوه یاستپ یدر نواح یزانتشار دارد و ن یدجمش

طول الیاف و دانسیته ،ضخامت دیواره سلولی و قطر  یج نشان داد که اثر جهت جغرافیایی بر. نتاشودیم یدهچالوس د

 داری ندارند.  الیاف تاثیر معنی

  

 جهت، دانسیته و خواص زیست سنجی، زالزالک،جنگل  :کلیدی کلمات
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بر روی میزان ذخایر و  های شمالتراکم و سطح جنگلتاثیرات تحلیل  -1-3-19

و ماتریس لئوپولد و کمی خزر با سنجش ماتریس تلفیقی صید آبزیان دریای 

 تدوین برنامه استراتژیک آینده

  9، چیروس بن سعد8بخش ، رضا فیض*1مهسا صالحی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبزیان، گروه شیالت و آبزیان ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران -9

(mahsa.salehi.oa@gmail.com)  

 صاد و مدیریت آبزی پروری ، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی مدرس مدعو اقت -2

دانشیار بازنشسته گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه دولتی یو پی ام ، کواالالمپور،  -9

 مالزی 

 چکیده

ای ژاپن، نیجریه و امروزه تحقیقات ارتباط اکوسیستم های جنگل و آبزیان شامل رودخانه ها و سواحل دریا در کشوره

برزیل نتایجی مثبتی داشته است. این تحقیقات در کشور ژاپن و در کشور نیجریه با استفاده از آمارهای بانک جهانی و 

های شمال کشور ارائه سپس رودخانه آمازون در برزیل، شبیه سازی و مدل تلفیقی برای بررسی روابط آماری جنگل

و طبقه بندی صفات  آبزیانساختار نظرسنجی میدانی و همچنین و  اییر ماهوارهتصاوی هاآوری دادهجمع شده است.

در مطالعات کشورهای نیجریه و بریزیل مشهود است. در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تلفیقی کمی  عملکردی

ته است. نتایج میانگین تجزیه و تحلیل صورت گرف هر یک از پارامترهای محیطی اتمحدوده و تاثیرو لئوپولد و سنجش 

های شمال کشور بر روی را نشان می دهد که نشان از تاثیرات منفی کاهش سطح و تراکم جنگل -2391کل 

های ساحلی و آبزیان دریای خزر می باشد. جلوگیری از قطع درختان شمال کشور و ایجاد عملیات حفاظت رودخانه

زیان و همچنین بازسازی و ترمیم رودخانه های ساحلی و تدوین مشترک جنگل و شیالت و کاهش فشار بر روی صید آب

 تواند از نتایج کاربردی این تحقیق باشد. برنامه ملی آموزش جوامع محلی می

های شمال کشور، آبزیان دریای خزر، ماتریس تلفیقی، تحلیل کمی، ماتریس جنگل و شیالت، جنگل کلمات کلیدی:

 لئوپولد، برنامه استراتژیک
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ررسی اثرات مدیریت انتقال آب درکانال های بتنی بر درختان لرگ در ب -1-3-13

 های شمال ایران )مطالعه موردی: طرح جنگلداری وطنا(جنگل

 8شعبان قلندرآیشی، *1سید مرتضی موسوی نوکنده

 ، گلستاندانشگاه گنبدکاووس یعی،و منابع طب یدانشکده کشاورز صنایع چوب و جنگل،گروه  -9

(mosavimorteza9@gmail.com) 

 گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان -2
 

  چکیده

های گیاهی مخصوصاً های بتنی با عمر زیاد مانع نفوذ آب به داخل خاک و دسترسی موجودات زنده و پوششکانال

، وضعیت سالمتی و در این تحقیق متغیرهای قطر برابرسینه، ارتفاع کل شوند.درختان مسیر مانند لرگ به آب می

متر در دو طرف مسیر نهر طبیعی و کانال بتنی انتقال آب  25مانی تمامی درختان لرگ در نواری به عرض زنده

ها مانی آنهای لرگ وزندههدف این مطالعه بررسی اثرات احداث کانال بتنی بر شادابی گونهگیری و بررسی شد.  اندازه

وتحلیل عوامل مؤثر بر شادابی ز روش رگرسیون لجستیک ترتیبی برای تجزیهای است و ابوده که یک متغیر رتبه

انجام شد. نتایج  Rافزار آماری ها با استفاده از نرمدرختان لرگ استفاده گردید. تمامی آنالیزهای آماری و برازش مدل

بیشتر است و بافاصله گرفتن ( در نزدیکی نهر طبیعی 9نشان داد احتمال وجود درختان با درجه شادابی بیشتر )درجه 

شود. شانس قرار گرفتن درختان در طبقات باالتر شادابی متر از تعداد این درختان نیز کاسته می 25از محور آن تا 

)شادابی کمتر(، در درختان لرگی که در حاشیه کانال بتنی قرار دارند، نسبت به درختان لرگ واقع در حاشیه نهر 

مقایسه درختان خشکیده )درجه سه( در طرفین کانال بتنی و آبراهه طبیعی نشان داد که برابر است.  48/96طبیعی 

شود ولی در فاصله کم با کانال بتنی درختان خشکیده دیده خشکیدگی درختان بافاصله از محور نهر طبیعی بیشتر می

 بتنی است.شوند که نشان دهنده اثر قطع جریان آب در پای درختان لرگ پس از احداث کانال می

  لرگ، نهر طبیعی، کانال بتنی، رگرسیون :کلیدی کلمات
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 کاشتهای دستای قطر درختان در جنگلتغییرات اندازه -1-3-11

 پور هفتخوانی ، اکبر رستم9، سید محمد معین صادقی8، کیومرث سفیدی*1معصومه دهقان

بع طبیعی، دانشگاه محقق دانشجوی کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، دانشکده کشاورزی و منا -1

 (m.dehgan16@gmail.com)اردبیلی، اردبیل.

 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.  -2

دکتری علوم جنگل، اداره فنی جنگلداری و جنگلکاری، اداره منبع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان  -9

 غربی، ارومیه. 

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل  و منابع طبیعی،نشکده کشاورزی استادیار، دا -4

 

 چکیده

 درحال سرعت به نیز حاضر حال در و توسعه یافته اکولوژیکی پایداری هدف با نوین جنگلداری ،اخیر هایسال طی در

 ترینمناسب از یکی انعنوبه جنگل و تغییرات آن در اقالیم متفاوت، ساختار کمی توصیف راستا همین در است. تکامل

ای درختان و این مطالعه به منظور تحلیل تغییرات اندازهشود. می گرفته در نظر جنگل نوین مدیریت در کاری ابزارهای

ی در پارک جنگلی صائب تبریزی انجام گردید. به این منظور سه قطعه یک هکتاری پراکنش درختان در طبقات قطر

اصله درخت با روش آماربرداری صد درصد  9945مورد بررسی،  ردید. در سه قطعهبرای تحلیل ساختار انتخاب گ

گیری شدند. نتایج بدست آمده از طبقات قطری در کل سه قطعه مورد بررسی نشان داد که بیشترین فراوانی اندازه

متر است. بر سانتی 25از  ترترین فراوانی در طبقه قطری بزرگمتر است و کمسانتی 91ی قطری ها در طبقهگونه

سال پس از کاشت ایجاد نشده است. توصیه  25اساس نتایج، تغییرات مشخصی در اندازه )قطر( درختان در دوره زمانی 

شناسانه، درختان به سمت افزایش اختالف قطری منظور افزایش پایداری زیستی، با عملیات پرورشی جنگلشود بهمی

 هدایت شوند. 

 شناسی، تغییرات قطر، ساختار جنگل، تبریز، پارک صائبجنگل :دیکلی کلمات
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های ای گیاهی در ارتباط با شرایط ادافیک در اکوسیستمارزیابی تنوع گونه -1-3-11

 تحت مدیریت و مدیریت نشده

  9، رمضانعلی پوررستمی*8، سینا عطارروشن 1ندا حمیدی

 اسالمی، اراک، ایراندانشجوی دکتری محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد  -9

 (sina_2934@yahoo.com) استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران -2

 فارغ التحصیل دکتری علوم جنگل دانشگاه تهران -9
 چکیده

بـرداری و   یکی از اجزای مهم اکوسیستم که نقش تولید کننده دارد، پوشش گیاهی آن است که امروزه با توجه به بهـره 

تخریب جنگل ها و نابودی گونه های گیاهی، بررسی تنوع آنها به عنوان یکی از اصول توسـعه پایـدار از اهمیـت زیـادی     

برخوردار شده است. به منظور ارزیابی تنوع گونه ای گیاهی در ارتبـاط بـا شـرایط ادافیـک در اکوسیسـتم هـای تحـت        

نظر شرایط فیزیوگرافی )شـیب، جهـت جغرافیـایی و ارتفـاع از سـطح      مدیریت و مدیریت نشده، دو قطعه جنگلی که از 

دریا( شرایط یکسانی داشتند در حوزه آبخیز شفارود واقع در استان گـیالن انتخـاب گردیـد. بـا هـدف بررسـی پوشـش        

 61قطعـه نمونـه در هـر منطقـه و در مجمـوع       91گیاهی با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک تعداد 

ای برداشـت  متر مربع( انتخاب و داده های مربوط به پوشش درختی و درختچـه  411متر ) 21×21قطعه نمونه به ابعاد 

متر مربع  911متر مربعی یک میکرو پالت به ابعاد  411گردید. به منظور مطالعه پوشش علفی در مرکز هر قطعه نمونه 

نمونـه   5روش برون بالنکه ثبت گردید. در هر قطعه نمونـه تعـداد    های علفی با استفاده ازانتخاب و درصد فراوانی گونه

( برداشت، با هم مخلوط و در نهایت یک نمونه خاک ترکیبی برای بررسـی مشخصـه هـای    1-91خاک از افق سطحی )

فیزیکی و شیمیایی در هر منطقه به آزمایشگاه منتقل گردید. بر اساس نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـه مشـخص گردیـد       

وینر و غنای مارگـالف   -وینر، یکنواختی شانون -قه مدیریت نشده از نظر شاخص های تنوع سیمپسون، تنوع شانونمنط

دار معنـی  %95دهـد و ایـن اخـتالف در سـطح     مقادیر بیشتری را نسبت به منطقه مدیریت شده به خود اختصاص مـی 

باشد. براساس نتایج آنالیز تجزیه بـه  دار نمیای معنیباشد. الزم به ذکر است که اختالف این مقادیر در الیه درختچهمی

های خاک دو منطقه مشخص گردید مهمترین عوامل در تفکیـک  ( انجام شده بر روی مشخصهPCAهای اصلی )مولفه

های شـیمیایی و عناصـر   باشد که همگی از فاکتورقطعات نمونه متعلق به منطقه مدیریت نشده ازت، فسفر و پتاسیم می

ترین عامل در تفکیک قطعات نمونـه متعلـق بـه منطقـه مـدیریت شـده وزن مخصـوص        به شمار می روند و مهمغذایی 

 شود. ظاهری می باشد که از فاکتور های فیزیکی خاک محسوب می

 های اصلی، شفارود، گیالن ای گیاهی، مدیریت شده، مدیریت نشده، تجزیه به مولفهتنوع گونه کلمات کلیدی:
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 یت جنگل و پایش مدیر محور -7-5

 

 تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت مناطق برای توسعه جنگل کاربرد روش -1-1-1

  8، شادی شریفیان*1فرحناز رشیدی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و  نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، -9

 (Rashidi@rifr-ac.ir)ترویج کشاورزی، تهران، ایران 

آمایش سرزمین، دانشگاه پیام نور، واحد تهران  ارزیابی و –انش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست د -2

 شرق 

 

 چکیده

 تولیدی توان ارزیابی و استعدادها شناخت پایه بر منابع طبیعی از همه جانبه استفاده و صحیح ریزیبرنامه امروزه

مکان های مناسب برای توسعه جنگلکاری در حوزه  تعیین ه،مطالع این از هدف راستا همین استوار است. در سرزمین

آبخیز ارنگه واقع در استان البرز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در محیط سیستم اطالعات 

 باشد. در این مطالعه، از نه معیار )شیب، ارتفاع، جهت، عمق، زهکشی، فرسایش، تیپ گیاهی، دما وجغرافیایی می

 هایالیه تهیه از پس که ترتیب بارندگی( جهت تعیین اراضی مستعد برای توسعه جنگلکاری استفاده گردید. بدین

 توسط پرسشنامه تکمیل و تهیه از پس و Arc GISمحیط  در ها الیه این وارد ساختن و نظر مورد اطالعاتی

 EXPERT CHOICEا استفاده از نرم افزار و بFAHP به روش  های مورد نظروزن الیه موضوع، با مرتبط متخصصان

( GISهای اطالعاتی در محیط )(، الیهWLCی آخر با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی )در مرحله .بدست آمد

ها نشان داد، معیار ارتفاع تلفیق و نقشه نهایی توان توسعه جنگلکاری تهیه شد. نتایج حاصل از تعیین وزن معیار

درصد 75/99که نشان داد ارزیابی نتایج سایش کمترین وزن را به خود اختصاص دادند. همچنینبیشترین و معیار فر

درصد  82/49متوسط و تناسب هکتار( 85/9669درصد ) 49/96تناسب مناسب  منطقه از هکتار( 59/9987)

 دارد. توسعه جنگل برای کم تناسب هکتار( 99/4419)

 لوژیکی، منطق فازی، سیستم اطالعات جغرافیایی، ترکیب خطی وزنیجنگلکاری، ارزیابی توان اکو کلمات کلیدی:

  



 

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی مایش ه

79 

 

 

های جنگلی به منظورتوسعه پایدار ها در پارکهای زونتدوین شاخص -1-1-8

 های شمال کشورگردشگری در جنگل

 اله برزه کارقدرت

مالزی،  UPMالتحصیل دکترا مدیریت پارکهای طبیعی با گرایش اکوتوریسم، دانشکده جنگلداری دانشگاه فارغ

 (barzehkar110@gmail.com) ها مراتع و آبخیزداریبازنشسته سازمان جنگل

 چکیده

 مستـلزم ،جنـگلی هایپارک عنوان تحت هاجنگلشونده به خصوص  تجدیدطبیـعی منابع ازمستمر برداریبهره

 داشتن لحاظ به که است پارک از یاناحیه یا منطقه زون. باشدمی ریزیبرنامه واحدهای عنوان به هازون ییشنـاسا

 باعث صحیح و دقیق بندی زون. باشندمی یکو تفک یصمناطق همجوار خود قابل تشخ ازخاص شرایط و هاویژگی

 یریجلوگ یستز یطمح یباز تخر و گردیده فراهم مدت دراز در طبیعی منابع از استفاده و گیریبهره امکان تا شودمی

 علمی روش به زون انواع با مرتبط هایشاخص کنون تا که دارد آن از حکایت جنگلی هایکطرح پار یهشود. سوابق ته

و ارائه  یها به منظور زون بندانتخاب زون یموثر برا هایشاخص به دستیابی تحقیق این هدف. است نگردیده تدوین

 یهبا تک یدلف – یاده از روش غربالگرابتدا با استف یبررس یناست. در ا یعیطب یجنگل هایپارکدر  یتفرج یزیربرنامه

استخراج  هازوندر شمال کشور صورت گرفته، شاخص مرتبط با انواع  یجنگل هایپارک یکه در طراح یبر مطالعات

و از آنها در خواست شد تا در خصوص  یعپانل توز یاعضا ینو ب یهپاسخ ته -باز  یمه. سپس پرسشنامه از نوع نیدگرد

پرسشنامه  یعدور دوم با  توز در. ینددارند ارائه نما یدیجد یشنهاداظهار نظر نموده و اگر پ هازون با مرتبط هایشاخص

) کامالً  5تا  9از  یکرتتا با استفاده از اشل ال شودمی( درخواست Close-ended questionsپاسخ ) –از نوع بسته 

 یاوجود  یدبه منظور تائ ینگ. آزمون هتلیندنما یتبه دهرا ر هازونمرتبط با  هایشاخصمرتبط تا کامالً مرتبط(  یرغ

 7 تعداد پایان در. گرفت صورت هاآنمرتبط با  هایشاخصو  هازونکارشناسان در قبول  ینعدم وجود اجماع نظر ب

 تفرج زون شاخص، 5 با ویژه زون میان این در که گرفت قرار تائید و تصویب مورد ها زون با مرتبط شاخص 95 و زون

 زون شاخص، 6 با حفاظتی زون شاخص، 5 با بفرد منحصر زون شاخص، 5 با گسترده تفرج زون شاخص، 6 با متمرکز

 . گرفت قرار کارشناسان نظر اجماع و تصویب مورد شاخص 4 با نیز فرهنگی زون و شاخص 4 با سازی باز و احیاء

 

 پارک جنگلی، زون، دلفی، شاخص، طرح ریزی :کلیدی کلمات

 

  



 

 9999مهرماه  9، مدیریت تحول کشور؛ هایجنگل انداز چشمملی مایش ه

74 

 

 

گیری در ارتباط با دیگر عوامل تخریب در ان تخریب عملیات ذغالمیز -1-1-9

 های بسطام الشترجنگل

 9، مازیار حیدری*8، ایمان پژوهان1پورفاطمه فاضل

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی جنگل، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و 9

 محیط زیست، دانشگاه مالیر 
  (imanpazhouhan@gmail.com) رتع و آبخیزداری، دانشگاه مالیراستادیار گروه م2*

، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان استادیار9

 کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج 

 چکیده

مختلف جنگل است. تخریب  هاینظام در مطرح مسائل از یکی آن به و عوامل مخرب مربوط جنگل پیرامون بحث

های برداری در جنگلهای بهرهباشد. یکی از شکلجنگل در کشورهای درحال توسعه به عنوان یک اصل مهم مطرح می

ها که گیری است. در بسیاری از موارد دیده شده که مردم فقیر حاشیه جنگلزاگرس بخصوص استان لرستان ذغال

رویه خود این منابع را رو به تخریب های نادرست و بیاش خود منبع دیگری بجز جنگل ندارند و با استفادهبرای امرارمع

گیری در ارتباط با دیگر عوامل تخریب در میزان تخریب عملیات ذغال کشانند. هدف از تحقیق حاضرو نابودی می

سوزی بین افراد محلی مشاهده شد که آتشجنگل است، بدین منظور با جنگل گردشی و هچنین توزیع پرسشنامه 

گیری یک منبع درآمد ترین عامل تخریب با بیشترین اختالف نسبت به دیگر عوامل است.و به دلیل اینکه ذغالمهم

های ناشی از این عملیات را ندارند. بنابراین شود تمایل به نظردهی و یا نشان دادن آسیببرای افراد محلی محسوب می

نشینان وارد هایی برای جلوگیری از این عوامل تخریب اتخاذ شود که کمترین آسیب را به جنگل و جنگلباید سیاست

سوزی و کوچکترین ای طراحی شوند که شامل بزرگترین عامل مثل آتشهای ارائه شده باید به گونهکنند. سیاست

دهد و با شناسایی عوامل ت طبیعی رخ میسوزی رخدادی است که معموال به صورعامل همانند زغالگیری باشند. آتش

گیری که بصورت غالذهایی همچون شود از وقوع آن پیشگیری کرد همانند علتدخیل در آن تا حدودی می

 توانند شامل: سوخت جایگزین و آموزش کاشت درختان سوده باشند.ها میغیرمستقیم دخیل است، این پیشگیری

 سوزی، منبع درآمد، آتشنشینانسیاست، حاشیه :کلیدی کلمات
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های ها برای پایش مدیریت پایدار اکوتوریسم در جنگلمعیارها و شاخص -1-1-3

 شمال کشور

 *قدرت اله برزه کار

مالزی،  UPMهای طبیعی با گرایش اکوتوریسم، دانشکده جنگلداری دانشگاه التحصیل دکتری مدیریت پارکفارغ

 (barzehkar110@gmail.com)ی ها مراتع و آبخیزداربازنشسته سازمان جنگل

 

 چکیده

مدیریت پایدار یک ایده جهانی برای حفظ و نگهداری کیفیت زندگی بهتر بشر بر روی زمین است. اکوتوریسم به عنوان 

. از دیدگاه حفاظت، معیارها و کندابزاری از توریسم پایدار است که هم به حفظ محیط زیست و هم توسعه کمک می

ها برای پایش ها ابزار مهمی برای نیل به اهداف پایداری می باشند. هدف این بررسی شناسائی معیارها و شاخصشاخص

ها به عنوان ابزاری برای نظارت پایداری عمل های شمال ایران بوده است. شاخصپایداری اکوتوریسم در جنگل

های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سازمانی موثر در ها باید تمامی جنبهکنند. از این رو شاخصمی

طی سه دور و بکار گیری    AHPپایداری طبیعت گردی را پوشش دهند. در این بررسی با استفاده از روش دلفی و 

ده گردید. در پایان دور تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان بومی و دانشگاهی از تخصص های مختلف و مرتبط استفا

شاخص برای پایش توسعه پایدار اکوتوریسم رسیدیم. این معیارها و  69معیار و  9دوم به اجماع رسیدیم و تعداد 

 29اند. ابعاد زیست محیطی با ها دارای ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی بودهشاخص

 5شاخص و در نهایت سازمانی و قانونی با  6شاخص ، فرهنگی با  29با  شاخص، اجتماعی 8شاخص، اقتصادی با 

و بکارگیری نرم افزار  AHPهای انتخاب شده با استفاده از روش شاخص تدوین گردید. در دور سوم معیارها و شاخص

Expert Choice  های سازمان های انتخاب شده قابلیت کاربرد و استفاده برایبندی گردید. معیارها و شاخصرتبه

های اکوتوریسم در ها، محیط زیست و گردشگری برای نظارت و پایش بر پایداری فعالیتربط نظیر سازمان جنگلذی

 های شمال کشور دارد. جنگل

 های شمال اکوتوریسم، پایش، توسعه پایدار، شاخص، جنگل :کلیدی کلمات

  

mailto:barzehkar110@gmail.com
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اکم درختان با بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی، خاکی و انسانی بر تر -1-1-1

استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه )مطالعه موردی: جنگل 

 سراوان، سری دو کچا(

 9، امان محمد کلته8، ایرج حسن زاد ناورودی1*سیما لطفی اصل

 ردیس دانشگاه گیالن، رشت، ایراندانشجوی دکتری جنگلداری، پ -9

 سرا، ایرانیالن، صومعهدانشگاه گار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشی -2

 ایرانسرا، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه -9

 

 چکیده 

ری جنگل است. در این های ساختابینی مشخصه)های( بهینه، جهت پیشیکی از اهداف مدیریت پایدار جنگل، دستیابی به مدل

پژوهش برای بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی، خاکی و انسانی بر تراکم درختان از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. 

بدین منظور نخست با تلفیق نقشه طبقاتی ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت، نقشه یگان شکل زمین تهیه شد. سپس با روی هم 

درمحیط نرم  9:25111رقومی شده تیپ خاک، فاصله از آبراهه به متر و فاصله از جاده به متر با مقیاس  هایگذاری نقشه

واحد همگن بدست آمد. برای هر واحد همگن، با  924بر روی نقشه یگان شکل زمین، نقشه نهایی با  arc Map 10.3.1افزار

قطعه نمونه  779متر انجام و مجموعاً  951×  211با ابعاد شبکه برداری به روش منظم تصادفی توجه به مساحت آن واحد، نمونه

درصد از  99/68هکتار برداشت شد. نتایج تاثیر همبستگی در مدل رگرسیونی خطی نشان داد که  9/1ای شکل به مساحت دایره

 تغییرات تراکم درختان با تغییر درصد رس و عمق خاک قابل تبیین است.

 ن، سراوان گیالن، رگرسیون.تراکم درختا کلمات کلیدی:

  

mailto:ایران.amanmkalteh@gmail.com
mailto:ایران.amanmkalteh@gmail.com
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 های هیرکانیتهدیدات بخش صنعت توریسم در جنگل -1-1-1

 مریم وریج کاظمی

 جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران یدانشجو دکتر

(mariamverijkazemi@gmail.com ) 

 

 چکیده

های کیلومترمربع تنها فسیل 811سال و مساحتی در حدودهیرکانی با قدمتی حدود سی میلیون  -های کاسپین)خزری(جنگل

های که از آن به رویه از جنگلبرداری بیبهرهطی چند سال اخیر اند که به تدریج در حال نابودی هستند. زنده جهان معرفی شده

است.عالوه بر  شود، موجب مشکالت زیست محیطی فراوان شدهعنوان سرمایه ملی و جهانی)میراث مشترک بشریت( یاد می

کرد هم اینک های هیرکانی را تهدید میهای که در طول سالیان به لحاظ چرای دام و قطع درختان وآفات گیاهی، جنگلآسیب 

دهد توانسته پیامدهای ناگوارتری نسبت به ها را مورد تعدی قرار میورود صنعت توریسم که بدون هیچ پشتوانه مدیریتی جنگل

توصیفی و تحقیقات میدانی نگارنده به بررسی -ها وارد آورد. از این رو این مقاله با روش تحلیلیپیکره جنگلهای پیشین بر آسیب

تهدیدات زیست محیطی ناشی از مصرف نامحدود منابع جنگلی برای اهداف گردشگری و صنعت توریسم که منجر به فاجعه 

 پردازد.زیست محیطی خواهد شد، می

 

 های انسانیهیرکانی، صنعت توریسم، تخریب، فعالیت هایجنگل کلمات کلیدی:
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های مناسب  تفرج و جنگلداری با بکارگیری محدوده شناختیبوم ارزیابی توان -1-1-1

 مدل تجزیه و تحلیل سیستمی

  8، شادی شریفیان*1فرحناز رشیدی

قیقات، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تح نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، -9*

  (Rashidi@rifr-ac.ir) آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

آمایش سرزمین، دانشگاه پیام نور، واحد تهران  ارزیابی و –آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانش -2

  شرق

 

 

  چکیده

بـه بررسـی کـاربری تفـرج گسـترده و      باشد. لذا در این مطالعه رسیدن به توسعه پایدار مستلزم ارزیابی توان تولیدی سرزمین می

 شناسـایی  -9داری با استفاده از روش سیستمی در شمال استان البرز پرداخته شد. فرآیند ارزیابی در سه مرحله متمرکز و جنگ

ی منظور معیارهـای فیزیکـی و زیسـت   بندی انجام شد.  بدینارزیابی و طبقه -9بندی، جمع و تحلیل و تجزیه -2اکولوژیکی،  منابع

های مربوط )شیب، جهت، ارتفاع، باران و دما، پوشش گیاهی )تیپ و تراکم(، فرسایش پذیری، واحـد اراضـی   تعیین و سپس نقشه

خاک، کاربری اراضی، بافت، عمق و زهکشی خاک(  بدست آمد. با استفاده از روش ارزیابی چند عامله و بر اساس رهیافت تجزیه و 

هـای تـوان تولیـدی بـرای دو     های یگان زیست محیطی و در نهایت نقشهکل زمین و نقشهتحلیل سیستمی دکتر مخدوم نقشه ش

درصـد از منطقـه در کـاربری     91درصد از منطقه در کاربری جنگلـداری و  9/26کاربری ذکر شده بدست آمد. نتایج بیانگر آنست 

 تفرج )گسترده و متمرکز( قرار دارند.

 متمرکز، تفرج گستردهارزیابی، جنگلداری، تفرج  کلمات کلیدی:
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 ها به کمک علم شبکهسوزی جنگلسازی آتشمدل -1-1-2

 9، سید محمد مینویی8، علی کمندی1فواد نامجو

 دانشگاه تهران  دانشکده علزم مهندسی  دانشجزی کارشناسی ارشد الگزریتج و م اسکات -9

 دانشگاه تهران  دانشکده علزم مهندسی  استادیار دانشکده علزم مهندسی -2
 ا زاردانشگاه صنعتی اصفهان  دانشجزی کارشناسی ارشد نرم -9

 
 چکیده

ای است که به عوامل بسیاری نظیر نوع پوشش گیاهی، فاصله گیاهان، ها از موضوعات بسیار پیچیدهسوزی جنگلمدلسازی آتش

ها و مراتع وزی در جنگلسرطوبت گیاهان و وزش باد وابسته است. این وابستگی سبب پیچیده شدن الگوهای مدلسازی آتش

های سوزیتوجهی در گسترش آتشاند، تأثیر قابلدادهی مکانی مناطق با گیاهان و درختانی که رطوبت از دست شود. فاصلهمی

تواند بر اتصال این صورت پویا میکنند. الگوی بارش بهبزرگ جنگلی دارد. هنگام گسترش آتش این مناطق مانند سوخت عمل می

تواند الگوی مناسبی از اتصال زمانی تغییرات بارش، می-خشک تأثیر بگذارد. پایش مکانی از طریق کنترل توزیع سوختمناطق 

سوزی است. در این مقاله یک رویکرد مبتنی بر علم شبکه سوخت خشک ارائه دهد، که پتانسیل بزرگی برای کنترل خطر آتش

دهیم. از آنجا که متاسفانه اطالعات کافی با مقیاس نظریه تراوش ارائه میسوزی با استفاده از سازی گسترش آتشبرای مدل

های کشور عزیزمان در دسترس نبود، در این مقاله تکامل زمانی اتصال سوخت خشک در شمال شرقی مناسب در خصوص جنگل

دهد تغییرات سریع مطالعه نشان میایم. این وتحلیل کردهرا تجزیه 2121سوزی بزرگ جنگلی سال استرالیا )کوئینزلند( در آتش

های وسیع جنگلی است. در این مقاله نشان دادیم که چگونه علم شبکه سوزیشرط آتشهای خشک پیشسوخت در اتصال

 ای مورد استفاده قرار گیرد.های پیچیدهسازی چنین پدیدهتواند در مدلمی

سنج طیفی تصویربرداری با وضوح متوسط تابشسیستم ش، ها، شبکه سوختی، نظریه تراوسوزی جنگلآتش کلمات کلیدی:

 ناسا، علم شبکه
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 "های کشور، تحول مدیریتچشم انداز جنگل"بیانیه همایش ملی  -8

 مقدمه

به تصویب  9995داری شمال کشور در سال های جنگلها گفتگو و کشمکش، توقف فعالیت طرحسرانجام پس از سال

اقتصادی  -د و مفهوم تحول مدیریت در آن به الزامی قانونی در برنامه ششم توسعه اجتماعیمجلس شورای اسالمی رسی

 کشور تبدیل شد.

 یبه عنوان سازمان  یرانجنگل ا یمموسسه شمای عمومی است؛ سازی ملی، وظیفهاز آنجایی که مشارکت در این تصمیم

پیشنهاد  9998بخش جنگل؛ در اردیبهشت سال  و دانش آموختگان اناز متخصص ایمردم نهاد متشکل از مجموعه

به عنوان های کشور؛ تحول مدیریت را به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انداز جنگلبرگزاری همایش چشم

 کشور ارائه و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت. بخش جنگل ینهاد علم یرپاتریند

انشگاه تربیت مدرس؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ این همایش در ادامه از حمایت فکری و معنوی د

ها و مراتع کشور؛ سازمان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه گیالن؛ موسسه تحقیقات جنگل

داز و انها، مراتع و ابخیزداری کشور؛ سازمان حفاظت محیط زیست؛ انجمن جنگلبانی ایران؛ و پژوهشکده چشمجنگل

 پژوهی برخوردار شده است.آینده

 اهداف این همایش عبارت بود از:

  ؛و مردم نهاد یقاتیتحق یی،اجرا هایسازمان یان،دانشگاه اندیشیهم 

 ؛کشور یهادر مورد جنگل یقاتیتحق هایدستاورد ینبا آخر ییشناآ 

 ؛جنگل یریتمد ییاجرا هایها و راهکارراهبرد ها،یاستبه س یابیستد 

 (یجنگلبان یدانشگاه تهران و انجمن علم ی)با همکار یدائم یرخانهداده و دب یگاهپا جادای 

نفر از استادان و دانش آموختگان بخش جنگل کشور هفت محور به شرح زیر را  92کمیته علمی همایش متشکل از 

 برای همایش تعیین کردند:

 ها و راهبردها؛سیاست  -9

 های حقوقی و قانونی؛چارچوب  -2

 ؛مشارکت  -9

 کاالها و خدمات جنگل؛  -4

 شناسی و تغییر اقلیم؛جنگل  -5

 مهندسی جنگل سازگار؛ و  -6

 مدیریت و پایش.  -7

های مختلف های تخصصی هر محور با شرکت صاحب نظران بخشسپس، اعضای کمیته علمی نسبت به تشکیل کمیته

گفتگو در مورد موضوع هر محور  دانشگاهی، تحقیقاتی، اجرایی و مردم نهاد پرداخته و ضمن بررسی و داوری مقاالت؛ با

 جمع بندی خود را به همایش ارائه دادند.

ها، پیش های آینده پژوهی، برای اولین بار در این نوع پویشهمچنین برای ایجاد وحدت رویه و آشنایی بیشتر با روش

از  اعضای محترم  نفر 81در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور حدود  9998بهمن  29همایشی در روز 

 های تخصصی محورهای همایش برگزار گردید.کمیته
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 9گیری ویروس کرونا، زمان برگزاری همایش چند بار به تعویق افتاد و سرانجام در روز متاسفانه با توجه به شرایط همه

ت برگزیده همایش با مشارکت حضوری محدود و مشارکت مجازی در قالب وبینار برگزار و دو مقاله از مقاال 9999مهر 

 نیز همراه با جمع بندی هفت محور در آن ارائه گردید.

های محورهای هفت گانه همایش است که توسط کمیته علمی همایش به بندی دیدگاهآنچه در پی خواهد آمد جمع

 عنوان بیانیه همایش تدوین شده است.

  

 جمع بندی محورهای هفت گانه

های شمال ساله بر جنگل 61مدیریت دهد؛ نشان می های اخیردهههای جنگل در مروری کلی بر سیاست

واقع در دوران جدید زندگی اجتماعی، و برجسته در هایی نیز به همراه داشته؛ اما اگرچه موفقیت (؛9999-9998کشور)

شدن نقش جنگل در موضوعات محیط زیستی در ایران و جهان، در مجموع از مقبولیت مورد انتظار جامعه و 

 گذاران قرار گرفته است.گذاران برخوردار نشده و از این روی اتخاذ رویکرد نوین مورد توجه قانونیاستس

و  «مشارکت عملی اجتماعی»های آن توان در راستای حکمرانی مطلوب به حساب آورد که از ویژگیرویکرد نوین را می

است. در این صورت یکی از عوامل موثر در اتخاذ این رویکرد، « داوطلبانه و داوطلبانههای نیمهها و برنامهاتخاذ سیاست»

های تخصصی و های آموزشی، پژوهشی و اجرایی؛ و مشارکت و همراهی جوامع محلی و تشکلتعامل موثر بین بخش

 مردم نهاد است.

در ی و کندی سخت ابو تامین نسبی منافع و عالیق همه مرتبطان به ناچار در جلب مشارکت  هاتغییر رویکرد اگرچه

ها های دولتها و برنامهقطعا بر اصالح و بهبود سیاست مجموعه،هدفمند  هایگیرد؛ اما تالشصورت میسطوح باالیی 

 موثر خواهد بود. 

های کشور؛ تحول مدیریت در راستای چنین رویکردی جمع بندی محورهای هفت گانه همایش چشم انداز جنگل

 ردد. گتدوین و به شرح زیر اعالم می

 باشد.پوشانی موارد در بعضی محورها به ضرورت میهم

 

 ها و راهبردهامحور سیاست -1

 ها و راهبردها عبارت است از:رویکرد نوین در سیاستها و الزامات ضرورت

  (نسلی بین عدالت) آینده و حاضر نسل منافع به توجه ●

 کالن کشور؛ هاینامهو بر هاهای طبیعی و جنگل در سیاستاولویت دادن به اکوسیستم ●

 آوری و سازگاری؛تابکاهش رد کریزی با رویتوجه به تغییرات اقلیمی و برنامه ●

 ها؛برنامه و هاطرح و هادستگاه بین همکاری و هماهنگی و بومی زیست پارچهیک مدیریت به توجه ●

 ؛جنگل و سودجویانهجلوگیری از تغییرکاربری بی رویه ملی و  اراضی( کاداستر) حدنگاری نقشه اتمام ●

های خاص، احیای جنگل، افزایش موجودی مفهوم عام؛ برنامه ویژه برای اکوسیستم به داریجنگل نظام تقویت ●

 های جنگلی؛  سرپا و پرورش توده

 ها؛تخصیص اعتبار متناسب با نیاز و متوازن با سایر بخش ●

 ؛زدهرعلمی و شتاباستفاده از ذخیره دانایی و تجربه کشور و پرهیز از اقدامات غی ●

 مشارکت بازیگران در سطوح راهبردی؛ ساختاری و عملیاتی؛ ●

 نفعان و نقش آفرینان؛دست اندرکاران؛ ذیبرنامه ملی جنگل با مشارکت همه  تهیه ●

 المللی؛بین زیستی محیط هایپروتکل و هاکنوانسیون مفاد به توجه ●
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 های سازگار با طبیعت؛ ام فعالیتگیری مناسب از توان اقتصادی جنگل بر اساس انجبهره ●

 اجتماعی؛ و اقتصادی هایفعالیت در طبیعی منابع گذاریارزش ●

 محیط زیستی. هایارزیابی انجام ●

گانه: حفاظت؛ احیای جنگل؛ توانمندسازی جوامع محلی؛  99های تحقق مدیریت پایدار جنگل از طریق ارتقای سیاست

؛ آموزش و ترویج؛ ارتقا و تقویت سازمان اداره در جنگل تفرجبین بخشی؛ های اصالح قوانین جنگل؛ تقویت همکاری

 .های اطالعاتیتوسعه پایگاهو کننده جنگل؛ اصالح فرآیندهای قضایی؛ توسعه مشارکت بخش غیردولتی؛ 
 

 های حقوقی و قانونیمحور چارچوب -8

بستر الزم را جهت ؛ کشور یعینابع طبم یو آت یکنون یطبهنگام و متناسب با شرا ؛منسجم، مستحکم ینمجموعه قوان

 یانسان یداتموثر در قبال تهد یدگنو نقش بازدار یفی آن فراهموک یکم یهاارتقاء شاخص یزو ن یدارپا یریتاعمال مد

 خواهد نمود. یفاا یعی راو طب

 مبانی حاکم بر این قوانین عبارت است از: 

 منابع طبیعی؛ ر بخشو عملکردها د یکردهاها، رویاستدر اهداف، س یتجامع ●

 دولت؛  و مردم حقوق کننده تبیین ●

 یی؛ بودن آن در مراجع قضا یرقابل تفس یرو غ بودنساده  موجز و ●

 ؛ بردارانبهره یحقوق عرف یتبه مردم و تثب گرییامور تصد یضتفو ●

 ؛ ... یزگردهار یمی،اقل ییراتتغ یررو نظ یشپ یهابا توجه به چالش ینگریندهآ ●

 ؛ هابه آن مهوری اسالمی ایراناز الحاق دولت ج یناش یالمللینو تعهدات ب یفتکال به ییگوپاسخ ●

 یهاو جنگل یجنگل یو اراض یجنگل در منابع مل یکاربر ییرو منع تغ یعیطب یهاجنگل یحفظ کاربر ●

 ؛محدوده شهرها و یمدست کاشت واقع در حر

 نابع طبیعی؛م یریتدر مد یبوم یستز یتحاکم یکردرو ●

 دستگاه اجرایی منابع طبیعی؛ یمستقل برا یو مال یحقوق یتبودن شخصدارا  ●

 یعی و روزآمد کردن آن.منابع طب یهپا ینقوان یکرهحفظ پ ●

 

 محور مشارکت -9

 یبرا یانجام کار گروه ی،وجود دارد. مشارکت در مفهوم کل یو انتظارات متفاوت یف؛ تعار«مشارکت» یدرباره ●

 ست.و مشترک ا یجمع یهابه هدف یدنرس

 یهبهبود سرما یگران؛اعتماد در باز یجادها است و شامل اجنگل یاداره یخوب برا یاز اصول حکمران یکیمشارکت  ●

 .شودیهمه مشارکت کنندگان م یو توانمندساز یو اثربخش ی؛ئاکار یشافزا ی؛برابر یتتقو ی؛اجتماع

اعالم  ی؛ت: حساس شدن به موضوع؛ آگاهاس یرز یهامستلزم گام یعیمنابع طب یریتدر مد یمشارکت جوامع محل ●

افراد در جامعه  یشده و سبب توانمند ینداز فرا یرناپذ ییجدا ئیصورت فرد جز ینو اقدام. در ا یریپذنظر؛ نقش

 خواهد شد. یمحل

و توافق درون  یقاعده گذار ی؛گروه؛ بروز اختالف درون گروه یلاست: تشک یرشامل مراحل ز یانجام کار جمع ●

 ها.روش یاصالح و بهنگام ساز یابی؛جرا و ارزا ی؛گروه

امکان و  ینها قرار گرفته است؛ ادر دستور کار سازمان جنگل 9961که از دهه  ین؛نشجنگل هاییتجربه تعاون ●

گردد؛ اما به  یتلق یعیمنابع طب یریتمشارکت مردم در مد یبرا یموفق یرانیرا دارا بود که به عنوان مدل ا یتظرف
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 ییبه دستگاه اجرا یناننشجنگل یشترب اعتمادییو موجب ب یافتهتکامل ن یو قانون یمشکالت ادار یبرخ یلدل

 شد. 

 یدر اداره ی،اجتماعات محل یژهمشارکت مردم، به و یندفرا یلتسه یبرا یتنها نهاد قانون ی؛در حال حاضر تعاون ●

 جنگل است. 

 یاراتاز اخت یبخش یآن، واگذار یت که هدف اصلاس یراخ یهااز ابتکارات سال یکی ی؛داری اجتماعجنگل ●

از طرف  هایییتمسئول یرفتنپذ یارات،و متناسب با آن اخت یبه مردم محل یعموم یهاامور جنگل یسازمان متول

 کاراست.  یها به شکلجنگل یاداره یبرا یمردم محل

داری جنگل یهاطرح یبرخ یشیآزما یبه منظور اجرا ییهاشمال تالش یهاجنگل یریتدر کشور ما و در مد ●

مطلوب منجر نشده است. الزم  ییجهبه نت یو قانون یوجود موانع ادار یلاجتماع محور به عمل آمده است که به دل

جنگلداری  یهاطرح یشیآزما یاجرا یرو یشمورد صورت گرفته و موانع پ یندر ا یمناسب یشیاست بازاند

قابل  یجنگل با مشارکت اجتماعات محل یاداره یبرا یزم به عنوان روشرفع گردد تا پس از اصالحات ال یاجتماع

 باشد.  یهارا

 یکه وقت یمعن ینبد .انصاف است یامؤلفه عدالت  یعی،منابع طب یریتنکته مهم در موضوع مشارکت در مد یک ●

 یترعا یزلت ناز اجتماع نگردد بلکه عدا یمحدود به بخش شود،یمطرح م یعیمنابع طب یمشارکت یریتموضوع مد

به مشارکت وارد  یجد یهاو لطمه شودیم اعتمادییمنجر به ب عدالتیی. بماندیمؤلفه گاه از نظر دور م ینشود. ا

 .سازدیم

هستند که هر  یعیمنابع طب یهاو اداره یبرداران محلاغلب بهره ،کنش مشارکت یدوسو یعیمنابع طب یریتدر مد ●

منابع  یهاو اداره یبرداربهره یبردار در پکنش مشارکت دارند. بهره شدن در یراز درگ یکدام هدف مشخص

مشارکت  یبردار برابهره ینکها یهستند. برا ید شوندهتجد یعیمنابع طب یتحفظ و بهبود وضع یدر پ یعیطب

 یتحقوق به رسم یدو طرف روشن شود. در گام بعد هاییتمتقاعد شود، الزم است اول حقوق، منافع و مسئول

 ناخته شود.ش

، در حفاظت از منابع هاسمنخصوص بهی مدن یو نهادها یمشارکت فعال مردم محل یتاهم یر،اخ یهادهه یط ●

و ... آشکار شده و اتخاذ  یقحر یاطفا ها؛یماریکنترل آفات و ب زایی،یابانو ب ییزدامقابله با جنگل یعی؛طب

 است. یتو تقو یلتکم یازمندل شده است که نیها تبداز اقدامات سازمان جنگل یبه بخش یمشارکت یکردهایرو

 یمردم نهاد؛ نهادها یهابلکه سازمان یستن یها تنها محدود به مشارکت جوامع محلجنگل یریتمشارکت در مد ●

 همپوشان مانند وزارت جهاد یفبا وظا ییهاو دستگاه یعموم ینهادها ی؛و ادار یاسیس ینهادها ی؛و آموزش یعلم

و مانند  زیستیطسازمان حفاظت مح یرو،وزارت ن ی،و گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثرت موزا ی،کشاورز

 ها هستند. بهتر جنگل یها در ادارهسازمان جنگل یکشر یزآن ن

از قدرت و  یبخش ی؛دولت یهااصل است که دستگاه ینا یواقع یرشمشارکت است پذ یتآنچه ضامن موفق ●

مندان و عموم عالقه یمدن یها، نهادهاسمن ی،محل یجامعه یهاسازمان ی،محل خود را به اجتماعات یاراتاخت

 یتمتقابال مسئول یزن یر کنش مشارکتیگد یهابشناسند و طرف یتها را به رسمواگذار نموده و حقوق و حضور آن

 .شودیدرازمدت محسوب م یندیکه مشارکت فرا یمنبر یادحال از  ین. در عیرندمورد تعهد را بپذ

 

 محور کاالها و خدمات جنگل -3

 هاییستمکارکردها و خدمات اکوس یعآن محدود نبوده و دامنه وس یدیتول یبه کاالها ها صرفاًارزش جنگل امروزه ●

 است. یرگذارجنگل تاث یزیرو برنامه یریتدر مد یجنگل
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رمان دو دهه گذشته آ ینتریچالش و راهبرد ینترمهم یکیبه اقتصاد اکولوژ یاقتصاد یستز یطاز مح حرکت ●

 است.

چوب( و حرکت به سمت استفاده چند منظوره جهت بهبود  یدها )تولبه جنگل یگرفتن از نگاه تک بعد فاصله ●

توسعه کشور خواهد شد؛ اگرچه  یهادر برنامه یعیمنابع طب یگاهجا یضرورت بوده و سبب ارتقا یکها آن یتوضع

 .یست( قابل فهم نوسنتز)فت یعیطب یدبه عامل تول چوب جنگل هم با توجه یدمنع استفاده از تول

 

 محور جنگل شناسی و تغییر اقلیم -1

های حیات، بایستی بر اساس دیدگاه ریزی برای پرورش جنگل با اهداف چندگانه و اولویت حفظ تنوع در فرمبرنامه

طبیعی تحول و پویایی توده  ریزی باید در مسیرشناسی همگام با طبیعت صورت گیرد. بر این اساس این برنامهجنگل

شک در این دیدگاه حفظ جنگل و افزایش توان استوار بوده و ضامن ایجاد شرایط حفظ تعادل زیستی باشد. بی

های طبیعی )مانند تغییرات اقلیمی( و انسانی در های جنگلی در مواجهه با اثرات آشفتگیآوری تودهاکولوژیک و تاب

 اولویت قرار دارد. 

 شناسی همگام با طبیعت  موارد زیر مورد تاکید است:  ریزی با دیدگاه جنگلبرنامه در اجرا و

 حفظ تمامی کارکردهای بوم سازگان جنگل )اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(؛ ●

 های جنگلی؛ریزی بر اساس مسیرهای تحولی )مراحل و فازها( در تودهبرنامه ●

اری با بیشترین میزان پیچیدگی در ساختار به منظور حفظ تمامی پرورش جنگل با هدف ایجاد وضعیت ساخت ●

 کارکردها؛

 دارها؛ های حفظ تنوع مانند، درختان زیستگاهی و خشکهنگهداشت کانون ●

 های بومی؛ خورده و در صورت لزوم کاشت گونههای دستایجاد شرایط مطلوب برای بازگشت اکوسیستمی در توده ●

 رهیز از گونه دخالت منجر به حذف پوشش تاجی جنگل؛حفظ پوشش تاجی در جنگل و پ ●

تعیین دقیق پارامترهای کمی تعداد، حجم و رویش در هکتار و تنظیم میزان برداشت بر اساس آماربرداری  نزدیک  ●

 به واقعیت؛

 پرهیز از ارائه یک نسخه واحد برای تمام جنگل و برنامه جنگل شناسی خاص برای توده یا واحد محیط زیستی؛ ●

های غیربومی و یا بومی نامتناسب با رویشگاه و همچنین پرهیز از کاشت نهال با مبدا متفاوت رهیز از کاشت گونهپ ●

 از رویشگاه و استفاده از منابع ژنتیکی همان منطقه؛

سازماندهی مناسب واحدهای اجرایی با ایجاد واحد کار با مسئولیت بلندمدت کارشناس دائمی بر اساس مرزهای  ●

 ک؛اکولوژی

 نظارت کارشناسان خبره در مراحل طراحی، اجرا و نظارت. ●

 

 محور مهندسی جنگل سازگار -1

و تعهد و الزام  یمتالطم در روابط جهان ییراتتغ ین،مصرف منابع محدود کره زم یت،جمع یعدر ارتباط با رشد سر ●

 وجود دارد. یقضتنااز جنگل نظرات م یبرداردرباره نقش بهره یستز یطمح یداریبه پا

 یادن یاز کشورها یاریهمانند بس یزمصرف چوب در کشور ما ن یزانها، مبا کاهش برداشت از سطح جنگل همزمان ●

 .شودیصحبت م یزها نها و حفاظت از آنهر روزه از کاهش سطح جنگل کهیدر حال باشد؛یم یشدر حال افزا

با  یعموم یازهاین یناز جنگل تام یبرداردف بهرهه یراجنگل نام برد؛ ز یببه عنوان عامل تخر یدنبا یبرداربهره از ●

 است. یعیمنبع طب ینبودن ا یرپذ یدتجد توجه به
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با  یندهآن در آ یتو اهم شودیمنافع جنگل را هم شامل م یرو سا یستاز جنگل فقط برداشت چوب ن یبرداربهره ●

 . یابدیم یشروز به روز افزا هایتتوجه به مشکالت و محدود

توقف  یروینداشته باشد. از ا یجهان یرتواند تاثیدهد م یم یرو یکه در سطح محل یاتفاقات ،یدارجنگ  در ●

 خواهد داشت.نبه همراه  یستز یطمح یبرا یسود یگر،د یادر نقطه یشترمنطقه و برداشت ب یکدر  یبرداربهره

 یشو افزا یکیاصالح تکن کشور را در ییزند و توانایبه بخش صنعت جنگل صدمه م یبرداربا بهره مخالفت ●

 .دهدیمردم کاهش م یمندیترضا

ساله و  برداشت هر یکهدر حال داری دارند؛از جنگل یدرست موضوع، عامه مردم اطالعات کم یحعلت عدم تشر به ●

 یجبلکه نتا گردد؛یمنافع جنگل نم یرجنگل و مانع استفاده از سا یباز جنگل نه تنها سبب تخر یشمتناسب با رو

کارگران خاص  یتمردم، ترب یاد اشتغال برایجمالک جنگل، ا یدارد مانند درآمد مداوم برا یقابل توجه مهم و

مانند  هایرساختز یرو سا یساتخاص کار جنگل، ساخت تأس یزاتساخت تجه ی،و ادار یجنگل، کارکنان فن یبرا

 ؛مرتبط با جنگل یعجاده و استقرار صنا

شمال  یهاشده جنگل یبرداربهره یهااز توده برخی یاتفاق مثبت برا ینو اخود را دارد  یتوان بازساز جنگل، ●

 کشور اتفاق افتاده است.

 

 محور مدیریت و پایش -1

 الف: مدیریت

 الزامات زیر ضروری است:ها، جنگل یریتجهت تحول در مد

جنگل( با  تمیساکوس یریتو مد یدار)جنگلداری پا ینبه جنگلداری نو یکاز جنگلداری کالس یکردرو ییرتغ ●

 ؛مربوطه هایو شاخص یارهامالحظه به مع

 ی هیرکانی؛هامدیریت جنگل تطبیقی در تحول مدیریت جنگل کاربرد ●

 ؛های مردم نهاد بر عملکردهاتقویت بخش نظارت دولتی و امکان نظارت سازمان ●

معیارها و جامع و متناسب سیاهه بر اساس های جایگزین( های مدیریت پایدار جنگل )طرحتهیه طرح ●

 ی شمال کشور؛هاهای مدیریت پایدار جنگلشاخص

 های اقتصادی و خدمات و کارکردهای اکولوژیک؛تعادل منفعت برقراری ●

 آن.و مقررات  ینو قوان یسازمان متول یالنیاصالح ساختار تشک ●

 ب: ارزیابی و پایش

  یت گذشته و حال؛و تحلیل وضع شدههای ارزیابی و پایش فعلی و انجامشناسی برنامهآسیب ●

پژوهی و بررسی احتمال تغییرات در پدیده ارائه راهکارهای تحول گرایانه برای وضعیت آینده با رویکرد آینده ●

 ها؛ها و سیاستجنگل و تغییر راهبرد

ها و راهبردهای پایش و ارزیابی موجود و بررسی نواقص آن و ارائه و اصالح پیشنهادی بررسی و تحلیل برنامه  ●

  آینده؛های راهبردها و وجه به رویکرد سیاستبا ت

  های کشور؛ملی آماربرداری از جنگلجامع تدوین برنامه  ●

  های اجرایی؛های پایش همراه با طراحی فعالیتزمان برنامهطراحی هم ●

  ها؛فراهم کردن شرایط قانونی و اداری برای استفاده از نتایج پایش در اصالح برنامه ●

و قوانین و نیز محور  گذارییش زیستی و فیزیکی و تعیین جایگاه و نقش محورهای سیاستعدم اکتفا به پا ●

  اجتماعی و اقتصادی در ارزیابی پایداری جنگل؛
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و پایش  استفاده از متخصصان حوزه سیاست جنگل و مسائل اقتصادی و اجتماعی برای تکمیل پازل ارزیابی ●

  ؛جنگل ها و فرآیندهای حاکم و تاثیرگذار برپدیده

  تعریف جامع و دقیق جنگل و اراضی جنگلی متناسب با تعاریف جهانی و ملی؛ ●

استانداردسازی تعاریف به عنوان مبنای ارزیابی به منظور جلوگیری از اختالفات آمار و نتایج ارزیابی و پایش  ●

  های مختلف؛دستگاه

های ویژه جنگل ایش پایداری جنگلپو معیارهای  هابرای بررسی روند تغییر شاخصها )دقیق نرمتهیه  ●

  شمال(؛

 ؛هاعیار و شاخصمای وضعیت های دورهها برای بررسیآوری دادهجمعهای مناسب تعیین روش  ●

  اجرای پایش در فواصل زمانی مناسب هر شاخص؛ ●

  ها و تعیین یک راهبرد مناسب برای پایش آن؛تعیین وضعیت دقیق مساحت جنگل ●

  داستر و تثبیت دقیق مرز منابع ملی و مستثنیات برای تعیین مرز دقیق جنگل؛تسریع در اجرای طرح کا ●

ها سازگان جنگل در چهار جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاههای پایش متغیرهای زیستی بومایجاد ایستگاه ●

 ای؛و آماربرداری دوره

شرح خدمات مطالعات  های شمال کشور و در غالبپایش کارکردهای مختلف در واحد حوزه آبخیز جنگل ●

  تفضیلی مدیریت منابع طبیعی؛نیمه

  پایش نتایج شرح خدمات مطالعات منابع طبیعی؛ ●

  های جدید علمی و ابزارهای نوین در عرصه علم و اصالحات مستمر؛پایش نتایج یافته ●

 ین عامل.ترعنوان کلیدیدهی به آینده منابع طبیعی و انتظارات بهاستفاده از نتایج پایش برای جهت ●

 

 

 

 


