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می دهد. بنابراین براساس تعاریف فائو، ما در زمره کشورهای فقیر از نظر 
پوشش جنگلی قرار داریم. این در حالي است  که در گذشته اي نه چندان 
دور مساحت سطوح  جنگلی کشورمان بیش از 18 میلیون هكتار بوده 
است. طی  ۴۴ سال  اخیر 6 میلیون هكتار اراضی جنگلی  از بین  رفته  اند 
که آمار بسیار نگران کننده اي است )مدیررحمتی، 136۴؛ تابش، 1393(. 
در چند دهه اخیر به دالیل متعددي همچون افزایش جمعیت و نیاز به 
چوب بیشتر و درنتیجه بهره برداري بي رویه  از جنگل ها، از طرفی توسعه 
با  شهرها و تأسیسات شهري و صنعتي و همچنین تخریب و تجاوز 

کاهش جدي سطح جنگل های کشور مواجه بوده ایم. 
عواقب و اثرات زیان بار تخریب جنگل ها نیز عالوه بر مشكالت 
عمومی  بهداشت  و  سالمت  با  مستقیم  ارتباط  در  که  محیط زیستی 
بین رفتن پوشش گیاهی، بروز سیالب های  به دلیل از  انسان ها است، 
مخرب و رانش زمین، خسارت های زیاد مالی و جانی را به دنبال دارد. 
این  شاهد  کشور  شمالی  استان های  در  دفعات  به  اخیر  سال های  در 

بحران ها بوده ایم.
برای  راهكار  حیاتی ترین  گفت  بتوان  شاید  و  مهمترین  از  یكی 
جنگل های  بیشتر  نابودی  و  تخریب  بحران  و  چالش  از  برون رفت 
باقیمانده و تأمین چوب مورد نیاز کشور، زراعت چوب و توسعه آن 
با این کار می توان در  به ویژه در خارج از عرصه های جنگلی است. 
نیازهای چوبی  فراوان چوب و رفع حداقل  تولید  با  نخستین مرحله 
در کشور برای برنامه ریزی های بعدی و مقابله با سایر عوامل مخرب، 

اقدام کرد. 
برای بسیاری از صنایع سلولزی مثل نئوپان، فیبر و کاغذ، کشت و 
توسعه زراعت چوب، به ویژه صنوبر در دوره های بهره برداری کوتاه مدت 
2، 3 و ۴ ساله می تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا 
رقم های مناسب این درخت با اجرای پروژه های تحقیقاتی در بخش 
تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور با نتایج موفقیت آمیز همراه بوده است. تولید در این سیستم های 
کوتاه مدت بهره برداری و با ارقام اصالح شده صنوبر بیش از ۴ برابر 
تولید با گونه های بومی و کشت های سنتی صنوبر است )مدیررحمتی، 
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مقدمه
بسیاری از کشاورزان جنوب تهران، دشت ورامین و شهرري که به کاشت 
سبزي و صیفي اشتغال دارند، زراعت خود را با فاضالب آبیاری مي کنند. 
از آنجا که سبزي و صیفي معموالً به صورت تازه و خام مصرف می شود، 
درنتیجه آالینده هاي  میكروبي به طور مستقیم وارد بدن انسان می شوند. 
آالینده هاي غیرمیكروبی همچون فلزات سنگین که حتي بر اثر حرارت 
پخت هم از بین نمي روند  مي توانند موجب ابتالی انسان به بسیاري از 

بیماري ها شوند. 
تأمین منابع آبی، مشكل اساسی امروز کشور در فضای سبز و 
)آب هاي  فاضالب ها  از  استفاده  می آید.  به شمار  شهری  خدمات 
آب هاي  جزء  موجود،  معیارهاي  براساس  هم اکنون  که  نامتعارف( 
مصرفي در برنامه ریزي آبیاري لحاظ نمي شود، مي تواند به عنوان یك 
منبع جدید آب با اندیشیدن تمهیدات الزم براي مصارف کشاورزي 
در نظر گرفته شود. کاشت گونه های درختی نظیر صنوبر از جنبه های 
مختلف نظیر ایجاد فضاهای سبز شهری، تلطیف هوا، کاهش ضررهای 
ریزگردها و گرد و خاک های داخلی، تولید اکسیژن و زیباسازی 
مناظر شهری در هوای گرم و خشك تهران بسیار مفید است. از 
طرفی باتوجه به رشد سریع گونه های صنوبر و امكان استفاده از 
فاضالب برای آبیاری این درختان و در نهایت تولید چوب، با در 
نظر گرفتن محدودیت سطح جنگل های طبیعی و کمبود چوب، 
همچنین خشك کردن باتالق های حاصل از فاضالب در اطراف 
شهر و درنتیجه از بین بردن کانون های رشد حشرات موذی و 
بیماری ها، گسترش کاشت این درختان در کشور از اهمیت زیادی 

برخوردار است.

محدودیت سطح جنگل ها و کمبود چوب در کشور
باتوجه به موقعیت جغرافیایي که کشور ایران در آن قرار گرفته، 
یكی از مناطق واقع در کمربند بیابان زایی و خشك دنیا بوده و 
سطح بسیار کمی از کشور را جنگل پوشانده است. مساحت 
جنگل هاي ایران حدود 12/۴ میلیون هكتار برآورد شده و به 
عبارتی تنها 7/3 درصد از مساحت کشور را جنگل تشكیل 
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مشکالت تأمین آب در کشور و راهکار توسعه زراعت چوب
کمبود آب در بسیاری از زمینه ها مشكالت جدی برای کشت و کار 
کشاورزی ایجاد می کند. اگرچه بیشترین هدررفت همین مقدار کم آب 
نیز به  دلیل نبود مدیریت صحیح آبیاری اتفاق می افتد. تقریبًا ثابت شده 
کـه تمام مشكالت آب ناشی از محدودیت منابع آن نیست بلكه عوامل 
دیگری نیز در این میان تأثیر دارند. این عوامل به طور کلی ارتباطی بـا 
شرایط فیزیكی، آب و هوا یـا تغییر اقلیم ندارند و عمده مشكالت ناشی 
از عوامل انسانی هستند )میرزائی، 1395(. بر این اساس بخش مهمی از 
معضالت منابع آب ایران را می توان مدیریتی دانست. بخش کشاورزي با 
بیش از 90 درصد بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشور به شمار 
مي رود. بیش از 60 درصد اتالف منابع آب نیز به دلیل استفاده نكردن از 
فناوري هاي پیشرفته آبیاري در این بخش به هدر مي رود. تعدادي از 
کارشناسان معتقدند که مدیریت منابع آب کشور در شرایط فعلي، مناسب 
نیست و موجب شده تا در سال هاي اخیر شاهد کاهش منابع آب هاي 
زیرزمیني و نیز کاهش سطح زیرکشت کشاورزي در برخي مناطق باشیم. 
باید با در نظر گرفتن منابع آبی، فناوری، نیروی انسانی و توان اکولوژیكی 
اقدام کنیم. این معنی اساس توسعه پایدار است )میرزائی، 1395؛ تابش، 
1393(. ایران همواره دوره های خشكسالی  را از سر گذرانده و این پدیده 
طبیعی با بررسی دوره های بازگشت قابل پیش بینی و تا حدی نیز قابل 

مدیریت است. وضعیت عرصه های آبی 
امروز  همچون  دوره ای  هیچ  در  ایران 
شدن  خشك  است.  نبوده  نگران کننده 
و  کارون  همچون  مهمی  رودخانه های 
زاینده رود و دریاچه ها و تاالب هایی نظیر 
به دلیل خشكسالی   نه  بختگان  و  ارومیه 
در  صحیح  مدیریت  فقدان  از  بلكه 
عرصه منابع آبی کشور پدید آمده است 

)خسروی فرد، 1392(.
توسعه صنوبرکاری یا زراعت چوب 
نیاز آبی نسبتًا زیادی دارد اما در مقایسه 

یا سبزی و صیفی آب کمتری  باغ سیب  از محصوالت مثل  با بعضی 
می خواهد. با استفاده از فناوري هاي پیشرفته آبیاري و جلوگیری از اتالف 
آب، توسعه صنوبرکاری مقرون به صرفه خواهد بود. اما متأسفانه تاکنون 
اقدام جدی و فراگیری در این زمینه از طرف مسئوالن مربوطه صورت 
نگرفته است. باتوجه به نقش مهم صنوبر در ارتباط با حفظ جنگل های 
طبیعی کشور که برای حفظ بهداشت، سالمت و حیات انسان ها ضروری 
است، باید تولید صنوبر به عنوان یك محصول استراتژیك، محسوب شده 
و با تمام توان و استفاده از فناوری های پیشرفته به ویژه در بحث آبیاری 

نسبت به توسعه آن در کشور همت گماشت.
عملیات  و  تحقیقاتی  پروژه های  بررسی  مقاله،  این  بحث  موضوع 
و  فاضالب ها  از  متأثر  اراضی  در  صنوبرکاری  خصوص  در  اجرایی 
پساب های شهری در جنوب شهر تهران است. سطوح وسیعی از چنین 

اراضی در مناطق مختلف کشور نیز وجود دارد و همواره مشكالت و 
ایجاد می کنند  افراد  بهداشت و سالمت  با  ارتباط  معضالت زیادی در 
)شكل های 1 و 2(. با کاشت رقم های مناسب صنوبر و سایر گونه های 
درختی سریع الرشد همچون بید، اکالیپتوس و ... که در مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور در قالب پروژه های تحقیقاتی بررسی و مشخص 
شده است، می توان اقدامات ارزشمندی را صورت داد. در این زمینه 
می توان با استفاده از اراضی تحت تأثیر آب های آلوده یا فاضالب ها که 
سطوح وسیعی از آنها در مناطق مختلف کشور و به ویژه در کالن شهرها 
وجود دارد، ضمن توسعه زراعت چوب نسبت به جایگزین کردن آن با 
مزارع کشت و تولید سبزی و صیفی و سایر محصوالت زراعی که تهدید 

جدی برای سالمت انسان ها هستند، اقدام کرد.

اصول گیاه پاالیی و ارزیابی رقم های پرمحصول صنوبر برای 
توسعه زراعت چوب در جنوب تهران

گیاه پاالیی تكنیك پاالیشی برای جذب، تغییر شكل، تجمیع یا تصعید 
آالینده ها با کمك گیاهان برای زدودن آلودگی های آب، خاک و 
هوا است. تأثیر و کارایي گیاهان انباشت کننده فلزات سنگین به مقدار 
زیادي بستگي به خصوصیات گیاهان از جمله سرعت رشد، بیوماس، 
دامنه تحمل و تجمع عناصر سنگین 
و غلظت های مختلف عناصر سرب، 
خاک  در  نیكل  و  روی  کادمیوم، 
دارد. باتوجه به  اینكه  ایران در کمربند 
خشك و نیمه خشك جهان قرار دارد، 
تأمین منابع آبی مشكل اصلی امروز 
نگهداری فضای  ایجاد و  کشور در 
سبز و خدمات شهری است. استفاده 
هم اکنون  که  نامتعارف  آب  هاي  از 
لحاظ  آبیاري،  برنامه ریزي  در 
نمي شوند به عنوان یك منبع جدید 
آب در نظر گرفته می شود. با عنایت به  این که حدود سه چهارم 
آب مصرفی شهرها به فاضالب تبدیل مي شود، استفاده مجدد از 
پساب فاضالب ها، عالوه بر حفظ موجودیت منابع آب از طریق 
برگشت دادن جریان هاي فاضالب به زمین، گسترش فضاي سبز و 
مناطق گردشگری، کنترل بیابان زایي، حفاظت خاک و پاالیش آن 
از طریق رشد گونه های درختی مناسب و جلوگیري از فرسایش 
خاک را نیز به دنبال خواهد داشت. در جنوب شهر تهران 37 هزار 
هكتار زمین کشاورزی وجود دارد. 20 هزار هكتار از این اراضی 
شامل 11 هزار و 500 هكتار گندم و8 هزار و 500 هكتار جو در 
پاییز کشت می شود. کشت بهاره شامل ۴ هزار تا ۴ هزار و 500 
هكتار سبزی و صیفی و 8 هزار و 500 تا 9 هزار هكتار ذرت 
است )قمری زارع، 139۴(. بنا بر گزارش مدیرعامل شرکت آب 

 باتوجه به نقش مهم صنوبر در ارتباط با 
حفظ جنگل های طبیعی کشور که برای حفظ 
بهداشت، سالمت و حیات انسان ها ضروری 
است، باید تولید صنوبر به عنوان یک محصول 
استراتژیک، محسوب شده و با تمام توان و 
به ویژه در  فناوری های پیشرفته  از  استفاده 
بحث آبیاری نسبت به توسعه آن در کشور 

همت گماشت.
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می دهد. مطالعات انجام شده در شرایط تجربی مختلف، نشان می دهد که 
درختان صنوبر در برابر عناصری نظیر مس، کادمیوم و روی، الگوهای 
متفاوتی برای تحمل و تجمع عناصر از خود نشان می دهند. کارایي جذب 
فلزات سنگین در محیط هاي مختلف و انباشت آن بستگي به فاکتورهاي 
زیادي دارد که در درجه اول به ژنوتیپ گیاه و در درجه دوم به سن آن 

بستگی دارد.
نكته بسیار مهمتر اینكه کسب درآمد حاصل از چوب های تولیدی در 
دوره های کوتاه مدت صنوبر تا حدودی هم پوشانی زمانی با تولید سبزی 
و صیفی داشته و در نتیجه عالقه مندی برای جایگزینی نوع محصول در 

کشاورزان به وجود خواهد آمد.

اقدامات اجرایی صنوبرکاری در اراضی زیر کشت سبزی و 
جالیز با فاضالب شهری در جنوب تهران

اقدامات اولیه صنوبرکاری در اراضی زیر کشت سبزی و جالیز با فاضالب 
شهری در جنوب تهران از سال 1387 از طرف مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور شروع شد. با مراجعات مكرر به معاونت امور تولیدات 
جهاد  ادارات  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان  گیاهی، 
کشاورزی جنوب تهران و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
تهران با برگزاری جلسات و بازدید از اراضی سبزی و صیفی کاری جنوب 
شهر، صنوبرکاری تحت آبیاری با فاضالب مورد بررسی قرار گرفت. در 
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شكل 1- فاضالب جنوب تهران )سمت راست(، کانال فاضالب شرق تهران )سمت چپ( در شهرری

شكل 2- اراضی سبزي و صیفي کاري در جنوب شهر تهران )سمت راست(، فاضالب صنعتی در شهرری )سمت چپ(

منطقه ای شهر تهران، حدود 28 هزار هكتار از اراضی کشاورزی 
شهرری با آب های فاضالب ، سیالب های رودخانه های کن و 

سرخه حصار آبیاری می شود )ارتقایی، 139۴(. 
قدر مسلم سطوح وسیعی از این نوع اراضی در کالن شهرها، 
شهرها و حتی روستاها وجود دارد که در آنها محصوالت زراعی، 
آبیاری می شوند.  به وسیله فاضالب ها  به ویژه سبزی و صیفی 
تغذیه این محصوالت توسط انسان چه از نظر انواع آالینده های 
میكروبی و چه از نظر عناصر و فلزات سنگین همواره آسیب ها و خطرات 
زیادی را به همراه دارد. براساس نظر کارشناسان بهداشت و سالمت تغذیه، 
آبیاری مزارع با فاضالب تصفیه نشده عامل بروز انواع بیماری های انگلی، 
روده ای و سرطان هاست. متأسفانه آمار صحیح و قابل استنادی از این 
به هرحال  ولی  ندارد.  وجود  کشور  در  زمینه ها(  سایر  )همانند  سطوح 
مساحت قابل توجهی را شامل می شود و می تواند طی بررسی میدانی 
کرد.  اقدام  به کشت جایگزین و زراعت چوب  نسبت  برنامه ریزی،  و 
گونه های متعلق به جنس صنوبر به دلیل بیوماس باال، ریشه های گسترده، 
نرخ باالی تعرق و تكثیر آسان، گزینه مناسبی برای گیاه پاالیی محسوب 
می شوند. در کشور آمریكا از صنوبر برای پاالیش عناصری نظیر سرب، 
کادمیوم، روی و آرسنیك و نیز خنثی کردن حالل ها و مواد شیمیایی 
نظیر نیترات  ها استفاده می شود. صنوبر، آرسنیك، منگنز و آهن را در 
خود انباشته کرده و این فلزات را به بافت های باالی سطح زمین انتقال 
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و مهم، جنگل های دست کاشت و به ویژه توسعه زراعت چوب در کشور در 
آینده خواهد بود. نتیجه مذاکرات در مرحله اول موافقت صنایع با تأمین هزینه 
یك میلیارد تومانی برای خرید یك میلیون اصله نهال صنوبر به منظور توزیع 
رایگان بین کشاورزان جنوب شهر تهران و سایر مناطق را به دنبال داشت که 
اعتبار آن از طرف »انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب و کاغذ ایران« 
تأمین شد. به دلیل سپری شدن فصل مناسب کاشت، تنها 100 هزار اصله نهال 
صنوبر که هزینه آن از طرف انجمن مذکور تأمین شده بود در سطحی حدود 
30 هكتار از اراضی سبزی و صیفی جنوب تهران کاشته شد )شكل های 3، 
۴، 5 و 6(. این برنامه  باید با تمام توان ادامه پیدا می کرد اما متأسفانه همه 
چیز رها شد؛ هم در تداوم نظارت بر عرصه های کشت شده و هم در روند 
ادامه جذب سرمایه گذاری صاحبان صنایع که طی جلسات، گردهمایی ها 
و همایش های مختلف )که از سال1387 شروع شده بود( شرکت داشتند. 
الزم به ذکر است که با شرکت فعال تعداد زیادی از مدیران صنایع و حضور 
آنها حتی در کارگروه های تخصصی کمیسیون ملی صنوبر و مشارکت در 
بسیاری از موضوعات اجرایی و تحقیقی که خطوط کاری آنها برای آینده 
تعیین و تبیین شده بود، می توانست افق روشنی فراروی آینده باشد. ضرورت 
توسعه زراعت چوب در کشور نه تنها موجب حفاظت از محیط زیست شده 
بلكه تضمین کننده ادامه حیات خود صنایع چوب در کشور نیز خواهد بود. 
بنابراین گرایش سرمایه گذاری در توسعه زراعت چوب در صاحبان صنایع 
به نحو شایسته ای ایجاد و همان گونه که اشاره شد با تأمین هزینه خرید 

نهایت طرح تحقیقی- ترویجی با هدف تغییر الگوی کاشت  به منظور کاشت 
صنوبر تدوین و ارائه شد. متأسفانه با تمام اقدامات و فعالیت ها به دلیل واگذار 
نشدن حتی یك هكتار زمین در اراضی جنوب تهران، اجرای طرح در این 
منطقه میسر نشد. باتوجه به اهمیت و ضرورت امر و پیگیری های زیاد در این 
زمینه، متأسفانه همكاری و مساعدت الزم از طرف هیچ یك از مسئوالن 

سازمان های یادشده صورت نگرفت.
جهاد  سازمان  با  منسجم  برنامه ریزی  طی  دوباره   1393 سال  در 
با کشاورزان جنوب  کشاورزی استان تهران و برگزاری جلسات متعدد 
شهر تهران، تعدادی از آنها موافقت و همكاری خود را نسبت به تغییر کشت 
از سبزی و صیفی به صنوبر با گونه های مورد تأیید کارشناسان مؤسسه و 
نظارت فنی در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت اعالم کردند. قابل ذکر 
است که تغییر الگوی کشت و تبدیل از سبزی و صیفی به هر نوع محصول 
دیگر باتوجه به طوالنی تر شدن زمان کسب درآمد رغبتی برای کشاورزان 
ایجاد نمی کند. بنابراین ضروری است تا برنامه ریزی دقیق و گسترده ای از 
طرف دولت برای رفع این معضل و ایجاد انگیزه در کشاورزان صورت 
گیرد. باتوجه به ضرورت جلب همكاری و کمك مالی به کشاورزان جنوب 
شهر تهران، مذاکره و جلسات متعددی با صاحبان صنایع برای همكاری و 

سرمایه گذاری در امر زراعت چوب انجام شد.
از طرفی باتوجه به توقف کامل بهره برداری از جنگل های طبیعی شمال 
کشور برای دوام و بقای صنایع چوب و تأمین مواد اولیه آنها تنها منبع مطمئن 
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شكل 3- رشد نهال های صنوبر ۴ ماه پس از کاشت در جنوب شهر تهران
 )آبیاری با فاضالب(

شكل ۴- کاشت صنوبر با بامیه به صورت آگروفارستری در جنوب شهر تهران 
)آبیاری با فاضالب(

شكل 5- نمایی دیگر از رشد نهال های صنوبر ۴ ماه پس از کاشت در جنوب 
شهر تهران )آبیاری با فاضالب(

شكل 6- کاشت صنوبر با یونجه )به صورت آگروفارستری( در جنوب شهر 
تهران )آبیاری با فاضالب(
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نهال صنوبر و توزیع رایگان آن بین صنوبرکاران شروع شد. ادامه 
مذاکرات و اقدامات بعدی در مورد تضمین خرید چوب تولیدی 
صنوبرکاران توسط صنایع و پیش خرید کردن محصول آنان بود 
که تا حدود زیادی توافق اولیه نیز حاصل شد. ادامه جلسات و 
مذاکرات برای تعیین راهكارها که تأمین نیاز های مالی کشاورزان 

و عالقه مندی آنان را به دنبال 
نقش  می توانست  داشت، 
مهمی در توسعه صنوبرکاری 
با  آبیاری  تحت  اراضی  در 
تهران  جنوب  در  فاضالب 
و در سایر مناطق مشابه در 
مؤسسه  باشد.  داشته  کشور 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 

این  از  مناسبی  بهره برداری  می بایست  و  می توانست  کشور 
هماهنگی به وجود آمده داشته باشد ولی متأسفانه این طور نشد. 
نیم قرن  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طی 
فعالیت در زمینه صنوبر و تحقیقات مرتبط در کل کشور با 
و  بید  رقم های خارجی صنوبر،  و  گونه ها  از  زیادی  تعداد 
متولی  در حقیقت  بوده  آنها  واردکننده  که خود  اکالیپتوس 
اصلی فعالیت های صنوبر و درختان سریع الرشد در کشور 
و خرید  هزینه  تأمین  که شرط  تا جایی  می آید؛  به شمار 
نهال های صنوبر و توزیع بین کشاورزان توسط صنایع چوب 

به  منوط   1393 سال  در 
مؤسسه  همكاران  تأیید 
در مورد کیفیت نهال ها و 
نظارت در توزیع و کشت 
شد.  اعالم  عرصه  در 
هماهنگی  طی  که  امری 

شهرری  و  ورامین  کشاورزی  جهاد  اداره  همكاران  با 
فعالیتی در زمینه  بنابراین هر گونه  اجرا شد.  به خوبی 
صنوبر و سایر درختان سریع الرشد در کشور و ارتباط 
بین صنایع، بهره برداران و سایر سازمان ها  باید در درجه 
اول با این مؤسسه هماهنگ شود تا نتیجه مطلوب و 
هدف ترسیم شده، قابل دستیابی باشد. این موضوع از 
طرف صاحبان صنایع و سازمان های دیگر هم پذیرفته 
شده است، اما متأسفانه این خودباوری هنوز در ما 
به وجود نیامده و چندان دیده نمی شود. اصل مهم این 
حرکت در جایگزین کردن تولید سبزی، صیفی و سایر 
محصوالت زراعی در اراضی متأثر از آب های آلوده 
است که آسیب و زیان های زیاد آن برای انسان ها 
به  دفعات زیاد از منابع مختلف اطالع رسانی شده، 
اما متأسفانه تاکنون اقدام مناسب و قابل قبولی برای 
رفع این معضل از طرف مسئوالن مربوطه در کشور 
مشاهده نشده است. بنابراین ضروری است همكاران 
گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد به طور 

جدی پیگیر ادامه کارها و فعالیت های شروع شده در این قسمت بوده 
و با برنامه ریزی منسجم و هماهنگ با ارگان های ذی ربط و صاحبان 
صنایع نسبت به ادامه فعالیت ها در زراعت چوب و صنوبرکاری نه تنها 
در جنوب شهر تهران، بلكه در سایر مناطق و کالن شهرهای کشور 
مؤسسه،  برای  نه تنها  که  اقدامی  کنند؛  اقدام  فاضالب ها  از  متأثر  و 
اهمیت  از  نیز  کشورمان  برای  بلكه 
است.  برخوردار  زیادی  ارزش  و 
بدیهی است حمایت مسئوالن محترم 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
کشور نیز نقش به مراتب مهمتری در 

این زمینه خواهد داشت.
است،  ذکر  قابل  خاتمه  در 
حتی  و  ضروری  مهم،  هدف  دو 
انبوه چوب در حداقل زمان  برای کشور شامل 1- تولید  حیاتی 
حفظ  به منظور  کشور  در  چوب  زراعت  توسعه  طریق  از  ممكن 
و آنها  بیشتر  تخریب  از  جلوگیری  و  باقی مانده  جنگل های 
 2- تبدیل کاربری اراضی سبزی و صیفی کاری جنوب شهر تهران 
اراضی  در  آن  توسعه  و  زراعت چوب  به  مشابه  مناطق  سایر  و 
و  بهداشت  حفظ  ضامن  که  کشور  در  فاضالب  با  آبیاری  تحت 
به صورت  است،  باید  زیست  محیط  حفظ  و  هموطنان  سالمت 
هم زمان برنامه ریزی، پیگیری و اقدام شود. بدیهی است بیشترین 
پزشكی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه های  از  انتظار 
سازمان  و  نیرو  کشاورزی،  جهاد 
محیط زیست خواهد بود که به عنوان 
معضالت  رفع  برای  اصلی  مسئوالن 
پاسخگو  زمینه  این  در  شده  ذکر 

هستند. 
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مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طی نیم قرن 
فعالیت در زمینه صنوبر و تحقیقات مرتبط در کل 
کشور با تعداد زیادی از گونه ها و رقم های خارجی 
آنها  اکالیپتوس که خود واردکننده  و  بید  صنوبر، 
بوده در حقیقت متولی اصلی فعالیت های صنوبر و 

درختان سریع الرشد در کشور به شمار می آید.

بدیهی است حمایت مسئوالن محترم مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نقش 

به مراتب مهمتری در زمینه زراعت چوب و 
صنوبرکاری خواهد داشت.


