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گفتوگوی چالشی

در میزگرد تخصصی «طبیعت ایران» مطرح شد

موفقیت طرح «استراحت جنگل» عزم ملی میخواهد
مو ضــو ع
بحث گفتوگوی چالشی این شماره نشریه
طبیعت ایران «استراحت جنگل؛ اقدامهای انجام شده  ،چالشها و
راهکارها»است.موضوعیکهموافقانومخالفانمتع ددیدارد.استراحتجنگل
از آنجا نشأت گرفته که کاهش سطح جنگلهای هیرکانی شمال کشور و سیر صعودی
بهرهبرداری از آن در کنار مسائل و چالشهایی مانند تغییر کاربری اراضی جنگلی ،ساختوساز در
جنگلها ،حضور دام در جنگل ،شیوع آفات و بیماریها ،تغییرات اقلیمی ،بحث تأمین آب توسط جنگل
و غیره ،حفظ و حراست بیشتر از این گنجینه ملی را ضروری کرده است .این گفتوگوی مفصل با حضور آقایان
مهندس کامران پورمقدم ،رئیس شورایعالی جنگل و مرتع ،مهندس عباسعلی نوبخت ،معاون امور جنگل ،مهندس
محمدعلی معصومی و مهندس سید ناصرالدین عمادی از سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،دکتر هادی
کیادلیریازاعضایهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیودکترخسروثاقبطالبی،ریاستبخشجنگلمؤسسهتحقیقات
جنگلها و مراتع کشور برگزار شده است .برآیند همه نظرات حول این محور بود که استراحت جنگل فقط به معنی قطع
بهرهبرداری چوب از این عرصه نیست بلکه باید در کنار آن بحث حضور دام ،حفاظت فیزیکی و بیولوژیک ،احیا و توسعه
جنگلهای تخریب شده ،نیز مورد توجه قرار گیرد و الزمه این کار همکاری سایر وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط و
رفع کاستیهای این طرح است .جمعبندی کلی بحث حول این محور بود که موفقیت این طرح عزمی همگانی نیاز دارد.
طبیعت ایران :اولین سؤال را اینگونه شروع میکنیم که با توجه به اینکه طرح استراحت جنگل در برنامه
ششم توسعه کشور مصوب شده و بهصورت ماده قانونی در حال اجرا است و بیش از یکسال هم
از اجرای برنامه ششم میگذرد الزم است روشن شود که این طرح در چه مرحلهای قرار دارد
لداری قبلی چه سرنوشتی پیدا کر دهاند؟ یکی از بحثهای مطرحشده
و طرحهایجنگ 
لداری از بین میرود ،حفاظت و
این است که با استراحت جنگل طرحهایجنگ 
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مهندس محمدعلی
معصومی

مهندس سید ناصرالدین
عمادی

مهندس عباسعلی نوبخت

مهندس کامران پورمقدم

حراست متزلزل شده و آسیب بیشتری به جنگل وارد میشود .ارزیابی شما
در این مدت چگونه بوده است؟
لداری و امور بهرهبرداری سازمان
مهندس معصومی (مدیرکل دفترجنگ 
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور) :همانگونه که استحضار دارید بحث
استراحت جنگل و توقف بهرهبرداری براساس بند ف ماده  38قانون
ششم برنامه توسعه کشور است و ما هم موظف به اجرای آن هستیم.
لداری را که پیشازاین به مساحت
در این راستا ما تمام طرحهای جنگ 
 950هزار و  310هکتار بوده خاتمه دا دهایم .براساس قانون میتوانستیم
تا پایان سال سوم بهتدریج طرحها را خاتمه دهیم ولی با ضرورت
احساسشده و دستور وزیر محترم و تصمیم سازمان جنگلها ،مراتع و
ی را که
لدار 
آبخیزداری کشور تا پایان سال  1396تمام طرحهای جنگ 
دارای مجری بود ( 54مجری) خاتمه دادیم و هیچگونه برداشت چوبی را
در سال  1397نداشتهایم.
طبیعت ایران :در اجرای برنامه استراحت جنگل چه طرحهایی برای
حفاظت و احیای جنگلهای هیرکانی دارید؟
مهندس معصومی :در این راستا با توجه به قانون تا پایان سال سوم
فرصت داریم که طرح جایگزین را مهیا کرده و براساس این طرح اقدام
کنیم .ولی در این دوران گذار (از شروع توقف بهرهبرداری تا تهیه طرح
جایگزین) نمیتوان جنگل را رها کرد و باید طبق برنامه کوتاهمدت
اقدام کرد .برای این منظور و در مرحله گذر برنامهای تهیه و به ادارات
کل ابالغ شد .در این برنامه از توان و امکانات موجود سازمان که
بسیار اندک است ،استفاده شده و درخصوص مرمت جا دههای جنگلی،
حصارکشی و مرمت حصارها و نهالکاری در برخی مناطق در سال
 1396اقدامهایی صورت گرفت .برای سال  1397درخواست اعتبار
کردیم و این اعتبار حدود  144میلیارد تومان بود که براساس مصوبه
دولت  57/5میلیارد تومان آن مصوب شده و با پیگیریهای بهعمل آمده
و مذاکرات انجام شده با سازمان طرح و برنامه قرار شده کسری بودجه
را از منابع دیگر فراهم کنند .تاکنون مرحله اول این اعتبارات تخصیص
پیدا کرده و صرف حفاظت و اقدامهایی که عرض کردم شده است.
طبیعت ایران :ع دهای معتقدند که با توقف بهرهبرداری و تغییرات انجام
لداری ،قاچاق چوب افزایش پیدا کرده
گرفته در مورد طرحهایجنگ 
است .آماری در این زمینه دارید؟ نظر شما چیست؟
مهندس نوبخت :الزم است قبل از پاسخ به سؤال مقدمهای در مورد طرح
استراحت جنگل بهعرض برسانم .بحث تنفس جنگل را از جنبههای
مختلف باید ببینیم؛ یعنی پازلهای مختلفی باید کنار هم باشند که در این
رابطه متولی بخشی از این پازلها سازمان جنگلها است .هرچند که نیاز
به حمایتهای بخشهای دیگر نیز دارد .همه استحضار دارید که در ابتدا
بسیاری از کارشناسان ب هدالیل مختلف توقف بهرهبرداری را قبول نمیکردند
و دالیلی داشتند .این افراد اعتقاد داشتند که بهرهبرداری ،بخشی از علم
جنگل است .آنها هم در سازمان جنگلها و هم در دانشگاه حضور داشتند

و
بیشتر هم در زمینه
بهرهبرداری و مهندسی جنگل
دارای تخصص هستند .واقعیت جنگلها و
شرایط ویژه کنونی ،ما را بهسمت طرح استراحت
برد .یکی از این شرایط ویژه تغییرات اقلیمی است.
ال امسال (سال  )1397در جنگلهای شمال در مناطقی
مث ً
از استان گلستان در اردیبهشتماه درجه حرارت  47درجه
سانتیگراد در زیرآشکوب جنگل و رطوبت  7درصد داشتیم.
اینها در اعالم اینکه اصل تنفس جنگل درست است یا خیر
ال بیماریها و
ل محدودکننده میتواند باشد .یا مث ً
عوام 
آفتهایی که در سالهای اخیر در جنگلهای
هیرکانی گسترش پیدا کردند از سال
 1370تا االن حدود  67مورد بهثبت
رسیده است .فکر میکنم هنوز به
تغییرات اقلیمی دچار نشده باشیم.
تغییرات اقلیمی برگشت نمیپذیرد
یا بسیار دیر برگشت میپذیرد؛
ولی نوسانات اقلیمی داریم
اما این نوسانات میتوانند
باعث بروز بسیاری از
آفتها و بیماریها شوند
که بهصورت طغیانی در
شمشادها ،ملجها و
نارونها مشاهده
شده است .در
سالهای اخیر
آثار خشکی در
جنگلها بسیار
شدید بوده و موضوع هیدرولوژی در جنگل نیز بهعنوان یک مبحث
مهم تحتتأثیر قرار گرفته است .همه اینها میتواند هشدار باشد و
هشدارهای دیگری که شاید هنوز به آنها نرسیده باشیم .پس اجرای
طرح تنفس جنگل ضروری است .امروزه آب نیز موضوع بسیار جدی
و قابل تأملی در کشور است .در بحث آب ،هرچندکه ممکن است به
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور بهطور مستقیم مرتبط
نباشد ،ولی ما تأمینکننده هستیم؛ یعنی پوشش گیاهی ،آب را
ذخیره و فراهم میسازد .مشکالت عدیده کمبود آب و خشکسالی
مرتبط با پوشش گیاهی است و در آینده کمبود آب درگیریها
و حتی مهاجرتهای وسیعی را ب هدنبال خواهد داشت .همه
یدهد طرح استراحت
اینها دالیلی هستند که نشان م 
جنگل و توقف بهرهبرداری سیاست درستی بوده
و عملیاتی شدن آن ضرورت داشته است.
هنوز هم در مورد بحث تنفس جنگل
منتقدان زیادی داریم؛ یعنی
بعضیها اعتقاد
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،4پیاپی  ،11مهر -آبان 71 1397

ندارند
و دوست دارند به هر
طریقی که هست بحث تنفس
جنگل را زمین بزنند یا منتظر اتمام
پنج سال هستند تا در برنامه جدید (برنامه
هفتم توسعه) بهرهبرداری از جنگل شروع شود.
درصورتیکه در آن زمان بهنظر بنده خود طبیعت ایران
دیکته میکند که چهکار کنیم .ما باید برای طبیعت ایران
با توجه به مشکالت و کارکردهایی
که  80درصد آن غیربازاری
است ،برنامهریزی کنیم.
باید پوشش گیاهی
کشورمان را در بخش
جنگل ،مرتع یا بیابان
حفظ کنیم و به فکر احیا
و توسعهاش باشیم؛
کاری که

یدهد.
مسئوالن گذشته سازمان شروع کردند و تیم جدید هم ادامه م 
در این راستا  110قرارداد در قالب  54مجری داشتیم که تا پایان
سال  1396براساس برنامه زمانی که سازمان و وزارتخانه تعیین
لداری را به مرحله قرارداد
کرده بودند توانستیم تمام طرحهای جنگ 
برسانیم .همزمان با خاتمه قراردادهای گذشته ،شرح خدمات
قراردادهای جدید را نیز با کمک دانشگاه و مؤسسه بهروز کرده
و به شورایعالی جنگل ارائه کردیم .متعاقب آن شورایعالی
جنگل هم در تاریخ  96/12/28به ما پاسخ داد که شرح
خدمات ما مورد قبول است .برای دستورالعمل اجرایی
تفصیلی و نیمهتفصیلی به این نتیجه رسیدیم که با
محوریت دانشگاهها اقدام کنیم .سازمان تصمیم
گرفت دانشگاه تربیت مدرس که به ستاد
چالوس نزدیک است مسئولیت این
کار را برعهده بگیرد.
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ی که صاحب تجربه
البته مقرر شد از همکاری سایر اساتید و افراد دانشگاه 
هستند نیز استفاده شود .رقم قراردادی کهباید میبستیم ناچیز بود و به همین
دلیل این اتفاق نیفتاد .در نهایت مقرر شد خودمان با کارشناسان سازمان
و کمک اساتید دستورالعمل اجرایی تفصیلی و نیمهتفصیلی را آماده کنیم؛
بههمین دلیل در ماههای گذشته هفتهای دو جلسه برگزار کر دهایم و تا
پایان شهریورماه دستورالعمل اجرایی آماده شده و به شورایعالی جنگل
ارائه خواهد شد .طبیعت ًا خود شورا در این ارتباط با کمک افرادی از
دانشگاه ،شورا ،مؤسسه ،بازنشستهها ،معاونتهای سازمان و کارشناسان
مورد وثوق این دستورالعمل اجرایی را اصالح کرده و تصویب میکنند.
لداری بهرهبرداری چوب بود و
در گذشته مبنای طرحهای جنگ 
سایر موارد مندرج در این طرحها حول این محور میگشت .اما االن همه
لداری هستیم که محور آن پایداری اکوسیستمهای
ما دنبال طرحجنگ 
جنگلی است .این اقدام بهمعنی مدیریت پایدار است .تا این طرح آماده
شود و دستورالعمل اجراییاش کلید بخورد زمان میبرد و بین این دو
طرح ،فاصلهای ایجاد میشود .برای اینکه این فاصله را مدیریت کنیم با
همفکری دوستان طرحی حفاظتی برای کوتاهمدت آماده کردیم و قسمت
حقوقی شورایعالی به همراه کارشناسانی از ادارات کل آن را مطالعه
کرده و نظر دادند که درنهایت به ادارات کل ابالغ کردیم و االن ادارات
کل بر مبنای آن کار میکنند .ما در این طرح حفاظتی دو اولویت را
درنظر گرفتیم؛ یکی صرف ًا اولویت حفاظتی بود (حفاظت فیزیکی) و
دیگری حفاظت بیولوژیک .بههرحال در جنگل سرمایهگذاریهایی
انجام شده که باید حفظ شوند؛ مثل مرمت جاده و حصارکشیهایی
که وجود داشت .برخی هم صرف ًا بیولوژیک هستند مثل غنیسازی و
نهالکاری که باید تداوم پیدا کند و مراقبت الزم از آنها بهعمل آید.
طبیعت ایران :در توضیحات جنابعالی مشخص نشد که میزان
قاچاق چوب افزایش پیدا کرده یا نه .همچنین در مورد الزامات طرح
تنفس جنگل و ازجمله موضوع حضور دام در جنگل بهعنوان یکی از
مشکالت جنگلهای کشور که همه ما هم به آن واقفیم چه تصمیمی
گرفته شده است؟ اگر برای حضور دام در جنگل برنامهای نداشته باشیم
طرح استراحت جنگل هم با شکست مواجه خواهد شد .حضور دام در
جنگل یعنی جلوگیری از زادآوری طبیعی و توقف سیر طبیعی تحول
جنگل .نظر شما در این خصوص چیست؟
مهندس نوبخت :همانطورکه پیشازاین بیان شد استراحت جنگل
پازلهای مختلفی دارد که باکس اصلیاش در دست سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور است .بله اگر بحث استراحت جنگل را مطرح
کنیم ولی دام را از آن خارج نکنیم مشکالت جنگل کم نمیشود .ما
براساس آماری که تهیه کردیم در حوزه جنگلهای هیرکانی دو میلیون
و نهصد هزار واحد دامی داریم؛ البته بدون دام کتول و دامهایی که کمیته
امداد برای بهبود زندگی روستاییان مجوز داشتن آنها را صادر کرده است.
این تعداد واحد دامی سه ماه در مراتع و  9ماه در جنگل حضور دارند .با
فرض اینکه هر دام روزی یک عدد نهال بخورد  -که حتم ًا بیشتر از این
خواهد بود -با احتساب دویست و هفتاد روز حضور در عرصه جنگلی،

هر دام ممکن است دویست و هفتاد نهال را در یک سال بخورد .اگر دو
میلیون و نهصد هزار را در دویست و هفتاد ضرب کنیم میشود هفتصد
و هشتاد و سه میلیون نهال که ساالنه ازبین میرود .این واقعیتی است که
ال در برنامه استراحت
وجود دارد و باید برای آن چارهای اندیشید .البته فع ً
جنگل به این مشکل پرداخته نشده است.
طبیعت ایران :در ادامه بحث به موضوعات مهم قاچاق و حضور دام
در جنگل برمیگردیم و پاسخ روشن آن را جویا خواهیم شد .در این
قسمت از جناب آقای مهندس پورمقدم که ریاست محترم شورایعالی
جنگل را بر عهده دارند سؤال میکنیم که شما طرح استراحت جنگل را
چگونه میبینید؟ آیا این طرح درجهت سیاستها و اهدافی که مدنظر
بوده حرکت میکند؟ برنامه شما در شورایعالی جنگل در این مورد
چیست و چگونه نظارت میکنید تا طرح درست انجام شود؟
مهندس پورمقدم (رئیس شورایعالی جنگل ،مرتع و آبخیزداری):
ابتدا بهتر است به یک نکته اشاره کنم و آن هم اینکه ما طرحی به
نام استراحت جنگل نداریم بلکه رویکرد استراحت جنگل داریم .آن
موردی که در برنامه ششم توسعه کشور مصوب شده درواقع قانون منع
بهرهبرداری از جنگلها است و درنهایت بهسمتی میرویم که طرحهای
ما درقالب مدیریت پایدار جنگل طراحی و اجرا شود .ما در حال اصالح
رویکردهایمان هستیم و به سمتی میرویم که جنگل بتواند از این فشارها
و عوامل مخرب و مختلفی که در عرصههای جنگلی وجود دارد خالصی
پیدا کند .دوستان در مورد اقدامهایی که بعد از تصویب قانون انجام شده،
کارگروهی که فعال است و درارتباط با دستورالعمل و شرح خدماتی که
قرار است ارائه شود ،مطالبی گفتند .اما باید این سؤال را پرسید که چرا به
لداری در
اینجا رسیدیم؟ حدود  60سال است که طرحهای مختلف جنگ 
جنگلهای شمال کشور اجرا شده است .وقتی شرح خدمات آن طرحهای
لداری و دستورالعملی که بوده را مرور میکنیم شاید نکات خوبی
جنگ 
لداری بهچشم بخورد ولی عموم ًا در
در دستورالعمل و طرحهای جنگ 
انتها به بهرهبرداری چوب میرسیدیم .یعنی بیالن طرح به حجم برداشت و
بهرهبرداری چوب بسته میشد و از روی همین اصل هم بوده که ازمجموع
دو میلیون هکتار جنگلهای شمال برای  950هزار هکتار ،طرح تولیدی
تهیه شد ،چراکه بقیهاش قابلیت تولید چوب را ،حداقل بهمیزان اقتصادی
که مدنظر بود ،نداشتند و تحت عنوان جنگلهای حفاظتی نام گرفتند.
روی همین اصل میتوان گفت صاحبنظران ،محققان ،پژوهشگران و
کارشناسان جنگل به این نظر رسیدند که الزم است فرصتی به جنگل داده
شود و عوامل تخریبی موجود در جنگل ازجمله بهرهبرداری که بیشترین
فشار را به آن وارد میکرد با توجه به توانی که االن رویشگاه دارد اصالح
شود و برنامهها به سمت مدیریت پایدار جنگل جهتگیری شوند .االن
هم همانطور که دوستان توضیح دادند رویکردی که برای جنگلهای
شمال در سازمان جنگلها وجود دارد مدیریت پایدار این جنگلها
است .به این مفهوم که تمام ابعاد یک اکوسیستم جنگلی در مدیریت
جنگل مدنظر قرار بگیرد .مدیریت پایدار سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و
بیولوژیکی دارد و تا زمانی که این سه بعد تا حدی به تعادل برسند آن
وقت میتوانیم بگوییم که مدیریت پایدار جنگل داریم یا در حال دستیابی

به آن هستیم.
سیاستهای سازمان نیز
اصالح شده یا در دست اصالح است و
به همین سمت حرکت میکنیم .اما همه ما توجه
داشته باشیم که بحث رویکرد استراحت جنگل فقط و
فقط مورد توجه سازمان جنگلها نیست و باید نهادهای
دیگر هم کمک کنند .تخریبها و تهدیدهای فراوانی در
رویشگاههای جنگلی شمال وجود دارد که از حوزه اختیارات
و مسئولیتهای سازمان جنگلها فراتر است .بسیاری از
سیاستگذاریهایی
که توسط مسئوالن
و نهادهای مربوطه
در کشور انجام
میشود بهنوعی
بر اکوسیستمهای
جنگلی شمال
کشور فشار وارد
میکنند.

بنابرایــن بــرای حفــظ جنــگل نیــاز بــه یــک عــزم ملــی اســت؛
اینکه سازمان جنگلها باید طرحها و رویکردهایش را اصالح کند
و بهطرف مدیریت پایدار جنگل برود ،قانون ،وظیفه و یک رویکرد
است و باید از جمیع جهات به آن توجه شود تا این کار انجام
شود .البته سازمان جنگلها در حال انجام این وظیفه است.
اما قبول داریم که در این زمینه تأخیری بهوجود آمده است.
زمانیکه مصوبه پایش و بهینهسازی جنگلها در سال 1392
تدولت مصوب شد ،میشد گامهای محکمتری
توسط هیئ 
برداشت .در این مصوبه معیارها و شاخصهایی درمورد
مدیریت پایدار جنگل ذکر شده بود که ظرفیت
خوبی را ایجاد میکرد .هرچند که برخی
اشکاالت کارشناسی هم وجود
داشت اما میتوانستیم از
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آن بیشترین بهره راببریم تا درنهایت
به بحث منع بهرهبرداری چوبی از
جنگلها که در برنامه ششم مطرح شده
است برسیم .ما باید این تأخیر بهوجود
آمده را جبران کنیم .دوستان درمورد
دستورالعملها و شـرح خدماتی که
پیشازاین تهیه شده بود و االن در حال
کار روی آن هستند توضیح دادند که
امیدوارم تا پایان شهریورماه نهایی شود.
رویکرد مدیریت جنگلها در شمال نباید
فقط جنگلکاری ،نهالکاری و بحثهایی از این
دست باشد .همانطورکه اشاره شد بازسازی
اکوسیستم جنگلی نیز مدنظر است و باید همه
ما مجموع اکوسیستم جنگلی را درنظر بگیریم
و برای آن برنامهریزی کنیم .این برنامهریزی
باید خاک ،گیاه ،موجود زنده و حتی انسان
را بهعنوان جزئی از اکوسیستم دربر بگیرد .در
سیاست فعلی سازمان ،انسان بهعنوان بخشی
از جنگلهای شمال محسوب میشود و جدا
از آن نیست .انجام هر برنامهریزی در مدیریت
جنگلها یا طراحی هر دستورالعملی باید این
رویکرد را داشته باشد تا اثربخشی جوامع محلی
ساکن در این رویشگاهها بر جنگل مخرب نبوده
و اصالح شود تا بتوانند اثر مثبتی بر حفظ ،احیا
و مدیریت جنگل بگذارند .بنابراین ،ما این
موضوع را در
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دستورالعمل جدیدی که در دست طراحی
داریم ،برجسته خواهیم کرد .رویکرد
مشارکتی باید در اجرا و طراحی لحاظ
شود .در شرایط فعلی باید در بخش
آموزش ،پژوهش و اجرا پوستاندازی کنیم.

تهیه است مدنظر قرار دهیم .باید راهکارهایی
ارائه شود و این کار در حال انجام است.
البته اگر سازمان جنگلها تنها گذاشته شود
و بخشهای دیگر به آن کمک نکنند و کنار
بایستند نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.
همه باید احساس وظیفه بکنند .درست است
که سازمان جنگلها متولی حفاظت ،احیا و
بهرهبرداری از جنگلها محسوب میشود
ولی نیازمند یاری همه دستگاهها است؛ حتی
سازمانهای مر دمنهاد ،که تاکنون نقش بسیار
خوبی را ایفا کر دهاند میتوانند بیش از پیش
کمک کنند .در این صورت انشاءاهلل همگی
با هم میتوانیم این مشکل را حل کنیم و به
سمت مدیریت پایدار جنگل برویم.

اگر قرار باشد سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور ،دستورالعملها را اصالح
کند اما دانشگاه کماکان همان سیستم آموزشی
را در تربیت کارشناسان و متخصصان جنگل
داشته باشد بعد از یک بازه زمانی باز دچار
مشکل میشویم .بنابراین الزم است پیرو
اصالحاتی که سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور ،در سیاستها و برنامههایش
یدهد ،بخش آموزش هم به این سمت
انجام م 
ی متناسب با مدیریت طبیعت ایران :آقای دکتر کیادلیری جنابعالی
حرکت کند .باید مفاد درس 
بهعنوان کسی که از ابتدا درجریان طرح
پایدار جنگل تنظیم شود.
استراحت جنگل بوده و ازطرفداران طرح
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری استراحت جنگل بودید روند اجرایی این
کشور ،آماده است تا در این خصوص با طرح را چگونه میبینید؟ واقع ًا فکر میکنید
بخشهای مربوطه همکاری کند .االن باید طرح درجهت اهدافی که مدنظر بوده در حال
نیازمن دیها و اولویتهای پژوهشی بههمراه اجرا است؟ سرعت کار را چگونه ارزیابی
تحقیقات کاربردی در این راستا حرکت کنند .میکنید؟ بهنظر شما ملزوماتی که در جلسات،
نیازهای تحقیقاتی را نیز باید با توجه به رویکرد همایشها ،دانشگاهها و جاهای مختلف مطرح
استراحت جنگل ،منع بهرهبرداری چوبی از میشد فراهم شده است؟ ضمن ًا همه افرادی
آن و مدیریت پایدار جنگلها تنظیم کنیم .که با طرح استراحت جنگل موافق بودند بر
وقتی قرار است مدیریت جنگل مبتنیبر تمام این نکته تأکید داشتند که این طرح مساوی
لداری نیست و
تولیدات ،کارکردها و خدمات آن طراحی و با توقف طرحهای جنگ 
برنامهریزی شود ،پژوهش کاربردی هم باید دراصل بهرهبرداری باید متوقف شود نه طرح
لداری .آیا اینگونه عمل شد؟ ارزیابی
به این سمت متمایل شود .در بخش اجرا هم جنگ 
باید نیروی انسانی تقویت و بهروز شود .ما شما در این مدت از اجرای این طرح چیست؟
دیدگاهی را از گذشته به ارث بر دهایم اما
در شرایط فعلی نیاز است که دانش تمام دکتر کیادلیری :بنده از صحبتهای آقای
متخصصان و کارشناسان با کالسهای مهندس پورمقدم شروع میکنم مبنی بر اینکه
ضمن خدمت بهروز شود .عوامل بحث استراحت جنگل یک بحث ملی است.
تخریب و تهدید در جنگلهای دقیق ًا همینطور است .بحث استراحت جنگل
شمال متعدد و متنوع است .قانون از دل سازمان مطرح نشده بلکه از بیرون
عدم بهرهبرداری از چوب یکی سازمان کلید خورده و در جمع تخصصی،
از عوامل تهدید را نشانه گرفته دانشگاهی و سازمانهای مر دمنهاد مطرح شده
اما الزم است همه عوامل را است .سازمان جنگلها هم آن را پیگیری کرد،
همانطور که اشاره کردید از قبیل تیمهایی تشکیل و بحثهای بسیاری شد.
آفات و امراض ،حریق ،قاچاق برآیند همه افکار (دانشگاه ،اجرا و پژوهش)
چوب ،بهرهبرداری ،تغییر کاربری بود و آنجا به نتیجه رسیدند که طرح را تصویب
و غیره در طرح یا دستورالعمل کنند .اما نکته مهم این است که در این میان چند
مدیریت پایدار جنگل که در دست اشتباه عمدی یا سهوی داشتیم .بهنوعی با افکار

عمومی بازی میکنیم و گاهی اوقات بر اثر این
انحرافها و بازیها ،تاجران چوب سوءاستفاده
میکردند و میکنند .وقتی استراحت جنگل
مطرح شد سؤال بهوجود آمده این بود که
استراحت جنگل دقیق ًا به چه معناست؟ آیا فقط
بهرهبرداری چوب مورد نظر بود؟ در مباحث
فنی بحث حل مشکل دام نبود؟ بحث تغییر
کاربری و ویالسازی نبود؟ اگر بود پس رویکرد
بحثها باید فرق میکرد .در تمامی جلسات،
روی موضوع چوب بحث میکردند .جلسات
تخصصی هم همینطور .تمام اظهارات این بود
که بهرهبرداری چوب قطع شود که بعد اسمش
را گذاشتند استراحت جنگل .درحالیکه
استراحت جنگل یک بحث و رویکرد عام
است .اگر استراحت جنگل را فقط در
ممنوعیت برداشت چوب ببینیم تاجران چوب
میگویند پس چرا مشکل دام را حل نکردید؟
آیا قرار بود با متوقف کردن برداشت چوب،
مشکل دام هم حل شود؟ در کدام جلسات
لداری که ما بحث میکردیم مسائل دام
جنگ 
و طرحهای جنگلداری مطرح بوده است؟
االن در فضای مجازی گفته میشود که
حضور دام و ویالسازی تداوم دارد؛ پس
استراحت جنگل چه کار کرده است؟ در
معنی ،استراحت جنگل را توقف بهرهبرداری
از جنگل میدانند و درنتیجه میخواهند
مشکل دام را حل کنند .این موضوع باید
شفاف شود تا از این مسئله سوءاستفاده
نشود .طرح در حال اجرا طرح تنفس
جنگل نیست بلکه ممنوع کردن برداشت
چوب است .باید این دو مسئله را تفکیک
کنیم .بگویید بهرهبرداری را ممنوع کردیم،
نهاینکه استراحت جنگل را اجرا کردیم.
استراحت جنگل اگر بهمعنای حل تمامی
مشکالت باشد ،شروع نشده و اگر توقف
بهرهبرداری چوب باشد ،بله شروع شده است.
در مطالب بیان شده دو موضوع حفاظت
مطرح شد .یک بحث بیولوژیک و یک بحث
حفاظت فیزیکی که در دست اجرا است .ما به
غیر از حفاظت چه کار میتوانیم بکنیم؟ حفاظت
را چگونه تعریف کر دهایم؟ مسائل بیولوژیک را
اینجا چه چیزی تعریف کر دهایم؟ ما درعمل برای
شرح خدماتی که پنج سال پیش تدوین کردیم
چه برنامهای داریم؟ دستورالعملی که حاصل
کار  30 ،20نفر بود .در کالرآباد که جلسه

کلید خورد گروههای مختلفی تشکیل شد،
شرح خدمات تعریف ،دستورالعمل تهیه و نهایی
شد .هنوز هم همان بحث ادامه دارد و در عمل
هیچ کاری نکرده و تنها بهرهبرداری از چوب را
متوقف کر دهایم .مثل اینکه در نقطه اول هستیم.
هیچ برنامه مکتوبی بعد از آن جلسات ارائه
نشده است که بتوان در موردش اظهار نظر کرد.
وقتی میفرمایید براساس شاخصها و معیار
اکولوژیک ،منظور کدام شاخصها و معیارها
است؟ اینها باید روشن شود .شورا باید بگوید
منظور از استراحت جنگل توقف بهرهبرداری
چوب است یا سایر موارد هم مدنظر قرار دارد.
اگر منظور سایر چالشها ازجمله حضور دام
هم باشد ،میتوان دراینباره پرسید که به کجا
رسی دهایم؟ این را فقط بهعنوان بیـــان مسئله
گفتم واال
شخص ًا
در مدتی
که در

مؤسسه در خصوص موضوع مورد بحث
مشخص است و طرح استراحت جنگل را با
ملزومات آن ازجمله حل مشکل دام ،قاچاق،
جلوگیری از تغییر کاربری و سایر موارد قبول
داشته و این ملزومات را جزء الینفک طرح
یدانست و طرح استراحت را تنها در توقف
م
بهرهبرداری خالصه نمیکرد .اگرچه توقف
یدانست.
بهرهبرداری را هم الزم و ضروری م 
نظر آقای کیادلیری هم این بود که طرح
استراحت جنگل فقط توقف بهرهبرداری نیست
و اجرایی کردن آن ملزوماتی دارد .بزرگترین
مسائل این طرح ،حضور دام ،قاچاق چوب ،قطع
و بهرهبرداری به شکلهای مختلف است .حال با
توجه به اینکه جنابعالی رئیس بخش تحقیقات
جنگل هستید و در جنگلها حضور فعال دارید،
برآورد شما دراینباره چگونه است؟ این طرح
را چگونه ارزیابی کرده
و آینده آن را چگونه
میبینید؟

جنگل حضور داشته و دارم ،برنامهای
نمیبینم .ازطرفی قرار نبود طرحهای
جنگلداری متوقف شوند .قرار بود ادامه پیدا
کنند و فقط بهرهبرداری چوب متوقف شود
تا طرح جایگزین ارائه شود .بحث دیگر هم
بودجه است .در فضای مجازی بسیار مطرح
میشود که به ما بودجه میدهند یا نمیدهند.
قرار نیست که کل بودجه را دولت به ما بدهد.
همه ما میدانیم و از اول هم میدانستیم و
بسیاری از کارشناسان هم از اول هشدار داده
بودند .قرار بود سازمان جنگلها در برنامه با
استفاده از سایر کارکردهای جنگل تمام یا
بخشی از بودجه طرح را تأمین کند.
طبیعت ایران :آقای دکتر ثاقبطالبی ،موضع

دکتر ثاقبطالبی :روح کار سازمان جنگلها
چهار رکن اصلی دارد که همیشه شعار ما در
سازمان بوده است .این ارکان عبارتند از حفاظت،
احیا ،توسعه و بهرهبرداری .غیر از این چهار
یدهیم .همانطور که
رکن ،کار دیگری انجام نم 
اشاره شد االن رکن چهارم بهعنوان بهرهبرداری
از چوب حذف شده است .ما باید ببینیم برنامه
حفاظت ،احیا و توسعه جنگل چیست؟ در بحث
حفاظت ،هم حفاظت فیزیکی مطرح است و هم
بیولوژیکی .عوامل دخیل در حفاظت جنگل هم
بسیار است .یکی بحث چوب بود که در این
لداری به
چهل و چند سال سابقه طرحهای جنگ 
نتایجی رسیدیم و تصمیم بر این شد که بهرهبرداری
چوبی متوقف شود؛ ولی عوامل دیگری که در
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جنگل
تخریب ایجاد
میکنند همچنان
وجود دارند .دام بهعنوان
یکی از این موارد ،همیشه
مورد بحث بوده است .طرحهای
عمرانی و توسعهای بدون مطالعات
قبلی و پیامدهای محیطزیستی هستند.
جا دهسازیهایی را وزارت راه ،مسکن
یدهد ،برنامههایی
و شهرسازی انجام م 
را وزارت نیرو برای کابلکشی برق
یدهد ،معادنی که وزارت صنعت،
انجام م 
معدن و تجارت در دست بهرهبرداری
دارد ،سدسازیهایی که وزارت نیرو انجام
یدهد و غیره .اینها اغلب بدون مطالعات
م
زیستمحیطی ،دریافت نظر سازمان جنگلها
و بررسی کارشناسی الزم انجام میشود و
درنتیجه فشارهای مضاعفی را به جنگل
وارد میکند .بایــــد ببینیم برنامههایمان در
این دوره گذر چیست؟ االن که بهرهبرداری
را متوقف کر دهایم برای مدیریت جنگل
چه برنامههایی داریم؟ برای حفاظت ،احیا
و توسعه جنگل چه برنامهای داریم؟ برای
این سطح ناچیز جنگل در کشور که همچنان
جزو کشورهای با پوشش کم جنگل هستیم
و زیر ده درصد پوشش داریم چه کار
میخواهیم بکنیم؟
آیا همچنان در پوسته سنتی خودمان (با آن
تکنیکهای قدیمی) نهالستانها را نگه داریم
یا اینکه با علم روز دنیا تغییر و تحوالتی
ایجاد کنیم؟ وقتی میگوییم در ده سال
آینده میخواهیم جنگلکاری را توسعه
دهیم ،باید مشخص کنیم که ساالنه چه
مقدار جنگلکاری خواهیم داشت و
با چه امکاناتی؟ با چه روشی؟ ما
برای جنگلکاری ،احیا و توسعه
به نهالستان احتیاج داریم .برای
این کار باید نهال تولید کنیم و
درنتیجه نیرو میخواهیم.
میخواهیم
چقــدر
بخش خصوصی را
فعال کنیم؟
بخش
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دولتی چقدر باید کار انجام دهد؟ شرح
وظایفمان چگونه است؟
به هر حال در دوره استراحت جنگل چقدر
جنگلکاری میخواهیم انجام دهیم؟ آقای
دکتر نوبخت اشاره کردند که سازمان از نظر
نیروی انسانی و کارشناسی ضعیف شده است.
نیروی کاری و حفاظتی نداریم و این نیرو
بسیار کم است .وقتی در جنگل با کارشناسان
و نیروهای حفاظتی صحبت میکنم همه
میگویند که تعدادمان کم است و اینجا رها
شده است .پیشازاین یک مجری بود و طرح
را با کتابچه آن اجرا میکرد .درآمدی داشت و
در کنار تعهداتش ،کمی هم کار حفاظتی انجام
یداد .االن بسیاری از آنها میگویند ما از نظر
م
نیروی انسانی و مالی حمایت نمیشویم .نکته
بعدی تغییر اقلیم است .فکر میکنم تغییرات
بیش از نوسانات اقلیمی است و واقع ًا تغییر
اقلیم وجود دارد.
در شـمال کشـور که مرطوبترین جنگلهای
مـا در آن قـرار دارنـد دچار بحران هسـتیم و
گرما و خشـکی بیـداد میکند.
یدهد که رطوبت
شکافهای کف جنگل نشان م 
کم شده است و همین مسئله جنگلهای ما را
یدهد .برای این موضوع چه
تحت فشار قرار م 
برنامهای داریم و چطور میخواهیم جنگلهایمان
را مدیریت کنیم؟
آفتها و بیماریها که خود بحث مهمی هستند.
حفاظت و توسعه هم از اهمیت باالیی برخوردار
است .بسیاری از متخصصان و کارشناسان
اعتقاد دارند که سازمان بهتنهایی نمیتواند
این کار را انجام دهد .موضوع دیگر این که
از نظر چارت تشکیالتی و جایگاه مدیریتی
سازمان در وضعیت مناسبی نیست .آیا واقع ًا
جایگاه ما در وزارت جهاد کشاورزی است
یا اینکه باید بهعنوان متولی مناب ع طبیعی
مستقل شویم؟ دیدگاههای ما رویکرد حفاظتی
بوده و ب هدنبال مدیریت پایدار هستیم .در
کشاورزی اصل چیز دیگری است و مسئوالن
آن بهگونه دیگری فکر میکنند که با این
رویکرد به منابع طبیعی فشار زیادی وارد
میشود .اگر بتوانیم درباره این مسائل هم
جمعبندی بکنیم ،بسیار مطلوب خواهد بود.

یدانم نکتهای را به
دکتر کیادلیری :الزم م 
صحبتهای آقای دکتر ثاقبطالبی در مورد
تشکیالت و جایگاه منابع طبیعی اضافه کنم .در
مجلس شورای اسالمی طرحی باعنوان وزارت
آب ،انرژی و محیطزیست در حال بررسی
است که در آن اسمی از منابعطبیعی نیست و
هیچ عکسالعملی هم ازسوی منابعطبیعی انجام
نشده است .نهتنها از عکسالعمل رسانهای حتی
سیاسی هم خبری نیست .االن شرایط منابع
طبیعی خوب نیست و اگر این وزارت جدید
شکل بگیرد وضع از این هم بدتر خواهد شد.
طبیعت ایران :ازنظر ما بحث مشخص است و
طرح استراحت جنگل فقط توقف بهرهبرداری
نبوده است .در جلسات متع ددی که توسط
شورایعالی جنگل برگزار میشد هدف این
بود که رویکردهای ما عوض شود .درنهایت
به این نتیجه رسیدیم که رویکرد حفاظتی
اعالم شود و با این رویکرد برنامهها ،شرح
خدمات و دستورالعملها تهیه و اجرا شوند.
دوستان اگر توضیحاتی دارند درخصوص
برنامهها ازجمله حضور دام ،برنامه احیا
و حفاظت ،کاهش اثرات تغییر اقلیم ،تغییر
کاربریها و غیره ارائه کنند .آیا این
موضوعات در دستورالعملها دیده شده است؟
در برنامه تهیهشده در کوتاهمدت ،میانمدت
و درازمدت به چه سمتی حرکت میکنیم
و چشمانداز چیست؟ آیا روند فعلی مورد
ارزیابی قرار میگیرد و درنهایت تغییرات
پایش میشوند؟ البته موارد قابل بحث
بسیار زیاد است و با توجه به محدودیت
زمانی ممکن است هرکدام از این برنامهها
موضوع گفتوگویچالشی دیگری باشند تا
در آینده به آنها بپردازیم .در مورد واردات
چوب پیشازاین بحثی داشتیم که ناتمام ماند
و باید تکمیل شود .در مورد سایر برنامهها
مثل موضوع دام در جنگل میتوان برنامه
جداگانهای را ترتیب داد.
مهندس نوبخت :همه افرادی که دل در گرو
جنگلهای شمال دارند باید خودشان را جدا
از این تیمی که درحال کار است نبینند .آقایان
مهندس پورمقدم و دکتر کیادلیری بهدرستی
اشاره کردند که بحث استراحت جنگل یک
بحث ملی است .بنابراین همه ما باید به کمک

هم مشکالت را برطرف کنیم .ما براساس
توان و امکانات موجود حداکثر کارهایی را
که میتوانستیم ،انجام دادیم .باید انتظارات در
حد امکانات و توان باشد.
شـما از یـک فضـای باالتـر به مسـائل
نـگاه میکنیـد و بایـد آن چیـزی را کـه
بهعنـوان ضعـف میبینیـد بـه مـا بگوییـد.
بـا محدودیتهایـی کـه داریـم سـعی مـا بر
ایـن اسـت کـه بـه بهترین شـکل ایـن طرح
را اجـرا کنیـم .مـا بایـد برنامـه کوتاهمدتـی
میداشـتیم تـا وقتـی طرحهای جنـگلداری

یدادیـم آن را جایگزیـن کنیـم
را خاتمـه م 
و ایـن کار را کردیـم .بیـن برنامـه جدیـد
کـه بـا رویکـرد حفـظ اکوسیسـتم اسـت و
طرحهـای قدیـم کـه محـور بهرهبـرداری
داشـتند فاصلـهای وجـود داشـت کـه بـا
برنامـه کوتاهمدتـی کـه تنظیـم کردیـم
آن را پوشـش دادیـم .مـا نمیتوانسـتیم
جنـگل را رهـا کنیـم تـا برنامـه جدیـد
نوشـته ،تصویـب و اجرایـی شـود .برنامـه
کوتاهمـدت ما براسـاس حفاظت تنظیم شـد
کـه مهنـدس معصومـی توضیح دادنـد؛ یعنی
حفاظـت فیزیکـی و تـا حـدی بیولوژیکـی.
خوشـبختانه تنفـس جنـگل بـه کمـک
مـا آمـد .تـا پایـان امسـال ( )1397بـرای
جنگلهـای شـمال کشـور سـند کاداسـتر را
میگیریـم کـه با ایـن کار جلوی بسـیاری از
تغییـر کاربریهـا گرفتـه میشـود .در بحث
اسـتراحت جنـگل و برنامـه جدیـد ،مـا هم
معتقدیـم کـه بایـد همـه جوانـب دیده شـود
و فقـط موضـوع قطـع بهرهبـرداری نباشـد.
موضـوع بیماریهـا و آفتهـا و بحـث
تغییـر اقلیـم کـه اشـاره شـد ،موضوعـات
جـدی هسـتند و نهتنهـا شـمال بلکـه همـه
جنگلهـای کشـور را تحتتأثیـر قـرار
میدهنـد .شـما بایـد بـه مـا کمک کنیـد که
بتوانیـم همـه این مسـائل را درنظـر بگیریم.
دکتـر کیادلیـری :صحبتهـای شـما کاملاً
درسـت اسـت .با توجه به تمامی مشـکالت
مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بایـد ایـن
ال مشـخص اســــت
طرح اجرا شـود و کام ً
کـه دام ،چـوب و قاچـاق وجـود دارد .برای
تکتـک ایـن چالشهـا بایـد برنامه نوشـته
شـود تـا بتـوان در مـورد آنهـا تبـادل نظـر

داشـت .تاکنــــون برنامـه مدونـی کـه بـه
بحـث گذاشـته شـود و بتـوان در مـورد آن
اظهـار نظر کرد ارائه نشـده اسـت .متأسـفانه
االن جنـگل وضعیـت خوبـی نـدارد .بحـث
بیمـاری و آفتهـا ،همـه شمشـادهای
شـمال را خشـک کـرده و تجاوز بـه جنگل
ادامـه دارد .مگـر اسـتراحت جنگل
بـرای کاهـش ایـن مشـکالت
نبـود؟ بایـد مـورد بـه مورد
موضوعـات و برنامههـا
مشـخص شـود و مـورد
بحـث قـرار گیـرد .مثلاً
در مـورد شمشـاد ،تولیـد
ذخیرهگاههـا و قاچـاق
چـوب را چگونـه مدیریت
میکنید؟ برنامه چیسـت؟

چوب
بود و از
این طریق سایر
موارد مانند جنگلکاری،
جا دهسازی و غیره را

آ یا
شـر ح
خد مـا ت
دادیـم؟ آیـا
دسـتو ر ا لعملی
پیشازایـن تهیـه
شـده اسـت؟
یداد ،تحتتأثیر قرار گرفت .وقتی
دستورالعمل اجرایی را چگونه باید اجرا کنند؟ پوشش م 
یدانیـم آنها به کجا رسـیده اسـت؟ بهرهبرداری متوقف شد مجبور شدیم برنامه
االن مـا نم 
کوتاهمدت و بلندمدتی را تنظیم کنیم .در
مهندس معصومی :کار اجرایی ما در مورد تغییر مورد برنامه کوتاهمدت اصل را بر حفاظت
سیاستهای جدید مسئوالن کشور از نیمه دوم گذاشتیم .کارها را اولویتبندی کردیم
سال  1395شروع شده است که برایناساس و بهتفکیک اولویتها با توجه به
توقف بهرهبرداری را اجرا کردیم .زمانی که این اعتبارات اقدامهایی انجام شد.
کار انجام شد بحث تنفس و استراحت جنگل نیروهای موجود را آموزش
نبود .همانگونه که اشاره کردید استراحت جنگل دادیم ،امکانات و تجهیزاتی
به عنوان یک بحث بسیار کالن که شامل موارد مثل خودرو و
متع ددی است باید در برنامه جدید مدنظر قرار موتورسیکلت را
گیرد .زمانی که طرح توقف بهرهبرداری (چوب) سروسامان
را شروع کردیم درنتیجه درآمد جنگل هم که از
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طبیعت ایران :این برنامه کوتاهمدت را
چگونه اجرا میکنید؟
بـرای اجـرای ایـن برنامـه مجـری
حفاظتـی تعییـن کردیم .در این راسـتا
برنامـه اجرایـی و شـرح وظایفـی بـا
لداری
توجـه به کتابچههای طـرح جنگ 
گذشـته استخراج شـد و در اختیار ادارات
ال گفتیم که سـهم شـما در
کل قرار گرفت .مث ً
این سـال از جنگلکاری و حصارکشی
چـه مقـدار اسـت و شـما بایـد این
اقدامـات را انجام دهید .براسـاس
اعتباراتـی کـه پیشبینـی کرده
بودیـم تیـپ قراردادهـا تنظیم
شـد و بـرای انعقـاد قـرارداد
بـا مجریـان جدیـد طـی
تشریفات قانونی در اختیار
ادارات کل قـرار گرفـت.

بـا کمتریـن اعتبـارات اقدامـات ضـروری را
ال با کمـک نیروهـای موجود
انجـام دهیـم .مث ً
لداری مرمـت و نگهـداری
در طـرح جنـگ 
یدهیـم .یـا در
جا دههـای جنگلـی را انجـام م 
مـورد ترمیـم سـیمهای خـاردار و محافظـت
از نهالکاریهـای انجامشـده اقـدام کر دهایـم.
در بحـث قاچـاق و تجـاوز بـه عرصههـای
جنگلـی ،از نظـر بنـده ایـن مـوارد کمتر شـده
و آمـار افزایـش قاچاق چوب درسـت نیسـت.
کسـانی کـه ب هدنبال بهرهبرداری چوب هسـتند
ایـن موضوعـات را مطـرح میکننـد مبنـی
بـر اینکـه طـرح اسـتراحت جنـگل شکسـت
خـورده و قاچـاق زیاد شـده اسـت؛ امـا واقع ًا
اینطـور نیسـت .اگـر کسـی ادعـای افزایـش
قاچـاق چـوب را دارد بایـد مسـتندات آن را
ارائـه دهـد که تاکنـون در این مورد مسـتنداتی
نداشـتهایم.
طبیعت ایـران :یکی از اهـداف این گفتوگو،
مشـخص شـدن میـزان موفقیـت ایـن طـرح
اسـت و اینکـه نقـاط قـوت و ضعـف آن
چیسـت و چگونـه میتـوان نقـاط ضعف آ ن
را برطـرف کـرد.

دادیـم و پایـش و اطفـای حریـق در برنامـه
کوتاهمـدت قرار گرفت .همچنیـن در این برنامه
پیشـگیری و ممانعـت از قطع درختـان ،قاچاق
چـوب ،تهیه ذغال ،بوتهکنـی ،ورود دام غیرمجاز
بـه داخـل عرصه ،برداشـت محصـوالت فرعی
نظیـر خـاک و شنوماسـه و ارائـه گـزارش
بـه ادارهکل ،جلوگیـری از تخریـب و تجـاوز و
تصرف غیرقانونـی ،گزارش مشـاهدات میدانی
درخصـوص آفـات و بیماریها ،ایجـاد کمربند
حفاظتی که بهتفکیک هر طرح اسـت ،نگهداری
و اسـتمرار تولید نهال در نهالسـتانهای موجود،
عملیات مراقبتی در جنگلکاریهای سنواتی،
عملیات پرورشـی شـامل آزاد کردن ،خراش
بذرپاشـی ،مرمـت و جادهسـازی در
برنامههای کاری گنجانده شـده است.
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مهنـدس نوبخـت :فکـر میکنـم بـا امکانات
و بضاعتـی کـه داریـم ،موفق عمـل کر دهایم.
طبیعت ایران :درخصوص برنامههای در دست بـا توقـف بهرهبـرداری ،سـاالنه  500تا 600
اجرا و برنامه حفاظتی چگونه عمل میشود و هـزار متـر مکعب چـوب عرصههـای جنگلی
را حفـظ کر دهایـم کـه خـود ایـن موضـوع
چه اقدامهایی در حال اجرا است؟
بسـیار بااهمیـت اسـت و گام بزرگی درجهت
مهنـدس معصومی :مـا با تیپ قـرارداد جدید حفـظ جنگلهـای موجـود بهشـمار مـیرود.
وارد عمـل شـدیم و بـا کمـک دفتـر حقوقی
تیـپ قـرارداد حفاظتی تهیـه و اهلیت مجریان طبیعت ایران :در مورد برنامه کوتاهمدت و
را مشـخص کردیـم کـه چـه کسـانی توانایـی اقدامات انجامشده صبحت شد .برنامه بلندمدت
انجـام کار را دارنـد .همچنیـن دقیق ًا بـرای آنها و دستورالعملها در چه مرحلهای قرار دارد؟
مشـخص کردیـم کـه چـه مـوارد حفاظتـی مهنـدس معصومـی :جلسـات متعـ ددی بـا
مدنظـر اسـت کـه بـه مجـری داده شـد و آنها حضـور کارشناسـان مختلـف اجـرا ،پژوهش و
موظف بـه اجرای قرارداد هسـتند .ایـن برنامه دانشـگاهها برگزار و سیاسـتها مشـخص شد.
و قراردادهـا منـوط بـه تأمین اعتبـار و بودجه دسـتورالعملها مـورد بحـث و بررسـی قـرار
اسـت .اگر اعتبـارات مورد نیـاز را به ما بدهند گرفـت کـه در جمعبنـدی نظـرات افـراد کـه از
میتوانیـم طـرح را بـا موفقیـت انجـام دهیـم .دانشـگاههای مختلـف هسـتند و در بخشهای
مـا حداکثـر تـوان خـود را بـهکار میبریـم که متعـ ددی حضور دارند طی سـه تا چهار جلسـه

اسـتفاده کردیـم .بحث سـنتز را پیگیـری کردیم
و االن در حـال تدویـن آن هسـتیم تـا پـس از
تکمیـل برای شـورایعالی جنگل ارسـال کنیم.
شـورا آن را بررسـی میکنـد و تصمیـم نهایـی
اتخـاذ میشـود.
دکتـر کیادلیـری :در ایـن جلسـات بایـد افـراد
موافق و مخالف حضور داشـته باشند .االن بیشتر
افـراد از مخالفان طرح هسـتند .این افراد چگونه
میتوانند برنامه و دستورالعمل مناسب تهیه کنند؟
مهنـدس نوبخـت :مـا االن دسـتورالعملی تهیـه
نمیکنیـم تا مسـتقیم اجـرا شـود .قطع ًا بایـد از
فیلتـر شـورا بگـذرد .اگـر ما همـه افـراد موافق
و مخالـف را جمـع میکردیـم نمیتوانسـتیم
بـه یـک اجمـاع برسـیم .قطعـ ًا شـورا از افـراد
موافـق طـرح هـم دعـوت خواهـد کـرد
تـا در نهایـی کـردن مطالـب اسـتفاده کنـد.
طبیعـت ایـران :آقـای مهنـدس پورمقـدم،
همـکاران سـازمان جنگلهـا معتقدنـد کـه با
توجـه بـه بضاعتی کـه دارند طرح اسـتراحت
جنـگل را در کوتاهمـدت پیش بـرده و حداقل
در قسـمت قطع بهرهبرداری موفق عمل شـده
اسـت .ولـی مسـتحضرید که طرح اسـتراحت
جنـگل فقـط در قطـع بهرهبـرداری خالصـه
نمیشـود و اجـرای کامـل طـرح ملزوماتـی
داشـته و دارد کـه باید بـه آنها هـم پرداخت.
مـا نمیتوانیـم به مـردم بگوییم که چـون دام
در جنـگل حضـور دارد برنامـه احیـای جنگل
ناموفق اسـت و ایـن قانعکننده نیسـت .مردم
انتظـار دارند با اجرای طرح اسـتراحت جنگل
عملا و بهعینـه ببینند که جنگلهـای ما احیا
ً
شـده و عوامـل تخریـب حـذف میشـوند .ما
چـه زمانـی میتوانیـم چنیـن ادعایـی داشـته
باشـیم کـه طـرح اسـتراحت در همـه مـوارد
موفـق بوده اسـت .در این ارتبـاط چه کمکی
از دانشـگاه و تحقیقـات برمیآیـد؟
مهنـدس پورمقـدم :در گذشـته سـاختار
غلطـی در مـورد گـردش مالـی طرحهـای
لداری وجـود داشـت و همانطورکـه
جنـگ 
اشـاره شـد تمـام هزینههـای جنـگل را بـه
چـوب گـره زده بودنـد .وقتـی بهرهبـرداری

چـوب ممنـوع شـد بهنوعـی ایـن گـردش
مالـی هـم بهخطـر افتـاد و متوقـف شـد .این
وضعیت دسـتآویزی شـد بـرای افـرادی که
مخالـف طـرح اسـتراحت جنـگل بودنـد و
منافعشـان ب هدلیـل قطـع بهرهبـرداری چـوب
بهخطـر افتـاده بود .ایـن افراد بانـگ اعتراض
برآوردنـد کـه اسـتراحت جنگل چنین اسـت
و چنـان و بـه ایـن موضـوع تاختنـد .امـا
همانطورکـه اشـاره شـد قانـون فقط شـامل
منـع بهرهبـرداری چـوب بـود .ایـن افـراد
گفتنـد که اسـتراحت جنگل شکسـت خورده
اسـت .بـرآوردی کـه سـازمان جنگلهـا از
حداقـل اجـرای ایـن قانـون دارد و حداقـل
میـزان چوبی کـه از جنگل بهصـورت قانونی
برداشـت میشـد و دیگـر از جنـگل خـارج
نمیشـود نیـز قابـل توجه اسـت .اگـر هم به
فـرض محـال قاچـاق چـوب زیاد هم شـده
باشـد  -البته بنـده معتقدم قاچاق زیاد نشـده
اسـت چـون این ادعاها مسـتند نیسـت و این
صحبتهـا را از زبـان کسـانی میشـنوید که
عمدتـ ًا مخالـف اسـتراحت جنـگل بودنـد-
حجمـی کـه از مجموعـه قاچـاق برداشـت
شـود چقـدر میشـود؟ آیـا بـا حجـم چوبی
لداری
کـه در سـطح کالن در طرحهـای جنگ 
برداشـت میشـد قابـل قیاس اسـت؟ مسـلم ًا
خیـر .در مـورد اقدامهـای حفاظتـی و اینکه
چـه بحثهایـی بایـد مـورد توجـه
قـرار گیـرد ،بنـده اشـاره کـردم که
بایـد همـه دسـتگاهها پـای کار
باشند .سـه بخش آموزش،
پژوهـش و اجـرا دسـت
بـه دسـت هـم بدهنـد.
حتی فراتر از سازمان
جنگلها و وزرات جهاد
کشاورزی باید همه اقدامهای سازمانها و
دستگاههای دیگر در راستای حفاظت از جنگل و
مدیریت و توسعه پایدار باشد .برنامه ملی جنگل
در سال  1394در سازمان جنگلها تهیه شد.
مجموعهای از سیاستها و اهداف کلی که
برای مدیریت جنگل در سطح کل کشور ممکن
است مدنظر قرار بگیرد در قالب طرح ملی
جنگل تدوین و به وزارت جهاد کشاورزی

شد؛
ارسال
ولی متأسفانه پیگیری
الزم صورت نگرفت .اخیرا ً
هیئتدولت مکاتبهای با سازمان
جنگلها داشت و درخواست کرد که
یک برنامه جامع درخصوص صیانت
لداری و جلوگیری
از طرحهای جنگ 
از تخریب آنها ارائه کند؛ بهطوریکه
براساس سیاستهای کلی ،دستگاههای
فراتر از وزارت جهاد کشاورزی وظیفهمند
شوند و اقدامهایی نیز درنظر گرفتـه شود.
این موارد فهرست شده
و بههمراه
برخی از

اقدامهایی که خود سازمان جنگلها وظیفه
دارد ارسال شد .حدود یک ماه گذشته این
برنامه تدوین شد .در این برنامه پیشبینی شده
که وزارتخانههای نفت ،نیرو ،صنعتومعدن
و کار و همچنین سایر دستگاههای مرتبط
چگونه میتوانند به ما کمک کنند و هر
کدامشان چگونه اثربخش میشوند.
در سـؤاالت مباحـث زیادی
مطـرح شـد کـه یکـی
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از آنهـا دام بـود .مـا تجربـهای بـرای
خـروج دام از جنـگل داشـتیم ولـی
نمیخواهـم آن را اینجـا تحلیـل
کنـم .نیازمنـد اسـت کـه بـا رویکرد
جدیـد مشـخص ًا بـه بحـث دام در
جنـگل پرداختـه شـود؛ علـت آن
هـم ب هدلیـل مدیریـت پایـدار اسـت

بنابرایـن طراحی شـاخصهایی بـرای انتخاب
مجـری بسـیار مهم اسـت و ما تاپایان امسـال
ایـن کار را انجـام خواهیـم داد .امـا دررابطه با
برنامـه دوره گـذر عالوهبـر ایـن مـواردی که
دوسـتان اشـاره کردنـد اخیـرا ً جلسـهای در
حضـور همـکاران در معاونت جنگل داشـتیم
و خواسـتیم کـه بخشهـای مختلف سـازمان

و قطعـ ًا دوسـتان راهکارهایـی را مدنظـر
دارنـد .وقتـی ایـن دسـتورالعمل تهیه شـد از
تمـام صاحبنظـران دعـوت میکنیم کـه این
موضوع را بررسـی کنند و مواردی را که روی
آن حسـاس هستیم مثل حضور دام در جنگل،
تغییـرات کاربـری ،آفـات و امـراض مـورد
بررسـی قـرار دهنـد .چشـمانداز ما تهیـه این
برنامـه تا آخر شـهریورماه اسـت .ایـن برنامه
مسـلم ًا با حضـور افـراد شـورا و مجموعهای
از پژوهـش و دانشـگاه مـورد بررسـی قـرار
ی ما این اسـت که تا
خواهـد گرفت .پیشبینـ 
پایان امسـال طرح را عملیاتی کنیـم .عالوهبر
تهیـه دسـتورالعمل ،نیازمند طراحـی برخی از
شـاخصها بـرای انتخـاب مجـری هسـتیم.
فقـط تهیه دسـتورالعمل مهم نیسـت بلکه مهم
ایـن اسـت که مجریان ما چه کسـانی باشـند؟
در گذشـته نقطـه ضعفـی کـه در طرحهـای
ی داشـتیم ایـن بـود کـه برخـی از
لدار 
جنـگ 
مجریـان طرحهـا هیـچ شـناختی نسـبت بـه
قطـع جنـگل ،جنـگلکاری و غیره نداشـتند.
ال
فقـط پیمانـکار صـرف بودنـد و با دیـد کام ً
اقتصـادی بـه ایـن طرحهـا نـگاه میکردنـد.

مثـل یـگان حفاظـت ،معاونـت آبخیـزداری،
معاونـت حفاظـت و معاونـت امـور اراضـی
وظیفـ ه خودشـان را درقبـال جنگلهـای
شـمال فهرسـت کننـد .معتقدیـم نبایـد همـه
چیـز را از معاونت جنـگل بخواهیم .یعنی باید
یگان حفاظتـی برنامهاش را بـرای حفاظت از
جنـگل بدهـد .آبخیـزداری و مباحثـی که در
حـوزه اختیـارات خودش هسـت ،همینطور.
بحـث مراتع کـه در معاونت آبخیزداری اسـت
بایـد بررسـی و مدیریـت شـود؛ حفاظـت
امـور اراضـی و بحـث آفـات و امـراض هـم
طرحهـای جامعـی هسـتند کـه بایـد تهیـه
شـوند .انشـااهلل بهزودی وظایف همه فهرست
شـده و همـه آنهـا وظیفهمنـد میشـوند .فقط
معاونـت جنگل نباید پاسـخگوی همـه موارد
باشـد .جـدا از این بحث موارد مالـی و نیروی
انسـانی هـم پیگیـری میشـود .امسـال بحث
مدیریـت جامـع حـوزه آبخیز هم مطرح شـد
و اعتبـار ویـژهای از صنـدوق توسـعه ملی به
ایـن طرح دادنـد .تأکید رئیس سـازمان بر این
بـود کـه از ایـن بودجه بـرای مدیریـت پایدار
اکوسیسـتم جنگل هم استفاده شـود .این اقدام
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میتوانـد بـه بخشـی از اعتبارات کمـک کند.
طبیعت ایران :بهنظر شما بحث گره زدن
استراحت جنگل به اعتبارات دولتی
خطرساز نیست؟ آیا برنامهای برای تأمین
اعتبارات غیردولتی نظیر استفاده از
ظرفیت بسیار خوب گردشگری در تأمین

بودجه وجود دارد؟ شهرهای شمال تعداد
زیادی گردشگر در ماههای مختلف دارند
که میتواند ظرفیت خوبی برای جبران
کمبود اعتبارات دولتی باشد .در این زمینه
تجربیات خوبی هم وجود دارد ازجمله در
باغ گیاهشناسی ملی ایران که هماکنون
از این ظرفیت بهخوبی استفاده میشود
و کمکی در حفظ و نگهداری باغ است.
مهنـدس پورمقـدم :گـردش مالـی بیمـار کـه
بـه چوب گـره خورده بود االن گسسـته شـده
اسـت .در ایـن دوره گـذار تلاش میکنیـم
اعتبـار عملیاتـی را کـه بایـد اجرایـی شـود،
تأمیـن کنیـم کـه آن هم عمومـ ًا بـه اعتبارات
دولتـی برمیگـردد .ولـی سیاسـت اصلـی
مـا ایـن اسـت کـه بایـد جنـگل روی پـای
خـودش بایسـتد .اینکه میگوییم بایـد از تمام
کارکردهـا ،خدمات و تولیدات جنگل اسـتفاده
شـود همیـن اسـت .جنـگل بایـد خودگـردان
لداری بـا بیلان مثبـت
شـود و طـرحجنـگ 
باشـد .صرفـ ًا هـم چـوب نیسـت .میلیونهـا
نفـر بـه شـمال کشـور مسـافرت میکننـد

ولـی چـون سـازماندهی وجـود نـدارد ،تولید
زبالـه بـه بزرگتریـن مشـکل جنگلهـای
شـمال تبدیـل شـده ،درصورتیکـه اگـر
ال
برنامه درسـتی مهیـا بـوده و مکانهایی کام ً
هدایتشـده و مدیریتشـده وجـود داشـته
باشـد عالوهبـر اینکـه درآمـد بسـیار خوبـی
دارد ،بـه حفاظت از جنگل هـم کمک میکند.

اجرای طرح کوتاهمدت اقدام کرده است.
در این طرح حفاظتی کارهایی از قبیل
گشت ،مراقبت و کشیک شبانهروزی بسیار
پررنگ لحاظ شده و در راستای صیانت
بهینه از جنگلهای شمال کشور اقدام کرده
است .نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد
این است که در برنامه جایگزین اصلی به
معضالت معیشتی و فرهنگی منطقه توجه
شود .ازجمله عوامل موفقیت در انجام
طرح استراحت جنگل توجه ویژه و نگاه
درست به معیشت ،آموزش و فرهنگ جوامع
محلی ،ساکنان عرصهها و افراد ذینفع و
شاغالن در طرحهای جنگلداری است.
در این برنامه باید با همکاری آموزش،
تحقیقات و اجرا درمورد مشکالت فعلی
جنگلها ازجمله حضور دام در جنگل،
کنترل آفات و بیماریها ،تغییر کاربریها و
مسائل دیگر چارهاندیشی شده و اقدام کرد.

مهندس معصومی :وقتی مقرر شد در بحثهای
اجتماعی و اقتصادی سیاستهای جدید
مشخص شود از تمام افراد اعم از دانشگاهی،
اجرا و پژوهش و همچنین بازنشستگان
استفاده کردیم و مواردی به برنامههای
ال یکی از پیشنهادها
گذشته اضافه شد .مث ً
این بود که روستای پایدار را در عرصههای
جنگلی تعریف کنیم و جنگل را در سایه
خدمات اکولوژیکی در اختیار افراد ذینفع
و جوامع محلی روستاهای پایدار قرار دهیم.

دکتر ثاقبطالبی :مباحث بسیار خوبی مطرح
شد که البته در بخشهای فنی ،مدیریتی،
جزئی و کلی وارد شدیم .بنده فکر میکنم
آموزش و تحقیقات ازنظر فنی مشکلی
ندارند .وقتی میخواهیم تصمیمات را
بهمرحله اجرا درآوریم درعمل دچار مشکل
میشویم .ما باید از پوسته مدیریت سنتیمان
خارج شویم .چهل سال است که سازمان
جنگلها با چهار ادارهکل در شمال و ادارات
جنگلبانی فعالیت میکند .االن کشورهای
دیگر به شیوه جدیدی کار میکنند .بیایید در
هر استان یکی از حوزههای آبخیز را بهعنوان
یک پایلوت انتخاب کنید .آن را به چند واحد
کار تقسیم کنید و مدیریت هر واحد را به
یک مهندس جنگل بدهید .آن مهندس جنگل
میتواند یا باید بتواند طرح مدیریت پایدار
جنگل واحد خود را تهیه کند و موضوعات
ال گردشگر
مختلف و امکان تولید را ببیند .مث ً
را بهصورت هدفمند در واحد کاری خودش
هدایت کرده و درآمدزایی کند .میتواند
بحث پرورش جنگل ،جنگلکاری و حفاظت
را مدیریت کند .ما پراکنده کار میکنیم.

در برنامه جدید مدیریت جنگل ،همه ظرفیتها
دیده میشود تا طرحهای جنگلداری روی
پای خود بایستند .قطع ًا اینکه طرحهای
جنگلداری تنها متکی به بودجه دولتی
باشد ،خطر بزرگی خواهد بود .اعتبارات
دولتی میتواند کمککننده باشد و فقط در
مرحله گذار میتوانیم از آن استفاده کنیم.
الزم به ذکر است که نباید گردشگری
لجامگسیخته داشته باشیم .گردشگری شاید
مثل شمشیر دولبه است .اگر مبتنی بر اهداف
پیشبینی شده در طرح نباشد خود بحث
گردشگری میتواند عاملی برای تخریب طبیعت ایران :جناب آقای دکتر ثاقبطالبی،
جمعبندی شما از مباحث مطرح شده چیست؟
رویشگاههای جنگلی باشد.

طبیعـت ایـران :آقـای مهنـدس عمـادی،
جنابعالـی بهعنوان مشـاور امـور حفاظتی
معاونـت امور جنـگل درباره امـور حفاظتی
جنـگل ذیـل برنامـه اسـتراحت جنـگل چـه
نظـری داریـد؟
مهندس عمادی :هماکنون سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور در راستای اجرای
هدفمند بند ف ماده  38قانون برنامه ششم
توسعه موضوع استراحت جنگل تا تدوین
نهایی طرح جایگزین نسبت به تهیه و

بنابراین باید فکر اساسی در این مورد کرده
و تغییرات اساسی در سیستم ایجاد کنیم.
درنهایت به این نکته برمیگردیم که ما
یک سازمان جنگلهای مقتدر و مستقل
میخواهیم .تا زمانیکه این را نداشته باشیم
مشکالتمان حل نمیشود .در شرایط
بهوجود آمده سایر وزارتخانهها و سازمانها
نظیر وزارت نفت،
راه ،صنعت،
معدن و
غیره نقش
دارند و

باید کمک کنند .نمیتوان فقط از سازمان
جنگلها انتظار داشت و آن را در تنگنا قرار
داد .در هر استان اگر یک پایلوت درنظر
بگیرید طی یک دوره معایب و مزایای خود
یدهد .اگر خوب بود ،میتواند
را نشان م 
توسعه پیداکند و اگر ضعف داشت برطرف و
ال کنار گذاشته میشود.
اصالح میشود یا اص ً
طبیعت ایران :از همه دوستانی که در این
بحث طوالنی و مهم شرکت کردند تشکر
میکنیم .موضوع استراحت جنگل مورد
توجه بسیاری از مردم و مسئوالن کشور
است و بهدلیل اهمیت جنگلهای هیرکانی و
نقش آن در سالمت جامعه برای همه افراد
مهم است .امیدوارم در جلسات آینده در
مورد برنامههای دیگری که مرتبط با این
موضوع است مثل موضوع دام در جنگل
و سایر موارد بحث و گفتوگو کنیم.
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