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اد اره  عملی  اقتصاد ی-  مبانی  کتاب  بر  نقد ی 
جنگل ها؛ نخستین کتاب اقتصاد جنگل د ر ایران

مهدیحشمتالواعظین*

موضوع  د ر  تألیفی  کتاب  نخستین  جنگل ها  اد اره  عملی  اقتصاد ی-  مبانی  کتاب 
اقتصاد جنگل  د ر کشور است. این کتاب، حاصل 23 سال تد ریس اقتصاد عمومی، 
اقتصاد جنگل و ارزشیابی طرح های جنگل د اری د ر د انشکد ه منابع طبیعی د انشگاه 
تألیف  اقتصاد جنگل،  ایرانی  استاد  اولین  ارسطو سعید،  به قلم د کتر  که  تهران است 
د ر  و  منتشر  صفحه  د ر360   1374 سال  د ر  تهران  د انشگاه  انتشارات  توسط  و 
کاربرد های علم  با  را  د ارد جنگلبانان  کتاب سعی  تجد ید چاپ شد.  سال 1386 
عالوه براین،  کند.  آشنا  د ست کاشت  و  طبیعی  جنگل های  مد یریت  د ر  اقتصاد 
جنگلبانی  هر  برای  آن  د رک  که  است  جنگلبانان  برای  مهم  پیام  چهار  حاوی 
به  اد امه  د ر  و  می شود  ارائه  کتاب  پیام های  ابتد ا  نقد،  این  د ر  است.  ضروری 
آنجایی که  از  شد.  اشاره خواهد  کتاب  این  د ر  شد ه  مطرح  موضوعات  مهم ترین 
کار بشر همیشه قابل بهبود است، هم زمان برخی پیشنهاد ات نیز مطرح می شود.

 پیام نخست: برد اشت از جنگل ها گریزناپذیر است 
د ر آغاز کتاب سعی شد ه که جنگلبانان با مفهوم اقتصاد )Economy( و نقش 
با  رابطه جنگل  این چهارچوب،  د ر  و  شوند  آشنا  جامعه  بقای  د ر  آن  بنیاد ی 
د رست  د رک  و  نگاه  بازسازی  به  بخش  این  کنند.  د رک  را  اقتصاد  و  جامعه 
جایگاه جنگل د ر اقتصاد و وظیفه جنگلبانان کمک می کند. اقتصاد یک جامعه 
مفهوم پر رمز و رازی نیست! اقتصاد یک جامعه انسانی از مجموع افراد آن 
د ولتی(  واحد های  و  خانوار  اعضای  صنعت گر،  جنگلبان،  کشاورز،  )مانند 
ساخته شد ه که برای گذران زند گی و رفاه با هم تالش و تعامل می کنند تا با 
تغییر منابع پیرامون خود محصوالت مورد نیاز جامعه را تولید، توزیع و مصرف 
مورد نیاز  خد مات  و  کاالها  مصرف  و  تولید  سامانه  اقتصاد  بنابراین،  کنند. 
جامعه است. تالش و تعامل افراد جامعه برای تولید )کسب و کار( و مصرف 
محصوالت مورد نیاز فعالیت اقتصاد ی نام د ارد. د ر اثر فعالیت های اقتصاد ی 
تولید  د ائم  به طور  افراد جامعه است که کاالها و خد مات مورد نیاز جامعه 
و مصرف می شود و جامعه برقرار می ماند. جامعه و اقتصاد د و روی سکه 
اقتصاد برای تأمین  باقی نمی ماند.  زند گی است که هیچ یک بد ون د یگری 
نیازهای جامعه منابع آن را تغییر می د هد. هرچند پیشرفت های بشری د ر 
حوزه فناوری و محیط زیست ظرافت و پاید اری تغییر منابع را بیشتر کرد ه، 
اما اصل تغییر منابع، بخش جد ایی ناپذیر از جامعه و اقتصاد آن است. تا 
وجود  تقاضا  اقتصاد  د ر  چوبی  میز  و  کاغذ  زغال،  هیزم،  برای  زمانی که 
د ارد، حفاظت صرف از کل گستره جنگل ها د ر عمل امکان پذیر نیست. 
حتی اگر تمام نیاز کشور نیز وارد شود، برد اشت غیرقانونی از جنگل ها 
اغلب کم هزینه تر از کاالی مشابه وارد اتی تمام می شود. از این رو، تقاضا 
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و مصرف محصوالت چوبی د ر هر کشور باعث بهره برد اری )رسمی یا 
د ست کاشت(  )د ر جنگل های  تولید  و  طبیعی(  از جنگل های  غیررسمی 
این محصوالت د ر همان کشور و د یگر کشورهای د نیا می شود. بنابراین، 
توقف برد اشت از جنگل د ر مقیاس وسیع د ر عمل امکان پذیر نیست. 
کار جنگلبانان متعهد این است که با مد یریت اقتصاد ی جنگل ها ضمن 
تأمین نیاز جامعه، مانع از تخریب و برد اشت بی رویه آنها شوند. این 

اولین مفهومی است که کتاب سعی د ارد به جنگلبانان متعهد بیاموزد.

است گریزناپذیر  جنگل ها  اقتصاد ی  مد یریت  د وم:  پیام   
مشترک  منابع  از  یکی  آبزیان  و  زیرزمینی  آب  منابع  مانند  جنگل ها 
عد م  که  می شوند  محسوب   )Common pool resource goods(
 The tragedy of( اشتراکی  بهره برد اری  تراژد ی  و  د رست  مد یریت 
می شود.  آنها  تخریب  سبب  بی رویه،  برد اشت  یا   )the commons
از  و غیررسمی  به طور رسمی  نیازهای خود  تأمین  برای  اقتصاد  د رواقع، 
برای  جنگل ها  اقتصاد ی  مد یریت  به این ترتیب،  و  می گیرد  بهره  جنگل ها 
جنگل  از  برد اشت  کرد ن  محد ود  و  چند گانه  بهره برد اری های  حذف 
تخریب شد ه  جنگل های  تنها  بخواهیم  اگر  حتی  است.  اجتناب ناپذیر 
کاهش  برای  جنگل ها  اقتصاد ی  مد یریت  به  هم  باز  کنیم،  حفاظت  را 
اقتصاد ی  مد یریت  د اریم.  نیاز  حفاظت  بازد هی  افزایش  و  هزینه ها 
مد یریت  اصلی  رکن  سه  از  یکی  و  جنگل ها  حفظ  راه  تنها  جنگل 
است.  )Sustainable Forest Management( جنگل  پاید ار 

 پیام سوم: نظارت د ولت بر جنگل ها گریزناپذیر است 
خد مات  از  وسیعی  طیف  که  هستند  طبیعی  کارخانه های  جنگل ها 
)ذخیره،  آب  حفاظت  زیستی،  تنوع  از  می کنند؛  ارائه  را  عام المنفعه 
تصفیه و تعد یل جریان آب( و خاک، تولید اکسیژن و ترپنوئید، ترسیب 
کربن، تعد یل  د ما و ارزش زیبایی شناختی و تفرجی تا خد ماتی که 
هنوز ناشناخته ماند ه است. از این رو، ارزش اقتصاد ی جنگل ها برای 
جامعه )منافع عمومی بلند مد ت( بسیار فراتر از ارزش مالی )منافع 
خصوصی کوتاه مد ت( محصوالت بازاری آن مانند چوب یا میوه های 
جنگلی است. با این حال، جنگل ها ممکن است د ر کوتاه مد ت منافع 
خصوصی کمتری نسبت به کاربری های جایگزین مانند کشاورزی 
ایجاد کنند و د ر نتیجه به د یگر کاربری ها تبد یل شوند. به همین د لیل، 
تا  خصوصی  د ارایی های  به  نسبت  جنگل ها  مالکیت  حقوق 
.)Attenuated property rights( است  کمتر  زیاد ی  حد 
نیست  خصوصی  زمین  مانند  خصوصی  جنگل  سخن  د یگر  به 
از  خود  د لخواه  به  و  روش  هر  به  که  ند ارد  حق  مالک  و 
د نیا  د ر همه جای  کند.  تبد یل  را  یا جنگل  بهره برد اری  جنگل 
د ولت  نظارت  با  مالکیتی  نوع  هر  با  جنگل ها  از  بهره برد اری 
می شود.  انجام  قانون  چهارچوب  د ر  و  جنگل ها(  )سازمان 

 پیام چهارم: اقتصاد جنگل گریزناپذیر است
د ر  د یگری  مهم  مفهوم  جنگل د اری،  د ر  اقتصاد  علم  کاربرد 
این کتاب است. علم اقتصاد با مطالعه اقتصاد و فعالیت های 

اقتصاد ی د ر حوزه های مختلف جامعه می تواند به تحلیل 
نباید  بنابراین،  و تصمیم د رست د ر آن حوزه کمک کند. 
اقتصاد جنگل را به بازرگانی و سود جویی از جنگل فرو 
کاست. اقتصاد جنگل د ر کنار مبانی اکولوژیک، سیاسی و 
د ر  د رست  تصمیم گیری  و  تحلیل  مبانی  از  یکی  حقوقی، 
جنگل د اری است. برای مثال، با تبد یل طرح های جنگل د اری 
به طرح های حفاظتی، د ست کم د ر کوتاه مد ت، عرضه چوب 
به  رو  بازار  د ر  چوب  قیمت  نتیجه  د ر  و  می یابد  کاهش 
افزایش می گذارد. به عالوه، از فعالیت ها، نیروها و د ر نتیجه 
پوشش حفاظتی طرح کم می شود. از این رو، شبکه قاچاق، با 
افزایش قیمت چوب و امکان جذب نیروهای آشنا به منطقه و 
بیکار طرح ها، قد رتمند تر می شود. اگر به این تحلیل، افزایش 
چوب  قیمت  افزایش  تشد ید  نتیجه  د ر  و  ارز  نرخ  د وره ای 
که طرح های  کرد  پیش بینی  اضافه شود، می توان  نیز  بازار  د ر 
به  قاچاق چوب  تشد ید  و  نیروهای طرح  تضعیف  با  حفاظتی 
تخریب جنگل ها کمک خواهند کرد. این تحلیل د رست است که 
می تواند مبنای تصمیم های د رست قرار گیرد. این چهارمین پیام 

آموزند ه کتاب برای جنگلبانان است. 

 مهم ترین موضوعات مطرح شد ه 
مبانی نظری و مبانی عملی د ر بخش های اول و د وم کتاب مطرح 
شد ه است. بخش مبانی نظری به مفاهیم پایه اقتصاد جنگل، بازار، 
اقتصاد تولید، اقتصاد کاربری زمین و کاربرد معیار فاستمن د ر تعیین 
سرپای  بهینه  حجم  و  همسال  جنگلی  تود ه  های  بهره برد اری  سن 
جنگل های ناهمسال و عوامل مؤثر بر آن اختصاص د ارد. د ر این 
بخش مثال های واقعی، ساد ه و بسیار خوب از شکل منحنی تولید 
کل با یک نهاد ه متغیر )تعد اد کارگر و بازد ه روزانه(، منحنی های تولید 
متوسط و نهایی و تولید یکسان )کارگر معمولی و متخصص( و نیز یک 
مثال فرضی از شکل منحنی امکانات تولید )چوب هیزمی و الواری( 
مانند  جنگلی  تیپیک  مثال های  ارائه  عالوه براین،  است.  شد ه  ارائه 
منحنی تولید با یک نهاد ه متغیر د ر جنگل )منحنی رشد( و منحنی های 
رویش جاری )تولید نهایی( و متوسط )تولید متوسط( ساالنه، منحنی 
تولید یکسان حاصل از د و نهاد ه آب و کود د ر تود ه های جنگلی همسال 
یا چوب و علوفه  الوار  و  تولید چوب هیزمی  رابطه  از  واقعی  مثال  یا 
می تواند به جذابیت و فهم بیشتر کتاب کمک کند. د ر بخش مبانی نظری، 
به اقتصاد جنگل ایران یعنی منابع جنگلی و لیگنوسلولزی کشور و نیز 
کارخانجات صنایع چوب اشاره شد ه است. بخش د وم کتاب با عنوان مبانی 
عملی، به طور عمد ه به طرح موضوع ارزیابی مالی طرح های جنگل د اری 
د ر شرایط مخاطره و عد م قطعیت می پرد ازد. هرچند د ر د و فصل پایانی 
تا  یا ارزش خالص فعلی  همین بخش د وباره مبانی نظری معیار فاستمن 
بی نهایت و نیز اتخاذ تصمیم د ر مورد قطع د رخت به تفصیل مورد بحث قرار 
گرفته است. به نظر می رسد ارائه فرمول فاستمن به همراه مثال های د اخلی 
مفید  نظری  مبانی  بخش  د ر  نا همسال  و  د ست کاشت  جنگلی  تود ه های  از 

خواهد بود.


