
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 62

                  

گفت وگـوی چالشـی این شـماره نشـریه 
»طبیعـت ایـران« به بررسـی موانع و  چالش هـای زراعت 

چوب در کشـور اختصـاص دارد. مهمان هـای این شـماره آقایان دکتر 
وحیـد اعتمـاد، عضـو هیئت علمـی دانشـکده منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران از 

بخـش آمـوزش، مهنـدس طالب امین پـور، مشـاور رئیس سـازمان جنگل هـا، مراتع و 
آبخیزداری کشـور و مجری توسـعه زراعت چوب از بخش اجرا، مهندس عبدالعظیم آقاجانی، 

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنایـع چـوب و کاغذ ایـران از بخـش صنعت و دکتـر علیرضا 
مدیررحمتـی، مشـاور رئیـس و عضـو هیئت علمـی بخـش تحقیقـات صنوبـر و درختان سریع الرشـد 

مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور از بخش پژوهش هسـتند. این گفت وگوی طوالنی و مبسـوط 
کـه در آن بـه مسـائل و مشـکالت بحـث زراعـت چـوب به خصوص تولیـد چـوب صنوبر پرداخته شـده 
و همـه مهمانـان بـر ضـرورت انجـام و توسـعه ایـن کار در کشـور تأکیـد داشـته اند، پیـش روی شماسـت.

 طبیعت ایران: دیدگاه شما در مورد زراعت چوب و توسعه آن در کشور چیست؟

 مهندس آقاجانی: انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب و کاغذ ایران، انجمن تولیدکنندگان اوراق 
است.  چوب  هم  صنعت  این  اولیه  ماده  اصلی ترین  و  می شود  محسوب  کشور  در  چوبی  فشرده 

تأمین  و  توسعه  به دنبال  که  است  این  بدهیم  انجام  باید  ما  که  کاری  ضروری ترین  بنابراین، 
چوب مورد نیاز این صنعت باشیم و شکی نیست که بهترین رویه برای تأمین چوب مورد 

سایر  مخالفت  باوجود  که  است  این  ما  رویکرد  است.  چوب  زراعت  کشور  نیاز 
را  کار  این  و  بگیریم  پی  را  چوب  زراعت  توسعه  سازمان ها،  و  ارگان ها 

بررسی چالش های زراعت چوب در میزگرد کارشناسی »طبیعت ایران«
زراعت چوب، راهی مطمئن و پایدار برای تأمین چوب مورد نیاز کشور

گفت وگوی چالشی
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دکتر وحید اعتماددکتر علیرضا مدیررحمتیمهندس طالب امین پورمهندس عبدالعظیم آقاجانی
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جزء وظایف و ضروریات اصلی خود می دانیم. در همین راستا، هر 
سال مصوباتی را در انجمن داشته ایم. یکی از مصوبات ما این بود که 
تمام  واحدهای صنعتی یک درصد از هزینه خرید چوب مورد نیاز 
صنعت را صرف خرید نهال و توزیع رایگان آن بین کشاورزان بکنند 
که البته رقم باالیی هم می شود؛ یعنی ساالنه مبلغی حدود 12 میلیارد 
تومان )یک درصد 1200 میلیارد تومان که فقط صرف خرید چوب 
مورد نیاز این حوزه می شود. البته میانگین قیمت خرید چوب، 250 
هزار تومان در هر تن منظور شده است(. ما سعی می کنیم با روش های 
با  دولت  اینکه  ازجمله  باشیم؛  اقدام  این  گسترش  به دنبال  مختلف 
بلند مدت )30 ساله( در  با قراردادهای  حفظ مالکیت، زمین هایی را 
درخت کاری  و  چوب  زراعت  زمین ها  این  در  تا  بگذارد  ما  اختیار 
شود. این موضوع به نفع دولت، محیط  زیست، صنعت و غیره هست. 

در هـر هکتـار زراعـت چـوب بـرای یـک نفـر شـغل ایجاد می شـود 
کـه رقـم قابـل توجهـی اسـت. در شـرایطی کـه بیـکاری عمده ترین 
در رأس سیاسـت های  آن  از  اسـت و گره گشـایی  مشـکل کشـور 
دولـت قـرار دارد، می خواهیـم کاری بکنیـم کـه هـم اشـتغال و تولید 
ایجـاد شـود و هـم تولیـد ناخالـص داخلـی را افزایش  دهـد. چوبی که 
بـا ایـن روش تولیـد می شـود، تبدیـل  بـه کاالیـی بـا ارزش افـزوده 
بـاال شـده و درنتیجـه سـبب جلوگیـری از خـروج ارز از کشـور و 
رونـق بازار می شـود. بـه این مزایـا باید منافـع درخـت کاری از نظر 
محیط زیسـتی )به عنـوان مثـال تلطیـف هـوا، ترسـیب کربـن و تولید 
اکسـیژن( را نیـز افـزود کـه اگـر قیمت گـذاری شـود، نتایـج بسـیار 
قابـل توجـه خواهـد بـود. با توجه بـه وسـعت کشـورمان و اقلیم های 
مختلفـی کـه داریـم، باید روی پـای خودمـان بایسـتیم و بتوانیم نیاز 
چوبـی خـود را خودمـان تأمیـن کنیم. البتـه در کوتاه مدت بخشـی از 
چـوب الزم می توانـد از راه واردات تأمیـن شـود، امـا در بلندمـدت 
بایـد بـه فکـر تأمیـن آن از راه زراعـت چـوب بـود. به طـور قطـع 
ایـن موضـوع نیازمنـد همکاری مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع 
کشـور اسـت تـا نتایـج پژوهش هـای ارزشـمندی را کـه در ارتبـاط 
بـا شناسـایی و معرفـی گونه های سریع الرشـد مناسـب بـرای اقلیم ها 
و اراضـی مختلـف انجـام داده در اختیـار بخـش صنعـت قـرار دهـد. 

 مهنـدس امین پـور: با توجه بـه افزایش جمعیت و همچنین توسـعه 
صنایـع چـوب و بحث تنفس جنگل کـه در بازه زمانی ده سـاله انجام 
شـده که ممنوعیت برداشـت چـوب از جنگل های هیرکانـی را به دنبال 
خواهد داشـت، توسـعه زراعت چوب در کشـور امـری اجتناب ناپذیر 
اسـت کـه بایـد به آن توجـه شـود. همچنیـن، از برنامه چهـارم به بعد 
)پنجـم و ششـم( به صـورت مکرر به توسـعه زراعت چـوب و اهمیت 
آن اشـاره شـده اسـت. در گذشته سـه منبع تأمین چوب برای مصارف 
کشـور وجود داشـت که عبـارت بودند از جنگل های طبیعـی، واردات 
و زراعـت چـوب. اکنـون مقـرر شـده کـه از جنـگل برداشـتی انجام 
نشـود. درنتیجـه، دو راهـکار زراعت چـوب و واردات باقـی می ماند. 
همان طورکه اسـتحضار داریـد، اکنون یک چالش به موضـوع واردات 
چـوب افـزوده شـده و آن قیمت ارز اسـت. بـا توجه به قیمـت کنونی 

ارز، 
واردات  قطـع  به طـور 

بـود.  نخواهـد  به صرفـه  دیگـر 
زمانی نبـود مبادی ورودی اسـتاندارد که 

بتـوان چـوب را در آنجـا دپـو کـرده و سـپس 
وارد کشـور کـرد و درنهایـت بحث هـای مربـوط 

بـه قرنطینه مشـکل اصلـی در ایـن زمینه بـود، اما االن 
موضـوع ارز مهم تر شـده اسـت. مثـاًل اگـر بخواهیم چوب 

نـراد را از روسـیه یا کشـورهای هم جـوار وارد کنیـم، قیمت 
آن کیلویـی 1800 تـا 2000 تومان می شـود و ایـن هزینه برای 

صنعتـی کـه در کشـور نوپاسـت و نیـاز 
بـه تحول و کسـب بازارهـای جهانی 
دارد به صرفـه نیسـت. بـا توجـه بـه 
ایـن مـوارد، اهمیـت توسـعه زراعت 

چـوب در کشـور روز بـه  روز بیشـتر 
می شـود. براسـاس مجوزهـای جدیدی 

کـه بـرای صنعـت صادر شـده اسـت، تا 
پایـان برنامـه ششـم، ایـن حـوزه 13 
میلیـون مترمکعـب مصـرف خواهـد 

داشـت، درحالی کـه تأمیـن چـوب 
میلیـون   6 تـا   5 حداکثـر 

اسـت.  مترمکعـب 
بنابرایـــن 

باوجود توسـعه روزافـزون صنعت چوب، با مشـکل محدودیت تولید 
چـوب مواجه هسـتیم. براسـاس برآورد بنـده، برای برنامه ششـم، 75 
هـزار هکتار تعهـد زراعت چـوب داریم که سـازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشـور مکلف اسـت طی پنج سـال آن را اجرایی کند. 
حتـی بـا اجـرای کامـل ایـن تکلیـف 5 میلیـون مترمکعـب چوب 
تولیـد خواهد شـد و درمجموع رقـم تولیدی به 10 تـا 11 میلیون 
مترمکعـب خواهـد رسـید کـه تـا 13 میلیـون مترمکعـب، هنوز 

فاصلـه اسـت. باید بـه این نکتـه نیز توجه داشـت کـه زراعت 
چـوب یـک فعالیـت زمان بـر اسـت. یعنـی اگـر االن مزرعه 

ایجاد شـود، برداشـت چوب از سـال ششـم به بعد خواهد 
بـود. پـس تأمیـن چـوب در سـال های اول چگونـه 

بایـد انجام شـود؟ براسـاس آمار سـال 1395 )که 
اکنـون می بینیم بـرای سـال 1396 نیز صدق 

می کنـد(، 12 درصـد مصـرف صنایـع 
چـوب کشـور از چوب های 

جنگلـی، 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 64

18 درصــد از واردات 
و مابقــی از زراعــت چــوب و 
ــت.  ــده اس ــن ش ــی تأمی ــای باغ چوب ه
البتــه االن چــوب جنگلــی قاچــاق محســوب 
شــده و حتــی اگــر صنعــت بخواهــد از آن اســتفاده 
کنــد، امــکان دارد متهــم به مصــرف چوب قاچاق شــود. 
ــش  ــردم یــک چال ــه عــرض ک واردات هــم همان طــور ک
عمــده خواهــد بــود و فکــر می کنم کــه نتوانــد نقــش اولیه اش 
ــن نتیجــه  ــه ای ــات ب ــن اتفاق ــل از ای ــده قب ــد. بن ــا بکن را ایف
رســیدم کــه بایــد ســهم واردات در ســال اول، دوم و ســوم برنامه از 
12 درصــد بــه 50 درصــد برســد تــا محصــول زراعــت چوب های 
جدیــد بتوانــد بــه بــازار عرضــه شــود. در مــورد 70 درصــد تأمیــن 
ــا بخــش صنعــت داشــتم و  ــده به تازگــی نشســتی ب چــوب هــم بن
عنــوان کــردم کــه تأمیــن ایــن 70 درصــد از ضایعــات، زراعــت چوب 
ــل  ــا به دلی ــی از باغ ه ــوب آالت بخش ــت. االن چ ــی اس ــاغ موقت و ب
ــت،  ــات اس ــه ضایع ــل ب ــال تبدی ــادی در ح ــالی های متم خشکس
بنابرایــن قطــع شــده و بــه فــروش می رســند. ایــن منبــع تولیــد چوب، 
پایــدار نیســت، چــون ســطح مشــخصی دارد و اگــر بارش هــا طبیعــی 
شــود و بــه هــر دلیــل دیگــری ســطح ایــن  منابــع هــم کمتــر شــود، از 
ایــن 70 درصــد منبــع تأمیــن چــوب نیــز محــروم می شــویم. اگــر این 
رونــد بــه شــکل کنونــی ادامــه یابــد، مطمئــن باشــید کــه صنعــت بــا 
یــک چالــش مواجــه خواهــد شــد و گریــزی هــم از آن نخواهــد بــود. 
بــا توجــه بــه اینکــه بنــده 15 ســال در ایــن برنامــه تجربــه اجرایــی 
دارم، ارزیابــی ام ایــن اســت کــه در ایــن قضیــه بایــد همراهــی و همدلی 
بیشــتری بیــن صنعــت، پژوهــش و اجــرا وجــود داشــته باشــد. تــا بــه 
حــال ایــن  نهادهــا منفــک از 
هــم حرکــت می کردنــد 
ــا  ــن آنه ــادی بی و اعتم
هــم  هنــوز  و  نبــود 
ــال  ــدارد. در س ــود ن وج
به عنــوان  بنــده   1396
ــوب  ــت چ ــری زراع مج
ــار اقداماتی  ــرای اولیــن ب ب
ــی  ــن همدل ــا ای ــتم ت داش
و همراهــی ایجــاد شــود، 
ــی ــا چالش های ــا ب ام

ــخصی و  ــالیق ش ــررات، س ــن و مق ــل قوانی ازقبی
ــدم  ــه ش ــا مواج ــن بخش ه ــادی بی بی اعتم
کــه بــا گفت وگــو و تعامــل قابــل 
ــه،  ــن زمین ــتند. در ای ــع هس رف
مذکــور  بخش هــای 

بایــد به طــور عملــی وارد بحث شــوند. در کشــورهای پیشــرفته، صنعت 
و بخــش خصوصــی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا تحقیقــات دارنــد. به نظــر 
بنــده هرچــه همــکاری بیــن اضــالع مثلــث صنعــت، پژوهــش و اجــرا 
بیشــتر و گســترده تر شــود، بــه افــق مطلــوب نزدیک تــر خواهیــم شــد.

 دکتـر مدیررحمتـی: بنـده می خواهـم قـدری مسـائل را کلی تـر 
بیـان کنـم. در بحـث تولیـد و زراعـت چـوب، در درجـه اول جنگل 
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت؛ که همانـا تولید اکسـیژن و تمام 
مـواردی را شـامل می شـود کـه در ارتبـاط بـا حیات انسـان ها نقش 
مهمـی دارنـد. این هـا در درون جنـگل نهفتـه هسـتند و متأسـفانه در

 جنگل هـای کشـورمان از چنـد دهـه پیـش روند کاهشـی و تخریب 
داشـته اند. ایـن تخریـب عوامـل مختلفـی داشـته کـه مهم تریـن آن 
افزایـش جمعیـت و نیـاز بیشـتر بـه چوب بوده اسـت. سـهم سـرانه 
جنـگل بـرای هـر ایرانـی حـدود 0/16 هکتـار )1600 مترمربـع( و 
در جهـان 0/62 هکتـار اسـت. مصـرف چوب هـم به همیـن ترتیب 
در  کمبـود شـدیدی  تأمیـن چـوب مصرفـی  نظـر  از  به عبارتـی  و 
کشـور داریـم. افزایـش جمعیـت، قطـع بی  رویـه درختـان جنگلی و 
بهره بـرداری بیـش از تـوان آن درحقیقـت تیشـه بـه ریشـه جنـگل 
زده اسـت. نهادهـا و ارگان هـای زیـادی اعـم از خصوصـی و حتـی 
دولتـی هرکـدام به نحـوی در حـال دسـت اندازی بـه جنگل هسـتند. 
بـرای مشـاهده  تبدیـل کاربری هـا آن  قـدر زیـاد شـده کـه دیگـر 
اراضـی تخریب شـده احتیاجـی بـه وارد شـدن بـه جنـگل نیسـت، 
اسـت.  مشـاهده  قابـل  به وضـوح  هـم  )جـاده(  بیـرون  از  بلکـه 

پدیـده ای جدیـد کـه متأسـفانه در چنـد سـال اخیـر خیلـی شـاهد آن 
هسـتیم ساخت وسـاز های غیرمجاز و ویال سـازی در قلـب جنگل های 
شـمال اسـت کـه حتـی تـا ارتفـاع بیـش از  2500 متـری از سـطح 
دریـا هـم پیشـروی کـرده و کمر بـه قلع وقمع جنگل ها بسـته  اسـت. 
آمـار ارائه شـده نیـز نشـان می دهـد کـه در 10 میلیـون مترمربـع از 
جنگل های شـمال )مازندران( ساخت وسـاز و ویال سـازی انجام شـده 
اسـت. نکتـه اینجاسـت کـه حضـور جنگل نشـینان و تأمین سـوخت  
مـورد نیـاز آنهـا بـا توجـه بـه طـرح تنفـس جنـگل چگونـه قابـل 
مدیریـت اسـت؟ آمارهـا از قطـع و بهره بـرداری بیـش از 3 میلیـون 
مترمکعـب چـوب در سـال حکایـت دارد کـه ایـن میزان فقـط برای 
تأمیـن سـوخت جنگل نشـینان اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه جنگل هـا 
داراي نقش هاي بسـیار ارزشـمند، منحصربه فـرد و غیرقابل  جایگزین 
محیط زیسـتي هسـتند، بهره بـرداري بي رویـه از آنهـا ضمـن نابودي 
ایـن منابـع مهـم، نسـل هاي آینـده را نیـز در اسـتفاده از جنگل هـاي 
طبیعـي و منابـع آب و خـاك بـا مشـکالت جـدي مواجه می سـازد. 

لـذا یکـی از مهم تریـن و شـاید بتـوان گفـت حیاتی تریـن راهکارهـا 
بـرای برون رفـت از بحـران تخریـب و نابـودی بیشـتر جنگل هـای 
در  به ویـژه  آن  توسـعه  و  چـوب  زراعـت  کشـورمان،  باقی مانـده 
خـارج از جنگل هـا اسـت. وقتـی از زراعـت چوب صحبـت می کنیم 
ارزشـمند  جنگل هـای  حفـظ  به دنبـال  اول  درجـه  در  درحقیقـت 
کشـورمان هسـتیم. درحقیقـت هـدف اصلـی مـا به عنـوان بخـش 
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د  ر و آ بـر
بحـث  بایـد  اسـت.  شـده 

زراعـت  و  درخـت کاری  درخـت، 
قـرار  اولویت هـا  صـدر  در  حتمـًا  چـوب 

گیـرد. مملکـت مـا دارای منابـع آبـی فراوانـی 
اسـت و باوجـود تمـام ادعاهایـی کـه مبنی بـر تغییر 

اقلیـم می شـود امـا در بسـیاری از مناطـق، بارندگـی 
تغییـر نکـرده بلکـه بی نظمی هـای اقلیمـی رخ داده اسـت. 

البتـه بحـث تغییـر اقلیـم گرچـه واقعیـت دارد امـا در مورد 
آن بیـش از حـد بزرگ نمایی شـده اسـت. مـا بایـد از آمادگی 

و تـوان الزم بـرای تأمیـن نیازهـای خودمان در شـرایط مختلف 
برخـوردار باشـیم. بایـد بـه مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع 

کشـور یـا دانشـگاه ها، میدان و بها داده شـود تا سـرمایه پژوهشـی 
خـود را در بحـث کاربـردی ارائه دهنـد. ما اطالعات بسـیاری داریم 
کـه بایـد بـا اسـتفاده از آنهـا بتوانیـم موضـوع آب را مدیریـت کنیم. 
بسـیاری از متخصصـان و صاحب نظـران معتقدنـد کـه مـا کمبود آب 
نداریـم بلکه مشـکل اصلـی در مدیریت آب اسـت. صنوبـر، گونه ای 
اسـت کـه بـا داشـتن توانایی جـذب عناصـر آالینـده خـاک و آب، 
در میـان سـایر گونه هـا بیشـترین جـذب مـواد آالینـده را دارد. مـا 
در تمـام مکان هایـی کـه قبـالً ً بـرای صنوبر انتخـاب شـده اند امکان 
اسـتفاده از آب فاضـالب شـهری را حداقـل بـرای بخشـی از آن 
فراهـم کردیـم. ما چـوب نیاز داریـم. باید آگروفارسـتری را توسـعه 
دهیـم. بخـش تحقیقات بررسـی کـرده که در ماسـه زارها نیـز امکان 
صنوبـرکاری فراهـم اسـت. ایـن قابلیت ها وجـود دارد، اما دسـتمان 

در زمینـه پژوهـش به دلیـل برخـی مشـکالت بسـته 
اسـت؛ گاهـی مـا را قبـول ندارنـد یـا برایشـان 

مهم نیسـت و حمایت نمی شـویم. سخنم را 
کوتـاه می کنـم. زراعت چـوب الزم 

اسـت چراکـه مـا صنایع 

تحقیقـات صنوبـر و گونه هـای سریع الرشـد ایـن اسـت کـه بتوانیم با 
افزایـش و توسـعه زراعـت چـوب، جنگل های کشـور را حفـظ کنیم. 
در ایـن زمینـه، صنوبرهـا بـا توجـه بـه ویژگی هـای منحصربه فـردی 
کـه دارنـد بیشـترین نقـش را نه تنهـا در ایـران بلکـه در دنیا بـر عهده 
دارنـد. به همین دلیـل 70 سـال پیـش کمیسـیون بین المللـی صنوبـر 
به وجـود آمـده اسـت. صنوبـر تنها گونـه غیرمثمری اسـت کـه چنین 
تشـکیالت بین المللـی دارد. ایـن موضوع بـرای اکثر کشـورها به ویژه 
بـرای کشـورهای کـم  برخـوردار از جنـگل اهمیـت حیاتـی دارد. در 
ایـران نیـز در سـال 1334 کمیسـیون صنوبر تشـکیل شـد و تا سـال 
1356 ادامـه داشـت. آن موقـع مـا 15 میلیـون نفـر جمعیت داشـتیم 
و از نظـر جنگل هـا و محیط زیسـت نیـز مشـکل خاصـی نبـود، ولی 
بـه دلیـل آینده نگـری اقدامـات مؤثـری انجـام شـد. اکنـون بیـش از 
80 میلیـون نفـر جمعیـت داریـم درحالی کـه جنگل هایمان هـم توان 
بهره بـرداری بیشـتر را ندارند. قیمت ارز هم متأسـفانه به جایی رسـیده 
کنیـم؛  وارد  از کشـورهای دیگـر چـوب  به راحتـی  نمی توانیـم  کـه 
هرچنـد کـه گریزی هم از آن نیسـت و  در مراحـل اول اجتناب ناپذیر 
اسـت. بایـد واردات داشـته باشـیم چراکـه در غیر این صـورت همین 
مقـدار باقی مانـده جنـگل هـم از بیـن خواهـد رفـت. پـس درنتیجـه 
مـا بایـد در ایـن قسـمت  بـرای توسـعه زراعـت چـوب در کشـور 
قدم هـای بیشـتری برداریـم. در سـال 1363 که اولین سـمینار صنوبر 
در مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور برگزار شـد، پیشـنهاد 
شـد کـه کمیسـیون ملـی صنوبـر تشـکیل شـود. حتـی در آن زمـان 
تأسـیس مرکـز ملـی تحقیقـات صنوبر وابسـته بـه مؤسسـه تحقیقات 
هـم پیشـنهاد شـد. همـه ایـن تالش هـا بـرای رسـیدن به هدفـی بود 

کـه بتوانیـم درنهایـت جنگل هـا را حفظ کنیـم. زمانی که این سـمینار 
برگـزار شـد، جمعیت کشـور 35 میلیـون نفر بود. بایـد تولید چوب را 
افزایـش و توسـعه بدهیم که راهـکار آن را در ادامه بیـان خواهم کرد.

 
 دکتـر اعتمـاد: نیـاز آبـی کشـور بیـش از 14 میلیـون مترمکعـب 
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اکنـون اگـر بخواهیـد از مسـئوالن سـازمان 
سـؤال کنید که اهـداف کمیسـیون صنوبر چه 
چیزهایی هسـت؟ ممکن اسـت اصـالً  ندانند 
و آشـنا نباشـند که چنیـن کمیسـیونی هم در 
کشـور وجـود دارد! بنابراین مـا برنامه ریزی 
کردیـم امـا به دلیـل کمبودها و مسـائل مالی، 
نتوانسـتیم بودجـه کافـی را برای آنهـا تأمین 
کنیـم و نه تنها اهـداف تحقق پیـدا نکرد بلکه 
حتـی در جهـت خـالف هـم حرکـت کردیم. 
مثـاًل در شـرایطی کـه نیـاز مـا بـه چـوب 
جنبـه تصاعـدی دارد، تأمیـن چـوب جنبـه 
معکـوس و نزولـی پیدا کرده اسـت. درضمن 
مـا بـا موضوع اسـتراحت جنگل هـم موافق 
نبودیـم چراکـه از نظـر کارشناسـی، ایـن 

و  شـناخته شـده  دیـدگاه  یـک  مقولـه 
جهانـی  سـطح  در  تأییـد  مـورد 

ایـن  نیسـت. کسـانی کـه در 
حـوزه کار کرده انـد می داننـد 
مدیریـت  جنـگل  بایـد  کـه 
بی معنـا  اسـتراحت  شـود. 
مملکت مـان  در  مـا  اسـت. 
اتریـش  کشـور  از  بیشـتر 
برخورداریـم.  آفتـاب  از 
آنهـا  کـه  می شـود  چگونـه 
هـر  در  سـاالنه  می تواننـد 
هکتـار جنـگل 9 مترمکعـب 
امـا  کننـد  تولیـد  چـوب 
میانگیـن تولید مـا کمتر از 3 
مترمکعـب اسـت؟ این نشـان 
مـا  مدیریـت  کـه  می دهـد 
ضعیـف بـوده اسـت. عـوض 

اینکـه مدیریـت را تقویـت کنیـم و به دنبـال 
برنامه ریـزی باشـیم، بـرای افزایـش تولید و 
چوب دهـی جنـگل، آن را به حـال خود رها 
کرده ایـم. اسـتراحت جنـگل از نظـر ما معنی 
رهاسـازی دارد، چـون بودجـه ای بـرای آن 
درنظـر گرفتـه نشـده و تأمین هم نمی شـود. 
حـال برگردیـم بـه پرسشـی کـه طرح شـد. 
درخصـوص کمبـود آب، معتقـدم با شـرایط 
امـــــر  بـه  می توانیـم  هـم  کشـور  فعلـی 
زراعــــت چــــوب و توسعه آن بپردازیم. 
در جلســــه ای که در خدمـت وزیر محترم 
حجتـی  آقـای  جنـاب  کشـاورزی،  جهـاد 
بودیـم ایشـان اعـالم کردنـد کـه 35 هـزار 
هکتـار زمین در اسـتان های شـمالی کشـور 

کـه  دارد  بایـر وجـود  و  به صـورت معطـل 
رقـم قابل توجهی اسـت. زراعـت چوب در 
اسـتان های شـمالی کشـور نیـاز بـه آبیاری 
نـدارد. فقط سـال اول نیـاز بـه مراقبت دارد 
و به محـض اینکـه ریشـه پـا گرفـت دیگـر 
آبیـاری الزم نیسـت. ضمن اینکه در کشـور 
مـا منابع آبـی هدر می رود. یعنی مـا از منابع 
نمی کنیـم.  اسـتفاده  خـوب  خود مـان  آبـی 
مـا از  از آب هـای سـرزمین  زیـادی  حجـم 
کشـور خارج می شود 
کشـورهای بـه  و 
می رود.  همسایه 
غربی  مناطق  در 
کشورمان می توانیم

پســــاب  از   
ب  ضـــال فا
و  شهری 
صنعتی 

هـم  تهـران  اطـراف  در  کنیـم.  اسـتفاده 
کـه  هسـت  زیـادی  مناسـب  زمین هـای 
می تـوان بـا اسـتفاده از پسـاب ها موضـوع 
درخـت کاری و زراعـت چـوب را در آنهـا 
پیـاده کـرد. معتقـدم در هـر حـوزه ای کـه 
مدیریـت صحیـح، علمی و فنی مـورد توجه 
نظـر  مـورد  هـدف  بـه  قطعـًا  گیـرد،  قـرار 
خواهیـم رسـید. بنده در یکـی از بازدیدهایم 
از اسـتان خوزسـتان کـه اتفاقًا برای مسـئله 
زراعـت چوب هـم بود، متوجه شـدم که 25 
هـزار هکتـار زمیـن در اختیـار تعاونی های 
نظامـی قـرار دارد کـه بـدون اسـتفاده مانده 
آب  کـه  هسـتند  زمین هایـی  اینهـا  اسـت. 
دارنـد و می توانند از آب رودخانه و سـد دز 

وابسـته زیـادی داریـم کـه اشـتغال 
اگـر  کرده انـد.  ایجـاد  هـم  باالیـی 
نتوانیـم چـوب تولید کنیم بایـد وارد 
کنیـم که آن هم کار سـاده ای نیسـت.

 طبیعـت ایـران: با توجه بـه وجود 
و  کشـور  در  آب  بـزرگ  چالـش 
مصـرف بـاالی آب بـرای زراعـت 
صنوبـر به دلیـل نیـاز آبـی زیـاد این 
گونه، آیا توسعه زراعت چوب منطقی است؟

 مهندس آقاجانی: پیش از جواب به این سؤال، 
اجازه می خواهم در مورد یکی از دالیل توسعه 
توضیحاتی  کشور  در  چوب  زراعت  نیافتن 
زراعت در  توفیق  نبود  علت  معتقدم  بدهم. 
 چـوب در کشـور یـا تحقـق نیافتـن اهداف 
بیـن  فقـدان هماهنگـی  کمیسـیون صنوبـر، 
جهـاد  وزارت  اسـت.  دولـت  ارگان هـای 
کشـاورزی و وزارت صنایـع در دو مسـیر 
وزارت صنایـع  رفتنـد.  پیـش  هـم  متضـاد 
اصولـی  موافقت هـای  و  مجوزهـا  دادن  بـا 
را  صنعـت  گسـترش  موجبـات  پی درپـی 
فراهـم آورد، امـا در طـرف مقابـل به جـای 
اینکـه وزارت جهـاد کشـاورزی همسـو بـا 
بودجه هـای  بکنـد،  کمـک  رویکـرد،  ایـن 
زراعـت چوب را کـه در برنامه هـای چهارم 
بـود،  شـده  پیش بینـی  توسـعه  پنجـم  و 
تخصیـص نـداد. در برنامـه پنجـم، وزارت 
جنگل هـا،  سـازمان  و  کشـاورزی  جهـاد 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور مکلـف بودنـد 
کـه 100 هـزار هکتـار زراعـت چـوب را 
توسـعه دهند. ایـن کار بودجـه، برنامه ریزی 
و امکانـات می خواهـد. در عمـل شـاید 20 
درصـد هـم کار نشـده باشـد! امـروز تمـام 
بـه  فقـط  چـوب  زراعـت  توسـعه  بخـش 
برمی گـردد.  امین پـور  مهنـدس  تشـکیالت 
ببینیـد کـه با چند نفـر نیرو فعالیـت می کنند. 
اگـر می خواهیـم زراعـت چـوب در کشـور 
در طـول یـک برنامه پنـج سـاله 100 هزار 
هکتـار توسـعه یابـد، نیازمنـد حداقـل یک 
معاونـت یـا اداره کل هسـتیم. زیـر نظـر این 
معاونـت یـا اداره کل بایـد تمـام فعالیت هـا 
در سـطح اسـتان ها هم زمـان پیـش بـرود. 
یـا حداقـل اجـازه دهند کـه کمیسـیون ملی 
صنوبـر بـه وظایـف خـود عمـل کند. شـاید 
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اسـتفاده کننـد. 25 هـزار هکتار رقم بسـیار 
بزرگـی اسـت. امـا به دلیـل مالکیت شـرکت 
تعاونی هـا اقدامـی در آنهـا صـورت نگرفته 
اسـت. بیست سـال اسـت که این زمین ها در 
اختیارشـان قـرار دارد اما هیـچ کاری انجام 
نداده انـد. درطول این 20 سـال می شـد سـه 
بـار از ایـن زمین هـا بهره بـرداری کـرد. این 
مسـائل نشـان دهنده آن اسـت که مـا نیازمند 
یـک مدیریـت علمـی و فنـی در ایـن حوزه 
هسـتیم و دولـت بایـد توجـه جدی بـه این 
امـر داشـته باشـد و کمـک کنـد. مـا بـرای 
کمـک بـه دولـت آمادگـی داریـم. اعضـای 
انجمـن مـا آمادگـی دارنـد کـه زمیـن را بـا 
حفـظ مالکیت دولـت در اختیـار بگیرند و با 
قراردادهـای بلند مـدت 20 تا 30 سـاله آن را 

بـه زراعـت چـوب اختصـاص دهنـد. 

 مهنـدس امین پـور: بنـده هـم معتقـدم کـه 
آب چالـش اصلـی کشـور مـا اسـت. حدود 
6 میلیـون هکتـار عرصـه آبـی داریـم کـه 
به طـور مرتـب در آن کشـاورزی می شـود. 
آمار عملکـردی در دوره 14، 15 سـال اخیر 
نشـان می دهـد کـه حـدود 85 تـا 90 درصد 
عملیـات کشـاورزی در زمین هـای شـخصی 
انجـام شـده اسـت. پـس افـق و هدف گذاری 
مـا باید مربوط بـه اراضی شـخصی و مردمی 
باشـد. توسـعه، آماده سـازی  و تعریـف منابـع 
آبـی برای اراضـی ملی مشـکالت خودش را 
دارد. فـرد کشـاورزی که آب و زمین مسـتعد 
بایـد کمـک و پشـتیبانی شـود. حـال  دارد 
علـت اینکـه سـطوح زراعت چـوب باوجود 
منابـع کافـی، کم بـوده یا اسـتقبالی از این کار 
نمی شـود به پایین بـودن بهـره وری اقتصادی 
به دلیـل  مـا  کشـور  در  برمی گـردد.  مزرعـه 
مسـائل اسـتراتژیک، بـه برخـی محصـوالت 
و  می گیـرد  تعلـق  یارانـه  باغـی  و  زراعـی 
پیش بینـی  برایشـان  تضمین شـده  قیمـت 
می شـود. کشـاورز هـم خیالش راحت اسـت 
کـه محصولش خریـدار مطمئن و ثابـت دارد. 
لـذا آن محصـوالت قطعـًا خواهـان بیشـتری 
پیـدا می کنـد ولـی در زراعت چـوب معتقدم 
قیمـت فعلـی چوب در بـازار، واقعی نیسـت. 
بایـد قیمت واقعی چـوب در ایـران به 4600 
قیمـت  بیشـترین  برسـد درحالی کـه  تومـان 
چـوب از کیلویـی 300 تا 600 تومان اسـت. 

مـا بایـد کار در مزرعـه را اقتصـادی کنیـم تا 
مـردم بـرای مشـارکت رغبت پیـدا کنند.

به راحتـی  مـا  نیسـت.  آب  مـا  مشـکل 
اقتصـادی  بیـالن  دادن  ارتقـا  بـا  می توانیـم 
تحـت  را  اراضـی  ایـن  از  بخشـی  مزرعـه 
پوشـش قـرار دهیـم کـه در اوایـل توسـعه 
اتفـاق   80 دهـه  در  چـوب  زراعـت  طـرح 
افتـاد. آن موقـع قیمـت  به دلیل کشـش بازار 
در  کشـور  شـمال  در  بـود.  خـوب  نسـبتًا 
مقطعـی حتـی صنوبـرکاری در صومعه سـرا 
شـده  شـالی کاری  رقیـب  صفرابسـته،  و 
بـود؛ امـا چـرا ورق برگشـت؛ این هـا بایـد 
ارزیابـی شـود. ارزیابـی بنـده این اسـت که 
مـا قیمـت واقعی چـوب را پرداخـت نکردیم 
و بـا اعمـال اهرم هـای قانونـی دسـت و بال 
عرضـه و تقاضـای منطقـی چوب را بسـتیم. 
سـؤال  صومعه سـرا  کشـاورزان  از  وقتـی 
می کردیـم کـه چـرا دیگر بـه زراعـت چوب 
و  چینـی  چـوب  می گفتنـد  نمی پردازیـد، 
روسـی بـازار را پـر کـرده و دیگـر کسـی از 
کشـاورز چـوب نمی خـرد. همچنیـن قیمـت 
تمام شـده چـوب تولیـدی کشـاورز به دالیـل 
حمل و نقـل  قطـع،  هزینـه  ازقبیـل  مختلـف 
بـه کارخانـه و غیـره پاییـن بـود و صرفـه ای 
نداشـت. بایـد ارزیابی شـود که کجـای بازار 
عرضـه و تقاضـا خـوب عمـل نکـرده کـه 
کشـاورز بی رغبـت شـده اسـت. چـه کسـی 
بایـد بـه ایـن مسـائل اهمیـت بدهـد؟ آیـا 
فقـط دولـت مسـئول اسـت. آیـا جشـنواره 
تـوت فرنگـی را هـم دولـت برگـزار می کند؟ 
بایـد بخـش صنعـت و تشـکل های تعاونـی 
ایـن امـور را پیـش ببرنـد. البتـه ایـن کار بار 
تبلیغاتـی دارد امـا بـدون توجـه به ایـن گونه 
اقدامـات به راحتـی فقط می گوییـم کمبود آب 
داریـم. مـا باید تـالش کنیم تـا زراعت چوب 
بـا هـدف حفـظ جنـگل و تأمیـن نیازهـای 
صنعـت پر بازده و پراشـتغال به عنـوان یکی از 
مسـائل استراتژیک کشـور درنظر گرفته شود. 
همچنیـن باید بـه زارع تضمین خریـد بدهیم. 
وقتـی کشـاورز احسـاس کند پشـتیبانی دارد 
کـه بـه او وام و نهـال می دهـد و به صـورت 
و  می خـرد  را  تولیـدی  محصـول  تضمینـی، 
می کنـد،  پرداخـت  را  واقعـی چـوب  ارزش 
مطمئـن باشـید کـه اسـتقبال می کنـد. وزارت 

صنایـع خـودش را متولی صـدور مجوز کرده 
امـا دیگـر توجـه نمی کنـد کـه چـوب  مورد 
نیـاز ایـن صنعـت از کجـا بایـد تأمین شـود. 
صنعـت بایـد بـا وزارت جهـاد کشـاورزی، 
سـرمایه گذار و تولیدکننـده به عنـوان بخشـی 
از ایـن حلقـه هماهنگ شـود. در مورد حجم 
آب هـای نامتعـارف هـم بایـد اشـاره کنم که 
اکنـون ظرفیـت تصفیه خانه هـای کشـور )بـا 
آب هـای صنعتـی و شـهری( یـک میلیـارد 
مترمکعـب اسـت. در برنامـه ششـم توسـعه 
ایـن مقـدار بایـد بـه 2/5 میلیـارد مترمکعب 
برسـد. ایـن تکلیـف قانونـی اسـت. لـذا  بـا 
حجـم عظیمـی از ایـن منابـع در کنـار بخش 
تفاهـم شـرکت آب و فاضـالب  بـا  اندکـی 
یـا آبفـا می تـوان صنوبـرکاری را انجـام داد. 
قابلیت هایـی  و  اسـت  شـدنی  همـه  این هـا 
اسـت کـه می شـود آنهـا را بـه فعـل رسـاند. 

 دکتـر مدیررحمتـی: کشـور مـا یـک اقلیم 
میانگیـن  و  دارد  نیمه خشـک  و  خشـک 
بارندگـی آن 250 میلی متر اسـت، درحالی که 
میانگیـن بارندگـی در جهـان 850 میلی متـر 
اسـت. 90 درصـد از حـدود 130 میلیـارد 
زیرزمینـی،  و  تجدیدشـونده  آب  مترمکعـب 
فقـط بـرای کشـاورزی مصـرف می شـود. از 
این میـزان هم بخـش عمده ای به دلیـل فقدان 
آبیـاری،  پیشـرفته  تکنولـوژی  از  اسـتفاده 
اتـالف می شـود. دو تا سـه درصد ایـن منابع 
در صنعـت و 6 درصـد هـم بـرای تأمین آب 
آشـامیدنی مردم استفاده می شـود. این رقم در 
دنیـا برای کشـاورزی 70 درصـد، صنعت 22 
درصـد و آشـامیدنی هم 6 تا 7 درصد اسـت. 

پس ما در مدیریت آب مشکل داریم.
 از مقدار آب تجدیدشـونده بیش از 80 درصد 
برداشـت می شـود. ایـن در حالـی  اسـت  کـه 
براسـاس اعالم وزارت نیرو و اسـتانداردهای 
حداکثـر  برداشـت  مطمئـن  دامنـه  جهانـی، 
تـا 60 درصـد اسـت. ضمـن اینکـه بیـش از 
و  زیرزمینـی  آب  از  مترمکعـب  میلیـارد   4
تجدیدشـونده بدون بازگشـت به سـطح زمین 
پمپـاژ می شـود که بـه گفته یکی از مسـئوالن 
کشـور در صـورت اسـتمرار ایـن کار، تا 30 
غیرقابـل  ایـران  نقـاط  بیشـتر  آینـده  سـال 
سـکونت می شـود. همچنیـن الگـوی جهانی 
سـرانه مصـرف آب براسـاس اعـالم بانـک 
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توسـعه زراعت چوب اختصـاص داد. در بدنه 
هماهنگی هـای  و  همکاری هـا  کارشناسـی 
زیـادی وجـود دارد و تصمیماتـی هـم گرفته 
می شـود ولـی کسـانی کـه تصمیـم نهایـی با 
آنهـا اسـت متأسـفانه اعتقـاد یـا اشـرافی به 
موضـوع ندارند و درنتیجـه اقدامات ضروری 

بـرای کشـور انجـام نمی شـود.
بـرای توسـعه زراعـت چـوب در اراضی 
شـنی سـاحلی شـمال کشـور و مانداب هـا 

نیـز کار کردیـم کـه بـا تکنیک هـای مختلف 
هـم   را  آنهـا  می توانیـم  کاشـت،  روش 
باوجـود  ببریـم می تـوان  زیر کشـت صنوبـر 
را  چـوب  زراعـت  کشـور  در  آب  کمبـود 
اقدامـات  قبیـل  ایـن  بایـد  و  داد  توسـعه 
می شـد. اجـرا  پیـش  دهـه  سـه  تـا  دو  از 

 دکتـر اعتمـاد: مـا در کشـور بحـث کمبود 
اتفـاق  خشکسـالی هایی  و  داریـم  را  آب 
هـم  آب  مقـدار  همیـن  بـا  امـا  می افتـد 
می توانیـم منابـع خودمان را مدیریـت کرده و 
آنهـا را حفظ کنیم. مثـاًل دورگ گیری دو گونه 
پـده و آلبـا در اطـراف رودخانه هـای شـور 
به صـورت درخـت یـا درختچه، یکـی از این 
اقدامـات اسـت. معتقدم با آگروفارسـتری هم 
می تـوان کارهـای مثبتی انجـام داد. این بحث 
را سـاده نگیریـم. وقتـی مزرعـه ای را آبیاری 
می کنیـم بخشـی از ایـن آب در ریشـه گیـاه 
قـرار می گیـرد کـه می تـوان با کاشـت صنوبر 
بهـره وری آب را ارتقـا داد. همچنیـن گاهـی 
قیمـت چـوب صنوبـر آنقـدر پایین اسـت که 

نی  جها
آب  بـــرای 
یـک  آشـامیدنی 
مترمکعـب و بـرای امور 
مترمکعـب   100 بهداشـتی 
در سـال اسـت. امـا در ایـران 
70 درصـد بیـش از ایـن مقـدار 
بـرای  درواقـع  می شـود.  مصـرف 

مصارفـی مثـل اسـتحمام، آب دادن باغچه، 
اتومبیـل و حیـاط خانـه و  شست وشـوی 
تصفیه شـده  لوله کشـی  آب  از  نیـز  غیـره 
اکثـر  در  درحالی کـه  می کنیـم  اسـتفاده 
سـایر  آب  از  آشـامیدنی  آب  کشـورها 
مصارف جدا شـده اسـت. درنهایـت فعاًل با 
ایـن اوصـاف مـا کشـور کم آبـی هسـتیم و 
با همین مدیریت ها، شـاهد خشـک شـدن 
تاالب هـای بختـگان و هامون یـا دریاچه 
ارومیه هسـتیم. تمـام این ها نشـان دهنده 
وجـود کم آبی اسـت امـا این مسـئله را 
می تـوان مدیریـت کـرد. خشکسـالی 
ولـی  اسـت  طبیعـی  پدیـده  یـک 
مدیریـت ناصحیـح بیشـتر از آن 
آسـیب می زنـد. اگـر بخواهیم 
را  مسـئله  ایـن  کلی تـر 
نیـاز  بایـد  مـا  ببینیـم 
صنوبـرکاری را بـه 
دیگر  بـا  آب 

محصـوالت مقایسـه کنیـم. نیـاز آبـی یـک 
بـاغ سـیب 14 تـا 15 هزار مترمکعب اسـت؛ 
درمقابـل، صنوبـر 8 تـا 9 هـزار مترمکعـب 
هـم،  صیفـی  و  سـبزی  می خواهـد.  آب 
آبیـاری بیشـتری نسـبت بـه صنوبـر احتیاج 
دارنـد. بنابرایـن نتیجـه می گیریـم صنوبرهـا 
تحقیقـات  مؤسسـه  هسـتند.  کم مصرف تـر 
جنگلهـا و مراتـع کشـور طـی پنجـاه سـال 
چـوب  زراعـت  توسـعه  بـرای  را  منابعـی 

از  یکـی  اسـت.  کـرده  تحقیـق  و  بررسـی 
آنهـا کاشـت صنوبـر در زمین هـای متأثـر از 
فاضـالب اسـت. ایـن طـرح در 30 هکتـار 
از اراضـی جنـوب تهـران اجـرا شـد. مناطق 
بسـیار وسـیعی در کل کشـور می تواند به این 
کشـت اختصـاص یابـد. همچنیـن می تـوان 
کشـور  در  چـوب  زراعـت  توسـعه  ضمـن 
بـه  آلـوده  صیفی هـای  و  سـبزی  ورود  از 
عوامـل بیمـاری زای متعدد و فلزات سـنگین 
کـه سـالمت مـردم را به خطـر مـی انـدازد، 
اسـتقبال  هـم  کشـاورزان  کـرد.  جلوگیـری 
می کننـد، همان گونـه کـه در جنـوب تهـران 

ایـن کار بـا موفقیـت انجـام شـد. 
براسـاس  نیـز  شـور  اراضـی  بـرای 
پژوهش هـای انجـام شـده توسـط همـکاران 
مؤسسـه در 25 سـال گذشـته، دورگ هایـی 
کـه  کبـوده  و  پـده  بیـن  آوردنـد  به وجـود 
می تواننـد تاحـدود زیـادی شـوری را تحمل 
کنند. بـا این رقم های صنوبر می توان سـطوح 
وسـیعی از اراضـی شـور و غیرقابـل کشـت 
بـرای سـایر محصوالت را به کشـت صنوبر و 
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ممکن اسـت کسـی رغبت نکند در مزرعه اش 
کـه باید آفتاب بخورد، درخـت بکارد و روی 
تولیداتـش اثـر منفـی بگـذارد. می توانیـم بـا 
تحقیقـات کافی این مشـکل را برطـرف کنیم. 

مثـل  نقاطـی  در  دارم  اعتقـاد  هنـوز  بنـده 
شـمال کشـور مـا بـا چالشـی جـدی مواجـه 
مناطـق خشـک و  نیسـتیم ولـی در مـورد 
ایـن  بـا  جاهـا  از  بسـیاری  در  نیمه خشـک 
از  می توانیـم  و  هسـتیم  مواجـه  چالـش 
در  کنیـم.  اسـتفاده  جایگزیـن  گونه هـای 
برخـی کشـورها بـا 50 میلی متـر بارندگـی 
میلی متـر   250 بـا  مـا  چـرا  می کننـد  کار 
بارندگـی نمی توانیـم کار کنیم؟ مـا باید پای 
درد و دل کسـانی مثـل آقـای کوثر بنشـینیم 
کارهایـی  چـه  آب  تأمیـن  بـرای  ببینیـم  و 
نمی کنیـم.  کـه  بدهیـم  انجـام  می توانیـم 
هسـتیم.  سـد  سـاختن  به دنبـال  فقـط  مـا 

خشـک   هـم  را  آن  کانـال   می زنیـم،  سـد 
می کنیـم و مشـکالت اکولوژیک بعـدی را هم 
به وجـود می آوریـم. سـد زدن بسـیار خـوب 
اسـت امـا نیاز بـه مدیریـت دارد. مـا باوجود 
منبع عظیـم آب فاضالب شـهرها برای تأمین 
آب مـورد نیاز صنوبرکاری مشـکلی نخواهیم 
داشـت. در اطـراف کـرج از شـیرابه فاضالب 
بـرای زراعت صنوبر اسـتفاده کردنـد و دیدند 
خالـص،  فاضـالب  البتـه  می دهـد.  جـواب 
تیمارهـای  و  تصفیـه  بـا  امـا  می سـوزاند 
کـه در  نتیجـه می دهـد. فاضالبـی  مختلـف 
شـهرها تصفیـه می شـود بهتریـن آب بـرای 
چـوب اسـت نـه سـبزیجات. اگر ایـن آب ها 
به سـمت صنوبـرکاری هدایت شـود، همه آن 
مـورد اسـتفاده قـرار نمی گیرد بلکه سـموم و 

می شـود. گرفتـه  ناخالصی هایـش 

فاضالب  از  استفاده  مدیررحمتی:  دکتر   
متداول  دنیا  جای  همه  در  شهری  تصفیه شده 
آلودگی های  هرگونه  از  این ها  اما  است، 
کنترل  دائم  به طور  و  به دورند  بیماری  زا 
به عنوان  و  ما  کشور  در  متأسفانه  می شوند. 
مثال در جنوب تهران از فاضالب خام استفاده 
متخصص  پزشکان  نظر  براساس  می کنند. 
گوارش، بیماری های باکتریایی بسیاری ازقبیل 
غیره  و  شالقی  کرم  استرپتوکوک،  اشتریشیا، 
برای  تهدیدی جدی  می تواند  هرکدام شان  که 

سالمت انسان ها باشد، در فاضالب وجود دارد. 
قدر مسلم سطوح وسیعی از این نوع اراضی در 
کالن شهرها، شهرها و حتی روستاها وجود دارد 
که در آنها محصوالت زراعی به ویژه سبزی و 
صیفی به وسیله فاضالب آبیاری می شود. تغذیه 
این محصوالت توسط انسان چه ازنظر انواع 
و  عناصر  ازنظر  چه  و  میکروبی  آالینده های 
فلزات سنگین، آسیب ها و خطرات زیادی را 
به همراه دارد. براساس نظر کارشناسان بهداشت 
فاضالب  با  مزارع  آبیاری  تغذیه،  سالمت  و 
بیماری های  انواع  بروز  عامل  تصفیه نشده 
چنین  است.  سرطان ها  و  روده ای  انگلی، 
وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست و 
مسئوالن ارشد باید اراده الزم را برای رسیدن 
به آنچه شایسته این نظام است به وجود بیاورند.

صنوبر  فعلی  قیمت  آقاجانی:  مهندس   
به صورت  را  آن  بتوانیم  که  نیست  به گونه ای 
تصنعی افزایش یا کاهش دهیم بلکه تابع عرضه 
و تقاضا است. اکنون عرضه چوب در کشور در 
حال کاهش و تقاضای چوب در حال افزایش 
است. افزایش قیمت چوب، ساالنه بیش از 25 
درصد بوده و حتی از رقم تورم هم باالتر است 
که نشان می دهد تقاضای زیادی وارد بازار شده 
است. این تقاضا باعث می شود چوب به قیمت 
جهانی خود برسد. امروزه ظرفیت کارخانجات 
نصب شده اوراق فشرده چوبی در کشورمان 
حدود سه میلیون و 500 هزار مترمکعب است. 
به همین میزان طرح در دست نصب و  تقریبًا 
راه اندازی داریم. یعنی فقط ظرفیت تولید بخش 
نیم  به حدود شش و  اوراق فشرده چوبی ما 
میلیون مترمکعب افزایش پیدا می کند. نئوپان 
چوب  مصرف  کمترین  که  است  محصولی 
درخت  پوست  از  می تواند  حتی  و  دارد  را 
استفاده کند. هر متر مکعب محصول نئوپان دو 
متر مکعب چوب مصرف می کند. در ام دی اف 
هر متر مکعب 2/2 متر مکعب و در کاغذ هر 
یک تن، سه متر مکعب چوب مصرف می کند. 
مسلمًا تقاضا شدیداً در حال افزایش است و 
جنبه تصاعدی دارد. در کنار آن قیمت چوب 
هم به طور تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. 
با افزایش قیمت چوب مسلمًا در آینده برای 
کشاورزان و کسانی که به توسعه زراعت چوب 
می پردازند موقعیت بهتری فراهم می شود. در 
روستاهای ما معیشت چندفاکتوری است؛ یعنی 

اینکه 
زراعت  فرد 

برنج دارد، در کنار 
جوی آبش صنوبرکاری 

هم کرده و در کنار نگهداری 
رأس  چند  خروس ،  و  مرغ 

را تأمین  لبنیاتش  تا  دارد  هم  گاو 
 کند. به این صورت معیشت در روستاها 

که  کاری  می شود.  تأمین 
می تواند  صنعت 
است  این  بکند 
مجانی نهال  که 

 را در روستاهای 
بین  مختلف 
ن  ا ز ر و کشـــا
کنــــد.  توزیع 

ینکــه   به محض ا
نهال در زمین ریشه 

نـــــد  بدوا

فراهـم می شـود. چراکـه  نتیجـه مدنظـر مـا 
به هرحـال بعد از چند سـال آن نهال تبدیل به 
چـوب می    شـود و این چوب وارد بازار شـده 
و بخشـی از نیـاز مـا را تأمین خواهـد کرد.   

 دکتر مدیررحمتی: در راسـتای پیشـنهاد 
شـما بـرای توزیـع نهـال بایـد عـرض 
کنـم کـه اکثـر صنوبـرکاران مـا از نظر 

مناسـبی  چنـدان  شـرایط  در  مالـی 
کـه  جاهایـی  در  ندارنـد.  قـرار 

سـبزی و صیفـی کاری می شـود 
را  آن  داریـم  سـعی  مـا  و 

صنوبـرکاری  بـه  تبدیـل 
کنیـم توجـه بـه این 

ضـروری  نکتـه 
اسـت کـه 
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کشـاورزان از سـبزی و صیفـی کاری 
هـر  سـاله درآمـد دارنــد ولـی برای 
صنوبـر بایـد پنـج سـال صبـر کنند. 
در ایـن پنـج سـال بایـد راهـکاری 
مثـاًل  اینکـه  شـود.  اندیشـیده 
پیش خریـد  را  محصـول  بتوانیـد 
خریـد  تضمیـن  حداقـل  یـا  کـرده 
می توانـد  اقدامـات  ایـن  بدهیـد. 
بـرای کشـاورزان  بیشـتری  انگیـزه 
جـای  بـه  صنوبـرکاری  جایگزینـی  در 
کنـد.  ایجـاد  صیفـی  و  سـبزی  اراضـی 
مهنـدس امین پـور: بسـته  حمایتی که اشـاره 
کـردم درواقـع این موارد را شـامل می شـود. 
همیـن قـدر کـه بتوانیـم تشـکل ها را تقویت 
کنیـم اقـدام مهمـی اسـت. فعـاًل میـدان دار 
اقتصـاد  بـه  کـه  هسـتند  واسـطه ها  بـازار 

مزرعـه ضربـه زده انـد و بـا سـرمایه خـود 
می کننـد. کار  به راحتـی 

مـردم  معیشـت  نحـوه  اعتمـاد:  دکتـر   
روسـتایی چیزی اسـت کـه از گذشـته خود 
طبیعـت تحمیـل کرده اسـت. کشـور ما یک 
اقلیم خشـک و نیمه خشـک دارد و روستایی 
بـرای تأمین نیازهـای زندگی خـود، بازاری 
را نمی شـناخت و دراصـل بـازاری نبـود که 
بـه آنهـا عرضـه کنـد. تخصصـی شـدن کار 
کشـاورزی بـا رشـد صنعـت به وجـود آمـد 
کـه یکـی گنـدم کار شـد، یکـی توت فرنگی 
صیفی جـات  هـم  یکـی  و  کـرد  تولیـد 
داشـت. در کشـور مـا از قدیم االیـام فاصله 
می کـرد.  تعییـن  صنوبـر  را  روسـتاها  بیـن 
درگذشـته مـردم روسـتا صنوبـر را به عنوان 
مبـادا  بـرای روز  یـک صنـدوق پس انـداز 

یـا زمـان نیازهـای مالـی می کاشـتند. آنهـا 
اختصـاص  آن  بـه  را  زمین هـا  بدتریـن 
دور  یـا  می کردنـد،  رهایـش  و  می دادنـد 
مزرعـه می کاشـتند. امـروزه اگـر بخواهیـم 
سـطح زیر کشـت را قـدری باالتـر ببریم این 
کار فقـط از طریـق اشـاعه آگروفارسـتری 
میسـر می شـود. نیاز اسـت که ایـن موضوع 
ترویج شـود. البته در نقاط بسـیاری مشاهده 
کـرده ام که ایـن کار انجام می شـود. آموزش، 
نقش بسـیار مهمـی در این میـان دارد. مردم 
بـا شـیوه های مختلـف تولید آشـنا نیسـتند. 
اگـر مراکـز، کارخانجـات خریـد چـوب یـا 
یـک تعاونـی باشـد کـه مسـتقیمًا چـوب را 
از کشـاورز بخـرد و واسـطه حـذف شـود 
آن وقـت می تـوان بـه متنفـع شـدن زارعـی 
کـه واقعـًا زحمـت کشـیده امیدوار بـود. اگر 
کارخانجـات فهرسـت تمـام صنوبرکارهـا را 
داشـته باشـند و بـا آنهـا تمـاس بگیرنـد و 
قیمـت خریـد را اعـالم کننـد و درنهایـت به 
یـک قیمـت توافقی برسـند، ایـن کار مطمئنًا 
هـم بـه سـود صنعـت اسـت و هم کشـاورز. 

 طبیعـت ایران: مؤسسـه تحقیقـات جنگلها 
منابـع  تحقیقـات  متولـی  کشـور  مراتـع  و 
 طبیعـی در کشـور اسـت و سال هاسـت کـه 
طرح هـای بسـیاری توسـط محققان سـتاد و 
مراکـز تحقیقاتـی در اسـتان هـا انجام شـده 
ایـن  از  تعـدادی  اسـت.  انجـام  در حـال  و 
بحث هـای  و  صنوبـر  زمینـه  در  طرح هـا 
زراعـت چوب اسـت. از نظر شـما آیـا نتایج 
ایـن تحقیقـات در توسـعه زراعـت چوب در 

کشـور نقشـی داشـته است؟

 مهنـدس آقاجانی: سـؤال مشـکلی اسـت 
و نمی شـود به صـورت کلـی گفـت کـه نقش 
نداشـته یـا کامـاًل نقـش داشـته اسـت. ایـن 
صنوبـرکار  رویکـرد  بـه  بسـتگی  موضـوع 
دارد. گاهـی اوقـات ارگان یـا شـرکتی یک 
رویکـرد صنعتـی دارد و می دانـد کـه بایـد 
از ایـن تحقیقـات اسـتفاده کنـد و مسـلمًا از 
نتیجـه ایـن تحقیقـات بهـره برده اسـت؛ مثل 
کارهایـی کـه در شـرکت چـوکای سـابق یا 
در شـرکت چـوب و کاغـذ مازنـدران انجام 
شـده اسـت. آنها مسـلمًا با اسـتفاده از نتایج 
و  سریع الرشـد  گونه هـای  شـما  تحقیقـات 



مناسـب آن منطقـه را انتخاب کرده، کاشـتند، 
پـرورش دادنـد و اسـتفاده هـم بردنـد. امـا 
درخصـوص اینکه آیا زارعان یک روسـتا از 
ایـن تحقیقـات اسـتفاده کردند بنـده می توانم 
بگویـم عمدتـًا نکردنـد. درواقـع فقـط عـده 
خاصـی از ایـن زارعـان یـا کشـاورزان کـه 
در ارتبـاط بـا ایـن ارگان هـا بودند و شـاید 
بـا آنها رفـت و آمـد می کردند اسـتفاده هایی 
را بردنـد. اگـر به صـورت تصادفـی بـه یک 
روسـتا کـه در آن صنوبـرکاری شـده بروید 
بـرای  آنهـا  از  هیچ کـدام  کـه  می بینیـد 
قلمه هایـی کـه زده اند، از کسـی نپرسـیده اند 
کـه بایـد از کـدام گونه اسـتفاده کننـد! گونه 
مـورد اسـتفاده به طور ارثـی از پدر به پسـر 
منتقـل شـده و همـان شـاخه را قلمـه زده و 
کاشـته اند. عمـده مملکـت مـا به این صورت 
روسـتاهای  در  کشـاورزی  یعنـی  اسـت. 
اسـت.  گرفتـه  شـکل  به این صـورت  مـا 
این طـوری نیسـت کـه مثـاًل یک روسـتایی 
از مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور 
پرسـیده باشـد کـه کدام کلـن صنوبـر و کدام 
گونـه را بایـد اسـتفاده کنـد. اصـاًل خیلی ها 
کشـور  در  امکاناتـی  چنیـن  کـه  نمی داننـد 
می توانیـم  دلیـل  به همیـن  دارد.  وجـود 
این طـور نتیجـه بگیریـم 90 درصـد کسـانی 
کـه صنوبـرکاری کرده انـد دسترسـی بـه این 

نداشـته اند. تحقیقاتـی  امکانـات 

دکتـر اعتماد: برای پیشـرفت علـم و صنعت، 
بایـد آمـوزش همـراه بـا پژوهش باشـد. در 
سـال 1334 اولین فعالیت هـای صنوبرکاری 
در کشـور صورت گرفت و روسـتاییان طبق 
دانـش سـنتی سـالیان زیـادی آن را ادامـه 
دادنـد. مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع 
کشـور از سـال 1348 به بعـد فعالیت هایـی 
کـرج  شـهر  آزمایشـی  خزانه هـای  در  را 
شـروع کـرد و روزبـه روز هم دامنـه تحقیق 
و تفحـص بـرای گونه های صنوبر پیشـرفت 
کـرد؛ ولـی یـک کار انجـام نشـد و آن هـم 
عمـل ترویجـی در سـطح روسـتاها بـود. ما 
مهنـدس کشـاورزی زیـاد تولیـد می کنیـم 
ولـی در اشـاعه و ترویـج ضعیـف هسـتیم. 

متأسـفانه فقـط مدرک گرایـی شـده و کمتـر 
مهنـدس کشـاورزی حاضـر می شـود روی 
زمیـن حلقـه واسـط بیـن تولیـد و مصـرف 

دانـش  بایـد  کشـاورزی  مهندسـان  شـود. 
کشـاورزی را انتقـال می دادنـد اما متأسـفانه 
ایـن انتقـال وجـود نداشـت و اگـر هـم بـود 
بسـیار ضعیـف بـود. آنها در شـهرها نشسـته 
بودنـد تا کشـاورز بیایـد خدمتشـان و بگوید 
آیـا ایـن بـذر مشـکل دارد یـا نـه؟! مـا باید 
یـک بخـش ترویجـی داشـته باشـیم و برای 
نمایـش  عکـس  و  فیلـم  روسـتاییان  تمـام 
دهیـم، نهال بدهیم و تشـویق کنیـم. این کار با 
سـرعت رشـد می کند و قطعًا موفق می شـود. 
تولیـد دانـش به تنهایی کافی نیسـت بلکه این 
دانـش را باید بـه بهترین شـکل و ارزان ترین 
قیمـت بـه دسـت مصرف کننـده اش برسـانیم.

 
  طبیعـت ایـران: البتـه چندماهـی اسـت که 
بخـش ترویـج سـازمان تحقیقات و مؤسسـه 
بسـیار فعـال شـده و یافته ها و دسـتاوردهای 
تحقیقاتـی ترویجـی از گزارش هـای نهایـی 

اسـتخراج می شـود.
 

تسـهیل  گری  نیازمنـد  مـا  اعتمـاد:   دکتـر 
هسـتیم و افرادی می خواهیم که با روسـتاییان 
و مـردم شـهری ارتبـاط داشـته باشـند و کار 
کننـد. مثـاًل در مـورد بـاغ گیاه شناسـی ملی 
ایـران، عـده ای می آیند که فقـط از زیبایی اش 
اسـتفاده  کننـد. حتی در این باغ برای آشـنایی 
تخصصـی  به صـورت  گیاهـان  و  گل هـا  بـا 
برایشـان کالس می گذاریـم تـا اول شـناخت 

پیـدا کنند و ببینـد که کالس گیاه شناسـی چه 
ویژگی هایـی دارد؟ ایـن مرکـز بـرای اشـاعه 
تجربیـات مختلـف اسـت. در مـورد صنوبـر 
هـم اگـر کنفرانسـی برگـزار می کنیـم باید از 
روسـتاییان هـم در آن حضور داشـته باشـند 
یـا اصـاًل در روسـتا برگـزار کـرده و نتایـج 
تحقیقـات را در روسـتاها ارائـه کنیـم. ایـن 

نقـش تسـهیل گرها اسـت. 

 1384 سـال  از  مـا  امین پـور:  مهنـدس   
طـرح توسـعه زراعت چـوب را در سـازمان 
کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا، 
معرفی شـده  کلن هـای  از  و  کـرده  شـروع 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور 
بـرای ترویـج اسـتفاده کردیم. هرچنـد که در 
ایـن سـال ها هـم منابـع کـم بـود ولـی چون 
زودبـازده، پرمحصـول و اصالح شـده بودنـد 
باتوجـه بـه تولیـد گونه هـای بومی به شـدت 
مورد اسـتقبال مـردم قـرار گرفت. ایـن اقدام 
به جـذب مردم بـرای توسـعه زراعـت چوب 
بسـیار کمـک کـرد. ما ایـن نهال هـا را توزیع 
 کردیـم و مـردم هـم آنهـا را  کاشـتند. وقتـی 
رشـد نهـال را در سـال اول و دوم می دیدند و 
بـرای هـم تعریـف می کردند ایـن کار خودش 
یـک ترویج شـده بـود؛ به طوری که در سـال 
 )86 و   85 )سـال های  برنامـه  سـوم  و  دوم 
بـا هجوم مـردم بـرای دریافـت نهـال مواجه 
شـدیم. خـوب در آن زمـان این دسـتاوردها 
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ی  ا بـر
آن  بـه  بتوانیـم  اینکــه 
هـدف اقتصـادی برسـیم بسـیار 
کـم بـود. در مـورد قیمـت صحبـت 
حامل هـای  درحالی کـه  کردیـم 
دیگـر هـم محـل بحـث اسـت. یکی 
از فاکتورهایی کـه در اقتصادی کردن 
مزرعه تأثیر دارد اسـتفاده از کلن های 
اصالح شـده، پربـازده و سـازگار بـا مناطـق 
رویشـی اسـت. این موضوع خیلی کمک  کننده 
اسـت. معتقـدم تحقیقـات نقش بسـیار مهمی 
ایفـا می کنـد و می توانـد بـه اجـرا کمـک کند. 
در مسـیر توسـعه، صنعـت وظیفـه ای دارد که 
بایـد انجـام دهد و اگر در گذشـته انجـام نداده 
از ایـن به بعـد بایـد دسـت بـه کار شـود. اجرا 
هـم همین طـور. تحقیقات هـم بایـد فعالیتش 
را دوچنـدان کنـد.  بنـده یـک نمونـه عـرض 
می کنـم. مـا در سـال های گذشـته یـک گونه 
اکالیپتوس را در اسـتان گلسـتان ترویج کردیم. 
کشـاورزان اسـتقبال کردند و هزاران هکتار کار 
شـد. اما با ورود دو سـرمای شـدید سیبری در 

دو مقطـع زمانـی مختلف، همه آنها خشـک 
شـد. در حالی که آنجا بسـتر و دشت های 

وسـیعی بـرای ایـن نـوع فعالیت هـا 
وجـود داشـت. نتیجـه این شـد 

کـه ایـن گونه مناسـب آنجا 
نبـود و مـردم هـم دیگـر 
نمی آمدنـد.  آن  دنبـال  بـه 
مرکـز تحقیقـات گلسـتان 
رگ گیـری  دو  پـده  یـک 
خانـواده  از  کـه  شـده 
صنوبرهاسـت از پده و آلبا 

معرفـی کـرده بود. بنـده پایه های پنج سـاله آن 
را در منطقـه دیـدم کـه قطر عجیبـی در آق قال 
داشـت. آنجـا خـاک شـور و قلیایـی دارد و 
زراعـت  محصـول چندانـی نـدارد. البتـه بـا 
سیستم زهکشـی و شـوری زدایی می توان این 
فعالیـت را گسـترش داد. جالـب اسـت این  دو 
رگ هـا به طـور تصادفـی به عنـوان حاشـیه یا 
سـایه بان کاشـته شـده بودنـد. مـا آن پایه را 
بـرآورد کردیـم که ایـن نوع پـده باتوجه به 
اینکـه به شـوری )تا هفت هزار شـوری( 
و سـرما مقـاوم اسـت پـس سـالی 
تـا پنجـاه مترمکعـب تولیـد 

خواهـد داشـت. وقتی این پنج سـال به سـرما 
مقـاوم بوده بـا توجه به اینکه دو موج سـرمای 
سـیبری را هـم به سـالمت رد کـرده بنـده بـه 
اداره کل آن اسـتان تأکیـد کـردم که به شـدت به 
توسـعه و قلمه گیـری ایـن گونـه در آن منطقه 
اقـدام شـود تا ما بتوانیم این گونـه را جایگزین 
اکالیپتـوس کاری کنیـم. االن آنجـا بخشـی از 
صنایع نئوپان سـازی در نزدیکی گنبد، بهشـهر 
و گـرگان رونـق گرفتـه و درواقـع یـک قطب 
صنعتـی چوب به وجـود آمده اسـت. این کاری 
اسـت کـه مـا در حـد تـوان امکانـات و اجرا 
می توانیـم انجـام  دهیـم. تـالش من این اسـت 
کـه ایـن زنجیره هـا را تقویـت کنیـم. اسـتفاده 
از گونه هـای اصالح شـده و پرمحصـول بایـد 
مدنظـر قـرار بگیـرد. طراحـی زراعـت چوب 
یک عملیـات انعطاف پذیر اسـت. می تـوان در 
حاشـیه اراضـی هـم کار زراعت چـوب را پی 
گرفت. کشـاورزی کـه زمین زراعـی دارد ولی 
می خواهد بادشـکن یا سـایه بان داشـته باشـد 
مناسـب این کار اسـت. ما می توانیـم آنجا وارد 
عمـل شـده و درحقیقت قلک سـبزی 
ایجـاد کنیم تا هـر زمان که خواسـت 
بتواند درخت را بفروشـد و به دسـت 
اصـراری  برسـاند.  مصرف کننـده 
نداریـم کـه تمـام مزرعـه اش را 
صنوبر یـا اکالیپتـوس بکارد. 
حاشـیه کاری طراحـی  در 

می تـوان   
ردیف هـــــای 
طراحـی  مختلفـی 
مـازاد  آب  از  و  کـرده 
اسـتفاده کـرد. طراحی دیگری 
هـم وجـود دارد بـه  نـام کشـت تلفیقـی یـا 
آگروفارسـتری. مشـکل اصلی ما آب نیست و 
کارهای بسـیاری می توانیم بکنیم. نیاز نیسـت 
کـه حتمـًا تا سـال هفتم، هشـتم کشـاورز پای 
مزرعه بنشـیند. کسـی که حاشـیه کاری می کند 
فعالیتـش هیـچ ربطـی بـه اقتصـاد وابسـته به 
صنوبـر ندارد بلکه کشـاورز درآمـد خودش را 
از محصـول دیگـرش دارد. در کشـت تلفیقی، 
می شـود  کاشـته  ردیفـی  به صـورت  صنوبـر 
و بیـن آن زراعت هـای یک سـاله تـا دوسـاله 
یـا هـر چیـز دیگـری نظیـر بقـوالت، یونجه، 
علوفـه، جالیـز و ذرت ممکن انجام شـود. بنده 

در کرمانشـاه دیدم که ذرت را با صنوبر کاشـته 
بودنـد. ایـن نـوع کشـت، یـک کار اقتصـادی 
پایدارتـر اسـت؛ یعنـی کشـاورز می توانـد در 
کـه  زمانـی  تـا  و سـوم  دوم  اول،  سـال های 
زراعـت  از  می انـدازد  سـایه  درخـت  ایـن 
صنوبـر باشـد.  داشـته  درآمـد  یک سـالش 
 رشـد خـودش را می کنـد و از سـال چهارم و 
پنجم که صنوبر به مرحله زایشـی و قطر گرفتن 
می رسـد، اقتصادی  می شـود و سـایه می اندازد 
در آن موقـع کشـاورز می توانـد از هرس هـای 
مـازاد درآمـد ایجـاد کنـد یـا پایه هـای یـک 
متـر را یک خـط درمیـان بفروشـد و درآمـد 
داشـته باشـد. همچنیـن مـی توانـد تـا سـال 
هشـتم صبـر کند تا قطر بیشـتری را بفروشـد 
و این گونـه اقتصـادش را مدیریـت کنـد. پس 
طراحـی تلفیقـی، روشـی اسـت کـه از سـال 
هـم  حاشـیه  روش  دارد.  درآمـد  هـم  اول 
به همیـن صـورت اسـت. انبـوه کاری هم یکی 
از روش هـا اسـت. اگـر مـا بـه زارع چـوب، 
آمـوزش و ترویـج ارائه کنیـم مطمئنـًا ازنظر 
پایـداری اقتصـاد، راحت تـر بـه مـا جـذب 
می شـود. ایـن سـه روش انعطاف پذیـری را 
بـرای کشـاورز محـرز می کنـد؛ ضمـن اینکه 
هزینـه مرحلـه داشـت کمتـر از زراعت هـای 
دیگر اسـت. هر سـال شـخم نداریـد و بحث 
بیماری هـا و آفـات هـم به صـورت سـاالنه 
هزینـه ای را بـه مزرعه تحمیـل نمی کند بلکه 
فقـط سـال اول هزینـه می شـود. درکل ایـن 
مثلث صنعـت، تحقیقات و اجرا باید تشـکیل 
شـود. تـا به حـال کـه نبـوده اسـت. االن این 
را  کار خـودش  دارد. صنعـت  خـأ وجـود 
پیـش می بـرد، اجـرا سـرش در کار خـودش 
خـودش  فکـر  بـا  هـم  تحقیقـات  و  اسـت 
عناویـن را تعریـف می کنـد. بنـده به عنـوان 
کسـی کـه پانـزده سـال در ایـن کار تجربـه 
دارم و دارای عناویـن پژوهشـی هسـتم بایـد 
بدانـم کـه در اجـرا به چـه چیزی نیـاز دارم. 
ایـن آگاهـی باید بـه من داده شـود نـه اینکه 
می دهـم  تشـخیص  مـن  بگویـد  تحقیقـات 
ایـن عنـوان باشـد! اکنـون مـا در تحقیقـات 
نیازمنـد معرفی الگوهای کشـت نظیر کشـت 
تلفیقـی هسـتیم. اینکه کـدام گونه ها بـا رژیم 
آبـی نزدیـک بـه صنوبـر بـه یکدیگـر کمک 
را  این هـا  نیسـتند.  هـم  مزاحـم  و  می کننـد 
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بایـد بخـش تحقیقـات پاسـخ دهد. بـا توجه 
بـه اینکـه اقلیم ایران خشـک و نیمه  خشـک 
اسـت پـس تحقیقـات مـا بایـد ذهنـش را 
به سـمت گونه هایی کـه آبیاری کمتـری دارد، 
معطـوف کنـد. کشـور ایـران خـاک  قلیایـی، 
شـوره زار یـا آهکـی دارد؛ بخـش تحقیقـات 
بایـد گونه هایـی را معرفـی کنـد کـه مقـاوم 
بـه خـاک شـور و قلیایـی باشـند. مـا بایـد 
زراعـت چـوب را در تمـام نقـاط رویشـی 
کشـور توسـعه دهیـم و صنعـت مـا هـم باید 
در تمـام نقـاط کشـور توسـعه یابـد. صنعت 
بایـد در محـل تولیـد چـوب ایجـاد شـود تا 
هزینـه حمل ونقـل و واسـطه گری را کـم کند. 
این هـا اصول توسـعه اسـت. االن یـک گروه 
صنعتـی در ایـن انجمـن هسـت کـه بنـده بـا 
آنهـا همـکاری خوبی را شـروع کـرده ام. کار 
در سـه اسـتان را در سـال 1396 با این گروه 
صنعتـی شـروع کـرده ام؛ اگرچـه بنـده راضی 
به این سـطح همکاری نیسـتم و اعتقـاد دارم 
بایـد گسـترش پیـدا کنـد و دوازده اسـتان را 
شـامل شـود. در همین سـه اسـتان بـا هزینه 
صنعـت و امکانات مـا، دو میلیون اصله تولید 
نهالسـتان های خـود همـه  مـا در  می کنیـم. 
چیـز داریـم. ایـن سـهم مشـارکت ما بـود و 
از صنعـت هـم خواسـتیم تـا سـهم آورده اش 
شـامل پـول، تخصـص، کارگـر و هرآنچـه 
را کـه نیـاز اسـت بـه میـدان بیـاورد. آنهـا 
بکارنـد و مـا هـم رایـگان توزیـع می کنیـم. 
اسـت.  شـکل  به ایـن  آنجـا  در  همـکاری 

دولـت به تنهایـی نمی توانـد ایـن کارهـا را 
بکنـد. لـذا بنـده به دنبـال روزنه هایی هسـتم 
کـه از توانمندی هـای یکدیگر اسـتفاده کنیم 
تـا بـه هـدف نهایـی برسـیم. امسـال بـا این 
گسـترش  را  همکاری هـا  مطمئنـًا  شـرکت 
می دهـم و نهالسـتان های بیشـتری را معرفی 
می کنـم. بایـد مزرعه شـاهد احداث شـود تا 
مـردم و کشـاورزان آن را ببیننـد. کشـاورز 
تـا چیـزی را نبینـد به سـمتش نمـی رود چون 
ریسـک پذیری اش پاییـن اسـت. در ترویـج 
بـرای اینکـه بتوانیـد دیـوار ریسـک پذیری 
را بشـکنید یـا کوتـاه کنیـد بایـد بـه آنهـا 
نمونـه نشـان بدهید. مـا در تحقیقـات و اجرا 
ایـن نمونـه را بـه کشـاورز نشـان ندادیـم. 

یکـی از اهـداف مـا وارد کـردن مزرعـه نمونه 
و شـاهد در مناطـق بـه کمـک صنعت اسـت.

تا  صنعت کار،  مال  زمین  این  می گوییم  ما 
کند،  سرمایه گذاری  آن  در  سال  پنجاه  چهل، 
ترویج  و  دهد  نشان  را  کار  روند  منطقه  به 
کند. این خودش یک برنامه ترویجی است که 
معرفی  دراصل  و  دهد  انجام  می تواند  صنعت 
طرح های پژوهشی محسوب می شود. یکی از 
ملی  همایش  برگزاری  فرهنگی،  فعالیت های 
در  متأسفانه  که  بود   1387 سال  در  صنوبر 
سال های بعدی ادامه پیدا نکرد. بخش عظیمی 
از کارشناسان و دانشجویان این بخش به میزان 
تولید کلن ها، تحقیقات و مقاالت آشنا نیستند. 
این همایش ها کمک می کند تا بخش اجرایی، 
صنعت و آموزش با دستاوردها آشنا شوند. بنده 
در طرح برنامه ششم توسعه در درون سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور کلی دعوا 
داشتم تا به کارشناس بقبوالنم که تولید در واحد 
اما  است  در هکتار  متر مکعب  مثاًل 30  سطح 
آنها می گفتند 15 متر مکعب است؛ چرا؟ چون  
همایش ها  این  لذا  بودند.  ندیده  منابعی  آنها 
باشند. کمک کننده  می توانند  زمینه  این  در 
دکتــر مدیررحمتــی:  فکــر می کنــم 
اگــر همــکاری وجــود نداشــته باشــد حتــی 
بــا حضــور پژوهــش و اجــرا در داخــل 
ــویم.  ــق نمی ش ــز موف ــم هرگ ــاق ه ــک ات ی
از  طــوری  امین پــور(  )مهنــدس  شــما 
آگروفارســتری صحبــت کــرده و روش کار را 
توضیــح دادیــد کــه انــگار بخــش تحقیقــات 
کامــاًل بــا آن بیگانــه اســت؛ درحالی کــه شــما 
ــال  ــوع س ــن موض ــورد همی ــد در م نمی دانی
1382 در مؤسســه تحقیقات جنگلهــا و مراتع 
ــتان  ــی در 8 اس ــرح مل ــکل ط ــور به ش کش
کشــور ازجمله گیــالن، مازنــدران، کرمانشــاه 
و آذربایجــان کار شــده و نتایج شــان هــم 
ارائــه شــده اســت. بزرگ تریــن درد مــا 
ــالع  ــا بی اط ــما از م ــه ش ــت ک ــن اس همی
هســتید. شــما از مــا می خواهیــد رقــم 
ــا  ــال 1384 م ــه س ــم درحالی ک ــی کنی معرف
بــرای 18 اســتان کشــور 60 رقــم پرمحصول 
و مناســب معرفــی کردیــم. یکــی را بــه دفتــر 
ــتادیم و  ــمال فرس ــارج از ش ــای خ جنگل ه
یکــی هــم بــه دفتــر جنــگل کاری و پارک هــا 
کــه در چالــوس مســتقر اســت. قــول می دهم 

کــه شــما هنــوز 
را  چیــزی  چنیــن  هــم 

ــد از آن  ــاه بع ــد م ــد. چن ندیده ای
تاریــخ، مــا بــا کارشناســان ســازمان 

ــی  ــتیم ول ــه ای گذاش ــا جلس جنگل ه
ــی  ــراز بی اطالع ــا اب ــه آنه ــفانه هم متأس

می کردنــد. نتیجــه همــان می شــود کــه 
ارومیــه صنوبرهــای  از  ســال 1384  در 
نیگــرا کــه فقــط بــرای همــان منطقــه معرفــی 
شــده و هنــوز در مشــهد در دســت آزمایــش 
ــد و در مشــهد  ــال آوردن ــا نه ــود، میلیون ه ب
بــا نظــر ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
ــج  ــد از پن ــتند. بع ــور کاش ــزداری کش آبخی
ســال به دلیــل اینکــه مناســب آب و هــوا 
و خاک هــای آهکــی مشــهد نبــود و بــا 
ــفره آب  ــودن س ــن ب ــا و پایی ــد نهال ه رش
ــوار  ــات چوب خ ــه آف ــال ب ــی مبت زیرزمین
شــدند، تــازه آن موقــع بــا مــا تمــاس  گرفتند 
کــه حــاال چــه کار کنیــم؟ درحالی کــه 
ــاط  ــام نق ــرای تم ــر را ب ــم صنوب ــا 60 رق م

شــما  و  مــن  کرده ایــم.  معرفــی  ایــران 
و  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  )مؤسسه 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور( 
بینمان  اما  وزارتخانه هستیم  در یک  اگرچه 
فاصله بسیار زیادی وجود دارد. شما نه از 

طرح های آگروفارستری ما خبر دارید و نه 
از کشت های همراه با صنوبر مثل کلزا، 

این  ما  غیره  و  زمینی  بادام  یونجه، 
موارد را تحقیق  داده ایم،  ما 
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حتی تولید 37 متر مکعب را در کرمانشاه 
به دست آوردیم. از سال 1347 )حدود 
طرح  تاکنون 200  پیش(  سال  پنجاه 
طرح  حتی  و  کرده ایم  اجرا  تحقیقاتی 
آگروفارستری با زیرکشت محصوالت 
صیفی آن زمان هم در مؤسسه تحقیقات 
است  ذکر  قابل  همچنین  شد.  انجام 
به  توجه  با  پیش  سال  حدود 30  از 
شرایط ضعیف مالی صنوبرکاران کشـور، پـروژه 
بهره  بـرداری کوتاه مدت صنوبر در دوره  های2، 
3 و4 ساله در چندیـن اسـتان و در اراضـی 

نتایج  شـد.  اجـرا  صنایـع  بـه  وابسـته 
چشـمگیر   بسـیـار  به  دسـت آمـده 

ــاد چــوب  ــد زی ونشــانگر تولی
بـــود. موضــوع مهم تــر 

سیسـتم  ایـن 
 

بهره  بــــرداری، 
بـرای صنوبـرکاران  برگشـت سـریع درآمـد 
درصورت  می  توانسـت  امر  ایـن  است. 
برنامه ریزی صحیح از سـوی سازمان جنگل ها، 
به کارگیـری  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع 
معیشت  نتایج، دگرگونی  زیادی در وضعیـت 
نشد.  متأسـفانه  که  باشد  داشته  صنوبرکاران 
پس آقای مهندس )مهندس امین پور( مؤسسه 
تحقیقات به همه مسائل و مشکالتی که عنوان 
کردید طی اجرای طرح  های تحقیقاتی پاسخ داده 
است. منتها نتایج کار ما به جای رفتن به سمت 

اجرا، زینت بخش کتابخانه  ها شده است.
مؤسسـه  در  طرح هـا  کاری  روال 
تحقیقـات به این صورت اسـت کـه اول طرح 
در بخـش مربوطه بررسـی و تأیید می شـود 
سـپس در کمیتـه علمی- فنی مورد بررسـی 
قـرار می گیـرد. در این کمیته و از سـال های 
بسـیار دور همکارانی از سـازمان جنگل ها، 
حضـور  نیـز  کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع 
داشـتند و نظـر خـود را در مـورد طرح هـا 
در  همچنیـن  می دادنـد. 
ــه مؤسســــ
سال  25 از 

 قبـــــل و 
چندین  همه ساله 
 6 تا   4 گــروه 
نفره افراد متخصص 
برای  باتجربه   و 
و نظارت 

 

ایـن  ارزشـیابی  
محـل  اسـتان های  بـه  طرح هـا 
اجـرای طرح هـا می روند و ضمـــن بازدید 
از عرصـــه، طـرح ها مـورد ارزیابــی قــرار 
می گیرنـد و مشـکالت اجرایـی به طـور دقیق 
ارزیابـی شـده و بـرای رفـع اشـکاالت اقـدام 
می شـود. حتـی گاه در ارزشـیابی ها همکاران 
سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشـور 
حضـور دارنـد. گاه از همـکاران دانشـکده هم 
اسـتفاده کرده ایـم. یعنـی مؤسسـه تحقیقـات 
جنگلهـا و مراتـع کشـور برای اجـرای صحیح 
طرح هـا سـنگ تمام گذاشـته اسـت. منتها آن 
طـرف قضیـه متأسـفانه می لنگـد و هماهنگی 
)بیـن تحقیـق و اجـرا( خیلـی ضعیـف اسـت. 
مـا سـمینار دفـاع از طرح هـای خاتمه یافتـه 
می گذاریـم و بـرای حضور به تمام سـازمان ها 

و ارگان هـا )به ویـژه سـازمان جنگل هـا، مراتع 
و آبخیزداری کشـور( اطالع رسـانی می شـود. 
حضـور همـکاران سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
همایش هـا  ایـن  در  کشـور  آبخیـزداری  و 
هـم متأسـفانه خیلـی کم رنـگ اسـت. دیگـر 
به سـمت صنایـع  از سـال 1369  اینکـه مـا 
صنایـع  مثـل  صنوبـر  چـوب  مصرف کننـده 
کاغـذ غـرب، صنایـع کبریت سـازی زنجـان، 
سـپدان چـوب و صنایـع کاغـذ مراغـه رفتیم. 
اینکـه  بـرای  آنهـا  اراضـی  از  در هـر یـک 
بخواهـد یافته تحقیقاتـی ما ترویج شـود چند 
هکتـار زمیـن گرفتیـم و طرح هـای پایلـوت 
اجـرا کردیـم کـه کاماًل هـم موفقیت آمیـز بود. 

تحقیقـات  مؤسسـه  رسـالت  کلـی  به طـور 
کـه  اسـت  ایـن  کشـور  مراتـع  و  جنگلهـا 
طرح هـای تحقیقاتـی را بـا توجـه بـه نیـاز 
کشـور اجرا کرده و نتایـج آن را به ارگان های 
اجرایـی ارائـه کنـد. مؤسسـه بر این اسـاس به 
وظایـف خود به نحو احسـن عمل کرده اسـت.

 در کشورهای پیشرفته معمواًل صنعت دنبال 
تحقیقات می رود تا اطالعات مورد نیاز خود 
را به هر شکل ممکن به دست آورد. در کشور 
صادق  موضوع  این  عکس  متأسفانه  ایران 
است. براساس پیشنهاد مرحوم دکتر جوانشیر 
در سال 1362 دو رگ گیری بین کبوده و پده 
را انجام دادیم. آن موقع متأسفانه ما تجهیزات 
کافی و آزمایشگاه های مورد نیاز را نداشتیم 
و با به وجود آمدن تجهیزات 25 سال پیش از 
طریق تکنیک نجات جنین طرح دو رگ گیری 
موفقیت  با  پده  و  کبوده  گونه صنوبر  دو  بین 
انجام شد. اما هنوز پس از گذشت 25 سال 
از ایجاد صنوبرهای دو رگ مقاوم به شوری 
که می تواند در اراضی وسیعی کشت و تولید 
است.  نشده  کاری  متأسفانه هیچ  کند،  چوب 
اینکـه  از  قبـل  گذشـته  سـال  ده  در 
تعـدادی  بکاریـم  نهـال  تهـران  جنـوب  در 
در  را  بیـد  حتـی  و  صنوبـر  گونه هـای  از 
و  کردیـم  آزمایـش  مؤسسـه  آزمایشـگاه  
مشـخص شـد که رقم هـا دقیقـًا چـه عناصر 
سـنگینی را متحمـل می شـوند و کدام  یـک از 
آنهـا نمی توانـد تحمـل کنـد. مـا با سـازمان 
اجـرا و ترویج واقعًا مشـکل داشـتیم و هنوز 
هـم داریم. سـعی کردیـم که خودمـان ترویج 
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کنیـم و وقتـی پیـش صنایـع رفتیم، هـدف ما 
ترویـج یافته هایمـان بـود. سـازمان جنگل ها 
خـودش یـک دفتـر ترویـج دارد، سـازمان 
تحقیقـات هـم قسـمتی فعال بـرای ایـن کار 
دارد. اصـاًل مشـخص نیسـت کـه تعامـل و 
همکاری آنها به چه شـکل اسـت. مشـکالت 
ما در بدنه کارشناسـی این چنین اسـت و ما از 
یکدیگـر بی اطـالع هسـتیم. اگـر آن طوری که 
گفتـه شـد به دلیـل مصـرف بـدون بازگشـت 
چهـار میلیـارد متر مکعـب آب زیرزمینـی در 
کشـور، ایـران تـا 35 سـال دیگـر به کشـور 
ارواح تبدیـل می شـود، چـون مـا تنهـا 130 
میلیـارد متر مکعـب آب تجدید شـونده داریم 
و با این حسـاب، 35 سـال دیگـر آبی وجود 
نخواهـد داشـت بنابراین اکثر نقاط کشـور ما 
غیرقابل سـکونت می شـود؛ سـؤال اینجاست 
ترویجـی،  نشـریات  ایـن  موقـع  آن  کـه 
کار  چـه  بـه  جشـنواره ها  و  همایش هـا 
خواهـد آمـد؟ مـا بایـد بتوانیـم در تحقیقات، 
منابع طبیعـی یـا صنعـت، راهـکار نیـز ارائـه 
کنیـم و فقـط بـه ذکـر مصیبـت اکتفـا نکنیم! 

 دکتـر اعتمـاد: گاهـی اوقـات آدم دردودل 
می کنـد و مشـکالت را می گویـد و گاهـی 
و  مـا شـب  کـه  اسـت  مسـائلی  ذکـر  هـم 
روز بـا آن در ارتبـاط هسـتیم. درخصـوص 
کشـاورزی و منابع طبیعـی یکـی از مسـائل 
مهـم ایـن اسـت کـه به هرحـال تغییـر مشـق 
یـا تغییر روند برای کشـاورز بسـیار مشـکل 
 90 اطمینـان  یـک  بـه  اینکـه  مگـر  اسـت 
درصـدی و یک عـدم اطمینـان 10 درصدی 
برسـد. مـا سـال ها اسـت کـه در دانشـکده 
کشـاورزی در تدارکیـم تا یـک مزرعه نمونه 
کشـاورزان  کـه  بیایـد  به وجـود  کشـاورزی 
بـا حضـور در آن ببیننـد کـه مثـاًل در زمینـه 
دانشـکده  یافته هـای  کشـاورزی  تولیـدات 
کشـاورزی چگونـه بـا یکدیگـر بـه کار برده 
می شـود. ایـن همـان نقـش ترویجـی اسـت. 

بچه های ما، نـگاه می کردند بـه آبخوان داری 
و می گفتنـد آیـا آبخـوان داری همین اسـت و 
مـا می گفتیـم بلـه همیـن تکنیک سـاده نظیر 
سـنگ چینی و بـا یـک تراکتور یـا بولدوزر 
مـا می توانیم میلیون ها لیتـر آب را در منطقه 

نگهـداری کنیـم آن هـم به صـورت خیلـی 
سـاده و راحـت. مـا بایـد بتوانیم ایـن یافته ها 
را به این صـورت به روسـتاییان انتقـال دهیم. 
ایـن نتایـج تحقیقاتی اسـت که باید به دسـت 
روسـتایی و کارشـناس برسـد ولی به شـکل 

سـاده تر، راحت تـر و جذاب تـر. 

هیـچ  صنوبـرکار  مدیررحمتـی:  دکتـر   
هیـچ  درحقیقـت  و  نمی شـود  حمایتـی 
تضمینـی بـرای کشـت وکارش وجـود ندارد. 
مـا بایـد مشـکالت را خودمـان حـل کنیـم 
و درواقـع بـرای همیـن کار کمیسـیون ملـی 
صنوبـر را به وجـود آوردیـم. در جلسـه ای 
متعهـد  بانـک  ایـن  کشـاورزی،  بانـک  بـا 
شـد که تسـهیالت بیشـتری به صنوبـرکاران 
بیمـه کشـاورزی هـم  بـا صنـدوق  بدهـد. 
بـرای بیمـه محصـوالت صنوبـر جلسـه ای 
داشـتیم. درحقیقـت مـا فراتـر از آنچـه کـه 
شـما )دکتر اعتمـاد( می فرمایید اقـدام کردیم 
امـا تصمیمـات نهایـی در رده هـای باالتر به 

می رسـد. بن بسـت 
 

 طبیعـت ایـران: راهـکار شـما درخصوص 
رفـع چالش هـای موجود چیسـت؟

مهنـدس آقاجانـی: معتقـدم مقـاالت بسـیار 
خوبـی در ایـن نشـریه )طبیعت ایـران( چاپ 
می شـود. ایـن  اقدامـات، یـک کار ترویجـی 
بـوده و ایـن نشـریه بسـیار بـاارزش اسـت. 
ارتباطـات مـا هـم بایـد زیـاد باشـد. باید در 
بخـش زراعـت چـوب حداقل سـالی یک بار 
یـک گردهمایی برگزار شـود تـا هم از بخش 
صنعـت، هم صنوبـرکار و هم تحقیقات حاضر 
باشـند. مسـئوالن دولتـی هـم بایـد بیاینـد تا 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
کشـور نگویـد بنده با مسـائل بیگانه هسـتم. 

 مهنـدس امین پـور: مـا هیچ رقـم صنوبری 
را بـدون هماهنگی مؤسسـه معرفـی نکردیم. 
االن تحت فشـار هسـتیم که پالونیـا را معرفی 
کنیـم ولی تـا االن به هیچ وجه به طور رسـمی 
مجـوزی را بـرای توسـعه صـادر نکرده ایـم. 

دکتـر اعتمـاد: مـا نباید انتظار داشـته باشـیم 

کـه یک شـبه همه مسـائل حل شـود. نهادینه 
شـدن ایـن نـوع کارهـا زحمـت دارد و افراد 
را فرسـوده می کنـد. بـا ایـن همـه کاسـتی ها 
و مشـکالتی کـه وجـود دارد نبایـد انتظـار 
داشـته باشـیم کـه همـه نـگاه محبت آمیـزی 

داشـته باشـند؛ ولی باید همه ایـن زحمات را 
به جـان بخریـم و بـا وضعیتی که داریـم ادامه 
دهیـم. تا االن کـه این کارها را هـم اجرا، هم 
تحقیقـات و هـم صنعـت کـرده و به هرحـال 
متناسـب بـا توانشـان توانسـته اند ایـن کار را 
انجـام بدهنـد. اسـتعداد بالقوه زیـادی هم در 

ایـن زمینه وجـود دارد.
 االن دیگــر زمــان آن گذشــته کــه 
همین طــوری یــک گونــه مثــل پالونیــا 
را وارد کشــور کنیــم. اگــر ایــن گونــه 
ــد  ــدا کن ــعه پی ــور توس ــد در کش می خواه
حتمــًا بایــد ابتــدا به صــورت پایلــوت 
بررســی شــود و مؤسســه تحقیقــات جنگلها 
ــا  ــه آی ــد ک ــی بده ــور گواه ــع کش و مرات
بــه درد کشــور مــا می خــورد یــا نــه. بخــش 
ــات  ــد تحقیق ــوز نیازمن ــا هن ــات م تحقیق
به خصــوص  اســت  بودجــه  و  بیشــتر 
درمــورد گونه هایــی کــه بــا آب کمتــر 
همــان تولیــد را داشــته باشــند یــا اســتفاده 
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ــه در  ــی ک ــا و تکنیک های از زمین ه
ــد.  ــه کار می رون ــی ب ــق مانداب مناط
ــتیم  ــی هس ــد راهکارهای ــا نیازمن م
را  دولــت  بیشــتر  توجــه  کــه 
بایــد کار  می خواهــد. تحقیقــات 
ــن درس در  ــد و ای ــودش را بکن خ
ــه  ــر گرفت ــد جدی ت ــگاه ها بای دانش
شــود و مســئوالن دانشــگاه ها بایــد 
ــن درس همراهــی بیشــتری  ــا مدرســان ای ب
ــه  ــن مزرع ــتیم همی ــا می خواس ــد. م بکنن
ــه  ــم ک ــاد کنی ــگاه ها ایج ــه را در دانش نمون
ــروز  ــود. ام ــته ب ــت مان بس ــفانه دس متأس
ــای  ــتفاده از آب ه ــا اس ــی از راهکاره یک
ــد  ــد کار تولی ــه می توان ــت ک ــارف اس نامتع
ــث  ــن کار باع ــد. ای ــامان بده ــر را س صنوب
یــا  کشــاورزی  اراضــی  آالینده زدایــی 
ــوده  ــهرها آل ــیه ش ــه در حاش ــی ک مزارع
آب  ایــن  درواقــع  می شــود.  شــده اند، 
ــم آب  ــد؛ ه ــات بده ــا را نج ــد م می توان
ــوب  ــم چ ــد و ه ــن می کن ــا را تأمی زمین ه
ــا ســایر  ــراه ب ــن کار هم ــد می شــود. ای تولی
می توانــد  صنوبــر  مــورد  در  تحقیقــات 
ــی  ــن یک ــود. درضم ــی ش ــث خودکفای باع
از راهکارهــای عمــده ایــن اســت کــه 
ــر  ــم. اگ ــز کار کنی ــا نی ــایر گونه ه روی س
ــورهایی  ــه کش ــره ای ب ــر جزی ــوم دکت مرح
مثــل آمریــکا نمی رفــت هیچ وقــت بــا 
اقاقیــا آشــنا نمی شــد. البتــه کاشــت برخــی 
از گونه هــا موفــق نبــود امــا تعــداد زیــادی 
ــت  ــایه حمای ــه در س ــود ک ــق ب ــم موف ه
دولــت از کارشناســان بــرای اعــزام بــه 
ــوزش  ــد. آم ــت آم ــور به دس ــارج از کش خ
ــره  ــود. باألخ ــر ب ــم مؤث ــتان ها ه در نهالس
دولــت باید چنیــن تســهیالتی را بــرای اعزام 
ــه کشــورهای مختلــف  کارشناســان خــود ب
ــد.   ــه ده ــره ارائ ــن و غی ــن، ژاپ ــر چی نظی

به صــورت  امین پــور:  مهنــدس   
ــت  ــعه زراع ــای توس ــت وار راهکاره فهرس

هســتند: زیــر  به شــرح  چــوب 
- تقویت زیرسـاخت در مـزارع و کانون های 

لید تو
- ارتقای ظرفیت تولید یا بیالن آبی

- برگـزاری جشـنواره های صنوبـر کـه یـک 

کار ترویجـی اسـت و باید با مشـارکت صنعت 
انجـام شـود. ایـن کار بایـد در جاهایـی کـه 
امـکان زراعت چوب دارد با تهیه بسـته  )های( 
حمایتی و تشـویقی توسـط صنعت اجرا شود؛ 
چراکـه صنعـت تابـه حـال کاری در ایـن باره 
انجـام نداده اسـت. این بسـته می تواند شـامل 
نحـوه تضمیـن خریـد، تأمیـن نهـال رایـگان، 
ارائـه تسـهیالت بانکـی، اصـالح و تغییر نرخ 
کاال و غیـره باشـد. ایـن اقدامات بـه اقتصادی 
می کنـد. کمـک  مزرعـه  در  فعالیـت  کـردن 

- کمــک بــه منطقــی کــردن چرخــه کاال 
بــا حــذف واســطه ها و درنظــر گرفتــن عرضه 
ــن  ــد در ای ــت بای ــود صنع ــه خ ــا ک و تقاض
زمینــه همــکاری کنــد. وقتــی آنهــا از واســطه 
کشــاورز  به ضــرر  دراصــل  می خرنــد 
و  تشــکل ها  از  بایــد  لــذا  می کننــد.  کار 

تعاونی هــا حمایــت شــود. 
بین بخشــی  همــکاری  توســعه   -
ــه  ــرا ک ــوزش و اج ــش، آم ــت، پژوه صنع
ماهانــه  جلســات  به صــورت  می توانــد 
مثــاًل هــر ســه مــاه یکبــار باشــد تــا 
ببینیــم چــه کار کرده ایــم و چــه کار بایــد 
ــا  ــد ت ــک می کن ــات کم ــن جلس ــم. ای بکنی
کنیــم. نزدیــک  به هــم  را  دیدگاه هایمــان 

ــوب  ــع چ ــای صنای ــعه کانون ه - توس
در محل هــای تولیــد آن. ایــن کار باعــث 
کــه  بگیرنــد  مجــوز  مراکــزی  می شــود 
ــتند.  ــوب هس ــد چ ــای تولی ــک مکان ه نزدی
ــه  ــم ک ــم و می دانی ــار را داری ــن آم ــا ای م
میــزان تولیــد چــوب در هــر اســتان چقــدر 
بــوده و میــزان درخــت ســرپا چقــدر اســت.

- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت باید 
بــرای فعالیــت شــرکت های متقاضــی در 
زمینــه چــوب از ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــا  ــا م ــد ت ــزداری کشــور اســتعالم کن و آبخی
ببینیــم آیــا در آن اســتان منبــع چوبی هســت 
یــا در اطــراف اســتان می تــوان چــوب 

ــا خیــر.  مــورد نیــاز را تأمیــن کــرد ی
برنامــه  ســاختاربندی  بــه  توجــه   -
ــیون  ــود کمیس ــوب. خ ــت چ ــعه زراع توس
ملــی صنوبــر دارای یــک ســاختاربندی 
ــیون  ــد کمیس ــده بای ــر بن ــه به نظ ــت ک اس
می دانیــد  صــالح  اگــر  و  شــود  فعــال 
اولیــن  در  شــود  اصــالح  اساســنامه اش 

ــان داده  ــه نش ــد. تجرب ــدام کنی ــت اق فرص
مســئوالن  تعویــض  بــا  متأســفانه  کــه 
ــت. ــده اس ــل ش ــم منفع ــیون ه ــن کمیس ای

ــث  ــدم در بح ــی: معتق ــر مدیررحمت  دکت
ــوب در  ــت چ ــعه زراع ــرکاری و توس صنوب
ــدارد.  ــود ن ــخصی وج ــی مش ــور متول کش
ــی  ــای دولت ــا و ارگان ه ــیاری از نهاده بس
در  و ذی ربــط  بخش هــای خصوصــی  و 
ــه  مــورد زراعــت چــوب به صــورت جداگان
ــدان  ــه چن ــد ک ــی می کنن ــده اقدامات و پراکن
ــی  ــکار اجرای ــا راه ــت. تنه ــذار نیس تأثیرگ
در ایــن خصــوص ایجــاد تشــکلی اســت که 
ــت  ــه فعالی تحــت ریاســت واحــد شــروع ب
کنــد. ایــن تشــکل در قالــب کمیســیون ملــی 
صنوبــر می توانــد از بســیاری از مزایــا و 
تســهیالت کمیســیون بین المللــی صنوبــر 
ــوده و  ــو ب ــش فائ ــت پوش ــود تح ــه خ ک
ایــران هــم عضــو آن اســت، بهره منــد 
شــود. اقداماتــی هــم طــی 10 ســال در ایــن 
ــکالت و  ــفانه مش ــد. متأس ــام ش ــه انج زمین
موانــع زیــادی ســبب عــدم موفقیــت کامــل 
و رســیدن بــه اهــداف نهایــی و مدنظــر شــد. 

ــت  ــه فعالی ــه ب ــا توج ــود ب ــنهاد می ش پیش
ــه  ــی در زمین ــی و تاحــدودی اجرای تحقیقات
سریع الرشــد  درختــان  ســایر  و  صنوبــر 
نیــم قــرن در مؤسســه  از  بیــش  طــی 
ــه  ــور ک ــع کش ــا و مرات ــات جنگله تحقیق
درواقــع متولــی اصلــی صنوبــر و گونه هــای 
سریع الرشــد در کشــور اســت، مؤسســه 
تحقیقــات به عنــوان رئیــس کمیســیون ملــی 
ــوص  ــن خص ــود. در ای ــاب ش ــر انتخ صنوب
ــن فرصــت برخــی  ضــروری اســت در اولی
ــی  ــیون مل ــو کمیس ــه و عض ــراد  باتجرب اف
ــث و  ــن بح ــه ضم ــک جلس ــر در ی صنوب
تبــادل نظــر جهــت ضــرورت تغییــرات 
از  بندهایــی  به روزرســانی  و  احتمالــی 
اساســنامه، بــه ایــن مــورد هــم اقــدام کننــد.

ــان  ــما مهمان ــه ش ــران: از هم ــت ای  طبیع
ــرکت  ــو ش ــن گفت وگ ــه در ای ــی ک گرام

ــگزاریم. ــد سپاس کردی


