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ع  ضــو مو
نشریه  این شماره  گفت وگوی چالشی  بحث 

طبیعت ایران »استراحت جنگل؛ اقد ام های انجام شد ه ، چالش ها و 
راهکارها« است. موضوعی که موافقان و مخالفان متعد د ی د ارد. استراحت جنگل 

از آنجا نشأت گرفته که کاهش سطح جنگل های هیرکانی شمال کشور و سیر صعود ی 
بهره برد اری از آن د ر کنار مسائل و چالش هایی مانند تغییر کاربری اراضی جنگلی، ساخت وساز د ر 

جنگل ها، حضور د ام د ر جنگل، شیوع آفات و بیماری ها، تغییرات اقلیمی، بحث تأمین آب توسط جنگل 
و غیره، حفظ و حراست بیشتر از این گنجینه ملی را ضروری کرد ه است. این گفت وگوی مفصل با حضور آقایان 

مهند س کامران پورمقد م، رئیس شورای عالی جنگل و مرتع، مهند س عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل، مهند س 
محمد علی معصومی و مهند س سید ناصرالد ین عماد ی از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور، د کتر هاد ی 

کیاد لیری از اعضای هیئت علمی د انشگاه آزاد اسالمی و د کتر خسرو ثاقب طالبی، ریاست بخش جنگل مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور برگزار شد ه است. برآیند همه نظرات حول این محور بود که استراحت جنگل فقط به معنی قطع 
بهره برد اری چوب از این عرصه نیست بلکه باید د ر کنار آن بحث حضور د ام، حفاظت فیزیکی و بیولوژیک، احیا و توسعه 
جنگل های تخریب شد ه، نیز مورد توجه قرار گیرد و الزمه این کار همکاری سایر وزارتخانه ها و د ستگاه های مرتبط و 

رفع کاستی های این طرح است. جمع بند ی کلی بحث حول این محور بود که موفقیت این طرح عزمی همگانی نیاز د ارد.
 

طبیعت ایران: اولین سؤال را این گونه شروع می کنیم که با توجه به اینکه طرح استراحت جنگل د ر برنامه 
ششم توسعه کشور مصوب شد ه و به صورت ماد ه قانونی د ر حال اجرا است و بیش از یک سال هم 

از اجرای برنامه ششم می گذرد الزم است روشن شود که این طرح د ر چه مرحله ای قرار د ارد 
و طرح های  جنگل د اری قبلی چه سرنوشتی پید ا کرد ه اند؟ یکی از بحث های مطرح شد ه 

این است که با استراحت جنگل طرح های  جنگل د اری از بین می رود، حفاظت و 

د ر میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد
موفقیت طرح »استراحت جنگل« عزم ملی می خواهد 

گفت وگوی چالشی
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مهند س کامران پورمقد ممهند س عباسعلی نوبخت د کتر هاد ی کیادلیری د کتر خسرو ثاقب طالبی
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حراست متزلزل شد ه و آسیب بیشتری به جنگل وارد می شود. ارزیابی شما 
د ر این مد ت چگونه بود ه است؟

مهند س معصومی )مد یرکل د فتر  جنگل د اری و امور بهره برد اری سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور(: همان گونه که استحضار د ارید بحث 
استراحت جنگل و توقف بهره برد اری براساس بند ف ماد ه 38 قانون 
ششم برنامه توسعه کشور است و ما هم موظف به اجرای آن هستیم. 
د ر این راستا ما تمام طرح های جنگل د اری را که پیش ازاین به مساحت 
950 هزار و 310 هکتار بود ه خاتمه د اد ه ایم. براساس قانون می توانستیم 
با ضرورت  ولی  د هیم  را خاتمه  به تد ریج طرح ها  پایان سال سوم  تا 
احساس شد ه و د ستور وزیر محترم و تصمیم سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزد اری کشور تا پایان سال 1396 تمام طرح های جنگل د اری  را که 
د ارای مجری بود )54 مجری( خاتمه د اد یم و هیچ گونه برد اشت چوبی را 

د ر سال 1397 ند اشته ایم. 

برای  چه طرح هایی  جنگل  استراحت  برنامه  اجرای  د ر  ایران:  طبیعت 
حفاظت و احیای جنگل های هیرکانی د ارید؟ 

مهند س معصومی : د ر این راستا با توجه  به قانون تا پایان سال سوم 
فرصت د اریم که طرح جایگزین را مهیا کرد ه و براساس این طرح اقد ام 
کنیم. ولی د ر این د وران گذار )از شروع توقف بهره برد اری تا تهیه طرح 
جایگزین( نمی توان جنگل را رها کرد و باید طبق برنامه کوتاه مد ت 
اقد ام کرد. برای این منظور و د ر مرحله گذر برنامه ای تهیه و به اد ارات 
کل ابالغ شد. د ر این برنامه از توان و امکانات موجود سازمان که 
بسیار اند ک است، استفاد ه شد ه و د رخصوص مرمت جاد ه های جنگلی، 
حصارکشی و مرمت حصارها و نهال کاری د ر برخی مناطق د ر سال 
1396 اقد ام هایی صورت گرفت. برای سال 1397 د رخواست اعتبار 
کرد یم و این اعتبار حد ود 144 میلیارد تومان بود که براساس مصوبه 
د ولت 57/5 میلیارد تومان آن مصوب شد ه و با پیگیری های به عمل آمد ه 
و مذاکرات انجام شد ه با سازمان طرح و برنامه قرار شد ه کسری بود جه 
را از منابع د یگر فراهم کنند. تاکنون مرحله اول این اعتبارات تخصیص 
پید ا کرد ه و صرف حفاظت و اقد ام هایی که عرض کرد م شد ه است. 

طبیعت ایران: عد ه ای معتقد ند که با توقف بهره برد اری و تغییرات انجام 
گرفته د ر مورد طرح های  جنگل د اری، قاچاق چوب افزایش پید ا کرد ه 

است. آماری د ر این زمینه د ارید؟ نظر شما چیست؟ 

مهند س نوبخت: الزم است قبل از پاسخ به سؤال مقد مه ای د ر مورد طرح 
استراحت جنگل به عرض برسانم. بحث تنفس جنگل را از جنبه های 
مختلف باید ببینیم؛ یعنی پازل های مختلفی باید کنار هم باشند که د ر این 
رابطه متولی بخشی از این پازل ها سازمان جنگل ها است. هرچند که نیاز 
به حمایت های بخش های د یگر نیز د ارد. همه استحضار د ارید که د ر ابتد ا 
بسیاری از کارشناسان به د الیل مختلف توقف بهره برد اری را قبول نمی کرد ند 
و د الیلی د اشتند. این افراد اعتقاد د اشتند که بهره برد اری، بخشی از علم 
جنگل است. آنها هم د ر سازمان جنگل ها و هم د ر د انشگاه حضور د اشتند 

و 
زمینه  د ر  هم  بیشتر 

جنگل  مهند سی  و  بهره برد اری 
د ارای تخصص هستند. واقعیت جنگل ها و 

شرایط ویژه کنونی، ما را به سمت طرح استراحت 
برد. یکی از این شرایط ویژه تغییرات اقلیمی است. 

مثاًل امسال )سال 1397( د ر جنگل های شمال د ر مناطقی 
از استان گلستان د ر ارد یبهشت ماه د رجه حرارت 47 د رجه 

سانتیگراد د ر زیرآشکوب جنگل و رطوبت 7 د رصد د اشتیم. 
یا خیر  است  د رست  تنفس جنگل  اصل  اینکه  اعالم  د ر  این ها 

عوامل  محد ود کنند ه می تواند باشد. یا مثاًل بیماری ها و 
آفت هایی که د ر سال های اخیر د ر جنگل های 

سال  از  کرد ند  پید ا  گسترش  هیرکانی 
1370 تا االن حد ود 67 مورد به  ثبت 

به  هنوز  می کنم  فکر  است.  رسید ه 
تغییرات اقلیمی د چار نشد ه باشیم. 
تغییرات اقلیمی برگشت نمی پذیرد 
یا بسیار د یر برگشت می پذیرد؛ 
د اریم  اقلیمی  نوسانات  ولی 
می توانند  نوسانات  این  اما 
از  بسیاری  بروز  باعث 
آفت ها و بیماری ها شوند 

که به صورت طغیانی د ر 
شمشاد ها، ملج ها و 

نارون ها مشاهد ه 
د ر  است.  شد ه 
اخیر  سال های 
د ر  آثار خشکی 
بسیار  جنگل ها 

شد ید بود ه و موضوع هید رولوژی د ر جنگل نیز به عنوان یک مبحث 
باشد و  این ها می تواند هشد ار  مهم تحت تأثیر قرار گرفته است. همه 
هشد ارهای د یگری که شاید هنوز به آنها نرسید ه باشیم. پس اجرای 
طرح تنفس جنگل ضروری است. امروزه آب نیز موضوع بسیار جد ی 
و قابل تأملی د ر کشور است. د ر بحث آب، هرچند که ممکن است به 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور به طور مستقیم مرتبط 
را  آب  گیاهی،  پوشش  یعنی  هستیم؛  تأمین کنند ه  ما  ولی  نباشد، 

ذخیره و فراهم می سازد. مشکالت عد ید ه کمبود آب و خشکسالی 
مرتبط با پوشش گیاهی است و د ر آیند ه کمبود آب د رگیری ها 

و حتی مهاجرت های وسیعی را به د نبال خواهد د اشت. همه 
استراحت  طرح  می د هد  نشان  که  هستند  د الیلی  اینها 

بود ه  د رستی  سیاست  بهره برد اری  توقف  و  جنگل 
است.  د اشته  ضرورت  آن  شد ن  عملیاتی  و 

هنوز هم د ر مورد بحث تنفس جنگل 
یعنی  د اریم؛  زیاد ی  منتقد ان 

اعتقاد  بعضی ها 
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البته مقرر شد از همکاری سایر اساتید و افراد د انشگاهی  که صاحب تجربه 
هستند نیز استفاد ه شود. رقم قرارد اد ی که  باید می بستیم ناچیز بود و به همین 
د لیل این اتفاق نیفتاد. د ر نهایت مقرر شد خود مان با کارشناسان سازمان 
و کمک اساتید د ستورالعمل اجرایی تفصیلی و نیمه تفصیلی را آماد ه کنیم؛ 
به همین د لیل د ر ماه های گذشته هفته ای د و جلسه برگزار کرد ه ایم و تا 
پایان شهریورماه د ستورالعمل اجرایی آماد ه شد ه و به شورای عالی جنگل 
ارائه خواهد شد. طبیعتًا خود شورا د ر این ارتباط با کمک افراد ی از 
د انشگاه، شورا، مؤسسه، بازنشسته ها، معاونت های سازمان و کارشناسان 
مورد وثوق این د ستورالعمل اجرایی را اصالح کرد ه و تصویب می کنند. 

د ر گذشته مبنای طرح های  جنگل د اری بهره برد اری چوب بود و 
سایر موارد مند رج د ر این طرح ها حول این محور می گشت. اما االن همه 
ما د نبال طرح  جنگل د اری هستیم که محور آن پاید اری اکوسیستم های 
جنگلی است. این اقد ام به معنی مد یریت پاید ار است. تا این طرح آماد ه 
شود و د ستورالعمل اجرایی اش کلید بخورد زمان می برد و بین این د و 
طرح، فاصله ای ایجاد می شود. برای اینکه این فاصله را مد یریت کنیم با 
همفکری د وستان طرحی حفاظتی برای کوتاه مد ت آماد ه کرد یم و قسمت 
حقوقی شورای عالی به همراه کارشناسانی از اد ارات کل آن را مطالعه 
کرد ه و نظر د اد ند که د رنهایت به اد ارات کل ابالغ کرد یم و االن اد ارات 
کل بر مبنای آن کار می کنند. ما د ر این طرح حفاظتی د و اولویت را 
د رنظر گرفتیم؛ یکی صرفًا اولویت حفاظتی بود )حفاظت فیزیکی( و 
سرمایه گذاری هایی  جنگل  د ر  به هرحال  بیولوژیک.  حفاظت  د یگری 
انجام شد ه که باید حفظ شوند؛ مثل مرمت جاد ه و حصارکشی هایی 
که وجود د اشت. برخی هم صرفًاً بیولوژیک هستند مثل غنی سازی و 
نهال کاری که باید تد اوم پید ا کند و مراقبت الزم از آنها به عمل آید. 

میزان  که  نشد  مشخص  جناب عالی  توضیحات  د ر  ایران:  طبیعت 
قاچاق چوب افزایش پید ا کرد ه یا نه. همچنین د ر مورد الزامات طرح 
تنفس جنگل و ازجمله موضوع حضور د ام د ر جنگل به عنوان یکی از 
مشکالت جنگل های کشور که همه ما هم به آن واقفیم چه تصمیمی 
گرفته شد ه است؟ اگر برای حضور د ام د ر جنگل برنامه ای ند اشته باشیم 
طرح استراحت جنگل هم با شکست مواجه خواهد شد. حضور د ام د ر 
جنگل یعنی جلوگیری از زاد آوری طبیعی و توقف سیر طبیعی تحول 

جنگل. نظر شما د ر این خصوص چیست؟

جنگل  استراحت  شد  بیان  پیش ازاین  همان طورکه  نوبخت:  مهند س 
پازل های مختلفی د ارد که باکس اصلی اش د ر د ست سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزد اری کشور است. بله اگر بحث استراحت جنگل را مطرح 
کنیم ولی د ام را از آن خارج نکنیم مشکالت جنگل کم نمی شود. ما 
براساس آماری که تهیه کرد یم د ر حوزه جنگل های هیرکانی د و میلیون 
و نهصد هزار واحد د امی د اریم؛ البته بد ون د ام کتول و د ام هایی که کمیته 
امد اد برای بهبود زند گی روستاییان مجوز د اشتن آنها را صاد ر کرد ه است. 
این تعد اد واحد د امی سه ماه د ر مراتع و 9 ماه د ر جنگل حضور د ارند. با 
فرض اینکه هر د ام روزی یک عد د نهال بخورد - که حتمًا بیشتر از این 
خواهد بود- با احتساب د ویست و هفتاد روز حضور د ر عرصه جنگلی، 

ند ارند 
هر  به  د ارند  د وست  و 
تنفس  بحث  هست  که  طریقی 
اتمام  منتظر  یا  بزنند  زمین  را  جنگل 
)برنامه  جد ید  برنامه  د ر  تا  هستند  پنج  سال 
شود.  شروع  جنگل  از  بهره برد اری  توسعه(  هفتم 
د رصورتی که د ر آن زمان به نظر بند ه خود طبیعت ایران 
ایران  برای طبیعت  باید  ما  کنیم.  د یکته می کند که چه کار 
کارکرد هایی  و  مشکالت  به  توجه  با 
که 80 د رصد آن غیربازاری 
کنیم.  برنامه ریزی  است، 
گیاهی  پوشش  باید 
بخش  د ر  را  کشورمان 
بیابان  یا  مرتع  جنگل، 
حفظ کنیم و به فکر احیا 
باشیم؛  توسعه اش  و 
که  کاری 

مسئوالن گذشته سازمان شروع کرد ند و تیم جد ید هم اد امه می د هد. 
د ر این راستا 110 قرارد اد د ر قالب 54 مجری د اشتیم که تا پایان 
تعیین  وزارتخانه  و  که سازمان  زمانی  برنامه  براساس  سال 1396 
کرد ه بود ند توانستیم تمام طرح های جنگل د اری را به مرحله قرارد اد 
خد مات  شرح  گذشته،  قرارد اد های  خاتمه  با  هم زمان  برسانیم. 
قرارد اد های جد ید را نیز با کمک د انشگاه و مؤسسه به روز کرد ه 
و به شورای عالی جنگل ارائه کرد یم. متعاقب آن شورای عالی 
جنگل هم د ر تاریخ 96/12/28 به ما پاسخ د اد که شرح 
خد مات ما مورد قبول است. برای د ستور العمل اجرایی 
تفصیلی و نیمه تفصیلی به این نتیجه رسید یم که با 
محوریت د انشگاه ها اقد ام کنیم. سازمان تصمیم 
گرفت د انشگاه تربیت مد رس که به ستاد 
چالوس نزد یک است مسئولیت این 
بگیرد.  برعهد ه  را  کار 
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به آن هستیم.
نیز  سازمان  سیاست های 

اصالح شد ه یا د ر د ست اصالح است و 
به همین سمت حرکت می کنیم. اما همه ما توجه 

د اشته باشیم که بحث رویکرد استراحت جنگل فقط و 
فقط مورد توجه سازمان جنگل ها نیست و باید نهاد های 

د یگر هم کمک کنند. تخریب ها و تهد ید های فراوانی د ر 
رویشگاه های جنگلی شمال وجود د ارد که از حوزه اختیارات 

از  بسیاری  است.  فراتر  جنگل ها  سازمان  مسئولیت های  و 
سیاست گذاری هایی 
که توسط مسئوالن 

و نهاد های مربوطه 
انجام  کشور  د ر 
به  نوعی  می شود 
بر اکوسیستم های 
شمال  جنگلی 
کشور فشار وارد 

می کنند.

ــت؛ ــی اس ــزم مل ــک ع ــه ی ــاز ب ــگل نی ــظ جن ــرای حف ــن ب بنابرای
اینکه سازمان جنگل ها باید طرح ها و رویکرد هایش را اصالح کند 
و به طرف مد یریت پاید ار جنگل برود، قانون، وظیفه و یک رویکرد 
انجام  کار  این  تا  به آن توجه شود  از جمیع جهات  باید  و  است 

است.  وظیفه  این  انجام  حال  د ر  جنگل ها  سازمان  البته  شود. 
اما قبول د اریم که د ر این زمینه تأخیری به وجود آمد ه است. 

زمانی که مصوبه پایش و بهینه سازی جنگل ها د ر سال 1392 
توسط هیئت د ولت مصوب شد، می شد گام های محکم تری 

برد اشت. د ر این مصوبه معیارها و شاخص هایی د رمورد 
ظرفیت  که  بود  شد ه  ذکر  جنگل  پاید ار  مد یریت 

برخی  که  هرچند  می کرد.  ایجاد  را  خوبی 
وجود  هم  کارشناسی  اشکاالت 

د اشت اما می توانستیم از 

هر د ام ممکن است د ویست و هفتاد نهال را د ر یک سال بخورد. اگر د و 
میلیون و نهصد هزار را د ر د ویست و هفتاد ضرب کنیم می شود هفتصد 
و هشتاد و سه میلیون نهال که ساالنه ازبین می رود. این واقعیتی است که 
وجود د ارد و باید برای آن چاره ای اند یشید. البته فعاًل د ر برنامه استراحت 

جنگل به این مشکل پرد اخته نشد ه است.

طبیعت ایران: د ر اد امه بحث به موضوعات مهم قاچاق و حضور د ام 
د ر جنگل برمی گرد یم و پاسخ روشن آن را جویا خواهیم شد. د ر این 
قسمت از جناب آقای مهند س پورمقد م که ریاست محترم شورای عالی 
جنگل را بر عهد ه د ارند سؤال می کنیم که شما طرح استراحت جنگل را 
چگونه می بینید؟ آیا این طرح د رجهت سیاست ها و اهد افی که مد نظر 
بود ه حرکت می کند؟ برنامه شما د ر شورای عالی جنگل د ر این مورد 

چیست و چگونه نظارت می کنید تا طرح د رست انجام شود؟ 

آبخیزد اری(:  و  مرتع  جنگل،  شورای عالی  )رئیس  پورمقد م  مهند س 
به  ما طرحی  اینکه  هم  آن  و  کنم  اشاره  نکته  به یک  است  بهتر  ابتد ا 
نام استراحت جنگل ند اریم بلکه رویکرد استراحت جنگل د اریم. آن 
مورد ی که د ر برنامه ششم توسعه کشور مصوب شد ه د رواقع قانون منع 
بهره برد اری از جنگل ها است و د رنهایت به  سمتی می رویم که طرح های 
ما د رقالب مد یریت پاید ار جنگل طراحی و اجرا شود. ما د ر حال اصالح 
رویکرد هایمان هستیم و به سمتی می رویم که جنگل بتواند از این فشارها 
و عوامل مخرب و مختلفی که د ر عرصه های جنگلی وجود د ارد خالصی 
پید ا کند. د وستان د ر مورد اقد ام هایی که بعد از تصویب قانون انجام شد ه، 
کارگروهی که فعال است و د رارتباط با د ستورالعمل و شرح خد ماتی که 
قرار است ارائه شود، مطالبی گفتند. اما باید این سؤال را پرسید که چرا به 
اینجا رسید یم؟ حد ود 60 سال است که طرح های مختلف جنگل د اری د ر 
جنگل های شمال کشور اجرا شد ه است. وقتی شرح خد مات آن طرح های 
جنگل د اری و د ستورالعملی که بود ه را مرور می کنیم شاید نکات خوبی 
د ر د ستورالعمل و طرح های جنگل د اری به چشم بخورد ولی عمومًا د ر 
انتها به بهره برد اری چوب می رسید یم. یعنی بیالن طرح به حجم برد اشت و 
بهره برد اری چوب بسته می شد و از روی همین اصل هم بود ه که ازمجموع 
د و میلیون هکتار جنگل های شمال برای 950 هزار هکتار، طرح تولید ی 
تهیه شد، چراکه بقیه اش قابلیت تولید چوب را، حد اقل به میزان اقتصاد ی 
که مد نظر بود، ند اشتند و تحت عنوان جنگل های حفاظتی نام گرفتند. 
روی همین اصل می توان گفت صاحب نظران، محققان، پژوهشگران و 
کارشناسان جنگل به این نظر رسید ند که الزم است فرصتی به جنگل د اد ه 
شود و عوامل تخریبی موجود د ر جنگل ازجمله بهره برد اری که بیشترین 
فشار را به آن وارد می کرد با توجه به توانی که االن رویشگاه د ارد اصالح 
شود و برنامه ها به سمت مد یریت پاید ار جنگل جهت گیری شوند. االن 
هم همان طور که د وستان توضیح د اد ند رویکرد ی که برای جنگل های 
این جنگل ها  پاید ار  مد یریت  د ارد  د ر سازمان جنگل ها وجود  شمال 
است. به این مفهوم که تمام ابعاد یک اکوسیستم جنگلی د ر مد یریت 
جنگل مد نظر قرار بگیرد. مد یریت پاید ار سه بعد اقتصاد ی، اجتماعی و 
بیولوژیکی د ارد و تا زمانی که این سه بعد تا حد ی به تعاد ل برسند آن 
وقت می توانیم بگوییم که مد یریت پاید ار جنگل د اریم یا د ر حال د ستیابی 
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طراحی  د ست  د ر  که  جد ید ی  د ستورالعمل 
رویکرد  کرد.  خواهیم  برجسته  د اریم، 
لحاظ  طراحی  و  اجرا  د ر  باید  مشارکتی 
بخش  د ر  باید  فعلی  شرایط  د ر  شود. 
کنیم. پوست اند ازی  اجرا  و  پژوهش  آموزش، 

و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  باشد  قرار  اگر 
اصالح  را  د ستورالعمل ها  کشور،  آبخیزد اری 
کند اما د انشگاه کماکان همان سیستم آموزشی 
را د ر تربیت کارشناسان و متخصصان جنگل 
د اشته باشد بعد از یک بازه زمانی باز د چار 
پیرو  است  الزم  بنابراین  می شویم.  مشکل 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  که  اصالحاتی 
آبخیزد اری کشور، د ر سیاست ها و برنامه هایش 
انجام می د هد، بخش آموزش هم به این سمت 
حرکت کند. باید مفاد د رسی  متناسب با مد یریت 

پاید ار جنگل تنظیم شود.
 

آبخیزد اری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
با  خصوص  این  د ر  تا  است  آماد ه  کشور، 
باید  االن  کند.  همکاری  مربوطه  بخش های 
به همراه  پژوهشی  اولویت های  و  نیازمند ی ها 
تحقیقات کاربرد ی د ر این راستا حرکت کنند. 
نیازهای تحقیقاتی را نیز باید با توجه به رویکرد 
از  چوبی  بهره برد اری  منع  جنگل،  استراحت 
کنیم.  تنظیم  جنگل ها  پاید ار  مد یریت  و  آن 
وقتی قرار است مد یریت جنگل مبتنی بر تمام 
تولید ات، کارکرد ها و خد مات آن طراحی و 
باید  برنامه ریزی شود، پژوهش کاربرد ی هم 
به این سمت متمایل شود. د ر بخش اجرا هم 
ما  به روز شود.  و  تقویت  انسانی  نیروی  باید 
اما  برد ه ایم  ارث  به  گذشته  از  را  د ید گاهی 
تمام  د انش  که  است  نیاز  فعلی  شرایط  د ر 
متخصصان و کارشناسان با کالس های 
عوامل  شود.  به روز  خد مت  ضمن 
جنگل های  د ر  تهد ید  و  تخریب 
شمال متعد د و متنوع است. قانون 
یکی  چوب  از  بهره برد اری  عد م 
گرفته  نشانه  را  تهد ید  عوامل  از 
را  عوامل  همه  است  الزم  اما 
همان طور که اشاره کرد ید از قبیل 
قاچاق  حریق،  امراض،  و  آفات 
چوب، بهره برد اری، تغییر کاربری 
د ستورالعمل  یا  طرح  د ر  غیره  و 
مد یریت پاید ار جنگل که د ر د ست 

تهیه است مد نظر قرار د هیم. باید راهکارهایی 
است.  انجام  حال  د ر  کار  این  و  شود  ارائه 
تنها گذاشته شود  البته اگر سازمان جنگل ها 
و بخش های د یگر به آن کمک نکنند و کنار 
شد.  نخواهد  حاصل  مطلوبی  نتیجه  بایستند 
همه باید احساس وظیفه بکنند. د رست است 
که سازمان جنگل ها متولی حفاظت، احیا و 
می شود  محسوب  جنگل ها  از  بهره برد اری 
ولی نیازمند یاری همه د ستگاه ها است؛ حتی 
سازمان های مرد م نهاد، که تاکنون نقش بسیار 
خوبی را ایفا کرد ه اند می توانند بیش از پیش 
این صورت ان شاءاهلل همگی  کمک کنند. د ر 
با هم می توانیم این مشکل را حل کنیم و به 

سمت مد یریت پاید ار جنگل برویم. 

طبیعت ایران: آقای د کتر کیاد لیری جناب عالی 
طرح  د رجریان  ابتد ا  از  که  کسی  به عنوان 
طرح  ازطرفد اران  و  بود ه  جنگل  استراحت 
این  اجرایی  روند  بودید  جنگل  استراحت 
طرح را چگونه می بینید؟ واقعًاً فکر می کنید 
طرح د رجهت اهد افی که مد نظر بود ه د ر حال 
ارزیابی  چگونه  را  کار  سرعت  است؟  اجرا 
می کنید؟ به نظر شما ملزوماتی که د ر جلسات، 
همایش ها، د انشگاه ها و جاهای مختلف مطرح 
افراد ی  همه  ضمنًا  است؟  شد ه  فراهم  می شد 
بر  بود ند  موافق  استراحت جنگل  با طرح  که 
این نکته تأکید د اشتند که این طرح مساوی 
و  نیست  طرح های  جنگل د اری  توقف  با 
د راصل بهره برد اری باید متوقف شود نه طرح 
ارزیابی  شد؟  عمل  این گونه  آیا   جنگل د اری. 
شما د ر این مد ت از اجرای این طرح چیست؟ 

آقای  صحبت های  از  بند ه  کیاد لیری:  د کتر 
مهند س پورمقد م شروع می کنم مبنی بر اینکه 
بحث استراحت جنگل یک بحث ملی است. 
د قیقًا همین طور است. بحث استراحت جنگل 
بیرون  از  بلکه  نشد ه  مطرح  سازمان  د ل  از 
تخصصی،  جمع  د ر  و  خورد ه  کلید  سازمان 
د انشگاهی و سازمان های مرد م نهاد مطرح شد ه 
است. سازمان جنگل ها هم آن را پیگیری کرد، 
شد.  بسیاری  بحث های  و  تشکیل  تیم هایی 
افکار )د انشگاه، اجرا و پژوهش(  برآیند همه 
بود و آنجا به نتیجه رسید ند که طرح را تصویب 
کنند. اما نکته مهم این است که د ر این میان چند 
اشتباه عمد ی یا سهوی د اشتیم. به نوعی با افکار 

آن بیشترین بهره را  ببریم تا د رنهایت 
از  چوبی  بهره برد اری  منع  بحث  به 
جنگل ها که د ر برنامه ششم مطرح شد ه 
است برسیم. ما باید این تأخیر به وجود 
آمد ه را جبران کنیم. د وستان د رمورد 
که  خد ماتی  شـرح  و  د ستورالعمل ها 
پیش ازاین تهیه شد ه بود و االن د ر حال 
کار روی آن هستند توضیح د اد ند که 
امید وارم تا پایان شهریورماه نهایی شود.
رویکرد مد یریت جنگل ها د ر شمال نباید 
فقط جنگل کاری، نهال کاری و بحث هایی از این 
بازسازی  اشاره شد  باشد. همان طورکه  د ست 
اکوسیستم جنگلی نیز مد نظر است و باید همه 
ما مجموع اکوسیستم جنگلی را د رنظر بگیریم 
برنامه ریزی  این  برنامه ریزی کنیم.  برای آن  و 
انسان  حتی  و  زند ه  موجود  گیاه،  خاک،  باید 
را به عنوان جزئی از اکوسیستم د ربر بگیرد. د ر 
سیاست فعلی سازمان، انسان به عنوان بخشی 
از جنگل های شمال محسوب می شود و جد ا 
از آن نیست. انجام هر برنامه ریزی د ر مد یریت 
جنگل ها یا طراحی هر د ستورالعملی باید این 
رویکرد را د اشته باشد تا اثربخشی جوامع محلی 
ساکن د ر این رویشگاه ها بر جنگل مخرب نبود ه 
و اصالح شود تا بتوانند اثر مثبتی بر حفظ، احیا 
این  ما  بنابراین،  بگذارند.  جنگل  مد یریت  و 
د ر  را  موضوع 
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عمومی بازی می کنیم و گاهی اوقات بر اثر این 
انحراف ها و بازی ها، تاجران چوب سوءاستفاد ه 
جنگل  استراحت  وقتی  می کنند.  و  می کرد ند 
که  بود  این  آمد ه  به وجود  سؤال  شد  مطرح 
استراحت جنگل د قیقًا به چه معناست؟ آیا فقط 
بهره برد اری چوب مورد نظر بود؟ د ر مباحث 
تغییر  بحث  نبود؟  د ام  مشکل  حل  بحث  فنی 
کاربری و ویالسازی نبود؟ اگر بود پس رویکرد 
بحث ها باید فرق می کرد. د ر تمامی جلسات، 
روی موضوع چوب بحث می کرد ند. جلسات 
تخصصی هم همین طور. تمام اظهارات این بود 
که بهره برد اری چوب قطع شود که بعد اسمش 
د رحالی که  جنگل.  استراحت  گذاشتند  را 
عام  رویکرد  و  بحث  یک  جنگل  استراحت 
د ر  فقط  را  جنگل  استراحت  اگر  است. 
ممنوعیت برد اشت چوب ببینیم تاجران چوب 
می گویند پس چرا مشکل د ام را حل نکرد ید؟ 
آیا قرار بود با متوقف کرد ن برد اشت چوب، 
کد ام جلسات  د ر  هم حل شود؟  د ام  مشکل 
جنگل د اری که ما بحث می کرد یم مسائل د ام 
و طرح های جنگل د اری مطرح بود ه است؟ 
که  می شود  گفته  مجازی  فضای  د ر  االن 
پس  د ارد؛  تد اوم  ویالسازی  و  د ام  حضور 
د ر  است؟  کرد ه  کار  چه  جنگل  استراحت 
معنی، استراحت جنگل را توقف بهره برد اری 
می خواهند  د رنتیجه  و  می د انند  جنگل  از 
باید  موضوع  این  کنند.  حل  را  د ام  مشکل 
سوء استفاد ه  مسئله  این  از  تا  شود  شفاف 
تنفس  طرح  اجرا  حال  د ر  طرح  نشود. 
برد اشت  کرد ن  ممنوع  بلکه  نیست  جنگل 
این د و مسئله را تفکیک  باید  چوب است. 

کرد یم،  ممنوع  را  بهره برد اری  بگویید  کنیم. 
کرد یم.  اجرا  را  جنگل  استراحت  نه اینکه 
تمامی  حل  به معنای  اگر  جنگل  استراحت 
توقف  اگر  و  نشد ه  شروع  باشد،  مشکالت 
بهره برد اری چوب باشد، بله شروع شد ه است. 
د ر مطالب بیان شد ه د و موضوع حفاظت 
مطرح شد. یک بحث بیولوژیک و یک بحث 
حفاظت فیزیکی که د ر د ست اجرا است. ما به 
غیر از حفاظت چه کار می توانیم بکنیم؟ حفاظت 
را چگونه تعریف کرد ه ایم؟ مسائل بیولوژیک را 
اینجا چه چیزی تعریف کرد ه ایم؟ ما د رعمل برای 
شرح خد ماتی که پنج سال پیش تد وین کرد یم 
که حاصل  د ستورالعملی  د اریم؟  برنامه ای  چه 
جلسه  که  کالرآباد  د ر  بود.  نفر   30  ،20 کار 

شد،  تشکیل  مختلفی  گروه های  خورد  کلید 
شرح خد مات تعریف، د ستورالعمل تهیه و نهایی 
شد. هنوز هم همان بحث اد امه د ارد و د ر عمل 
هیچ کاری نکرد ه و تنها بهره برد اری از چوب را 
متوقف کرد ه ایم. مثل اینکه د ر نقطه اول هستیم. 
ارائه  جلسات  آن  از  بعد  مکتوبی  برنامه  هیچ 
نشد ه است که بتوان د ر مورد ش اظهار نظر کرد. 
معیار  و  براساس شاخص ها  می فرمایید  وقتی 
معیارها  و  کد ام شاخص ها  منظور  اکولوژیک، 
است؟  این ها باید روشن شود. شورا باید بگوید 
بهره برد اری  توقف  استراحت جنگل  از  منظور 
چوب است یا سایر موارد هم مد نظر قرار د ارد. 
اگر منظور سایر چالش ها ازجمله حضور د ام 
هم باشد، می توان د راین باره پرسید که به کجا 
رسید ه ایم؟ این را فقط به عنوان بیـــان مسئله 

واال  گفتم 
شخصًا 

مد تی  د ر 
د ر  که 

برنامه ای  د ارم،  و  د اشته  حضور  جنگل 
طرح های  نبود  قرار  ازطرفی  نمی بینم. 
جنگل د اری متوقف شوند. قرار بود اد امه پید ا 
متوقف  شود  چوب  بهره برد اری  فقط  و  کنند 
تا طرح جایگزین ارائه شود. بحث د یگر هم 
بود جه است. د ر فضای مجازی بسیار مطرح 
می شود که به ما بود جه می د هند یا نمی د هند. 
قرار نیست که کل بود جه را د ولت به ما بد هد. 
و  می د انستیم  هم  اول  از  و  می د انیم  ما  همه 
بسیاری از کارشناسان هم از اول هشد ار د اد ه  
بود ند. قرار بود سازمان جنگل ها د ر برنامه با 
یا  تمام  جنگل  کارکرد های  سایر  از  استفاد ه 

بخشی از بود جه طرح را تأمین کند.
ایران: آقای د کتر ثاقب طالبی، موضع  طبیعت 

بحث  مورد  موضوع  خصوص  د ر  مؤسسه 
با  را  استراحت جنگل  است و طرح  مشخص 
ملزومات آن ازجمله حل مشکل د ام، قاچاق، 
جلوگیری از تغییر کاربری و سایر موارد قبول 
را جزء الینفک طرح  ملزومات  این  و  د اشته 
می د انست و طرح استراحت را تنها د ر توقف 
توقف  اگرچه  نمی کرد.  خالصه  بهره برد اری 
بهره برد اری را هم الزم و ضروری می د انست. 
طرح  که  بود  این  هم  کیاد لیری  آقای  نظر 
استراحت جنگل فقط توقف بهره برد اری نیست 
و اجرایی کرد ن آن ملزوماتی د ارد. بزرگ ترین 
مسائل این طرح، حضور د ام، قاچاق چوب، قطع 
و بهره برد اری به شکل های مختلف است. حال با 
توجه به اینکه جناب عالی رئیس بخش تحقیقات 
جنگل هستید و د ر جنگل ها حضور فعال د ارید، 
برآورد شما د راین باره چگونه است؟ این طرح 

کرد ه  ارزیابی  چگونه  را 
چگونه  را  آن  آیند ه  و 

می بینید؟
 

کار سازمان جنگل ها  ثاقب طالبی: روح  د کتر 
چهار رکن اصلی د ارد که همیشه شعار ما د ر 
سازمان بود ه است. این ارکان عبارتند از حفاظت، 
این چهار  از  غیر  بهره برد اری.  و  توسعه  احیا، 
رکن، کار د یگری انجام نمی د هیم. همان طور که 
اشاره شد االن رکن چهارم به عنوان بهره برد اری 
از چوب حذف شد ه است. ما باید ببینیم برنامه  
حفاظت، احیا و توسعه جنگل چیست؟ د ر بحث 
حفاظت، هم حفاظت فیزیکی مطرح است و هم 
بیولوژیکی. عوامل د خیل د ر حفاظت جنگل هم 
بسیار است. یکی بحث چوب بود که د ر این 
چهل و چند سال سابقه طرح های جنگل د اری به 
نتایجی رسید یم و تصمیم بر این شد که بهره برد اری 
چوبی متوقف شود؛ ولی عوامل د یگری که د ر 
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به  را  نکته ای  می د انم  الزم  کیاد لیری:  د کتر   
مورد  د ر  ثاقب طالبی  د کتر  آقای  صحبت های 
تشکیالت و جایگاه منابع طبیعی اضافه کنم. د ر 
مجلس شورای اسالمی طرحی باعنوان وزارت 
بررسی  حال  د ر  محیط زیست  و  انرژی  آب، 
است که د ر آن اسمی از منابع  طبیعی نیست و 
هیچ عکس العملی هم ازسوی منابع طبیعی انجام 
نشد ه است. نه تنها از عکس العمل رسانه ای حتی 
منابع  شرایط  االن  نیست.  خبری  هم  سیاسی 
طبیعی خوب نیست و اگر این وزارت جد ید 
شکل بگیرد وضع از این هم بد تر خواهد شد. 

طبیعت ایران: ازنظر ما بحث مشخص است و 
طرح استراحت جنگل فقط توقف بهره برد اری 
توسط  که  متعد د ی  جلسات  د ر  است.  نبود ه 
شورای عالی جنگل برگزار می شد هد ف این 
بود که رویکرد های ما عوض شود. د رنهایت 
حفاظتی  رویکرد  که  رسید یم  نتیجه  این  به 
اعالم شود و با این رویکرد برنامه ها، شرح 
خد مات و د ستورالعمل ها تهیه و اجرا شوند.
د رخصوص  د ارند  توضیحاتی  اگر  د وستان 
احیا  برنامه  د ام،  حضور  ازجمله  برنامه  ها 
تغییر  اقلیم،  تغییر  اثرات  کاهش  حفاظت،  و 
این  آیا  کنند.  ارائه  غیره  و  کاربری ها 
موضوعات د ر د ستورالعمل ها د ید ه شد ه است؟ 
د ر برنامه تهیه شد ه د ر کوتاه مد ت، میان مد ت 
می کنیم  حرکت  سمتی  چه  به  د رازمد ت  و 
مورد  فعلی  روند  آیا  چیست؟  چشم اند از  و 
تغییرات  د رنهایت  و  می گیرد  قرار  ارزیابی 
بحث  قابل  موارد  البته  می شوند؟  پایش 
محد ود یت  به  توجه  با  و  است  زیاد  بسیار 
برنامه ها  این  از  هرکد ام  است  ممکن  زمانی 
موضوع گفت وگوی  چالشی د یگری باشند تا 
د ر آیند ه به آنها بپرد ازیم. د ر مورد وارد ات 
چوب پیش ازاین بحثی د اشتیم که ناتمام ماند 
و باید تکمیل شود. د ر مورد سایر برنامه ها 
برنامه  می توان  جنگل  د ر  د ام  موضوع  مثل 

جد اگانه ای را ترتیب د اد. 

مهند س نوبخت: همه افراد ی که د ل د ر گرو 
جنگل های شمال د ارند باید خود شان را جد ا 
از این تیمی که د رحال کار است نبینند. آقایان 
به د رستی  کیاد لیری  د کتر  و  پورمقد م  مهند س 
استراحت جنگل یک  بحث  که  کرد ند  اشاره 
بحث ملی است. بنابراین همه ما باید به کمک 

جنگل 
تخریب ایجاد

همچنان  می کنند   
وجود د ارند. د ام به عنوان

همیشه  موارد،  این  از  یکی   
مورد بحث بود ه است. طرح های 
عمرانی و توسعه ای بد ون مطالعات 
قبلی و پیامد های محیط زیستی هستند. 
جاد ه سازی هایی را وزارت راه، مسکن 
برنامه هایی  می د هد،  انجام  شهرسازی  و 
برق  کابل کشی  برای  نیرو  وزارت  را 
وزارت صنعت،  که  معاد نی  می د هد،  انجام 
بهره برد اری  د ست  د ر  تجارت  و  معد ن 
انجام  نیرو  که وزارت  د ارد، سد سازی هایی 
می د هد و غیره.  این ها اغلب بد ون مطالعات 
زیست محیطی، د ریافت نظر سازمان جنگل ها 
و  انجام می شود  کارشناسی الزم  بررسی  و 
جنگل  به  را  مضاعفی  فشارهای  د رنتیجه 
وارد می کند. بایــــد ببینیم برنامه هایمان د ر 
این د وره گذر چیست؟ االن که بهره برد اری 
جنگل  مد یریت  برای  کرد ه ایم  متوقف  را 
احیا  برای حفاظت،  د اریم؟  برنامه هایی  چه 
برای  د اریم؟  برنامه ای  توسعه جنگل چه  و 
این سطح ناچیز جنگل د ر کشور که همچنان 
جزو کشورهای با پوشش کم جنگل هستیم 
کار  چه  د اریم  پوشش  د رصد  د ه  زیر  و 

می خواهیم بکنیم؟ 
آیا همچنان د ر پوسته سنتی خود مان )با آن 
تکنیک های قد یمی( نهالستان ها را نگه د اریم 
تغییر و تحوالتی  د نیا  با علم روز  اینکه  یا 
سال  د ه  د ر  می گوییم  وقتی  کنیم؟  ایجاد 
توسعه  را  جنگل کاری  می خواهیم  آیند ه 
چه  ساالنه  که  کنیم  مشخص  باید  د هیم، 
و  د اشت  خواهیم  جنگل کاری  مقد ار 
ما  روشی؟  چه  با  امکاناتی؟  چه  با 
توسعه  و  احیا  جنگل کاری،  برای 
برای  د اریم.  احتیاج  نهالستان  به 
و  کنیم  تولید  نهال  باید  کار  این 
می خواهیم.  نیرو  د رنتیجه 
می خواهیم  چقــد ر 
را  خصوصی  بخش 
کنیم؟  فعال 

بخش 

شرح  د هد؟  انجام  کار  باید  چقد ر  د ولتی 
وظایف مان چگونه است؟

 به هر حال د ر د وره استراحت جنگل چقد ر 
آقای  د هیم؟  انجام  می خواهیم  جنگل کاری 
نظر  از  اشاره کرد ند که سازمان  نوبخت  د کتر 
نیروی انسانی و کارشناسی ضعیف شد ه است. 
نیرو  این  و  ند اریم  حفاظتی  و  کاری  نیروی 
بسیار کم است. وقتی د ر جنگل با کارشناسان 
همه  می کنم  صحبت  حفاظتی  نیروهای  و 
رها  اینجا  و  است  کم  تعد اد مان  که  می گویند 
شد ه است. پیش ازاین یک مجری بود و طرح 
را با کتابچه آن اجرا می کرد. د رآمد ی د اشت و 
د ر کنار تعهد اتش، کمی هم کار حفاظتی انجام 
می د اد. االن بسیاری از آنها می گویند ما از نظر 
نیروی انسانی و مالی حمایت نمی شویم. نکته 
تغییرات  می کنم  فکر  است.  اقلیم  تغییر  بعد ی 
تغییر  واقعًاً  و  است  اقلیمی  نوسانات  از  بیش 

اقلیم وجود د ارد. 

د ر شـمال کشـور که مرطوب ترین جنگل های 
مـا د ر آن قـرار د ارنـد د چار بحران هسـتیم و 

گرما و خشـکی بیـد اد می کند. 

شکاف های کف جنگل نشان می د هد که رطوبت 
کم شد ه است و همین مسئله جنگل های ما را 
تحت فشار قرار می د هد. برای این موضوع چه 
برنامه ای د اریم و چطور می خواهیم جنگل هایمان 

را مد یریت کنیم؟

آفت ها و بیماری ها که خود بحث مهمی هستند. 
حفاظت و توسعه هم از اهمیت باالیی برخورد ار 
کارشناسان  و  متخصصان  از  بسیاری  است. 
نمی تواند  به تنهایی  سازمان  که  د ارند  اعتقاد 
این کار را انجام د هد. موضوع د یگر این که 
مد یریتی  جایگاه  و  تشکیالتی  چارت  نظر  از 
سازمان د ر وضعیت مناسبی نیست. آیا واقعًاً 
است  کشاورزی  جهاد  وزارت  د ر  ما  جایگاه 
طبیعی  منابع   متولی  به عنوان  باید  اینکه  یا 
مستقل شویم؟ د ید گاه های ما رویکرد حفاظتی 
د ر  هستیم.  پاید ار  مد یریت  به د نبال  و  بود ه 
کشاورزی اصل چیز د یگری است و مسئوالن 
این  با  که  می کنند  فکر  د یگری  به گونه  آن 
وارد  زیاد ی  فشار  طبیعی  منابع  به  رویکرد 
هم  مسائل  این  د رباره  بتوانیم  اگر  می شود. 
بود. خواهد  مطلوب  بسیار  بکنیم،  جمع بند ی 
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براساس  ما  کنیم.  برطرف  را  مشکالت  هم 
امکانات موجود حد اکثر کارهایی را  توان و 
که می توانستیم، انجام د اد یم. باید انتظارات د ر 

حد امکانات و توان باشد.
شـما از یـک فضـای باالتـر به مسـائل 
کـه  را   چیـزی  آن  بایـد  و  می کنیـد  نـگاه 
به عنـوان ضعـف می بینیـد بـه مـا بگوییـد. 
بـا محد ود یت هایـی کـه د اریـم سـعی مـا بر 
ایـن اسـت کـه بـه بهترین شـکل ایـن طرح 
را اجـرا کنیـم. مـا بایـد برنامـه کوتاه مد تـی 
می  د اشـتیم تـا وقتـی طرح های جنـگل د اری 
را خاتمـه می د اد یـم آن را جایگزیـن کنیـم 
برنامـه جد یـد  بیـن  کرد یـم.  را  کار  ایـن  و 
کـه بـا رویکـرد حفـظ اکوسیسـتم اسـت و 
بهره بـرد اری  محـور  کـه  قد یـم  طرح هـای 
بـا  کـه  د اشـت  وجـود  فاصلـه ای  د اشـتند 
کرد یـم  تنظیـم  کـه  کوتاه مد تـی  برنامـه 
نمی توانسـتیم  مـا  د اد یـم.  پوشـش  را  آن 
جد یـد  برنامـه  تـا  کنیـم  رهـا  را  جنـگل 
برنامـه  نوشـته، تصویـب و اجرایـی شـود. 
کوتاه مـد ت ما براسـاس حفاظت تنظیم شـد 
کـه مهنـد س معصومـی توضیح د اد نـد؛ یعنی 
حفاظـت فیزیکـی و تـا حـد ی بیولوژیکـی.

خوشـبختانه تنفـس جنـگل بـه کمـک 
مـا آمـد. تـا پایـان امسـال )1397( بـرای 
جنگل هـای شـمال کشـور سـند کاد اسـتر را 
می گیریـم کـه با ایـن کار جلوی بسـیاری از 
تغییـر کاربری هـا گرفتـه می شـود. د ر بحث 
اسـتراحت جنـگل و برنامـه جد یـد، مـا هم 
معتقد یـم کـه بایـد همـه جوانـب د ید ه شـود 
و فقـط موضـوع قطـع بهره بـرد اری نباشـد. 
بحـث  و  آفت هـا  و  بیماری هـا  موضـوع 
اشـاره شـد، موضوعـات  کـه  اقلیـم  تغییـر 
جـد ی هسـتند و نه تنهـا شـمال بلکـه همـه 
قـرار  تحت تأثیـر  را  کشـور  جنگل هـای 
می د هنـد. شـما بایـد بـه مـا کمک کنیـد که 
بتوانیـم همـه این مسـائل را د رنظـر بگیریم. 

د کتـر کیاد لیـری: صحبت هـای شـما کامـاًل 
د رسـت اسـت. با توجه به تمامی مشـکالت 
مـا بـه ایـن نتیجـه رسـید یم کـه بایـد ایـن 
طرح اجرا شـود و کاماًل مشـخص اســــت 
کـه د ام، چـوب و قاچـاق وجـود د ارد. برای 
تک تـک ایـن چالش هـا بایـد برنامه نوشـته 
شـود تـا بتـوان د ر مـورد آنهـا تبـاد ل نظـر 

د اشـت. تاکنــــون برنامـه مد ونـی کـه بـه 
بحـث گذاشـته شـود و بتـوان د ر مـورد آن 
اظهـار نظر کرد ارائه نشـد ه اسـت. متأسـفانه 
االن جنـگل وضعیـت خوبـی نـد ارد. بحـث 
شمشـاد های  همـه  آفت هـا،  و  بیمـاری 
شـمال را خشـک کـرد ه و تجاوز بـه جنگل 

اد امـه د ارد. مگـر اسـتراحت جنگل 
بـرای کاهـش ایـن مشـکالت 

نبـود؟ بایـد مـورد بـه مورد 
برنامه هـا  و  موضوعـات 
مشـخص شـود و مـورد 

بحـث قـرار گیـرد. مثـاًل 
د ر مـورد شمشـاد، تولیـد 

قاچـاق  و  ذخیره گاه هـا 
چـوب را چگونـه مد یریت 

می کنید؟ برنامه چیسـت؟ 

یا  آ
ح  شـر

ت  خد مـا
آیـا  د اد یـم؟ 

لعملی  ا ر د سـتو
تهیـه  پیش ازایـن 
اسـت؟  شـد ه 

د ستورالعمل اجرایی را چگونه باید اجرا کنند؟ 
االن مـا نمی د انیـم آنها به کجا رسـید ه اسـت؟

 
مهند س معصومی: کار اجرایی ما د ر مورد تغییر 
سیاست های جد ید مسئوالن کشور از نیمه د وم 
براین اساس  سال 1395 شروع شد ه است که 
توقف بهره برد اری را اجرا کرد یم. زمانی که این 
 کار انجام شد بحث تنفس و استراحت جنگل 
نبود. همان گونه که اشاره کرد ید استراحت جنگل 
به عنوان یک بحث بسیار کالن که شامل موارد 
متعد د ی است باید د ر برنامه جد ید مد نظر قرار 
گیرد. زمانی که طرح توقف بهره برد اری )چوب( 
را شروع کرد یم د رنتیجه د رآمد جنگل هم که از 

چوب 
از  و  بود 

سایر  طریق  این 
مانند جنگل کاری،  موارد 

را  غیره  و  جاد ه سازی 

پوشش می د اد، تحت تأثیر قرار گرفت. وقتی 
بهره برد اری متوقف شد مجبور شد یم برنامه 
بلند مد تی را تنظیم کنیم. د ر  کوتاه مد ت و 

مورد برنامه کوتاه مد ت اصل را بر حفاظت 
گذاشتیم. کارها را اولویت بند ی کرد یم 

به  توجه  با  اولویت ها  به تفکیک  و 
شد.  انجام  اقد ام هایی  اعتبارات 

آموزش  را  موجود  نیروهای 
د اد یم، امکانات و تجهیزاتی 

و  خود رو  مثل 
را  موتورسیکلت 

سروسامان 
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د اد یـم و پایـش و اطفـای حریـق د ر برنامـه 
کوتاه مـد ت قرار گرفت. همچنیـن د ر این برنامه 
پیشـگیری و ممانعـت از قطع د رختـان، قاچاق 
چـوب، تهیه ذغال، بوته کنـی، ورود د ام غیرمجاز 
بـه د اخـل عرصه، برد اشـت محصـوالت فرعی 
ارائـه گـزارش  و  نظیـر خـاک و شن وماسـه 
بـه اد اره کل، جلوگیـری از تخریـب و تجـاوز و 
تصرف غیرقانونـی، گزارش مشـاهد ات مید انی 
د رخصـوص آفـات و بیماری ها، ایجـاد کمربند 
حفاظتی که به تفکیک هر طرح اسـت، نگهد اری 
و اسـتمرار تولید نهال د ر نهالسـتان های موجود، 
عملیات مراقبتی د ر جنگل کاری های سنواتی، 
عملیات پرورشـی شـامل آزاد کرد ن، خراش 
د ر  جاد ه سـازی  و  مرمـت  بذر پاشـی، 
برنامه های کاری گنجاند ه شـد ه است.

طبیعت ایران: این برنامه کوتاه مد ت را 
چگونه اجرا می کنید؟

مجـری  برنامـه  ایـن  اجـرای  بـرای 
حفاظتـی تعییـن کرد یم. د ر این راسـتا 
برنامـه اجرایـی و شـرح وظایفـی بـا 
توجـه به کتابچه های طـرح جنگل د اری 
گذشـته استخراج شـد و د ر اختیار اد ارات 
کل قرار گرفت. مثاًل گفتیم که سـهم شـما د ر 
این سـال از جنگل کاری و حصارکشی 
چـه مقـد ار اسـت و شـما بایـد این 
اقد امـات را انجام د هید. براسـاس 
اعتباراتـی کـه پیش بینـی کرد ه 
بود یـم تیـپ قرارد اد هـا تنظیم 
شـد و بـرای انعقـاد قـرارد اد 
طـی  جد یـد  مجریـان  بـا 
تشریفات قانونی د ر اختیار 
اد ارات کل قـرار گرفـت.

طبیعت ایران: د رخصوص برنامه های د ر د ست 
اجرا و برنامه حفاظتی چگونه عمل می شود و 

چه اقد ام هایی د ر حال اجرا است؟

مهنـد س معصومی: مـا با تیپ قـرارد اد جد ید 
وارد عمـل شـد یم و بـا کمـک د فتـر حقوقی 
تیـپ قـرارد اد حفاظتی تهیـه و اهلیت مجریان 
را مشـخص کرد یـم کـه چـه کسـانی توانایـی 
انجـام کار را د ارنـد. همچنیـن د قیقًا بـرای آنها 
مشـخص کرد یـم کـه چـه مـوارد حفاظتـی 
مد نظـر اسـت کـه بـه مجـری د اد ه شـد و آنها 
موظف بـه اجرای قرارد اد هسـتند. ایـن برنامه 
و قرارد اد هـا منـوط بـه تأمین اعتبـار و بود جه 
اسـت. اگر اعتبـارات مورد نیـاز را به ما بد هند 
می توانیـم طـرح را بـا موفقیـت انجـام د هیـم. 
مـا حد اکثـر تـوان خـود را بـه کار می بریـم که 

بـا کمتریـن اعتبـارات اقد امـات ضـروری را 
انجـام د هیـم. مثاًل با کمـک نیروهـای موجود 
نگهـد اری  و  مرمـت  جنـگل د اری  طـرح  د ر 
جاد ه هـای جنگلـی را انجـام می د هیـم. یـا د ر 
مـورد ترمیـم سـیم های خـارد ار و محافظـت 
از نهال کاری هـای انجام شـد ه اقـد ام کرد ه ایـم. 

د ر بحـث قاچـاق و تجـاوز بـه عرصه هـای 
جنگلـی، از نظـر بنـد ه ایـن مـوارد کمتر شـد ه 
و آمـار افزایـش قاچاق چوب د رسـت نیسـت.

 کسـانی کـه به د نبال بهره برد اری چوب هسـتند 
مبنـی  می کننـد  مطـرح  را  موضوعـات  ایـن 
بـر اینکـه طـرح اسـتراحت جنـگل شکسـت 
خـورد ه و قاچـاق زیاد شـد ه اسـت؛ امـا واقعًا 
این طـور نیسـت. اگـر کسـی اد عـای افزایـش 
قاچـاق چـوب را د ارد بایـد مسـتند ات آن را 
ارائـه د هـد که تاکنـون د ر این مورد مسـتند اتی 

ند اشـته ایم.

طبیعت ایـران: یکی از اهـد اف این گفت وگو، 
مشـخص شـد ن میـزان موفقیـت ایـن طـرح 
آن  ضعـف  و  قـوت  نقـاط  اینکـه  و  اسـت 
چیسـت و چگونـه می تـوان نقـاط ضعف آن  

را برطـرف کـرد.

مهنـد س نوبخـت: فکـر می کنـم بـا امکانات 
و بضاعتـی کـه د اریـم، موفق عمـل کرد ه ایم. 
بـا توقـف بهره بـرد اری، سـاالنه 500 تا 600 
هـزار متـر مکعب چـوب عرصه هـای جنگلی 
را حفـظ کرد ه ایـم کـه خـود ایـن موضـوع 
بسـیار بااهمیـت اسـت و گام بزرگی د رجهت 
حفـظ جنگل هـای موجـود به شـمار مـی رود.

 
و  کوتاه مد ت  برنامه  مورد  د ر  ایران:  طبیعت 
اقد امات انجام شد ه صبحت شد. برنامه بلند مد ت 
و د ستورالعمل ها د ر چه مرحله ای قرار د ارد؟

بـا  متعـد د ی  جلسـات  معصومـی:  مهنـد س 
حضـور کارشناسـان مختلـف اجـرا، پژوهش و 
د انشـگاه ها برگزار و سیاسـت ها مشـخص شد. 
د سـتورالعمل ها مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت کـه د ر جمع بنـد ی نظـرات افـراد کـه از 
د انشـگاه های مختلـف هسـتند و د ر بخش های 
متعـد د ی حضور د ارند طی سـه تا چهار جلسـه 
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اسـتفاد ه کرد یـم. بحث سـنتز را پیگیـری کرد یم 
و االن د ر حـال تد ویـن آن هسـتیم تـا پـس از 
تکمیـل برای شـورای عالی جنگل ارسـال کنیم. 
شـورا آن را بررسـی می کنـد و تصمیـم نهایـی 

اتخـاذ می شـود.

د کتـر کیاد لیـری: د ر ایـن جلسـات بایـد افـراد 
موافق و مخالف حضور د اشـته باشند. االن بیشتر 
افـراد از مخالفان طرح هسـتند. این افراد چگونه 
می توانند برنامه و د ستورالعمل مناسب تهیه کنند؟

مهنـد س نوبخـت: مـا االن د سـتورالعملی تهیـه 
نمی کنیـم تا مسـتقیم اجـرا شـود. قطعاً بایـد از 
فیلتـر شـورا بگـذرد. اگـر ما همـه افـراد موافق 
نمی توانسـتیم  می کرد یـم  را جمـع  مخالـف  و 
بـه یـک اجمـاع برسـیم. قطعـاً شـورا از افـراد 
کـرد  خواهـد  د عـوت  هـم  طـرح  موافـق 
اسـتفاد ه  کنـد.  مطالـب  کـرد ن  نهایـی  د ر  تـا 

پورمقـد م،  مهنـد س  آقـای  ایـران:  طبیعـت 
همـکاران سـازمان جنگل هـا معتقد نـد کـه با 
توجـه بـه بضاعتی کـه د ارند طرح اسـتراحت 
جنـگل را د ر کوتاه مـد ت پیش بـرد ه و حد اقل 
د ر قسـمت قطع بهره برد اری موفق عمل شـد ه 
اسـت. ولـی مسـتحضرید که طرح اسـتراحت 
جنـگل فقـط د ر قطـع بهره بـرد اری خالصـه 
نمی شـود و اجـرای کامـل طـرح ملزوماتـی 
د اشـته و د ارد کـه باید بـه آنها هـم پرد اخت. 
مـا نمی توانیـم به مـرد م بگوییم که چـون د ام 
د ر جنـگل حضـور د ارد برنامـه احیـای جنگل 
ناموفق اسـت و ایـن قانع کنند ه نیسـت. مرد م 
انتظـار د ارند با اجرای طرح اسـتراحت جنگل 
عمـاًل و به عینـه ببینند که جنگل هـای ما احیا 
شـد ه و عوامـل تخریـب حـذف می شـوند. ما 
چـه زمانـی می توانیـم چنیـن اد عایـی د اشـته 
باشـیم کـه طـرح اسـتراحت د ر همـه مـوارد 
موفـق بود ه اسـت. د ر این ارتبـاط چه کمکی 

از د انشـگاه و تحقیقـات بر می آیـد؟

سـاختار  گذشـته  د ر  پورمقـد م:  مهنـد س   
غلطـی د ر مـورد گـرد ش مالـی طرح هـای 
جنـگل د اری وجـود د اشـت و همان طورکـه 
اشـاره شـد تمـام هزینه هـای جنـگل را بـه 
چـوب گـره  زد ه بود نـد. وقتـی بهره بـرد اری  

ایـن گـرد ش  به نوعـی  چـوب ممنـوع شـد 
مالـی هـم به خطـر افتـاد و متوقـف شـد. این 
وضعیت د سـت آویزی شـد بـرای افـراد ی که 
مخالـف طـرح اسـتراحت جنـگل بود نـد و 
منافع شـان به د لیـل قطـع بهره بـرد اری چـوب 
به خطـر افتـاد ه بود. ایـن افراد بانـگ اعتراض 
برآورد نـد کـه اسـتراحت جنگل چنین اسـت 
امـا  ایـن موضـوع تاختنـد.  بـه  و چنـان و 
همان طورکـه اشـاره شـد قانـون فقط شـامل 
افـراد  ایـن  بـود.  چـوب  بهره بـرد اری  منـع 
گفتنـد که اسـتراحت جنگل شکسـت خورد ه 
اسـت. بـرآورد ی کـه سـازمان جنگل هـا از 
حد اقـل اجـرای ایـن قانـون د ارد و حد اقـل 
میـزان چوبی کـه از جنگل به صـورت قانونی 
برد اشـت می شـد و د یگـر از جنـگل خـارج 
نمی شـود نیـز قابـل توجه اسـت. اگـر هم به 
فـرض محـال قاچـاق چـوب زیاد هم شـد ه 
باشـد - البته بنـد ه معتقد م قاچاق زیاد نشـد ه 
اسـت چـون این اد عاها مسـتند نیسـت و این 
صحبت هـا را از زبـان کسـانی می شـنوید که 
عمد تـًا مخالـف اسـتراحت جنـگل بود نـد-  
حجمـی کـه از مجموعـه قاچـاق برد اشـت 
شـود چقـد ر می شـود؟ آیـا بـا حجـم چوبی 
کـه د ر سـطح کالن د ر طرح هـای جنگل د اری 
برد اشـت می شـد قابـل قیاس اسـت؟ مسـلمًا 
خیـر. د ر مـورد اقد ام هـای حفاظتـی و اینکه 

چـه بحث هایـی بایـد مـورد توجـه 
قـرار گیـرد، بنـد ه اشـاره کـرد م که 

بایـد همـه د سـتگاه ها پـای کار 
باشند. سـه بخش آموزش، 
د سـت  اجـرا  و  پژوهـش 
بد هنـد. هـم  د سـت  بـه 

سازمان  از  فراتر  حتی   
جهاد  وزرات  و  جنگل ها 

و  سازمان ها  اقد ام های  همه  باید  کشاورزی 
د ستگاه های د یگر د ر راستای حفاظت از جنگل و 
مد یریت و توسعه پاید ار باشد. برنامه ملی جنگل 
د ر سال 1394 د ر سازمان جنگل ها تهیه شد. 

که  کلی  اهد اف  و  سیاست ها  از  مجموعه ای 
برای مد یریت جنگل د ر سطح کل کشور ممکن 
ملی  قالب طرح  بگیرد د ر  قرار  است مد نظر 
کشاورزی  وزارت جهاد  به  و  تد وین  جنگل 

شد؛  ارسال 
پیگیری  متأسفانه  ولی 

اخیراً  نگرفت.  صورت  الزم 
سازمان  با  مکاتبه ای  هیئت د ولت 

که  کرد  د رخواست  و  د اشت  جنگل ها 
صیانت  د رخصوص  جامع  برنامه  یک 

جلوگیری  و  جنگل د اری  طرح های  از 
به طوری که  کند؛  ارائه  آنها  تخریب  از 
د ستگاه های  کلی،  سیاست های  براساس 
وظیفه مند  کشاورزی  جهاد  وزارت  از  فراتر 
  شوند و اقد ام هایی نیز د رنظر گرفتـه شود. 
شد ه  فهرست  موارد  این 
به همراه  و 
از  برخی 

وظیفه  سازمان جنگل ها  که خود  اقد ام هایی 
این  د ارد ارسال شد. حد ود یک ماه گذشته 
برنامه تد وین شد. د ر این برنامه پیش بینی شد ه 
که وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت ومعد ن 
و کار و همچنین سایر د ستگاه های مرتبط 

چگونه می توانند به ما کمک کنند و هر 
کد ام شان چگونه اثربخش می شوند. 
د ر سـؤاالت مباحـث زیاد ی 

یکـی  کـه  شـد  مطـرح 
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از آنهـا د ام بـود. مـا تجربـه ای بـرای 
خـروج د ام از جنـگل د اشـتیم ولـی 
تحلیـل  اینجـا  را  آن  نمی خواهـم 
کنـم. نیازمنـد اسـت کـه بـا رویکرد 
د ر  د ام  بحـث  بـه  مشـخصًا  جد یـد 
آن  علـت  شـود؛  پرد اختـه  جنـگل 
هـم به د لیـل مد یریـت پایـد ار اسـت 

مد نظـر  را  راهکارهایـی  د وسـتان  قطعـًا  و 
د ارنـد. وقتـی ایـن د سـتورالعمل تهیه شـد از 
تمـام صاحب نظـران د عـوت می کنیم کـه این 
موضوع را بررسـی کنند و موارد ی را که روی 
آن حسـاس هستیم مثل حضور د ام د ر جنگل، 
تغییـرات کاربـری، آفـات و امـراض  مـورد 
بررسـی قـرار د هنـد. چشـم اند از ما تهیـه این 
برنامـه تا آخر شـهریورماه اسـت. ایـن برنامه 
مسـلمًا با حضـور افـراد شـورا و مجموعه ای 
از پژوهـش و د انشـگاه مـورد بررسـی قـرار 
خواهـد گرفت. پیش بینـی  ما این اسـت که تا 
پایان امسـال طرح را عملیاتی کنیـم. عالوه بر 
تهیـه د سـتورالعمل، نیازمند طراحـی برخی از 
شـاخص ها بـرای انتخـاب مجـری هسـتیم. 
فقـط تهیه د سـتورالعمل مهم نیسـت بلکه مهم 
ایـن اسـت که مجریان ما چه کسـانی باشـند؟ 
د ر گذشـته نقطـه ضعفـی کـه د ر طرح هـای 
 جنـگل د اری  د اشـتیم ایـن بـود کـه برخـی از 
مجریـان طرح هـا هیـچ شـناختی نسـبت بـه 
قطـع جنـگل، جنـگل کاری و غیره ند اشـتند. 
فقـط پیمانـکار صـرف بود نـد و با د یـد کاماًل 
اقتصـاد ی بـه ایـن طرح هـا نـگاه می کرد نـد. 

بنابرایـن طراحی شـاخص هایی بـرای انتخاب 
مجـری بسـیار مهم اسـت و ما تاپایان امسـال 
ایـن کار را انجـام خواهیـم د اد. امـا د ررابطه با 
برنامـه د وره گـذر عالوه بـر ایـن مـوارد ی که 
د وسـتان اشـاره کرد نـد اخیـراً جلسـه ای د ر 
حضـور همـکاران د ر معاونت جنگل د اشـتیم 
و خواسـتیم کـه بخش هـای مختلف سـازمان 

مثـل یـگان حفاظـت، معاونـت آبخیـزد اری، 
معاونـت حفاظـت و معاونـت امـور اراضـی 
جنگل هـای  د رقبـال  را  خود شـان  وظیفـه  
شـمال فهرسـت کننـد. معتقد یـم نبایـد همـه 
چیـز را از معاونت جنـگل بخواهیم. یعنی باید 
یگان حفاظتـی برنامه اش را بـرای حفاظت از 
جنـگل بد هـد. آبخیـزد اری و مباحثـی که د ر 
حـوزه اختیـارات خود ش هسـت، همین طور. 
بحـث مراتع کـه د ر معاونت آبخیزد اری اسـت 
حفاظـت  مد یریـت  شـود؛  و  بررسـی  بایـد 
امـور اراضـی و بحـث آفـات و امـراض هـم 
تهیـه  بایـد  طرح هـای جامعـی هسـتند کـه 
شـوند. ان شـااهلل به زود ی وظایف همه فهرست 
شـد ه و همـه آنهـا وظیفه منـد می شـوند. فقط 
معاونـت جنگل نباید پاسـخگوی همـه موارد 
باشـد. جـد ا از این بحث موارد مالـی و نیروی 
انسـانی هـم پیگیـری می شـود. امسـال بحث 
مد یریـت جامـع حـوزه آبخیز هم مطرح شـد 
و اعتبـار ویـژه ای از صنـد وق توسـعه ملی به 
ایـن طرح د اد نـد. تأکید رئیس سـازمان بر این 
بـود کـه از ایـن بود جه بـرای مد یریـت پاید ار 
اکوسیسـتم جنگل هم استفاد ه شـود. این اقد ام 

می توانـد بـه بخشـی از اعتبارات کمـک کند. 

زد ن  گره  بحث  شما  به نظر  ایران:  طبیعت 
د ولتی  اعتبارات  به  جنگل  استراحت 
تأمین  برای  برنامه ای  آیا  نیست؟  خطرساز 
از  استفاد ه  نظیر  غیرد ولتی  اعتبارات 
تأمین  د ر  گرد شگری  خوب  بسیار  ظرفیت 

تعد اد  شمال  شهرهای  د ارد؟  وجود  بود جه 
د ارند  مختلف  ماه های  د ر  گرد شگر  زیاد ی 
جبران  برای  خوبی  ظرفیت  می تواند  که 
کمبود اعتبارات د ولتی باشد. د ر این زمینه 
د ر  ازجمله  د ارد  وجود  هم  خوبی  تجربیات 
هم اکنون  که  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ 
می شود  استفاد ه  به خوبی  ظرفیت  این  از 
است. باغ  نگهد اری  و  حفظ  د ر  کمکی  و 

  
مهنـد س پورمقـد م: گـرد ش مالـی بیمـار کـه 
بـه چوب گـره خورد ه بود االن گسسـته شـد ه 
اسـت. د ر ایـن د وره گـذار تـالش می کنیـم 
اعتبـار عملیاتـی را کـه بایـد اجرایـی شـود، 
تأمیـن کنیـم کـه آن هم عمومـًا بـه اعتبارات 
اصلـی  سیاسـت  ولـی  برمی گـرد د.  د ولتـی 
مـا ایـن اسـت کـه بایـد جنـگل روی پـای 
خـود ش بایسـتد. اینکه می گوییم بایـد از تمام 
کارکرد هـا، خد مات و تولید ات جنگل اسـتفاد ه 
شـود همیـن اسـت. جنـگل بایـد خود گـرد ان 
شـود و طـرح  جنـگل د اری بـا بیـالن مثبـت 
باشـد. صرفـًاً هـم چـوب نیسـت. میلیون هـا 
بـه شـمال کشـور مسـافرت می کننـد  نفـر 
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ولـی چـون سـازماند هی وجـود نـد ارد، تولید 
جنگل هـای  مشـکل  بزرگ تریـن  بـه  زبالـه 
اگـر  د رصورتی کـه  شـد ه،  تبد یـل  شـمال 
برنامه د رسـتی مهیـا بـوده و مکان هایی کاماًل 
د اشـته  وجـود  مد یریت شـد ه  و  هد ایت شـد ه 
باشـد عالوه بـر اینکـه د رآمـد بسـیار خوبـی 
د ارد، بـه حفاظت از جنگل هـم کمک می کند. 

د ر برنامه جد ید مد یریت جنگل، همه ظرفیت ها 
تا طرح های جنگل د اری روی  د ید ه می شود 
طرح های  اینکه   قطعًا  بایستند.  خود  پای 
د ولتی  بود جه  متکی  به  تنها  جنگل د اری 
اعتبارات  بود.  خواهد  بزرگی  خطر  باشد، 
د ر  فقط  و  باشد  کمک کنند ه  می تواند  د ولتی 
کنیم.  استفاد ه  آن  از  می توانیم  گذار  مرحله 
گرد شگری  نباید  که  است  ذکر  به  الزم 
شاید  گرد شگری  باشیم.  د اشته  لجام گسیخته 
مثل شمشیر د ولبه است. اگر مبتنی بر اهد اف 
بحث  خود  نباشد  طرح   د ر  شد ه  پیش بینی 
تخریب  برای  عاملی  می تواند  گرد شگری 

رویشگاه های جنگلی باشد.

مهند س معصومی: وقتی مقرر شد د ر بحث های 
جد ید  سیاست های  اقتصاد ی  و  اجتماعی 
مشخص شود از تمام افراد اعم از د انشگاهی، 
بازنشستگان  همچنین  و  پژوهش  و  اجرا 
برنامه های  به  موارد ی  و  کرد یم  استفاد ه 
پیشنهاد ها  از  یکی  مثاًل  شد.  اضافه  گذشته 
این بود که روستای پاید ار را د ر عرصه های 
سایه  د ر  را  جنگل  و  کنیم  تعریف  جنگلی 
ذی نفع  افراد  اختیار  د ر  اکولوژیکی  خد مات 
و جوامع محلی روستاهای پاید ار قرار د هیم. 

 
عمـاد ی،  مهنـد س  آقـای  ایـران:  طبیعـت 
جناب عالـی به عنوان مشـاور امـور حفاظتی 
معاونـت امور جنـگل د رباره امـور حفاظتی 
جنـگل ذیـل برنامـه اسـتراحت جنـگل چـه 

نظـری د اریـد؟

مهند س عماد ی: هم اکنون سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزد اری کشور د ر راستای اجرای 
برنامه ششم  قانون   38 ماد ه  بند ف  هد فمند 
تد وین  تا  جنگل  استراحت  موضوع  توسعه 
و  تهیه  به  نسبت  جایگزین  طرح  نهایی 

است.  کرد ه  اقد ام  کوتاه مد ت  طرح  اجرای 
قبیل  از  کارهایی  حفاظتی  طرح  این  د ر 
بسیار  شبانه روزی  کشیک  و  مراقبت  گشت، 
صیانت  راستای  د ر  و  شد ه  لحاظ  پررنگ 
کرد ه  اقد ام  کشور  شمال  از جنگل های  بهینه 
است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد 
به  اصلی  جایگزین  برنامه  د ر  که  است  این 
توجه  منطقه  فرهنگی  و  معیشتی  معضالت 
انجام  د ر  موفقیت  عوامل  ازجمله  شود. 
نگاه  و  ویژه  توجه  جنگل  استراحت  طرح 
د رست به معیشت، آموزش و فرهنگ جوامع 
و  ذی نفع  افراد  و  عرصه ها  ساکنان  محلی، 
است.  جنگل د اری  طرح های  د ر  شاغالن 
آموزش،  همکاری  با  باید  برنامه  این  د ر 
فعلی  مشکالت  د رمورد  اجرا  و  تحقیقات 
جنگل،  د ر  د ام  حضور  ازجمله  جنگل ها 
تغییر کاربری ها و  بیماری ها،  کنترل آفات و 
مسائل د یگر چاره اند یشی شد ه و اقد ام کرد.

طبیعت ایران: جناب آقای د کتر ثاقب طالبی، 
جمع بند ی شما از مباحث مطرح شد ه چیست؟

 
د کتر ثاقب طالبی: مباحث بسیار خوبی مطرح 
مد یریتی،  فنی،   بخش های  د ر  البته  که  شد 
می کنم  فکر  بند ه  شد یم.  وارد  کلی  و  جزئی 
مشکلی  فنی  ازنظر  تحقیقات  و  آموزش 
را  تصمیمات  می خواهیم  وقتی  ند ارند. 
به مرحله اجرا د رآوریم د رعمل د چار مشکل 
می شویم. ما باید از پوسته مد یریت سنتی مان 
سازمان  که  است  سال  چهل  شویم.  خارج 
جنگل ها با چهار  اد اره کل د ر شمال و اد ارات 
کشورهای  االن  می کند.  فعالیت  جنگلبانی 
د یگر به شیوه جد ید ی کار می کنند. بیایید د ر 
هر استان یکی از حوزه های آبخیز را به عنوان 
یک پایلوت انتخاب کنید. آن را به چند واحد 
به  را  واحد  هر  مد یریت  و  کنید  تقسیم  کار 
یک مهند س جنگل بد هید. آن مهند س جنگل 
پاید ار  مد یریت  طرح  بتواند  یا  باید  می تواند 
جنگل واحد خود را تهیه کند و موضوعات 
مختلف و امکان تولید را ببیند. مثاًل گرد شگر 
را به صورت هد فمند د ر واحد کاری خود ش 
می تواند  کند.  د رآمد زایی  و  کرد ه  هد ایت 
بحث پرورش جنگل، جنگل کاری و حفاظت 
می کنیم.  کار  پراکند ه  ما  کند.  مد یریت  را 

بنابراین باید فکر اساسی د ر این مورد کرد ه 
کنیم.  ایجاد  سیستم  د ر  اساسی  تغییرات  و 
ما  که  برمی گرد یم  نکته  این  به  د رنهایت 
مستقل  و  مقتد ر  جنگل های  سازمان  یک 
می خواهیم. تا زمانی که این را ند اشته باشیم 
شرایط  د ر  نمی شود.  حل  مشکالت مان 
به وجود آمد ه سایر وزارتخانه ها و سازمان ها 

نفت،  وزارت  نظیر 
صنعت،  راه،  
و  معد ن 
غیره نقش 

و  د ارند 

سازمان  از  فقط  نمی توان  کنند.  کمک  باید 
جنگل ها انتظار د اشت و آن را د ر تنگنا قرار 
د رنظر  پایلوت  یک  اگر  استان  هر  د ر  د اد. 
بگیرید طی یک د وره معایب و مزایای خود 
می تواند  بود،  خوب  اگر  می د هد.  نشان  را 
توسعه پید ا  کند و اگر ضعف د اشت برطرف و 
اصالح می شود یا اصاًل کنار گذاشته می شود.

این  د ر  که  د وستانی  همه  از  ایران:  طبیعت 
تشکر  کرد ند  شرکت  مهم  و  طوالنی  بحث 
مورد  جنگل  استراحت  موضوع  می کنیم. 
کشور  مسئوالن  و  مرد م  از  بسیاری  توجه 
است و به د لیل اهمیت جنگل های هیرکانی و 
افراد  برای همه  د ر سالمت جامعه  نقش آن 
د ر  آیند ه  جلسات  د ر  امید وارم  است.  مهم 
این  با  مرتبط  که  د یگری  برنامه های  مورد 
جنگل  د ر  د ام  موضوع  مثل  است  موضوع 
کنیم. گفت وگو  و  بحث  موارد  سایر  و  
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