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جنگل های 
غنی  اکوسیستم های  به عنوان  کشورمان 

به  توجه  با  مختلفی هستند.  کارکردهای  دارای  با ارزش  و 
ازقبیل  متعددی  چالش های  با  دیرباز  از  اکولوژیک  ذخایر  این  اینکه 

حضور دام مازاد، بهره برداری های بی رویه، تغییر کاربری اراضی، مسائل مربوط 
موضوع  بوده اند  مواجه  غیره،  و  سوخت  تهیه  برای  چوب  برداشت  جنگل نشینان،  به 

گفت وگوی چالشی این شماره از نشریه طبیعت ایران به »بررسی عوامل مهم تخریب جنگل های 
کشور، برنامه های موفق و ناموفق و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه جنگل ها« اختصاص 

یافته است. در این گفت وگوی مفصل آقایان مهندس محمدعلی فتوکیان، مهندس کاظم نصرتی و دکتر 
علی اوسط منتظری، معاونان وقت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور در ادوار گذشته 

حضور داشتند. مشروح این گفت وگو پیش روی شماست.

طبیعت ایران: بررسی های میدانی و مطالعات انجام  شده نشان می دهد که متأسفانه جنگل های کشور از نظر 
کمی و کیفی وضعیت خوبی ندارند. نشریه »طبیعت ایران« با دعوت از صاحب نظران، وضعیت جنگل های 
کشور و برنامه های اجرا شده در گذشته را مورد بررسی قرار داده تا با تجارب مدیران قبلی بتوان به راهکار 
مناسبی برای مدیریت بهینه جنگل های کشور دست یافت. با توجه به اینکه هرکدام از شرکت کنندگان در 

بحث در مقطعی مسئول اداره جنگل بوده و در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور مسئولیت 
داشته اید، ضمن معرفی خود، در مورد برنامه های موفق و احیانًا ناموفقی که در دوران مسئولیت 

خود اجرا کرده اید، توضیحاتی ارائه دهید.

مهندس فتوکیان: ابتدا از بانیان این برنامه )مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

در میزگرد تخصصی »بررسی عوامل مهم تخریب جنگل های کشور« مطرح شد
نگاهی به گذشته مدیریت جنگل ها و راهبردهای

پیشنهادی برای مدیریت بهینه آن

گفت وگوی چالشی
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کشور( تشکر می کنم. این جانب متولد سال 1320 هستم و در سال 
استخدام  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  در   1347
سرجنگلبان  به ترتیب  داشتم  انقالب  از  قبل  که  مسئولیت هایی  شدم. 
مرکزی اداره منابع طبیعی شهرستان بجنورد، معاون و سرپرست اداره 
منابع طبیعی )سال 1347 تا 48(، کمک کارشناس جنگل در اداره کل 
منابع طبیعی آذربایجان شرقی، رئیس اداره بهره برداری و رئیس اداره 
هم  انقالب  از  بعد  بود.   )55 تا   1352( اراضی  ممیزی  و  واگذاری 
غیر از پست های کارشناسی، مسئولیت های مدیریتی ام عبارت بودند 
از: مدیرکل منابع طبیعی استان گیالن )سال 1360 تا 62(، مدیرکل 
دفتر فنی جنگل کاری و پارک ها )1362 تا 66(، مدیرکل دفتر فنی 
جنگل داری سازمان )1366 تا 67(، معاون اجرایی سازمان )1367 
تا 73(، عضو شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری )1373 تا 76( 

و رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری )1376 تا 77(.

 در این مدت، گاه کم وکاستی هایی در نحوه سیاست گذاری، طراحی 
و  برجسته  فعالیت های  هم زمان  اما  می شد،  مشاهده  برنامه ریزی  و 
و  شیوه ها  و  جنگل کاری  جنگل داری،  طرح های  تهیه  در  نیز  مؤثری 
جنگل،  از  دام  خروج  جنگل داری،  طرح های  اجرای  در  راهکارهایی 
جنگل کاری  از طریق  جنگل  توسعه  و  جنگل نشین  تعاونی های  ایجاد 
دوره ای که عهده دار  در  به ویژه  انجام شد.  با گونه های سریع الرشد، 
معاونت اجرایی سازمان بودم، شروع بعضی از این فعالیت ها در سال 
1360 که عهده دار پست مدیریت کل منابع طبیعی استان گیالن بودم 
رقم خورد؛ آن هم در مالقات حضوری که برای معارفه خدمت شهید 
در  رسیدم.  گیالن  محترم  استاندار  انصاری،  مهندس  جناب  واالمقام 
جلسه ای که همان  روز معارفه با ایشان داشتم از فرصت استفاده کرده 
با ارائه چند پیشنهاد که شاخص ترین آنها حفاظت و احیای جنگل های 
جلگه ای و مخروبه از طریق ایجاد تعاونی های جنگل نشین، خروج دام از 
جنگل ها و جنگل کاری با گونه های سریع الرشد بود، موافقت ایشان را 
جلب کردم و برای پیگیری و تأمین اعتبار فرمودند که به صورت کتبی 
موارد را در همان جلسه اعالم کنم و قول همه گونه مساعدت را دادند 
که متأسفانه پس از گذشت یک هفته ترور شده و به شهادت رسیدند. 

البته بعداً این برنامه ها تحقق یافت و دو شرکت تعاونی جنگل نشین به 
 نام های امامزاده ابراهیم )ع( و امیرالمؤمنین )ع( در سال های 1365 و 1366 
تشکیل شد. همچنین در سال های 1360 تا 61 بیشترین جنگل کاری در 
عرصه جنگل های مخروبه استان گیالن در سطح 350 هکتار به اجرا 
درآمد ولی تخریب جنگل از طریق چرای دام و تجاوز و تخریب از سوی 
جنگل نشینان همچنان ادامه داشت و به علت نداشتن امکانات و تجهیزات 
الزم در امر حفاظت جنگل، بعضًا اجرای طرح های احیا و توسعه جنگل، 
چندان توفیقی نداشت. ناگفته نماند که در رژیم گذشته در مقاطعی برای 
حفاظت جنگل، از گارد مسلح استفاده می شد که با تجهیزات و نیروی 
کافی از قاچاق چوب و هرگونه تجاوز به جنگل مقابله کرده و برخورد 
شدیدی داشتند. این جانب در سه سفر مأموریتی که با هیئت کارشناسی به 
کشور ترکیه داشتم در یکی از مأموریت ها در سال 1361 حین بازدید ها 
و مذاکرات با مسئوالن و کارشناسان بخش جنگل، اظهار کردند که برای 

ظت  حفا
و  هزار   13 جنگل  از 

به  مجهز  مسلح  نیروی  نفر   200
در  حریق  اطفای  برای  و  دارند  بی سیم 

جنگل نیز مجهز به اسکادران هوایی )هواپیما و 
هلیکوپتر( بودند. سیستم پیشرفته برج های دیده بانی 

بود.  مستقر  جنگل ها  تمام  در  حریق  کشف  برای  هم 
همچنین برای احیای جنگل ها و جنگل کاری با گونه های 

سریع  الرشد انواع صنوبر و کاج به ویژه کاج بروسیا، برنامه 25 
ساله داشتند و هر سال به طور متوسط 250 هزار هکتار برای 

اجرا، برنامه ریزی کرده بودند. آنها در جنگل، مشکل چرای دام 
نداشتند چون به این نتیجه رسیده بودند که دام و دامداری در جنگل، 

عامل مخربی بوده و مانع تجدید حیات جنگل است.
در مورد برنامه های موفق و ناموفق گذشته که سؤال شد باید بگویم که 

فعالیت ها و برنامه های اجراشده در دوره تصدی بنده 
شامل سه قسمت به  شرح زیر است:

منابع  اداره کل  در  انجام شده  فعالیت های  الف- 
طبیعی استان گیالن: 

1- جنگل کاری در سطح 350 هکتار 
استان. مخروبه  جنگل های  از 

در  نهال  تولید  افزایش   -2
درجهت  استان  نهالستان های 
انتقال  و  جنگل کاری  توسعه 
کل  ادارات  به  مازاد  نهال های 

استان های مجاور.
چوب  قاچاق  با  مبارزه   -3
برقراری کشیک های  از طریق 

پاسگاه های  کنترل  و  شبانه 
بازرسی. 

4- اطفای به موقع آتش سوزی جنگل ها از طریق تشکیل ستادهای 
مستقر در ادارات منابع طبیعی شهرستان ها و فرهنگ سازی و 

اطالع رسانی توسط مردم. 
ب- فعالیت های انجام شده در مدیریت دفتر جنگل کاری و پارک ها: 

1- مکانیزه کردن و اصالح نهالستان های کشور. 
از شمال کشور  تهیه طرح های جنگل کاری در شمال و خارج   -2

به منظور تولید چوب با گونه های سریع الرشد. 
3- تهیه طرح های چندمنظوره با انواع گونه های مثمر نظیر زیتون، 
بادام و غیره، در راستای اجرای طرح طوبی توسط مردم در کل 

کشور. 
4- افزایش سطح جنگل کاری ساالنه به میزان بیش از 150 

هزار هکتار در سطح کشور. 
اجرایی  معاونت  در  انجام شده  فعالیت های  اهم  ج- 

سازمان )1367 تا 73(: 
1- در اجرای ماده 2 و 3 قانون حفاظت 

جنگل،  از  بهره برداری  و 
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بهره برداری نسبت به مجریان بخش خصوصی فعال تر عمل کرده اند و 
حتی تجدید حیات بعضی از گونه ها که قباًل از عرصه حذف شده و 

ازبین رفته بودند، مشاهده شد.  
 150 ساالنه  متوسط  به طور  این جانب،  معاونت  دوره  طول  در   -3
هزار هکتار در سطح کشور جنگل کاری و زراعت چوب با گونه های 
در  مردمی  که مشارکت  درآمد  به اجرا  مثمر  و گونه های  سریع الرشد 

اجرای این طرح ها نقش اساسی داشته است. 
4- در ساماندهی خروج دام و تجمیع روستاهای جنگل نشین زیر 20 

خانوار توفیقاتی وجود داشته ولی رضایت بخش نبوده است. 

ایران: آقای مهندس نصرتی، جناب عالی ضمن معرفی خود  طبیعت 
بفرمایید در چه مقطعی مسئولیت داشتید و چه برنامه هایی در دوران 

کاری شما اجرا شد؟

مهندس نصرتی: بنده در سال 1331 در یکی از روستاهای اطراف 
به خدمت  دیپلم  از  بعد  متولد شده ام.  یزد  استان  در  تفت  شهرستان 
سربازی اعزام شدم و پس از خدمت برای ادامه تحصیل در دانشکده 
پذیرفته  مرتع  و  جنگل  رشته  در  ساری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
شدم. البته در سال های بعد در دانشکده منابع طبیعی کرج )به صورت 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  در  سپس  و  غیررسمی( 
گرگان موفق به اخذ فوق لیسانس در رشته جنگل داری شدم؛ ولی 
بهداری  در  را  اداری  کار  تحصیل،  بر  عالوه  دانشکده  دوم  سال  از 
کارشناس  به عنوان  فارغ التحصیلی  از  پس  و  کردم  شروع  ساری 
جنگل در شرکت صنایع چوب فریم مشغول به کار شدم و مسئولیت 
راه سازی شرکت برعهده این جانب گذاشته شد. به مدت چهار سال

در استان یزد به عنوان جنگل دار، امور مراتع، ثبیت شن و مالچ های 
نفتی کار کردم و دوباره به شمال کشور برگشتم. مدتی هم قائم مقام 
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و مدیر طرح جنگل و طرح 
صنعت بودم. سپس به تهران منتقل شده و به معاونت دفتر مهندسی 
و  بودم  مدیر کل  سال  ده  به مدت  بعد  شدم.  منصوب  مرتع  و  جنگل 
را  جنگل  معاونت  پست  داشتم.  برعهده  را  سرپرستی  هم  سال  سه 
نیز  را  مرتع  و  جنگل  مهندسی  دفتر  سرپرستی  بودم.  عهده دار  نیز 
منصوب  جنگل  به معاونت   1377 فروردین   29 دارم.   کارنامه  در 
شمال  از  خارج  و  شمال  قسمت  دو  به  جنگل  معاونت  البته  شدم. 
جوی  و  مشکالت  به دلیل  ولی  نبود  بنده  قبول  مورد  که  شد  تقسیم 
بنده  گرفت.  را  تصمیمی  چنین  سازمان  بود،  آمده  به وجود  که 
داشتم. برعهده   1383 آذر  اول  تا  را  شمال  جنگل های  معاونت 

همان طور که آقای مهندس فرمودند در بررسی هر کاری باید به 
تاریخچه آن برگردیم. وقتی به تاریخچه جنگلبانی ایران برمی گردیم 
عمل  قانونی  و  خیلی ضابطه مند  سال 1300،  تا حدود  که  می بینیم 
نمی  کردیم. سیاست گذاری درازمدت در امور وجود نداشت و حتی 
نمی خورد؛ مخصوصًا در  به چشم  اداره کشور هم چنین سیاستی  در 
عمدتًا  بعد  به  سال 1300  از  طبیعی.  منابع   و  کشاورزی  بخش های 
برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  نه  شد،  به کار  شروع  اجرا  بخش  از 
کالن و درازمدت؛ بلکه براساس سیاست گذاری های زمانی و مکانی 

بعد از انقالب اسالمی 
صالحیت  واجد  مجریان  به 
شرکت های  دارای  که 
به  مجهز  تخصصی 
بهره برداری  امکانات 
باشند  الزم  سرمایه  و 
مورد  آنها  شرکت  و 
سه نفره  کمیسیون  تأیید 
قرار گرفته باشد از طریق 
مزایده و آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار 
قبل  می شود.  واگذار 
اشخاص  انقالب  از 
حقیقـــی نیــــز 
می توانستنــد در 
آگهی مزایــده 
کنند.  شرکت 
اگـر ایــن 

محدودیت را ایجاد نمی کردیم بدون شک امروز با مشکالت عدیده ای 
ناصواب، جنگل  نفوذها و دخالت های  اعمال  با  روبه رو می شدیم و 
وجه المصالحه این و آن قرار می گرفت. بعد از انقالب نیز برخی از 
در  تعهدات  نکردن  اجرا  به علت  جنگل داری  طرح های  مجریان 
ضایعات  خروج  جنگل،  از  چوب  به موقع  خروج  حفاظت،  امر 
جنگل کاری در عرصه های لخت و عملیات پرورشی پس از چند 
بار ابالغ ضرب االجل قانونی، به صورت موردی خلع ید می شدند. 
2- توسعه تعاونی های جنگل نشین. از سال 1371 تا 72 تعداد 
16 شرکت تعاونی جنگل در استان های گیالن، مازندران و 
گلستان تأسیس شد و بیش از 120 هزار هکتار عرصه 
امر  در  که  درآمد  تعاونی  شرکت  پوشش  زیر  جنگل 
حفاظت، احیا و توسعه و بهره برداری بهینه از جنگل 
گرفته  مطالعه صورت  در  بودند.  موفق  بسیار 
دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  توسط 
تهران اعالم شد که تعاونی ها در 
امر حفاظت، احیا و 
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چند دلیل این 
که  شد  منحل  وزارتخانه 

عبارتند از: 1- یکی از وزارتخانه هایی 
که بیشترین درگیری را با وزارت کشاورزی 

داشت وزارت منابع  طبیعی بود. دلیل اش هم این 
تاریخ، بخش کشاورزی عرصه های  بود که در طول 

هر  به  و  بود  دیده  زمین  بانک  به عنوان  را  منابع  طبیعی 
کند.  برخورد  آن  با  می توانست  می خواست  که  صورتی 

مراتع  جنگل ها،  سازمان  رؤسای  عمدتًا  هم  دلیل  همین  به 
و  می شدند  منصوب  سازمان  بیرون  از  کشور  آبخیزداری  و 

نیز  ارضی  اصالحات  قانون  قانون،  این  با  هم زمان  می شوند. 
تصویب شده بود. مشکلی که به وجود می آورد، قانون حفاظت بود.

وزارت منابع  طبیعی براساس اسناد و مدارک و قانون، حدود اراضی را 
تعیین و ملی می کرد اما قانون اصالحات ارضی براساس نسق زراعی 
برنامه ریزی شده بود؛ بنابراین تداخل و تضادی با یکدیگر داشتند. این 
یک مشکل اصلی و درگیری با وزارتخانه بود که هنوز هم ادامه دارد 
و خواهد داشت. چون به جای حل بنیادی مشکالت بخش کشاورزی 
بر  قانون اصالحات ارضی را  قانون، تمام مشکالت  و اجرای دقیق 
سازمان جنگل ها و مراتع تحمیل می کند. 2- مشکل دیگری که پیش 
آمد مشکل ده هکتاری ها بود. این واگذاری ده هکتاری های شمال، 
نقطه ضعف بزرگی برای وزارت منابع طبیعی شد. البته این کار هم 
به دست کارشناسان ایرانی صورت نگرفت. در زمان بنگاه جنگل ها 
به دلیل تغییرات پی درپی رؤسای سازمان، این اتفاق رخ داد. کارشناسان 
متقاعد کردند که  تقریبًا  را  بنگاه  و  آمدند  دیگرانی  و  فائو  خارجی 
اراضی جلگه ای شمال را تبدیل کنید. نهایتًا در زمان وزارت منابع 
طبیعی کار تبدیل انجام شد. هرچند که هدف، خروج جنگل نشینان و 
دام از جنگل و تولید چوب بود ولی به علت اجرای بد، در عمل به 
یکی از کارهایی تبدیل شد که به وزارت منابع  طبیعی لطمه زد. اگر 
شما فهرست ده هکتاری ها را نگاه کنید می بینید که به افراد خاصی 
داده شده بود. بعضی جاها اختالفات عمیق و ریشه ای ایجاد کرده بود. 
اساتید دانشگاه، مدیران وزارت منابع طبیعی، نظامیان، مالکین و افراد 
به  به نوعی  نه هزار هکتار  تا  این هشت  نفوذ دیگری بودند که  ذی 
آنها داده شد. این کار لطمه زد. این اقدام به معضلی برای کشور 

تبدیل شد که هنوز هم اداره کل  نوشهر درگیر این موضوع است.

عامل دیگری که مسئله ساز شد ویژگی ها و خصلت های خود 
اینکه آدم متخصص، کارکشته و کاربلدی  باوجود  وزیر بود. 

بود ولی ارتباطاتی که داشت و مسائلی که پیش آمد باعث 
انحالل وزارت منابع  طبیعی شد. درمجموع در این دوره 

)بنگاه جنگل ها و وزارت منابع  طبیعی( کارهای بسیار 
خوبی صورت گرفت. تمام جنگل کاری های اطراف 

تهران در این دو مقطع انجام شد. در پارک 
الله درخت بلوط غرب کاشتند؛ یعنی 

که  چیزی  آن  با  مطابق 

کوتاه مدت و نیازهای کشور و نوع حکومت و ضرورت هایی که وجود 
داشته از اجرا شروع کردیم. بنابراین عمدتًا به گرفتن بهره و عوارض 
و سپس حفاظت جنگل پرداختیم. بعدها آلمانی ها و فرانسوی ها آمدند 
و تاحدودی پیش رفتیم. البته سال 1313 به علت کمبود زغال و چوب 
در تهران، فعالیت جنگلبانان را تعطیل کردند؛ چراکه جنگلبانان وقت هم 
اجازه قطع بی رویه و بدون مجوز را نمی دادند. وقتی مرحوم ساعی آمد، 
ایشان هم با توجه به شرایط آن زمان، از اجرا کار را شروع کرد و سپس 
به آموزش در زمینه جنگل پرداخت. بعد اداره امور جنگل را بنا نهاد. 
بنابراین این نقص در کشورمان وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. هنوز 
سیاست درازمدتی در جنگل، منابع  طبیعی و محیط زیست نداریم. سال 
1327 که بنگاه جنگل ها تشکیل  شد، از همان نام گذاری بنگاه وضعیت 
معلوم است. ولی خوشبختانه مرحوم ساعی و بعد مهندس بنان که  مدت 
کوتاهی رئیس آن بودند، شروع به کارهای اجرایی، عملی و فنی کردند.   
بسیاری از کارهایی که در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
انجام شده نظیر احداث نهالستان ها و جنگل کاری  در این زمان شروع شد. 
آغاز مدیریت جنگل هم از این زمان بوده است و قبل تر از آن توجهی 
نمی کردند. بنگاه جنگل ها شروع بسیار خوبی بود ولی در مدیریت آن 
تغییرات پی درپی و پشت سر هم اتفاق افتاد و عمدتًا نظامیان بر سر 
کار می آمدند تا اینکه سال 1338 بنگاه به سازمان جنگلبانی تبدیل  و 
گارد جنگل برای حفاظت جنگل ها تشکیل  شد. البته متوجه  شدند که 
وجود گارد جنگل و داشتن تفنگ، مشکالتی را ایجاد می کند. بنابراین 
اجرای طرح های  و  تهیه  کردند و سال 1338  منحل  را  گارد جنگل 
جنگل داری در دستورکار قرار گرفت. یعنی از جنگلبانی به جنگل داری 
و مدیریت جنگل می رسیم. مدیریتی که براساس طرح و برنامه دارای 
نظم زمانی، مکانی و اقتصادی است. البته طرح های اولیه نسبتًا ساده 
بودند و به مرور تکمیل شدند. تا سال 1328 کشور برنامه نداشت و حتی 
برنامه پنج ساله هم وجود نداشت. در این سال دو برنامه هفت ساله نوشته 
می شود: یکی از سال 1328 تا 1335 و دیگری از 1335 تا 1342. 
یعنی  می گیرد.  سیاست گذاری صورت  مقطع  این  از  و  برنامه  این  در 
جنگل داری خصوصی و دولتی همگی در قالب ملی شدن جنگل ها و 
مراتع )که ضمانت اجرایی اش قانون ملی شدن جنگل ها در سال 1341 
است( تجمیع می شود. طبیعتًا چنین سیاست گذاری و برنامه های اجرایی، 
عملیاتی سریع می خواهد که بتواند منابع ملی و مستثنیات را تفکیک 
کند. این کار چهار تا پنج سال طول می کشد و مشکالتی برای اجرایی 
شدن این قانون پیش می آید. این قانون، یک آیین نامه هم دارد. چون 
کار، کار بسیار سنگین و مشکلی بود. اگر نود و چند سال پس از اجرای 
قانون منابع  طبیعی را بررسی کنیم خواهیم دید که قسمت عمده آن زیر 
و  نمی داد مسائل  اجازه  این معضل  است.  بوده  نظر بخش کشاورزی 
مشکالت در جایگاه خودش دیده شود. در سال 1346 وزارت منابع 
 طبیعی تشکیل و به دنبال آن قانون حفاظت هم تصویب و تدوین شد. 
منابع  امور  اداره  برای  و  نبوده  سابق  قانون حفاظت صرفًا جنگلبانی 
بنابراین  نیست.  هم  شرع  برخالف  است.  کاملی  برنامه  دارای  طبیعی 
حجم باالی کار و وسعت و گستردگی آن و اجرای این قانون، تشکیل 
دوران  بهترین  گفت  می توان  می کرد.  را ضروری  وزارتخانه ای  چنین 
به  از هر جهت همان دوره چهار ساله است؛ ولی  برای منابع طبیعی 
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بود  جنگل ها  سازمان  قوام  و  دوام  باعث 
مباحث علمی و بدنه کارشناسی فنی، منسجم، 
بود.  به حرفه جنگلبانی  حرفه ای و عالقه مند 
از موفقیت های سازمان، طرح های جنگل داری 
است که بحث های علمی و فنی جنگل و تمام 
مسائل آن در قالب خود طرح دیده  شده بود. 
شاید از درون زاترین طرح ها در کشور بود و 
از نادر طرح های بخش کشاورزی بود که در 
درون خود سرمایه گذاری هنگفتی صورت داد 
حفظ  را  جنگل ها  اعظم  بخش  تاحدودی  و 
کرد. ولی متأسفانه در سال های اخیر کم لطفی 
زیادی به طرح های جنگل داری و کارشناسان 
بخش جنگل می شود که بسیاری از آنها پایه 
هیچ گونه  چون  ندارد؛  هم  درستی  اساس  و 
پایش و ارزیابی دقیق و واقعی صورت نگرفته 
ما  و  است  نسبی  کاری  هر  به هرحال  است. 
معتقد نیستیم که این طرح ها ایدئال بوده و فاقد 
اشکال است. ولی جنگل هایی که طرح دارند 
فاقد طرح هستند  که  بقیه جنگل ها  به  نسبت 
وضعیت بسیار بهتری دارند. لذا باید براساس 
پایش و ارزیابی تصمیم می گرفتیم. هرچند 
پایش وجود  ارزیابی و  در خود طرح، 
دارد. مثاًل دوره واگذاری طرح سی ساله 
طرح  در  یک بار  سال  ده  هر  و  بود 
تجدیدنظر می شد. تصمیم و سیاست 
این بود که کل جنگل های شمال زیر 
براساس  و  گیرد  قرار  طرح  پوشش 
روزها  آن  اجرایی  سیاست های 
برنامه ریزی شده و اتفاقاتی که روی 
بوده  سیاست گذاری  براساس  داده 
است؛ البته نه سیاست گذاری کالن 

بلکه سیاست گذاری اجرایی.

دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
چه  در  جناب  عالی  منتظری 
مقطعی در سازمان جنگل ها مسئولیت داشتید و 
برنامه های موفق و ناموفق دوره مدیریت خود 
را چه می دانید؟ چرا در گذشته در مورد عوامل 
برنامه  و  دام  حضور  ازجمله  جنگل  تخریب 
خروج آن از جنگل، موفق عمل نشده است؟

از آقاي دکتر  از هر چیز  قبل  دکتر منتظری: 
دادن  ترتیب  به دلیل  همکارانشان  و  جلیلي 
تا  شد  توفیقي  مي کنم.  تشکر  جلسه  این 
را  نصرتي  مهندس  و  فتوکیان  مهندس  آقایان 

زیارت کنیم. ابتدا مشخصات و سوابق کاري 
پاسخ  به  سپس  مي کنم،  عرض  خدمتتان  را 
سؤال می پردازم. این جانب در سال 1342 در 
روستاي استخرسر از توابع خرم آباد شهرستان 
چهارم  تا  را  تحصیالتم  شدم.  متولد  تنکابن 
ابتدایي در همان روستا و مقاطع بعدي را در 
تهران گذراندم. ورودم به عرصه کاري از اوایل 
جنگ آغاز شد و تقریبًا تا پایان جنگ در دو 
مقطع زماني در جهاد تنکابن و جهاد چالوس 
سازمان  انتقال  با  سپس  کردم.  وظیفه  انجام 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به وزارت جهاد 
به عنوان   70/12/15 تاریخ  در  سازندگي 
سرپرست اداري و مالي واحدهاي سازمان در 
به دلیل  شمال کشور عهده دار مسئولیت شدم. 
عالقه ام به حفاظت، حدود چهار سال به عنوان 
در شمال کشور  و حمایت  قائم مقام حفاظت 
انجام وظیفه کردم. سپس مدیرکل منابع طبیعي 
استان قزوین، مدیرکل دفتر فني جنگل داری، 
عضو  نیمه مرطوب،  و  مرطوب  مناطق  معاون 
و  جنگل  امور  معاون  جنگل،  شوراي عالي 
مرجع ملي جنگل بوده و اکنون هم در وزارت 

نفت مشغول خدمت هستم.
است  الزم  شما  سؤال  به  پاسخ  براي 
تاریخچه جنگل را کمي واکاوي کنیم تا ابعاد 
مختلف موضوع روشن شود. از سال 1328 تا 
1338 بهره برداري از جنگل مبتني بر روشي 
بود که توسط آقاي ژانتي، کارشناس سازمان 
ملل متحد در ایران به کار گرفته مي شد. روش 
ژانتي درواقع روش ساده شده و تدریجي پناهي 
با سیستم دانگ واحد بود. ولي از سال 1338 
اولین طرح جنگل داری در دارابکالي ساري 
به روش جنگل داری دانه زاد همسال و با شیوه 
کلیزر  پروفسور  توسط  پناهي  جنگل شناسي 
استحضار  درآمد.  به اجرا  و  شد  تهیه  آلماني 
دارید که در این روش جنگل به پنج قسمت 
بهترین قسمت  از  تقسیم مي شود و یک پنجم 
جنگل به عنوان دانگ تجدید نسل و چهارپنجم 
بقیه به عنوان مناطق اصالحي انتخاب مي شوند. 
قطر  از  عرصه  یک پنجم  در  حجم  موجودي 
30 سانتیمتر به باال در مدت 20 تا 25 سال 
اصول  رعایت  با  پنج ساله  چرخش هاي  با 
جنگل شناسي و با هدف استقرار تجدید حیات، 

به طورکلی برداشت مي شود.
دالیل  ایران  در  روش  این  انتخاب  براي 
مختلفي ذکر می کنند که تنها به دو دلیل اکتفا 

رفتار  بود،  سازگار  ایران  طبیعت 
کردند. در این موقع بود که جنگلبانی 
در  گرفت.  بودجه ای  و  اختیارات 
به  کسانی  و  شد  مستقل  استان ها 
توسعه  دوره  و  شدند  اعزام  خارج 
منابع  طبیعی این دوره بود. ولی بعداً 
وزارت منابع  طبیعی منحل شد و دیگر 
منابع  طبیعی  سازمان  هم  را  آن  اسم 
جنگل ها،  سازمان  بلکه  نگذاشتند 
مراتع و آبخیزداری شد و مأموریت مشخص و 
معینی هم به آن دادند. ساختار و تشکیالتش 
همان بود اما یک درجه پایین تر. فقط رئیسش 
به نظر  دوره  این  شد.  کشاورزی  وزیر  معاون 
ما جنگلبان ها، دوره نسبتًا خوبی بود. بعد از 
سال  چند 

در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شدیم. ابتدا 
قول هایی دادند و صحبت هایی شد که متأسفانه 
تخریب  باعث  که  موضوعی  نکردند.  عمل 
اتفاقات  این  که  است  مقاطعی  شده،  وسیع 
افتاد. یعنی وقتی جنگل ها ملی شد و سیستم 
که  کسانی  و  رعایا  رفتند،  و خان ها  فئودالی 
عامل  به  خودشان  می کردند  کار  آنها  با 
بعد  سال  چند  شدند!  تبدیل  جنگل  تخریب 
ادغام ها و جداسازی ها  برخی  انقالب هم  از 
که  آن چیزی  ولی  عمده شد.  تخریب  باعث 
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مي کنم: بیشتر متخصصان جنگل از کشورهاي 
با روش جنگل داری  که  بودند  اروپاي غربي 
با  داشتند.  بیشتري  آشنایي  همسال  دانه زاد 
توجه به وجود دام در جنگل امکان محصور 
کردن یک پنجم عرصه و جلوگیري از حضور 
دام در عرصه تجدید حیات مهیا بوده و امکان 
انجام عملیات اصالحي در چهارپنجم عرصه 
تحت  آینده  دانگ هاي  براي  ذخیره  به عنوان 

عنوان مناطق اصالحي نیز میسر می شد. 
نمی توان  را  جنگل  مدیریت  موضوع 
داد  قرار  بررسي  مورد  انتزاعي  به صورت 
چون متغیرهایي وجود دارد که بعضًا تأثیرات 
مستقیم و تعیین کننده ای بر اداره جنگل خواهند 
مسائل  این  به  تا  است  لذا ضروري   گذاشت. 

به صورت یکجا پرداخته شود.

ما در حالي موضوع دام را به عنوان عامل 
تخریب مورد بررسي قرار مي دهیم که لزومًا 
زراعت و دامداري در مناطق روستایي مکمل 
یکدیگر است. لذا در جریان قانون اصالحات 
اراضي در سال 1339 و تقسیم اراضي بین 
زارعان و اثرات آن بر دامداري و در عین حال 
با ملي شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 
هیچ تکلیف قانوني براي چراي دام وضع نشد. 
بعد از گذشت پنج سال در تبصره یک ماده 3 
قانون حفاظت و بهره برداري در سال 1346 
اخذ پروانه براي چراي دام مورد توجه قرار 
گرفت ولي عماًل در سال 1348 اولین پروانه 
صادر  دامداران  براي  سازمان  توسط  چرا 
به دلیل نوع  به سوابق مراجعه کنیم  اگر  شد. 
مالکیت خصوصي در مراتع و جنگل ها قبل از 
ملي شدن، عمدتًا دام هاي موجود در آن مناطق 
متعلق به خوانین بوده است که به لحاظ نفوذ 
در حاکمیت و قدرت اقتصادي و سیاسي آنها 
امکان هرگونه برخوردي به دلیل فقدان تعیین 
تکلیف قانوني دام به راحتي امکان پذیر نبود. 
لذا سازمان جنگل ها و مراتع در بدو امر تنها با 
استفاده از ظرفیت طرح های جنگل داری اقدام 

به خروج و ساماندهي دام از جنگل کرد. 

این طرح به دالیل زیر بجز در دانگ تجدید نسل 
طرح هاي جنگل داری توفیق چنداني نداشت:
1- نبود مواد قانوني در قانون ملي شدن جنگل ها 
و مراتع براي تعیین تکلیف دام در مراتع و جنگل. 
سیاسي  و  اقتصادي  قدرت  و  نفوذ   -2

به ویژه  حاکمیت  دستگاه  در  خوانین 
انحالل.  از  بعد  مجلس  اولین  در 
3- پراکندگي کار و گران تمام شدن عملیات 
در مناطق اصالحي، رها شدن کار در قسمت 
اصالحي، کاهش برداشت براي دوره 20-25 
ساله بعدي و اضافه شدن دام و دامدار خارج 
شده از دانگ تجدید نسل به سایر دامداران، 
دام و جنگل نشینان در قسمت اصالحي طرح.

طبیعت ایران: واقعیت این است که از برنامه 
سوم، مسئله خروج دام مطرح بوده و در این 
برنامه به عنوان عامل احیای جنگل های شمال 
برنامه  در  که  اکنون  است.  شده  ذکر  کشور 
ششم توسعه هستیم و حدود 17 سال از آن 
می گذرد هنوز هم دام در جنگل حضور دارد 
و حضور دام یکی از مهم ترین عوامل تخریب 
جنگل و مانعی برای زادآوری طبیعی است. 
چرا با وجود اینکه خروج دام از جنگل در 
اولویت برنامه های سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور بوده و شما در این مدت 

مورد  این  در  بودید،  جنگل  مدیر  و  مسئول 
این  دیگر  بوده اید؟ در کشورهای  ناموفق 

مشکل حل شده است. همان طورکه 
آقای مهنـــدس فتوکیان 

اشاره  هم 

کردند در جنگل های ترکیه دام حضور ندارد 
ما  ولی  کردند.  حل  را  مشکل  هرحال  به  و 
درمجموع با توجه به اینکه برنامه های مختلف 
داشتیم و داریم اما حتی در برنامه استراحت یا 
تنفس جنگل هم دام باز به عنوان عامل تخریب 
جنگل ها حضور دارد. باألخره باید مشکل را 
جنگل ها،  سازمان  اینکه  کرد.  حل  شکلی  به 
مراتع و آبخیزداری کشور به تنهایی نمی تواند 
ولی  درست،  کرد،  سازمان کمک  به  باید  و 
مشکل  این  زمانی  چه  تا  چیست؟  راهکار 
صراحت  با  لطفًا  باشد؟  داشته  وجود  باید 
کرد؟  باید  کار  چه  باألخره  که  بدهید  پاسخ 

دکتر منتظری: وقتی این سؤال را مطرح می کنید 
الزمه اش این است که دوستان طرح و برنامه 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 
می آوردند.  موضوع  این  از  جامعی  اطالعات 
دغدغه های  جزو  همواره  دام  موضوع 
برنامه های  در  که  به گونه ای  بوده،  سازمان 
بودیم:  مختلفي  تکالیف  شاهد  پنجم  تا  اول 
»طرح  باعنوان  توسعه  اول  برنامه  در 
مورد  موضوع  دامداري«  سیستم  تحول 
طرح  این  از  هدف  گرفت.  قرار  توجه 
از  خارج  در  نیمه صنعتي  واحدهاي  ایجاد 
دامدار  و  دولت  مشارکت  ازطریق  جنگل 
واگذاري  شامل  دولت  سهم  به طوري که  بود 

تأمین  دامداري،  تأسیسات  احداث  زمین، 
تهیه  دامدار  سهم  و  جاده  و  برق  و  آب 
ماشین آالت کشاورزي و خرید دام دورگ بود.
تأسیسات  احداث  توسعه،  برنامه دوم  در 
واحد  برنامه  آن  به جاي  و  شد  حذف 
مابازاء  حقوق  پرداخت  ارزش گذاري 
موردي  به صورت  اما  شد.  جایگزین 
و  برق  و  آب  شامل  زیربنایي  امکانات 
مي گرفت.  قرار  دامداران  اختیار  در  جاده 
در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه 
نیز پرداخت حقوق مابازاء، واگذاري زمین و 
ایجاد اشتغال در طرح هاي جنگل داری مورد 
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جهاد  محترم  وزیر  فروزش،  آقای  جناب  اما 
کشاورزی به این مورد اعتراض کرده و به طور 
در  ابهامات  رفع  و  شفاف سازی  برای  کتبی 
برداشت مضاعف چوب از جنگل به آقای دکتر 
فالح اعالم کردند جلسه ای با شرکت اعضای 
متخصصان  و  مرتع  و  جنگل  شورای عالی 
شود.  تشکیل  ایشان  حضور  در  صاحب نظر 
این جلسه تشکیل شد. آقای دکتر فالح نظرات 
از نظر کمی و کیفی  مطروحه در مصاحبه را 
پذیرفت و در مورد برداشت مضاعف از جنگل 
اعضای  و  است  داده  رخ  اشتباهی  که  گفتند 
شورا و سایرین هم نظر ایشان را تأیید کردند. 
محترم وقت  رئیس  دکتر جعفری،  آقای  فقط 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور پس 
از تشریح موضوع با دید واقع بینانه، برداشت 
و  ندانست  بعید  را  جنگل  از  مضاعف چوب 
به نحوی آن را تأیید کرد. در پایان جلسه مقرر 
شد جلساتی در این مورد هر ماه در تهران و 
همچنین به صورت موردی در جنگل تشکیل 
نیافت.  تحقق  امر  این  که  شود  ابهام  رفع  و 

مهندس نصرتي: پیرو فرمایشات آقاي دکتر 
به  باید  منتظری، براساس تاریخچه گفته شده 
گذشته برگردیم و شرایط حاکمیتي و اقتصادي، 
اجتماعي کشور را مّدنظر قرار دهیم. همچنین 
باید بدانیم که جنگل داری به این معني نیست 
پیاده  کامل  به طور  را  علم  این  بتوانیم  ما  که 
کنیم. جنگل داری مجموعه ای از علوم جنگل 
و علوم اجتماعي است. یعني وقتي مردم در 
به عنوان  مسئله  این  می کنند  زندگي  جایي 
شود. گرفته  درنظر  باید  نیز  اجتماعي  علوم 

گذشته  برنامه های  در  یعنی  ایران:  طبیعت 
اجتماعی  علوم  و  جنگل  علوم  مجموعه  دو 
است؟ اینجا  از  مشکل  و  نشده اند  دیده 

بهداری  در  که  سالي  چند  نصرتي:  مهندس 
محدوده های  تمام  اسب  با  مي کردم  کار 
در  مخصوصًا  می رفتم.  را  جنگل نشینان 
محدوه ساري به تک خانوارها هم سر می زدم. 
آن شیوه زندگی، یک شیوه بدوي غارنشیني 
آن  از  نوعي  هم  دامداري  سیستم  این  است. 
سبک است که باید تغییر می کرد. سیاست های 
این  است.  ساله   5 برنامه ها  و  دوره ای  ما 
محیط زیست  و  طبیعي  منابع  براي  برنامه ها 

عمل 
قــــــرار 
درنهایت  گرفت. 
بررســــي  براساس 
نتایج  عملکرد برنامه ها و 
حاصله از آن تصویب نامه ای 
توسط   1392/3/9 تاریخ  در 
هدف  با  وزیران  محترم  هیئت 
امکان  براي  الزم  شرایط  ایجاد 
انتخاب )واگذاري اراضي صرفًا برای 
دامداري، پرداخت مابازاء و بازنشسته 
شد. وضع  دامداران  توسط  شدن( 

طبیعت ایران: برنامه شما درست بود؟ آیا 
اینکه به دامدار پول و امکانات بدهیم، این 
کار مشکلی نداشته است؟ آیا کشورهای 

دیگر هم همین کار را کرده اند؟ 

بلژیک  و  آلمان  فرانسه،  منتظری:  دکتر 
که  الگویی  ما  داده اند.  انجام  را  کار  این  هم 
در  دامداران  بود.  فرانسه  از  بیشتر  گرفتیم 
جنگل گاو را رها می کردند تا برود و غروب 
برگردد! )عماًل این گونه بود( یکی از دوستان 
بر  مبنی  بود  کرده  محاسبه ای  موقع  آن  در 
دام می زد در  این  که  میزان خسارتی  اینکه 
قبال گوشتی که تولید می کرد چقدر است؟ 
می گذارید  هم  کنار  را  این ها  که  هنگامی 
این  نیست.  قیاس  قابل  اصاًل  که  می ببینید 
بی معنی  و  ندارد  توجیهی  دامداری  شیوه 
مفهوم اش  خروج،  می گوییم  وقتی  است. 
این نبود که اینها دامداری نکنند. اگر همان 
موقع وام هم می خواستند به آنها می دادند 
کنند.  ایجاد  نیمه صنعتی  دامداری  تا 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
باید  یعنی  نبود.  دام  متولی  کشور، 
جهاد  وزارت  دام  امور  معاونت 
کشاورزی این کار را انجام می داد. 
اقتصادی  بازده  باید  دامداری 
داشته باشد و وقتی ندارد، آیا 
هزینه اش را باید سازمان 
و  مراتع  جنگل ها، 
آبخیـــزداری 
کشــور 

باید  را  هزینه اش  اینکه  یا  کند؟  پرداخت 
در  اتفاقات  این  باید  کند؟  پرداخت  کشور 
در  دام  امور  معاونت  ما  بیفتد.  هم  کنار 
بنده  البته  داریم.  کشاورزی  جهاد  وزارت 
جنگلبانی  سازمان  کنم.  توجیه  نمی خواهم 
دامداری  تبدیل  به  منتج   که  را  راه هایی  تمام 
سنتی به نیمه صنعتی و نیمه صنعتی به صنعتی 
نکردن  استقبال  دلیل  گذاشت.  بنیان  بود، 
دامداران، راحتی شرایط آنها بود و همکاری 
اینجا رساند. به  نکردن سایر ارگان ها، ما را 

طبیعت ایران: شما از ارگان ها و سازمان های 
مختلف که دخیل هستند نام می برید و اینکه 
باید دستگاه های مختلف در این مورد هماهنگ 
عمل کنند. شما می گویید متولی دام مجموعه 
سازمان  که  جنگل  متولی  اما  است.  دیگری 

جنگل ها است.

خراب  دام  فقط  را  جنگل  فتوکیان:  مهندس 
نمی کند بلکه برخی موارد دیگر نیز تأثیر منفی 
بر آن می گذارند که عبارتند از: تأمین چوب 
لبنی،  انواع مواد  تهیه  برای  به عنوان سوخت 
تأمین چوب برای ساخت آغل یا ترمیم آن، کت 
زدن و خشکانیدن درختان جنگل برای تأمین 
علوفه در عرصه های لخت و عاری از درخت، 
سرشاخه زنی و استفاده از برگ درختان برای 
خوراک دام و توسعه عرصه گاوسراها از طریق 
بعضًا  که  جنگلی  درختان  قطع  و  زدن  کت 
مجوزهای قانونی هم دارند. بنابراین خسارات 
از  بیشتر  جنگل نشینان  و  دام  توسط  وارده 
است. جنگل داری  طرح های  ساالنه  برداشت 

در سال 1374 طی مصاحبه ای در تلویزیون، 
ضمن بحث های مختلف در زمینه حفظ، احیا، 
توسعه و بهره برداری جنگل در قالب طرح های 
و  خصوصی  دولتی،  )بخش  جنگل داری 
تعاونی های جنگل نشین( که مصوب و قانونمند 
جنگل  از  چوب  مضاعف  برداشت  به  است 
متعرض شدم و گفتم چنانچه این وضعیت ادامه 
یابد بدون شک در پنجاه سال آینده در شمال 
کشور متأسفانه بخش وسیعی از جنگل های مان 
را مخروبه کم بازده و آسیب پذیر خواهیم کرد. 
ریاست  فالح،  دکتر  آقای  مصاحبه،  از  بعد 
محتوای  درمجموع  سازمان  وقت  محترم 
دادند  تشخیص  رضایت بخش  را  مصاحبه 
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کشور جواب نخواهد داد. چون سیاست گذاري 
اصلي وجود ندارد و این برنامه های 5 ساله 
نیز اجرا نمی شوند. بنده سال 1377 که اولین 
سالي بود به چالوس رفته بودم تمام سال را با 
کارشناسان ادارات کل و ستاد، جلسه برگزار 
می کردم. در سال 78 گروهي از کارشناسان 
شمال  طرح های  کل  تا  دادم  تشکیل  خبره 
که  رسیدیم  نتایجی  به  کنیم.  بررسي  را 
سال  در  است.  موجود  آن  گزارش  احتمااًل 
مدیریت جنگل های شمال  ملي  همایش   79
برگزار  رامسر  هتل  در  را  پایدار  توسعه  و 

چاپ  جلد  دو  در  آن  مقاالت  که  کردیم 
کارشناسان  و  عالقه مندان  اختیار  در  و  شد 
بندي  قرار گرفت. در سال 80 طرح هشت  
صیانت در هیئت دولت تصویب شد و به دنبال 
آن برنامه جامع صیانت در سال 82 معرفی 
شد. در طرح صیانت بهره برداري تنها در حد 
اظهارنظر  بود. من آن زمان حق  یک جمله 
دولت  زیربنایی  کمیسیون  در  دادن  رأي  و 
بدي  جلسات  زمینه  این  در  و  نداشتم  را 
نجفي  مهندس  نمونه  براي  می شد.  برگزار 

ماهواره ای  ارائه تصاویر  با  از محیط زیست، 
این  به جنگل های  دام،  خروج  با  که  گفتند 
استدالل شان هم  لطمه وارد می شود.  مناطق 
علوفه  ندارد  وجود  دامي  وقتي  که  بود  این 
آتش سوزي می شود.  درنتیجه  و  می آید  باال 
مبنی  می کردند  بیان  هم  دیگر  دالیل  برخي 
بر اینکه وجود دام، مانعي براي جنگل ایجاد 
در  تحمل جلسه دوساعته،  از  نمی کند. پس 
به  دوستان  از  یکي  همکاري  با  جلسه  آن 
من اجازه حرف زدن دادند. من گفتم آقاي 
نیست  علوفه  واقعی  جنگل  کف  در  نجفي 

آن  کف  در  که  شده  تخریب  جنگل  این  و 
و  دام  هم  آن  عامل  است!  شده  سبز  علوفه 
دامدار است. در مورد ابعاد نقشه و تصاویر 
ایرادهایي  می کردند  صحبت  که  هم  هوایي 
صحبت های  با  که  گرفتم  نقشه  مقیاس  در 
جلسه  این  در  نهایت  در  نمی خواند.  ایشان 
توان  حد  در  بهره برداري  ما،  تالش  با 
یعني  رسید.  به تصویب  جنگل  اکولوژیک 
باشد  کمتر  جنگل  رویش  از  بهره برداری 
شد. تصویب  صیانت  طرح  شکل  این  به  و 

ر  د
جامع  طرح 

اطالعات  ما  مقدماتي 
دقیقي داشتیم ولی در آمار 

جنگل هاي شمال مشکل داریم. 
ساعي  آقاي  برآورد  براساس 

کیلومتر   40 در  کیلومتر   800 که 
اعالم  هکتار   3,200,000 معادل  را 

کرده اند، فرد دیگري برآوردي را معادل 
3,400,000 هکتار ارائه داده است. ولي 

عکس های  براساس  آمریکایي ها 
نوار  چند  و   1335 سال  هوایي 

کتابي   1343 سال  در  شده  تهیه 
سال  در  که  کرده اند  منتشر 

شده  چاپ  تجدید   1346
مهندسي  دفتر  در  و 

دارد.  وجود  نیز 
این  در  آنها 
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 3,200,000 را  مساحت  کتاب،  
هکتار بیان کرده اند. از این مساحت، 
1,700,000 هکتار را جنگل معرفي 
هکتار   1,400,000 که  کرده اند 
حفاظتي  بقیه  و  تجارتي  جنگل  آن 
ابتدای  در  که  تعریفی  در  است. 
کتاب آمده بقیه این مساحت اراضي 
در جلسات  ما  که  است  غیرجنگلي 
معرفي  جنگلي  را  اراضي  این 
می کردیم. در این کتاب مطالب مفیدي آورده 
شده است. براي نمونه اراضي غیرجنگلي با 
است.  شده  معرفي  درصد   10 تا   0 پوشش 
اطالعات و عکس های هوایي  این  براساس 
مساحت  و  شد  تهیه   1/50000 نقشه های 
ارائه  هکتار   2,050,000 شمال  جنگل های 
آقاي  نزد  زمان  آن  در  کالنتري  آقاي  شد. 
که  داشتند  اظهار  و  رفته  هاشمی رفسنجانی 
ایشان  و  داریم  هکتار جنگل   3,400,000
نپذیرفته بودند. من نیز حرف آقاي هاشمي 
را براساس مستندات تأیید کردم. آن زمان 
مردم تنها در اراضي جنگلي کار می کردند. 
نداشت  وجود  میان بند جنگل  در  دام  حتي 
اراضي  تغییر  با  بود.  و قشالق  ییالق  در  و 
شد.  کشیده  میان بند  سمت  به  دام  جلگه ای 
با ورود دام به جنگل، فرم محدوده جنگلي 
متحدالمرکز  دوایر  به صورت  و  تغییر  کرد 
که  مقدماتي  جامع  طرح  وصل  شد.  به هم 
تهیه شد، آمار و اطالعاتي دریافت کردیم که 
تصمیم گیري  و  سیاست گذاري  آن  براساس 
کنیم. شاید اگر در آن زمان بودم این طرح 
را به این شکل شروع نمی کردم و به صورت 
دامدارها  سن  وقتی  می دادم.  انجام  دیگري 
خود  آینده  در  است،  شدن  زیاد  حال  در 
این موضوع از بین می رود و دامداری باقی 
در  سیستم  این  براي  که  برنامه ای  نمی ماند. 
آن وضعیت گنجانده شد، ساماندهي خروج 
این طرح،  ابتداي شروع  در  داشت.  نام  دام 
به  تا  می شد  داده  دامدار  به  زمین  هکتار   4
از این طرح  البته همه  بپردازد.  تولید علوفه 
آخر  سال هاي  در  اما  نمی کردند  استقبال 
اضافه شده  که  تسهیالتی  و  امکانات  به دلیل 
براي  که  زماني  استقبال  کردند. درست  بود، 
اجرا، طرح به مرحله اوج خود رسیده بود، 
نمایندگان به مخالفت با این طرح پرداختند و 
در  درواقع  کردند.  مخالفت  به جاي حمایت، 

برنامه چهارم نه دولت به تعهدات خود عمل 
کرد و نه مجلس. در کشوري مثل کشور ما 
یا نباید طرحي را شروع کنیم یا اگر شروع 
را  تعطیل شود؛ چون همه چیز  نباید  کردیم 
نشدن  موفق  دالیل  از  یکي  می برد.  بین  از 

طرح، رها کردن آن بود.

از  عکس برداري  مورد  در  منتظري:  دکتر 
اشاره  نصرتی  مهندس  که  شمال  جنگل هاي 

عرض  را  توضیحاتي  کردند، 
زماني  مقطع  چهار  کنم. 

شمال  جنگل هاي  از 
شده  عکس برداري 

که 

تاج  با  جنگل ها  سطح  کمي  تغییرات  حدود 
پوشش 10 درصد به باال به  شرح زیر است: 

2088559 اولین دوره، 1334

1989458 دومین دوره،  1346

1847886 سومین دوره،  1373

1939494 چهارمین دوره،  1386

در همین ارتباط ارزیابي کیفي نیز در پنج 
سال  شد:1-  انجام  بدین  شرح  زماني  مقطع 
1337 توسط دکتر راجرز با 753 پالت ثابت 
و 8000 پالت با استفاده از عکس 2- سال 
1353 توسط شرکت یاکوپري با 1264 پالت 
فني  دفتر  توسط   1364 سال   -3 غیرثابت 
 -4 غیرثابت  پالت   15000 با  جنگل داری 
با  جنگل داری  فني  دفتر  توسط   1376 سال 

5000 پالت ثابت و 5- سال 1386 توسط 
بخش خصوصي با 5156 پالت ثابت. 5156 
پالت داراي نقاط UTM بوده که هیچ نشانه و 
آثاري در طبیعت وجود ندارد. در عین حال 
براساس برداشت هاي انجام شده امکان مقایسه 
براي تعیین حدود تغییرات کیفي جنگل را براي 
مقاطع مختلف فراهم می کند که این امر مي تواند 
مبناي خوبي براي تعیین شیوه مدیریت و نوع 

اقدامات باشد.

کار  اشکال  برنامه ها،  این  با  ایران:  طبیعت 
کجاست و چرا تعداد زیادي از دامدارها به 

جنگل برگشتند؟

مهندس نصرتي: براي همین بود که گفتم یا 
تا پایان  اینکه  یا  نباید طرحي را شروع کرد 
ادامه داد. ازطرفي هر طرحي باید مبنایي داشته 
باشد که در طرح جامع همه این موارد وجود 
ایراد  آن  به  افراد  که  مواردي  از  یکي  دارد. 
نیست.  قانوني  طرح،  که  بود  این  می گرفتند 
در صورتی که هر سال در قانون، بودجه ساالنه 
بودجه درنظر  برای آن  و  دیده می شد 
می گرفتند. در بسیاري از مناطق 
سنتی تر که سواد کافي ندارند، به 
بخش دولتي نیز اعتماد نمی کنند 
در  نمی رود.  پیش  طرح  و 
و  تخصصي  بحث ها  ما  سازمان 
علمي است و اکثر افراد متوجه نکات بسیاري 
می شوند. از سازمان که به وزارتخانه می رویم 
مسئله چیز دیگري می شود. مسئله اصلي این 
این طرح حمایت نشد و چون رها  است که 
شد برگشت خورد. حتي ما در جنگل دانشکده 
نیز دام را خارج کردیم و سعي  منابع طبیعي 
در راضي کردن افرادي که مدعي بودند داشتیم 
متأسفانه  اما  ندارند.  و حقوقي  دیگر حق  که 
به علت ضعف وزارتخانه و مجلس و حمایت 
نشدن از طرف نمایندگان، این طرح به صورت 

نیمه کاره باقي ماند.
در  متأسفانه  که  است  این  دیگر  اشکال 
سازمان جنگل ها غیر از دو مقطع کوتاه، بقیه 
با توجه به  مدیران از خارج مجموعه بودند. 
بتوانند  آنها  تا  نیز طول می کشد  زماني  اینکه 
است  ممکن  شوند،  آشنا  ساختار  و  افراد  با 
مواردي را مطرح کنند که سایر افراد نتوانند در 

تصمیمات آنها اثر مثبتی بگذارند.
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بسیاری  که  دیگری  سؤال  ایران:  طبیعت 
چرا  که  است  این  می کنند  مطرح  افراد  از 
سطح  از   نیمی  تنها  جنگل داری  طرح های 
هزار   900 و  می دهند  پوشش  را  جنگل ها 
هکتار از این محدوده، فاقد طرح است. شما 
محدوده  کل  براي  چرا  مسئول،  به عنوان 
جنگل هاي شمال طرح جنگل داری نداشته اید؟

سیاست گذاري  بدون  ما  نصرتي:  مهندس 
شروع  مدل  این  در  کردیم.  شروع  اجرا  از 
به کار  را  مختلفي  روش های  شما  کردن، 
بودم  می گیرید. زماني که من در رأس کار 
طرح  هکتار  هزار  چهارصد  و  میلیون  یک 
پنجاه  و  میلیون  یک  که  داشتیم  جنگل داری 
در  بود.  اجرا  دست  در  آن  از  هکتار  هزار 
بقیه عوامل خارجي، اجازه آگهي کردن برای 
اجرا به ما نمی دادند. دخالت های زیاد، امکان 
می گرفت.  کردن  آگهي  برای  سیستم  از  را 
درواقع به دنبال این بودیم که در سایر نقاط، 
باشد.  حفاظتي تر  طرح ها  آینده،  به  توجه  با 
طرح  بودجه  و  شرایط  با  متناسب  هرساله 
داشتیم.  مشکل  اجرا  برای  ولی  می شد  تهیه 

اجراي  موقع  در  که  بود  این  دیگر  مسئله 
را  خود  کار  هم  جنگل  داخل  عوامل  طرح، 
انجام می دادند؛ بنابراین میزان برداشت دولتي 
مترمکعب  میلیون  دو  از  و  دادیم  کاهش  را 
مکعب  متر  هزار  به هشتصد  برداشت ساالنه 
براي  را  خصوصي  بخش  حتي  رساندیم. 
به کار گرفتیم  بقیه قسمت ها  اجرای طرح در 
و براي حل مشکالت اجتماعي، تعاوني های 
جنگل نشین ایجاد شد. در جایي که مشکالت 
باز هم  تلفیق شد  با هم  اقتصادي  اجتماعي، 
این  سازمان  سیاست  داشت.  وجود  ایراداتي 
است که براي همه موارد طرح تهیه شود. باید 
توجه کرد که اسناد و مدارک ما فني بوده و 
باید نگهداري شود. براي همین است که اسناد 
به صورت دوره ای بررسي می شوند. براي نمونه 
خود بنده طرحي را دیدم )طرح کردکوي( که 
در آن 60 درصد حفاظتي و 40 درصد زیر 
پوشش بهره برداري بود و در طول 40 سال یک 
میلیون متر مکعب چوب از آن برداشت شد.

صحبت های  تأیید  ضمن  فتوکیان:  مهندس 
مهندس نصرتی، باید اشاره کنم که بخشی از 

جنگل های ما رانشی است و با دست بردن در 
آن جز تخریب بیشتر، کاری نکرده ایم. به همین 
دلیل مطالعات خاک شناسی و زمین شناسی و 
تجزیه و تحلیل آنها می تواند متذکر شود که به 

پیکره آن دست نزنیم. 

جدید  طرح های  هم  ما  منتظري:  دکتر 
قبلي  طرح های  اینکه  هم  و  می کردیم  تهیه 
ده  به  تا  می دادیم  قرار  تجدیدنظر  مورد  را 

تذکر  این  با  البته  برسد.  سال 
طرح های  تهیه  براي  که 
اعتبار  به  نیاز  جنگل داری، 
فقط  ساله  هر  و  داشتیم 
اعتبار  هکتار  هزار   100

برای  که  می دادند 
نبود.  بزرگي  عدد  ما 

در  اینکه  به  توجه  با 
این میان جنگل هاي 
شیب  با  حفاظتي 

در  و  تند 
حال  عین 

جنگل هایي
با قابلیت
تخریـب 

نیز  باال  بسیار 
داشت،  وجود 

این  از  برخي  براي 
جنگل ها طرحي تهیه نشده بود. براي جنگلي 
تهیه طرح  تا 80 درصد،  باالي 70  با شیب 
مفهومي ندارد و تنها می توان از آن حفاظت 
کرد. این مرحله از ابتدا در دستور کار دوستان 
روستاها  حاشیه  در  جنگل ها  از  برخی  بود. 
برداشت  هم  و  دام  تحت تأثیر  هم  که  بود 
تهیه  داشت.  قرار  سوخت  تهیه  برای  چوب 
طرح در این نقاط هم مشکالت خاص خود 
را به ویژه در ارتباط با  مردم داشت. سومین 
بودند  غیرتولیدي  که  بود  جنگل هایي  مورد 
مانند سیاه بیشه. موردی که مهندس فتوکیان 
بود  اجتماعي  بحث های  کردند  اشاره  آن  به 
شکل  جنگل داری  طرح های  قالب  در  که 
گرفت. یعني ما جنگل هاي احیایي را درقالب 
تعاوني های روستایي درآوردیم تا از ظرفیت 
این  پایه  ضریب  کنیم.  استفاده  هم  افراد  این 
طرح ها صفر بود. چون طرح ها سودده نبوده 
برابری می کرد.  با هم  آنها  و هزینه و درآمد 

به  و  شد  اصالح  طرح ها  این  ضرایب  بعدها 
عین  در  شدند.  تبدیل  چندمنظوره  طرح های 
نیازهاي  مالي روستاییان و رفع  منابع  تأمین 
آنان، بحث جنگل داری اجتماعي هم به شکل 
مناطق  در  شیوه  این  می شد.  دنبال  خاصي 
اینکه  با  و  داده  نشان  را  خود  اثر  جلگه ای 
نمود خوبي پیدا کرده بود در ده سال دوم وارد 
سیر اداري و مشکالتي شد که آن را از مسیر 
تعاوني  این شیوه طرح در  کرد.  خود خارج 
آورده  به وجود  را  جدیدي  طبقه  روستایي، 

دیگر  زیادي  افراد  بود و حتي 
حاضر به دامداري نبودند.

س  مهند

گذشته،  موفق  طرح های  از  یکی  نصرتي: 
طرح صیانت بود که حساسیت خاصي روي 
به نتیجه  می شد  اجرا  اگر  معتقدم  و  دارم  آن 
می رسید. در شمال کشور از گذشته تا به حال 
جنگل کاری  هکتار،  هزار  سیصد  به  نزدیک 
جنگل هاي  مدیریت  به دنبال  ما  داشته ایم. 
از  فشار  کردن  کم  براي  بودیم.  دست کاشت 
روي جنگل، کمیته جنگل و صنعت فعال بود 
که هر 3 تا 6 ماه یک بار تشکیل می شد. با هم 
کم  را  برداشت  میزان  که  می کردیم  همکاري 
 کنیم و درعوض اجازه عملیات پرورشي داده 
شود. در طرح زراعت چوب نیز فعالیت هایی 
صورت  خانوارها  معیشت  مدیریت  برای 
گرفت که در دوره برداشت 5 ساله، هر ساله 
معیشت آنها به شکلي تأمین شود. بدین شکل 
زراعت چوب در گیالن، مازندران و گلستان 
به شدت در حال رشد بود. در یک جمع بندي 
سازمان  که  است  درست  گفت  می توان  کلي 
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جنگل ها 
در برخي موارد به وظایف 
عمده  که  است  نپرداخته  خود 
دیگران  که  بود  این  به دلیل  هم  آن 
و  نمی دادند  انجام  را  وظایفشان  نیز 
به تنهایي  را  بار  بود  مجبور  سازمان 
پرونده  حال  هر  در  بکشد.  به دوش 
و  نیست  سیاه  ایران  در  جنگلباني 
این زمینه صورت گرفته  خدمات خوبي در 
دارد.  علمي تري  اصالحات  به  نیاز  که  است 
بلوغي  به  سال   60 این  طي  در  جنگلباني 

اجراي  سال  دو  با  متأسفانه  که  بود  رسیده 
طرح تنفس، تقریبًا این بلوغ از بین برده شد. 
این در حالي است که هنوز چهارچوبي براي 
کاري  چه  اینکه  و  طرح ها  این  جایگزیني 
این  ندارد.  وجود  بدهیم  انجام  مي خواهیم 
سیستم درون زا به طور کامل وابسته به بودجه 

دولت و نفت شد.

مورد  در  که  جلسه ای  طي  ایران:  طبیعت 
طرح استراحت جنگل داشتیم و در نشریه 
طبیعت ایران نیز به چاپ رسید براساس 
متأسفانه  مسئوالن،  صحبت های 
مّدنظر  ابتدا  از  آنچه 

طرف داران این طرح بود با آنچه که االن اجرا 
می شود تفاوت زیادی دارد. االن درکنار توقف 
جنگل داری  طرح های  جنگل،  از  بهره برداری 
بود  قرار  در صورتی که  شده اند  متوقف  هم 
قرار  درواقع  شود.  متوقف  بهره برداری  فقط 
بود مسئله دام، موضوع تخریب جنگل برای 
جنگل کاری،  توسعه  معادن،  از  بهره برداری 
احیای جنگل های تخریب یافته و سایر موارد 
مرتبط هم مورد توجه قرار گیرند که متأسفانه 
فعال مغفول مانده اند. به نظر شما سرنوشت این 

طرح در آینده چگونه خواهد شد؟

دکتر منتظري: به نوعي مي توان گفت مصوبه 
»برنامه  باعنوان  هیئت دولت   92/10/16
و  بهره برداري  حفظ،  پایش،  بهینه سازي 
تکمیل کننده  کشور«  جنگل هاي  مدیریت 
این  است.  بوده  دولت  قبلي  مصوبات  سایر 
اساتید مؤسسه تحقیقات  با همکاري  مصوبه 
منابع  دانشکده های  کشور،  مراتع  و  جنگلها 
افراد صاحب نظر در  و  طبیعي سراسر کشور 
داخل و خارج از سازمان تهیه شده که نکات 
برجسته آن را می توان به شرح زیر بیان کرد: 
1- مصوبات قبلي تنها مربوط به جنگل هاي 
شمال بوده اما این مصوبه به کل جنگل هاي 

کشور تعمیم داده شد.

به دلیل  جنگل  واژه های  از  برخي   -2
قرائت هاي مختلف براي اولین بار تعریف یا 

اصالح شد.
موضوع  در  اجماع  به منظور  شد  مقرر    -3
مناطق  براي  جنگل  ملي  برنامه  جنگل، 
رویشي مختلف با تأکید بر حفاظت و توسعه 

پایدار تهیه و به هیئت وزیران ارائه شود.
مقرر  جنگل ها،  تاریخي  اهمیت  به دلیل   -4
پنج گانه  رویشي  مناطق  از  یک  هر  در  شد 
و  ملي  طبیعي  میراث  به عنوان  منطقه  یک 

جهاني ثبت شود.

از جنگل هاي  بهره برداري  که  تأکید شد   -5
شاخص های  و  معیارها  براساس  کشور 

مدیریت پایدار جنگل انجام شود.
طرح های  اجراي  تا  شد  مصوب   -6
از  استفاده  با  کشور  شمال  جنگل داری 
پرورشي  عملیات  و  آسیب دیده  درختان 

به منظور استمرار مدیریت انجام شود.
7- وزارت جهاد کشاورزي موظف شد منابع 
مورد نیاز براي اجراي این تصویب نامه را از 
محل بودجه عمومي ردیف های درآمد، هزینه 

و سایر منابع در اختیار تأمین کند.

مهندس نصرتي: بعد از طرح تنفس جنگل، به 
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همکاران سازمان گفتم که با توجه به موارد 
به وجود آمده تغییراتي در روند طرح ها داده 
طرح ها  برخي  است  الزم  اگر  حتي  شود. 
نگرفت  این کارها صورت  اصالح شود ولي 
روبه رو  بسیاري  مشکالت  با  مسئله  این  و 

خواهد شد.

مهندس فتوکیان: خداوند در قرآن می فرماید 
کوه ها  و  )شما(  آرامش  محل  را  زمین  »آیا 
همچنین  ندادیم؟«  قرار  زمین  میخ های  را 
چگونه  که  بنگرید  کوه ها  »به  می فرماید 

اینکه  یا  شده اند.«  نصب  خود  جای  در 
ببینید  را  آن  که  ستونی  بدون  را  »آسمان ها 
تا شما را  افکند  آفرید و در زمین کوه هایی 
نلرزاند و جایگاه شما آرام باشد و از هرگونه 
و...  ساخت«  منتشر  آن  روی  جنبنده ای 
خداوند این آیات را عبث تذکر نداده است. ما 
حریصانه در طبیعت دخالت می کنیم. کوه ها را 
برای استخراج معادن می کاویم و جنگل ها را 
از بین می بریم. بعد می خواهیم بال نازل نشود، 
نابود  را  ما  نیاید، سیل ویرانگر هستی  زلزله 
نکند و خشکسالی و کم آبی ما را تهدید نکند 
یا اینکه تاالب ها، رودخانه ها و دریاچه های 

ما خشک نشود. 

آمار  به  نیاز  برنامه صحیح،  داشتن  برای 
گفت وگو  این  در  نیست  بد  داریم.  درست 
مطالعات  براساس  شود:  توجه  زیر  آمار  به 
آبخیز  حوزه   103 در  مقدماتی  جامع  طرح 
شمال  جنگل های  مساحت  کشور  شمال 
1,900,000 هکتار برآورده شده که جزئیات 

آن بدین شرح است:
موجودی  و  زیاد  تخریب  با  جنگل های   -1
کمتر از 100 مترمکعب در هکتار به مساحت 

495858 هکتار. 
صورت  آن  در  تخریب  که  جنگل هایی    -2
پوشیده  جوان  توده های  از  اکثراً  و  گرفته 
 200 تا   100 بین  موجودی  با  شده اند 
مترمکعب و مساحت 479822 هکتار، معادل 

26 درصد سطح کل. 
3- جنگل های خوب و مرغوب با موجودی 
بیش از 200 مترمکعب در هکتار به مساحت 
856443 هکتار، معادل 46/7 درصد سطح کل. 
 77842 به مساحت  آبخیز  حوزه  شش   -4
هکتار که آمار برداری نشده و باید جنگل کاری 

و احیا شود. 
آبخیز  حوزه  آبادی های  کل  تعداد 
با  آبادی   4316 کشور،  شمال  جنگل های 
یعنی  آبادی   2607 که  است  دائم  سکنه 
 1709 و  بوده  خانوار   20 زیر  درصد   60
خانوار   20 از  بیش  درصد   40 یعنی  آبادی 
 256 تعداد  این  بر  عالوه  دارند.  سکنه 
با ساکنان موقت در منطقه وجود  نیز  آبادی 
 165071 دائم،  آبادی های  ساکنان  دارد. 
 1061391 آنها  کل  جمعیت  و  بوده  خانوار 
با  آبادی   3401 جمعیت  این  از  است.  نفر 
78390 خانوار و 464562 نفر جمعیت در 
دارند.  اقامت  دائم  به صورت  جنگل  داخل 
جنگل های  آبخیز  حوزه  کل  در   -5
شمال، 33107 واحد دامداری با 4370516 
واحد دامی وجود دارد که 34/4 درصد آن 
دامدار متحرک و 36/2 درصد نیمه متحرک 
بوده و 28/4 درصد نیز دامداری ساکن است 
که در آبادی های حوزه آبخیز حضور دارند. 

شمال  جنگل های  در  دام  تراکم  متوسط 
کشور، 2 واحد دامی و حداکثر 8 واحد دامی 
جنگل های   ،55 شماره  حوزه  در  هکتار  در 
شرق هراز است. با وجود چنین آمار و ارقام 

رها  و  سهمگین 
کردن جنگل بدون حفاظ و 

برداشت هایی که از آن به انحای 
در  آیا  می گیرد،  صورت  مختلف 

50 سال آینده جنگل خواهیم داشت یا 
مرتع مشجر؟ با نظر آقای دکتر منتظری 

موافقم که تا مسئله دام و جنگل نشین را در 
جنگل های شمال حل نکنیم و دولت در مورد 
کل منابع طبیعی عرصه کشور که حدود 80 
درصد سطح آن را تشکیل می دهد، خود را 
در  انسان ها  ما  حیات  نداند  مستقیم  مسئول 
معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت و سیل 
کرد. خواهد  تهدید  را  ما  کشور  مهاجرت 

طبیعت ایران: شما به عنوان مسئوالن جنگل، 
قرار  مدنظر  بیشتر  را  شمال  جنگل هاي 
در  همیشه  زاگرس  جنگل هاي  و  می دادید 
زاگرس  جنگل های  آیا  است.  بوده  حاشیه 
این  که  موضوعی  دارند؟  کمتری  اهمیت 
روزها مورد بحث است زراعت زیراشکوب 
در جنگل هاي زاگرس است. نظر شما در این 

مورد چیست؟

از  ایران  در  جنگل داری  نصرتي:  مهندس 
شمال شروع و به استان هاي دیگر تعمیم داده 
شد. سال ها بعد در سایر نقاط ایران هم بحث 
جنگل و جنگل داری مطرح شد. موضوع دوم 
این است که شرایط منطقه زاگرس به گونه ای 
نبود که طرح های جنگل داری شمال در آن 
اجرا شود و طرح خاص خود را می خواست. 
طرح های اولیه و مرتبط در این زمینه مدیریت 
منابع جنگلي نام داشت. جنگل هاي زاگرس 
نقشه  برخالف شمال، داراي حد و حدود و 
سطح  هوایي  عکس های  براساس  و  نیست 
جنگل کم بوده و بیشتر با رنگ زرد زراعت 
منطقه  چون  ازطرفي  است.  شده  مشخص 
به راحتی  نمی توان  است  عشایري  و  ایلي 
در آن وارد شد مگر اینکه بر مبناي طرحي 
باشد.  منطقه  اجتماعي  مسائل  بر  مبتني  که 
باعث  اجتماعي،  اقتصادي،  مسائل  تنوع 

عقب افتادگي جنگل هاي زاگرس شد.

مهندس فتوکیان: در کشور ترکیه 
مشــابه  به جنگل هـــاي 
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زاگرس، جنگل هاي انرژي می گویند 
که  دارند  وجود  قبایلي  و  قوم ها  و 
خود را صاحب جنگل می دانند. در 
دارد  وجود  بلوط  گونه   25 ترکیه 
در میان این بلوط ها برخي 3 دوره 
طرح  آنجا  در  دارند.  جست دهي 
20 ساله شاخه زاد را به حشم دارها 
دولت  نظارت  با  آنها  درواقع  دادند. 
2 پارسل را قطع می کنند. این روند 
شکل منظمي دارد که تا پایان 20 سال ادامه 
می کردند  تأمین  را  خود  نیاز  هم  می یافت، 
برای  متأسفانه  می شد.  اجرا  طرح ها  هم  و 
از کشورمان،  این محدوده  اجراي طرح های 
نمی شود.  داده  توجه  خور  در  بودجه ای 

اواًل  که  کنم  اشاره  باید  نصرتي:  مهندس 
همانند عرصه های جنگل هاي شمال هرگونه 
است.  مجاز  غرب،  جنگل هاي  در  دخالت 
دومًا حمایت از تولیدات زراعي مانند گندم 
وقتي  می شود.  آن  تخریب  پیشرفت  باعث 
می گوییم 45 درصد منابع آبي ما را زاگرس 
عرصه های  از  بسیاری  و  می کند  تأمین 
کشاورزي را به دلیل تغییر کاربري ها از دست 
جایگزیني  با  را  کاستي ها  این  همه  داده ایم 
کرده ایم.  جبران  طبیعي  منابع  عرصه های 
برنامه ریزي  امکان  شده  باعث  مسئله  همین 

براي آن وجود نداشته باشد.

دکتر منتظري: طبیعتًا کارکردهاي اکولوژیکي 
داراي  رویشي  مختلف  مناطق  در  جنگل 
مالک  و  بوده  تفاوت هایی  و  اشتراک ها 
براساس  نیز  آنها  بر  مدیریت  نوع  انتخاب 
حائز  موضوع  است.  اکولوژیکي  توان  میزان 
رویشي  مناطق  همه  به  واحد  نگاه  اهمیت، 
یعني کاهش و حذف عوامل تخریب و حفظ 
زاگرس  جنگل هاي  است.  آنها  کارکردهاي 
عمدتًا به دلیل فشار بیش از حد و خارج از 
و  شده  پس روي  دچار  اکولوژیکي،  ظرفیت 
جابه جایي  شاهد  مناطق  از  برخي  در  حتي 

مناطق رویشي به ویژه در اکوتون ها هستیم.
برجسته  کارکرد  دو  به  فقط  ما  اگر 
و  ثبات  حفظ  یعني  زاگرس  جنگل هاي 
به ویژه  زاگرس نشینان  براي  زیستي  امنیت 
حفظ  و  تولید  منبع  بزرگ ترین  و  عشایر 
سدهاي  از  برخي  براي  شدن  محسوب  آب 

کشور از نگاه پدافند غیرعامل توجه کرده و 
ارزش آن را محاسبه و در حساب های ملي 
لحاظ کنیم دیگر اجازه نمی دهیم زیراشکوب 
جنگل کشت شود. بلکه همه توان کشور را 
به کار  زاگرس  بازسازي  و  احیا  براي حفظ، 
زیستي  امنیت  خواهیم گرفت چون موضوع 

و آب جزو اولویت های کشور است.

مهندس نصرتي: وقتی برنامه ریزي در سطح 
ملي، محلي شود منابع از بین می رود و وقتي 
می شود  نتیجه اش  نباشد  علمي  مستندات 
زاگرس  حیاتي  بحث های  فعلی.  زاگرس 
مانند آب و حفاظت در اقتصاد این مملکت 
که  می رسیم  به جایي  و  نمی آید  به حساب 
 52 سال  در  می شود.  گذاشته  پا  زیر  قانون 
هر  که  کردند  تصویب  را   34 ماده  اصالحیه 
کرده  آباد   48 سال  تا  را  ملي  اراضي  کس 
به سرچشمه  مسئله  این  و  بدهید  او سند  به 
هر  چراکه  شد  تبدیل  تجاوزات  و  تخلفات 
 72 سال  می کرد.  ضرر  بود،  نگرفته  کس 
 65 تا سال  که  زنده شد   34 ماده  اصالحیه 
بدهید  او  به  گرفت  را  ملي  اراضي  کس  هر 
ضرر  دیدند  مردم  شد.  تمدید  سال  هر  و 
زمین  دنبال  جایي  هر  در  کس  هر  و  کردند 
بود. بعد از اینها ماده دیگري براي تجاوزات 
به تنهایي  دادگستري  االن  شد.  مطرح  بیشتر 
به  رسیدگي  فقط  آن  کار  که  دارد  شعبه ای 
زمین بوده و مبناي رسیدگي، گزارش رسمي 
کارشناسان  است.  دادگستري  کارشناسان 
دارند  موضوع  از  کاملی  شناخت  جنگل 
کشاورزي  بخش  از  کارشناسان  عمدتًا  ولي 
داشته  درستي  تفکیک  نمی توانند  که  هستند 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  درواقع  باشند. 
فني،  مستندات  براساس  کشور،  آبخیزداری 
منطقه ای  موجود،  مدارک  و  شواهد  و  آثار 
دستورات  واقع  در  و  می کند  اعالم  ملي  را 
صحیحی  کارشناسی  مبنای  که  قوانینی  و 
داده  افزایش  را  زاگرس  در  تخریب  ندارند 

و می دهند.

جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  منتظري:  دکتر 
داراي  انساني  نیروي  نظر  از  کشور  مراتع  و 
حدود  چراکه  است  باالیي  بسیار  ظرفیت 
در  صاحب نظر  افراد  و  استاد  نفر  هزار  دو 
شایسته  لذا  دارد.  اختیار  در  کشور  سراسر 

تا  شود  انجام  به گونه ای  هماهنگي ها  است 
بخش اجرا و تحقیقات در کنار هم با تعیین 
طبیعي  منابع  مشکالت  حل  به  اولویت ها 

کشور بپردازند.

مهندس نصرتي: آمار و ارقام ارائه شده باید 
بررسي شوند و دو سازمان  دقیق  به صورت 
و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور باید 

همخواني بیشتري با هم داشته باشند.

حتمًا  نزدیک  آینده  در  ما  فتوکیان:  مهندس 
در شمال کشور با کمبود آب مواجه خواهیم 
این است که مسئوالن رده  شد. توصیه من 
جنگل ها  که  زمستان  فصل  در  دولت  باالی 
از  مرکب  هیئتی  است  کرده  خزان   کاماًل 
سازمان  رئیس  کشاورزی،  جهاد  وزیر 
محیط زیست، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  و  آبخیزداری  و 
جنگل های  از  هوایی  بازدید  برنامه ریزی 
هر  از  تا  کنند  برنامه ریزی  را  کشور  شمال 
نشده  دیر  تا  و  بنگرند  را  فاجعه  عمق  نظر 
یک  دانشگاه ها  اساتید  و  متخصصان  با 
برای  اولویت بندی  با  را  ساله   20 برنامه 
ملی  سند  یک  به عنوان  سرزمین  آمایش 
و  کرده  تنظیم  خدادادی  ثروت  این  برای 
برسانند.  اسالمی  شورای  مجلس  به تصویب 

سرزمین  آمایش  مشکل  نصرتي:  مهندس 
و  مدیریت  اختیار سازمان  در  که  است  این 
برنامه ریزی است و در اختیار دستگاه اجرایي 
اجرایي،  دستگاه  بهترین  درحالی که  نیست. 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
دارد. اختیار  در  را  اطالعات  همه  که  است 

بر  که  روزی  امید  به  ایران:  طبیعت 
کشورمان  باارزش  جنگل های  چالش های 
اکوسیستم های  پایداری  شاهد  و  آییم  فائق 
شما  همه  از  باشیم.  کشور  طبیعی  با ارزش 
با  و  گذاشتید  وقت  که  گرامی  سروران 
شرکت  گفت وگو  این  در  دقیق  اطالعات 
امیدواریم  و  داریم  را  تشکر  کمال  کردید 
تجارب  دادن  قرار  مّدنظر  با  هم  مسئوالن 
مدیریت  در  را  راه  بهترین  عزیزان،  شما 

جنگل های کشور برگزینند.


