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 مقایسه روند کاهش تولید بذر و نهال جنگلی در بخش
خصوصی و دولتی

rifr-ac.ir @rrahimi :1*- نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات مکانیزاسیون، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي، تهران، ایران. پست الکترونیک
2- استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي، تهران، ایران.

3- كارشناس پژوهش، بخش تحقیقات مکانیزاسیون، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي، تهران، ایران.
4- كارشناس، مركز بذر جنگلی خزر، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور، تهران، ایران.

روح اله رحیمی1*، خلیل کریم  زاده اصل2، عباس گرجی چاکسپاری3و بهرام ناصری4

به  صورت  خزر،  دریای  جنوبی  استان  سه  به  نحوی که  بود.  خواهد 
هیرکانی،  جنگل  های  شوربختانه  و  آمد  خواهند  در  یکپارچه 
ساحلی،  نواحی  بر  جمعیت  فشار  شد.  خواهند  نابود  کامل  به  طور 
از دیدگاه  که  یافته است  افزایش  به  طوری  تاکنون،  از سال 1365 
و  تنگنا  نخستین  به  عنوان  جمعیت،  ازدیاد  و  ازدحام  توسعه،  سند 
احیا و توسعه جنگل های هیرکانی خواهد  برای حفظ،  محدودیت 

بود )معتق، 1399(.
آنچه مسلم است، همیشه و در همه جوامع انسانی، عوامل متعدد 
طبیعی و غیرطبیعی از جمله سیل، آفت، آتش سوزی، منفعت طلبی 
مهم تر،  همه  از  و  طبیعی  منابع  تخریب  سبب  غیره،  و  انسانی 
عرصه های جنگلی شده است. در این رابطه، دولت  ها و نهادهای 
و  ترمیم  اصالح،  با  که  داشته  اند  این  بر  سعی  همواره  ذی ربط، 
را  واردشده  آسیب  منابع ضایع شده،  جایگزینی  و  سریع  احیای 
است  شده  حاصل  کمتری  موفقیت  تاکنون،  اما  دهند،  کاهش 

)درمیانی و همکاران، 1394(.
جنگلی،  اراضی  توسعه  و  احیا  در  نبودن  موفق  علل  از جمله 
گونه  های  گواهی شده  و  پربنیه  بذور  از جمله  نهاده   ها  کمبود 

مقدمه
دارایی  های  ارزشمندترین  از  یکی  به   عنوان  جنگلی،  رویشگاه  های 
بشر بر کره خاکی، با سرعت بسیار باالیی در حال تخریب هستند. 
در این ارتباط، طرح های کنترل و توقف بهره برداری از رویشگاه  های 
جنگلی نیز کمتر توانسته است روند رو به رشد تخریب را کاهش 
دهد. بر اساس شاخص  ها و آمارهای موجود، هر ساله سطح وسیعی 
کاربری  ،  تغییر  و  چوب  برداشت  برای  جنگلی،  رویشگاه  های  از 
انجام  آن  جبران  برای  هم  درخوری  تالش  و  می  شود  تخریب 
نمی شود. در این خصوص، آمارهای جهانی نشان می  دهند، تنها در 
مدت 40 سال، یک منطقه جنگلی، به اندازه سطح قاره اروپا از 

.)Ritchi & Roser, 2020( بین رفته است
تخریب شده،  رویشگاه  های  دوباره  نشدن  احیا  و  جنگل  خواری 
دنیا  ابرشهر  بزرگ  ترین  شکل  گیری  سبب  نزدیک  آینده  ای  در 
پیش،  سال   50 حدود  از  شد.  خواهد  خزر  دریای  جنوب  در 
جغرافیدانان خزرشناس، هشدار داده بودند که نطفه  های تشکیل 
ترکمن در حال  بندر  تا  آستارا  از  کیلومتری،  ابرشهر 700  یک 
دنیا  ابرشهر  بزرگ ترین  فراوان،  احتمال  به  که  شکل   گیری است 
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شکل 1- آمار جهانی مساحت از بین رفته جنگل از سال 1990
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جنگلی و نهال  های استاندارد و شناسنامه  دار در بخش دولتی 
به گذشته،  نسبت  نیز در حال حاضر،  است. بخش خصوصی 
در  از این رو،  ندارد.  یادشده  نهاده  های  تهیه  به  چندانی  تمایل 
در  جنگلی  نهال  و  بذر  تولید  کاهش  روند  پیش رو،  نوشتار 
بخش خصوصی و دولتی، مقایسه و راهبردها، برنامه  ها و ساز 

و کارهای اجرای صحیح آن، پیشنهاد شده است.

روند تولید نهال جنگلی و جنگل کاری در بخش خصوصی 
و دولتی

آمارهای ارائه شده توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
طی  جنگلی  نهال  های  تولید  و  جنگل  کاری   ها  مساحت  پیرامون 
سال  های 1370 تا 1397، بیانگر کاهش بسیار محسوس تولید نهال 
است  دولتی  و  بخش خصوصی  در  و سطح جنگل  کاری  ها،  جنگلی 
)شکل  های 2 تا 4(. این شکل ها به وضوح، کاهش تدریجی تمایل به 
تولید نهال  های جنگلی را در بخش خصوصی و دولتی، طی سه دهه 

گذشته، نشان می  دهند.
خصوصی  بخش  توسط  جنگل  کاری  ها  در  محسوس  کاهشی  روند 
دهه  سه  طول  در  می  شود،  مشاهده  است.  مالحظه  قابل  به روشنی 
گذشته، تمایل بخش خصوصی نسبت به جنگل  کاری و احیای اراضی 
در  جنگل  کاری  به  نحوی که  است.  شده  کمتر  سال  به  سال  جنگلی، 
سال 1397، در کمترین سطح انجام شده است. در بخش دولتی هم 
در طول این سه دهه، جنگل کاری تقریبًا کاهش پیدا کرده است ولی 

به شدت روند نزولی بخش خصوصی نبوده است.
 ،1395 تا   1393 سال  های  طی  انجام شده،  پژوهش  های  با  مطابق 
و  خصوصی  بخش  سوی  از  ارائه شده  بذری  نیاز  درخواست  آمار 
بانک ژن  تنها  به  عنوان  به مرکز بذر جنگلی خزر )که از آن  دولتی، 
داشته  افزایشی  روند  می  شود(،  یاد  کشور  در  گونه  های جنگلی  بذر 
است. تا آن زمان، محدوده  های تخریب شده از رویشگاه  های جنگلی، 
به وسیله نهاده  های مرتبط با احیای اراضی )نظیر بذور سالم و پربنیه 
و نهال  های استاندارد(، احیا می شدند. این امر در شرایطی است که 
طرف  از  جنگلی،  بذرهای  درخواست  میزان  اخیر،  سال  چند  طی 
آن،  دنبال  به  و  کرده  پیدا  کاهش  بسیار  دولتی،  و  بخش خصوصی 
داشته  کاهشی  روند  نیز  جنگلی  رویشگاه    های  احیای  و  نهال کاری 

است )شکل 5(.
آمارها، حاکی از آن است که سازمان   های مرتبط، نه تنها هیچگونه 
خطر  دفع  شدت  از  سال  به  سال  بلکه  نکرده،  احساس  را  خطری 
زوال رویشگاه  های جنگلی نیز کاسته  اند. اگرچه بخش دولتی، بنا به 
مأموریتی که بر عهده دارد، موظف به احیای عرصه  های جنگلی و 
جنگل کاری است، مطابق با نمودارهای این نوشتار، به  نظر می  رسد در 
همین مسئولیت محوله نیز، کم کاری شده است. درمجموع، شکل های 
2 تا 5 تداعی کننده نوعی شلختگی و بی  انگیزگی در نهادهای مربوطه، 

نسبت به حفظ، احیا و توسعه عرصه  های جنگلی است.
از دالیل بی رغبتی بخش خصوصی به جنگل کاری، می  توان به حمایت 
با عرصه  های جنگلی و سودآوری بسیار  ضعیف سازمان  های مرتبط 

بیشتر تولید نهال  های مثمر، یا سایر فعالیت  ها اشاره کرد. بنابراین، 
برای نجات رویشگاه  های جنگلی، نیاز به توجه جدی  تر به تولید بذور 
پربنیه و گواهی شده و نهال  های سالم، نخبه و استاندارد از گونه  های 

شکل 2- روند تولید نهال جنگلی در بخش خصوصی و دولتی

شکل 3- مقایسه سطح جنگل  کاری  ها در بخش خصوصی و دولتی

شکل 4- مجموع مساحت جنگل  کاری  ها در بخش خصوصی و دولتی

از طرف  گونه  های جنگلی  بذری  نیاز  آمار درخواست  شکل 5- 
بخش خصوصی و دولتی
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است. دولتی  و  بخش خصوصی  دو  هر  در  جنگلی 

بذر  مراکز  توسعه  به  جدی  توجه  لزوم 
احیای  برای  جنگلی  نهالستان  های  و 

رویشگاه  های جنگلی
پاسخگوی  جنگل،  زادآوری  میزان  که  شرایطی  در 
سطح تخریب یافته نباشد، کاشت جنگل ضروری است. 
آتش  سوزی،  یا  آفات  بروز  در صورت  مواقع  بعضی 
تخریب جنگل به قدری زیاد است که میزان زادآوری 
طبیعی کافی نخواهد بود، همچنین ممکن است بانک بذر 
خاک هم تقریبًا از بین رفته باشد. در چنین شرایطی، 

نقش مرکز بذر جنگلی، به  خوبی مشخص می شود.
این  برای  مطمئن  ذخیره  گاهی  جنگلی،  بذرهای  مرکز 
بتوان  بحران،  عوامل  بروز  صورت  در  تا  بذرهاست 
را  بر جنگل  وارد  میزان خسارت های  پشتوانه آن،  به 
گونه  های جنگلی،  بیشتر  بذر  کرد.  جبران  تا حدودی 
به دالیل مختلف از جمله اطمینان از خلوص ژنتیکی، 
مخلوط نشدن با دیگر بذرها، هزینه باالی جمع  آوری از 
روی زمین و غیره، باید از روی درخت جمع  آوری شود. 
بنابراین، در مراکز بذر جنگلی، بذرها با دقت و حساسیت 
زیاد، با باال رفتن از درخت و با توجه ویژه به کیفیت، صفات 
می شوند. جمع آوری  مطلوب  عملکردی  و  ساختاری 
توسعه  و  احیا  هدف  با  موفق  جنگل  کاری  های  ایجاد 
جنگل نیازمند توجه ویژه به مراکز بذر و نهالستان  های 
مهارت  های  کسب  بذر،  مراکز  توسعه  با  است.  جنگلی 
متولیان  خیال  به روز،  فناوری  های  به کارگیری  و  الزم 
موجود  از  اطمینان  و  بذری  ذخیره  تأمین  بابت  از  امر 
بودن انواع بذرهای جنگلی، آسوده خواهد شد. در این 
ارتباط، دولت آلمان و اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت، 
کردند،  آغاز   Bonn Challenge با عنوان  را  پروژه ای 
طی این پروژه، قرار است تا سال 2030، مساحتی برابر 
350 میلیون هکتار از جنگل های سرتاسر دنیا احیا شود 
و مزایای پوشش سبز برای جوامع شهری به بهترین شکل 
ممکن، به ارمغان آید. تاکنون بیش از 170 میلیون هکتار 
از اراضی جنگلی جهان، احیا شده و بسیاری از کشورها با 
مشارکت در این پروژه، پیشرفت های چشمگیری را تجربه 
برآورده کردن مفاد قرارداد، تالش کرده اند.  برای  کرده و 
به  طور کلی، احداث مراکز بذر و نهالستان های جنگلی برای 
اجرای پروژه های طرح  های جنگل داری و احیای جنگل ها 
سبز،  فضای  توسعه  چوب،  تولید  همچون  اهدافی  با  و 
بهسازی محیط زیست، حفاظت و اصالح خاک، جلوگیری 
از فرسایش آبی، همچنین برای ایجاد پارک های جنگلی 

دست کاشت و فضاهای سبز کارخانه ها انجام می شود.
است.  سابقه ای طوالنی  دارای  دنیا،  در  بذر  مراکز  فعالیت 

بزرگ ترین و مهم ترین مرکز بذر در دنیا، خزانه جهانی بذر است که 
برخی آن را »خزانه بذر روز قیامت« می نامند. خزانه جهانی بذر در 
مجمع الجزایر سوالبارد نروژ در 100 کیلومتری قطب شمال قرار دارد 
که با هدف ذخیره  سازی انواع بذرهای استراتژیک از سراسر جهان و 
حفاظت از گونه های مختلف گیاهی از جنگ، بیماری و سایر بالیای 
طبیعی، در سال 2008 میالدی ساخته شده است. درهای این خزانه 
بزرگ، برای جلوگیری از قرار گرفتن بذرها در معرض دنیای خارج، 
تنها چند بار در سال باز می شوند. این خزانه بیش از 1/1 میلیون نمونه 
بذر از حدود 6000 گونه گیاهی دارد که از 89 بانک بذر در سراسر 
جهان جمع  آوری شده، برای در امان ماندن از خطر باال آمدن آب دریاها، 
در ارتفاع 130 متری کوه ساخته شده و مانند الیه منجمد عمق زمین، 
دانه هاي غذایي را دست کم تا 200 سال حفظ می کند. ذخیره بذر درختان 
مختلف در این مرکز، مي تواند تغییرات طوالني مدت ایجاد شده در تنوع 
ژنتیکي درختان جنگلی در کشورهاي مختلف را تحت کنترل نگه دارد. 

مرکز بذر جنگلی خزر، تنها مرکز بذر جنگلی موجود در 
کشور

بذر  مرکز  بذر جنگلی موجود در کشور،  مرکز  تنها  در حال حاضر، 
جنگلی خزر، واقع در شهرستان آمل است )شکل 6 و 7(. این مرکز، 
در واقع بانک ذخیره بذرهای جنگلی در کشور است و در مواقع لزوم، 
با تأمین به  موقع بذرهای مورد نیاز سازمان های مختلف از جمله سازمان 
نیز  و  تابعه  طبیعی  منابع  ادارات  کشور،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
به احیای رویشگاه  های جنگلی  بخش  های خصوصی، کمک شایانی 
می کند و از انقراض گونه   های مختلف جنگلی، جلوگیری خواهد کرد 
)شکل 8(. همه مراکز و نهالستان  های جنگلی اعم از دولتی و خصوصی، 
باید براساس سیاست  های مدون در رابطه با کاشت و احیای جنگل برای 
سال  های آینده، برنامه  ریزی و نیازهای خود را به این مرکز اعالم کنند.
و  امکانات  است،  کرده  کار  به  شروع   ،1372 سال  در  مرکز  این 
مکانیزاسیون موجود در این مرکز بذر، شامل ابزارآالت ایمنی صعود 
بذر،  آزمایش  دستگاه  های  بذر،  بوجاری  سیستم  های  درخت،  از 
دستگاه  های تیمار بذر با روش  های مختلف از جمله گرما/سرمادهی، 
خراش با آب جوش/اسید و سردخانه ثابت به حجم 60 متر مکعب 
به کار مرکز، از شرکت  ابتدای شروع  بیشتر این دستگاه  ها در  است. 
بی سی سی )BCC( کشور سوئد خریداری شده   که با گذشت حدود 30 
سال از عمر این دستگاه  ها، تقریبًا همگی مستهلک شده اند، بنابراین، 
جایگزینی آنها و به کارگیری تکنولوژی  های جدیدتر بسیار ضروری 
است. از دیگر مشکالت موجود در این مرکز بذر، نبود دستگاه  های 
دستگاه  های  از  استفاده  و  جنگلی  بذرهای  مختص  آزمایشگاهی 
آزمایشگاهی بذرهای کشاورزی است. در صورتی که بذرهای جنگلی، 
از نظر صفات ساختاری و عملکردی )اندازه، چگالی، درصد رطوبت و 

...(، تفاوت  های اساسی با بذرهای کشاورزی دارند.
  فرایند تأمین بذر، بیشتر مبتنی بر مراجعه به رویشگاه های هر گونه 
و جمع آوری آن از پایه های نخبه است. بهترین مرجع برای دریافت 
بذر پایه  های نخبه، مراکز بذر هستند که با توجه به تجارب و تخصص 
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غیر جنگلی معطوف کرده  اند و از آن فاجعه  بارتر، این مراکز بخش عمده 
زمین  های خود را یا اجاره داده، یا به کشت محصوالت کشاورزی و 
دولتی  تمایل بخش  داده  اند. دالیل کاهش  اختصاص  دارویی  گیاهان 
به سیاست  های دولت و سازمان  نهال جنگلی،  تولید  به  و خصوصی 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر می  گردد که متأسفانه در سال  های 
اخیر، احیای جنگل ها را تقریبًا رها کرده و بیشتر بر حفاظت از آنها 
است  نبوده    موفق  چندان  هم  زمینه  این  در  متأسفانه  که  کرده    تمرکز 
)آمار ارائه شده در شکل 3 گواه این مدعاست(. از دالیل اصلی این 
منابع  بر  نادرست حاکم  مدیریت  و  اشتباه  بی تدبیری  ها، سیاست  های 
طبیعی کشور در طول سالیان اخیر است، اگر کشور بر مبنای مدیریت 

شکل 6- نمای کلی از مرکز بذر جنگلی خزر

شکل 7- نمای نزدیک از مرکز بذر جنگلی خزر

بهترین و مناسب  ترین بذرها را جمع  آوری کنند  خود می  توانند 
اختیار  را در  آنها  لزوم در سریع  ترین زمان ممکن  مواقع  و در 
نهالستان  ها یا دیگر نهاد  های اجرایی قرار دهند. گاهی، تعدادی 
از نهالستان  ها، بنا به دالیل مختلف از جمله طوالنی شدن فرایند 
بذر  مرکز  کارشناسان  به  بی اعتمادی  یا  اداری،  دیوان  ساالری 
جنگلی، به تنهایی اقدام به جمع  آوری بذر از رویشگاه  های طبیعی 
می کنند، این موضوع می تواند یکی از دالیل کاهش درخواست و تحویل 
تأسف  آور  باشد.  اخیر  سال  های  طی  خزر  جنگلی  بذر  مرکز  در  بذر 
اینکه در طول سال  های اخیر، بیشتر نهالستان  های جنگلی اعم از بخش 
خصوصی و دولتی، عمده فعالیت  های خود را بر تولید نهال  های مثمر 
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پاسخگوی  موجود  منابع  نه تنها  شود،  اداره  به  روز  و  کارآمد  صحیح، 
نیازهای داخلی کشور خواهند بود، که حتی می  توانند سهم عمده  ای از 

نیازهای سایر کشورها را نیز تأمین کنند.
 

لزوم توجه به توسعه مکانیزاسیون در مراکز بذر جنگلی
در  بذر  مراکز  اهمیت  و  ژنتیکی  ذخایر  از  حفاظت  ضرورت  به  دلیل 
ذخیره   سازی و نگهداری از این گوهرهای گرانبها و نقش آنها در احیا و 
توسعه جنگل  ها، امروزه بیشتر مراکز بذر دنیا، مجهز به سیستم  های هوشمند 
کنترل و مراقبت هستند. توسعه مکانیزاسیون در این مراکز، همه مراحل و 
فرایندهای موجود را از جمله جمع  آوری و انتقال بذر، کنترل، خالص  سازی 
و درجه  بندی بذرها، ذخیره و نگهداری و در نهایت پایش و مراقبت از 
انبار بذر در بر می  گیرد و سبب افزایش دقت، کیفیت و سرعت کار می  شود.
لزوم توسعه مراکز بذر و نهالستان  های جنگلی، در مرحله اول، توجه 
معنای  به  طبیعی،  منابع  مکانیزاسیون  است.  مکانیزاسیون  توسعه  به 
به کارگیری هر گونه ماشین و ابزار برای پیاده  سازی یک مدیریت دقیق 
و پایدار با هدف کاهش هزینه، کاهش سختی کار، افزایش جذابیت و 
رغبت به کار، مدیریت مصرف نهاده، یکنواختی و تسریع عملیات، انجام 
به موقع کار و بهبود دقت و کیفیت در افزایش کارایی و بهره  وری است. 
در  جنگل  احیای  کاهش  حتی  و  جنگل کاری  توسعه  عدم  دالیل  از 
جنگل  مکانیزاسیون  به  بی توجهی  گذشته،  به  نسبت  اخیر  سال  های 
به رشد  با توجه  است. احیای جنگل، کاری دشوار و هزینه  بر است. 
افسارگسیخته تورم و تحریم  های ظالمانه علیه توسعه کشور، سیاست   
سازمان های اجرایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، 
خود به  خود به سوی کاهش هزینه  ها سوق پیدا کرده است، حتی اگر سبب 
انجام نشدن رسالت اصلی آن سازمان و افول تدریجی منابع طبیعی شود.
کاهش هزینه  ها، تسهیل کار، افزایش جذابیت و رغبت به کار تنها با 
ورود مکانیزاسیون امکان   پذیر است. هرچند در ابتدای کار، نیاز به صرف 
هزینه  های ثابت برای ورود مکانیزاسیون است، به مرور زمان و در طول 
اولیه، جبران خواهند شد و سودآوری کار  بعد، هزینه  های  چند سال 

نسبت به حالت سنتی به  سرعت افزایش خواهد یافت.
با مکانیزه  عملیات مختلفی در احیا و توسعه جنگل وجود دارد که 
در  کار،  انجام  در  سهولت  و  عملیات  این  در  تسریع  ضمن  شدن، 
هزینه  های جاری از جمله هزینه کارگری نیز صرفه  جویی چشمگیری 
خواهد شد. از جمله این عملیات می توان به جمع  آوری بذور مرغوب از 
روی درختان، بوجاری، فراوری و نگهداری بذر، کاشت و تولید نهال، 
عملیات برداشت نهال و انتقال به عرصه و کاشت و نگهداری نهال در 
عرصه اشاره کرد که می توان همگی آنها را به صورت تمام مکانیزه انجام 
است، با این کار احیای جنگل تسریع و از نابودی این ثروت عظیم 

خدادادی جلوگیری خواهد شد.
اهمیت توسعه و به روزرسانی مرکز بذرهای جنگلی، زمانی بهتر آشکار 
می  شود که بدانیم در مواقع ضروری مانند شرایط پس از آتش  سوزی  ، 
به  بین رفته،  از  برای احیای دوباره جنگل  ها و مراتع  ضروری است 
میزان کافی بذر سالم و سازگار با شرایط هر منطقه در اختیار داشته 
باشیم )حسینی، 1372(. شاید بتوان یکی از دالیل کاهش تولید بذر 
و نهال جنگلی در طول سال  های اخیر را عدم توسعه مکانیزاسیون در 
مرکز بذر جنگلی خزر دانست، چرا که با توسعه مکانیزاسیون، امکان 
جمع  آوری و ذخیره  سازی بذرهای مرغوب  تر، با هزینه و صرف زمان 
کمتر میسر خواهد بود. بنابراین، رغبت و اعتماد نهالستان  های جنگلی و 

سایر سازمان های مرتبط نیز به این مرکز بیشتر خواهد بود.

ضریب مکانیزاسیون نهالستان  های جنگلی کشور
موفقیت در تولید نهال در نهالستان، از لحاظ کمی و کیفی و استقرار 
از این  رو،  دارد.  بستگی  کاشته شده  بذر  به  جنگل کاري  ها،  در  آنها 
صفات  از  اطالع  عالوه بر  باید  نهالستان،  مسئوالن  و  جنگلبانان 
و  )بیوشیمیایی  عملکردی  و  مرفولوژی(  و  )فیزیکی  ساختاری 
فیزیولوژیکی( بذرها و منشأ آنها، از دقت و سرعت عمل الزم نیز 
در عملیات کاشت، نگهداری و انتقال نهال به عرصه برخوردار باشند 
 Faraji( نهالستان  هاست  امر، توسعه مکانیزاسیون در  این  که الزمه 

شکل 9- ضریب مکانیزاسیون نهالستان  های جنگلی خارج از شمال در مقایسه با شکل 8- جمع  آوری و نگهداری بذر در مرکز بذر جنگلی خزر
شمال در سال 1399
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مسائل  اولویت  است،  بوده  روبه رو  ظالمانه  تحریم  های  و  اقتصادی 
اقتصادی و مبارزه با تحریم  ، سبب شده است که توجه به محیط زیست 
فراموشی سپرده شود.  به  نقش جنگل در سالمتی جامعه،  اهمیت  و 
نبود احساس خطر نسبت به معضل زوال تدریجی جنگل  های کشور، 
از سوی  استراتژیک و حیاتی  به  عنوان مسئله  آن  نپذیرفتن  همچنین 
پی  در  را  جنگلی  اکوسیستم  های  تدریجی  زوال  مربوطه،  مسئوالن 
خواهد داشت. همان طور که آمارها نشان می دهند، در طول چند سال 
اخیر، جمع  آوری، ذخیره  سازی و ارائه بذرهای جنگلی در مرکز بذر 
جنگلی خزر )تنها مرکز بذر جنگلی کشور( و تولید نهال جنگلی در 
نهالستان  های کشور، همچنین وسعت جنگل  کاری توسط سازمان های 
خصوصی و دولتی، سال به سال رو به کاهش بوده است. در حالی که 
تخریب جنگل در طول این سال  ها نسبت به سال  های پیش افزایش 
به منابع طبیعی و به خصوص  یافته است. از دالیل اصلی بی  توجهی 
این  در  بحران  وجود  پذیرش  و  درک  نبود  جنگلی،  رویشگاه  های 
محیط زیست،  فعاالن  است،  ضروری  نخست  گام  در  است.  بخش 
و  جنگل  بخش  در  فعال  مروجان  و  محققان  مردم نهاد،  سازمان  های 
مرتع و به  طور کلی محیط زیست و منابع طبیعی، باید این مشکالت را 
شناسایی، دسته  بندی، اولویت  بندی و تحلیل کنند و از طریق مقاالت، 
به  همایش  ها، سخنرانی  ها و سایت  های خبری، مشکالت موجود را 
پافشاری،  از  نتیجه دست  تا حصول  و  کنند  تفهیم  ذی  ربط  نهادهای 

استقامت و تالش بر ندارند.
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.)Poor et al., 2005
از  خارج  در  گیاهان  از  بهینه  استفاده  عمده  موانع  از  یکی 
طوالنی  و  جوانه  زنی  میزان  محدودیت  طبیعی،  رویشگاه  هاي 
بودن خواب بذر آنهاست. در این رابطه، توسعه و به روزرسانی 
مراکز تهیه و نگهداری بذرهای جنگلی و نیز ورود مکانیزاسیون 
Gup- )در نهالستان  های جنگلی، اهمیت دوچندان پیدا می  کند 

.)ta, 2003
مطابق با پژوهش  های انجام شده پیرامون بررسی وضعیت مکانیزاسیون 
نهالستان  های  مکانیزاسیون  ضریب  کشور،  جنگلی  نهالستان  های 
جنگلی برای نهالستان  های واقع در خارج از شمال و شمال، به  ترتیب 

1/59 و 0/51 محاسبه شد )شکل 9(.
مرحله  به  بیشتر  نهالستان  ها  در  شاخص  این  اینکه  به  توجه  با 
خاک  ورزی مربوط است، لزوم توسعه مکانیزاسیون در سایر مراحل، 
)نگهداری  برداشت  از  پس  و  )نهال کنی(  برداشت  مرحله  در  به ویژه 
انتقال صحیح و به موقع به عرصه( به شدت احساس  صحیح نهال و 

می  شود.
یکی از دالیل کاهش رغبت نهالستان  ها به تولید نهال جنگلی، می  تواند 
به  دلیل پایین بودن ضریب مکانیزاسیون و در نتیجه پایین آمدن کیفیت 
کار و افزایش سختی کار باشد. توسعه ماشین  آالت و ادوات کشاورزی 
و منابع طبیعی، به  عنوان یکی از موضوعات مهم در بحث کشاورزی و 
منابع طبیعی کشور، تأثیر بسزایی در کاهش هزینه  های تولید، افزایش 
کیفیت و ارتقای درآمد تولید کنندگان داشته است که متأسفانه عوامل 
مختلفی همچون خرد بودن اراضی، قیمت باالی تراکتور و ماشین  آالت 
کشاورزی و نبود امنیت خاطر برای سرمایه  گذار سبب ایجاد فاصله 

زیاد ما با کشورهای توسعه یافته دنیا شده است.
درک  و  کشاورزی  حوزه  در  خصوصی  بخش  فعال  حضور  به  دلیل 
بیشتر سرمایه  گذاری  های  این بخش،  اهمیت توسعه مکانیزاسیون در 
مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انجام شده و بخش منابع طبیعی از 
ارتباط، از سال 1392 تا 1398،  این  این قافله جا مانده است. در 
در  تومان  میلیارد   500 و  هزار   8 از  بیش  معادل  قابل توجهی  رقم 
حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه  گذاری شده است، اما در حوزه 
به  بیشتری  با سرعت  به سال  متأسفانه سال  که  منابع طبیعی کشور، 
سمت زوال و نابودی پیش می  رود، شاهد سرمایه  گذاری چندانی در 
بخش  در  )به ویژه  آن  توسعه  و  احیا  برای  مکانیزاسیون  به کارگیری 

جنگل( نبوده  ایم.

نتیجه  گیری کلی
ساختن آینده، به تصمیمات امروز بستگی دارد. بی شک، همه ما باید 
در  جامعه  سالمتی  پای  وقتی  باشیم.  پاسخگو  آینده  نسل  برابر  در 
جنگل  ها  تأثیر  باشد.  آن  از  اولی  تر  نباید  برنامه  ای  هیچ  باشد،  میان 
در تولید اکسیژن و ایجاد هوای پاک و سالم و تعبیر رگ  های حیات 
جنگل  پررنگ  نقش  محیط زیست،  دلسوزان  و  فعاالن  توسط  آن  به 
متأسفانه  می  کند.  هویدا  بیش از پیش  روان  و  جسم  سالمتی  در  را 
با مسائل ریز و درشت از جمله مسائل  در سال  های اخیر که کشور 


