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 ماده "ف" بند ذیل در رسید و اسالمی شوراي مجلس تصویب به جنگل استراحت قانون 1396 در سال

 تصویب از سال 3 مدت ظرف بایستمی آن، مواد از برخی اساس بر. شد گنجانده نیز ششم برنامه قانون 38

ردیف اعتباري مستقل جهت ارتقاء پوشش  د.یگردهاي جنگلداري تدوین و اجرا میطرحجایگزین  طرح آن،

تسهیالت الزم جهت توسعه زراعت چوب و یافت و هیرکانی اختصاص میي هاکامل و مؤثر حفاظت از جنگل

گردید. در شماره قبل به موضوع زراعت و واردات هم  میرافواردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزي) 

چوب پرداخته شد و مشخص گردید تاکنون در افزایش واردات چوب موفقیتی حاصل نشد. در رابطه با طرح 

و شرح خدمات آن با سند راهبردي مدیریت پایدار جنگل هاي جنگداري، در حال حاضر ن طرحجایگزی

همکاري چند دانشکده منابع طبیعی تهیه شد. این سند مشتمل بر دستورالعمل خاصی بوده که نسبت به 

با این کند. تري از جنگل استخراج میهاي جنگلداري سابق، اطالعات بیشتر و جزئیهاي طرحدستورالعمل

  شود: هایی روبرو است که در ذیل به چند مورد آن اشاره میحال تهیه و اجراي طرح تفضیلی آن با چالش

آوري اطالعات ها جدول و فرم جمعمشتمل بر ده سند راهبردي مدیریت پایدار جنگلمنابع تأمین اعتبار:  -

هاي هیرکانی به دو مؤلفه نیروي میلیون هکتار جنگل 2هاي مورد نیاز براي حدود است. استخراج داده

انسانی و منابع مالی نیاز دارد. دولت یازدهم و مجلس شوراي اسالمی دوره دهم که ابتکار تصویب طرح 

هاي جنگلی برآیند. استراحت جنگل از آنها بود نتوانستند از عهده تأمین اعتبار مورد نیاز حفاظت از عرصه

باشد، مدت گیري ویروس کرونا میبا تبعات اقتصادي ناشی از همهاکنون از دوره دولت یازدهم که درگیر 

ها و تورم مواجه است. در این شرایط تأمین زیادي نمانده است. مجلس یازدهم نیز با فشار سنگین تحریم

 هاي مهم تبدیل شده استمنابع مالی مورد نیاز تهیه طرح تفضیلی و اجراي آن به یکی از چالش

سند راهبردي مدیریت در شرح خدمات مربوط به تهیه اي طرح جایگزین: رمایههاي جاري و سهزینه -

هاي جنگل، مرمت حصارهاي حفاظتی، مرمت و نگهداري و احداث جاده احیاء هاي، برنامهپایدار جنگل

هاي جنگلداري خانوارها دیده شده است. در طرحهاي اداري، ساماندهی دام و تکجنگلی و ساختمان

شد. در برداري و فروش چوب تأمین میهاي جاري و هزینه هاي اجراي تعهدات از محل بهرهسابق، هزینه
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طرح جایگزین، بدون برداشت چوب از جنگل و یا با برداشت حداقلی درختان بادافتاده و شکسته چگونه 

 توان هزینه جاري و اجراي تعهدات طرح را تأمین کرد؟  می

سند راهبردي مدیریت پایدار جنگل، نامشخص بودن نقش ابهامات  نقش مردم در مدیریت جنگل: یکی از -

باشد. نادیده گرفتن نشینان) در مدیریت جنگل در برنامه پسااستراحت میمردم (روستائیان و جنگل

بومیان اشکال اساسی در امر مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی کشور بوده است. در گذشته جز در تعداد 

نشینان هاي بزرگ جنگلداري، روستائیان و جنگلنشین، در بقیه طرحهاي جنگلتعاونیشمار انگشت

هاي مرور احساس تضاد منافع بین مجریان طرحجایگاهی در مدیریت جنگل نداشتند. به همین دلیل به

آفرینی ور شد. تجربه بیش از نیم قرن جنگلداري در ایران ثابت کرد بدون نقشجنگلداري و بومیان شعله

 هاي جنگلداري امیدوار بود. هاي مهمی مانند طرح جایگزین طرحتوان به موفقیت برنامهم، نمیمرد

هاي متعددي در رابطه با آثار اجراي تاکنون پژوهش 70ساختار سازمانی متولی منابع طبیعی: از دهه  -

ها پژوهش هاي جنگلداري اجراگردید. اگرچه در موارد معدودي از اینشناسی در طرحهاي جنگلمدل

ها داللت بر علمی بودن روش گذاري و یا مدیریتی هم گزارش شد. اما برآیند نتایج پژوهشضعف نشانه

ها دلیل بر نبود ضعف در هاي هیرکانی داشته است. هرچند نتایج این بررسیمدیریت اعمال شده در جنگل

گرفت، اما تغییر سی قرار میباشد که در جایش باید با دقت مورد بررهاي جنگلداري سابق نمیطرح

هاي متولی توسعه روستایی و کشاورزي، فشار کاربري (قانونی و غیرقانونی)، ناهماهنگی بین وزارتخانه

باشد. نبود متولی ها هنوز از مشکالت این سازمان میهاي بیرونی به سازمان جنگلها و ارگانسازمان

هاي غیر معمول و غیر معقول یل اصلی دست اندازيقدرتمند منابع طبیعی در دولت در سطح وزارت دل

هاي فراروي جنگلبانی ترین چالشها به منابع طبیعی بوده و هست. و این از اساسیخارج از سازمان جنگل

 ایران است. 

 

نشینان در رود طرح جایگزین به عنوان مدلی آبخیزمحور و بر مبناي مشارکت حداکثري جنگلانتظار می

هاي اقتصادي از مندي حداقلی از چوب درختان جنگلی و توجه سایر جنبهو مبتنی بر بهرهمدیریت جنگل 

رود در فاز تدوین انتظار می عالوهجمله گردشگري و محصوالت فرعی، هرچه زودتر تدوین و اجرا گردد. به

ند و مندها و مراتع که از نیم قرن تجربه تهیه طرح بهرهطرح تفضیلی کارشناسان سازمان جنگل

 ها و مراتع کشور بازیگران اصلی آن باشند. محققان موسسه تحقیقات جنگل

  


