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جالل هناره خلیانی*1و مهدی پورهاشمی2

برای متوقف کردن این سیر قهقرایی در اکوسیستم ها و دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار، میلیون ها هکتار از اکوسیستم های طبیعی نیاز به احیا و 
بازسازی دارند. جدیدترین آمار در زمینه وابستگی معیشتی جوامع به 
اکوسیستم های جنگل طبیعی نشان از آن دارد که در سراسر جهان، بیش 
و  معیشت  تأمین  برای  نفر  میلیارد  دو  از 
نیازهای اولیه خود در زمینه انرژی به منابع 
 .)IPBES, 2019( جنگلی وابسته هستند
همه گیری  در  سال 2020  جهانی  تجربه 
ویروس COVID-19  نیز مشخص کرد که 
چگونه سالمت و رفاه بشر به سالمت کره 
زمین و چرخه های زیستی وابسته است، 
بنابراین مشارکت در یک جنبش جهانی 
اکوسیستم ها،  بازسازی  و  احیا  برای 
اقتصادهای  و  جوامع  تقویت  کلید 
است. زمین  کره  آینده  برای  بشری 
محیط زیستی،  بحران های  پس زمینه  در 
ملل،  سازمان  اکوسیستم  احیای  دهه 
اکوسیستم های  احیای  برای  فرصتی 
بشر هستند.  پشتیبان حیات  تأمین کننده خدمات  که  طبیعی است 
اگرچه ممکن است یک دهه، مدتی طوالنی به نظر برسد، اما دانشمندان 
بر این عقیده هستند که در 10 سال آینده بیشترین حجم فعالیت ها 
برای جلوگیری از تغییرات آب وهوایی و از بین رفتن تنوع  زیستی 
را شاهد خواهیم بود. هم زمان شدن اعالمیه دهه احیای اکوسیستم 
با برنامه راهبردی سازمان ملل برای جنگل ها )2030-2017( که 
با هدف برگشت پوشش جنگلی از دست رفته در سرتاسر جهان از 
طریق مدیریت پایدار جنگل و تمرکز بیشتر بر حفاظت برای مقابله 
باعث   ،)UN, 2017( است  شده  تنظیم  آب وهوایی  تغییرات  با 
برابر  در  دهه،  این  در  مشارکت کننده  کشورهای  که  شد  خواهد 
هر دو دعوت به اقدام سازمان ملل متحد نتایج خوبی ارائه دهند.

مقدمه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یکم مارس 2019 )دهم اسفند 
احیای  دهه  را   )2021-2030( جاری  قرن  سوم  دهه   ،)1397
اکوسیستم )UN Decade on Ecosystem Restoration( اعالم 

کرد )UNEA, 2019(. این فراخوان به دلیل 
فعالیت های  به  بخشیدن  سرعت  به  نیاز 
احیایی و بازسازی اکوسیستم های تخریب 
شده )Suding, 2011(، مبارزه با بحران 
گرمایش آب وهوا، افزایش امنیت غذایی، 
تأمین آب تمیز و محافظت از تنوع زیستی 
متوقف  گرفت.  شکل  جهانی  سطح  در 
تخریب  روند  نمودن  معکوس  و  کردن 
و  آینده  سال   10 طول  در  اکوسیستم ها 
بازیابی  به  نیاز  در مورد  آگاهی  افزایش 
اکوسیستم های طبیعی و مزایای بسیاری 
که این اکوسیستم ها برای بشریت به  همراه 
دارند، ایده اصلی چالش احیای اکوسیستم 
سازمان ملل را تشکیل می دهد. این دهه، 
فراخوانی است برای محافظت و احیای 

اکوسیستم ها در سراسر جهان به نفع مردم و طبیعت، زیرا تنها در 
جوامع  معیشت  می توان  که  اکوسیستم هاست  بودن  سالم  صورت 
را بهبود بخشید، با تغییرات آب وهوایی مقابله کرد و کاهش تنوع 

زیستی را متوقف نمود.
براساس آمار اعالم شده، در دهه گذشته )2020-2010(، هر ساله 
تخریبی  عوامل  اثر  در  جهان  جنگل های  از  هکتار  میلیون   4/7
)FAO, 2020(، همچنین، در  از دسترس خارج شده اند  مختلف 
تخلیه  یا  تخریب  جهان  تاالب های  از  نیمی  گذشته،  سال   100
شده اند. از سال 1980 تا کنون 20 درصد )3/6 میلیون هکتار( 
از سطح کل جنگل های مانگرو در جهان از بین رفته اند. بنابراین، 

دهه در شده، اعالم آمار براساس
4/7 ساله هر ،)2010-2020( گذشته
جهان جنگلهای از هکتار میلیون
از مختلف تخریبی عوامل اثر در
،)FAO, 2020(دسترسخارجشدهاند
نیمی گذشته، 100سال در همچنین،
تخلیه یا تخریب جهان تاالبهای از
20 کنون تا 1980 سال از شدهاند.
ازسطح هکتار( میلیون 3/6( درصد
کلجنگلهایمانگرودرجهانازبین

رفتهاند.
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شکل1- نمایی از چشم انداز زیبای جنگل های ارسباران در شهرستان کلیبر، محدوده قلعه بابک )عکس از: انوشیروان شیروانی(

شکل2- نمایی از جنگل های ارسباران با نقاط خالی فراوان و جنگل تکه تکه شده که نشان دهنده نیاز این ناحیه رویشی به عملیات احیا و توسعه 
جنگل است. )عکس از: سجاد قنبری(



27 27طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 1، پیاپی 26، فروردین - اردیبهشت  1400

راهبرد احیا براساس سیاست های سازمان ملل
دهه احیای اکوسیستم سازمان ملل، به رهبری برنامه 
محیط زیست سازمان ملل )UNEP( و سازمان غذا و 
کشورهای  مشارکت  و   )FAO( متحد  ملل  کشاورزی 
را پوشش  آبی  اکوسیستم های خشکی و  تمام  درگیر، 
می دهد. این دهه یک فراخوان جهانی برای اقدام اجرایی، 
پشتیبانی سیاسی، پژوهش های علمی و حمایت مالی از 
احیا و بازسازی اکوسیستم های طبیعی است. در طراحی 
راهبرد احیا، یک تیم اصلی از UNEP و FAO ماه ها 
با ذی نفعان مختلف از سراسر جهان درمورد چگونگی 

دهه  اهداف  به  دستیابی 
با  و   کرده  مشورت  احیا 
 2000 از  بیش  مشارکت 
تخصصی  و  فنی  اظهار نظر 
از مسئوالن رسمی دولت ها، 
کارشناسان  و  متخصصان 
شرکای  اکوسیستم،  احیای 
تأمین بودجه، جوامع بومی/ 
محلی و گروه های اجتماعی 
یک  جوانان،  و  زنان  چون 
دادند  ارائه  برنامه  راهبردی 
که اساس این ابتکار عمل را 

تشکیل می دهد.
پیشنهادی  احیای  در راهبرد 
Res- احیا  ملل،  )سازمان 

جدید  مفهوم  در   )toration
کاهش  معنای  به  خود 
انسانی  و  طبیعی  فشارهای 

روی تمام اکوسیستم های خشکی و آبی بوده و اکوسیستم ها 
در جهت تقویت مقاومت، بازیابی و افزایش بهره وری مورد 
حمایت قرار می گیرند. احیای جنگل نیز در مفهومی جدید 
 Forest Landscape Restoration(  و در قالب برنامه
FLR) به رویکردی نوظهور اشاره می کند که شامل تمام 
کاربری های  تمام  تأثیر  )تحت  اکوسیستم جنگل  ذی نفعان 
می شود.   مدیریت  و  تصمیم گیری  فرایندهای  و  اراضی( 
FLR به عنوان فرایندی تعریف می شود که هدف آن بازیابی 
عملکرد اکولوژیکی و افزایش رفاه انسان در مناظر جنگلی 
تخریب شده یا تغییر کاربری داده شده است. FLR وسیله ای 
برای بازیابی و حفظ عملکردهای زیست محیطی و اجتماعی 
اکوسیستم هاست که در درازمدت منجر به افزایش تاب آوری 

و پایداری در اکوسیستم جنگل می شود.
ابتکار های به  کار رفته در راهبرد احیای پیشنهادی سازمان 
ملل از کارهای کوچک چون کاشت درخت یا بازسازی یک 
تا  است  دستیابی  قابل  کمی  منابع  با  که  اکوسیستم ساحلی 

Resto-( درراهبرداحیایپیشنهادیسازمانملل،احیا
ration(درمفهومجدیدخودبهمعنایکاهشفشارهای
و زمینی اکوسیستمهای تمام روی انسانی و طبیعی
مقاومت، تقویت جهت در اکوسیستمها و بوده دریایی
میگیرند. قرار موردحمایت بهرهوری افزایش و بازیابی
احیایجنگلنیزدرمفهومیجدیدودرقالببرنامه

به  Forest Land  scape Restoration )FLR( 
رویکردینوظهوراشارهمیکندکهشاملتمامذینفعان
اراضی( کاربریهای تمام تأثیر )تحت اکوسیستمجنگل
 FLR میشود. مدیریت و تصمیمگیری فرایندهای و
بازیابی آن هدف که شود می تعریف فرایندی بهعنوان
عملکرداکولوژیکیوافزایشرفاهانساندرمناظرجنگلی
FLR است. شده داده کاربری تغییر یا شده تخریب
وسیلهایبرایبازیابیوحفظعملکردهایزیستمحیطی
منجر درازمدت در که اکوسیستمهاست اجتماعی و
جنگل اکوسیستم در پایداری و تابآوری افزایش به

میشود.
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و  کالن  سرمایه گذاری های  با  وسیع  در سطح  جنگل کاری  طرح های 
در  اساسی  نقشی  رهبران سیاسی  پوشش می دهد.  را  مدیریت جامع 
آنها می توانند سیاست های  که  دارند، چرا  بر عهده  اکوسیستم  احیای 
آسیب رسان در بخش های صنعت و کشاورزی بر اکوسیستم های طبیعی 
پایدار  راه حل های  به سمت  را  بین المللی  مالی  منابع  و  داده  تغییر  را 

حفاظت و احیای اکوسیستم های طبیعی هدایت کنند.
بهتر  عملکرد  از  اکوسیستم ها،  احیای  سودمندی  های  از  بسیاری 
بالیای  برابر  در  محافظت  تا  گرفته  آب  تأمین  و  زراعی  محصوالت 
طبیعی، در ارتباط با جوامع کمتر برخوردار روستایی است که معیشت 
آنها وابسته به جنگل ها، شیالت و سایر منابع  طبیعی است. به همین 
برای  سالم  اکوسیستم های  خاطر، 
توسعه   2030 برنامه   « به  دستیابی 
 UN,( پایدار« جزو ضروریات هستند
بین  از  برای  تالش  که  چرا   ،)2019
گرسنگی،  کردن  ریشه کن  فقر،  بردن 
تضمین زندگی سالم و رفاه بشر ازجمله 
آرمان های اصلی برنامه توسعه پایدار 
اکوسیستم های  احیای  هستند.   2030
مقادیر  که  دیگری  مناظر  و  جنگلی 
می کنند،  ذخیره  را  کربن  زیادی 
از  جلوگیری  مسیر  در  اساسی  گام 
تغییرات فاجعه بار آب وهوا خواهد بود. 
همچنین، یک فرصت ارائه شده توسط 
برنامه های بهبود اقتصادی پس از شیوع 
دادن  سوق  جهان  در  کرونا  ویروس 
سرمایه گذاری ها به سمت »اقتصاد احیا«

)Restoration economy( است که 
عمومی  مطالبه  یک  به عنوان  می تواند 
متخصصان محیط زیست از دولت ها و مؤسسات بین المللی باشد. در 
این صورت، اقتصاد احیای اکوسیستم ها قابلیت تولید میلیون ها شغل 

سبز را خواهد داشت.

ده اقدام ارائه شده در راهبرد احیا و بازسازی اکوسیستم 
پیشنهادی سازمان ملل

ده اقدام به  شرح زیر در راهبرد دهه احیای پیشنهادی سازمان ملل 
ذکر شده که می تواند احیای اکوسیستم ها را تسهیل کند:

1. تقویت جنبش جهانی احیای اکوسیستم
هکتار  میلیاردها  تخریب  کردن  معکوس  و  نمودن  متوقف  هدف 
می رسد.  به نظر  بلندپروازانه  مقداری  جهان  در  طبیعی  اکوسیستم  
که  تهدیداتی  و  اکوسیستم ها  زیاد  بسیار  تنوع  به  توجه  با  همچنین، 
می شود.  پیچیده تر  آنها  احیای  هستند،  روبه رو  آن  با  اکوسیستم ها 
جهانی  احیای  برای  تالش  در  نمی تواند  واحدی  نهاد  هیچ  بنابراین، 
اکوسیستم ها به تنهایی حرکت کند. از این رو، راهبرد دهه سازمان ملل 
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متحد برای اتصال و توانمندسازی اقدامات انفرادی به شکلی 
طراحی شده که گروه ها و افراد می توانند از فرصت های احیا 
در منطقه خود مطلع شده و به ابتکاری که در مکانی دیگر در 
حال انجام است، پیوسته یا با ابتکار عمل خود اقدام به عملیات 

احیای اکوسیستم کنند.

2. حمایت مالی از برنامه های احیایی
که  سازمان هایی  هستند.  منابع  نیازمند  احیایی  برنامه های  بی شک 
کافی  بودجه  از  اغلب  دارند،  بر عهده  را  اجرایی  فعالیت های  وظیفه 
روبه رو  طوالنی مدت  امنیت  عدم  با  منابع  از نظر  و  نبوده  برخوردار 
از  بیشتر  بسیار  اکوسیستم  احیای  مزایای  با این وجود،  هستند. 
هزینه های آن است و این در صورتی است که در ابتدا ممکن است 
سرمایه گذاری زیادی برای شروع فعالیت بازسازی اکوسیستم مورد 
توسعه ای  آژانس های  بین المللی،  وام دهندگان  دولت ها،  باشد.   نیاز 
احیایی  اقدامات  از  را  خود  حمایت  باید  همه  مشاغل خصوصی  و 

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 28

کمک  اعانه  طریق  از  می توانند  نیز  حقیقی  اشخاص  دهند.  افزایش 
ابتکاری  با  یا  خود،  تخصص  یا  وقت  از  مقداری  تخصیص  مالی، 

شایسته از برنامه های احیایی حمایت کنند.

3. ارائه برنامه های تشویقی مناسب
و  است  سودمند  زمین  کره  برای  اکوسیستم  احیای  اینکه  برخالف 
باعث رفاه بشر می  شود، سرمایه گذاری در این مقوله به طور معمول 
فاصله  ایجاد  موجب  و  ندارد  سرمایه گذاران  برای  زیادی  جذابیت 
میان سرمایه گذاران و راهبرد احیای اکوسیستم می شود. این موضوع 
احیایی  فعالیت های  در  مستقیم  با سرمایه گذاری های  ارتباط  در  هم 
است و هم در کاهش سود اقتصادی طرح هایی است که محیط زیست 
رویکرد  این  تغییر  برای  روش هایی  با این حال،  می گیرند.  نظر  در  را 
وارد  موجب  اغلب  که  صنعتی  و  کشاورزی  یارانه های  دارد.  وجود 
آمدن خسارت به اکوسیستم های طبیعی می شوند، می توانند در قالب 
برنامه های مشوق )Incentive Programs( برای حمایت از احیای 

شکل4- نمایی از جنگل کاری با گونه تاغ در مناطق بیابانی استان کرمان. تاغ زارها عالوه بر باال بردن سرانه 
فضای سبز و جنگل در تثبیت تپه های ماسه ای و مقابله با گرد و غبار و طوفان های شن تأثیر فراوانی دارند. 

)عکس از: جالل هناره خلیانی(

شکل3- نمایی از فعالیت زراعت چوب در استان زنجان. توسعه زراعت چوب یکی از پتانسیل های بسیار 
مهم و مغفول در امر احیا و توسعه جنگل در ایران است. )عکس از: جالل هناره خلیانی(



29 29طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 1، پیاپی 26، فروردین - اردیبهشت  1400

اکوسیستم ها استفاده شوند، چرا که در درازمدت، اکوسیستم های سالم 
می توانند موجب درآمد مطمئن تر و پایدارتر شده و محیط سالم تری 

برای زیست بشر باشند.
 

4. تقویت رهبری جنبش احیا
و  احیا  برای  فراوانی  برنامه های  شاهد  گذشته،  سال های  طول  در 
درخت  تریلیون  کاشت  کارزارهای  بوده ایم.  اکوسیستم ها  بازسازی 
کرد  جلب  خود  به  جهان  در سطح  را  بسیاری  توجه  ملل  سازمان 
هم  گرد  دسته جمعی  کاشت  جشنواره های  برای  بسیاری  جوامع  و 
 )Bonn Challenge( بن  چالش  در  مشابه،  برنامه ای  در  آمدند. 
میلیون   350  ،2030 سال  تا  که  شده اند  متعهد  کشور   60 از  بیش 
Tem- )هکتار از اکوسیستم های تخریب شده خشکی را احیا کنند 

سازمان  پیشنهادی  احیای  دهه  بنابراین   .)perton et al., 2019
ملل، رهبري جنبش احیا را تقویت کرده و دیگران را به مشارکت 

در این اقدام تشویق می کند.

5. تغییر الگوهای رفتاری
که  نیروهایی  است،  محلی  اقدام  یک  اکوسیستم  احیای  در حالی که   
جهانی  روند  یک  از  اغلب  می شوند،  اکوسیستم ها  تخریب  باعث 
ماهی  ذخایر  کاهش  جنگل زدایی،  چون  مواردی  می کنند.  پیروی 
از  ناشی  همه  کشاورزی  خاک های  تخریب  و  آبی  اکوسیستم های 
ملل  سازمان  پیشنهادی  احیای  دهه  هستند.  جهانی  مصرف  الگوی 
احیای  راستای  در  مصرف  الگوی  تغییر  تشویق  و  شناسایی  برای 
این  است.  کرده  برنامه  ریزی  مشارکت کنندگان  همه  با  اکوسیستم ها 
بر  مبتنی  محصوالت  تبلیغ  تا  غذایی  رژیم های  تغییر  از  الگو  تغییر 

حفاظت و احیای اکوسیستم را شامل می شود.

6. حمایت از پژوهش
زیرا  هستند،  پیچیده ای   فرایندهای  اکوسیستم،  بازسازی  و  احیا 
عملکردهایی که در یک اکوسیستم کار می کنند، ممکن است تأثیرات 
نامطلوبی بر یکدیگر داشته باشند. با تغییرات آب وهوا، عدم قطعیت های 

شکل5- نمایی از جنگل های هیرکانی در غرب استان گیالن، مسیر لونودویل به آبشار التون )عکس از: جالل هناره خلیانی(
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جدید به  وجود آمده و بازگشت به حالت سابق پیچیده تر شده است 
زیرا دمای گرم تر یا تغییر بارندگی، گیاهان و محصوالت مقاوم تری 
را می طلبد. درک علمی از نحوه احیا و سازگاری اکوسیستم ها به طور 
قابل توجهی  سرمایه گذاری های  بنابراین  است.  تغییر  حال  در  دائم 
احیای  برای  روش ها  بهترین  شناسایی  و  پژوهش  از  حمایت  برای 

اکوسیستم ها الزم است.

7. تقویت ظرفیت سازی
حال  در  جهان  در  احیا  و  حفاظت  طرح  هزاران  حاضر  حال  در 
اجرا است. دهه احیای پیشنهادی سازمان ملل با پشتوانه و تجارب 
موانع  با  اغلب  طرح ها  این  با این حال،  می  شود.  تقویت  طرح ها  این 
بزرگ  مقیاس های  به  تعمیم  از  را  آنها  که  هستند  روبه رو  متعددی 
ملل  سازمان  پیشنهادی  احیای  دهه  راهبرد  بنابراین،  می دارد.  باز 
مانند  کم برخوردار  و  حاشیه نشین  گروه های  ظرفیت سازی  به دنبال 
برابر  در  را  ضرر  بیشترین  که  است  جوانان  و  زنان  بومی،  جوامع 
تخریب مداوم اکوسیستم ها متحمل شده، همچنین نقش فعالی نیز در 
درگیر  جوامع  با  ارتباط  در  ظرفیت سازي  دارند.  احیایی  برنامه های 
با اکوسیستم های طبیعی رویکردي نهادي، قانوني و اجتماعي است. 
مهارت های  و  آگاهی  دانش،  سطح  ارتقاي  طریق  از  ظرفیت سازی 
جوامع و نهادها، ارتقاي کیفي و محیطي زندگي و ارتقاي توانمندي 

آنان را هدف قرار مي دهد.

8. توجه به جنبه های فرهنگی احیا و بازسازی
با علم به این موضوع که قدرت احیای محیط زیست فقط در اختیار 
دولت ها، متخصصان و دست اندرکاران نیست و اینکه تغییر رویکرد از 
بهره کشی طبیعت به فعالیت برای احیای آن یک چالش فرهنگی است، 
راهبرد دهه احیای پیشنهادی سازمان ملل از هنرمندان، نویسندگان، 
تهیه کنندگان، موسیقی دانان و افراد شناخته شده دعوت می کند تا به 

تولیدات فرهنگی برای احیای اکوسیستم بپردازند.

9. آموزش نسل آینده
سریع  تخریب  عواقب  تأثیر  تحت  بیشتر  آینده  نسل های  و  جوانان 
مشاغل  ایجاد  از  آنها  همچنین،  می گیرند.  قرار  فعلی  اکوسیستم های 
می برند.  بیشتری  بهره  احیایی  فعالیت های  اقتصاد  بر  مبتنی  پایدار 
بنابراین، راهبرد دهه احیای پیشنهادی سازمان ملل ارتباط مستقیمی 
برای  آموزش  می کند.  برقرار  احیایی  اهداف  و  جوانان  رفاه  بین 
احیای اکوسیستم، کودکان امروز را به سفیران اکوسیستم تبدیل کرده 
اطمینان  پایدار فراهم می کند. همچنین،  برای مشاغل  و مهارت هایی 
ملل  پیشنهادی سازمان  احیای  دهه  دستاوردهای  که  می کند  حاصل 

بیش از بازه زمانی خود باقی خواهد ماند.
 

10. توجه به بازخوردها
از  آن  اجرای  منفی  و  مثبت  بازخوردهای  به  توجه  تمام طرح ها  در 

شکل6- نمایی از جنگل های زاگرس در استان کردستان، مسیر بانه به آرمرده. همانطور که در تصویر مشاهده می شود نقاط خالی و تخریب یافته جنگلی و تاج پوشش 
باز درختان بلوط نیاز به عملیات احیا و توسعه جنگل را در این محدوده ها نشان می دهد. )عکس از: جالل هناره خلیانی(
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مهم ترین عوامل موفقیت است. بنابراین، راهبرد احیا یک نظرسنجی 
به  کمک  و  مراحل  تمام  در  طرح ها  بازخورد  برای  )آنالین(  برخط 

مشارکت کنندگان و چگونگی مشارکت آنها طراحی کرده است.

ضرورت تدوین برنامه راهبردی احیا و توسعه جنگل های 
ایران

در حال حاضر، جنگل های ایران با چالش های اساسی انتخاب نوع 
اقلیم  تغییر  منفی  اثرات  و  دست اندازی  و  تخریب  مدیریت،  نحوه  و 
برنامه های  تدوین  نیازمند  چالش ها  این  با  مقابله  هستند.  روبه رو 
راهبردی مختلفی است تا ضمن افزایش آگاهی دستگاه های ذی ربط 
از وضعیت موجود، محرکی برای تقویت بسیج منابع و عزم ملی برای 
منابع طبیعی  متولیان  اگرچه  باشند.  احیا و توسعه جنگل های کشور 
کشور در تالش دائمی برای حفظ، احیا و توسعه جنگل ها هستند، اما 
در صورت پرداختن به چالش های موجود بدون ترسیم یک راهبرد 

ملی، بیم آن می رود که برنامه های احیایی ناقص اجرا شوند. 

برنامه راهبردی احیا و توسعه جنگل های ایران
برنامه راهبردی »احیا و توسعه جنگل های ایران« بر پایه استفاده از 
اطالعات به روز بین المللی و با استفاده از خرد جمعی با مشارکت تعداد 
زیادی از پژوهشگران از سراسر ایران توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور در حال تدوین است. با نگاهی به اسناد باالدستی ملی 

منابع  از  پایدار  بهره برداري  و  توسعه  احیا،  حفاظت،  نیز  ایران  در 
حدود  که   1404 افق  در  طبیعی  منابع  چشم انداز  سند  در  طبیعی 
برای  است.  کلیدی  اهداف  از  مانده،  باقی  آن  پایان  به  سال  پنج 
تدوین این برنامه، مجموعه اسناد ملی و بین المللی مرتبط ارزیابی 
و سیاست ها و محرک های توسعه جنگل کاری در کشورهای دیگر 
واکاوی شده است. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با 
نواحی رویشی  در  بودن جنگل ها  پراکنده  و  اقلیمی  تنوع  به  توجه 
به تدوین شیوه نامه های  اقدام  اخیر  مختلف در کشور، در دهه های 
فنی و آیین نامه های درون سازمانی برای مدیریت این جنگل ها کرده 
است، مجموعه این موارد به عنوان پشتوانه فنی مناسبی برای برنامه 
برنامه مورد  این  بود و در  احیا و توسعه جنگل خواهند  راهبردی 
ارزیابی قرار  می گیرند. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نیز 
برنامه  چندین  تدوین  تجربه  با  خویش  اصلی  رسالت  راستای  در 
ایران )1387(  برنامه راهبردی توسعه جنگل های  ازقبیل  راهبردی 
بوم سازگان  پایدار  مدیریت  ملی  اقدام  برنامه  و  راهبردی  برنامه  و 
دارا  با  و   )1398( بلوط  زوال  بحران  بر  تأکید  با  زاگرس  جنگلی 
بودن شبکه گسترده ای از پژوهشگران در تمام نقاط کشور، پتانسیل 
مناسبی برای تدوین برنامه راهبردی احیا و توسعه جنگل های ایران 
کلی  رئوس  و  کالن  سیاست های  می تواند  برنامه  این  تدوین  دارد. 
و  کند  ترسیم  را  کشور  توسعه جنگل های  و  احیا  در  تصمیم سازی 
با  مرتبط  مختلف  فعالیت  های  اجرای  برای  راه  مسیر  یک  به عنوان 

شکل7- نمایی از جنگل های مانگرو در استان هرمزگان، خور آذینی. شدت تخریب های صورت گرفته در جنگل های این منطقه به دلیل آلودگی های محیط زیستی و 
فشار جوامع محلی، اهمیت احیا آنها را چند برابر کرده است. )عکس از: جالل هناره خلیانی(
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شکل 8- نمایی از نخلستان های ناحیه رویشی صحارا-سندی در استان هرمزگان )عکس از: انوشیروان شیروانی(
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احیا و توسعه جنگل های کشور مورد استفاده قرار گیرد. 
همسان سازی تعاریف و واژه ها در راهبرد ملی احیا و توسعه جنگل 
برقراري  و  مشترک  زباني  به  دستیابي  برای  بین المللی،  متون  با 
از یک سو  برنامه  این  مخاطبان  و  طراحان  بین  هماهنگ  ارتباطي 
در  مهم  موارد  ازجمله  دیگر،  سوی  از  بین المللی  سازمان های  و 
قرار  توجه  مورد  کمتر  گذشته  برنامه های  در  که  است  راهبرد  این 
اهداف،  در  تغییر  ایجاد  راهبردی،  برنامه ریزی  هدف  می گرفت. 
فعالیت ها و نوع و نحوه سازماندهی است. افزایش سطح جنگل های 
و  احیا  راهبرد  نهایی  هدف  موجود  پتانسیل های  به  توجه  با  ایران 
احیا  برای  پیشنهادی  سطوح  در  هدف  سطح  تعیین  است.  توسعه 
مهم ترین  از  یکی  مختلف  رویشی  نواحی  در  جنگل ها  توسعه  و 
که  مختلفی  پژوهش های  اتمام  با  که  است  برنامه  این  چالش های 
در  یا  شده،  اجرا  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  توسط 
حال اجراست )ازقبیل پژوهش های مربوط به تعیین سطح و گستره 
فنون سنجش  و  ماهواره ای  تصاویر  از  استفاده  با  ایران  جنگل های 
توسعه( مشخص  مستعد  اکولوژیک سطوح  توان  ارزیابی  و  دور  از 
جنگل های  توسعه  برای  پیشنهادی  سطوح  همچنین،  شد.  خواهند 
شهری، زراعت چوب و حاشیه راه ها از اقدامات مهم در این زمینه 
ایران  جنگل های  توسعه  و  احیا  ملی  راهبرد  شدن  اجرایی  هستند. 
دارای الزامات پژوهشی، اجرایی و مالی فراوانی است و در صورت 
و  راهبرد  یک  به عنوان  می تواند  موجود  چالش های  و  موانع  رفع 

شکل 9-  نمایی از جنگل کاری دامنه جنوبی البرز در استان تهران، محدوده سوهانک )عکس از: جالل هناره خلیانی(

برنامه  توسعه ای موفق و الگو مطرح شود.
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