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طبیعت  نشریه   37 و   36 شماره  در 
ایران، پیرامون مبانی و مباحث نظری احیا و توسعه جنگل، 

برنامه های گذشته احیا و توسعه، چالش های موجود در این ارتباط و 
نقاط ضعف و قوت برنامه های کاشت درخت بحث و بررسی شد. همچنین، طرح 

کاشت یک میلیارد نهال در مدت 4 سال، با توجه به امکانات و شرایط کشور بررسی 
و به ملزومات اجرای آن اشاره شد.

در این شماره چگونگی تهیه نهاده ها و تأمین شرایط و امکانات الزم برای انجام این طرح 
به  به مسائل ژنتیکی، توجه  نهال، توجه  بذر و  تهیه  ارتباط، مسائل مهم  این  بررسی می شود. در 

خصوصیات مختلف گونه های درختی ازجمله سازگاری، مقاومت به خشکی، تنوع ژنتیکی و ... توسط 
مدعوین گرامی بررسی می شود. مهمانان این شماره از گفت و گوهای چالشی جناب آقایان دکتر وحید 

اعتماد، دکتر رضا احمدی، دکتر کامران پور مقدم، دکتر کامبیز اسپهبدی، مهندس ابراهیمی رستاقی )به صورت 
وبینار( و دکتر مهدی پورهاشمی هستند که از نظرات ارزشمند ایشان بهره خواهیم برد.

طبیعت ایران: پیش از طرح سؤاالت، درصورتی که مدعوین محترم پیرامون مباحث مطرح  شده در 
شماره های پیش و موضوع کاشت یک میلیارد نهال نظری دارند، مطرح نمایند.

جناب آقای مهندس مرتضی ابراهیمی رستاقی )پیشکسوت و بازنشسته محترم سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور(

با وجود اینکه عنوان این جلسه، گفت و گوی چالشی است، به نظر می رسد بحث امروز، 
بیشتر بحثی سازشی خواهد بود نه چالشی. پیرامون این موضوع مواردی با آقایان دکتر 

شعبانیان و دکتر اشرفی پور به صورت مقدماتی و البته اجمالی طرح شده است. 
درواقع باید دید آیا در قبری که می خواهیم روی آن گریه کنیم، مرده ای 

باید درباره اصل موضوع  ابتدا  یا خیر؟  دارد  وجود 
جنگل داری  طرح  یعنی 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
توسعه  و  احیا  برای  الزم  شرایط  و  امکانات  نهاده ها،  تأمین 

جنگل ها و طرح کاشت یک میلیارد نهال

گفت وگوی چالشی
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دکتر کامبیزاسپهبدی دکتر رضا احمدیدکتر مهدی پورهاشمی دکتر وحید اعتماد مهندس مرتضی ابراهیمی
 رستاقی 

دکتر کامران پور مقدم
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جنگل کاری  برنامه  آیا  کنیم،  بحث 
می تواند جزیی از طرح جنگل داری، 
یا مدیریت جنگل باشد؟ بنده بر این 
ضرورت  بحث  بدون  اگر  که  باورم 
طرح  از  اعم  جنگل  مدیریت  طرح 
منابع  مدیریت  طرح  جنگل داری، 
صیانت،  طرح  طبیعی،  یا  جنگلی 
یا  چند منظوره،  جنگل داری  طرح 
را  جنگلی  بوم سازگان  مدیریت  که  نامی  هر 
این بحث شویم،  باشد، وارد  در هدف داشته 
میلیارد  یک  می خواهیم  که  کرده ایم  قبول 
در حال  نیز  دهیم، هم اکنون  انجام  نهال کاری 
اینکه چگونه  کار هستیم،  ادامه  درباره  بحث 
ولی  کنیم؟  تهیه  را  مالی  منابع  و  نهال  و  بذر 
مورد بحث  موضوع  نفِس  اینجا  درواقع، 
می شود،  تهیه  نهال  چگونه  اینکه  نه  است، 

می شود. متفاوت  کاماًل  اینجا  موضوع  یعنی 

طبیعت ایران:نشریه طبیعت ایران افراد مختلف 
را دعوت نموده است که با صراحت، نظرات 
خود را در مورد چگونگی اجرا و ملزومات 
این طرح بیان نمایند. همه مدعوین محترم از 
دلسوزان منابع طبیعی کشور هستند و نقش 
ایران  جنگل های  توسعه  و  احیا  در  اساسی 
بی شک  می شود  مطرح  مطالبی  اگر  دارند، 
و  درست  انجام  و  وضعیت  بهبود  هدف  با 
با صراحت مطالب و  لطفًا  بهتر طرح هاست. 
این  از  و  نمایید  ارائه  را  چالش های موجود 
بابت نگرانی نداشته باشید. جناب آقای دکتر 
در مورد  به عنوان مجری طرح  لطفًا  احمدی، 
چگونگی انجام آن به ویژه امکانات و توجه 
به مسائل فنی توضیحاتی را ارائه نمایید، در 
دغدغه های  و  نظرات  از طرح  و پس  ادامه 
تبادل  آنها  پیرامون  گرامی،  مدعوین  سایر 

نظر و بحث خواهیم داشت.

)مجری  احمدی  رضا  دکتر  آقای  جناب 
یک  کاشت  مردمی  نهضت  طرح  محترم 
و  طبیعی  منابع  سازمان  نهال  میلیارد 

آبخیزداری کشور(
کشور  که  هستید  مستحضر  عزیزان  همه 
ایران پوشش جنگلی کمی دارد و اینکه این 
آمارها  بوده اند،  غنی تر  گذشته  در  جنگل ها 
اقلیمی  تغییرات  توجه  به  با  می دهند،  نشان 
جنگل های  همه  جهان،  سرتاسر  در  موجود 
به طوری که  بوده اند،  تغییرات  دستخوش  دنیا 
به  هکتار  میلیارد   8 حدود  از  آنها  مساحت 
از  است.  رسیده  هکتار  میلیارد   4 از  کمتر 
اندیشمندان  میالدی،   2030 تا   2015 سال 
برای کل جهان در  بزرگی را  اهداف  بزرگ، 
نظر گرفته اند، آنها مهم ترین مؤلفه را در بحث 
تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، کاشت درخت 

می دانند.
ریاست  دستور  حسب  بر  دیگر،  طرف  از 
یک  تولید  و  کاشت  بر  مبنی  جمهور  محترم 
وزارت  مسئولیت  و  کشور  در  نهال  میلیارد 
موضوع،  این  پیگیری  در  کشاورزی  جهاد 
را  جلساتی  کشاورزی  جهاد  محترم  وزیر 
ملی  تکلیف  این یک  کردند، درواقع،  برگزار 
برای آحاد جامعه و دستگاه های اجرایی است 

و تنها مربوط به منابع طبیعی، یا وزارت جهاد 
کشاورزی  جهاد  وزارت  نیست.  کشاورزی 
به دلیل  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  و 
گذشته  در  برنامه هایی  چنین  در  که  سابقه ای 
هستند.  طرح  این  اصلی  مسئول  داشته اند، 
میلیارد  یک  کاشت  طرح  دبیرخانه  درواقع، 
اصلی  پیگیر  یادشده،  سازمان  دو  یعنی  نهال، 
روند اجرای این طرح است. سایر سازمان ها 
همه  دهیاری ها،  و  شهرداری ها  ازجمله  نیز 
صاحبان  و  خصوصی  دوائر  و  دستگاه ها 
صنایع باید در این طرح حضور داشته باشند. 
همان طور که همه می دانیم، کشور ایران عضو 
کنوانسیون های بین المللی ازجمله تغییر اقلیم، 
سایر  و  کربن  ترسیب  بیابان زایی،  با  مقابله 
موارد است. ایران در میان سایر کشورها از نظر 
تولید کربن، در رتبه ششم یا هفتم قرار دارد، 
تولید کننده  ایران  در  صنایع  به عبارت دیگر، 
کربن بسیاری هستند، سرانه هر ایرانی حدود 
هفت تن کربن در سال است، این موضوع در 
سال  تا  تنها  ما  و  نیست  پذیرش  قابل  آینده 
2030، یعنی کمتر از هفت سال دیگر، فرصت 
و  اساسی  اقدامات  حاضر،  حال  در  داریم. 
پسندیده ای در سطح دنیا در خصوص کاشت 

نهال و درخت انجام شده است.
جناب آقای دکتر ابراهیمی رستاقی، استاد بنده 
جنگل کاری  طرح  پیشگام  و  پیشکسوت  و 
ناحیه  در  به ویژه  و  کشور  در  جنگل داری  و 
و  احترام  ایشان  برای  بنده  هستند،  زاگرس 
خواهشمندم  ایشان  از  و  قائلم  زیادی  ارزش 
در  را  راهکارهایی  و  شوند  بحث  این  وارد 

خصوص نحوه احیای جنگل ها ارائه دهند.
همان طور که پیش از این عرض کردم، پوشش 
حدود  است،  کم  بسیار  کشور  در  جنگلی 
که  هم  ضایعاتی  داریم.  جنگل  درصد   7/8
روی  اقلیمی  بد  تغییرات  به دلیل  گذشته،  در 
داده، مانند خشکیدگی بلوط، بخش اعظمی از 
جنگل های زاگرس را تهدید و تخریب کرده 

است. 
یک  کاشت  طرح  کار  شروع  خوشبختانه 
دبیر  است.  علمی  شروع  یک  نهال،  میلیارد 
کمیته علمی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها 
دکتر ساداتی نژاد،  آقای  است.  مراتع کشور  و 
وزیر محترم، به طور رسمی از همه اهل فکر 
منابع  حوزه  در  متخصص  دانشمندان  قلم،  و 
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دعوت  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  طبیعی، 
کردند و با آنها جلسه ای داشتند. این بحث ها 
اینها الزمه  نیستند،  اصاًل چالشی  بنده،  ازنظر 
کار است که با همفکری با شما به عنوان یک 
در  که  اطالعاتی  از  استفاده  و  بزرگ تر  برادر 
اختیار سایرین می گذارید، بتوانیم کاری برای 
مسیر  باید  شما  دهیم،  انجام  عزیزمان  کشور 
درست را به جوان ترها نشان دهید و به آنها 
خاطرنشان کنید، که اگر از این مسیر حرکت 
نیز،  گاهی  رسید.  نخواهند  نتیجه  به  نکنند، 
هر  به  کنید،  گوش  را  جوان ترها  ما  حرف 
براساس 1۶ الیه  داریم.  نظراتی  هم  ما  حال 
کشور  از  جاهایی  شد،  مشخص  مطالعاتی 
مستعد هم احیا و هم توسعه جنگل است، این 
داده ها نشان دهنده جنبه علمی کار است، دکتر 
جلسه  اولین  در  جعفری  دکتر  و  پورهاشمی 
و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در  برگزارشده 
مراتع کشور، گزارشی را در مورد همین مطلب 
منابع  سازمان  و  مؤسسه  اگرچه،  دادند.  ارائه 
طبیعی به صورت جداگانه روی مسئله کار کرده 
بودند، نتیجه و خروجی یکی بود، این باعث 
انجام  علمی  کار  یک  بتوانیم  ما  که  می شود 
نهال ها  نوع  بارندگی کشور و  دهیم. وضعیت 
بیشتر  ادامه  و گونه ها مشخص هستند که در 
توضیح خواهم دارد، در اینجا فقط چند جمله 
خدمت دوستان و عزیزان در خصوص میزان 

ظرفیت کشور عرض می کنم.
نهالستان جنگلی تحت  ایران 12۶  1. کشور 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  مدیریت 
 28۶1 نهالستان ها،  این  سطح  دارد.  کشور 
هکتار است، برخی از این نهالستان ها توسط 
آقای مهندس ابراهیمی رستاقی و سایر دوستان 
مدیریت شده اند. در سال 1375-1374، در 
کالس های آقای مهندس ابراهیمی رستاقی در 
استان  در  زاگرس  جنگل های  توسعه  بحث 
فارس، شرکت کرده ام، ایشان استاد بنده هستند. 
ایشان، به اتفاق مرحوم دکتر جوانشیر و دکتر 
مدیریت  خصوص  در  را  کالس هایی  مهاجر 
منابع جنگلی در مناطق خارج از شمال کشور 
بسیار  نتایج  به  می کردند. خوشبختانه  برگزار 
مردم  نقش  عالوه بر این  رسیدیم،  ارزشمندی 
در این طرح ها بسیار حائز اهمیت بوده است. 
این تجربه ها مربوط به 30 سال گذشته است. 
تجربه ها  این  و  همه دوستان زحمت کشیدند 
به ما جوان ها رسیده است که بحث مشارکت 

انتخاب  مردم را به پیش می کشیم، در نهایت، 
گونه و انتخاب محل کاشت از دیگر بحث های 
موجود است. نحوه احداث نهالستان ها، اینکه 
تولید  موقع  چه  شود،  کار  آنها  روی  چگونه 
که  است  ظرفیت هایی  این ها  همه   ... و  شود 
در کشور ایران وجود دارد. اگر بخواهیم نهال 
را به صورت گلدانی در هر هکتار تولید کنیم، 
تولید  نهال  اصله  حداقل می توان، 500 هزار 
یعنی  شما،  نزدیکی  در  در حال حاضر  کرد. 
استان البرز و در نهالستان بزرگ کرج در حال 
تولید تا 8۶0 هزار اصله نهال گلدانی، بسته به 
حجم و ابعاد گلدان هستیم. می توان حجم کمتر 
را برای بعضی گونه ها در نظر گرفت، یا اگر 
بخواهیم آنها را زودتر انتقال دهیم، گونه های 
سریع الرشدتر، یا چندمنظوره می کاریم. این ها 
توضیح  ادامه  در  را  آنها  که  است  متفاوت 

خواهم داد.
حتی اگر 30 درصد این 28۶1 هکتار، امکان 
نیز  را  آنها  ناچار،  به  و  باشند  نداشته  کاشت 
نادیده بگیریم، 2000 هکتار را ضربدر 500 
هزار اصله کنیم و فقط در استان ها، نهالستان ها 
کنیم،  مدیریت  گلدانی  گونه های  تولید  با  را 
می توانیم یک میلیارد را تولید  کنیم. این فقط 
نهالستان های  در بخش  منابع طبیعی  ظرفیت 

جنگلی است.
درختی  و  درختچه ای  گونه    180 تعداد   .2
آقای  است. شخص  شده  معرفی  زاگرس  در 
مهندس ابراهیمی رستاقی و دکتر جزیره ای در 
بسیاری  زحمت های  جنگل ها  این  خصوص 
نیست در مرحله  این  گونه ها قرار  کشیده اند. 
معرفی باقی بمانند، قرار است، روزی از آنها 
استفاده شود. در بخش تولید نهال در مناطق 
آقای  که  را  گونه هایی  فهرست  زاگرسی، 
مهندس ابراهیمی رستاقی در کتاب مرجع خود 
درنتیجه  کردیم.  استخراج  نموده اند،  معرفی 
با  ناسازگار  یا  محیط،  از  خارج  گونه ای 
یا  کاشت،  برای  محیطی  و شرایط  اقلیم 

تولید نخواهیم داشت. 
که،  شهرداری ها  خصوص  در   .3

با جناب  امروز هم جلسه ای 
و  شد  برگزار  وزیر  آقای 
سبز  فضای  محترم  مسئول 
داشتند،  حضور  نیز  کشور 
کشور  در  شهرداری   1430
هر  این ها  اگر  دارد.  وجود 

کدام در هر شهر، فقط یک هکتار تولید نهال 
داشته باشند، ما بیش از 700 میلیون نهال را 

در شهرداری ها خواهیم داشت.
این  به  نباید  کردم،  عرض  نیز  پیش از این 
طرح به عنوان یک طرح منابع طبیعی، یا یک 
عرصه  منابع ملی نگاه کرد. 40000 روستا در 
کشور وجود دارد که بیش از 38 هزارتای آن 
تحت سیطره وزارت کشور و دارای دهیاری 
هستند. اگر هر کدام از آنها، با مشارکت کل 
نهال  مترمربع  صد  تنها  کشور،  دهیاری های 
تولید کنند، حدود 400 میلیون اصله نهال در 
دهیاری های کشور خواهیم داشت. ما در حال 
جمهور  رئیس  آقای  جناب  هستیم،  پیگیری 
کشور  وزارت  نماینده  امروز  دادند،  دستور 
هم در جلسه حضور داشتند، جلسات بسیار 

هدفمند در حال برگزاری هستند.
ظرفیت های بسیاری در بخش های آموزش و 
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وزارت  پرورش، 
دفاع و سایر وزارتخانه ها مانند 
دارد.  وزارت جهاد کشاورزی وجود 
استان  به  سفری  در  به عنوان مثال، 
آقای  با  که  مالقاتی  در  خوزستان، 
دکتر علیزاده، دبیر محترم کمیته علمی 
و رئیس محترم سازمان جهاد استان 
میلیون   ۶ از  شد  مشخص  داشتیم، 
هکتار مساحت خوزستان، یک و نیم میلیون 
با  است،  کشاورزی  آبی  اراضی  آن،  هکتار 
محصور نمودن این اراضی کشاورزی و کاشت 

آنها، 150 هزار  از عرصه  نهال در ده درصد 
از پساب و  هکتار جنگل خواهیم داشت که 
زهاب کشاورزی، که هیچ ضرری برای کشور 
ندارد، سیراب خواهد شد، یعنی هیچ گونه آبی 

اعم از شرب و ... مصرف نخواهد شد.
اختیار  در  عرصه  هکتار  هزار   230 اوقاف، 
دارد. درواقع، همه وارد کار شده اند. این دستور 
دستور  ایشان،  از  بعد  و  رهبری  معظم  مقام 
رئیس جمهور محترم و تکلیفی بر عهده کلیه 
و  شهرداری ها  به ویژه  اجرایی،  دستگاه های 

وزارت جهاد کشاورزی است.
عالوه بر این، جلسه ای با حضور شهرداران 
محترم کشور برگزار شد. فضا برای 
در  است،  زیاد  بسیار  کار 

و  چوب  صنایع  صاحبان  خصوصی،  بخش 
کاغذ نهال های تولیدی خود را به طور رایگان 
تاکنون  افراد می گذارند، آماری که  اختیار  در 
توانایی  کرده ایم،  دریافت  بخش خصوصی  از 
تولید بیش از 200 میلیون نهال است. صنایع 
چوب و کاغذ، صنایع پتروشیمی، صنایع نفت 
و گاز بخش های خصوصی هستند که در قالب 
را  کار  این  موظفند  اجتماعی،  مسئولیت های 
انجام دهند. تعداد 3000 معدن فعال )ازجمله 
مس سونگون در تبریز و انگوران در زنجان( 
در کشور وجود دارد، همه آنها مجاب شده اند 

که باید باالی 50 میلیون اصله نهال را تولید و 
کشت کنند. 

به عنوان  آقازمانی،  آقای  خدمت  در  دیروز 
اردبیل  در  خصوصی  شرکت  یک  در  مشاور 
مهندس  آقای  جناب  همکار  ایشان  بودم، 
دکتر  آقای  و  بنده  رئیس  ابراهیمی رستاقی، 
درخشانی  کاری  پیشینه  و  بوده اند  پورمقدم 
دارند، ایشان همچنین، مدیرکل دفتر جنگل های 
بودند،  شمال  پارک های  و  شمال  از  خارج 
ایشان اعالم کردند، تاکنون، 4/14 میلیون نهال 
صنوبر رایگان را در اختیار مردم قرار داده ایم و 
امسال برنامه 10میلیون تولید را داریم، هرچند 
بنده امسال ارتباطی با ایشان و شرکت یادشده 
این  متوجه  اتفاقی  کاماًل  به صورت  نداشتم، 

ظرفیت شدم.
میلیارد  یک  کاشت  طرح  هدف  درضمن، 
جنگل،  میلیارد  یک  کاشت  نه  است  درخت 
درخت مفهومی عام است و شامل کشاورزی، 
زینتی، باغی و ... است. تنها در یک استان نظیر 
 70 تولید  خصوصی،  بخش  تعهد  خوزستان، 
امروز شرکت صنایع پاک  نهال است.  میلیون 
خصوصی  بخش  در  همدانی(  )آقای  چوب 
کنند،  تولید  را  نهال  میلیون  تعهد کردند که 5 
تاکنون 7 میلیون نهال توزیع شده است. شرکت 
به صورت جدا  نیز  ایشان(  )برادر  نوین چوب 

همکاری می کنند، یکی دیگر از این ظرفیت ها، 
شرکت نیشکر است )آقای ناصری(، ایشان نیز 
تعهد کردند 50 میلیون نهال تولید کنند و 2۶ 
عرصه  دهند.  انجام  جنگل کاری  هکتار  هزار 
ملی در اختیارشان است، 30 مترمکعب پساب 
بخش  متولی  ما  است.  نیشکر خوزستان  آب 
نهال  اصله  میلیون   250 این  هستیم،  جنگل 
در قبال زحماتی که در کشور کشیده می شود، 
به هیچ عنوان دیده نمی شود. کشور ظرفیت بسیار 
باالیی دارد. در خصوص منابع طبیعی دوباره 
بحث خواهیم کرد. در واقع 22 ایستگاه تولید 
با مساحتی  استان  مرتعی در 18  نهال  و  بذر 
اگر 50درصد  دارد.  برابر7000 هکتار وجود 
این ایستگاه ها را به تولید نهال اختصاص دهیم، 

باغ بذر تاغ در ایستگاه تحقیقات حسین آباد قم.  عکاس: آقای دکتر عباس پورمیدانی   تاریخ عکس: بهار 1398
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تولید  آمد.  به دست خواهد  عدد چشمگیری 
نهال دغدغه همه عزیزان است، همان طور که 
می دانیم در بخش هایی از بیابان ها نمی توان به 
تولید نهال، درخت، بوته و درختچه فکر کرد، 
در بسیاری از نقاط که توان اکولوژیک سرزمین 
آن ظرفیت تولید نهال را ندارد، بذر کاری انجام 
می شود. این ها همه جزو برنامه هایی است که 
در زیر لوای طرح کاشت یک میلیارد نهال قرار 

دارد.
از همین جا، به سوی همه عزیزان برای همکاری 
و همفکری دست یاری دراز و از آنها خواهش 
می کنم هر آنچه دارید، گرد هم آورید تا بتوانیم 
از آنها در عرصه اجرا و عملیات استفاده کنیم، 
است،  مردم  عام  دغدغه  و  مسئله آب، سؤال 
ما هم به موضوع کمبود آب در کشور واقفیم. 
این  در  متخصص  به عنوان  باید  ما  در واقع، 
موضوع اظهارنظر کنیم و روش ها و شیوه هایی 
را برای چگونگی آبیاری نهال ها ارائه دهیم، در 
آقای جزیره ای  به جنگل کاری  اینجا می توان 
بومی  مصالح  با  می گویند  ایشان  کرد،  اشاره 
منطقه عمیق کاری کنید. تبخیر به شدت باالی 
از  است،  اصلی  دغدغه های  از  یکی  موجود، 
میلیارد  بارش، 280  مترمکعب  میلیارد   413
مترمکعب تبخیر وجود دارد. به عنوان متخصص 
موظفیم، این آب را که به چرخه هیدرولوژیکی 
برمی گردد، برای فضای سبز و توسعه جنگل ها 
استفاده کنیم. گونه های موردنظر، همگی مقاوم 
و بومی هستند. درواقع، سعی کردیم متناسب 
با شرایط آب و هوای مناطق عملیات کاشت را 
انجام دهیم. به عنوان مثال، هیچ وقت بلوط را در 
خوزستان نمی کاریم، برای این منطقه از جنوب، 
کنار و کهور کشت می کنیم، یا در ایالم، دهلران 
نمی کنیم، در  بلوط را توصیه  و مهران کاشت 
معرفی  را  گونه ها  بقیه  و  داغداغان  تاغ،  آنجا 
می کنیم، برای هر منطقه، گونه های خاص آنجا 
را معرفی کرده ایم، این یکی از کارهایی است 
که باید با هماهنگی و همفکری افراد علمی، 
و  پژوهشگاهی  دانشگاهی،  دانشمند،  محقق، 

مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.
محاوط بذرگیری، بحث دیگری است که به آن 
اشاره می کنم، در سال های 97 و 98 جلساتی 
را با حضور مدیران کل منابع طبیعی استان ها 
و رؤسا و محققان مراکز تحقیقات استان ها و 
جناب آقایان دکتر پورهاشمی و دکتر پورمقدم 

مدیرکل  درواقع،  داشتیم.  مؤسسه  همین  در 
و  مرکز  رئیس  همراه  به  وقت  طبیعی  منابع 
کارشناسان، بخش های فنی را بازدید و محاوط 
بذر گیری را به طور UTM شده و نیز درختان 
برتر را مشخص می کردیم، که اطالعات همه 
اداره کل  با امضا و مهر مرکز تحقیقات و  آنها 
منابع طبیعی در اختیار بنده است. این موضوع 
بسیار ظریف و حساس بذر است که در بخش 

تولید نهال نیز اهمیت زیادی دارد.
تعداد 2۶000 نهالستان در کل کشور پراکنده 
نهالستان در هیرکانی و 49 تا 50  است. 22 
نهالستان در منطقه زاگرس است. ما یک نهال 
را 500 کیلومتر آن طرف تر نمی کاریم، هرچند 
ظرفیت هایی وجود دارد که می توان تغییراتی را 
ایجاد کرد، هم اکنون، در قدم اول، بر این باوریم که 
نهالستان باید در محلی باشد که جنگل کاری ها 
در آنجا انجام می شود. حضور در نزدیک ترین 
منطقه، با کیفیت عالی از درختان نخبه و الیت 
ما  که  شود  انجام  محاوطی  همان  در  برتر، 
به عنوان محاوط بذرگیری می شناسیم. گونه ها 
مشخص هستند، حتی آنها را با لیبل )برچسب( 
مشخص کرده ایم، لیبل ها نشان می دهند، اینها از 
کدام یوتی ام، کدام درخت و کدام منطقه برداشت 
شده اند که در نهالستان نیز به همان شیوه کاشته 
کار شدنی است و  این  معتقدیم،  ما  می شوند. 
همه باید دست به دست هم دهیم. درحقیقت، 
ظرفیت های موجود در کشور بسیار بیشتر از 
حد تصور است، بنده تنها به بخش هایی از آنها 
اشاره کردم. اگر الزم باشد در یک جلسه دیگر 
و با حضور افراد بیشتر حتمًا توضیح خواهم 
داد که ظرفیت کشور در سال، تولید بیشتر از 
سالیان  طی  است.  نهال   ۶/000/000/000
 ۶/000/000 سال1400(،  پایان  )تا  گذشته 
کشور  به صنایع،  توسعه  برای  را  ملی  عرصه 
باید،  قانون  ... واگذار کرده ایم. طبق  معادن و 
حدود  یعنی سطحی  عرصه  این  از  25درصد 
جنگل  و  سبز  فضای  به  هکتار  میلیون   1/5
اختصاص پیدا کند. بنابراین، برای کاشت نهال ها 
موضوعی  نهال  تولید  نداریم.  دغدغه ای  هیچ 
است که هم اکنون برای ما اهمیت زیادی دارد. 
تمام  خواهشمندم  دوستان  همگی  از  دوباره 
آقای  اگر  مثاًل  بگیرند.  کار  به  را  تالش خود 
دکتر پور هاشمی 20 مقاله در دست اجرا دارند 
و 10 مورد آنها در خصوص آب و چگونگی 

از  استفاده 
است،  نهال کاری  در  آب 

ارسال  دبیرخانه  به  را  آنها  لطفًا 
مهندس  و  اعتماد  دکتر  اگر  یا  کنند، 

ابراهیمی رستاقی و سایر دانشجوهایشان 
صد مقاله دارند، هم اکنون وقت آن است که 

راهکار ارائه دهند. اعالم نمایید که مثاًل من 
کرده ام  استفاده  منطقه  را در فالن  فالن گونه 
و اگر می خواهید زودتر  به نتیجه برسید، بهتر 
است آن را بکارید. به عبارت بهتر، ما با کمال 
هستیم  دوستان  نظرات  از  استفاده  آماده  میل 
تا در کشور اتفاقات خیر و میمونی رخ دهد. 
در واقع قرار است این یک  میلیارد نهال، ظرف 
چهار سال تولید شوند که دو سال نیز، نیازمند 
مراقبت هستند. بنابراین، کاشت آنها تا ۶ سال 
ادامه دارد. پس تا سال 140۶ بحث کاشت و 
نگهداری را خواهیم داشت. منابع مالی آن نیز 
قرار  نهال  میلیون  مشخص است، سالی 250 
است تولید و به کمک مردم در عرصه ها کاشته 
و  است  مردمی  کاماًل  آن  صد  تا  صفر  شود، 
دولت در حاشیه کمک هایی را انجام می دهد. 
در همین رابطه، آقای دکتر پور مقدم در حال 
جذب حامی برای نهالستان ها هستند، که در 
ادامه خودشان درباره آن توضیحات الزم را 
ارائه خواهند کرد. این طرح از مهر ماه با تأیید 
جمهور  رئیس  دستور  و  رهبری  معظم  مقام 
محترم و آقای وزیر شروع شده است، مبنای 
 2019 سال  جهان  کل  برای  کربن،  ترسیب 
است، هرچند از آن زمان تاکنون فعالیت های 
نتیجه مطلوبی  به  اما  انجام داده ایم،  زیادی را 
نرسیده ایم، باید کارهای بزرگی در کشور انجام 
شود. تاکنون، 3-4 سال را پشت سر گذاشته ایم 
و 7 سال زمان باقی مانده است. در این هفت 
سال، هر چه دانش دارید ارائه دهید، بهترین 
زمان است که دانشگاه ها و مؤسسات در کنار 
هم قرار گیرند. وزیر کنونی هم دانشگاهی است 
و هم اجرایی، هم در جهاد بودند و هم رئیس 
دانشگاه، تخصص ایشان نیز منابع طبیعی است، 
هیچ زمانی بهتر از زمان حال پیدا نخواهیم 
کرد که بتوانیم با رئیس سازمان منابع طبیعی، 

که متخصص جنگل است، همکاری داشته 
باشیم. معاون فنی ایشان هم دانشمندی 

دانشگاهی  میان خود شماست.  از 
استاد  سال ها  و  است 
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جهاد و سازمان منابع طبیعی را سربلند کنیم، تا 
همه با هم بتوانیم یک کار مثبت انجام دهیم. 

آقای  جناب  از  تشکر  ضمن  ایران:  طبیعت 
با  دکتر احمدی، همان  طور که اشاره شد ما 
هستیم،  بی شک، کسی  مواجه  اقلیم  تغییرات 
تغییرات  به  توجه  با  را  جنگل کاری  اهمیت 
اصلی  دغدغه  درواقع  نمی شود،  منکر  اقلیم 
دوستان، چگونگی اجرا و مدیریت آن است. 
لطفًا  ابراهیمی رستاقی،  مهندس  آقای  جناب 
نظرات خود را در مورد صحبت های آقای دکتر 
ابتدای  احمدی، همچنین، نگرانی هایی که در 

گفت و گو به آنها اشاره کردید،  بفرمایید.

آقای مهندس ابراهیمی رستاقی 
پیش از شروع، باید عرض کنم بنده ارادت 
خاصی نسبت به آقایان دکتر پور مقدم و دکتر 
احمدی، مجریان این طرح، دارم. بنده، سفرهای 
به طوری که  داشته ام،  ایالم  استان  به  متعددی 
آقای دکتر احمدی پیشنهاد دادند، پسوند اسم 
خود را از ابراهیمی رستاقی به ابراهیمی ایالمی 
تغییر دهم. در واقع من سراسر جنگل های ایالم 
را، البته نه به اندازه آقای دکتر احمدی، به تقریب 
پیموده ام، آقای دکتر پور مقدم را نیز، از پیش تر 
می شناسم، بحث بنده، به هیچ عنوان، روی فرد 

نیست. فرمایشات آقای دکتر احمدی، همگی 
قابل دفاع هستند، سخنی غیر منطقی از اظهارات 
ایشان شنیده نمی شود، به بیان دیگر، در مقابل 
این اقدام نمی توان جبهه گرفت. این عملیات با 
وسعت زیاد، در سایر کشورها اجرا شده است 
و دلیل اینکه بگوییم این کار در توان ما نیست، 
نشناختن توانمندی هاست. راه، مسیر و مواردی 
که مطرح می شود، بسیار مهم است و باید به 
آنها باید پرداخته شود. بنده به یکی دو مورد 
شخصی  به هیچ عنوان  موارد  این  کردم،  اشاره 
با دانش  نیستند، آقای دکتر احمدی فرمودند 
و مقاله های خود وارد میدان شویم. بنده زمانی 
که گرایش بسیاری از جنگل کاری ها به ویژه در 
و  انار  زرشک،  انجیر،  توت،  کاشت  زاگرس، 
بادام بود، یک راهنمای کلی جنگل کاری تهیه 
کردم، در این راهنما، زاگرس شمالی و جنوبی 
و  معرفی  و  تقسیم  ارتفاعی  منطقه  سه  به  را 
برای  را  گونه هایی  ارتفاعی  کمربند  هر  برای 
پیش تاز ها  به  گونه ها  کردم.  پیشنهاد  کاشت 
تقسیم شده و محل و چگونگی  و پس تازها 
بذر کاری و نهال کاری مشخص بود. از جناب 
از دوستان  نیز، که  آقای مهندس خوشنویس 
هستند،  من  استاد  نهال  تولید  در  البته  و  بنده 
در تهیه این راهنما بهره بردم، بنده این راهنما 
را به شورای عالی جنگل و مرتع تحویل دادم 

دانشگاه کردستان بوده است، تخصص 
)البته  بنده  است،  جنگل  نیز  ایشان 
کارگر  می کنم  احساس  که  خودم 
ماهری هستم( و آقای دکتر پورمقدم، 
داریم  سعی  هستند،  توانا  بسیار  که 
هر چه را شما اساتید بفرمایید، اجرا 
کنیم. مثاًل شما می توانید به من بگویید 
استان  در  نباید  شما  احمدی  آقای 
می زنم(  مثال  را  خودم  )استان  ایالم 
»کورکوس برانتی« بکارید. این گونه احتمااًل 
توانایی تحمل شرایط اقلیمی آینده را نخواهد 
آقای  شد،  خواهد  خشک  بی شک  و  داشت 
را  آن  گیاه شناس  به عنوان  مظفریان  دکتر 
کشف کرده اند، ایشان بلوط را پیشنهاد کردند 
که می تواند دمای 48 درجه را تحمل کند و 
دو ماه در سال خزان می کند. اگر اشتباه است 
بفرمایید که اصالح کنیم، بنابراین، خواهشمندم 
کنیم.  مدیریت  را  کار  بتوانیم  تا  کنید  کمک 
بدون تردید، به وجود آقای ابراهیمی رستاقی، 
که برای این کشور ارزشمندند و ذخایر ژنتیکی 

علمی و اجرایی کشور هستند، نیاز داریم. 
در پایان عرایضم در این قسمت اشاره می کنم 
است.  ابتر  درنیاید،  اجرا  به  وقتی  علم  که 
بنابراین، خواهشمندم دانش خود را ارائه دهید 
تا آنها را اجرایی کنیم، تا بتوانیم کشور، وزارت 
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و به آنها گفتم که شما می توانید از آن استفاده 
اعالم  از سوی شورا  مدت  از یک  بعد  کنید. 
شد که این نوشته ها گم شده است، البته بنده، 
یک نسخه از آن را نیز به آقای دکتر نوبخت 
تحویل دادم. شوربختانه در هر دو مورد وقعی 
به نوشته های یادشده گذاشته نشد. به نظر باید 
از افرادی که از جنگل داری اطالعات دارند، 
بازنشسته   1389 سال  از  من  کرد.  استفاده 
شده ام، از سال 137۶دفتر خارج از شمال از 
شمال جدا شد. زمانی من به این دفتر تحمیل 
تدوین شرح  دستور  من  به  یعنی شورا  شدم، 
خدمات جنگل داری چند منظوره را داد، به این 
دفتر مراجعه کردم و شرح خدمات تدوین شده 
تصویب  و  بررسی  برای  دفتر  این  طریق  از 
آبخیزداری  و  مرتع  جنگل،  شورای عالی  به 
تاکنون،  مورد،  این  از  غیر  به  شد،  ارسال 
پیرامون  نظر خواهی  برای  دعوتنامه ای  هیچ 
مدت،  این  در  است،  نشده  ارسال  موضوعی 
بسیاری از افراد مدیر دفتر بودند و متأسفانه 
رویه بر همین منوال بوده است. در همین کار 
اخیر، شما 1۶ الیه اساسی را استفاده کردید،  
بدون تردید، مهم ترین آنها الیه های تولید شده 
با عنوان پروژه نقشه منابع جنگلی است، چون 
قالب  در  زاگرس  اطالعات سراسری  آخرین 
اطالعاتی  الیه های  که  شد  تهیه  پروژه  همین 

توده های  تاجی  پوشش  نظیر،  مختلفی 
و  پرورشی  فرم  جنگلی،  تیپ های  جنگلی، 
سایر اطالعات در آن موجود بود. این پروژه 
تهران و سرپرستی جناب  دانشگاه  نظارت  با 
اینجانب  اجرا شد،  زبیری  دکتر محمود  آقای 
به اتفاق جناب آقای مهندس بیانی و زنده یاد 
جناب آقای دکتر علی فرزانه در معیت استاد 
اجرای  ستادی  و  میدانی  نظارت  زبیری  دکتر 
پروژه را برعهده داشتیم. در واقع ما این مناطق 
بررسی  و  بازدید  جزئی  کاماًل  به صورت  را 
کرده ایم، یعنی چه کسانی می توانند حداقل به 
بیشتری داشته  ما اطالعات  از  لحاظ تجربی، 
دکتر  و  پورمقدم  دکتر  آقایان  با  بنده  باشند؟ 
احمدی تعامل کاری خوبی داشته و همواره از 
همکاری این دو عزیز بهره مند بوده ام. ولی به 
پیشنهاد آقای دکتر احمدی مبنی بر همکاری با 
سازمان، از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
انتقاد  به شدت،  می کنم  تأکید  به شدت،  کشور 
دارم. چرا که تمایلی برای همکاری از ناحیه 
که  است  بدیهی  نمی شود.  مشاهده  سازمان 
همکاری مستمر و حضور معنی دار میدانی از 
دعوت  شما  اینکه  کما  است،  گذشته  ما  سن 
کردید، به تهران بیایم و من از شما برای آمدن 
به تهران عذر خواستم. بنده در جایی عرض 
کردم، اگر بخواهم از یک سری اطالعات در 

مطلع  سازمان  جاری  فعالیت های  خصوص 
شوم، امکان آن از طریق سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور فراهم نیست. درحقیقت، 
چه  سازمان  این  در  فنی  بعد  از  نمی دانیم  ما 
برنامه ها  و  طرح ها  کیف  و  کم  از  می گذرد. 
مطلع نیستیم و تنها از طریق مجازی از برخی 
از آنها آگاه می شویم، که آن هم معمواًل آمیخته 
به اغراض پیام رسان است. ازجمله شایسته بود 
درمورد طرح کاشت یک میلیارد نهال، طرح 
یا برنامه مدون ولو در سطح پیش طرح، قبل 
از هر نوع اظهار نظر در اختیار قرار می گرفت 
انتقادات  و  نظرات  آن  با  آشنایی  ضمن  تا 
ارائه می شد. منظور بنده این است که باید از 
قرار می گرفت،  ما  اختیار  این طرح در  پیش 
آن صحبت  مبنای  بر  سپس  و  مطالعه  را  آن 
می کردیم. صحبت ها و دفاعیات آقای احمدی، 
صحبت های شیرین، البته روی کاغذ است، باید 
اجرایی شود. در ادامه به موضوعی که از ابتدا 
بر آن تأکید داشتم، اشاره می کنم، تا  آنجایی  که 
به یاد دارم، در طول خدمت خود چیزی به نام 
طرح جنگل  کاری در عرصه جنگل نداشته ایم، 
مگر اینکه زمانی بیرون از زون جنگل برای 
ایجاد  دست کاشت،  جنگلی  پارک  ایجاد 
فضای سبز، یا فعالیت های مشابه طرح مستقل 
عرصه  در  است.  می شده  تهیه  جنگل کاری 
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بوم سازگان  مدیریت  برای  جنگل 
جنگلی طرحی تهیه می شود که هدف 
نهایی آن مدیریت اصولی بوم سازگان 
جنگلی است، که به طور عموم با نام 
Forest man� جنگل داری )طرح 

است.  شده  شناخته    )agement
طرح  اجرایی،  عملیات  برای  ما 
جنگل داری داریم. طرح جنگل داری 
هر چه  را  آن  اسم  مدیریت جنگل،  یا طرح 
طرح  صیانت،  طرح  بگذارید،  می خواهید 
مدیریت منابع جنگلی چند منظوره، طرح احیا، 
این طرح بنا دارد محدوده ای را مدیریت کند. 
برای مدیریت آن محدوده جنگلی برنامه ها و 
و  برنامه ها  این  از  یکی  که  دارد  پروژه هایی 
بنابراین  باشد.  می تواند جنگل کاری  پروژه ها 
طرح.  یک  نه  است  برنامه  یک  جنگل کاری 
به صورت  را  آن  جنگل داری  چرا  درواقع 
این  فقط  جنگل کاری  چون  می بیند  برنامه 
بکارید.  آنجا  نهال  تعداد  نیست که شما یک 
نگهداری، عملیات داشت، پرورش و مسائل 
بعدی را نیاز دارد، فرض کنید در جایی مثل 
زاگرس، نگهداری نیازمند مطالعات اجتماعی 
وجود  روستا  چند  مثاًل  است،  اقتصادی  و 
چطوری  دارد،  وجود  دام  تعداد  چه  دارد، 
در  موجود  دام  تکلیف  بکارید،  می خواهید 
مدت قرق الزامی عرصه جنگل چیست؟ .... 
این ها باید مدیریت شود. این ها باید به شکل 
برنامه  اجرایی  الزامات  بتواند  تا  باشد  طرح 
جنگل کاری را فراهم کند. این اقدام مورد نظر 
اداره  و  مدیریت  طرح  چهارچوب  در  اگر 
آن  پیش نیازهای  و  الزامات  و  نباشد  جنگل 
در طرح پیش بینی نشده باشد و خودش یک 
برنامه مستقل بدون رعایت موارد بر شمرده در 
چهارچوب طرح جنگل داری باشد، من با آن 
مطلوب  سرانجام  به  می دانم  و  نیستم  موافق 
نخواهد رسید. این ایراد عمده کار است. بدون 
به عبارتی  الزامات برشمرده و  در نظر گرفتن 
بدون تضمین مراقبت و نگهداری، بیشتر از این 
تعداد هم می شود کار کرد. مورد بعدی یعنی 
بیشتر  آن  اثرات  روز به روز  که  اقلیم،  تغییر 
متوسط  میزان  که  می دانیم  ما  همه  می شود. 
بارندگی ساالنه دراز مدت برای ایران از 250 
میلی متر به 230 میلی متر رسیده است، که گاه 
کمتر از این هم اعالم می شود. من در مازندران 

زندگی می کنم، در روستایی با 700 متر ارتفاع 
از سطح دریا، سبزی کاشتم و متوجه شدم، با 
توجه به اینکه در بهمن ماه آبیاری انجام داده 
بودم، ولی خشک بود. ما با چنین پدیده ای در 
جاهای مختلف روبه رو هستیم. آیا فشاری که 
قرار است، وارد شود متناسب با این تغییر اقلیم 
است؟ یعنی موقعیت مناسب شده است که این 
این  با  مقابله  برای  و  کنیم؟  اجرایی  را  برنامه 
امر آیا راه هایی غیر از جنگل کاری هم وجود 
دارد؟ من این موضوع را بارها گفتم که شما 
4 و 5 منطقه اکولوژیکی دارید، یکی از آنها، 
زاگرس است، فقط به آن اشاره می کنم و در 
زاگرس  در  داد.  خواهم  توضیح  بیشتر  ادامه، 
و  داریم  جنگل  هکتار   5400000 حدود 
بر اساس همان مطالعاتی که دفتر پیگیری کرده 
این  جنگلی  منابع  نقشه  آخر  است، خروجی 
بوده است که پوشش تاجی حدود 70درصد 
از جنگل های زاگرس، کمتر از 2۶درصد است. 
آقای  که  را،  اطالعاتی  همان الیه  درحقیقت، 
آقای  اتفاق  به  فرمودند،  اشاره  احمدی  دکتر 
دکتر بیانی با کار چند روزه براساس اطالعات 
به صورت  چه  کردیم،  جمع بندی  موجود 
میدانی،  بازدیدهای  چه  و  ثابت  پالت های 
بود.  2۶درصد  زیر  درصد   70 تا   ۶0 حدود 
یعنی  باشد،  این عدد حتی ۶0درصد هم  اگر 
در زاگرس، چیزی حدود 3 یا 4 میلیون هکتار 
باید جنگل کاری شود، یعنی با توجه به عملکرد 
اصلی مورد انتظار از این جنگل ها، که حفاظت 
پوشش  میزان  افزایش  است،  و خاک  از آب 
این  آیا  اجتناب ناپذیر.  است  ضرورتی  تاجی 
کار شدنی است و می شود آن را با جنگل کاری 
انجام داد؟ یا طراحی مدیریت منابع می خواهد 
که بخش هایی را با جنگل کاری و بخش عمده 
این  ادامه روی  در  داد.  مدیریت سامان  با  را 

موضوع صحبت های بیشتری دارم. 

 طبیعت ایران: با تشکر از آقای مهندس 
ارائه  را  خوبی  موارد  که  ابراهیمی رستاقی 
کردند. این موارد در جلسه پیش هم مطرح و 
براساس نظرات مشخص شد، باید یک برنامه 
جنگل کاری  طرح های  که  داشت  جنگل داری 
در قالب طرح های جنگل داری اجرا شوند، یعنی 
هم کاشت درخت و هم برنامه مدیریت آنها و 
مدیریت جنگل مورد توجه قرار گیرد. آقای 

مهندس ابراهیمی رستاقی به چند مورد اشاره 
پتانسیل های  از  استفاده  آنها  از  یکی  کردند، 
است،  درستی  بسیار  سخن  که  است  افراد 
افرادی که سال ها در  توانایی های  از  استفاده 
عرصه جنگل حضور داشتند و ذخایر تجارب 
گرانقدر هستند، در موفقیت طرح مؤثر خواهد 
بود، امیدوارم در کمیته های فنی و اجرایی این 

طرح، از این پیشکسوتان بیشتر استفاده شود.
جناب عالی  اعتماد،  دکتر  آقای  جناب 
جنگل های  جنگل کاری  و  احیا  موضوع  در 
هیرکانی و زاگرس فعالیت داشته اید و در قالب 
پایان نامه های مختلف و با کمک دانشجویان، 
تحقیقات زیادی را انجام داده اید. لطفًا در مورد 
احیا و توسعه جنگل ها و کاشت یک میلیارد 
نهال، با توجه به مسائل فنی مطرح شده مانند 
تأمین جایگاه نهاده ها، که بحث مهمی است، 

نظرات خود را بیان فرمایید.

)عضو  اعتماد  وحید  دکتر  آقای  جناب 
طبیعی  منابع  دانشکده  هیئت علمی  محترم 

دانشگاه تهران(

یکی از اقدامات عملی برای آبادانی کشور 
از طریق کاشت درختان جنگلی و جنگل کاری 
است که آرزوی دیرینه نه تنها بنده و سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است، بلکه 
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آرزوی همه ایرانیان است. در این امر ملی این 
کشور  طبیعی  منابع  سازمان  دوشادوش  بار، 
عهده  بر  را  جنگل  توسعه  اصلی  وظیفه  که 
برای  نیز  محترم جهاد کشاورزی  دارد، وزیر 
جنگل کاری به میدان آمده  و پیشقدم شده اند 
که موجب خوشحالی است، گامی رو به جلو 
برداشته شده است تا بتوانیم روزی با توسعه 
هر چه بیشتر کاشت درخت و جنگل کاری از 
از  پایدار  جنگل کاری  طرح های  تهیه  طریق 
بتوانیم  و  آییم  بیرون  داریم  که  وضعیتی  این 
مهندس  آقای  کنیم.  مقابله  اقلیم  تغییر  با 
و  فنی  دقیق،  بسیار  نکات  ابراهیمی رستاقی 
درستی را مطرح کردند. همین طور آقای دکتر 
با  و  عالی  بسیار  را  سخنان  این  که  احمدی 
احساس ملی در این جلسه و دو جلسه قبلی 
بیان  کردند، روان همه را تحت تأثیر قرار دادند. 
آبادانی  درباره  را  سخنانی  چنین  وقتی  بنده 

سرزمینم می شنوم، آرزوهای دیرینه خودم را 
در وجود ایشان مجسم می بینم. به عنوان یک 
هم  و  بوده  مدیرکل  هم  که  کارشناس جنگل 
مقامات باالتری داشته است، متفاوت از همه 
پا  داشتیم،  کشور  سراسر  در  که  کلی  مدیران 
به میدان گذاشتند و شاهد فعالیت های خوب 

ایشان در استان ایالم بوده ایم. بنده می خواهم، 
ابراهیمی رستاقی  مهندس  آقای  را  که  مطالبی 
فرمودند،  اعالم  کار  نبودن  شفاف  درباره 
خدمت آقای دکتر احمدی تکرار کنم. دیروز 
در قرارگاه بقیه اهلل در تهران بودم، در آن جلسه 
از سازمان منابع طبیعی و  آقای دکتر مرادی 
مردم نهاد  سازمان های  اعضای  از  تعدادی 
حاضران  از  برخی  متأسفانه  داشتند.  حضور 
در آن جلسه هیچ گونه اطالع از این حرکتی 
که قرار است در کشور اتفاق بیفتد، نداشتند. 
من خواهش می کنم از سوی دست اندر کاران 
این اقدام ملی، ماهیت این طرح را برای عموم 
شفاف سازی  و  کنند  تشریح  و  توضیح  مردم 
شود، خالصه  انجام  عمومی  مجامع  در  الزم 
نتایج صحبت ها و مذاکراتی که طی جلسات 
قبلی و این جلسه انجام شده را به اطالع عموم 
و  کار  اطالعات و شفاف سازی  این  برسانند. 

روند چگونگی انجام آن را روی سایت هایی 
مانند سایت سازمان منابع طبیعی قرار دهند تا 
اقدام  این  برسد.  اطالع عموم مردم کشور  به 
مردم  سؤاالت  از  بسیاری  به  می شود،  باعث 
و ذی نفعان و به بسیاری از ایراداتی که به این 
طرح گرفته می شود، پاسخ مستدل داده شود. 

چه افراد متخصص و چه غیر متخصص به دلیل 
تهیه  چگونگی  پیرامون  شفاف سازی  عدم 
فرمایشات  با  نگرانند.  برنامه  این  اجرای  و 
آقای دکتر احمدی و پیش بینی های الزمی که 
زیادی  بسیار  تا حدود  داده اند  انجام  تا کنون 
دل نگرانی هایی  و  فنی  فکری،  دغدغه های 
که برای بنده وجود داشت، کنار گذاشته شد 
گروه  کاری  صداقت  و  خیرخواهانه  نیت  و 
اجرای  شد.  مشخص  عملیات  رهبری کننده 
از  بسیاری  پای  که  عظیمی  حرکت  چنین 
مردم را برای مشارکت در اجرای آن به میان 
در  است.  خوبی  فرصت  و  موقعیت  بکشند، 
حال حاضر، عرصه های منابع ملی ما درگیر 
از  زیادی  درصد  و  هستند  زیادی  مشکالت 
از دست  را  گیاهی  و  پوششی جنگلی  منابع 
داده ایم، مثاًل در مناطق جنوبی و مرکزی و در 
بسیاری از نقاط کشور، بوم سازگان های ما با 

مسئله مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند. 
اگر دیر بجنبیم، روز به روز حلقه حیات برای 
پوشش گیاهی تنگ تر و درنتیجه حیات مردم 
دچار آسیب می شود. این که توسعه جنگل و 
جنگل کاری و یک چنین کاری باید در کشور 
هر  بر  و حتی  است  انجام شود، ضروری  ما 

باغ بذر تاغ در ایستگاه تحقیقات گناباد خراسان رضوی.  عکاس: آقای دکتر یداهلل قیصری   تاریخ عکس: دی 1400
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ضرورت  دارد،  اولویت  دیگری  کار 
جنگل کاری  برای  ملی  حرکت  یک 
اراضی مستعد بر هیچ کسی پوشیده 
نیست، ولی به قول آقای دکتر احمدی 
ابراهیمی رستاقی  مهندس  جناب  و 
چگونگی انجام کار بسیار مهم است. 
منابع  تاریخ  به  نقبی  می خواهم  من 
دورانی  به  و  بزنم  کشورمان  طبیعی 
کار خود  استاد ساعی  که  کنم  اشاره 
یک  ایجاد  کرد.  آغاز  فالحت  وزارت  در  را 
آزمایشگاه بذر و توجه  به اصالت بذر مصرفی 
که  بود  درستی  اقدام  اولین  نهال،  تولید  در 
مرحوم ساعی حدود 80 سال پیش، در سال 
1321 شمسی در برنامه کاری خود مبنی بر 
احیای جنگل ها ارائه داده بود. من همیشه به 
استاد ساعی فکر می کنم، در آن  این دیدگاه 
به  که  بودند  فهیم  و  آگاه  چقدر  ایشان  زمان 
موضوع اصالت بذر و کیفیت آن توجه داشتند. 
آزمایشگاه  ایشان،  کاری  سال های  طول  در 
جنگل کاری  دفتر  سپس  و  افتاد  راه  به  بذر 
در  کردند.  تأسیس  )ش(   1327 سال  در  را 
آن زمان بیشتر متخصصان کشور ما در زمینه 
به  و  بودند  خارج  تحصیل کرده   جنگل  علوم 
به  سوزنی برگ  مختلف  بذور  آنان  توصیه 
کشور وارد می شد. کارشناسان جنگل در آن 
گونه های سوزنی برگ،  که  بودند  معتقد  زمان 
را  گونه ها  نوع  این  باید  و  هستند  تند  رشد 
در  جنگل کاری  پراکنده  اقدامات  کاشت. 
مناطق مختلف کشور انجام می شد تا این که 
جنگل داری  طرح های  )ش(   1337 سال  در 
تهیه و اجرا شد. تجربه ای که مرحوم پرفسور 
در  جنگل شناس،  یک  به عنوان  تریگوبوف، 
اختیار ما قرار داد این بود که اگر قرار است 
باید  شود،  انجام  کاری  طبیعی  منابع  برای 
باشد.  مدت دار  برنامه  و  طرح  یک  قالب  در 
ابراهیمی رستاقی  مهندس  آقای  که  همان طور 
فرمودند، اگر قرار است این اقدام جنگل کاری 
متکی  باید  انجام شود،  آینده  سال  چهار  در 
کاری  نمی دانم  باشد.  برنامه  تهیه طرح و  بر 
چنین  دارای  است،  شده  شروع  هم اکنون  که 
برنامه ریزی دقیق و صاحب طرح جنگل کاری 
هست یا نه؟ همان طور که آقای دکتر احمدی، 
مسئول ستاد کاشت یک میلیارد نهال، فرمودند 
قرار است سالی دویست و پنجاه میلیون نهال 
در  نهال  تعداد  این  است  قرار  شود.  کاشته 

سه بخش جنگل داری شهری و فضای سبز، 
سلولزی  منابع  تأمین  برای  چوب  زراعت 
برسد.  مصرف  به  جنگلی  عرصه های  در  و 
نهال های  50درصد  است،  شده  پیش بینی 
تولیدی در فعالیت زراعت چوب مصرف  شود 
و 50درصد مابقی در محاوط شهری، با هدف 
احیا،  برای  جنگلی  محاوط  و  کربن  ترسیب 
غنی سازی و توسعه جنگل کاشته شوند. البته 
باید اضافه کنم که قرار نیست، امسال با توجه 
به عدم آمادگی کافی تمام 250 میلیون اصله 

دکتر  آقای  که  طور  همان  شود.  کاشته  نهال 
احمدی هم فرمودند دانش تئوریک، عملیات 
و تجربیات همه افراد باید برای بهتر شدن کار 
خردمندانه به میدان بیایند تا کاری حساب شده 
به اجرا در آید. با این حساب من فکر می کنم 
است.  خالی  اینجا  عزیزان  از  بسیاری  جای 
کارشناسان  از  که  آقازمانی  مهندس  آقای 
باسابقه و دلسوز کشوری در امر جنگل کاری 
هستند، همچنین آقای مهندس خوشنویس که 
نهال  و  بذر  زمینه  در  بسیار خوبی  تجربیات 
دارند. از سایر عزیزان متخصص بذر، جناب 
خزری  بذور  مرکز  از  ناصری  دکتر  آقای 
از  عابدی  دکتر  آقای  جناب  محترم  استاد  و 
باید  را  مدرس  تربیت  طبیعی  منابع  دانشکده 

دعوت کنیم، یا استادان دیگری که در همین 
مؤسسه هستند و در زمینه بذر و نهال تجربه 
کافی دارند، باید از دانش آنان به خوبی استفاده 

کرد.
تحقیقات  مؤسسه  )ش(   1348 سال  از 
گونه های  سازگاری  طرح  مراتع،  و  جنگلها 
برنامه  در  را  خارجی  و  داخلی  درختی 
است  داده  قرار  خود  پژوهشگران  تحقیقاتی 
آمده  دست  به  خوبی  نتایج  زمینه  این  در  و 
ما  یاری رسان  جنگل کاری  امر  در  که  است 
خواهد بود. اطالعات ما در مورد بذور درختان 
جنگلی کافی نیست و نیازمند دانش بیشتری 
هستیم. باید به اطالع برسانم در زمینه بذر و 
اطالعات تئوریک بذر باید از جناب مهندس 
اکرامی یادی کنم که مسبب ایجاد مرکز بذور 
درختان جنگلی در کلوده آمل شدند و خدمت 
شایانی به منابع طبیعی کشور کردند. در سال 
اقتصادی  توسعه  اول  برنامه  در  )ش(   13۶9
کشور  در  جنگلی  درختان  بذور  مرکز  اولین 
مانند  خردمندی  کارشناسان  و  شد  افتتاح 
جناب آقایان مهندس بیات، مهندس رسولی، 
دکتر ناصری، مهندس رضایی و سرکار خانم 
در  زیادی  زحمات  تا کنون  رضایی  مهندس 
با  و  کشیده  بذر  علوم  و  تکنولوژی  زمینه 
هزار  سه  حدود  در  توانسته اند،  بسیار  تالش 
کشور  شمال  در  بذرگیری  محاوط  هکتار 
اقدام در  این  که  نمایند  بذر گیری  تعیین و  را 
جنگل کاری قدم بزرگی بوده که کشور تاکنون 
از  که  دارد  برداشته است و جای خوشحالی 
این پس در تولید نهال شناسنامه دار جنگلی، 
سال های  در  می شود.  انجام  استانداردی  کار 
مناطق جنگلی  در سایر  که  قرار شد  گذشته 
کشور با توجه  به اهمیت موضوع تأمین بذر، 
محاوط بذرگیری را تعیین کنند که جناب دکتر 
احمدی می فرمایند در جنگل های بلوط غرب 
این کار توسط کارشناسان مؤسسه تحقیقات 
با همکاری کارشناسان اداره های جنگل داری 
انجام شده است که جای خوشبختی و رضایت 

دارد.
اهمیت  در خصوص  احمدی  دکتر  آقای 
بذر صحبت کردند که از سال های گذشته به 
حال،  هر  به  کنند.  کار  آن  روی  افتادند  فکر 
خرد  مجموع  که  اینجاست  در  خوشبختی 
جمعی کارشناسان کشور االن به این معطوف 
شده است که بذر مسئله مهمی است، یادی کنیم 
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توجه به منابع طبیعی ذیل دستور مقام معظم 
رهبری است، اگرچه خواست رئیس جمهور 
محترم است و اگر چه خواست مجلس است 
ولی باید امکانات الزم را برای مدیریت علمی 
منابع  دست اندر کار  مسئوالن  برای  درست  و 
طبیعی کشور فراهم کنند. در حال حاضر برای 
تأمین نیروی انسانی برای حفاظت جنگل های 
موجودمان هنوز مشکل داریم. شاید مقدم بر 
درخت کاری و پویش جنگل کاری الزم است 

که داشته های خود را قدر بدانیم و قبل از هر 
کاری به حفاظت آنها بپردازیم و شرایط الزم 
را برای صیانت از جنگل های موجود فراهم 
کنیم. واحدهای کاری را همانند آن برنامه ای 
که سال هاست در جنگل دانشکده منابع طبیعی 
دانشگاه تهران به تجربه نشستیم، برای مدیریت 
جنگل های  تمام  اگر  کنیم.  ایجاد  جنگل ها 
کشور ما، صاحب طرح جنگل داری باشند، آن 
وقت این طرح های جنگل کاری را می توان در 
آن  نفع  به  پویش ها  این  از  و  پیاده  آن  قالب 

مناطق استفاده کرد.
ما اطالعات علمی و اجرایی را برای ایجاد 
از  جنگل سازی،  و  جنگل کاری  سبز،  فضای 
دیدگاه تولید نهال و بذر و احیای بوم شناختی 

از سرکار خانم دکتر سودابه کروری و عزیزان 
دیگری در این مؤسسه که چیزهای زیادی را 
به ما آموختند. انتقال بذر از مکانی به مکانی 
دیگر باید با احتیاط انجام شود که خوشبختانه 
آقای دکتر احمدی فرمودند که در انتقال نهال 
پارامترهای ارتفاعی، مکانی، عرضی و طولی 
عامل  یک  به عنوان  و  است  توجه  مورد  بذر 
و جنگل کاری  نهال  تولید  موفقیت  در  اصلی 
که  امیدوارم  است.  گرفته  قرار  نظر  مد 

سازمان منابع طبیعی از این فرصت پیش آمده 
استفاده کند و در قالب برنامه های تهیه طرح 
جنگل داری و زیر طرح جنگل کاری در غرب 
کشور و سایر مناطق ایران این اقدام ملی را در 
مسیر درست خود بیاندازد. آرزوی همیشگی 
تمام  که  برسد  که روزی  است  بوده  این  بنده 
جنگل داری  طرح  صاحب  کشور  آبخیزهای 
شوند و در هر طرح، یک مهندس کارشناس 
جنگل مشغول باشد. امروز ما در بخش جنگل 
را  جنگل  فارغ التحصیالن  اشتغال  مشکالت 
خاص  توجه  و  طریق  این  از  باید  که  داریم 
متأسفانه  دهیم،  سامان  و  سر  آن  به  دولت 
مدیریت  به  شاید  و  باید  که  آنچنان  دولت 
این عرصه های طبیعی توجه نمی کند. اگرچه 

داریم و می دانیم پایه و اساس جنگل کاری ها 
دیدگاه  این  روی  بوم شناختی  از نظر  باید 
حرکت کند، سپس، شیوه کار را روی احیای 
بوم شناسی بگذاریم. ازنظر تئوری برای احیای 
متکی  تخریب شده  و  از دست رفته  عرصه های 
می کنم  فکر  من  باشیم.  بوم شناسی  بحث  به 
باید این کار را ارج گذاشت و آن را به سمت 
طرح های جنگل داری و جنگل کاری هدایت 
کرد و روز به روز نواقص موجود را کاهش داد، 

همه پذیرای این موضوع هستند. من از اینجا 
اعالم می کنم، هر کسی در این مملکت صاحب 
ایده و نظری است، می تواند در این خصوص 
آقای  تقاضامندم  بنده  کند.  کمک  و  صحبت 
اجازه  دوشنبه  روزهای  در  کشاورزی  وزیر 
در  مردم نهاد  سازمان های  از  اعضایی  بدهند، 
جلسات حضور به هم رسانند و نظرات خود را 
ارائه کنند. هر یک از آحاد مردم ما حق دارند 
چه متخصص و چه غیرمتخصص در مورد این 
کار سترگ نظر بدهند، چه بسا که نظر فردی 
جنگل  طرفدار  و  مردم نهاد  سازمان های  در 
بتواند راهنمایی برای ما باشد. ما شاید مسائل 
بی توجه  مسئله  به یک  ولی  ببینیم  را  زیادی 
باشیم. این کاری که آقایان شروع کرده اند و 
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را  آن  اسم  من 
پویش می گذارم، مشارکت 
اگر  می طلبد.  را  مردم  جمعی 
این کار را نکنیم چه کنیم؟ آیا باید 
منتظر  و  بگذاریم  دست روی دست 
احیای  کار  باید  بمانیم؟  اقلیم  تغییر 
شروع  جایی  از  را  ایران  طبیعت 
اشتباهاتی  حتمًا  راه  این  در  کنیم. 
روی خواهد داد، با ارزیابی ها و درایتی که 
وجود دارد می توان روزبه روز اشتباهات را 
به  اگر  است  معلوم  هم اکنون  از  داد.  کاهش 
جنگل کاری  جنگل ها  سازمان  گذشته  روال 
بود،  خواهد  پایین  موفقیت  درصد  کنیم، 
مسئوالن  به خصوص  کنند،  کمک  باید  همه 
انتقادات باشند تا  باید پذیرای  اجرای طرح 
منجر به نتایج موفقیت آمیزی شود. اروپا بذر 
درخت انجیلی ما را به کشورهای خود برده 
هنگام  به  و  آینده  در  اینکه  امید  به  است، 
کمک  آنها  به  جهانی  اقلیم  تغییر  با  مواجهه 
روی  سنگینی  سرمایه گذاری  امروز  ما  کند. 
جنگل کاری می کنیم. باید به این نکته توجه 
به چه  آینده جنگل کاری ها  که  باشیم  داشته 
آینده پژوهی  باید  می شوند،  دچار  سرنوشتی 
همین  آینده  دورنگری،  با  و  باشیم  داشته 
بر اساس  کنیم.  رصد  را  جنگل کاری ها 
پیش بینی  سناریوهای  انجام شده،  مطالعات 
پوشش گیاهی آینده کشور با توجه به تغییر 
که  طور  همان  ندارند.  روشنی  آینده  اقلیم، 
آینده،  در  فهمید  می توان  موجود  شرایط  از 
در بسیاری از مناطق ازنظر معضالت اقلیمی 
دچار مشکل خواهیم شد، حتی بلوط زارهای 
ما دچار خشکی خواهند شد. آینده پوشش 
اگر  ندارد،  خوبی  تصویر  کشورمان  گیاهی 
ساده  را  کار  شود،  جنگل کاری  است  قرار 
نگیریم و حتمًا احیای بوم شناختی و مسائل 

بوم شناسی احیا را نیز مدنظر قرار دهیم. 

طبیعت ایران: صحبت ها و نظرات خوبی بیان 
ابتدای  از  شد، هدف ما هم همین است که 
و  صاحب نظران  همه  برنامه،  این  شروع 
متخصصان نظر بدهند که الزمه آن وجود 
برنامه و چگونگی اجرای آن است، از 
آقای دکتر احمدی به عنوان مجری 
می کنیم  درخواست  طرح، 

که  دهند  قرار  سایتی  روی  را  برنامه  کل 
همه به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند با 
مطالعه آن نظرات خود را برای اجرای بهتر 
بیشتر شود،  نقدها  چقدر  هر  کنند.  ارائه  آن 

ضرر و زیان کار کمتر خواهد شد. 
طول  در  اسپهبدی  دکتر  آقای  از آنجایی که 
و  بذر  باغ های  در مورد  طوالنی  سالیان 
هستند  تحقیق  حال  در  بذرگیری  محاوط 
و  اعتماد  دکتر  آقای  بحث  به  با توجه  و 
خواهشمندم  ایشان  از  بذر،  موضوع  اهمیت 
و  بذر  باغ های  با  رابطه  در  را  توضیحاتی 
محوطه های بذرگیری در کشور ارائه کنند. 
همچنین، تجارب کشورهای دیگر را نیز در 
این مورد بیان کنند و اهمیت توجه به مسائل 
ژنتیکی و تنوع ژنتیکی را در جنگل کاری ها 

توضیح دهند.

)عضو  اسپهبدی  کامبیز  دکتر  آقای  جناب 
جنگل  تحقیقات  بخش  هیئت علمی  محترم 
و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز 

منابع طبیعی استان مازندران(
را  میزگرد  این  اینکه  از  شروع  از  پیش 
داشتیم،  نیاز  آن  به  که  مناسب،  زمانی  در 
اجازه  سپاسگزارم.  بی نهایت  کردید،  برگزار 
امر  در  سال ها  که  کسی  به عنوان  می خواهم 
را  پژوهش هایی  نهال کاری  و  بذر  تأمین 
اول  بخش  در  را  موضوع  چند  دادم،  انجام 

صحبت های خودم مطرح کنم: 

ندیده   را  طرح  این  هنوز  بنده  اینکه  اول 
مصاحبه های  و  سایت ها  طریق  از  و 
از  را  مطالبی  گریخته  و  جسته  مسئوالن، 
در  طرح  اصل  که  بود  بهتر  فهمیده ام.  آن 
مدرسان  و  محققان  کارشناسان،  دسترس 
قرار می گرفت تا نظر بدهند و بعد از تعدیل 
و پیرایش آن، نسبت به ابالغ رسمی آن اقدام 

می شد. 
جناب آقای دکتر احمدی، مجری محترم طرح 
 1.000.000.000 است  قرار  که  فرمودند 
اصله نهال کاری شود و بخش عمده آن را هم 
دستگاه های غیردولتی و مردم انجام خواهند 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  در  داد. 
این  معیار  نداریم.  نهال  تعداد  نام  به  واحدی 
براساس  بودجه  و  است  مساحت  سازمان 
به عنوان مثال  می شود.  پیش بینی  مساحت 
هکتار  هر  هزینه  جنگل کاری  در  می گوییم 
محاوط  در  یا  می شود  ریال   A نهال کاری 
بذرگیری، یا باغ بذر برای هر هکتار B ریال 
اعتبار نیاز داریم. اگر با فاصله 3 در 3 متر، 
نهال کاری  متر   5 در   5 یا  متر،   4 در   4 یا 
حداقل  معادل  نهال کاری  میلیارد  یک  شود، 
یک میلیون و حداکثر دو و نیم میلیون هکتار 

جنگل کاری است. 
هم  گذشته  دولت های  اینکه  بعد  موضوع 
از  یکی  داشتند.  را  برنامه هایی  چنین 
مهم ترین آنها برنامه ایران در افق 1404 بوده 
است که خود چهار برنامه توسعه را )برنامه 
حتی  و  ششم  برنامه  پنجم،  برنامه  چهارم، 
تقریبًا 20  این دوره  هفتم( در بر می گیرد. در 
میلیون  دو  در مجموع  کردند  پیش بینی  ساله 
مساحت  تا  شود  انجام  جنگل کاری  هکتار 
جنگل ها به حدود 1۶ میلیون هکتار برسد. 
هکتار   500،000 شامل  برنامه  هر  در واقع 
حدود  سالی  یعنی  می شد،  جنگل کاری 
سؤال  حال  جنگل کاری.  هکتار   100.000
مصوبه  پشتوانه  که  برنامه  آن  در  اینجاست، 
داشتیم؟  توفیق  چقدر  داشت  هم  را  مجلس 
شواهد و قرائن نشان می دهد، در آن برنامه 
شد  ریشه یابی  آیا  نبودیم.  موفق  خیلی  هم 
بنده این است،  نبودیم؟ سؤال  که چرا موفق 
اجرای  در  طبیعی  منابع  سازمان  وقتی 
در  ساالنه  جنگل کاری  هکتار   100.000
برنامه ایران در افق 1404 )در قیاس با سالی 
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500.000 هکتار جنگل کاری برنامه جدید( 
موفق نبود، سازمانی که حتی نتوانست فقط 
میلیارد   80( تومان   80.000.000.000
جنگل  تنفس  طرح  مورد نیاز  اعتبار  تومان( 
کند،  تأمین  را  توسعه(  ششم  برنامه  )مصوبه 
ارز  نرخ  و  کنونی  تورم  با  می تواند  چگونه 
اجرا  را  بزرگ  بسیار  برنامه  این  امروزی 
کند. این ها سؤاالتی است که در ذهن بنده و 
امثال بنده نقش بسته است و تقاضا داریم که 
مجری محترم طرح در این خصوص توضیح 
برای  است،  این  اساسی تر  سؤال  اما  دهند. 
که  جنگل کاری هایی  محافظت  و  نگهداری 

انجام می شود، چه برنامه ای دارید؟
بنا به دستور جناب آقای دکتر رحمانی، دبیر 
از  تاریخچه ای  ادامه  در  بنده  محترم جلسه، 
را  بذرگیری  محاوط  و  بذر  باغ  برنامه های 
اصلی  بحث  و  می کنم  عرض  مؤسسه  در 
انجام  برای  فنی  توصیه های  که  خودم 
نهال کاری   1.000.000.000 برنامه  بهتر 
طی  داد.  خواهم  ارائه  دوم  بخش  در  است، 
تشکیل  متعاقب   1375 تا   13۶5 سال های 
آمل،  در  خزر  جنگلی  بذر  اصالح  مرکز 
بذرگیری در جنگل های  حدود ۶5 محوطه 
است.  شده  استفاده  و  شناسایی  هیرکانی 
حدود  بذرگیری  محوطه   ۶5 این  مساحت 
 1398 سال  در  است.  بوده  هکتار   2100
و  طبیعی  منابع  سازمان  وقت  رئیس  آقای 
آبخیزداری کشور، نامه ای به مؤسسه نوشتند 
که قرار است 1۶0،000 هکتار در زاگرس 
مؤسسه  از  و  شود  نهال کاری  و  بذرکاری 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در خصوص 
علمی  مشاوره  و  کمک  نهال  و  بذر  تأمین 
با  مختلفی  جلسات  مؤسسه  در  خواستند. 
بنده )مجری  حضور آقای دکتر پورهاشمی، 
هماهنگ کننده طرح و پروژه های تشکیل باغ 
بذر و شناسایی محاوط بذرگیری( و محققان 
تشکیل،  آموزشی  کارگاه  شد.  برگزار  دیگر 
بروشور، تهیه و دستورالعمل تدوین و ابالغ 
در  بذرگیری  محاوط   159 در نهایت،  شد. 
با  هکتار(   1۶/000 مساحت  )به  زاگرس 
امروزی و متناسب  به روزشده  علم و دانش 
شد.  شناسایی  بین المللی  استانداردهای  با 
این یکی از بهترین تجربه های همکاری بین 
کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 

بوده  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  و 
بخش  محترم  محققان  برنامه  این  در  است. 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز   11 طبیعی  منابع 
و  زاگرس  حوزه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
اداره کل   11 جنگل کاری  اداره  کارشناسان 
منابع طبیعی حوزه زاگرس، تنها در حدود 3 
ماه عملیات میدانی، شناسایی را انجام دادند 
و محوطه های بذرگیری حوزه زاگرس را به 
بهترین شکل ممکن معرفی کردند که جناب 
آقای دکتر احمدی نیز حاصل همان کار را 

ارائه دادند. 
زاگرس  برای جنگل های  هم اکنون  بنابراین، 
برای  )درمجموع  هیرکانی  جنگل های  و 
جنگل های  از  هکتار(   7.000.000 حدود 
در واقع  داریم.  بذرگیری  محوطه  ایران 
در  دیگر  هکتار   7.000.000 حدود  برای 
تورانی، صحارا- سندی  ایران-  جنگل های 
محوطه  هیچ  ارسبارانی  جنگل های  و 

بذرگیری شناسایی نشد.
پیرو تدوین برنامه راهبردی توسعه و احیای 
جنگل در بخش تحقیقات جنگل مؤسسه، در 
راهبردی  سند  تدوین  زیست فناوری  بخش 
درختچه ای  و  درختی  گونه های  بذر  تأمین 
برنامه  پیش نیاز  به عنوان  ایران  جنگل های 
توسعه و احیای جنگل آغاز شد. طی حدود 
تشکیل چندین  با  این سند  نیم  و  یک سال 
جلسه با مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی 
سند  این  ازنظر  شد.  نهایی  آبخیزداری  و 
باغ های  فقط  بذری  مطمئن  منابع  راهبردی، 
همین  تا  هستند.  بذرگیری  محاوط  و  بذر 
بر  دانشگاهی  همکاران  از  بسیاری  اواخر 
فرسایش  باعث  بذر  باغ  که  بودند  باور  این 
ژنتیکی می شود. اما امروز ثابت شده است، 
مادری،  پایه های  انتخاب  فرایند  چنانچه 
آزمون های  و  مولکولی  بررسی  براساس 
از  بذر  باغ های  شود،  انجام  به درستی  نتاج 
با  معنی داری  تفاوت  ژنتیکی  تنوع  لحاظ 
نخواهند  طبیعت  در  خود  اولیه  توده های 
تک پایه های  بذری  منبع  بدترین  داشت. 
بیشتر  جنگل کاری  یا  فراوان،  بذر  دارای 
هم  گزارش هایی  هستند.  ژنتیکی  یکنواخت 
یا  بلندمازو،  افرا،  درخت  یک  از  که  داریم 
بذر  کیسه  چندین  زاگرس  بلوط های  حتی 
جمع می شد، یا حتی بذر از مردم خریداری 

آن  حاصِل  می شد. 
نهال  هزاران  تولید  می شود 

پایه مادری و توسعه ده ها  از یک 
هکتار جنگل کاری خالص از یک پایه 

در  شدید  بسیار  آسیب پذیری  و  مادری 
مقابل فشارهای ناشی از تغییر اقلیم. 

کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان 
برای  باغ بذر را  از سال 1370 حدود 14 
ایران  در جنگل های شمال  درختی  گونه   ۶
به  اکنون  بذر  باغ های  این  داد.  تشکیل 
بیشتر  بذردهی  برای  ولی  رسیدند  بذردهی 
نیاز دارند. در حال  به بازسازی و تحریک 
حاضر در مؤسسه نیز، ۶ باغ بذر فعال برای 
انواع تاغ در گناباد، قم و یزد و یک باغ بذر 
دارای بذر اسکنبیل و نیز مهلب به ترتیب در 
کاشان و اصفهان داریم. 8 باغ بذر دیگر نیز 
برای گونه های ون، شیردار، گیالس وحشی، 
بنه و مورینگا داریم که با اصول علمی ایجاد 
شده که هنوز به بذردهی نرسیده است. البته 
حدود  بذر  باغ  موضوع  در  ما  نماند  ناگفته 
همسایه  کشورهای  از  برخی  از  سال   50

عقب تر هستیم.
شده  نوشته  بذر  تأمین  راهبردی  سند  در 
است، باغ بذر برای گونه هایی اجرا می شود 
بذرگیری  محاوط  شناسایی  امکان  که 
اینکه  یا  باشد،  نداشته  وجود  آنها  برای 
یا  باشد،  انقراض  حال  در  نظر  مورد  گونه 
ایستگاه  )مثاًل  مناسب  زیرساخت  منطقه 
محصور شده، آبیاری و ...( برای تشکیل بذر 
داشته باشد. بنابراین با این دیدگاه، 85درصد 
بذر مورد نیاز از محاوط بذری تأمین و تنها 
خواهد  تهیه  بذر  باغ های  از  بذر  15درصد 
بذر  تأمین  در  ما  اصلی  تکیه گاه  اینکه  شد. 
بود  چیزی  همان  باشند،  بذرگیری  محاوط 
که همکاران سازمان منابع طبیعی پیگیر آن 
بودند. تدوین آن سند به پایان رسیده است 
کارشناسان  با حضور  متعدد  جلسات  در  و 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و 
شعبانیان،  دکتر  )آقایان  آنها  ارشد  مدیران 
دکتر علی اشرفی پور، دکتر پو رمقدم، دکتر 

اعالم  انتها  در  و  بررسی   )... و  ناصری 
شد که به این سند راهبردی، پیوست 

شود.  اضافه  نیز  نهالستان ها 
مقرر  سند  این  براساس 
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پنج گانه  نواحی  کل  در  است،  شده 
رویشی، ۶80 محوطه بذرگیری در 5 
ساله اول شناسایی، ارزیابی و تأیید 
و حداکثر 50 مورد باغ بذر تشکیل 
که  است  تنها سندی  این سند  شود. 
در حال اجرا شدن است. مطابق این 
باغ های  تشکیل  جامع  طرح  سند، 
بذرگیری  محاوط  شناسایی  و  بذر 
درختچه ای  و  درختی  گونه های 
این  اجراست.  حال  در  و  شد  تدوین  ایران 
باغ  تشکیل  پروژه   50 شامل  جامع  طرح 
بذر و شناسایی و ارزیابی محاوط بذرگیری 
باغ  یک  تشکیل  بذر،  باغ  پروژه  هر  است. 
بذر است، اما هر پروژه شناسایی و ارزیابی 
و  شناسایی  شامل  بذرگیری  محوطه های 
ارزیابی حداقل پنج محوطه بذرگیری است. 
ارزیابی محاوط بذرگیری شامل بررسی های 
یکدیگر  از  تلفیقی  و  نتاج  آزمون  مولکولی، 
نتاج  آزمون  برای  نمی توانیم  ما  است. چون 
بزرگ  درخت  این  تا  کنیم  صبر  سال   15
ارزیابی  سپس  و  برسد  بذردهی  به  شود، 
شود، هم زمان در مرحله نهالستانی با تلفیقی 
پنج ساله  ارزیابی  و  مولکولی  روش های  از 
اول می توان پایه های برتر را شناسایی کرد. 
در   ... و  نامیه  قوه  خلوص،  بحث  هرچند 
جای خود بسیار مهم هستند، بحث ما کیفیت 
مدیران  صحبت های  در  است.  بذر  ژنتیکی 
در  ایران  عضویت  به  بارها  سازمان  ارشد 
بیابان زدایی  و  اقلیم  تغییر  کنوانسیون های 
جنگل کاری   باید  ما  یعنی  است،  شده  اشاره 
به  اقلیم  تغییر  از  ناشی  تنش های  تا  کنیم 
حداکثر  به  کربن  ترسیب  اینکه  یا  حداقل، 
برسد. از این رو نهال کاری که قرار است انجام 
شود نه برای تولید چوب، بلکه برای توسعه 
پوشش سبز است. موضوع امروز ما ترسیب 
تغییر  است.  بیابان زایی  با  مبارزه  و  کربن 
ارتباط هستند،  با هم در  بیابان زایی  اقلیم و 
یعنی بخشی از دالیل بیابان زایی، تغییر اقلیم 
که  کنیم  حرکت  طوری  باید  بنابراین،  است. 
داشته  مناسبی  ژنتیکی  بنیه  جنگل کاری ها 
اقلیمی  تغییر  تنش های  مقابل  در  تا  باشند 
باید در  در آینده مقاومت نشان دهند، یعنی 
یک  با  تا  کنیم  ایجاد  تنوع  جنگل کاری ها 
آفت همه آنها از بین نروند، نمونه های مشابه 

زیاد بوده است.

پورمقدم  دکتر  آقای  جناب  ایران:  طبیعت 
منابع  و  جنگل ها  سازمان  گذشته  برنامه  به 
از  ایشان  دارند،  اشراف  کشور  طبیعی 
مسئوالن اجرای این طرح هستند. آقای دکتر 
تأمین  چگونگی  در مورد  لطفًا  پورمقدم، 
مطرح شده  دغدغه های  همچنین  نهاده ها، 
از  بسیاری  دغدغه  که  همکاران،  توسط 
الزم  توضیحات  است،  مردم  و  کارشناسان 

را ارائه نمایید.

)رئیس  پورمقدم  کامران  دکتر  آقای  جناب 
و  شمال  از  خارج  جنگل های  مرکز  محترم 
مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان منابع 

طبیعی و آبخیزداری کشور(
مهندس  آقای  جناب  از  تشکر  ضمن 
را  بنده  که  خودم(  )استاد  ابراهیمی رستاقی 
این  نتایج  امیدوارم  دادند،  قرار  لطف  مورد 
اهداف  به  مناسب  دستیابی  منجر  به  بحث ها 
این برنامه، یا طرح شود. آقای دکتر احمدی 
به عنوان مجری این طرح، توضیحات کامل و 

مفصلی را بیان کردند.
اما در ادامه جلسه سؤاالت و ابهاماتی مطرح 
تالش  خود  بضاعت  حد  در  بنده  که  شد 
آنها توضیح دهم  می کنم، تا حدودی درباره 
تا با جمع بندی ها بتوانیم به نتایج قابل قبولی 

گروه  چند  در  را  سؤاالت  می توان  برسیم. 
این  اجرای  ضرورت  آیا  کرد.  دسته بندی 
ضرورتی  اگر  و  است؟  داشته  وجود  برنامه 
شیوه  و  طرح  برنامه  دارد،  وجود  آن  برای 
آینده  کار چگونه است؟ در  این  اجرایی در 
در نهایت،  شود؟  انجام  کاری  چه  است  قرار 
منابع مالی این طرح چگونه تأمین می شود؟ 
با  طرح  این  اجرای  ضرورت  خصوص  در 
آقای  درخت،  کاشت  مردمی  طرح  عنوان 
دادند.  ارائه  را  توضیحاتی  احمدی  دکتر 
نیست  بهتر  آیا  که  می شود  مطرح  سؤاالتی 
سبز  پوشش  همین  جنگل،  توسعه  جای  به 
توسعه  کنیم؟  حفظ  را  باقی مانده  جنگلی 
یا احیا و حفظ وضعیت  جنگل مهم تر است 
هستند.  مهم  موارد  این  دوی  هر  موجود؟ 
از  نمی شود،  باعث  موضوع  یک  اهمیت  اما 
موضوع دیگر دست بکشیم، این گونه نیست 
که بگوییم جنگل را حفظ کنیم و توسعه آن 
را کنار بگذاریم، یا برعکس. این ها می توانند 
هم زمان رخ دهند. هدف اصلی و کلی ما هم 
است  موجود  پوشش های  و  وضعیت  حفظ 
احیای  و  توسعه  بحث  بتوانیم  ادامه  در  تا 

رویشگاه های جنگلی را داشته باشیم.
احمدی  دکتر  آقای  جناب  که  طور  همان 
تنها  این طرح  در توضیحات خود فرمودند، 
دارد  مختلفی  ابعاد  نیست،  جنگل ها  احیای 
انجام شود،  مختلف  مناطق  در  است  قرار  و 
قرار است عرصه های مختلف و دستگاه های 
مختلف در این طرح مشارکت و اجرای آن 
به  درصد   25 و   20 شاید  کنند.  پیگیری  را 
شود.  معطوف  جنگل داری  و  جنگل کاری 
خصوص  در  محترم  وزیر  که  اطالعاتی  به 
بخشی  اشاره شد،  کرده اند،  ارائه  مساحت  ها 
از این طرح به جنگل کاری و توسعه و احیای 
شکل  به  را  این  و  می شود  معطوف  جنگل 
پس  داد.  خواهیم  انجام  مختلف  برنامه های 
ضرورت این کار حتمًا احساس می شود چه 
از باب بازسازی پوشش های جنگلی، چه از 
باب توسعه فضای سبز، چه از باب قوانین و 
تکالیف قانونی که ما به عنوان اسناد باالسری 
افزایش  قانون  پاک،  هوای  قانون  داریم، 
بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع 
تکالیف  سایر  و  کربن  ترسیب  هوا،  آلودگی 
این ها  همه  اگر  ماست،  عهده  بر  که  قانونی 
را کنار هم بگذاریم می بینیم که ضرورت این 
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طرح حس می شود.
بیان  دوستان  سایر  و  ابراهیمی رستاقی  آقای 
می شود،  احساس  ضرورت  این  اگر  کردند 
در  کرد،  اجرایی  را  آن  طریقی  چه  به  باید 
انجام شود؟  باید  قالب چه مطالعه و طرحی 
موضوعی که به توسعه فضای سبز برمی گردد، 
مثاًل 25درصد عرصه های واگذاری این طرح 
مشخص  قانون  طبق  هستند،  مشخص  کاماًل 
شده است که 25درصد از عرصه های صنایع 

و معادن بخش های خصوصی در کدام قسمت 
همان  باشند.  داشته  سبز  فضای  توسعه  باید 
و  ابراهیمی رستاقی  مهندس  آقایان  که   طور 
دکتر اعتماد و سایر دوستان نیز اشاره کردند، 
آنجایی قضیه حساس تر می شود که موضوع 
میان  به  جنگل  توسعه  و  جنگل ها  احیای 

می آید.
همان طور که آقای دکتر احمدی فرمودند ما 
در ابتدای راه و در حال بازسازی نهالستان ها 
هستیم، شاید حتی از تولید نیز عقب باشیم. 
بسیاری از نهالستان ها فرسوده شده اند، همه 
سیستم های  رفته اند،  بین  از  زیرساخت ها 
نیاز  چاه ها  شدند،  تخریب  آنها  آبیاری 
بازسازی  بنابراین،  دارند،  کف شکنی  به 

است،  اولویت  در  نهال  تولید  و  نهالستان ها 
در واقع تمام هم و غم آقای دکتر احمدی این 
بتوانند تولید داشته  نهالستان ها  این  است که 
باشند. رعایت استاندارد در تولید نهال ها نیز 
نهال  و  بذر  گواهی  مرکز  است،  مهم  بسیار 
داده  ما  به  گونه   50 برای  را  استاندارد  این 
است که ان شاءهلل باید رعایت شود. موضوع 
و  علمی  اصول  و  قلمه ها  و  بذر  تأمین 
محاوط بذرگیری و سایر موضوعات همه و 

همه باید در فرایند تولید نهال در نظر گرفته 
شوند. مرکز بذری در شمال فعال شده است، 
ازنظر  بذرهای جمع آوری شده  همه  آنجا  در 
کارهایی  همه  و  نگهداری  بحث  نامیه،  قوه 
شود،  انجام  بذر  روی  علمی  از نظر  باید  که 
به طور  ناصری  دکتر  آقای  بررسی می شوند، 

جدی در حال فعالیت هستند.
می شود؟  کاشته  کجا  تولید شده،  نهال 
مهندس  آقای  است؟  چگونه  کاشت  فرایند 
کردند  تشریح  به درستی  ابراهیمی رستاقی 
که این نیاز به طرح دارد. در جلسه گذشته 
طرح  اسم  به  چیزی  کردم،  عرض  بنده  نیز 
بخواهیم  اینکه  مگر  نداریم.  جنگل کاری 
فضای سبزی تولید یا ایجاد کنیم یا بخواهیم 

آزمایش  و  بنویسیم  آنجا  برای  را  طرحی 
خاک انجام دهیم. ولی در باب جنگل کاری 
قالب  در  همیشه  طبیعی،  رویشگاه های  در 
در  کردیم،  عمل  جنگل  مدیریت  طرح های 
است  از شمال تالش شده  یا خارج  شمال، 

که به این شکل رفتار کنیم.
برای اطالع رسانی عرض می کنم، با استفاده 
مهندس  آقای  جناب  که  اطالعاتی  از 
روی  کردند،  اشاره  آنها  به  ابراهیمی رستاقی 

پالت های  و  جنگلی  پوشش  نقشه های 
همچنین  آنها،  اطالعات  و  برداشت شده 
طرح های  در  موجود  رقومی  اطالعات 
عرصه های  و  انجام  الیه گذاری  آبخیزداری 
جنگل  توسعه  برای  مناسب  و  مستعد 
ندارد،  وجود  دلیلی  است.  شده  شناسایی 
پس از شناسایی این عرصه های مستعد، همه 
آنها را بکاریم. هرچند این عرصه ها مستعد 
طرح  در  چگونه  این ها  همه  اینکه  هستند، 
نیازمند یک طرح است.  کاشت وارد شوند، 
یک  هم  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
توسعه  و  احیا  عنوان  با  را  راهبردی  طرح 
ایران تهیه کرده است، این طرح  جنگل های 
قابلیت  که  را  محدوده هایی  علمی،  مبنای  با 
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کرده  شناسایی  دارند،  توسعه  و  احیا 
به  مربوط   صحبت ها  این  همه  است. 
وگرنه  است  طبیعی  رویشگاه های 
را  خود  جایگاه  سبز  فضای  بحث 
اصولی  کاشت  به  اینکه  برای  دارد. 
علمی  ذخایر  وجود  از  باید  برسیم، 
کشور  تجربه  با  و  برجسته  اساتید  و 
ببریم.  بهره  کنند،  کمک  ما  به  می توانند  که 
هم اکنون بحث روی نهالستان است و کاشت 

آن  تا  می شود.  شروع   1402 زمستان  از 
سازمان  مؤسسه،  پژوهشگران  باید  زمان، 
کمیته  و  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
تشکیل  مؤسسه  در  هم اکنون  که  علمی، 
به  که  مستنداتی  از  استفاده  با  است،  شده 
مستعد  عرصه های  یعنی  است،  آمده  دست 
برای  علمی  الگوی  یک  به  جنگل کاری، 
قرار است  اگر  مثاًل  برسند،  احیای جنگل ها 
این  در  طبیعی  رویشگاه های  و  جنگل ها 
برنامه احیا شوند، بخشی از این یک میلیارد 
نهال در این مناطق کاشته شود، یا اگر قرار 
است طرح جنگل داری یا هر طرح مدیریتی 
جنگلی  رویشگاه های  احیای  برای  دیگری 
تدوین شود، تا پایان سال 1402، این طرح 

روی میز باشد.
این مستندات اولیه، برنامه راهبردی مؤسسه 
برای  تنها  سازمان  در  ما  فعالیت های  و 
ترسیم یک چشم انداز کلی بوده است. برای 
چه  داریم؟  نیاز  نهال  چقدر  بدانیم  اینکه 
گونه هایی  چه  می شوند؟  درگیر  عرصه هایی 
روی  موردنظر  گونه های  شود؟  کاشته  باید 
نقشه ها مشخص شده اند، ولی نه صد د رصد. 
این ها تنها چشم اندازی را به ما نشان دادند 

بنابراین،  ببریم.  پیش  را  برنامه  بتوانیم  تا 
)پاییز   1402 سال  پایان  در  ما  اینکه  برای 
شناسایی شده  کاماًل  عرصه های  زمستان(  و 
از همین  باید  باشیم،  داشته  مبتنی بر طرح  و 
شود،  فعال  علمی  کمیته  کنیم،  شروع  حاال 
دستورالعمل های فنی، ضوابط و استانداردها 
در همه بخش ها از انتقال بذر، انتخاب بذر، 
شیوه های  نهال،  استانداردهای  نهال،  تولید 
آینده پژوهی  و  سبز  آب  از  استفاده  کاشت، 
که قرار است متناسب با تغییرات اقلیم انجام 
کارهایی  همه  شوند،  تدوین  و  تهیه  شود، 
احیای  و  جنگل کاری  برای  است  الزم  که 
علمی  کمیته  این  در  شود،  انجام  جنگل ها 
جای می گیرد، ما نیز به عنوان بخش اجرا، از 

مؤسسات،  دانشگاه ها،  علمی  دستاوردهای 
نظیر  بزرگوارانی  و  صاحب نظر  عزیزان 
آقای مهندس ابراهیمی رستاقی، که می توانند 
ما  اختیار  در  را  خود  دانش  و  تجربیات 
تا  کرد،  خواهیم  را  استفاده  نهایت  بگذارند، 

کار به صورت علمی تر جلو برود. 
مالی  منابع  است.  مالی  منابع  بعدی  نکته 
دکتر  آقای  می شود؟  تهیه  کجا  از  کار  این 
پیش از این  که  کردند  اشاره  نیز  اسپهبدی 

کار  نشده،  ارائه  طرح ها  به  کافی  بودجه 
انجام  کمی  وسعت  در  یا  نشده،  انجام 
عملکرد  دلیل  است،  این  سؤال  است،  شده 
مختلف  برنامه های  در  اجرایی  نامناسب 
احیای جنگل و جنگل کاری چیست؟ پاسخ 
تخصیص  اعتباری.  منابع  کمبود  است،  این 
چیزی  از  درصد   30 یا   20 معمواًل  اعتبار 
البته که آن  بوده است که مصوب می کردند، 
هم به سختی دریافت می شد، به همین دلیل 
به اهداف کمی نمی رسیدیم. اتفاقًا این طرح 
در حال جداشدن از منابع مالی دولتی است. 
همیشه  کشور،  توسعه  برنامه  چند  این  در 
دولت  ببینیم  تا  ماندیم  منتظر  و  نشستیم 
چقدر  یا  بدهد  پول  ما  به  چقدر  است  قرار 



107 طبیعت ایران/ جلد 8، شماره 1، پیاپی 38، فروردین - اردیبهشت  1402

اعتبار تخصیص داده است تا همان را بگیریم 
پول  ببندیم.  قرارداد  پیمانکار  با  برویم  و 
نکردیم  کار  ندادند،  پول  کردیم،  کار  دادند، 
اما  هم اکنون  ندادید.  پول  گفتیم،  درنهایت  و 
سازمان و وزارتخانه به تکاپو افتاده اند  تا از 
منابع مالی غیردولتی در این کار استفاده کنند. 
منابع  این  نمی کردم،  باور  نیز  بنده  عزیزان، 

مالی بتواند تأمین شود.
کارخانجات  اجتماعی  مسئولیت  از  قرار شد 
کردیم  فکر  خود  با  کنیم.  استفاده  صنایع  و 
درخت  و  می دهد  را  خود  پول  کسی  چه 
با  که  هنگامی  ناباوری،  کمال  در  می کارد؟ 
بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم، دریافتیم 
خصوصی،  بخش  در  خیر  انسان  تعداد  چه 
بنده  دارند.  حضور  صنایع  و  کارخانجات 
ازجمله  بزرگ  شرکت   4 یا   3 با  تاکنون 
گلرنگ صحبت کردم. این شرکت اعالم کرد 
که 20 میلیارد برای این کار در نظر گرفته و 
چه  طرح  این  برای  بگوییم،  ما  است  منتظر 
کاری انجام دهد. از سوی دیگر، این صنایع 
با توجه  دارای مسئولیت اجتماعی هستند و 
بنده  دهند.  انجام  را  کار  این  باید  قانون  به 
نیاز  کرج  نهالستان  برای  کردم،  درخواست 
به امکانات و تجهیزات داریم، بنابراین، مقرر 
را  گلدانی  پالستیکی  کیسه  تولید  خط  شد، 
ما  نیست،  نیازی  دیگر  یعنی  کند،  راه اندازی 
هر سال به دنبال خرید کیسه گلدانی باشیم، 
نهال  تولید  هزینه  درصد   30 تا   20 حداقل 
دو  است  قرار  است.  گلدانی  کیسه  گلدانی، 
را  خرید  فاکتورهای  و  ایجاد  را  تولید  خط 
خودشان پیگیری کنند، نصب و راه اندازی نیز 
بر عهده خودشان است، احتمااًل تا دو یا سه 

هفته دیگر این خط نصب می شود.
را  میلیاردی  ده  اعتبار  طریقی  به هیچ  دولت 
برای احداث کارخانه تولید کیسه پالستیکی 
گلدانی اختصاص نمی دهد، معادن نیز در حال 
سرمایه گذاری هستند، در آذربایجان شرقی، 
این  برای  تومان  میلیارد  به 80-70  نزدیک 
برای  بهتر،  بیان  به  گرفته اند.  نظر  در  طرح 
اجرای این طرح، ما کار خود را به منابع دولتی 
گره نزدیم. هرچند اگر دولت اعتباری را برای 
این طرح اختصاص داد، قدردان آنها خواهیم 
بود، ما منتظر اعتبار دولت نماندیم و کار خود 
را با استفاده از منابع غیردولتی شروع کردیم، 

طرح تهیه شده است، مکاتبات از مقام معظم 
هیئت وزیران  تا  جمهور  رئیس  و  رهبری 
ملی  توسعه  صندوق  از  است.  شده  انجام 
در  را  اعتباری  تا  است  شده  درخواست  نیز 
استقبال  شاهد  دهند.  قرار  طرح  این  اختیار 
هستیم،  خصوصی  بخش  سوی  از  خوبی 
این خبر در حال انتشار در میان بخش های 
خصوصی است، قبل از این جلسه، نماینده ای 
از کشور ژاپن در ایران درخواست برگزاری 
جلسه ای را برای ارائه منابع مالی این طرح 

در بحث تجارت کربن داشتند.
هم اکنون، معدن چادرملو در یزد، با سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وارد مذاکره 
شدند که بخش زیادی نهال را خودشان تهیه 
خصوصی  نهالستان های  می گویند  آنها  کنند. 
مورد تأیید  نهال های  تا  کنید  معرفی  ما  به  را 
شما را از آنها تهیه کنیم تا چرخ اقتصاد آنها 
نیز بچرخد، سپس نهال ها را در اختیار مردم 
و جاهایی که تمایل دارند توسعه فضای سبز 
انجام دهند، بگذاریم. نهال های تولیدی برای 
خود شما که دولتی هستید، بماند. همان طور 
که می بینید، بخش های مختلفی وارد این کار 
بیشتری  اشاعه  کار  این  که  امیدواریم  شدند، 
وابسته  دولتی  منابع  به  کمتر  ما  و  کند  پیدا 
باشیم. بنده صحبت هایم را در یک جمع بندی 
همه  دغدغه های  می رسانم،  پایان  به  کلی 
این  علمی  و  اصولی  اجرای  برای  عزیزان 

طرح کاماًل محترم و قابل ستایش است.
امیدوارم اعضای کمیته علمی که در مؤسسه 
و  صاحب نظران  سایر  و  است  شده  نشکیل 
دانشگاهیان با نظرات و پیشنهادهای خود، ما 
را در ابعاد علمی و اصولی اجرای این طرح 
یاری کنند. همان طور که استحضار دارید در 
به دنبال مسائل اجرایی  تنها  ما  حال حاضر 
به  را  زمانی  نتوانیم  شاید  بنابراین،  هستیم، 
اختصاص  کار  این  فنی  و  موضوعات علمی 
دهیم و روی آنها متمرکز شویم. بی شک این 
کمیته می تواند به ما کمک کند، به ویژه افرادی 
نظیر آقای مهندس ابراهیمی رستاقی، ما دست 
درخواست  ایشان  از  و  می بوسیم  را  ایشان 
می کنیم، در این طرح به ما کمک کنند. همان 
طور که ایشان اشاره کردند، بنده از طفولیت 
خدمت آقای مهندس ابراهیمی رستاقی ارادت 
ویژه دارم. روزی که کیف مدرسه روی دوش 

پایین  و  باال  را  پله های سازمان  و  بود  بنده 
می رفتم، فکر نمی کردم در آینده ای نه چندان 
ایشان  خدمت  در  و  بنشینم  اینجا  در  دور 
بتوانیم از تجربیات و دانش  باشم. ان شاءاهلل 

ایشان نیز بیشتر بهره ببریم. 

طبیعت ایران: جناب آقای دکتر پورهاشمی، 
موارد  و  بحث ها  در مورد  را  نظر خود  لطفًا 

مطرح شده بیان فرمایید.

)رئیس  پورهاشمی  مهدی  دکتر  آقای  جناب 
محترم بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع کشور( 
نشست  این  برگزاری  از  تشکر  ضمن 
مهندس  آقای  به ویژه  عزیزان  حضور  و 
دوست  خیلی  که  ابراهیمی رستاقی 
کنیم  زیارت  نزدیک  از  را  ایشان  داشتیم 
پیشین  جلسه  دو  در  بنده  از آنجایی که  و 
گفت و گوی چالشی موارد الزم و مربوط به 
ترجیح  کردم،  بیان  را  توسعه جنگل  و  احیا 
باشم،  شنونده  بیشتر  جلسه  این  در  می دهم 
عزیزان  سایر  صحبت  به  توجه  با   هرچند 
مختصر  به طور  را  مطالبی  است  ضروری 
عرض کنم، به ویژه مواردی که آقای مهندس 
بنده  کردند.  اشاره  آنها  به  ابراهیمی رستاقی 
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فکر می کنم جلسات مشترکی که با ایشان 
منابع طبیعی و آبخیزداری  در سازمان 
کشور داشتیم، تقریبًا ما را به یک ادبیات 
رسانده  دیدگاه ها  بیان  در  مشترک 
در  صحبت هایم  انتهای  در  من  است. 
گفت و گوی چالشی شماره پیشین نشریه، 
به موضوعی اشاره کردم که آقای مهندس 
ابراهیمی رستاقی نیز امروز به آن اشاره کردند، آن 
هم الزام نامگذاری این طرح به برنامه احیا و 
توسعه جنگل کشور و لزوم قرار گرفتن بخش 
احیای آن در قالب طرح های جنگل داری است.

است  قرار  که  فرایندی  هر  باورم،  این  بر  بنده 
در جنگل انجام شود، حتمًا باید در قالب طرح 
این  مؤسسه  در  ما  اعتقاد  باشد.  جنگل داری 
جنگل های  توسعه  و  احیا  برنامه  باید  که  بود 
اگر  انجام شد.  مهم  این  و  تدوین شود  کشور 
این برنامه را دیده باشید، در همان صفحه ابتدا 

نوشته شده است که الزمه اجرایی شدن فرایند 
ساری  و  جاری  کشور،  جنگل های  در  احیا 
شدن طرح های جنگل داری است، یعنی منوط 
است.  شده  جنگل داری  طرح های  اجرای   به 
معتقدیم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
باید برای اجرایی شدن طرح های جنگل داری 
در جنگل های فاقد طرح و طرح های تجدیدنظر 
در جنگل های دارای طرح، از این فضای مثبت 

به وجود آمده در سطح وزارتخانه حداکثر استفاده 
را ببرد. این اعتقاد ما و البته جزو الزامات است. 
زمان  به  نیاز  زیرساخت  این  که  است  طبیعی 
دارد، با این دیدگاه بنده فکر می کنم در برنامه 
احیا و توسعه جنگل، دستگاه متولی باید در گام 
اول بر توسعه جنگل متمرکز شود، در صورت 
بروز اشتباه در داخل جنگل و برنامه احیا )مثاًل 
در انتخاب گونه و روش کاشت(، بوم سازگان 
در  این حساسیت  نابود خواهند شد،  جنگلی 
است.  کمتر  جنگل(  )توسعه  جنگل  از  خارج 
بنابراین، خواهش جدی من از همه مجریان و 
دست اندرکاران این طرح این است که اهمیت و 
جایگاه طرح های جنگل داری را در جلسات با 
رئیس محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
آنقدر  کشاورزی  جهاد  محترم  وزیر  و  کشور 
الزامی  زیرساخت  به عنوان  که  کنند  پررنگ 
اجرایی شدن طرح های جنگل داری در دستور 

کار قرار گیرد. بنده فکر می کنم سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور می تواند هم اکنون با 
این دیدگاه، بر توسعه جنگل متمرکز شود و در 
حوزه جنگلی که خود مسئول اجرای آن است 
تا مهیاشدن پیش شرط های الزم، کار را به تعویق 
و  راهبری  نقش  بیشتر  در این صورت  بیاندازد. 
نظارت را برای دستگاه ها و نهادهایی خواهد 
داشت که در برنامه توسعه جنگل مسئولیت دارند.

نکته دیگر اینکه، در سال 1398 که ما  تدوین 
را  کشور  جنگل های  توسعه  و  احیا  برنامه 
ظرفیت های  که  داشتیم  اعتقاد  کردیم،  شروع 
وجود  کشور  در  جنگل  توسعه  برای  زیادی 
آنها  به  نیز  احمدی  دکتر  آقای  البته  که  دارد 
اشاره کردند. مهم ترین این ظرفیت ها عبارتند از 
زراعت چوب با گونه های تندرشد، جنگل های 
شهری، جنگل کاری در حاشیه راه های ارتباطی، 
جنگل کاری در محدوده شهرک های صنعتی و 
معادن و طرح های توسعه ای، این ها شامل ارقام 
بسیار بزرگی می شوند، مطمئن هستیم که این 

ظرفیت ها توانایی بالفعل شدن را دارند. 
الزم می دانم از آقای دکتر اسپهبدی و گروه کاری 
ایشان در برنامه شناسایی محوطه های بذرگیری 
جنگل های زاگرس تشکر ویژه ای داشته باشم. 
همکاری  از  موفق  و  بارز  نمونه  فعالیت  این 
مشترک بخش اجرا و پژوهش بود که نتیجه آن 

بسیار ارزشمند است. من همه جا اشاره کردم که 
این فعالیت مشترک، نقطه عطفی بود در تعامل 
بین دو دستگاه پژوهشی و اجرایی که می تواند 

سرلوحه کارهای دیگر ما باشد. 
درنهایت بر انتقاد آقای مهندس ابراهیمی  رستاقی 
تأکید می کنم و از آقای دکتر پورمقدم می خواهم، 
حتمًا این موضوع را در نظر بگیرند. سازمان 
چرخش  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
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در  را  نگاه خود  و  داشته  زاگرس  در  تفکری 
زاگرس به سمت جنگل داری اجتماعی معطوف 
کرده است. با توجه به اینکه این طرح برای اولین 
بار در دستور کار سازمان در حوزه زاگرس قرار 
گرفته،  الزم است پیش از اجرایی شدن آن، از 
کارشناسان زاگرس نظرسنجی و هرگونه ابهام و 
اصالح الزم بر طرف شود. متأسفانه کارشناسان 
زاگرس هیچ گونه اطالعی از جزئیات این طرح 
ندارند. به هرحال،  چون بنیان مدیریتی سازمان 
حوزه  در  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
به نظر من الزم  زاگرس در حال تغییر است، 

است جلسات کارشناسی بیشتری برگزار شود.

طبیعت ایران: ضمن سپاس از توضیحات جناب 
آقای دکتر پورهاشمی، از آقای دکتر احمدی 
پاسخگوی  خالصه  به طور  می کنم،  خواهش 

سؤاالت و دغدغه های همکاران باشند.

جناب آقای دکتر احمدی
بنده خواهشمندم عزیزان تأثیرگذار مانند آقای 
مهندس ابراهیمی رستاقی به کمیته علمی دعوت 
شوند. این ابتدای کار است و ما به تجربیات شما 
عزیزان احتیاج داریم. بنده بر مبنای پیشنهاد شما 
در تولید گونه های اصلی، رملیک را برای اولین 
بار در ایالم تولید کردم. یا وقتی تولید گونه های 
دافنه، شیرخشت،  پیشنهاد کردید،  را  زاگرسی 

شنگ، آلبالوی وحشی و ... را تولید کردم، با 
اینکه در هیچ جای ایران موجود نیست، هم اکنون 

در نهالستان موجود است.
بنده بر این باورم که اگر بنیان این کار براساس 
رفت.  خواهد  باد  بر  نباشد،  پژوهش  و  علم 
هم  با  همه  می کنم،  خواهش  دوباره  بنابراین، 
همکاری داشته باشیم، این به هیچ عنوان چالش 
نیست، دغدغه همه ما این است که راه را به خطا 

نرویم.
در اینجا به چند سؤالی که در ذهن دارم،  اشاره 
می کنم. جناب آقایان و اساتید محترم، فرض 
را  نهالستان ها  نکاریم و درب  ما جنگل  کنید 
ببندیم، آیا تغییرات اقلیمی متوقف می شوند؟ آیا 
سرعت گرمایش جهانی کاهش می یابد؟ اگر ما 
نهال نکاریم و طرح را اجرا نکنیم، آیا مشکل 
مصرف آب حل می شود؟ اگر این طور است، ما 
درب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را 
می بندیم. برای تولید یک دستگاه خودرو، 800 
هزار لیتر آب مصرف می شود. این حجم از آب 
برای جنگل کاری چه مساحتی مصرف می شود؟ 
چرا نگران آن نیستیم؟ خودرویی که به چرخه 
هیدرولوژیکی آب در طبیعت نیز برنمی گردد. 
تهیه  برای  هم  مردم  همه  که  اینجاست  جالب 
شرکت  اعالم  محض  به  و  هستند  مشتاق  آن 
ایران خودرو اقدام به ثبت نام می کنند، بی آنکه به 
این موضوعات فکر کنند. نمونه دیگر کفش هایی 
به  تا کنون  آیا  می کنیم،  استفاده  همه  که  است 
آنها توجه کرده ایم؟ برای تولید هر جفت کفش 
چرمی، 8 متر مکعب آب مصرف می شود. این 
مورد نیز به چرخه آب بازنمی گردد. در کدام یک 
از طرح های جنگل کاری چنین مصارفی وجود 
دارد؟ ببینید ما متفکریم و متخصص، باید در همه 

امور جامعه درست بیندیشیم، نه تنها جنگل.
این بخشی از کار است، ظرفیت ما 300-200 
میلیون از یک میلیارد حوزه منابع طبیعی کشور 
است، 70 تا 80 درصد آن دست ما نیست و 
شامل جنگل داری های شهری است. ما شهرداران 
کشور را مجاب کرده ایم که نظرات جناب آقای 
ابراهیمی رستاقی و سایر عزیزان را اجرا کنند. 
غربی  شهرهای  در  موظفید  که  فرمودید  شما 
کشور بنه و تاغ بکارید. بلوار زالزالک و بلوط 
احداث کنید و از گونه های وارداتی چشم پوشی 
کنید، هم اکنون وزارت کشور را مجاب کرده ایم، 

این موارد را ابالغ کند.

اگر اعتقاد ما این نیست که شهرها و روستاهای 
اما  هستند،  طبیعی  منابع  از  جزئی  کشور 
شهرداری ها را مجاب کرده ایم که با ما همکاری 
کنند. امروز مسئول شهرداری های کشور اعالم 
کرده است، 100 تا 300 میلیون یعنی 10 تا 30 

درصد این کار را بر عهده بگیرد.
همان طور که پیش از این اشاره کردم، دهیاری ها 
تقبل  را  نهال  اصله  میلیون   400 کاشت  نیز 
قرار است 40  نیز  کردند، شهرک های صنعتی 
میلیون اصله نهال تولید کنند، طبق قانون باید 
در  کنند،  شرکت  اجتماعی  مسئولیت های  در 
خصوص معادن تخریب شده نیز، 3000 معدن 

را به همکاری ترغیب کرده ایم.
در پتروشیمی های خوزستان و تنها در ماهشهر، 
78 میلیارد تومان تفاهم نامه امضا شده است، آنها 
هیچ پولی را به منابع طبیعی نمی دهند، بلکه خود 
به طور مستقیم کار را انجام می دهند، آذربایجان 
شرقی نیز بیش از 50 میلیون را برای این کار 
اختصاص داده است، سایر استان ها نیز به همین 
ترتیب. جنگل کاری و منابع طبیعی بخشی از این 
کار است، منظور اصلی کاشت یک میلیارد نهال 
در کشور است که متأسفانه بعضی از دوستان 
اشاره کردند، این کار بدون مطالعه انجام شده 

است که اصاًل این طور نیست.
شما  زمانی  ابراهیمی رستاقی،  مهندس  آقای 
در  بیانی  دکتر  و  زبیری  دکتر  آقای  همراه  به 
استان ها،  پیمایش همه  با  دهه های 70 و 80 
نقشه پوشش گیاهی را در دو بخش تهیه کردید، 
ما بر اساس همان نقشه کار را شروع کردیم و در 
ادامه اطالعات دیگری به آن اضافه شد مانند 
بارندگی، ارتفاع از سطح دریا، عرض جغرافیایی 
خود  توسط  نیز  موارد  این  حرارت،  درجه  و 

محققان و دانشگاهیان اضافه شد.
جناب آقای مهندس ابراهیمی رستاقی، درواقع 
ما از این نقشه استفاده کرده ایم و بدهی بزرگی 
وارد  که  هنگامی  متأسفانه  اما  داریم،  شما  به 
را،  مسائل  بعضی  می شویم،  آن  درگیر  و  کار 
حتی موارد شخصی خود را فراموش می کنیم، 
بنابراین، خواهش می کنم چنین مسائلی را در 
نظر نگیرید و این مورد را بر ما ببخشید، شما 
ما کمک  به  لطفًا  مملکت هستید،  این  دلسوز 
کنید، ما هم از شماییم و دلمان برای این کشور 
می سوزد. فرمایشات آقای دکتر اعتماد بسیار 
عالی و بجا بود، ایشان به خوبی موضوع را درک 
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کردند. آقای دکتر پور مقدم به درستی به 
سؤاالت مطرح شده پاسخ دادند، درواقع 
نمی توان طرح های  اعتبارات دولتی  با 
دکتر  آقای  برد،  پیش  را  جنگلی 
اسپهبدی نیز کاماًل درست فرمودند، در 
نیمی از کشور محاوط بذر گیری نداریم. 
ولی در آن نقاط جنگل کاری داریم، آنها محاوط 
بذر هستند، در جنوب کشور، 50 سال سابقه 
بهترین کنار و کهور  جنگل کاری وجود دارد، 
به ترتیب در جنوب کشور و در جنوب استان 
کرمان می روید، در کنار همه این موضوعات، 
بدون شک ضعف هایی نیز وجود دارد، بنابراین، 
باید به کمک همه عزیزان آگاه و مطلع برای 
زندگی  کشور  این  در  کنیم،  تالش  آنها  رفع 
می کنیم، با منابع آبی محدود، پوشش جنگلی 
کم و اعتبارات مالی اندک روبه رو هستیم، باید 
با همین میزان اعتبار مالی و آب، جنگل کاری 
نباشد، در  انتقال  کنیم. زمانی می گفتند نقل و 
اگر  ولی  است،  طوالنی  بسیار  مسیر  زاگرس 
بتوانیم بلوط را با یک سری محافظ انتقال دهیم 
چه ایرادی دارد؟ اگر ایراد دارد، لطفًا راهکار 
مناسب ارائه دهید و ما را راهنمایی بفرمایید، 
االن باید در حال صادرات نهال به کشورهایی 
مانند افغانستان، عراق و سوریه باشیم. درنهایت 
باز هم خواهشمندم ما را راهنمایی بفرمایید و 
نقطه ضعف ها را به ما بگویید تا بتوانیم آنها را 

رفع کنیم.

طبیعت ایران: آقای مهندس ابراهیمی رستاقی، 
لطفًا نظرات خود را در مورد صحبت ها و مطالب 
جناب عالی  پیشنهادهای  بفرمایید،  ارائه شده 

برای موفقیت در اجرای طرح چیست؟

آقای مهندس ابراهیمی رستاقی
من باز تأکید می کنم، هدف ما کمک است و 
درست است که بحث چالشی است، اما گاهی 
کمک از دل همین چالش ها خارج می شود. ما 
به نفس عمل هیچ انتقادی نداریم و نمی گوییم 
ما،  دغدغه  شود،  اجرا  جنگل کاری  باید  چرا 
ما  بین  متأسفانه  ازآنجایی که  است،  کار  شیوه 
قرار  ما  اختیار  در  طرح  دارد،  وجود  فاصله 
نگرفته است و ما در جریان جزئیات آن نیستیم، 
بیشتر برای ما  طبیعی است که این دغدغه ها 

شکل می گیرد.

این  اجرای  بر  که  جمهور  محترم  ریاست  آیا 
طرح تأکید می کنند، در جریان الزامات اجرایی 
را  آنها  ما  همه  که  اسپهبدی،  دکتر  موردنظر 
تأیید و بر آنها تأکید می کنیم، هستند که چنین 
دستوری را صادر می فرمایند؟ آیا آقای وزیر 
محترم جهاد کشاورزی صالحیت تصمیم گیری 
کارشناسی شده  گزینه های  در خصوص  را 
می شود،  پیشنهاد  تصمیم سازی  عنوان  با  که 
است  کارشناسی  کاری  تصمیم سازی  دارند؟ 
کارشناسان  یا  کارشناس  صالحیت  در  و 
ذی صالح است، تصمیم گیری یا انتخاب بهینه 
از بین تصمیمات پیشنهادی کاری مدیریتی و در 

صالحیت مدیر یا مدیران است.
کشاورزی  محترم  وزیر  تصمیم گیری  آیا 
عظیمی  پروژه  چنین  اجرای  دستور  بر  مبنی 
که  اینجاست  است؟  فرایندی  چنین  حاصل 
فرایند  از  مجموعه  از  بیرون  کارشناسان  ما 
چنین پروژه ای بی اطالع هستیم. در خصوص 
ضرورت  اهمیت،  و  عظمت  این  با  پروژه ای 
انجام مطالعاتی شایسته و بایسته اجتناب ناپذیر 
است. در خصوص گزینه ها باید کاری اساسی 
انجام شود. بهتر است، گزینه  ها در خدمت آقای 
ساداتی نژاد و رئیس  جمهور قرار بگیرند و ایشان 
طبق مصالح مملکت بگویند این گزینه را شما 
اجرا کنید، نه اینکه رئیس جمهور به ما بگوید 
یک میلیون نهال را تولید کنید، این موضوع از 
ابتدای کار پر از ایراد است. توضیحاتی که آقای 
دکتر اسپهبدی فرمودند تنها گوشه ای از الزامات 
فنی پروژه است و اگر زمان مناسبی به ایشان 
داده شود تا سه جلسه نیز می توانند در خصوص 
آن صحبت کنند. به یاد دارم، اولین مسئولیتی 
گرفتم،  عهده  به  جنگل ها  سازمان  در  که  را 
با  محدوده  جنگل کاری شده ای  از  آماربرداری 
بذر بلوط برای تعیین میزان موفقیت رویش بذر 
بود. بذر کاری در یک منطقه عاری از پوشش 
درختی و درختچه ای، ولی در رویشگاه بلوط 
انجام شده بود. آقای مهندس قدرت ابراهیمی، 
که خداوند ایشان را رحمت کند، رئیس بنده و 
پیگیر موضوع بودند. پس از آمار برداری اولیه 
متوجه توفیق پنج تا شش درصدی رویش بذر 
شدم، به دلیل باور ناپذیری نتیجه، آماربرداری را 
تکرار کردم، اما نتیجه همان بود. بعد از دو سال، 
در مجاورت همین منطقه بذ رکاری با بلوط به 
سرپرستی اینجانب انجام شد. بذر از درختان 

الیت با انتخاب و نظارت مرحوم مهندس قدرت 
ابراهیمی، جمع آوری و حمل شد. بذور در محل 
از  بخشی  کاشت  از  قبل  و  نگهداری  مناسب 
آنها با قارچ کش غیر سیستمیک و بخشی هم 
با قارچ کش سیستمیک آغشته شد. درواقع با 
رعایت تمام نکات فنی، بذور در محل آماده 
)ایجاد کنتور فارو( و کاشته شدند. یادم هست 
که هم زمان سرپرستی تهیه طرح جنگل داری را 
نیز در همان شهرستان داشتم، یکی از مسئوالن 
محترم پس از انجام کار و ایجاد کنتور فارو، 
که موجب تغییر سیمای ظاهری محدوده طرح 
شده بود، با مشاهده محل فرموده بود: »برخالف 
شش ماه گذشته که معلوم نبود در منطقه چه کار 
می کردی، این چند هفته واقعًا معلوم است که 

کار کردی.« 
با  انجام شده  بذرکاری  توفیق  صورت  هر  در 
رویش 98 درصدی بذور همراه بود، مقاله آن 
طرح نیز، به صورت سخنرانی در همایش یاسوج 
ارائه شد. بنابراین، اگر شما یک سلسله مراتب 
در کاشت را رعایت نکنید، نتیجه عمل توفیق 
۶ درصدی می شود و در صورت رعایت نکات 
فنی، توفیق 98 درصدی حاصل خواهد شد. در 
بذرکاری با توفیق ۶ درصد، بذر خریداری شده 
بود، بذوری که دامداران، برای تغذیه زمستانه 
دو  از  حاصله  نتایج  بودند.  کرده  جمع آوری 
بذرکاری انجام شده، مبین اهمیت رعایت نکات 
فنی مورد نظر و تأکید جناب آقای دکتر اسپهبدی 
است. همان طور که آقای دکتر پورهاشمی نیز 
اشاره کردند، طرح باید در قالب مدیریت جنگل 
را درست  برنامه جنگل کاری  بتوانیم  تا  باشد 
کارهای  می توان  این صورت  در  ببریم.  پیش 
ما  اگر  بگیرید  نظر  در  داد.  انجام  را  زیادی 
بخواهیم جنگل کاری را در منطقه ای به وسعت 
حوزه رویشی زاگرس انجام دهیم، من به عنوان 
کارشناس می توانم 10 تا 20 درصد از عرصه 
جنگلی تخریب شده و نیازمند افزایش پوشش 
چه  جنگل کاری  عملیات  انجام  با  را  تاجی 
نهال کاری  به صورت  به صورت بذرکاری وچه 
پیشنهاد و سعی کنم مابقی عرصه های نیازمند 
را  جنگلی  توده های  تاجی  پوشش  افزایش 
جنگل  مدیریت  طرح های  چهارچوب  در 
ساماندهی نمایم و این یعنی اعمال تمهیداتی 
که شرایط زادآوری طبیعی فراهم شود. همان 
 طور که عرض کردم این جنگل ها یک عملکرد 
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اصلی دارند و آن هم حفاظت از آب و خاک 
است. جنگلی که میزان پوشش تاجی توده های 
آن به کمتر از 25درصد رسیده باشد، به یقین 
قادر به ایفای بهینه عملکرد پیش گفته نیست. 
جنگلی که در بستر آن الش برگ و الش ریزه، 
باشد،  نمانده  باقی  یا چوب خشک و میوه ای 
چرخه طبیعی زیستی آن چه برای گیاهان و چه 
جانوران دچار اختالل اساسی شده است و با 
کاهش مستمر حاصلخیزی خاک، بذرکاری و 
نهال کاری در چنین عرصه هایی به توفیق مورد 

انتظار نخواهد رسید.
مشکالت  این  داریم،  متعددی  مشکالت  ما 
برنامه  شوند،  دیده  جنگل  مدیریت  در  باید 
جنگل کاری به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها 
تنها در چهارچوب طرح مدیریت بوم سازگان 

جنگلی قابلیت اجرا خواهد داشت و منجر به 
موفقیت خواهد شد. آقای دکتر پورمقدم و آقای 
دکتر احمدی اشاره فرمودند که دغدغه همه آب 
است. آب دغدغه ما نیز هست. ما حاضریم کفش 
نپوشیم تا آبی را که برای تولید کفش مصرف 
می شود، به درخت بدهیم. چون اگر آن را داشته 
سازمانی  ما  برسیم.  کفش  به  می توانیم  باشیم 
را  تاریخچه و عملکردی که وظایف  با  داریم 
به خوبی مشخص کرده است: حفظ، احیا، توسعه 
و بهره برداری. اولویت عملیات نیز هوشمندانه 

و عاقالنه در این عبارت مشخص شده است. 
احیای  فکر  به  سپس  کنید،  حفظ  ابتدا  یعنی 
بعد  در  توسعه  باشید،  تخریب شده  عرصه های 
کمی می تواند در رویشگاه های جنگل زدایی شده 
مورد توجه قرار گیرد و درنهایت به بهره برداری 
با توان  اشاره می شود که بی تردید تناسب آن 
بوده  نظر  مد  اصولی  روش های  و  اکولوژیک 
است. بدیهی است که عملیات یادشده می تواند 
منطقه  هر  ویژگی های  با  متناسب  و  هم زمان 
اعمال شود. بنده بارها به 10/000 هکتار در 
خوزستان اشاره کرده ام. خواهش می کنم آنها را 
نیز در نظر بگیرید. تعدادی از افراد عالقه مند این 
کار را با انتخاب مکان مناسب و گونه مناسب 
انجام دادند. االن می توانید در این جنگل ها به 
پیک نیک بروید. در استان کهگیلویه و بویراحمد، 

30 هزار هکتار توسعه جنگل داشتیم، باز هم 
در جای مناسب و با گونه مناسب. در هر دو 
استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد، توسعه 
جنگل، یا به عبارت صحیح تر، بازسازی جنگل 
در حدفاصل حوزه رویشی زاگرسی و قلمروی 
با  عمانی  و  خلیج  رویشی  منطقه  از  خلیجی 
کاشت غالب گونه های بادامک و وامچک انجام 
شده است و این کارها کاماًل عملی است، ولی در 
جاهای دیگر خیر. خواهش می کنم به همکاری 
صنایع، بسیار دلخوش نباشید. ما در دهه هفتاد 

را  طوالنی  مسیرهای  داشتیم،  درخت کاری 
کاشتیم، مسیرهایی که خودم برای آماربرداری 
طی کردم. در اجرا هیچ مشکلی ندارند، پای 
کار هستند. 2000 گلدان که خوب است، 20 
میلیون گلدان هم به شما بدهند با منافعی که 
دارند به جایی نمی رسد. 20 میلیون گلدان را به 
ما ندهند، خودمان آن را تهیه می کنیم،20 مورد 
از نهال های کاشته شده ما را نگهداری کنند. باید 
آسیب شناسی کرد، کارهایی که در گذشته انجام 
تکرار  دوباره  است،  نرسیده  نتیجه  به  و  شده 

نکنیم.
در  کشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  زمانی 
توسعه فضای سبز شهرها و پیرامون آن بسیار 
فعال بود، تمام فضاهای سبز تهران و حداقل 
شهرهای بزرگ مدیون سازمان وقت هستند. 

تلو،...  لویزان، قوچک، سرخه حصار،  چیتگر، 
در  انقالب  هکتاری   200 پارک  تهران،  در 
در  تهلیجان  کرمانشاه،  در  بیستون  شیراز، 
شهرکرد و ... نمونه هایی از توسعه فضای سبز 
توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور هستند 
که به طور عمده پیش از انقالب انجام شده است. 
در یک مقطع زمانی تشخیص داده شد، با توجه 
به وظایف سنگین سازمان در قبال منابع طبیعی 
تجدید شونده از یک سو و شکل گیری سازمانی 
پارک ها و فضای سبز در شهرداری ها  نام  به 
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از سوی دیگر، مدیریت فضاهای سبز 
و  جنگل ها  سازمان  توسط  ایجاد شده 
تفویض  شهرداری ها  به  کشور  مراتع 
شود. درواقع، وظیفه ایجاد و نگهداری 
سازمان  از  شهری  سبز  فضاهای 
جنگل ها جدا شود. من نمی گویم موافق 
هستم یا مخالف، بنده فقط روند را اعالم 
می کنم، فضای سبز شهری به شهرداری ها محول 
شد و آنها باید آن را مدیریت کنند، درواقع، این 
بار از دوش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور برداشته شده است، آیا هم اکنون آن توافق 
سازمان  به  دوباره  وظیفه  این  و  شده  حذف 
جنگل ها محول شده است؟ به نظر من اگر قرار 
است این تعامل انجام می شود، بهتر است آنها 
سر جای خود باشند و ما به آنها کمک کنیم. 
بهتر، سازمان در ایجاد فضاهای سبز  بیان  به 
شهری و پیرامون آن، از هیچ کمک به ویژه فنی 
و حتی تأمین نهاده ها ازجمله نهال دریغ نورزد، 
در مقابل حفظ، مراقبت و نگهداری این فضاها 
به عهده شهرداری ها و سازمان متولی امر در 
نهال  میلیارد  تأمین یک  باشد.  وزارت کشور 
بر عهده سازمان  تنها  و کاشت آن، حتی اگر 
از  بهره گیری  با  آن  انجام  باشد،  طبیعی  منابع 
اما  نیست.  انتظار  از  بسیج مردمی کاری دور 
حفظ و مراقبت و نگهداری حتی یک درصد 
از نهال های کاشته شده، باری است اضافی بر 
اصلی  وظایف  انجام  در  که  سازمانی  دوش 
خود با انواع مشکالت مواجه است. در حال 
حاضر، بنده با یک نهاد نیکوکاری غیردولتی 
در ساری همکاری می کنم. در طول هفت سال 
موفق شده ایم، 4 کیلومتر از محور مواصالتی 
ساری- نکا را درخت کاری و نگهداری کنیم و 
به همین ترتیب، مسافت 7 کیلومتری از مسیر 
قرار  پوشش  تحت  نیز  را  قائمشهر  ساری– 
انجام شده  آمار برداری های  براساس  داده ایم. 
ساله  هر  متوسط  به طور  مسیرها،  این  در 
30درصد از درخت کاری ها تنها به دلیل حذف 
نهال ها توسط اشخاص از طریق شکستن نهال، 
کاهش  دام،...  چرای  یا  مغروسه،  نهال  کندن 
واکاری  عملیات  ساله  هر  بنابراین،  می یابد. 
در این مسیر ها انجام می شود. با همه تالشی 
که داشته ایم تا وظیقه مراقبت و نگهداری، یا 
حداقل کمک به مراقبت و نگهداری را به نهاد 
نشده ایم.  موفق  تاکنون  بسپاریم،  مربوطه اش 

ازنظر بنده، باید دقت بیشتری به موارد این چنینی 
برنامه  در  مشخصی  جای  باید  این ها  داشت، 

داشته باشند. 
درخصوص مبدأ نهال تولیدی به دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره می کنم، 
این دانشکده طرحی تحقیقاتی را در حدفاصل 
است  کرده  اجرا  شهرکرد  و  اصفهان  شهرهای 
نهال های  استقرار  در  معنی داری  اختالف  و 
نهال های  و  طرح  اجرای  محل  در  تولید شده 
انتقال یافته از بیرون محل اجرای طرح مشاهده 
گونه  از  تولید شده  نهال های  یعنی  است.  شده 
واحد در محل اجرای طرح در مقایسه با نهال 
وارد شده همان گونه از درصد استقرار باالتر و 
معنی داری برخوردار بوده است. بنده خواهش 
می کنم مسائل علمی را تا جایی که کار شده 
و پاسخ داده شده است، به کار بگیریم. هرچند 
محدودیت  به  باتوجه  است،  بسیار  گفتنی ها 

زمان، سخن کوتاه می کنم.

لطفًا  اعتماد  دکتر  آقای  جناب  ایران:  طبیعت 
مطالب  در مورد  را  خود  تکمیلی  نظرات 
بحث  موضوع  و  همکاران  توسط  مطرح شده 

ارائه فرمایید.

جناب آقای دکتر اعتماد
از آقای مهندس ابراهیمی رستاقی بابت فرمایشات 
خوب ایشان، بسیار سپاسگزارم. پیشنهاد می کنم 
اگر قرار است کاشت یک میلیارد نهال در قالب 
پویش مردمی انجام شود، اجرای عملیات آن را 
در سطح جنگل های کشور حتمًا در قالب طرح 
جنگل داری پایدار و مدت دار به انجام برسانیم. 
عرصه هایی که برای جنگل کاری در نظر گرفته 
می شوند، قبل از هر کاری باید ارزیابی و آمایش 
شوند و سپس برای آن طرح جنگل کاری تهیه 
فعالیت های درخت کاری،  از  آن قسمت  شود. 
که قرار است به زراعت چوب اختصاص داده 
شود، باید در قالب برنامه زمان بندی شده باشد، 
هرچند این نوع درخت کاری برای تولید چوب 
به آب وابسته است و مشکالت کمتری دارد، 
حتمًا با برنامه ریزی باشد و به عوامل اثرگذار 
روی کار توجه جدی شوند. در مورد مشارکت 
عرصه های  در  درختان  کشت  و  شهرداری ها 
شهری و فضای سبز شهری مشکالت کمتری 
از نظر موفقیت وجود دارد، در این مورد باید به 

یک نکته ظریف توجه شود. با توجه به گسترش 
شهر نشینی و افزایش جمعیت شهری الزم است 
با توجه به پیش بینی تغییر اقلیم تدابیری اندیشیده 
فضای  از  حتی المقدور  چمن  کاشت  و  شود 
سبز شهری کشور حذف، یا با محدودیت های 
بحث  پیش  سال های  از  شود.  روبه رو  زیادی 
راه حلی  به عنوان  زرواسکیپ  یا  خشکه ورزی 
حداقل های  با  سبز  فضای  ایجاد  برای  عملی 
فناوری های  بردن  کار  به  و  آب  از  استفاده 
متنوع مطرح شده است، حتی می توان  بسیار 
استفاده  نیز  درجنگل کاری  فناوری ها  این  از 
کرد. الزم است گاهی حتی در زندگی شخصی 
محدودیت های آبی کشور را بیشتر حس کنیم و 
روش های عملی برای مبارزه با بی آبی را برای 
سال های آینده مدیریت کنیم. بی شک وضعیت 
آبی در سال های آینده به مراتب ناگوارتر خواهد 
بود، ولی می توان آن را مدیریت کرد، در این 
طرح الزم و ضروری است از کلیه فناوری های 
شود.  استفاده  رطوبت  حفاظت  و  آب  ذخیره 
عالوه براین و مهم تر و مقدم بر همه تمهیداتی که 
اندیشیده می شود، موضوع استفاده از گونه های 

مختلف خشکی گرا به طور جدی است.
درخصوص نقل و انتقال نهال ها یا منابع بذری 
صحبت شد. آقای دکتر احمدی از قول خانم 
دکتر کروری فرمودند که ما مجاز نیستیم منابع 
بذری را 150 متر پایین تر و 150 متر باالتر از 
هر جایی که بذر می گیریم، منتقل کنیم. بیان این 
موضوع کاماًل بجا بود و باید تا آنجا که ممکن 
است همه موارد در نظر گرفته شود تا خطای 
از  متنوعی  امروزه گونه های  یابد.  کار کاهش 
بادام کوهی در عرصه های مختلف ایران وجود 
مقاومت  از نظر  که  نداریم  اطالعی  ولی  دارد، 
به تنش های مختلف محیطی در چه وضعیتی 
هستند. گونه هایی مثل بادام در کوه های خراسان 
بلوط دادنجان،  یا  پیرانشهر  بلوط  یا دادنجان، 
تنش های خشکی  برابر  در  عکس العملی  چه 
در  مقاالتی  البته  داد.  خواهند  نشان  خود  از 
این موارد منتشر شده است، ولی کافی نیست، 
باید با اطالعات کافی موضوع را پیگیری کنیم. 
متأسفانه اطالعاتی از این دست کم است، در 
حال حاضر همان طور که دکتر احمدی اشاره 
کردند، بهتر است بذر مورد نیاز از منابع بذری 
موجود در همان محلی که قرار است کشت انجام 
شود، تهیه شود. بنده اشاره می کنم اگر محاوط 
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بذرگیری مشخص نشده است، به سراغ درختان 
کهن سال هر منطقه برویم. درختان کهن سال هر 
منطقه حاوی ساختار ژنتیکی خاصی هستند که 
تاکنون توانسته اند در برابر هر نوع تنش محیطی 
شاید  کهن سال  بلوط  یک  بذر  کنند.  مقاومت 
خیلی بهتر از بذر درخت دیگری، بدون مطالعه 
باشد. هدف ما در تعیین محاوط بذرگیری تعیین 
با ویژگی های ژنتیکی  برتر  یک توده درختی 
کشور  غرب  در  بنده  درواقع،  است.  مطلوب 
بتواند در وهله اول  به دنبال گونه ای هستم که 
با توجه به هدفی که دارم، مستقر شود. دنبال 
چوب آن نیستم، دنبال صفاتی هستم که بتواند با 

محدودیت های محیطی آنجا مقابله کند.
آقای دکتر به این موضوع اشاره نکردید که قرار 
بدون  شود.  انجام  جنگل  بطن  در  احیا  است 
تردید، گونه های مختلفی مثل باللوک و سایر 
گونه های نخبه وجود دارند که می توان آنها را 
وارد  موجود  جنگلی  درختان  زیراشکوب  در 
کرد، کار سختی نیست و احیا راحت تر انجام 
می شود. حساسیت ما زمانی بیشتر می شود که 
بخواهیم در اراضی جنگلی کار توسعه جنگل 
انجام دهیم. در این خصوص دوباره تأکید  را 
جنگل داری  طرح  تهیه  ضرورت،  می کنم، 
پایدار و مدت داری است که همه نکات فنی، 
اجتماعی و اقتصادی در آن دیده شده باشد. این 
حرکت ملی آغاز کار است و قرار است با منابع 
غیردولتی تدوام داشته باشد. یکی از نقاط مثبت 
این کار مشارکت زیادی است که به همراه دارد. 
آموزش و پرورش، یگان های نظامی و انتظامی، 
دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد، شهرداری ها 
و.... درواقع، سرمایه اجتماعی وسیعی را طلب 
باال  این گستردگی  با  کار  کرده ایم. حساسیت 
است، باید طوری قدم برداریم که در گام اول 
و  وابستگی  تا  باشد  موفقیت آمیز  کار  نتیجه 
بیشتر شود.  این طرح روزبه روز  مشارکت در 
بازار  روانه  را  مشارکت  اجتماعی،  مسئولیت 
می کند و مردم به این اقدام ملی دلبسته و وابسته 
می شوند، پس ضروری است کاری انجام دهیم 
که شکست در آن نباشد وگرنه نتایج معکوس از 
این مشارکت ملی عایدمان خواهد شد. اقدامات 
و پیش بینی های منطقی و علمی می توانند مردم 
را برای ادامه کار حفاظت از درختان کاشته  شده  
آقای  که  دغدغه ای  کنند.  ترغیب  و  تشویق 
مهندس ابراهیمی رستاقی هم به آن اشاره کردند، 

طرح  قالب  در  اگر  است،  نگهداری  موضوع 
مطرح شود آن زمان مسئله نگهداری نیز دیده 
خواهیم  مثبتی  نتیجه  ان شاءاهلل  و  شد  خواهد 
گرفت. درواقع، این اولین و آخرین تیری است 
که در زمینه جنگل کاری بعد از 80 سال رها 

می کنیم، امیدوارم به هدف بخورد.

طبیعت ایران: ضمن تشکر از آقای دکتر اعتماد، 
از آقای دکتر اسپهبدی خواهش می کنم در مورد 
چگونگی  و  ژنتیکی  تنوع  به  توجه  اهمیت 
از  یکی  که  نهال،  تولید  و  بذرگیری صحیح 
مطالب مهم بحث امروز است، توضیح تکمیلی 

خود را ارائه نمایند.

جناب آقای دکتر اسپهبدی
شروع  بذر  جمع آوری  از  درخت  کاشت 
کاشته شده  نهال های  نگهداری  تا  و  می شود 
پیش می رود. هنوز به مرحله اول یعنی اهمیت 
جمع آوری بذر و نقش کیفیت ژنتیکی بذر در 
نکردیم.  توجه  موفقیت جنگل کاری ها خیلی 
در ضمن بخش نگهداری نهال کاری ها همیشه 
تا  مواقع  از  بسیاری  در  است.  بوده  ضعیف 
رفتیم  جلو  خیلی خوب  نهال  کاشت  مرحله 
و تعهدات را کامل انجام دادیم، اما از آن به 
نگهداری  به  یعنی  نبودیم  موضوع  پیگیر  بعد 
سال  در  داریم  دوست  ما  نکردیم.  توجه 
جشن  را  بزرگ  کار  این  موفقیت   1410
بگیریم و به آقای دکتر احمدی مجری محترم 

دوستان  و  من  امثال  بگوییم.  تبریک  طرح 
این  نهایی  موفقیت  از  جلسه  این  کارشناس 
شد،  خواهند  خوشحال  شما  از  بیشتر  طرح 
چون عمری است آرزوی این کار بزرگ را 

داریم.
با  نهال،  انتقال  و  نقل  مسافت  خصوص  در 
توجه به تغییر اقلیم و تشکیل میکروکلیماهای 
را صدها  نهال ها  نیستیم،  مجاز  دیگر  متعدد 
با  مطالعاتی  براساس  کنیم.  جابه جا  کیلومتر 
بر  نهال  و  بذر  انتقال  مسافت  تعیین  عنوان 
مبنای تغییر اقلیم، که از سال 2000 در حال 
انجام است، برای گونه های مختلف، مسافت 
برای  حتی  است،  متفاوت  نهال  انتقال  مجاز 
یک گونه خاص مسافت انتقال نهال از یک 
مختلف  جهت های  سمت  به  مشخص  نقطه 
باالتر  و  پایین تر  ارتفاعات  یا  جغرافیایی، 
از  مطالعه ای  اگر  هر حال  به  است.  متفاوت 
قبل داشتیم باید به همان مطالعه استناد کنیم. 
مؤسسه  و  دانشگاه ها  در  گریخته  و  جسته 
انجام  خصوص  این  در  مطالعاتی  تحقیقات 
شد که می توان به همین اندک نیز استناد کرد. 
بهتر  نبود،  دست  در  مطالعه ای  هیچ  اگر  اما 
این  شود.  انجام  کار  محلی  به صورت  است 
یعنی  است،  ژنتیکی  حفاظت  مبانی  از  یکی 
اگر هیچ اطالعی از جریان ژنی یک گونه و 
تنوع ژنتیکی آن و نیز آزمون های پرووننسی 
توده های  از  شود  سعی  نبود،  دسترس  در 
محلی بذر تهیه و همان جا نهال تولید شود و 
نهال ها تا فواصل 50 الی 100 کیلومتر بیشتر 

جابه جا نشوند. 
یک محوطه بذرگیری زمانی کارکرد مناسبی 
درخت  اصله   100 تا   75 حداقل  که  دارد 
درخت   100 این  همه  اما  باشد.  داشته  بالغ 
در لقاح، مؤثر نیستند. حداکثر 40درصد آنها 
در لقاح مؤثرند. بنابراین، با این دیدگاه باید 
گفت در هر محوطه بذرگیری باید حداقل از 
20 پایه مادری بذر تهیه شود تا برای تولید 
نهال در یک نهالستانی که چندین هزار هکتار 
جنگل را پوشش می دهد، بتوان در مجموع از 
حدود 5 جمعیت، یا محوطه بذرگیری و نیز 
حدود 100 پایه مادری از این 5 جمعیت بذر 

جمع آوری کرد.
هیرکانی  و  زاگرس  مانند  جنگل هایی  در 
جمعیت های  یا  داریم،  بذرگیری  محوطه  که 
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بهتر است  برتر شناسایی شده است، 
جمعیت ها  و  محوطه ها  همان  از 
مناطق  همین  در  شود.  گرفته  بذر 
به  و  تهیه  دستورالعملی  باید  هم 
حداقل های  تا  شود  ابالغ  همکاران 
الزم را در خصوص جمع آوری بذر 
بذر  پایه ها  از  زیادی  تعداد  از  کنند.  رعایت 
گرفته شود. فواصل پایه های بذرگیری از هم 
حداقل 50 الی 100 متر باشد. دنبال پایه های 
کافی  بودن  سالم  و  زنده  نباشند،  خوش فرم 
است، از درختان دیرزیست هم بذر تهیه شود. 
نواحی  برای  دستورالعمل  همین  هم اکنون، 
سندی  صحارا-  تورانی،  ایران-  رویشی 
بذرگیری  محوطه  دارای  که  ارسبارانی،  و 
نیستند، باید اجرا شود. اما براساس تجربه ای 
که در شناسایی محوطه های بذرگیری زاگرس 
به دست آمد و طی آن در کمتر از 3 الی 4ماه، 
شد،  شناسایی  بذرگیری  محوطه   159 تعداد 
محوطه های  فرصت طالیی،  این  در  می توان 
تحقیقات  مؤسسه  همکاری  با  را  بذرگیری 
جنگلها و مراتع و بخش های تحقیقات منابع 
کارشناسان  و  نظر  مورد  استان های  طبیعی 
رویشی  نواحی  طبیعی  منابع  کل  ادارات 
ایران- تورانی، صحارا- سندی و ارسبارانی 

شناسایی کرد.
برای  است.  آموزش  موضوع،  آخر  نکته 
زاگرس  بذرگیری  محوطه های  شناسایی 
و  بروشور  و  برگزار  آموزشی  کارگاه  سه 
دیر  هم  االن  شد.  چاپ  و  تهیه  دستورالعمل 
این  برای  کنید،  درخواست  شما  است،  نشده 
موضوع دوره های آموزشی و کارگاه برگزار 
بذر،  جمع آوری  آموزشی  دوره  مانند  شود، 
دوره  محوطه،  شناسایی  آموزشی  دوره 
بذر،  کیفیت  مادری،  پایه  انتخاب  آموزشی 
این  تاکنون  باید  که  البته   .... و  بذر  کمیت 

آموزش ها شروع می شد. 

طبیعت ایران: جناب آقای دکتر پورمقدم لطفًا 
مطالب امروز را جمع بندی نمایید. مطالبی را 
که امروز توسط دوستان مطرح شد، چگونه 

مدنظر قرار خواهید داد؟

آقای دکتر پورمقدم
محترم  اساتید  همه  از  سپاسگزاری  ضمن 

عرض می کنم که تقریبًا همه موارد مطرح شده 
گذشته،  جلسات  نیز  و  امروز  جلسه  در 
مهندس  آقای  موردنظر  مطالب  همچنین 
ابراهیمی رستاقی، مورد قبول ما هستند. به هر 
حال باید دست به دست هم بدهیم تا این کار 
باال  با درصد موفقیت  در یک مسیر مناسب 
اجرا شود. همان طور که آقای احمدی گفتند 
با  امیدواریم  که  البته  انجام می شود،  کار  این 
راهنمایی های شما و در جایگاه مناسب خود، 
کار  اصولی  با  رابطه  در  شود.  انجام  درست 
کردن، کمیته علمی می تواند بسیار کمک کند. 
ان شاءاهلل همه اساتید محترم، عضو این کمیته 
می شوند و ما را راهنمایی خواهند کرد. بنده 
فکر می کنم ضوابط و اصولی که باید رعایت 
دارد  وجود  تحقیقات  مؤسسه  در  و  شود 
درست  مسیر  دادن  نشان  در  ما  به  می تواند 
کمک کند. دغدغه نگهداری این نهال ها برای 
نیز وجود دارد، تمام تالش ما این است،  ما 
کسانی که این نهال ها را می کارند، تا مرحله  
از  امیدوارم  کنند.  نگهداری  آنها  از  استقرار، 
همه تجربیات گذشته چه موفق و چه ناموفق، 
به درستی  را  کار  این  بتوانیم  و  بگیریم  درس 
انجام دهیم، بی شک به راهنمایی تک تک شما 

نیز نیازمندیم.

جناب آقای دکتر اعتماد
همان طور که پیدا کردن دوست بسیار آسان 
است،  مهم  خیلی  او  داشتن  نگه  ولی  است 

ولی  است،  ساده  نیز  درخت  و  نهال  کاشتن 
طبیعت  در  است.  دشوار  آن  از  نگهداری 
و  می شود  ریخته  زمین  روی  بذر  میلیون ها 
تا   300 می شوند،  درخت  آنها  از  تعدادی 
400 اصله که داشته باشیم یک جنگل خوب 
خواهیم داشت. ضریب از بین رفتن نهال در 
جنگل کاری ها چیزی حدود 30 تا 35 درصد 
نباشیم،  این موضوع  نگران  بهتر است  است. 
در حقیقت، باید از چالش های گذشته استفاده 

کنیم و اشتباهات را تکرار نکنیم.

شما  همه  حضور  از  ایران:  طبیعت 
صاحب نظران عرصه جنگل، که از دلسوزان 
منابع طبیعی هستید و دغدغه احیا و توسعه 
مطالب  می کنم،  تشکر  دارید،  را  جنگل 
امیدوارم مسئوالن  بسیار مهمی مطرح شد. 
اجرای طرح به مطالب و مباحث مطرح شده 
مفید  نظرات  از  و  باشند  داشته  ویژه  توجه 
متخصصان موضوع استفاده کنند و در اجرای 

این طرح مهم موفق باشند.


