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 باشـد،  مـي  هكتـار  ميليـون  ۱۶۴ بـر  بـالغ  كـه  كشور عرصه كل سطح از اجمال طور به
 كه دهد  مي تشكيل هشوند تجديد طبيعي بعمنا را آن )درصد ۲/۸۳( هكتار ميليون ۴/۱۳۶
 )درصـد  ۹/۵۴( هكتار ميليون ۹۰ جنگل، )درصد ۶/۷( هكتار ميليون ۴/۱۲ ميزان اين از

  .دهند مي تشكيل بيابان را )درصد ۷/۲۰( هكتار ميليون ۳۴ و مرتع
 از وسـيعي  طيـف  برگـرفتن  در و بـودن  غنـي  عين در ايران طبيعي زيست محيط 
 .باشد  مي خطر معرض در و دارد خاصي شكنندگي حيواني، و اهيگي مختلف هاي  گونه

 يهـا  جنگل از برخورداري بر عالوه كه است كشورهايي محدود زمره در ايران كشور
 از .اسـت  برخـوردار  نيز كشت غيرقابل و خشك هاي  يروك از استوايي، نيمه به مربوط

 تـري  بـيش  هـاي   گونه از اروپا قاره كل با مقايسه در ايران گياهي، هاي    نمونه تعداد نظر
  .است برخوردار

 به اكثراً است، شكننده حال عين در و غني زيست محيط اين متوجه كه تهديدهايي 
 هـا   جنگلدر عرصه    غيرمطلوباقتصادي   هاي فعاليت از غيرمستقيم يا مستقيم صورت

 يافتـه  زايشاف خطرناكي ميزان به زايي  بيابان و زدايي    لجنگ .است گرفته تأنش تعامر و
 يهـا   جنگـل  از درصـد  ۶۰ با معادل مساحتي يش،پ ةده ۱۰ با مقايسه در امروزه .است
 اراضـي  از هكتـار  هـزار  ۴۰۰ بـر  بـالغ  مـي رق سـاالنه  همچنـين  .است شده منهدم ايران

  .گردد مي فرسايش دستخوش كشور حاصلخيز
 منـابع  هعرصـ  از نامناسـب  و غيراصـولي  كاربرهاي و ها  برداري  بهره به توجه با 

مقدمه
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 تخريب .گيرد مي انجام كيفي و ميك صورت به تخريب وسيعي ميزان به ساالنه طبيعي،
 هـاي   تخريـب  هـا   جنگـل  بخـش  در ولي خورد  مي چشم به تر  بيش مرتع عرصه در  ميك

 بـه  .دارد همـراه  بـه  را جنگـل  كيفي درجه تنزل و داشته كيفي جنبه تر  بيش شده انجام
 رهـا  اراضـي  زمـره  در و خارج انتفاع زحي از عرصه تخريب، روند ادامه در كه نحوي
  .گردد مي محسوب شده
 ميليون ۳/۱۸ حدود از كشور يها  جنگلدر اثر تخريب     ،تاكنون گذشته دهه سه از 
 ميليـون  ۹/۱ حـدود  ،ميزان اين از .است يافته تقليل هكتار ميليون ۴/۱۲ حدود به هكتار
 و باشـد  مـي  تجـارتي  آناز   هكتـار  ليـون مي ۳/۱ كه است شمالي البرز منطقه در هكتار
  .است پراكنده مناطق ساير و غرب در كشور يها جنگل مابقي
 برداشـت  چوب مترمكعب ميليون ۴ هرساله )شمال يها  جنگل( ايران يها  جنگل از 
 صـورت  بـه  بقيه و  ميرس طور به مكعب متر ميليون ۳/۱ حدود اكنون هم كه شود  مي

از مراتـع    تـوان   مـي  علوفه تن ميليون ۱۰ساالنه   همچنين .گردد  مي برداشت غيرقانوني
غيراصـولي ميـزان     استحصـال  ودام   رويه  بي چراي اثر بر متأسفانه كه نمود برداشت

كشور بوده   مراتع تدريجي نابوديآن   نتيجهباشد كه     مي تن ميليون ۱۵ حدودبرداشت  
 طبيعـي  منبـع  ايـن  تخريـب  در را اساسي نقش نيز مراتع يبركار تغيير عالوه به .است
 سـال  در تـن  ميليـارد  ۲ تـا  ۵/۱ بـين  ايران در خاك فرسايش وضعيت ضمن در .دارد

 و مراتـع  سـطح در   هـم  بخشـي  و كشـاورزي  اراضـي  در بخشـي  كه شود  مي برآورد
 ايـران  در زيسـت  محـيط  تخريـب  كـل  در .دهـد   رخ مـي   حفـاظتي  و مخروبه يها  جنگل

 كـه  نحـوي  بـه  ١،سـازد   مـي  وارد ملكـت م اقتصـاد  بـه  را جبراني غيرقابل هاي  خسارت
 را هكتـار  هـر  در گياهي رويش متوسط قابليت اگر ،آمده عمل به برآوردهاي براساس

 ميليـون  هـا   دهتوان تأثير اين تخريب بـر     مي ،بگيريم نظر در سال در كيلوگرم ۵۰۰ تنها
 انسـان  بـراي  كـه  توليـداتي  يـزان  م و كشور در موجود مرتعي و جنگلي اراضي هكتار

                                                 
 .۱۷۴-۱۷۳نسيمي، علي، ضرورت تحول در كشاورزي كاربردي، ص . 1
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 .نمـود  محاسـبه  را دارد محيطي  زيست و اقتصادي و توليدي هاي    زمينه و حياتي نبهج
 و جنگلـي  هـاي   عرصـه  ياحيـا  و نگهـداري  حفـظ،  متولي كه مراتع و ها  جنگل سازمان
 بـر  سـعي  اي   هتوسـع  هـاي   طـرح  اجراي با راستا اين در اگرچه است، كشور در مرتعي
 ريزي  برنامه در مديريت سوء و ارشناسيك عدم دليل به لكن دارد، خود وظايف اجراي

 كـه  باشـد  داشـته  هـا     طرح اين در را كاملي موفقيت است نتوانسته ها    طرح اين اجراي و
 يـا  جنگـل  از دام خروج طرح يا مرتع و دام تعادل طرح گسترده نبودن موفق آن نمونه
 چنـين هم .است تحقيق اين موضوع كه باشد  مي مرتعي و جنگلي اراضي كاربري تغيير
 محتـرم  نماينده طرف از هشد مطرح سؤال چندين درخصوص پاسخ به تحقيق آخر در

 مـورد  در مراتـع  و هـا  جنگـل  سـازمان  مـديريت  عملكـرد  درخصوص چالدران و ماكو
  .شود مي پرداخته الذكر فوق هاي طرحعملكرد سازماني و 

 

 

 در ويژه  به و انجه در طبيعي منابع زيست محيط تخريب در مهم عوامل از يكي اصوالً
 ها  جنگل و ها  دشت مراتع، گياهي پوشش بردن بين از با كه است خاك فرسايش ،ايران

ايجاد شده   ...و زراعي هاي  زمين به شيبدار مراتع تبديل يا دام رويه  بي چراي وسيله به
 بـين  ازو نتيجـه نهـايي آن        گـردد   مـي  زيست محيط ريختگي هم به و تخريب موجبو  

  .است كشاورزي هاي فعاليت نابوديزراعي و  يها   نزمي رفتن
 بـدين  .رود  مـي  شمار به گياهان مغذي مواد كننده تأمين و رشد اصلي بستر خاك 
 براي علوفه تأمين و انسان نياز مورد غذايي مواد چرخه در را اصلي قشن خاك ،لحاظ
  .نمايد مي ايفا حيوانات تغذيه
 آلـي  مـواد  و كننـد  خـرد  را معـدني  هـاي    سـنگ  هايشان  ريشه با توانند  مي گياهان 

 از و سـازند  ذخيره شان ريشه اطراف خاك در حتي و ريشه درون را خاك در موجود

  غذايي امنيت وزيستمحيط حفظ در مرتعوجنگلاقتصاداهميت.۱
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 عمـل  تواننـد  مـي  گياهان ضمن در .شوند خاك حاصلخيزي و باروري سبب طريق اين
 از باد مقابل در ساقه و فوقاني هاي برگ و تاج با و دهند انجام ريشه با را هيدراسيون

 ابودين و تخريب با .كنند مهار را ها  سيالب همچنين و جلوگيري روان هاي    شن ركتح
 و تخريـب  بـراي  اوليـه  آمـادگي  زمينـه  )مراتـع  و زارهـا  بوتـه  ،ها  جنگل( گياهي پوشش

 تخريـب  ايـن بـا    و آيـد   مـي  وجـود  بـه  بـاد  و آب تند هاي    جريان توسط خاك فرسايش
 مغـذي  مـواد  نـابودي  با پس .شود  مي اهمفر نباتات و جانوران حيات نابودي موجبات
 مشـكل  دچـار  كشـور  غـذايي  امنيـت  نتيجـه  در و مختل غذايي مواد توليد چرخه خاك،
  .دهند مي قرار تأثير تحت شدت به نيز را ملي اقتصاد و شود مي

 طبيعـي  منـابع  از رويـه   بـي  بـرداري   بهـره  تـأثير  توان  مي نمودار يك از استفاده با 
 در را است طبيعي منابع اقتصاد و گياهي پوشش تخريب آن اصلح كه )مرتع و جنگل(

  .داد نشان زيست محيط و )انسان نابودي( غذايي اقتصاد
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 برداري غيراصولي بهره

هاي اقتصادي و اجتماعي انگيزه
 )تر ز به مواد غذايي بيشنيا(

نياز به چوب براي صنايع
 ..و  كاغذسازي، ساختماني، سوخت

ها و مراتع براي تخريب جنگل
افزايش سطح زير كشت اراضي 

 سازي و باغات  زراعي، شهرك

افزايش تعداد دام در مراتع 
براي تأمين نياز پروتئيني 

رويهاستفاده بي
 از منابع جنگلي

ها به  تبديل جنگل
 اراضي زراعي 

كشت بر روي
هاي شيبدار  زمين

 مرتعي

 دام و  رويه چراي بي
برهم زدن تعادل دام 

 و مرتع 

كاهش محصوالت و
هاي چوبي جنگلي  فراورده

كاهش حاصلخيزي 
 خاك زراعي زمين 

تخريب مراتع و 
 فرسايش خاك 

نابودي محيط زيست،
ها و به وجود آمدن  جنگل

تغييرات آب و هوايي، بروز 
 سيالب و گسترش كوير 

كاهش توليد محصوالت 
 كشاورزي 

نابودي مراتع و دامداري 
 كشور 

به خطر افتادن امنيت غذايي كشور

 كشاورزيو غيرغذاييواردات محصوالت غذايي 

 اي بر اقتصاد كشور  افزايش هزينه واردات و فشار بودجه

 وابستگي غذايي، اقتصادي به خارج از كشور

 فقر، گرسنگي، محروميت
 برداري غيراصولي سيستمي از جنگل و مرتع در امنيت غذايي تأثير بهره.۱مودارن

 .۱۱۰اي بر سياستگذاري نوين كشاورزي، ص  نسيمي، علي، مقدمه: منبع

 انسان 
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 از غيراصـولي  بـرداري   بهره افزايش شود،  مي مشاهده ۱ نمودار در كه گونه  همان 
 امنيـت  افتـادن  خطـر  بـه  و اتعمر و ها جنگل تخريب ،دام رويه بي يچرا و جنگلي بعمنا

 از ورا بـه دنبـال داشـته         خـارج  از غذايي مواد واردات به وابستگي نتيجه در و غذايي
 كشـور  درآمـد  كـم  اقشار براي را اجتماعي و اقتصادي معضالت موجبات تر مهم همه

 .سازد مي فراهم
 .دهـد   مـي  نشان را ۱۳۶۹-۱۳۴۱ هاي  سال در مراتع تخريب درصد ميزان ۱ جدول 

 و بـوده  درصد ۱۲/۳۷ ميزان به ها سال اين طول در مراتع تخريب جدول اين براساس
  .است داشته ادامه همچنان نيز اخير هاي  سال در ساالنه تخريب درصد

 
 ايران در ۱۳۶۹-۱۳۴۱ هاي سال در مراتع و ها جنگل تخريب درصد ميزان .۱ جدول

 رديف
 در مراتع و ها جنگل سطح

 ۱۳۶۹ ۱۳۴۱ كشور
 انميز

 كاهش
 ميزان
 افزايش

 تخريب درصد
 سال به نسبت

۱۳۴۱ 
 ۱۲/۳۷ - ۲۴/۷ ۲۶/۱۲ ۵/۱۹  كشور يها جنگل كل سطح ۱
 ۲/۱۸ - ۲۰ ۹۰ ۱۱۰  كشور مراتع كل سطح ۲

 شـمالي  يهـا   جنگل كل سطح ۳
  كشور

۶/۳ ۹۱/۱ ۶۹/۱ - ۹/۴۶ 

۴ 
 بياباني اراضي و كوير سطح

 ۳ - ۱۵ ۱۲  كشتزار و
 درصد ۲۵

 سطح افزايش
 كوير

 .۱۷۹ ص كاربردي، كشاورزي در تحول ضرورت علي، نسيمي،. ۱ :منبع
 .۱۳۸۱مركز مطالعات استراتژي ملي محيط زيست و توسعه پايدار، . ۲
 

 يـا  مراتـع  در دام رويه  بي چراي دليل به مراتع و ها جنگل تخريب ،۱ جدول طبقبر 
 تبديل و جايگزيني بدون ها  جنگل چوب از رويه  بي استفاده شهرها، گستردگي ،ها  جنگل
 در ناكـارا  مـديريت  يـا  اصولي كارشناسي عدم كه دانست كشاورزي به جنگلي هاي  زمين
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 نتوانسته زمينه اين در مراتع و ها  جنگل سازمان اي  توسعه هاي  طرح اجرايو   ريزي  برنامه
 علوفـه  تـن  ميليـون  ۱۰ سـاالنه  مـا  كشور در .نمايد جلوگيري كامل طور به معضل اين از

 بـر  بـالغ  علوفه، مقدار اين اقتصادي ارزش كه شود  مي توليد كشور مراتع در  ميدا كخش
 ،خـاك  فرسايش و مراتع و ها جنگل تخريب و يجتدري نابودي با .است ريال ميليارد ۲۰۰۰
  .شد خواهد متضرر ميزان اين از بيش كشور وغيرغذايي غذايي اقتصاد

 كه است هكتار ميليون ۹۰ حدود كشور مراتع وسعت كل شد اشاره كه طور  همان 
 كيلوگرم ۴۵۰ توليد با متوسط يا خوب مراتع ءجز هكتار ميليون ۱۴ حدود مقدار اين از

 ۱۵۰ توليـد  بـا  ضـعيف  تا متوسط مراتع جزء هكتار ميليون ۶۰ هكتار در خشك علوفه
 توليـد  بـا  ضعيف خيلي مراتع ءجز هكتار ميليون ۱۶ و هكتار در خشك علوفه كيلوگرم

 يـك  عنوان  به كشور مراتع اهميت همواره .باشد  مي هكتار در خشك علوفه كيلوگرم ۳۰
 انسـان  مايحتـاج  از بخشـي  تـأمين  نهايـت  در و دام براي ارزان غذاي كننده  تأمين منبع
 ،ايـران  كشـور  اكوسيسـتم  براسـاس كـه    گرديد باعث مهم عامل اين است؛ بوده مطرح
 جهـت  دارنـد  را كـوچ  طـوالني  مسـيرهاي  طـي  توانايي كه سبك نشخواركننده هاي دام

  .گيرند قرار پرورش مورد ،تر اقتصادي توليد و مرتع علوفه از غذايي استفاده
 
 
 

 از .آيد  مي وجود به خاك فرسايش طبيعي، منابع تخريب اثر بر شد، ذكر كه طور همان
  يـن ا در .بـرد  نام )باد و آب( طبيعي عوامل توان  مي را خاك فرسايش مهم هاي    شاخص
  :شود مي بيان مفيد و مختصر طور به خاك فرسايش آثار قسمت
  روان، هاي ماسه و ها شن حركت و باد فرسايش اثر در كوير گسترش .۱
  گياهي، پوشش تخريب اثر بر برانداز خانمان سيالب بروز .۲
 اليه هاي  خاك و ذرات از حاصل  رسوبگذاري اثر در ها درياچه و سدها پرشدن .۳

  اكوسيستمبر)مراتع وها  جنگل(طبيعيمنابعتخريب اثر.۲
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٩

  كشور، در سدها مفيد عمر چشمگير كاهش و آب وسيله به ارزش با يپوشش
 علـت  بـه  ميقـدي  هـاي     چـاه  و قنوات شدن خشك و  آب زيرزميني ذخاير كمبود .۴
 زيـرا  ها،  سيالب و ها  آب هرز صورت به آن رفتن هدر و آسماني تالنزو شديد كاهش
 بـه  آب نفـوذ  و نگهـداري  املع ترين  بزرگ الشبرگ، و هوموس طبقه و گياهي پوشش
 هـاي     جريـان  صـورت  بـه  ها  آب ها،  آن فقدان صورت در كه هستند خاك زيرين طبقات
  .رود مي دست از سطحي
 به شهرها توسعه براي ارزنده و لخيزحاص طبيعي منابع هاي عرصه اختصاص .۵
  ،)ويالسازي( اقتصادي منافع يا جمعيت افزايش علت

 براثـر كـه    شـيبدار،  هـاي     زمـين  در مراتـع  تخريـب  بـا  زيركشـت  سطح افزايش .۶
 قـدرت  و شـده  شسـته  خـاك  درون مغـذي  مـواد  ،مرتعي شيبدار هاي    زمين زدن  خمش

 رود، مي دست از سال چند از پس اكخ حاصلخيزي
 علـت  به گياهي پوشش تخريب و مراتع بردن بين از و باغات به ها جنگل تبديل .۷
  اعي،زر هاي زمين به مراتع تبديل و دام رويه بي چراي
 در تغييـرات  ايـن  و گرديده مناطق اين در جوي يراتغيت سبب ،ها  جنگل تخريب .۸
  گردد، مي ...و اكسيژن كاهش زراعي، هاي زمين تخريب باعث مدت ميان

 رتع،م و جنگل اقتصاد بر تواند  مي مرتعي و جنگلي منابع از سنتي برداري  بهره .۹
  باشد، گذارتأثير غذايي امنيت و مهاجرت
 بـه  سـپس  و مرتـع  به آن تبديل و شيبدار مناطق و ها    دره در ها  جنگل تخريب .۱۰
  .زراعي هاي زمين و باغات
 آب بـا  خـاك  فرسايش گرچه كه است آن گرفت فوق نكات از توان  مي كه اي  نتيجه 

 مديريت لحاظ به چه و بردار  بهره لحاظ به چه انسان نقش ولي پذيرد  مي صورت باد و
  .است حواض آن در كامالً
 اقدام غذا به نياز و خود اقتصادي شرايط بودن نامناسب دليل به برداران بهره چه اگر 
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 لكـن  ،نماينـد   مي )مراتع و ها  جنگل( طبيعي منابع از برنامه بدون و غيراقتصادي استفاده به
  .نمايد جلوگيري آن گسترده تخريب از تواند مي منابع اين حفظ در كاربردي ميعل مديريت

 

 

 در حـرارت  درجـه  دريا، سطح از ارتفاع ميزان لحاظ به كشور مراتع كه  اين به توجه با
 اشـعه  ميـزان  سـال،  طـول  در بـارش  توزيـع  در تفاوت و بارندگي ميزان روز، و شب
 منطقـه  اكوسيسـتم  و اكولـوژي  خـاك،  ميشـي  و جـنس  زمين، سطح در دريافتي ابآفت

 بـه  مراتـع  كـه  اسـت  گرديده سبب ها    وتتفا اين و داشته يكديگر با اساسي هاي    تفاوت
 مرتعـي،  گياهـان   خـوراكي   خوش سطح، واحد در گياه تراكم گياهي، پوشش تنوع لحاظ
 يا كاهشو  )اچر فصلدر (دام  چراي مديريت گياهان، بودن غيرخشبي و خشبي ميزان
 و اكوسيسـتم  كـه   ايـن  ضـمن  كنند؛ عمل يكديگر از متفاوت كامالً هرز هاي  علف افزايش

  .است گرديده مناسب خصوصي به دام چرايبراي  مرتع هر گياهي ششپو
 بسيار ژنتيكي تنوع ،كشور مراتع اكوسيستم و اقليم در گسترده تنوع چنين تبع به 

 همـين  كـه  اسـت  شده ايجاد اقاليم اين در پرورش مورد  ميدا هاي گونه در ارزشمندي
 پايدار بقاي مراتع، گياهي ششپو و وحش حيات دامي، هاي  جمعيت در شده ايجاد تنوع

 و دســتكاري گونــه هــر و اســت شــده موجــب ســال هــزاران طــي را كشــور مراتــع
 طبيعـت  رفـتن  بين از و تخريب جز اي  نتيجه انسان، غيراصولي و جاهالنه برداري  بهره
  .داشت خواهدن را انسان و دام حيات چرخه مخاطره آن تبع به و كشور مراتع

 
  كشاورزي دبع از كشور مراتع )الف
 همواره دور هاي  گذشته از مراتع اين  :اند  نبوده كشت مورد هرگز كه بيعيط مراتع .۱

  مرغوبيت ودامنوعكشاورزي، نظر ازكشورمراتعبنديتقسيم.۳
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 هـا   آن روي بـر  كـار  و كشت و كشاورزي فعاليت گونه  هيچ كه باير اراضي صورت به
  .دارند و داشته وجود نگرفته صورت

 ،انسـان  وسـط ت مختلـف  داليل به كه مراتعي :گيرند  مي قرار كشت مورد كه اتعيمر .۲
 محصـوالت  كشـت  زيـر  بـه  محصـول  برداشـت  و كشـاورزي  هـاي   فعاليـت  منظـور   به

  .شوند مي بندي طبقه گروه اين در ،اند رفته كشاورزي

ـ آ دوره و گيـرد   مي صورت كشت عمل ها  آن در كه مراتعي .۳ ـ  يـا  كوتـاه  شي  لطوي
 زيركشت به كشاورزي برداري  بهره جهت كه مراتع و كشاورزي هاي    زمين كليه :دارند
 كشـور  زراعـي  مراتـع  جـزء  خـود  المـدت  طويـل  يا مدت  كوتاه شيآ دوران در روند  مي

  .گردند مي محسوب
 
  دام نوع حسب بر كشور مراتع )ب
 مرتعـي  گياهـان  و داشـته  قـرار  مرطـوب  مناطق در تر بيش مراتع اين :اسبي مراتع .۱

 ارتفـاع  گيـاهي،  رويـش  مسـاعد  شـرايط  دليـل  بـه  .باشند مي گرامينه خانواده از عمدتاً
 ايران طبيعي چمنزارهاي نواحي نظير باشد؛  مي بلند مراتع اين گياهي پوشش و گياهان

 ۲۰۰۰ تـا  منـاطق  بعضـي  در بارش ميانگين .است اسبي مراتع مناسب هاي مكان از كه
 .است سال در ميليمتر

 منـاطق  در عمـدتاً  و مرطوب نيمه و مرطوب مناطق در اغلب مراتع اين :گاوي مراتع .۲
 تقريبـاً  منـاطق  ايـن  گيـاهي  پوشش ارتفاع .اند  گرفته قرار كوهستاني هاي  دامنه و دشت
 گـاو  اسـتفاده  بـراي  كوهپايـه  در چـه  و دشـت  در چـه  سـنگالخي  مراتع .باشد  مي بلند

 يكنواخـت  بارش توزيع با ميليمتر ۱۵۰۰ تا ۶۰۰ سال در بارش ميانگين .نيست مناسب
 .است مراتع ينا هاي ويژگي از سال طول در

 .اند  گرفته قرار بياباني نيمه هواي و آب در عمدتاً گوسفندي مراتع  :گوسفندي مراتع .۳
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 ميانگين با گوسفندي مراتع است، گاوي مراتع از تر  كم مناطق اين گياهي پوشش عارتفا
 گرفتـه  نظـر  در گوسـفندي  مراتـع  بهتـرين  جـزء  سـال  در ميليمتـر  ۶۰۰ تا ۳۵۰ بارش

 .شود مي

 مراتــع .دارنــد قــرار بيابــاني و خشــك منــاطق در عمــدتاً مراتــع ايــن :بــزي اتــعمر .۴
 بندي  تقسيم بزي مراتع ءجز نيز ...)و سنگالخي مناطق مانند( العبور صعب و كوهستاني

 اكوسيسـتم  هـر  در و نبوده اي  ويژه اكوسيستم خاص ،كوهستاني مراتع اين .شوند  مي
  .باشند داشته وجود توانند مي خشك چه و مرطوب چه

 مرطـوب  نيمـه  و مرطـوب  منـاطق  در عمدتاً حيوان اين ويژه مراتع :گاوميش مراتع .۵
  .شود مي باتالقي نيمه يا باتالقي هاي سرزمين شامل

 چـراي  مـورد  تواننـد   مـي  بيابـاني  نيمـه  و بيابـاني  منـاطق  مراتع تمام :شتري مراتع .۶
 و بـوده  فقيـر  بسـيار  توانـد  مـي  شـتري  مراتع گياهي پوشش .گيرند قرار شتر هاي    گله

 و شـب  در حرارت درجه تغييرات .باشد سال در ميليمتر ۳۰ الي ۱۵ آن بارش ميانگين
 بـودن  كـم  از ناشـي  كـه  رسـد  مي سانتيگراد درجه ۵۰ حدود به مناطق بعضي در روز

  .است مناطق اين هواي رطوبت
 
  مرغوبيت اساسبر مراتع )ج
 ۵۰۰ از بـيش  بـارش  ميـانگين  ،يك درجه عمرات ويژه خصوصيات :يك درجه مراتع .۱

 مراتـع  اين چراي ظرفيت .است سال طول در بارش يكنواخت توزيع يا سال در مترميلي
 ايـن  گيـاهي  پوشـش  و شود مي گرفته نظر در روز ۱۰۰ براي هكتار در  ميدا واحد دو

  .است برخوردار اي العاده فوق تنوع از مراتع

 خـوراك  خـوش  گياهان از ،گياهي پوشش درصد ۸۰ مراتع اين در  :دو درجه مراتع .۲
 ،زاگـرس  البـرز،  جبـال  سلسله مراتع شامل مراتع اين .باشد  مي مطلوب غذايي ارزش با
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سـوم برنامـهاولسـالسـه درمراتـعوهـا جنگلسازمان عملكرد .۴
 ۱۳۸۱-۱۳۷۸توسعه 

 ظرفيـت  .اسـت  لرسـتان  و ايـالم  كردسـتان،  همدان، ،بختياري ارتفاعات سهند، سبالن،
  .شود مي فتهگر نظر در روز ۱۰۰ براي هكتار در ميدا واحد يك ،مراتع اين چراي

 نامناسـب  توزيـع  با ميليمتر ۳۰۰ تا ۲۵۰ سال در بارش مراتع اين در :سه درجه مراتع .۳
 مراتـع  ايـن  گياهـان  .اسـت  غيرمتـراكم  و كم مراتع اين گياهي پوشش .است سال طول در

  .باشد مي يكساله گياهان از درصد ۵۰ و ساله چند گياهان از درصد ۵۰شامل
 .شـود   مـي  مشاهده وضوح به فرسايش آثار راتع،م اين در رويه  بي چراي دليل به
 .نوعنـد  ايـن  از تبريـز اطـراف    و قـزوين  دهلران، مغان، گرگان، هاي  دشت ييالقي مراتع
  .است روز ۱۰۰ براي هكتار دو در  ميدا واحد يك مراتع اين دام چراي ظرفيت

 گياهي ششپوداراي   ميليمتر، ۲۵۰ حداكثر بارندگي با مراتع اين :چهار درجه مراتع .۴
 را زمـين  سـطح  درصـد  ۵۰ از يشبـ  گيـاهي  پوشـش  عمـدتاً  و است كتن و غيرمتراكم

 روز ۱۰۰ بـراي  هكتار ۵ در ميدا واحد يك ،مراتع اين در دام چراي ظرفيت .پوشاند  مي
 اصفهان و هرانت استان بين نواحي ايران، شرقي و جنوبي سواحل نظير مراتعي .است

  .باشند مي نوع اين از كرمان و

 تا ۳۰ ساالنه بارش ميزان و بوده دنيا و ايران در مراتع فقيرترين :پنج درجه مراتع .۵
 ۱۰ در  مـي دا واحد يك آن چراي ظرفيت .است مراتع اين خصوصيات از متريميل ۱۵۰

  .لوت كوير و كوير دشت مراتع نظير .باشد مي روز ۱۰۰ براي هكتار
 
 
 
 
 ،شمال يها  جنگل كيفي و  ميك بهبود و خريبت رشد به رو روند از جلوگيري منظور  به
 اتخـاذ  يهـاي   شـيوه  و ها  سياست ،فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه هاي  برنامه طي
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 پراكنـده  خانوارهـاي  تجميـع  جنگـل،  از دام خـروج  سـاماندهي  آن تـرين   مهم كه گرديد
 سـوخت  جـايگزيني  فنـي،  و فيزيكـي  حفاظت ،جنگلداري هاي  شيوه اصالح نشين، جنگل

 توسـعه  ترويجـي،  و آموزشـي  هـاي     برنامـه  اجـراي  ذغـال،  و هيـزم  جـاي  بـه  مناسب
 از مراقبـت  و توسـعه  جنگـل،  از بهينه برداري بهره هاي طرح اجراي در مردم مشاركت

 از صـيانت  و شـده  تخريـب  يهـا   جنگـل  ياحيـا  و توسعه   جنگل، در دسترسي هاي    راه
 .باشد كشور مي شمال يها جنگل
) ۱۳۸۱پايان سـال    ( توسعه سوم برنامه اول سال سه در فوق هاي طرح اجراي با 

 ۴/۲۴ حـدود  كشـور،  شـمال  يهـا   جنگـل  شده تخريب اراضي از هكتار هزار ۲/۸۵۴ از
 بـه  بينـي   پـيش  بـه  نسبت اجرايي عمليات ميزان كه گرديد بازسازي و احيا هكتار هزار
  .است هيافت تحقق درصد ۱/۷۷ حدود توسعه هاي برنامه اهداف در آمده عمل

 از نيـز  ميدا واحد هزار ۱۰۶۰از برنامه اول تا آخر برنامه پنجساله سوم          همچنين 
 واحـد  هزار ۷۲/۵۶ساالنه   متوسط طور به كه اند  گرديده خارج كشور شمال يها جنگل

نشـين در روسـتاهاي        خـانوار جنگـل    ۵۰۷۸نيـز   و   انـد   شده خارج ها  جنگل اين از ميدا
 جنگلي هاي  حوزه از هكتار هزار ۱۰۵۰ براي تاكنون. اند ها ساماندهي شده اطراف جنگل

 در .اسـت  گرديـده  تهيـه  اجرايـي  تفصـيلي  و توجيهي مطالعاتي هاي  طرح كشور شمال
 هكتـار  ميليـون  نـيم  و يـك  سـطح  در تـاكنون  نيـز  شمال از خارج يها جنگل خصوص

 قابليـت  بـه  هتوجـ  بـا  .است درآمده اجرا مرحله به و تهيه اجرايي و مطالعاتي هاي   طرح
 ١مجموع مواد مغذي قابـل هضـم    تن ميليون ۹/۵ يا خشك علوفه تن ميليون ۷/۱۰ توليد

TDN ۷ طول در  ميدا واحد ميليون ۳۷ حدود غذاي تأمين ،كشور مراتع برداشت قابل 
 واحـد  ميليـون  ۱۲۰ حـدود  اكنون هم كهاين در حالي است      .باشد  مي ممكن سال از ماه
 آن مجـاز  حـد  از تـر   بـيش  برابـر  ۵/۲ حـدوداً  كـه  نمايند  مي يهتغذ كشور مراتع از ميدا
 هـدف  بـا  مرتع بخش در كشور توسعه هاي  برنامه در شده بيني  پيش اقدامات .باشد مي

                                                 
1. Total Dijastable Nutrients  
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در) ، مرتـع و آبخيـزداريجنگل( منابع طبيعيزيربخشاهداف كمي. ۵
 برنامه پنجساله چهارم توسعه

 باشـد  مي منبع اين از اصولي برداري  بهره و توسعه گياهي، پوشش ياحيا ،حفظ اصلي
 كـم  ديمزارهاي تبديل ي،مرتعدار هاي  طرح تهيه مراتع، مميزي طرح منظور همين به كه

 مرتعـداران  به مرتعداري هاي    طرح واگذاري علوفه، كشت كاشت، دست مراتع به بازده
 ايـن  در شـده  اتخـاذ  اقدامات ترين  مهم از مرتع و دام تعادل و مرتعداري هاي  تعاوني و

  ١.باشد مي زمينه
 
 
 
 
 

 و ايـران  ،ارسـباران  زاگـرس،  شـمال، ( كشـور  يهـا  جنگـل  در حفاظتي كامل پوشش ـ
  ).عماني و خليج توراني،

 باقيمانـده  درصـد  ۷۰ ميـزان  به شمال نشينان جنگل ساماندهي و جنگل از دام روجخ ـ
 دامـي،  واحـد  ميليـون  ۴/۲ خـروج ( ۱۳۸۳ سال پايان در نشينان  جنگل درصد   ۷۰و   دام

  ).نشين جنگل خانوار هزار ۶۸ ساماندهي
 چراي هاي    پروانه اصالح و لغو و بحراني مناطق مراتع از مازاد دام درصد ۵۰ كاهش ـ

 و كهگيلويـه  اصـفهان،  خوزسـتان،  فـارس،  مركزي، همدان، هاي    استان شامل( مربوطه
 بـه  جمعـاً  چهـارم  برنامـه  پايـان  تا  ميدا واحد ميليون يك ميزان به كدام هر بويراحمد

  ).دامي واحد ميليون ۶ ميزان
  و اجـرا  دسـت  در سدهاي هاي    حوزه سطح درصد ۲۰ در آبخيزداري عمليات اجراي ـ

  ).هكتار ميليون ۵/۶( مناطق ساير هاي  حوزه درصد ۱۰ و )هكتار ميليون ۷( شده تمام

                                                 
ص بخـش كشـاورزي و منـابع طبيعـي،          قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،         آمار. 1

۴۵-۴۶. 
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١٦

 ۴۳۰( هكتار هزار ۵۰۰ حداقل ميزان به كاشت دست يها  جنگل و سبز فضاي توسعه ـ
  ).سبز فضاي توسعه هكتار هزار ۷۰ سازي غني و اريجنگلك هكتار هزار

 اراضـي  سـاير  و روسـتايي  شـهري،  هـاي   حـوزه  در سـيالب  پخـش  اتعمليـ  اجراي ـ
  .هكتار ميليون نيم و يك ميزان به طبيعي منابع و كشاورزي

  .روستاييان و نشينان جنگل عشاير، به رساني سوخت كامل پوشش ـ
 مراتع و ها  جنگل از حفاظت در محلي بسيج و روستايي شوراهاي مشاركت گسترش ـ
  .اجرايي عمليات سطح از درصد ۱۵ ميزان به
 .هكتار هزار ۱۰۰ ميزان به چوب اعتزر توسعه ـ
 ميليـون  ۴۰( اشـخاص  مسـتثنيات  از دولتي و ملي منابع اراضي مميزي عمليات اتمام ـ

 ١. )برداري نقشه هكتار ميليون ۳۰ ـ  سند اخذ هكتار
 
 
 

 مرتع و جنگل زيربخش دروني مشكالت .۱-۶
 و زراعـت  معاونت توسط اي  علوفه نباتات كشت براي حيحص ريزي  برنامه عدم دليل به .۱

 گذشـته  هـاي   سـال  طـي  كشـور  در دام تعـداد  رشد با متأسفانه مراتع، و ها  جنگل سازمان
 عـدم  آن دليـل  و اسـت  نيافته گسترش دام تعداد افزايش با متناسب علوفه زيركشت سطح

 نيـاز  كه گرديده سبب مرا اين .است بوده گندم و اي  علوفه محصوالت بين قيمتي هماهنگي
 هاي  هزينه صرف با دولت و يابد افزايش قيمت، افزايش با ساله هر دام خوراك واردات به

 صرفدر  كه آن براي دامداران طرفي از .نمايد خارج از دام خوراك واردات به اقدام گزاف
 نمايند مي تعمراها در  دام رويه بي چراي به اقدام ،نمايند جويي صرفه دام خوراك هاي هزينه

                                                 
 همان. 1

  زيربخش جنگل و مرتعاصلي تنگناهايودروني،مشكالت.۶
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١٧

 .نمايدرا رفع  مشكل اين نتوانسته كشور مراتع حفظ مديريت راستا اين در كه
 و هـا  جنگـل  از اعـم  گياهي هاي پوششناپايدار بوده و   كشور در كشاورزي سيستم .۲

 .استاي يافته  تخريب فزاينده باغي و زراعي كاشت دست هاي پوشش همچنين و مراتع
 سال در درصد ۱ مراتع براي و هكتار هزار ۱۵۰ حدود ها جنگل براي تخريب اين ارقام
 صنعتي و سبز فضاهاي توسعه با ارتباط در باغي و زراعي هاي  پوشش براي و است
 آور  زيـان  جهـت  سـه  از تخريـب  ايـن  .شـود   مي وردآبر سال در هكتار هزار ۱۰ حدود
 راتعم طبيعي هاي پوشش توليدي توان كاهش دوم خاك، فرسايش تشديد نخست :است

 توليد براي دهاستفا قابل اراضي كاهش باالخره و چوب و علوفه توليد براي ها  جنگل و
  ).دارويي و گياهي( كشاورزي محصوالت

 .كشور در نشين جنگل پذير آسيب قشر وجود .۳
 

 مرتع و جنگل زيربخش قوت نقاط .۲-۶
 و صـحيح  ديريتم و ريزي  برنامه با توان  مي را مرتع و جنگل زيربخش بالقوه امكانات

 توسـعه  هـاي   برنامه اهداف راستاي در ،GIS) و (IT پيشرفته هاي  تكنولوژي كمك با
 و مرتـع  و جنگـل  زيـربخش  قـوت  نقـاط  اصـوالً  .گرفـت  كـار  بـه  عياجتما و اقتصادي
  :است زير شرح به آن اي توسعه امكانات

 مرتعي، و يجنگل منابع در پتانسيل وجود )الف 
 اوليـه  مـواد  توليد و طبيعي منابع و اجرايي هاي  فعاليت در اشتغال ايجاد توان )ب 
 دام، و چوب صنايع نياز مورد
 طيـور  و دام پرورش و داري  نگه در توجه قابل هاي  ظرفيت و تأسيسات وجود )ج 

 مرغداري، و دامداري واحدهاي در گذاري سرمايه به گرايش و
 .كشور در مرتعي متفاوت فلورهاي وجود .۴ 
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١٨

 مرتع و جنگل زيربخش ضعف نقاط .۳-۶
 .موجود امكانات از استفاده در يزير برنامه و مديريت ضعف .۱
 .طبيعي منابع از صحيح برداري بهره نظام نبود .۲
 توسـعه  هـاي   فعاليت صهعر در موجود قوانين نيامدن در اجرا به و قوانين نارسايي .۳

 .طبيعي منابع
 .اي توسعه ايه طرح ريزي برنامه در صحيح كارشناسي عدم .۴
 و ها  جنگل سازمان بين مراتع حفظ و  ميدا  علوفه تأمين براي يكپارچه مديريت عدم .۵

 .كشاورزي جهاد رتاوز زراعت معاونت و دام امور معاونت مراتع،
 

 ها قابليت و امكانات .۴-۶
 .مرتعي و جنگلي متنوع گياهي هاي گونه وجود و  مياقلي تنوع ـ
 .جهاني بيوسفر ذخاير و مرتعي و نگليج هاي گاه ذخيره وجود ـ
 تـوراني، و   ايـران  هيركـاني، ( شييرو گانهپنج نواحي در جنگلي گياهي پوشش وجود ـ

 .هكتار ميليون ۴/۱۲ ميزان به )يعمان و  خليج و ارسباران ،يزاگرس
 .هكتار ميليون ۹۰ وسعت به مرتعي هاي عرصه وجود ـ
 هـاي   عرصه در تفرجگاهي هاي  كانون و )گردي طبيعت( گردشگري هاي  جاذبه وجود ـ

 .طبيعي منابع
 غيردولتـي،  هـاي   سـازمان  مردمـي،  هـاي   تشـكل  متخصـص،  انسـاني  نيـروي  وجـود  ـ

 از بـرداري   بهـره  و توسـعه  ياحيا حفاظت، زمينه در ها  تعاوني و خصوصي هاي  بخش
 .ركشو مراتع و ها جنگل

 سـيكل  تنظيم و آب استحصال و سازي  ذخيره و خاك و آب حفظ براي مناسب بستر ـ
 .آب چرخش

 از بيش در تفصيلي توجيهي شناسايي، مطالعات وجود ـ
4
 .كشور آبخيز هاي حوزه سطح 1
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١٩

هـا و مراتـع و آبخيـزداري از بعـد سازمان جنگلمشكالت و مسائل .۷
 )مديريت(مسائل فني و سازماني

 تحقيقـات  زمينـه  در دانشـگاهي  و تحقيقـاتي  مراكـز  نـوين،  هاي  فناوري به دسترسي ـ
 .طبيعي منابع زيربخش نياز مورد نيروهاي عالي آموزش و طبيعي منابع كاربردي

 اصـالح،  حفاظـت،  زمينـه  در الزم هاي دستورالعمل و ضوابط مقررات، قوانين، وجود ـ 
 .طبيعي منابع از برداري بهره و توسعه ياحيا

 

 اصلي تنگناهاي و ها محدوديت .۵-۶
 دام   بـين  تعـادل  عـدم ( كشـور  طبيعـي  منـابع  از مناسـب  بـرداري   بهره هاي  نظامنبود   ـ

 ...). و پراكنده نشينان جنگل و دام ودوج مراتع، ظرفيت با موجود
 در موانـع  و مشـكالت  و طبيعـي  منابع هاي  عرصه در اجرايي هاي  دستگاه ناهماهنگي ـ

 .موجود قوانين اجراي
 .طبيعي منابع از صحيح استفاده فرهنگ و اخالق اشاعه بودن ناكافي ـ
 تفصـيلي  مـه برنا وجـود  عـدم  دليـل  به دولتي و ملي اراضي كاربري تغيير و تخريب ـ

 .سرزمين آمايش
 .زايي بيابان بحراني هاي كانون افزايش ـ
 .طبيعي منابع هاي عرصه گستردگي به توجه با حفاظتي امكانات بودن ناكافي ـ
 
 
 
 

 هـر  پيشـرفت  و توسـعه  در انسـاني  منـابع  شـگرف  و مهم نقش مبين جهاني تجربيات
 اعضاي کليه فعاالنه حضور و مشارکتي مديريت امروزه و باشد مي سازماني و جامعه

 تحقـق  و موفقيـت  به رسيدن الزامات از ها آن پويايي و خالقيت همچنين و سازمان يک
در اين بخش ابتدا اشاره به مسائل تشـكيالتي          .است سازماني هر يها  برنامه و اهداف
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٢٠

ه عملكرد سـازمان را     كسازمان گرديده و سپس به مسائل و مشكالت درون سازماني           
 . شود پرداخته ميدهد   خود قرار ميتحت الشعاع

 

  مسائل تشکيالتي.۱-۷
  و مراتعها جنگل سازمان وي زداريآبخ معاونت ادغام. ۱-۱-۷

 سـابق ي  عيطب منابع وزارت از مانده جا هب و مراتع    ها   جنگل سازماني  التيتشک ساختار
 و معاونـت  چهـار  شـامل  کـه  )سـت يز طيمح و التيشي  ها بخش احتساب بدون( است
 خـاک  و مرتـع  جنگـل، ي  عـال  يشورا و )حراست( تيريمد ک ي و کل اداره ا ي دفتر دههج
 دو هر سيرئ( مشابه باًيتقري التيتشک سطح باي زداريآبخ معاونت که آن حال .باشد مي
ي دارا فقط )تر شيب بعضاً و( مشابه اعتباراتي حت و )است بوده ريوز معاون التيتشک
 )يهمـاهنگ  وي  زير طرح دفتري  گريد و زهايآبخي  ابيارز و مطالعات دفتري  کي( دفتر دو
  .است داشتهي تر شيبيي کارا بسا چه و بوده )زهايآبخيي اجرا امور( کل اداره ک يو

 از مشکالت ازي  ا پاره ليدل هب ،يزداريآبخ نهيزم در درخشان تيفعال دهه ک ي از پس
 و نيقوان نبود ،يکار يازمو وي کار دوباره از زيپره ،يهماهنگ جاديا ،يکار تشابه ليقب

 وي  ور بهـره  شيافـزا  و تحـول  جـاد يا ،يزداريـ آبخ بخـش  در خاص و حيصر مقررات
 ،هـا   جنگـل  سـازمان  و ادغـام  هـم  در التيتشـک  دو نيا شد مقرر بخش، دو هريي  کارا

 )بـود  حيصـح  وي  اصـول  اريبس مييتصم که ( ديآ وجوده  ب کشوري  زداريآبخ و مراتع
 دري رييـ تغ چيه بدون( شدند عيتجم التيتشک دو نيا فقط ام،ادغي  جا هب سفانهأمتي  ول

 از و نمـود  تنزل درجه کي ي التيتشک نظر ازي  زداريآبخ معاونت جهينت در و )التيتشک
 دري  اريبس تبعات که ديرس )ريوز معاون معاون( سازمان معاونت بهي  ريوز معاونت

 .آورد وجوده بي زداريآبخ کارکنان و رانيمد نيب
ي زيـ چ سـازمان  کـل  اعتبـارات  نظر ازي  زداريآبخ معاونت چند هر ادغام، زمان در
 دسـت ه  بـ  سـهم  درصـد  ۲۰ فقـط ي  التيتشـک  نظر ازي  ول داشت سهم درصد ۵۰ حدود
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٢١

 ميمسـتق  نظـر  ريـ ز مسـتقل  دفـاتر  اگر البته سازمان معاونت پنج از معاونت کي( آورد
 و دفتـر  ۲۲ از دفتـر  ۳ي  زداريآبخ معاونت سهم شوند، گرفته نظر در سازمان استير
 و هـا  اسـت يس دري  رگذاريتاث و يأر حق نظر از .)است درصد ۱۴ حدودي  عن ي تيريمد

 ادغـام  از قبـل  کـه ي  زداريـ آبخ معـاون  ،يعـ يطب منـابع  وي  کشـاورز  بخشي  ها برنامه
ي أر حـق  ک يـ  و نمـود  يمـ  شـرکت  وزارتخانـه  نيمعـاون ي  شـورا  جلسات در ماًيمستق

 چهارده ازي أر ک يفقطتقليل يافت و   سازمان نيمعاوني  شورا عضوبه   داشت مستقل
 و است کننده وسيأم اريبس که دارد را سازمان نيمعاوني شورا )درصد ۷ حدود(ي أر

 .است آني ارتقا و اعتال نه وي زداريآبخ بيتخر و هضمي معن بهاين 
دو قلوهـاي بهـم     بـه   سـازمان   (ها بسيار حادتر اسـت       از طرف ديگر مشکل در سطح استان      

 ). پايين از هم جدا هستندگردن به هم چسبيده ولي از قسمت ه سر باز ماند که   مياي بيدهچس
 ها يکاري مواز ازي ريجلوگ وي موازي ها بخش حذف ادغام، اهداف ازي ک يچند هر
 تپنـده  قلـب  واقع در که بودجه و ها طرح اموري  هماهنگ اداره از ريغ سفانهأمتي  ول بود

 همـان  از و بود )بودجه صيتخص و ها  موافقتنامه ميتنظ نهيزم در(ي  زداريآبخ معاونت
 ديـ گرد منتقل سازمان آمار و برنامه و طرح دفتر بهي  زداريآبخ معاونت ادغام،ي  ابتدا

ي هـا  بخـش ي  زداريآبخ معاونت ،)گرفت قرار سازمانزيرمجموعه  ي  زداريآبخ عمالً و(
 نمـود  حفظ را خود الملل  بين مورا وي  بانيپشت وي  ادار امور ،يمال امور ،معاونت حوزه

 امـور  بـاالخره  سـازمان ي  بانيپشـت  وي  ادار امـور  کـل  ادارهي  ريگيپ سال دو از پس و
ي ول شد ادغام سازماني بانيپشت وي ادار امور کل اداره در معاونتي بانيپشت وي ادار
  .هستند فعال کماکان ر،ييتغ  ميک با ها، بخش ريسا

   وجود دفاتر فني مستقل.۲-۱-۷
 در .دارد وجـود ي  فاحشـ  تفـاوت  سـازمان  وي  زداريـ آبخ معاونتي  التيتشک چارت در

 ،يـي اجرا طـرح  هيته جهينت در وي  ابيارز و مطالعهي  متول دفتر کي ي زداريآبخ معاونت
 جـاد يا و بودجـه  صيتخصـ  هـا،  موافقتنامـه  ميتنظـ  ،يزيـ ر برنامـه ي  متولي  گريد دفتر
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٢٢

ي اجـرا  بـر ي  فنـ  نظـارت  و تيهـدا ي  متـول ي  ياجرا امور کل اداره در نهايت  وي  هماهنگ
 در مسـتقل  طـور ه بي  فن دفتر هر سازمان در که آن حال .است بودهيي  اجراي  ها پروژه

 ميتنظـ  طـرح،  هيته مطالعه، به اقدام محوله،ي  ها تيمورأم وي  سازمان فيوظا چارچوب
ي بـرا ي  بسترسـاز  ،يـي اجراي  هـا  پـروژه ي  اجـرا  بـر ي  فنـ  نظارت و تيهدا موافقتنامه،

 .دينما يم ... و ها نامه نييآ و ها دستورالعمل نيتدو ،يالملل بيني ها يهمکار
 است بوده سازمان تيحما مورد و مطلوب گذشته در )دفاتر استقالل ( تيوضع نيا
ي اديـ ز توجـه ي  عـ يطب منـابع  توسـعه  و ايـ اح حفاظـت،  مقولـه  بـه  کـه  آن ليدله  ب ديشا
 و تيريمـد  سـازمان  مجلـس،  محتـرم  نـدگان ينما کـه  حاضر حال خالف بر( ديگرد ينم

ي فنـ  دفـاتر  لـذا  و )دارند بخش ازي  ا ستهيشا و کامل تيحما مردم خود وي  زير برنامه
 فيـ رد اخـذ  به اقدام متفاوت )ظاهراً(ي  ها طرح اسم به و مختلف اشکال به توانستند يم

 نيهمچنـ  و سـازمان ي  براي  تر شيب اعتبار و قدرت جهينت در و نموده مستقلي  اعتبار
  .ندينما فراهم ها عرصه در موجود مشکالت و مسائل حل

 سـبب  کـه  اسـت  داشته يآفات دفاتر، حد از شيب يمحور خود و استقالل سفانهأمت
 وي  کـار  يمـواز  ازي  ريجلـوگ  و )ينگـر  يبخش نه(ي  نگر جامع ،يهماهنگ جاديا دهيگرد

 ابـان، يب مرتـع،  جنگـل، ( بخش هر و گردد مشکل اريبس سازمان سطح دري  کار دوباره
 وبـوده   ي  تـاز  که ي و تر شيب اعتبار جذب دنباله  ب ...) وي  زداريآبخ ،يواگذار حفاظت،

 کـه  آن حـال  .دهد جلوه تر ياتيح و تر رنگ پر را خود بخش تياهم و نقش کهكند  ي  سع
 و بندهيفر ،جذاب ،بايز اريبسي  شعارها ازي  همگ عملکردها، ارائه و ها طرح ميتنظ در

 توسـعه  ،يسـتم يس نگـرش  ،ينگر کل ،ينگر جامع ليقب از الملل   بين عرف در معمول
 ،هـا  تـوان  و روهـا ينيـي   افزا هم ،يهمکار ،يهماهنگ ،نفعان يذ هيکل مشارکت ،داريپا
ـ  مواهـب  از انتيصـ  ،يعمومي  آگاه شيافزا ،يساز تيظرف ،يور بهره شيافزا  ياله
  .ندينما يم استفاده ...و

 تحول ونيسيکم و سازمان استيري  ابالغي  اه بخشنامه بهي  توجه يب آن گريد آفت
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 سازماني  قبل استيري  ابالغ بخشنامه به توان يم ،مثال عنوانه  ب ؛است سازماني  ادار
 زهـا يآبخي  ابيارز و مطالعات دفتر در سازماني  مطالعات امور هيکل عيتجم درخصوص

ي فنـ  دفتـر  توسـط  GIS و دور از سنجشي  فناور از استفاده دري  هماهنگ و نظارت اي
 خاکي فن دفاتري گانيبا در و دينگرديي اجرا کدام چيه کهاشاره كرد    سازماني  مهندس

ي هـا  طـرح  نـام  رييـ تغ بـا  و تـر   تمـام  چه هري  رکيز باي  فن دفاتر که آن جالب .خورد يم
 اعتبـارات  از شيبي  اعتباراتي  حت مطالعات، نه و نقشه هيته بهانه به و شيخوي  مطالعات

 نقـش  چيهـ  آمـار  و برنامـه  و طـرح  دفتر سفانهأمت و ندينما يم هنيهز را مطالعات دفتر
  .باشد داشته که خواهد ينم ا ينداشتهي کنترل

 ومرتع دام تعادل طرح پيامدهاي ۳-۱-۷
 و عشـاير  رفاه منظور به گذرد، مي آن اجراي از سال سه كه مرتع و دام تعادل طرح •

  .فراوان نبايدهاي و هابايد با است طرحي است؛ درآمده اجرا به مرتعداران
نشـينان    هزار نفـر از جمعيـت كشـور را كـوچ    ٣٠٠بيش از يك ميليون و      كه    با وجود اين   •

عبـارت اسـت     اين طرح بنا به گفته مدير كل دفتر فني مرتع سازمان          هدف   دهند؛ تشكيل مي 
 تنظيم   ميليون هكتار از مراتع كشور، زمان مناسب ورود دام به مراتع را            ٢٣ در   اًتقريب«: از

 هزار خانوار دامدار را تغيير بدهيم، يعني از دامداري سبك           دوكنيم و در كنار آن، معيشت       
 .»متكي به مرتع به سمت استفاده از زمين يا دامداري سنگين و نيمه سنگين هدايت كنيم

 .غلط آمار دادن •
 .ديگر جاهاي در مرتع و دام تعادل طرح بودجه هزينه •
انـدركاران   اين طرح در سال اول با هماهنگي سـاير دسـت          (سايرين  ضعف در هماهنگي با      •

 .)ها و ادارات حذف گرديده است هاي بعدي ساير ارگان انجام گرفت ولي در سال
 دام درصـد  ٥٠ اسـت  مكلـف  دولـت  توسـعه،  چهارم برنامه )٦٩( ماده تصريح به بنا •

 تحقـق  بـراي  ازمانس سوي از مناسبي سازوكار هيچ ولي كند، حذف را مرتع از مازاد
 .است مانده باقي شعار حد در اين و نشده طراحي آن
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 زمـان  هـم  مسئوالن، اغلب كه حالي در( راتااد ساير هاي طرح با طرح هماهنگي عدم •
 نبـود  امـا  فشـارند،  مـي  پا عشاير اسكان ضرورت بر مرتع و دام تعادل طرح اجراي با

 نبود ويژه هب شود، شامل را عشاير يزندگ مختلف ابعاد كه منسجم و مداكار اي برنامه
 بـا  را كشـور  جمعيـت  از شـمار  اين زندگي نشينان چكو معيشت براي مناسب جايگزين
 .)است ساخته مواجه اي پيچيده معضالت

 يـا  ۴ يا۶/۰( بز دام واحد در تفاوت( ميدا واحد تعريف در سازمان در هماهنگي عدم •
 .))بودن سأر يك
 .مرتع و دام تعادل طرح در فني مطالعه بودن كم يا عدم •
 عشـاير  امـور سـازمان  در حالي كه    ،سازمان توسط عشاير بردار بهره كردن جريمه •

 .دهد ميجايزه  دام افزايش براي
 .صحيح ارزيابي و نظارت عدم •

رويه دام، قطع درختـان       به وسيله چراي بي   ( سير صعودي تخريب منابع      ۲نمودار  
سير كـاهش مسـاحت جنگـل و سـير          سيل كه موجب    ودي  به تبع آن سير صع    ) جنگلي

 .دهد را نشان ميشده است كاهش صعودي كيفيت چوب جنگل 
 
 
 
 
 
 
 

 . ۱۳۸۰ها، مراتع و آبخيزداري،  سازمان جنگل: منبع

 وقوع سيل در چند دهه گذشته طبيعي سير صعودي تخريب منابع . ۲نمودار 
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 ) مديريت(مسائل فني و سازماني  .۲-۷
 انجـام  اقـدامات  بعضـاً  لـذا  دارنـد  متعددي اعتباري منابع ها استان كه اين هب توجه با .١

 مـورد  اجـرا  از قبل طيشرا ،ارزيابي براي چون و باشد مي مطالعه بدون سازمان شده
 .باشد مين ميسر ارزيابي عمالً لذا باشد مي نياز
ه در سطح يـك     صورت پراكند ه  آبخيزداري عمدتاً ب   و مراتع و     ها  جنگلسازمان   اقدامات   .٢

صورت نيست كه  شوند و متأسفانه بدين هاي مختلف اجرا مي استان و در نتيجه در حوزه   
و طي يك يا چند سال متوالي انجـام         مكان   يكدر   ،كل كارهاي مربوط به يك حوزه آبخيز      

 لـذا بعضـاً     ؛شده و خاتمه پذيرد و سپس به حـوزه داراي اولويـت بعـدي پرداختـه شـود                 
اثر اقدامات محدود انجام شـده در يـك حـوزه در مقايسـه بـا حجـم                  شود كه    مشاهده مي 

 .گيري نيست مشكالت موجود بسيار ناچيز است و قابل ارزيابي و اندازه
 حــال در آبخيــزداري و مراتــع و هــا جنگــل ســازمان اقــدامات كــه يهــاي حــوزه در .٣

 هاي دستگاه ،اجرا از بعد هاي سال در يا همزمان طوره  ب بعضاً اجراست و سازي پياده
 در و منـابع  از بـرداري  بهـره  توسـعه  يـا  جديـد  تأسيسات احداث حال در ديگر يياجرا
 طرف از .باشند مي آن اكولوژيكي تعادل زدن برهم و طبيعي هاي عرصه تخريب نتيجه
 وقتـي  ،مثال عنوان هب .دارند نقشي چنين اين بعضاً نيز )برداران بهره( محلي افراد ديگر
 و بـرده  ديگـر  هـاي  عرصـه  در را خـود  دام ناچار به دامداران ،شود مي رقغ اي منطقه
 سـبب  نتيجه در و نمايند مي وارد مناطق آن به دام تعليف و چرا نظر از تري بيش فشار

 مسـائل  بـه  توجـه  بـا  فقط شده انجام اقدامات ارزيابي لذا .شوند مي آن تر بيش تخريب
 و دبـي  آمـار  بـه  توجـه  يـا  )برسـو  و فرسـايش  ،سـيل  قبيل از( نظر مورد حوزه كلي

 .است غيرممكن عمالً دست ينيپا سنجي رسوب و هيدرومتري ستگاهاي رسوب
 مراتـع  و ها  جنگل سازمان هاي پروژه بودن آميز موفقيت و اثربخشي شرايط از يكي .٤
 نقـش  كـه  باشد مي يياجرا و فني ضوابط رعايت و ها آن صحيح اجراي ،آبخيزداري و

 كـم،  حقوق با ناظرين(. است اهميت حائز بسيار زمينه اين در ديستا و استاني ناظران
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 .)كند مي زياد را موارد ساير و رشوه امكان ...... و مديريت سوء
 را بنـا  آبخيـزداري  و مراتع و ها جنگل سازمان اقدامات اجراي در يياجرا هاي بخش .٥
 دخل گونه هيچ و گذارند مي شده انجام يياجراـ   تفصيلي مطالعات درستي و صحت بر
 و درسـت  اي مطالعـه  اگـر  لـذا  ندارند آنها نوع و ها پروژه موقعيت تعيين در تصرفي و

 باشد نموده اشتباه مشاور ها آن مكانيابي و يابي پروژه در يا باشد نشده انجام اصولي
 رفـع  در تـأثيري  هـيچ  و نبـوده  مطلـوب  كـار  نتيجه باشد صحيح   اجرا كه هم چقدر هر

 ييسـزا ب نقـش  معاونت فني كميته و محلي ناظران لذا .ندارد موجود مشكالت و مسائل
 .دارند آن كيفي كنترل و يياجراـ  تفصيلي مطالعات فني هدايت در
 هنگام در )برداران بهره( محلي افراد مداخله و ها مخالفت از ناشي مشكالت و مسائل .٦

 هـا  دامنه و عرصه در است قرار كه ييها آن خصوصه  ب آبخيزداري هاي پروژه اجراي
 جهـت  اصـالح  ،قـرق  ،كـاري  كپـه  ،بذرپاشـي  ،بندي تراس ،غالت بانكت نظير شود پياده
 كارهـاي  بـه  نيـاز  و باشد مي ها آن آگاهي عدم از ناشي عمدتاً كه.…و نهالكاري ،شخم

هـا همكـاري و      ها نه تنهـا در اجـراي پـروژه         ترويجي و توجيهي دارد تا با جلب مشاركت آن        
 را داشته باشند بلكه در حفظ و نگهداري ايـن اقـدامات و تعمـيم آن بـه سـاير                     هماهنگي الزم 

وجـود نـدارد      مـي هـاي مرد   لذا تا وقتي كـه ايـن حمايـت        . هاي حوزه نيز كوشا باشند     عرصه
 .ها مشكل است  آنآثاردر نتيجه ارزيابي  درصد موفقيت اقدامات آبخيزداري كم بوده و

جا شده يا محـل      هال نفوذهاي مقامات محلي اعتبارات جاب     دليل اعم ه  ها بعضاً ب   در استان  .٧
 .شود و چه بسا ضوابط فني در انتخاب محـل پـروژه رعايـت نشـود                جا مي  هها جاب  پروژه

هاي كشور و كـاربردي اراضـي كشـور را در سـال               ترتيب پراكنش جنگل     به ۴ و   ۳نمودار  
 . دهد  نشان مي۱۳۸۰
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 . ۱۳۸۰ مراتع و آبخيزداري، ها، سازمان جنگل: منبع
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  ها جنگل وضعيت .۱-۲-۷
س، ارسـباران،   شـمال، زاگـر   ( منطقـه پـنج    در ايراني  ها  جنگلطور كه اشاره شد       همان

 سـبز  نـوار  کـه  )يخزر(ي  هيرکان ناحيه :اند شده پخش  )ايران و توراني، خليج و عماني     
 ايـران  مرکـز  در عمده طور هب کهي  توران و ايران ناحيه ،دهد  يم تشکيل را کشور شمال

 ناحيـه  ،دهنـد  يمـ  تشـکيل  را کشور غرب بلوطي  ها  جنگل که زاگرس ناحيه ،اند پراکنده
 از متشـکل  کهي  ارسباران ناحيهو   است پراکنده جنوب يساحل نوار رد که فارس خليج
 .است فرد به منحصر و نادري ها گونه

 ايـن  وضـعيت  ايـران  در هـا   جنگـل  وضعيت بودن فرد به منحصر به توجه با
 .باشد مي ذيل شرح به گذشته مديريت دوره در ها جنگل

 تـا  رااس قـانون مصـوب   هر درخت، براسـ تخريب   عامالن( ايران يها  جنگل نابودي ●
 گذشـته  سـال  کاغـذ  و چـوب  صـنايع  همزمان، کند؛  يم جريمه هزارتومان ۲۵۰ حداکثر

 .)است داده قراري بردار بهره مورد را کشور شمالي ها جنگل از مکعب متر هزار ۷۵۰

 .جنگل واقعي مقدار از درستينبود آمار  ●

هاي ايران حـدود    ح كل جنگل  ها و مراتع، سط       سايت سازمان جنگل   بنابر اطالعات رسمي  
اين آماري است   .  ميليون هكتار است، كه سهم هر ايراني از آن، دويست متر مربع است             ۵/۱۲

 .گيرند زيست و اقليم شناسان به آن خرده مي كه بسياري از آگاهان، كارشناسان محيط

رهـاي  كه با آما  ( ميليون هكتار اعالم كرده است       ۷مقدار  ي كشور را به     ها  جنگلفائو   ●
 ياسـتراتژ  مطالعات مركز يسو از شده ارائه آماراز سوي ديگر    . موجود تفاوت دارد  

 يهـا   جنگـل  مسـاحت  كـه  اسـت  آن از يحاك كشور پايدار توسعه و زيست محيط يمل
 يطور هب است بوده رو هروب يباالي بسيار يتصاعد كاهش با گذشته دهه ۴ يط كشور

 در هكتـار  هـزار  ۵۰۰و ميليـون ۱۹ از يـران ا يها  جنگل كل مساحت آمار، همين طبق كه
 آمـار  براسـاس  .است رسيده ۱۳۷۰ دهه در هكتار هزار ۲۶۰و ميليون۱۲ به ۱۳۴۰ دهه

 هـزار  ۶۰۰ و ميليـون  ۳ از گذشـته  سال ۴۰ يط خزر يدريا حاشيه يها جنگل مذكور،
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٢٩

 نيز يزاگرس يها جنگل . است كرده پيدا كاهش هكتار هزار ۲۰۰ و ميليون يك به هكتار
 يتـوران  يهـا  جنگـل  .اسـت  رسيده هكتار هزار ۵۰۰و ميليون۱۰ به هكتار ميليون۱۲ از

 اينك هم شد يم شامل هكتار هزار ۴۰۰و ميليون ۳ بر بالغ يمساحت يزمان كه نيز ايران
 مـدت  همـين  در نيـز  كشـور  غـرب  شـمال  در .اسـت  يافتـه  تقليـل  هكتـار  هزار ۵۰۰ به

 ايـن  همـه  .اسـت  رسـيده  هكتـار  هـزار  ۶۰ هبـ  هكتار هزار ۵۰۰ از ارسباران يها  جنگل
 رونـد  از يجلـوگير  يبـرا  يمناسب عملكرد هيچ مدت اين يط كه است يحال در شرايط
 يجنگلـ  يهـا  اكوسيسـتم  وضعيت و نگرفته صورت كشور يها جنگل ياحيا يا تخريب
 .)است شده گذشته سال از بدتر سال هر ايران

استحصال  کشوري  ها  جنگل ازچوب   بمترمکع ميليون دو ساله هر پيش، سال دو تا ●
 گزارش به ميزان اين ،يغيردولتي  ها سازماني  درپي  پي  ها اعتراض از پس که ،شد  مي

 .رسيدمترمكعب  ميليون يک از تر کم بهي دولت منابع

 .)گياهي هاي آفت،چوب صنايع ،هجاد ،سد( مختلف هاي شيوه با ها جنگل نابودي ●

 .متجاوزين و نهادها ،ادارات وسطت طبيعي منابع هاي عرصه تخريب ●

 انـد  شـده  موظف ،ها  جنگلاز بردار بهرهي  ها شرکت( کاريم مي درخت بريم،  يم جنگل ●
توانـد جـايگزين       لكن درختان كاشته شده به جهت نـوع درخـت، نمـي            بکارند درخت که

 .) درخت كنده شده شود

 وجـود  جنگـل  بارهدر مراتع و ها  جنگل سازمان در که ينگاه ويژه به دولت سياست ●
ي ارزشـ ي  جنگل حيوانات يا درخت خودي  برا اصالً آنان( استي  اقتصاد نگاه يک دارد،

 کـه ي  ا برنامـه  تنهـا  .است ناپايدار اقتصاد همي  اقتصاد لحاظ به آنان نگاه .نيستند لئقا
 را چوبش .کنند نزديک پول به را درخت که است اين دارند جنگل ازي  بردار بهرهي  برا

 .)کنند استفاده آن از و بفروشند

 بـراين  عـالوه  ( .کاغـذ  و چـوب  صـنعت  در مراتـع  و هـا   جنگـل  سـازمان ي  تدبير يب ●
 چـوب  صنعت حوزه دري  گير تصميم هرگونهاز   رانت، از برخوردار بزرگي  ها شرکت
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٣٠

 .)كنند جلوگيري مي نباشد آنان نفع به که کاغذ و

 نـادر ي  هـا  گونـه  قطع با کنونتا مازندران کاغذ و چوب صنايع معتقدند کارشناسان ●
 پسـت  گونـه  کردن جايگزين و چوب و کاغذ به ها آن تبديل وي  انجيل ممرز، راش، نظير

 .است کرده وارد کشور شمالي ها جنگل بهي جبران غيرقابل ضربات ،صنوبر

 در کـه  گلسـتان  منطقـه  سـيل  مثـال  عنـوان  بـه  کشـور،  دري  جنگلـ  مناطق يها  سيل ●
 همـين  نشـانه  کارشناسـان  اغلـب  عقيـده  به است، شده تکرار ساله همه اخيري  ها سال

 ايـن  در كـه  شناسـي  هوا و اقليم انکارشناس گفته به .ست ا ها يکارشکن و ها يتدبير يب
ي حـد  از بـيش  بارش هيچ گذشتهي  ها سال در ،اند داده انجامي  ا گسترده تحقيقات باره

 بـارش  ميـزان  ايـن  که اند دريافته کارشناسان ،بارش مقدار مقايسه با و نداشته وجود
 رفـتن  بـين  از امـا  داشـته  وجـود  شـکل  همـين  بـه  منطقه اين در که است سال هزاران
 .است شده برانداز خانماني ها سيل بروز باعث گلستان،ي ها جنگل

 صـورت ي  بـردار  بهـره ي  هـا  شـرکت  توسط ها  جنگلي  گياه پوشش گسترده تخريب ●
 گفتـه  مـثالً  کـه ي  بردار بهره حق اين .دازندپر مي دولت بهي  بردار بهره حق که گيرد  يم
ي خيلـ  سـيل  يـک ي  ازا بـه  تنهـا  اسـت،  بـوده  تومـان  ميليون ۳۰۰ گذشته سال شود يم

 .زند يم صدمه دولت بهتومان  ميليارد پنجي عن يکوچک،

ي آبيار اي براي   برنامه اما دارند،كاشت نهال    برنامه ها اين( درست ريزي برنامه عدم ●
 هکتـار  ميليـون  يـک ي  سـال  واقعـاً  شود  يم منتشر کهي  آمار اساس بر اگرو  آن ندارند   

 .)بود جنگل سراسر ايران االنشد  مي کاشته درخت

تـري احتيـاج    به اين دليل که درختان برگ سوزني بـه آب کـم           و مراتع  ها  جنگلسازمان   ●
زيستي، اما در سايه اين درختان به لحاظ        . کارد ميدارند، انواع اين درخت يا درخت گز را         

 .نيستند  ميي سازگار و بوها ها گونه طور کلي اينه ب. کند يهيچ گياه ديگري نمو نم

 توريسـت  جلـب  ( ياکوتوريسـت  لحـاظ  به تنها درخت اصله يک :درخت باالي ارزش ●
 و اسـت  درختـان  ارزش ازي  بخش تنها اين .دارد ارزش دالر ۱۰۰ از بيش )گرد طبيعت
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 ارزش ديگري  چيزهاي  بسيار وي  زداي بيابان سيل، از ممانعت هوا، پااليش در توان مي
 ۲۵۰ جريمـه  از بـيش ي  خيلـ  درخـت  اصله يک ارزش اساس براين .زد رقم را درختان

 .است شده تعيين آني برا که استي تومان هزار

ي ا گسـترده  انتقادات رغم يعلي  محيط زيست کارشناسان :اداري نامناسب تشكيالت ●
 نگـاه  دليـل  بـه  معتقدنـد  داننـد،  مي وارد زيست محيط زمانسا به ها  جنگل مورد در که

 و شـود  خـارج  سـازمان  ايـن  زيرمجموعه از ها  جنگل بايد ،ها  جنگل سازماني  اقتصاد
 نگاه موضوع اين به حداقل که گيرد قرار زيست محيط سازمان زيرمجموعه در حداقل
 .دياب انتقال نيرو وزارت به آبخيزداري قسمت همچنين و داردي حفاظت

 :)مراتـع  و هـا  جنگـل  در سـوزي  آتش صعودي سير ( جنگل يها سوزي آتش افزايش ●
 ۱۳۸۲ تـا  ۱۳۷۱ از سـاله پنج دوره يك در ايران مراتع و ها  جنگل در يسوز آتش ميزان
 و مراتـع  ،ها  جنگل سازمان يسو از منتشره آمار براساس .است داشته يصعود سير

 بـه  نزديـك  ۱۳۷۸ لسـا  در هـا  سـوزي  شآتـ  كل تعداد كه يحال در كشور، يآبخيزدار
 ميـزان  رنظـ  از .اسـت  رسـيده  فقره ۱۳۱۹ به ۱۳۸۲ سال در ميزان اين بوده، فقره۷۷۷

 وضـعيت  نيـز  مـذكور  هـاي   يسوز آتش اثر بر ايران، مراتع و ها  جنگل وسعت تخريب
 از هكتـار  ۵۶۹۴ بـه  نزديـك  ۱۳۷۹ لسـا  در تنها كه يدرحال .باشد مي قفو آمار مشابه
 به ميزان اين ۱۳۸۲ سال خصوصه  ب بعد يها سال در اند، هشد نابود شده رذك ياراض
 ۴۳۵۲ جمعـاً  ،سـال پنج نيـ  درا همنتشرشد آمار اساس بر. است رسيده هكتار هزار۱۷

ــه منجــر كــه داده رخ كشــور در حريــق مــورد ــابود ب ــار ۴۳۹ و هــزار ۶۲ ين  از هكت
 مراتع و ها  جنگل زمانسا ديگر يسو از .است شده كشور يمرتع و يجنگل هاي  عرصه

 آورده كشـور  مراتـع  و هـا   جنگـل  در حريـق  وضـعيت  مورد در يا جداگانه گزارش در
 حـادث  حريـق  فقـره  ۵۳۰ تعـداد  كشـور  يها جنگل حسط در تنها ۱۳۸۲سال در« :است

 حدود حريق تعداد اين از .است برگرفته در را هكتار ۵۲۱۰ بر بالغ يمساحت كه گرديده
 و اي تنـه  يهـا  حريـق  )درصد  ۳/۲۹( فقره۱۵۵ ،يتاج يها حريق )درصد ۲/۱۳( فقره ۷۰
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 ١.»است شده گزارش يسطح هاي يسوز آتش )درصد ۵/۵۷( فقره ۳۰۵

 .حريق اطفاي در مناسب تجهيزات نداشتن ●

 .معادن برداري بهره و اکتشاف پروانه صدور ●

 .محيطي زيست يها ارزيابي بدون عمراني يها پروژه اجراي ●

 .جنگل مظلوم مردم دانستن مشكل و جنگل تخريب اصلي كلمش نشناختن ●

در اجراي پوشش گياهي و آبخيزداري كه تبعات آن وقوع سيل اسـت              سوء مديريت    ●
 روز دو ســيل در منطقــه كاللــه بــه وقــوع ۱۰ بــه فاصــله ۱۹/۵/۱۳۸۴ و ۹/۵/۱۳۸۴در 

تخريـب  البتـه  .  واحد مسكوني را تخريـب نمـود       ۴۰۰ نفر كشته و بيش از       ۶۷پيوست و   
سازي سيل در منطقه بوده است و امكـان           ها و مراتع و تغيير كاربري، علل آماده           جنگل

هـاي ديگـر        وقوع سيل در منطقه مورد نظر با تخريب شديدتر در سال كنـوني و سـال               
 . باشد غيرمنتظره نمي

ــا کشــور شــمال در زمــين واگــذاري ● ــه  ،هــا جنگلکــاري قلــب در کــه جــايي ت پروان
 .شود ميصادر  دامداري و رغداريمبرداري  بهره

 .ها جنگل در زباله دفن نحوه ●

 .مردم و خصوصي ،دولتي هاي شركت برداشت نحوه به صحيح نظارت عدم ●

 .سازمان اهداف براي كافي نيروي نداشتن ●

 .........)و ،حمايت ،حفاظت ،صيانت( مختلف يها اسامي به فعاليت يك انجام ●

 هـر خواهـد شـد      كاسـه  يـك  حفاظت با وبوده   شدن فحذ حال در ها  جنگل صيانت ●
 هزار ريـالي    ۱۰۰اعتبار   ولي دارد هزينهريال   ميليونده   حفاظتي كمربند مربع كيلومتر

  .)است مشخصار به خوبي بشود و سرانجام اين كمبود اعت براي آن در نظر گرفته مي
 
 

                                                 
 .۱۳۸۳ها، مراتع و آبخيزداري،  زمان جنگلسا. 1
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 خصـوص   اسـالمي در   شوراي مجلس محترم نمايندههاي    پرسش به پاسخ .۲-۲-۷
 وه عملكرد و سوء مديريت در سازمان حن

 : هاي مطروحه حول محورهاي زير است پرسش
 ؛مرتع و دام طرح در نبودن موفق ـ
 است؛ نبوده كارشناسي سازمان مميزهاي ـ
 كشور؛ مراتع ترميم طرح در سازمان موفقيت عدم ـ
 سازمان؛ به واگذاري هاي هزينه در نبودن موفق ـ
 .مديريت سوء ـ
 هــم و) كشــاورزي( بخشــي درون بعــد از هــم بايــد راســخ بــه ســؤاالت فــوق پا 

 هـاي   بخـش  مطالب به توجه با خالصه طور  به جا  نايدر .داد قرار توجه مورد فرابخشي
 مراتـع  و هـا   جنگـل  سازمان البته .گردد  مي بررسيبه طور جداگانه     فوق موارد ،گذشته

 هـاي   دسـتگاه  ناهمـاهنگي  و بـارات اعت كمبود را خود هاي  طرح كامل بودن ناموفق علل
داند در صـورتي كـه مشـكل را           مي دامداران همكاري عدم و فرابخشي و بخشي درون

 . بايد در درون سازمان جستجو نمود
 گيـرد   مـي  قـرار  اجـرا  مـورد  زيربخشـي  طـور   به كه مرتع و دام تعادل طرح در )الف 

 يـك  بـراي  بايـد  طرح وزيعيت اعتبارات ،)كشاورزي جهاد وزارت دام معاونت با همكاري(
 تسـهيالت  ازفـوق    خـانوار  اعضـاي  تك تك كه  صورتي در .يابد اختصاص دامدار خانواده
 كـاهش  يافتـه  تخصـيص  اعتبـارات  كه شود  مي باعث امر ناي .شوند  مي برخوردار اعطايي
 بـراي  اعتبـارات  واگـذاري  ايـن  از نتوانند طرح در نظر مورد )دامداران( افراد ديگر و يافته
 در سـازمان  پـايين  عملكـرد  نتيجـه  در .شـوند  برخـوردار  خـود  منطقه مرتع بر دام ادلتع

 مراتـع  از رويـه   بـي  اسـتفاده  اسـتمرار و   نارضـايتي  باعـث  دامداران به اعتبارات واگذاري
 .دهد مي نشان را متولي سازمان مديريت ضعيف عملكرد عبارتي به گردد، مي

 طرح اين كه نحوي  به .است نشده گرفته نظر در زمان عدْب مرتع و دام طرح در )ب 
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 نگرفتن نظر در .شود  مي انجام )گلستان و گيالن مازندران،( شمالي هاي  استان در فقط
 باشد، مشـخص    مدت اجراي طرح بايد مشخص     كه است معني بدين طرح در زمان عدْب

 يمتقبه طور مثال     گرديد، اجرا به شروع و پيشنهاد طرح اين كه گذشته درنيست، لكن   
 زمـين با طوالني شدن مدت اجراي طرح،        امروزهاما   .بود ارزان كشور شمال در زمين
 .باشد نمي  جنگل از خروج به راغب نشين جنگلو  است شده گران شمالي هاي استان در

  با وجود اسـتمرار زمـاني اجـراي طـرح،            است ارزان زمين كه هايي  مكان در البته 
 مكــان و زمــان عــدْب نظــر از طــرح ريــزي نامــهبر نتيجــه در .باشــد مــي موفــق طــرح

 .است بوده غيركارشناسي
 كهيا واگذاري زمين     ها  دستورالعملو   مقررات اجراي در مديريت سوء دليل  به )ج 

 مرتـع  و دام تعـادل  طـرح  جغرافيـايي  محـيط  در طبيعي منابع ادارات از بعضي توسط
 از را خود دام ،نشينان  مرتع يا نشينان  جنگل كه است شده باعث شود،  مي يا شده اعمال
 و جنگلـي  اراضـي  از مجـوز  بـدون  كـاربري  تغييـر  بـه  اقدام يا نكنند خارج مناطق اين

  .است كالردشت منطقه آن نمونه كه نمايند مرتعي
 پروانـه  يـا  مجـوز  هـا   آن بـه  ۱۳۶۴ سـال  تا كه را نشينان  جنگل فقط طرح مديريت 
 و اعتبارات جذب و كسب شايسته است، دهنمو واگذار را مرتع و جنگل از برداري  بهره

 بعـد  بـه  تـاريخ  آن از افـراد  ايـن  از بسـياري  كـه   صـورتي  در داند،  مي دولتي تسهيالت
 عـدم  كه  اين يا داشته تسهيالت دريافت ادعاي ولي نمايند، مي زندگي شهرها در تاكنون
 يـع توز در كـاهش  موجـب  امـر  ايـن  كـه  نماينـد   مـي  را مراتع از دام خروج در همكاري
 در كـافي  شـناخت  عدم براي ديگر دليل يك نيز اين .گردد  مي طرح مانده باقي تسهيالت
 انتزاعـي  حـدودي  تـا  طـرح  عبـارتي  بـه  .اسـت  بـوده  طـرح  كارشناسي و ريزي  برنامه
 .بود شده ريزي برنامه
 از طرح در نظر مورد افراد همه و يابد كاهش نامناسب توزيع با طرح اعتبارات وقتي )د 
 وسـيله   بـه  فقـط   جنگـل  از هـا   آن هـاي   دام و نشـينان   جنگل خروج نتيجه در نگردند، منتفع آن
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 در افـراد  ايـن  بـه  زمـين  واگـذاري  ةنتيجـ  در .يابـد   مـي  تحقـق  طبيعي منابع اراضي واگذاري
 در سياسـت  ايـن  كـه  نماينـد   مي كاربري تغيير اي اراضي نمودن خرد به اقدام ها  آن ها،  دشت
 اراضـي  واگـذاري  هزينـه  بنـابراين  .اسـت  كشاورزي اراضي سازي  يكپارچه سياست مقابل
 ايـن  .باشـد   مـي  پرهزينه بسيار ملي سطح در نشينان  جنگل به سازمان طرف از طبيعي منابع
 .باشد مي الذكر فوق طرح اجراي و ريزي برنامه در غيركارشناسي علل از ديگر يكي نيز

 نكات به توان  مي اتعمر و ها  جنگل احياي و حفظ در مديريت عدم خصوص در )هـ
 :نمود اشاره ذيل

 چـراي  قابـل  مرتع كدام كه گردد مشخص بايد مرتع و دام سنجي  مكان طرح در ـ
 قـرار  بـرداري   بهره مورد پنج يا چهار درجه مراتع كشور نقاط از بعضي در .است دام
 لـذا  .گـردد   مـي  هـا   آن حاصـلخيزي  يـا  مراتـع  رفـتن  بين از باعث خود اين كه گيرند  مي
 و دهـد  قـرار  خود كار دستور در را مراتع بين فرق بايدبرداري از مراتع      بهره ريتمدي
 .نمايد برخوردخاطي  افراد با شدت به

 طبيعـي؛  منـابع  هاي  طرح از بعضي ارائه بودن غيركارشناسي يا بودن احساسي ـ
 بـه  مازنـدران  اسـتان  در )گـاوميش ( سنگين دام پرورشتوان به طرح      مي مثال طور  به

 در توليـدي  علوفـه  ميزان طرح اين دراشاره كرد كه     اي بودجه اعتبارات دريافت لحاظ
 .است مرتعي و جنگلي منابع از استفاده سوء باعث خود اين و نشده گرفته نظر

يق سـ منظـور از مميـزي و تن      . هاي سـازمان كارشناسـانه نبـوده اسـت          مميزي) و
رتعداري و پروانه واجـدين     مراتع، مشخص كردن و تعيين حدود مراتع در قالب طرح م          

ها     در خاتمه آن كه اگر بخواهيم از جنگل       . به آن اشاره شد   » ج«شرايط است كه در بند      
هـاي    گيري و اجـراي طـرح       سازي، تصميم   نشين را در تصميم     صيانت نماييم بايد جنگل   

امروزه در كشـورهاي پيشـرفته جنگلـداري محلـي ـ      . اي  جنگل مشاركت دهيم توسعه
هـاي ايـن      هـاي مهـم حفـظ جنگـل         خصوصي از جايگزين   كنار جنگلداري    مشاركتي در 

نشـين نيسـت بلكـه سـازماندهي          به عبارتي مشـكل جنگـل     . گردد  كشورها محسوب مي  
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 منابع و مآخذ

در خصـوص مراتـع نيـز در        . باشـد   زا مـي    اداري اجرايي حفظ و نگهداري جنگل مشكل      
ي كـه هـم      ميليون واحد دامي است، در حـال       ۳۸حال حاضر كل مراتع كشور جوابگوي       

به عبارتي  .  ميليون واحد دامي وابسته به مرتع در كشور وجود دارد          ۸۳اكنون بيش از    
بـرداران    دارد، در حـالي كـه تعـداد بهـره         را  بردار     هزار بهره  ۱۸۰مراتع كشور ظرفيت    

 . مراتع كشور، در حال حاضر شش برابر اين تعداد است
 

 
 
 و مـديريت  سـازمان  ،فرهنگـي  و اجتمـاعي  ي،اقتصاد توسعه چهارم پنجساله برنامه قانون .۱

 .كشور ريزي برنامه
 ديگـر  و ايـران  ،غـذايي  امنيـت  نيـاز  كشـاورزي،  در كاربردي تحول ضرورت ،علي ي،منسي .۲

 .۱۳۷۸ كشاورزي، اقتصاد و ريزي برنامه هاي پژوهش مؤسسه توسعه، حال در كشورهاي
 .۱۳۸۲ ،كشاورزي نوين سياستگذاري بر اي مقدمه ،علي ي،منسي .۳
 . ۱۳۸۲ريزي و اقتصاد كشاورزي،  هاي برنامه گزارش مؤسسه پژوهش. ۴
 .۱۳۸۳ها و مراتع و آبخيزداري،  آمار سازمان جنگل. ۵
 .۱۳۸۰ها و مراتع و آبخيزداري،  آمار سازمان جنگل. ۶
 .۱۳۸۱مركز مطالعات استراتژي ملي محيط زيست و توسعه پايدار، . ۷
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