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  دهيچک

ـ  که تا اييراهبردها. از مطرح شده استيک ني که در کشور به عنوان چندسالی، ها جنگلت يريدر مد" راهبرد"ن  يتدوديدگاه   ن زمـان در  ي

دفتر بودجه "ن کنندة برنامه در يتدو نگرش کارشناسان نتيجه به طورعمدهن شده، يي تعها جنگل ي برايعي پنجسالة بخش منابع طبهاي  برنامه

ک يـ  جامع تـر بـه عنـوان      ين موضوع با نگرش   اي  هن پرداختن ب  ي بنابرا ، باشد ي کشور م  يز دار ي، مراتع و آبخ   ها  جنگلسازمان  " ريزي  برنامهو  

ت جنگـل   يري مد يرا مناسب ب  هاي  تي و فعال  ها  سياستن راهبردها،   ي تدو ين پژوهش برا  ين منظور ا  يبد. استبوده  ضرورت همواره مطرح    

ست ساله، ي چشم انداز بي سه مقطع زمان   ي برا ها  فعاليت و   ها  سياستن راهبردها،   ين پژوهش تدو  يدر ا .  زاگرس انجام شد   يشيدر منطقه رو  

 زآغـا در .  دست اندرکاران صورت گرفتهمهنفعان و  ي تحقق هر راهبرد و با مشارکت ذ       ياز برا ي مورد ن  هاي  تي پنج ساله و فعال    يراهبردها

ـ  پنج ساله انجام شده در دورة پس از پ         هاي  ريزي  برنامه ها و    ياستگذاريات و منابع موجود در خصوص س      ي بر ادب  يبا مرور   انقـالب   يروزي

 هـا   پرسـش  ةجـزو "،  يط کنـون  يز با توجه به شرا    يل و ن  ين تحل يج ا يبه کمک نتا  . ل قرار گرفت  ي مورد تحل  ها  ه و برنام  ها  سياستن  ي، ا ياسالم

ار يـ  در اختهـا  پرسـش جزوه . دشه ي تهپژوهشیم ي آنها، توسط ت  هاي  تيت جنگل و فعال   يري مد ي چشم اندازها، راهبردها   يهولن ا ي تدو شامل

آنان خواسته شد تـا بـا اعمـال          شده بودند، قرار گرفت و از        گزينشه شده   ي ته هاي  ستي از ل  ينفع که به صورت تصادف    يا گروه ذ  ي فرد   ۱۶۰

افت کنندگان  يان در ي  و به تناسب از م      ۶۳ دست کم  پاسخ ها    شمار ،برگردانند، جزوه را    ها  تياولون  ييتعز  ي و ن  يلي و تکم  ي اصالح نظرهای

ل قرار گرفت و چشم اندازها، راهبردها يه و تحل  ي مورد تجز  يقاتيم تحق ي اظهار نظر مخاطبان توسط ت     جمع بندی . دشن  يي تع ها  پرسش ةجزو

ن، يشنهادها بـا قـوان  يـ ن پي ازان همخوانیيز مي بودن و نيي اجرايسپس به منظور بررس. دن شيت جنگل تدويري مد يشنهادي پ هاي  تيو فعال 

ن يـ  ايبـا اجـرا  .  شـدند يي مناسب نهـا هاي تين نشست چشم اندازها، راهبردها و فعاليپس از ا. دش با حضور صاحبنظران برگزار    ينشست

ـ اولو و چه به لحـاظ       ياختاره چه به لحاظ س    يشنهاد اول ي نسبت به پ   يي نها يند، چشم اندازها  يفرآ  از  يکـ ين  ي همچنـ  ،افتنـد ير  ييـ ، تغ هـا   تي

 ييشان، نهـا  يـ ها  تيـ اولو در ساختار و     رهايیييجاد تغ يز با ا  ي ن ها  فعاليتد اضافه شدند،    يه، حذف و دو راهبرد جد     ي اول يشنهادي پ يراهبردها
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  مقدمه

 اسـت   ي، مدت ها  جنگلت  يريدر مد " راهبرد"ن  ي تدو ديدگاه
ن يتـدو . از مطـرح شـده اسـت      يک ن يکه در کشور به عنوان      

 ي و فرهنگـ   ي، اجتمـاع  ي توسعة اقتصاد  له پنجسا هاي  برنامه
شتر متبلـور   ياز را ب  ين ن اي  ه است ک  می فرصتی جمهوری اسال 

ت يـ  فعال ين محورهـا  يـي  کـه ضـرورت تع     يزمـان . دي نما يم
ن ايـ   هد، با توجه ب   شو ي در برنامة پنجساله مطرح م     ها  جنگل

 بلنـد مـدت     ينة جنگـل امـر    ي در زم  ياستگذارينکته که س  
 در  يي شود که چـه رهنمودهـا      ين پرسش مطرح م   ياست، ا 
رند؟ ي قرار گموردتوجهد  ينجساله با  برنامة پ  ين محورها يتدو

، يک پنج سال به پنج سال بعد      ين در زمان عبور از      يهمچن
گر يکـد ي بـا    هـا   هن دور ي ا هاي  ان برنامه ي م يچه ارتباط منطق  

 در ذهن، مـا  هايی  و ابهامها پرسشن  يوجود دارد؟ وجود چن   
ن مـساله   يـ  ا ي بـرا  يافتن راه حل  ي يرا بر آن داشت که در پ      

 پنجـسالة   هـاي   ن زمان در برنامه   ي که تا ا   ييهاراهبرد. ميباش
بـه  ن شـده انـد،      يـي  تع هـا   جنگـل  ي برا يعيبخش منابع طب  
ن کنندة برنامـه در     ي نگرش کارشناسان تدو   طورعمده نتيجه 

ز ي، مراتع و آبخ   ها  جنگلسازمان  " ريزي  برنامهدفتر بودجه و    "
ن کارشناسان پس   اي  هن صورت ک  اي  ه ب ، باشند ي کشور م  يدار

 مختلف هاي ة برنامة پنجساله از واحدي مواد اوليآوراز جمع 
 يي، راهبردهـا  های خود  ه از تجرب  يريز با بهره گ   يسازمان و ن  
 ي لحـاظ مـ    يادشـده ق مطالـب برنامـه      يـ ن و تلف  يرا در تدو  

ن کننـدة   ي در دورة بعـد، گـروه تـدو        خواه ناخواه نمودند که   
تن ن پـرداخ ي بنـابرا  ، داد ي را انجـام مـ     هـا  برنامه همان اقدام  

ک ضـرورت   يـ  جامع تـر بـه عنـوان         ين موضوع با نگرش   اي  هب
 راهبردن  ين منظور از روش تدو    ي ا يبرا. همواره مطرح است  

 اما  ،الهام گرفته شد  ) ۲۰۰۳ ‐۲۰۰۸( کانادا   هاي   جنگل يمل
ران و تجربـه    يـ ط ا ين روش بـا شـرا     ي ا همسان سازی از به   ين

 نبـود ل  يـ ن صـورت کـه بـه دل       ايـ   ه ب ،محدودتر کشور ما بود   
ن يـ  در ا  اي  هاز به کار فـشرد    ي گذشته، ن  هاي   از برنامه  يليحلت
ن يـ  در ا  ها  هل محدود بودن تجرب   ين به دل  يهمچن. نه بود يزم
ه شـده و از    ينفع ته ي ذ هاي   گروه نامنه، الزم بود فهرست     يزم
ــانيــم ــه صــورت تــصادفان آن ــده ي گروهــي ب .  شــوندگزي

  مکاتبـه انجـام شـد و اظهـار نظـر           راهز از   يـ  ها ن  ينظرخواه
از بـه   يـ ز ن يـ گـرفتن پاسـخ هـا ن      .  وجود نداشت  اي  هداوطلبان

شرو ي پ ي از کشورها  يکيکشور کانادا   .  مداوم داشت  يريگيپ
 باشد  ي م ها  جنگل اي  ه دور راهبردن  ي و تدو  ياستگذاريدر س 

 هـاي    جنگـل  ي پنجساله بود کـه بـرا      راهبردن  ين پنجم يو ا 
از  بـا الهـام      راهبـرد ن  يـ ن ا يروش تدو .  شد ين م يکانادا تدو 
ست و  يط ز يکنفرانس ملل متحد در مورد مح      "يدستاوردها
و  " نيثــاق زمــيم"رو، يودوژانيــ در ر۱۹۹۲در ســال " توســعه

راهبـرد، از نقطـه     ن  يـ ن ا ي تدو يآنها برا . بود" ۲۱دستورکار  "
 ين مـشارکت  يد بـر روش تـدو     يـ  شهروندان و با تاک    نظرهای

  و ن نظرهـا  يـ  ا يبنـد   که  با  جمـع      بيشترين بهره راگرفتند  
 راهبـرد ن  ي سال آخر  دوگر، در طول    ي د های هحلگذراندن مر 

  .دشه يجنگل کانادا ته
ات و منابع موجود در     ي بر ادب  ي با مرور  آغاز،  ين بررس يدر ا 

 انجام هاي لي ها و تحلريزي برنامه ها،  ياستگذاريخصوص س 
 انقـالب   يروزيـ  دوره برنامه پـنج سـاله پـس از پ          ۴شده در   
 گذشته صـورت    هاي  از برنامه  يلي شد که تحل   ي، سع ياسالم

ن يـ  در ا  هـايی  صل نـشان داد کـه نقـ       ين تحل يج ا ينتا. رديگ
  :شاملخصوص وجود دارد که 

 هـاي   ا برنامه بلند مدت بر برنامه     ي  چشم انداز بلند مدت       ‐
   باشد،يپنج ساله حاکم نم

 يکـسان يات  يان همگون و ادب   ي مختلف از ب   هاي  در برنامه  ‐
   نشده است،گيری بهره
، هـا  هـدف ان  يـ  الزم م  ي مختلـف، همگـون    هاي  رنامهدر ب  ‐

 وجود ندارد،ها  نوان و قها سياست
   باشند،ي نماي ه توجه منطقي داراها سياست و هدف ها ‐
 مختلـف   هـاي   استي ها و س   ي، خط مش  ها هدفان  يدر م  ‐
  مشخص نشده است،يتياولو
آغـاز   شـمال کـشور در       هاي  موضوع خروج دام از جنگل     ‐
ده شده که البته در عمـل       يه و قابل اجرا د    نانيار خوش ب  يبس

   مشکالت آن مشخص شده است،
ن در  يش سـرزم  ي آما ياست شفاف و منسجم برا    ينبود س  ‐

 در عمـل موجـب شـده کـه           توسـعه   اول تا سوم   هاي  برنامه
 هـاي    و نگاه به آن، از جنبـه       يعير بخش منابع طب   يگاه ز يجا
توسـعه  نـد   ي مختلـف، در فرآ    هاي  تي فعال ي برا ين اراض يتام

 کشور نامشخص باشد،
ــ ضـــعف د‐ ــاعيـ ــعه اجتمـ ــشارکت در يدگاه توسـ  و مـ
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ـ  ين تاک ير بخش جنگل و همچن    ي ز هاي  ريزي  برنامه ش از  يد ب
 سـبب شـده     يکي اکولـوژ  ‐يا فن ي و   ي فن هاي  حد بر راه حل   

بدسـت   انجـام شـده       در اقدام های   ي مناسب يدارياست تا پا  
 .نيايد
 تنها بـر انجـام      اغلب اول تا چهارم توسعه،      هاي   در برنامه  ‐

 يد شده و توانمند سـاز     ي تاک يکيزيات ف يا عمل ي و   ها  فعاليت
الت، ي تشک ي کشور و لزوم ارتقا    يعي منابع طب  يدستگاه متول 

 متناسـب بـا     نيروی انـسانی بـويژه متخـصص آن       امکانات و   
ا، توسعه و بهـره     ي حفظ، اح  يتيف حاکم يضرورت اعمال وظا  

د غفلـت قـرار گرفتـه       ، مـور  يعـ ي از منابع طب   ي اصول يبردار
 است،
 ي گذشته، اجراهاي  برنامهي کم یها هدف ينيش ب يدر پ  ‐

ات بـه   يـ  از عمل  اي  ه مهـم و قابـل مالحظـ       بـه نـسبت   بخش  
 ي ها نشان ميابيارز.  واگذار شده استير دولتي غهاي بخش

 ي از جمله فراهم نشدن بستر الزم برا       علت هايی دهد که به    
 ياسـت گـزار   ي در س  يمحل های گروهزه در مردم و   يجاد انگ يا

 و يالت نظـام بـانک  ي از اعتبارات و تـسه ي بهره مند  نبودها،  
ان و  يـ ، آمـوزش مجر   ي ضعف در نظام اطالع رسـان       وجود زين

  است،تحقق نيافتهن مهم ينفع اي ذهاي گروه
ــودن  ‐ ــشخص نب ــهم ــازوکار بهين ــدس ــه ي تب ــه ب ل برنام

 کـشور از جملـه      ريـزي   برنامـه  سـاالنه در نظـام       هاي  بودجه
کامـل  نيـافتن    بوده که در تحقـق       ي مهم فرابخش  هاي  ضعف
 در  ي بخش دولت  ي برا دست کم  شده،   ينيش ب ي پ یها هدف

 ، نقش داشته است،يعير بخش منابع طبيز
 يعيربخش منابع طب  ي مصوب در ز   هاي  ت برنامه ياگر ماه  ‐
 قـرار   ي مـورد بررسـ    يا به طور فراتر در بخـش کـشاورز        يو  
 يچ گاه برا  ي ه ها  هن برنام اي  هک شود   يده م ي د يرد، به خوب  يگ

ن يـ ا.  نـشده انـد    يزيـ ه ر يـ  پا  و کلی  اي  ه، منطق يلسطوح م 
 از  يعي طب هاي  دهيموضوع در عمل باعث شده که نه تنها پد        

 و تعامـل    ييايـ ده شوند، بلکـه پو    ي د جداگانهگر به طور    يکدي
ز يـ  ن يعـ يط طب ي با مح  ي و بهره برداران عرف    ي محل های گروه

 رد،يرار نگ قمورد توجه يبه درست
 يفـ ي و ک  يت کمـ  يق و بهنگام از وضع    ينبود اطالعات دق   ‐

 گذشـته، در عمـل باعـث        هـاي    برنامه ي و مراتع ط   ها  جنگل
 يابيـ  ارز ي بـرا  ي مناسـب  ي کمـ  هـاي   شده است که شـاخص    

بهـره   مورد   يي اجرا ي و راهکارها  ها  سياست ي اجرا اثرگذاری
  .ردي قرار نگگيری

  

  ها مواد و روش

 زاگـرس   يشيـ ، منطقه رو  پژوهشن  اي  بررسی  منطقه مورد   
.  و غـرب کـشور گـسترش دارد      ي باشد که در شمال غرب     يم
ک پنجم  ي بالغ بر    ای گسترده استان را با     هشتن محدوده   يا

ـ     يـ  در حـدود     يتيسطح کشور، جمع    ۵۰ش از   يک سـوم و ب
علـت هـای    ه بـه    ين ناح يا.  باشد يدرصد دام کشور شامل م    

 از  يکـ يون و فلـور     ، فـ  ياسـ ي، س ي، اقتصاد ي اجتماع بيشمار
 شده و بـر     به شمارآمده  کشور   راهبرد و   يدي کل ه های طقمن
 يشيـ ن منطقـه از منـاطق رو      ين اساس به عنـوان نخـست      يا

  . قرار گرفتي خارج از شمال مورد بررسيجنگل
 مـشارکت    نظرهـای  اي  ه رتب يازدهيروش کار بر اساس امت    

نـد  يک فرآيو در " جزوه سواالت " به   ييکنندگان در پاسخگو  
  :ر صورت گرفتي به شرح زاي ههار مرحلچ

  

  مرحلة اول

، بـا توجـه بـه موضـوع         اين مـورد   در   :پرسشن جزوة   يتدو
  :دش مشخص ريزي برنامه، سه سطح يبررس

ن ي بلنـد مـدت تـدو      یهـا  هـدف ا  يست ساله   يچشم انداز ب  
 از  يرويـ ت مورد انتظار در بلند مـدت کـه بـا پ           يوضع: طرح
 شـدن   يز بـا عملـ    يـ ان مدت و ن   ي کوتاه مدت و م    یها هدف

 تواند شامل موارد    يابد و م  ي ي تحقق م  ها  فعاليتراهبردها و   
  :ر باشديز
  داري اصل توسعه پاي بر مبناها جنگلت يريمد ‐
   در جنگل اي هش تنوع گونيافزا ‐
   موجودهاي ش سطح جنگليافزا ‐
ه يـ  پا هـاي   ت آن متناسب با طرح    يريگاه جنگل و مد   يجا ‐
  نيش سرزميآما
  ها جنگلن يسم و تفرج در ايگاه اکوتوريف جايتعر ‐
   متناسبي نظام حفاظتيرين و به کارگيتام ‐
  ره آب يد بر ذخي با تاکها فعاليت يحفاظت جنگل و اجرا ‐
 ت جنگل قرار گـرفتن همـه      يري مد هاي   پوشش طرح  زير ‐
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   منطقه   هاي جنگل
 اثر هاي د بر گروهي با تاکي عمومهاي ي سطح آگاهيارتقا ‐

  ها جنگلدار يت پايرين مدينظور تضمگذار به م
  جاد بانک اطالعات مناسبيا ‐
   با نظارت دولت هاجنگلمردمی اداره  ‐
  بيشه زارعی مختلف هاي  روشي و ارتقايريبه کارگ ‐
  ب خاک و ظاهر شدن سنگ مادريمتوقف کردن تخر ‐
   سوخت های جنگلی برای  از چوببرداریبهره توقف  ‐
   ي جنگلهای فرآورده ع متناسب بايجاد صنايا ‐
ب کمتـر از    ي بـا شـ    ي مـارن  ی مادر ها  سنگپوشش دادن    ‐

  ياهيجاد پوشش گي اراه درصد از۱۰۰
  

 هـا و    برنامـه  :ان مـدت  يـ ا برنامـة م   يـ  پنج ساله    يراهبردها
ان مـدت و قابـل      يـ  م یها هدفن  ي تر ياصلی زير   ها  فعاليت
 تحقـق مرحلـه بـه مرحلـه چـشم انـداز             برای را   ريزي  برنامه

  :ندي نمايمشخص م
   جنگليايحفاظت و اح ‐
 ي حفاظتيروهاين ‐
 جيپژوهش، آموزش و ترو ‐
  دولت و مردمطه، رابيريم گينظام تصم ‐
 ت چند منظوره جنگليريمد ‐

 
ن يـ  شـدن ا يعملـ :  مربـوط بـه هـر راهبـرد    هـاي  تيـ فعال

. رديـ  گ يانه صـورت مـ    ي سـال  يي اجرا هاي   با برنامه  ها  فعاليت
انه، راهبـرد را    يسـال ا چند برنامـه     يک  ي درت  يانجام هر فعال  

 .دي نمايمحقق م
ــدو ــا پرســشن جــزوة يدر ت ــاز دره ــآغ ــه و ي معرف  منطق
. ح داده شـد   ي گذشته توض  هاي   برنامه ي از محورها  اي  هخالص
 چـشم   ي مطرح درخـصوص محورهـا     هاي  شهية اند ي کل آنگاه

 هـاي   تيـ  پـنج سـاله و فعال      يست ساله و راهبردهـا    يانداز ب 
ن و پـس از     يوهش تـدو  مرتبط با هر راهبرد توسط گروه پـژ       

ن يـ درا. فرسـتاده شـد    ان مخاطب ي، برا ي راهبر تهيد کم ييتأ
 هـر  زيـر  شرح داده شـد کـه آنچـه در         ان مخاطب يجزوه برا 

 و ضـرورت دارد     دهي است که به نظر رس     يمحور آمده، موارد  
  :آنان ضمن بررسی آنهاموارد زير را اعمال نمايند

زم بـوده و   در محور مربوطه الانشنهاد آنچه به نظر ش ي پ ‐
  .از قلم افتاده است

 . مطرح شدهير و اصالح در بندهاييشنهاد تغي پ‐
، "ار مهـم  يبـس  "هاي  نهي شده با گز   ياد موارد يت بند ي اولو ‐

  ". ير ضروريغ"و " تيکم اهم"، "مهم"
ن ي در تـدو   انسبب مشارکت مخاطب  ها۱ درمکاتبه باالب  يترت

 ينـ يش ب ين پ يهمچن. دش ها  فعاليتچشم انداز، راهبردها و     
 راه مکاتبـه  مـوردنظر از  هـاي    پاسـخ   شـمار  شد که چنانچـه   

 ي و در قالب برگزار    ين کار به صورت حضور    يد، ا شون ن يتام
 مکاتبه و پـس     راه انجام شود که خوشبختانه از       هايي  نشست
  . ن شدين هدف تأمي صورت گرفته، اهاي يريگياز پ
ــار‐۲‐۱ ــه آم ــژوهش ي جامع ــرا: پ  مــشخص نمــودن يب

 حـد امکـان    مخاطب، کوشش شد تـا       هاي  گروها  ي انمخاطب
افت ي جزو در  ها  جنگلن  يربط در ا  ينفع و ذ  ي ذ هاي  ة گروه يکل

پرســش باشــند و جــزوة "کننــدگان و پاســخ دهنــدگان بــه 
پس از  .  دخالت داده شود   ياستگذاري آنان در امر س    نظرهای
 ۱۲ شـمار م پـژوهش،    ي صورت گرفته توسـط تـ      هاي  يبررس

  : شدر مشخصيح زربط به شرينفع و ذيگروه ذ
   يعي کل منابع طبهای کارشناسان اداره ‐
شـاخة  (  و مراتـع     هـا   جنگلقات  يکارشناسان مراکز تحق   ‐

  )جنگل 
  ست يط زيکارشناسان سازمان حفاظت مح ‐
 ي آموزشهاي ا گروهي يعي منابع طبهاي استادان دانشکده ‐

  جنگل 
   روستاهاي اسالمي شوراياعضا ‐
  ت جنگل و بهره بردارانيري مدهاي ي تعاونياعضا ‐
  ريدامداران و عشا ‐
  يريکارشناسان سازمان امور عشا ‐
   اي ه آب منطقهاي کارشناسان شرکت ‐
   يکارشناسان سازمان جهانگرد ‐
  مانکاراني مشاور و پان مهندسهاي  شرکتي اعضا‐
  ) NGOs  ( ير دولتي غهاي  سازمان‐

ــراهــا پرســش جــزوة فرســتادنبــه منظور ، ان مخاطبــي ب
 ي اسـالم  ي کارشناسـان هـر بخـش، شـوراها        نام از   يفهرست

 ان مهندسـ  هـاي    و شـرکت   ير دولت ي غ هاي  روستاها، سازمان 
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 از  گيـری  بهـره مانکار فعال در منطقه که امکـان        يا پ يمشاور  
 وجود داشـت،    ها  پرسش جزوة   فرستادن ي برا  آنان يهمکار

  .دشه يته
 مـورد   هاي  ن استان يي، تع انص مخاطب ي در تشخ  يگام بعد 

 ي بـرا  ان مخاطبـ  هـای  ويژگـی ز بدسـت آوردن     يـ  و ن  يبررس
هـا بـا توجـه       در مورد اسـتان   .  بود ها  پرسش جزوة   فرستادن

 گرفـت،   ي غرب صورت مـ    هاي   در جنگل  ين بررس اي  هنکاي  هب
 يا کل آنها در زاگرس قرار م      ي از آنها و     ي که بخش  يياستانها

ــشخص   ــت، م ــگرف ــ يآذربا: دندش ــان غرب ــتان، يج ، کردس
، ياريـ راحمـد، چهارمحـال و بخت     يه و بو  يـ لويککرمانشاه، که 

 از نـام    ي هـر اسـتان فهرسـت      يبـرا . الم و فـارس   يلرستان، ا 
 و ي مختلــف مــورد بررســي ادارهــاي کارشناســان دســتگاه

 نـام  مربوطـه،    ي از نهادهـا   نـام ه  يـ  بـا ته   ها  هاستادان دانشگا 
 هـاي    هـا و بهـره بـرداران، شـرکت         ي تعاون يدامداران، اعضا 

 نـام ه  يـ مانکاران فعال در منطقه بـا ته      يپ مشاور و    انمهندس
 مربوطـه،   هاي   استان يعي کل منابع طب   های وسيله اداره آنها  
 نـام  وزارت کـشور و      وسـيله  يي روسـتا  ي اسالم ي شوراها نام

ست يط زي سازمان حفاظت مح وسيلهيردولتي غهاي سازمان
ن فهرسـت،   يـ ة ا يـ  است که در ته    يادآوریالزم به   . دشه  يته

، ادانتدرحـدامکان نـام اسـ     د شد که    يمر تأک ن ا يهمواره بر ا  
 کـه در    نوشته شـود   هايي  يا تعاون يکارشناسان، شرکت ها و     

 ي اســالمي شــورانــاما يــت نمــوده و يــنــة جنگــل فعاليزم
.  قرار گرفته انـد    يه شود که در منطقة جنگل     ي ته ييروستاها
 نـام  بيـشترين د تـا    شـ  ي، سع نامة فهرست   ين در ته  يهمچن

 فرسـتادن  ي افـراد الزم بـرا     ه شـمار  آنگـا  ،ه شود يممکن ته 
ه شـده   يـ  ته نامان  ي از م  يبه صورت تصادف  " ها  پرسشجزوة  "

 از شـمار نکـه چـه   يدر مـورد ا   . گـزينش شـد   در هر اسـتان     
ن بـود کـه     ي شرکت کنند، اصل بر ا     ين بررس يمخاطبان در ا  

 ، مناسب انجـام شـود     ينفع، اطالع رسان  ي ذ هاي  ن گروه يدر ب 
چـاپ  يـا    پست و    وسيلها  ي ها پرسش ةن صورت که جزو   اي  هب

، در دسـترس افـراد عالقـه    يه همراه با اطالع رسـان يدر نشر 
 هـای  نشـست  عالقـه منـد بـه        هاي  ا گروه يرد و   يمند قرار گ  

ار آنـان   ي در اخت  ها  پرسش يهمواد اول و دعوت شده،    اي  همنطق
 بدسـت آمـده     شمار مشارکت کنندگان به     قرار گرفته و نظر   

ن طـرح،   يـ توجـه بـه چـارچوب ا      با  . ردي قرار گ  يمورد بررس 
م ين ت ي بنابرا ،ر نبود ين دو صورت امکان پذ    اي  ه ب ياطالع رسان 

 ممکـن از هـر گـروه        نـام  بيـشترين م گرفت   ي تصم يپژوهش
 را  يشـمار ان آنان   يه کرده و از م    ينفع در هر استان را ته     يذ

ه يـ  ته  هـای  نـام  کل   شمار.دي نما گزينش يبه صورت تصادف  
 ة جــزوشــماردو برابــر  درحــدودبــود کــه  نفــر ۳۱۱شــده 
 یهـا   پرسـش  جـزوة    شـمار .فرستاده شـده بـود     یها  پرسش

از يـ  مـورد ن   هـاي    پاسـخنامه  شـمار  برابر   ۲‐۳ فرستاده شده 
 پاســخنامة الزم شــمار بررســیافــت يد تــا از درشــن يــيتع
ــرا.بدســت آمــدنــان ياطم هــای  جــزوه شــمارن يــي تعي  ب

ن مالحظه در نظر    يک طرف ا  ي از   ی فرستاده شده،  ها  پرسش
 جنگـل کـشور کانـادا       ي ملـ  راهبردن  يفته شد که در تدو    گر
 ۴۵۰ن کـشور، فقـط      ي ا گستردهبا توجه به    ) ۲۰۰۳‐۲۰۰۸(

 در  ان مخاطبـ  کمينـه گر  ينفر شرکت داشته اند و از طرف د       
ن يي کم بر مسائل جنگل سه نفرتعي اثرگذاري داراهاي گروه
 شـمار  يم پژوهش بـرا   ير توسط ت  ي جدول ز   پايه نيبر ا . شد

 پرسـش  جـزوة    ۱۶۰  شـمار درکـل   . دشمشخص   انمخاطب
 ، جدول برابر،پرسش جزوة   ۶۳ تعداد تينهادر و   فرستاده شد 

  . قرار گرفتيورد بررسزير م
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  يافتي و درفرستاده شده پرسش های ه جزويج بررسي نتا‐۱جدول 

شمارة 
  فيرد

   پاسخگوهاي نام گروه
 جزوة شمار

 یها پرسش
  ن شدهييتع

 جزوة شمار
 یها رسشپ

 فرستاده
  شده

 جزوة شمار
 یها پرسش
افت يدر

  شده

 جزوة شمار
  یها پرسش
 يبند جمع

  شده
  ۱۰  ۱۱  ۱۶  ۷     يعي کل منابع طبهای اداره  ۱
  ۷  ۷  ۱۴  ۷   و مراتع ها جنگلقات يمراکز تحق  ۲
  ۵  ۱۰  ۱۱  ۵  ست يط زيسازمان حفاظت مح  ۳
  ۷  ۷  ۱۶  ۷   جنگل ي آموزشهاي ا گروهي يعي منابع طبهاي دانشکده  ۴
  ۳  ۳  ۸  ۳  يسازمان جهانگرد  ۵
  ۲  ۲  ۸  ۳   اي ه آب منطقهاي شرکت  ۶
  ۴  ۴  ۷  ۳   يريسازمان امورعشا  ۷
  ۸  ۱۵  ۲۴  ۵   روستاهاي اسالمي شورا  ۸
  ۸  ۹+۰  ۱۹  ۵+۳  ت جنگل و بهره بردارانيري مدهاي يتعاون  ۹
  NGO(  ۷  ۱۶  ۴  ۴ (ير دولتي غهاي سازمان  ۱۰
  ۲  ۲  ۵  ۵  مانکارانيو پ مشاور ان مهندسهاي شرکت  ۱۱
  ۳  ۳  ۱۶  ۵  ريدامداران وعشا  ۱۲
  ۶۳  ۷۷  ۱۶۰  ۶۵  جمع کل  ۱۳
 

  مرحلة دوم

آنچـه  :  کـار  نتيجـه ن جـزوة    ي و تـدو   ها  هاستخراج پاسخنام 
 يل مـ  ي از کـار را تـشک      ي، بخش مهم  "ان کردند ي ب انمخاطب
، هـا   پرسـش  يت بنـد  ي و به منظور اولو    زمينهن  ي در هم  ،داد
 يدارا" ارمهميبـس : " صـورت گرفـت    ريـ  به شرح ز   يازدهيامت
 ۲از  يـ  امت يدارا" تيکم اهم "،  ۳ازي امت يدارا" مهم "،۴از  يامت
از يـ  و موارد بدون پاسخ با امت ۱از  ي امت يدارا" ير ضرور يغ"و  
ر عمل  يز به صورت ز   ي ن ان مخاطب يشنهادي موارد پ  زمينه. ۰
ت خودشـان و مـوارد      يـ  شده با اولو   يت بند يموارد اولو : دش
  ".مهم "ا ي ۳از ي نشده با امتيت بندياولو
ن يـ ش آمـد، ا   ي ها پ  ياز ده ين امت ي که در ا   يلي از مسا  يکي

 يبـ ي را بـه ترت    هايشان نظر ان موارد مخاطب  يبود که در برخ   
 از آنها خواسته شده بود مطرح نکرده        ها  پرسشکه در جزوة    

ز يـ  ن زمينـه ن  يـ در ا .  نوشته بودند  ي ان متن مفصل   يو به جا  
 اصول  بنابه ي اصل هاي  دگاه  ي، د يندب د که در جمع   ش يسع

  . شودياز بندي استخراج و امتها پرسشکار جزوة

ــد در جمــع ــا ه پاســخنامي نهــائيبن ــ نه ــوارد داراي  يز م
و " مهـم  "يهـا  تيـ اولو(  و باالتر ۵/۲" ياز واقعين امت يانگيم"
ر مـوارد   ي قـرار گرفتـه و سـا       گيـری  بهرهمورد  " ) ار مهم يبس"
. دندشحذف  " ير ضرور يغ"ا  ي" تيکم اهم  "يها  تياولو يعني

 شــد کــه از يز ســعيــ نان مخاطبــيشنهادهايــ پزمينــهدر 
ت يـ  با توجه بـه اهم    ،دشو گيری بهره تازه و مهم     هاي  هگاديد
 نو و تازه نسبت به موارد مطرح شـده در جـزوة             هاي  هگاديد

ــش ــا پرس ــودن امت ه ــراز نب ــ و همت ــا  ازي ــا ب ــدي آنه گر، يک
طـرح شـده بودنـد در        نفـر م   ۳‐۴ که از طرف     ييشنهادهايپ

  . وارد شدنديبند جمع
  

 مرحلة سوم
ن کارگـاه   يـ  ا يهدف از تبادل نظر با صاحبنظران و برگزار       

 از  ان مخاطبـ   و مـرور نظرهـای     ي،  بررس  ي مشارکت يپژوهش
 از  ييشنهادهايـ ه راه حـل هـا و پ       يـ  صـاحبنظران و ارا    يسو
.  نمـودن مـوارد مطـرح شـده بـود          يـي  اجرا برای  آنان يسو
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 نتيجــه اظهــار نظــر بــه عمــل آمــده، يدبنــ درواقــع جمــع
" هـا   فعاليت"و  " راهبردها"،  "چشم انداز  "زمينهدر  " انمخاطب"

 امـا ممکـن اسـت       ، باشد يارمهم م ي مهم و بس   يها  تياولوبا  
  نداشـته    همخـوانی  کشور   ييشنهادها با امکانات اجرا   ين پ يا
 داشـته   يديـ  جد ين و سازوکارها  ياز به قوان  ي آنها ن  يا اجرا ي

ة موارد خواسته شده    ي کل ين ممکن است اجرا   ينباشد، همچ 
ــريــزي برنامــهک يــدر چــارچوب   نبــوده و ي منــسجم عمل

 در مراحـل    يشنهاديـ  پ يهـا   تيـ اولو ي بعض يجه اجرا يدرنت
ن بود که از خالل تبادل نظـر بـا          يهدف ا . دشوسر  ي م يبعد

های  ن و با توجه به احاطه و تسلط آنان بر موضوع  صاحبنظرا
ک يـ  تيـ نهادرده و   شـ  مشخص   يردن موا يمطرح شده، چن  

  .ديمجموعة قابل اجرا بدست آ
ا يـ  شـاغل و     يران عـال  يان مـد  يـ  صاحبنظران از م   گزينش

 کـشور و    يزداريـ ، مراتـع و آبخ    هـا   جنگلبازنشستة سازمان   
 با  ييد بر آشنا  يبا تأک ‐ با سابقه    انمحققدر نهايت   استادان و   

ـ  ، صورت گرفت  ‐مسائل زاگرس   از  ين منظـور فهرسـت    ايـ   ه ب
جـزوة  " الزم بـه همـراه       حيه و توض  ي صاحبنظر ته  ۳۰ود  حد

" ان کردنـد  يـ  ب انآنچه مخاطب :  کار نتيجه"و جزوة   " ها  پرسش
ن از آنان دعوت شد که پس از يهمچن. دش فرستادهشان يبرا

 به منظور تبادل نظر     نشستی شده، در  فرستاده موارد   بررسی
ن دعوت توسط معاون مرتع و خاک سـازمان         يا. ابنديحضور  

د شـ  با صاحبنظران در دو نوبت برگزار        نشست.  عمل آمد  به
 نفــر شــرکت ۱۴ نفــر و در نوبــت دوم ۸کــه در نوبــت اول

 تجربـه از بحـث هـا و نظرهـای           يبا توجه بـه تـازگ     . نمودند
ــرا  ــاحبنظران ب ــود روش  يص ــار، بهب ــا روش ک ــاي  ارتق  ه

 بهـره  يي مشارکت کنندگان و انسجام گزارش نها      ينظرخواه

  .دش گيری
  

  هارممرحلة چ

ان يـ  ب انآنچـه مخاطبـ   :  کـار  نتيجـه "ن مرحله جـزوه     يدر ا 
ده در مـورد    ي رسـ  نظرهـای .  قرار گرفت  يمورد بررس " کردند
ــاولو ــت هري ــدهاي ــداز ب يک از بن ــشم ان ــ چ ــاله، ي ست س

.  شدنديازدهي و امتبررسی ها فعاليت پنج ساله و يراهبردها
و " تيـ کـم اهم  "،  "مهم"،  "ارمهميبس "از نظرهای ياز جمع امت  

هدف آن بود کـه آنچـه از نظـر          . دشاستخراج  " يرضروريغ"

 شـده اسـت، بـه عنـوان         يتلق" مهم"و  " ارمهميبس "انمخاطب
 چـشم   ي محورهـا  ي برخـ  گـزينش در  . ه شود يجه کار ارا  ينت

، ان بـا توجـه بـه نظـر مخاطبـ          هـا   فعاليـت انداز، راهبردها و    
ـ  ، وجود داشـت   ييدهايترد ب کـه بـا محاسـبه       يـ ن ترت ايـ   ه ب
قـرار  " مهـم "از  يـ ک بـه امت   ين محورها نزد  ياز ا ي، امت ازهايامت

 از نظـر    گيـری  بهـره ن صورت کوشـش شـد بـا         يدر ا . گرفت
ن محورهـا   يـ ا حذف نمـودن ا    يصاحبنظران نسبت به اضافه     

مالحظـه  " مهـم "و  " ارمهميبس "ن نظرهای يبا تدو .  شود اقدام
 بـه   انل جلب توجه مخاطبـ    ي از محورها که به دل     يشد برخ 

گـر  ي د يق بـوده و برخـ     يـ اند، قابل تلف  صورت جداگانه آمده    
ق يـ گر تلف يکـد ي بـا    ي مـوارد  پايهن  يبر ا . مکمل هم هستند  

 ي در جـدول   آنـان  و خالصه    ه  ي ته يي گزارش نها  آنگاه. شدند
  .دشه يارا

  

  جينتا

  ست سالهي چشم انداز ب‐

 در   بـرای  امکاندرحدود   شده است تا     ي سع ين بررس يدر ا 
ر باال گفته شد گام      آنچه د  مانند ي موارد يجهت شفاف ساز  

 ة جـزو يشنهاديـ  پين چـشم انـدازها    ي بنـابرا  ،برداشته شود 
ز در  يـ  ن آنـان  قـرار گرفـت و       انار مخاطب ي، در اخت  ها  پرسش

از .  اشـاره نمودنـد    يگـر ي د هاي  نهي خود به گز   ياظهارنظرها
و " مهـم "يها  تياولو ي مورد دارا  ۱۳ان موارد مطرح شده     يم
ق مـوارد   يـ  بـا تلف   هـا   تيواولن  ير ا يبود که در ز   " ار مهم يبس"

  :  و مرتبط آمده اندهمانند
ت يـ  مناسب در اولو   ي نظام حفاظت  يرين و به کارگ   ي تام ‐۱

 در چنـد    انن راستا مخاطب  يدر هم . اول قرار داده شده است    
:  را در مـورد نظـام مناسـب مطـرح کـرده انـد              ينه نکات يگز

ره آب  يـ د بـر ذخ   يـ  با تاک  ها  فعاليت يحفاظت جنگل و اجرا   
جنگـل هـا بـرای       از چوب    برداریبهره   توقف   ،) پنج تياولو(

 در جنگـل    يستيـ ش تنـوع ز   يو افزا ) ت هشت ياولو(سوخت  
  . د دارندي از حفاظت تاکي بر ابعاديکه همگ) ت دهياولو(

 اصـل توسـعه     پايـه  بـر    ها  جنگلت چند منظوره    يري مد ‐۲
ــپا ــاولو(دار ي ت چنــد منظــوره يرين مــديــکــه در ا) ت دوي

 هـاي   ه جنگـل  يـ  کل ي بـرا  يگلـدار برضرورت وجود طرح جن   
ستم، يـ ، اکوس ي فرع های فرآوردهو بر   ) ت هفت ياولو(منطقه  
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 . دشده استيتاک) ازدهيت ياولو( ها ير بهره دهيتفرج و سا
کـه  ) ت سهياولو(جنگل و با نظارت دولت  مردمی   اداره   ‐۳

 يارتقـا : ر مطرح شـده اسـت     ي تحقق آن موارد ز    يدر راستا 
 اثـر   هـاي   ت گـروه  يد بر تقو  ياک با ت  ي عموم هاي  يسطح آگاه 

ت يـ اولو (هـا   جنگـل دار  يـ ت پا يرين مد يگذار به منظور تضم   
ا يـ ر  ييـ  مـردم بـه جنگـل بـا تغ         يو کـاهش وابـستگ    ) چهار
 ). ت دوازدهياولو(شت ي معي الگوينيگزيجا
 از  گيـری  بهـره  در دسترس با     هاي  ش سطح جنگل  ي افزا ‐۴

ت يولوا (ي و بذر کار   ي موجود و از جمله جنگلکار     هاي  روش
 يشه زراعـ يـ  مختلف بهاي  و ارتقاء روشيري، به کارگ  )شش

ت يـ اولو(با کاشـت درختـان چنـد منظـوره          ) ياگروفارستر(
 . ز مطرح شده استين) زدهيس
ش يه آمـا  يت متناسب طرح بر پا    يريگاه جنگل و مد   ي جا ‐۵

  ). ت نهياولو(ن يسرزم
  
  راهبردها ‐

اسب  و    من ين راهبردها يي تع ين بررس ين امر در ا   يتر مهم
 از  يالبتـه در مـورد بعـض      .  باشـد  ي آنهـا مـ    يت بنـد  ياولو

ن و ضرورت توجه به آنهـا ماننـد حفاظـت           ي مع يراهبردها
 هـاي   ان گـروه  يـ  جنگـل، اتفـاق نظـر م       يايـ ا اح يجنگل و   
نفع در امر جنگل وجـود دارد کـه آنهـا را جـزو          يمختلف ذ 

ان مدت  ي م ة دور يبرا . قرار خواهد داد   ها  تياولون  يتر مهم
 را در دستور    يادي ز ي راهبردها شمار توان   ينم) سالهپنج(

 پراکنده شـده و     ها  فعاليتن صورت   ي در ا  زيرا ،کار قرار داد  
د در جهـت    يـ  مـورد تاک   يمفهوم راهبرد، به عنوان محـور     

 متخصـصان   يبعـض . دشو ي م يت، نف ير وضع ييتوسعه و تغ  
ک جنبـه از توسـعه      ي يا دو راهبرد برا   يک  يبر وجود تنها    

 شـمار  يـه   اما آنچه مورد اتفاق نظر اسـت، ارا         ،ندد دار يتاک
 ي راهبردها شمار ين بررس يدر ا  . از راهبردهاست  يمحدود

 ي مـشارکت بـاال  ةنه بوده که نشان دهند  ي گز ۶ يشنهاديپ
 ۱۱ن آنهـا  يهمچن.  باشديشان مهاي نظر يه در ارا  انمخاطب

، يکـ يگـر را مطـرح نمـوده انـد کـه البتـه جـز                يراهبرد د 
ک تـا دو مخاطـب قـرار        يشتر از   يت ب يماچکدام مورد ح  يه

 ةجـزو "شنهاد شده در    ي پ يان راهبردها ياز م  . نگرفته است 
از طرف  " ها  جنگل ةت چند منظور  يريمد "نهي، گز "ها  پرسش

 نشده  يتلق" مهم"ا  يو  " ار مهم يبس"ت  ي اولو ي دارا انمخاطب
ن موضـوع در    يـ ت ا يـ  بـر اهم   د آنـان  يبا توجه به تاک   . است

جـه گرفـت کـه آن را بـه عنـوان            يان نت  تو يچشم انداز، م  
  .  قرار داده اندموردتوجه ي بعدهاي  در دورهيراهبرد

ب بـا   يـ ر بـه ترت   ي ز هاي  نهي، گز ان مخاطب هاي  ان پاسخ ياز م 
  :  شده انديتلق" مهم"و " ار مهميبس"ت ياولو
  حفاظت جنگل  ‐
 اء جنگل ياح ‐
 ج يپژوهش، آموزش و ترو ‐
 ، رابطه دولت و مردميريم گينظام تصم ‐
  ي حفاظتيروهاين ‐
  مربوطـه  هـاي   هـا و سـازمان    نهادان  ي م يش همکار يافزا ‐

 کـشور و    يزداريـ  سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخ        مانند
 ستيط زيسازمان حفاظت مح

  
  ها تيفعال

 مناسـب آن آورده شـده       هـاي   تيـ ر هر راهبـرد، فعال    يدر ز 
  :است

  
  حفاظت جنگل ‐

و " مهـم "ت  ي اولو ي مورد دارا  ۱۸،   نظرها يپس از جمعبند  
ق موارد يب و با تلفي به ترتها تياولور  يدر ز . دش" ار مهم يبس"

  : آمده استهمانند
 منحصر يکير ژنتي درذخاي حفاظتیها فعاليتد بر ي تأک‐۱

  به فرد
 کـشور   هـاي    در جنگل  يپوشش کامل حفاظت   "ي برقرار ‐۲

ــ و اي عمــان‐يجــيشــمال، زاگــرس، ارســباران، خل( ران و ي
  )يتوران
 قـرق بـه     ي به طـور کلـ     ي حفاظت یها  تفعاليد بر   ي تاک ‐۳

ا يـ دتر اسـت    يب شـد  يـ  کـه تخر   هايي   در جنگل  ويژهصورت  
ط مناسـب   ين شـرا  ي باشد با هدف تام    ير م ي کم و فق   يانبوه
   ي جنگلدارهاي  در چارچوب طرحيعي طبيزادآور
 خـروج دام    ي با سامانده  ي حفاظت یها  فعاليتد بر   ي تأک ‐۴

 از چـوب    گيـری  بهرهم و کاهش    ياز جنگل، کنترل زراعت د    
 يالت بـرا  يجـاد تـسه   ي ا راه سـوخت از     يدرختان جنگل برا  
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  ي  به صنعتي سنتيل دامدارين سوخت و تبديتأم
ر آن بـر    يسم و تـأث   يـ د بر اکوتور  يت جنگل با تأک   يري مد ‐۵

    جنگليايحفظ و اح
ازهـا و حفاظـت     ين ن ير آن در تـأم    ي زراعت چوب و تـأث     ‐۶

  جنگل
 ي با انبـوه   هاي   جنگل  در ي حفاظت یها  فعاليتد بر ي تأک ‐۷
  شتريب

 هاي جاد دادگاهي و ايعي منابع طب هاننواه روز کردن ق ب‐۸
   يعي به جرائم منابع طبيدگي رسيژه برايو
ن يـي  جنگل و مرتـع، تع     يف مشخص برا  يک تعر ي ارائة   ‐۹

ن حـد و مـرز      ييـ ، تع ين زراع يمحدودة جنگل از مرتع و زم     
  بي از تخريري جلوگية نقشه برايروستا و ته

  
  اء جنگلياح ‐

 يايـ  بعـد از حفاظـت جنگـل، اح        ان مخاطبـ  ي بررس ايندر
 از  ين حـاک  اي  هرفته اند ک  يت دوم پذ  يجنگل را به عنوان اولو    

نفعـان  ي چشم انداز بهتر، از طرف ذ    يا برا ية مثبت و پو   يروح
  .  باشدي مختلف مهاي ربطيو ذ

ــ ــر انمخاطب نــة مطــرح شــده در جــزوة ي گز۱۳ عــالوه ب
ان يـ زمطرح نموده اند که از م     يگر را ن  يد نهي گز ۹،  ها  پرسش

.  باشند يم" مهم"و  " ار مهم يبس"ت  ي اولو ي مورد دارا  ۱۰آنها  
 و  هماننـد ق مـوارد    يـ ب و با تلف   ي به ترت  ها  تياولون  ير ا يدر ز 

  :مرتبط آمده اند
ت پوشش جنگل   يتقو(اء جنگل   ي اح هاي  تي تمرکز فعال  ‐۱

ل يبـد ر و ت  يـ  جنگل تنـک و فق     ي اراض يبررو) ي ساز يو غن 
  بدار ي کم بازده و شيمزارهايد
  ،ي سـاز  ي غنـ  هـاي    در چـارچوب طـرح     ها  جنگلاء  ي اح ‐۲

 هـاي    بـا گونـه    ي خـال  هـاي    در عرصه  ينهضت سبز و نهالكار   
   يبوم
 هــاي الب در حــوزهي پخــش ســیهــا فعاليــت ياجــرا "‐۳
 به  يعي و منابع طب   ي كشاورز ير اراض ي و سا  ي روستائ  ،يشهر
جـاد مراتـع مـشجر،      يه منظـور ا   ون  هكتار ب   يلي م ۵/۱زان  يم

  "   ه آبخوانهاي و تغذي به زراعياباني بيل اراضيتبد
ه بـر قـرق آنهـا و        يـ  تا حد امكان بـا تك      ها  جنگلا ء ي اح ‐۴

 و در ي و نهالكــاري بــذر كــار  خــراش عرصــه،راهســپس از 

 كـه  ي در بخـش هـائ  يت بعد انجام هر گونه اقـدام فنـ     ياولو
  .سنگ مادر ظاهر شده است

 دسـت كاشـت بـه    هـاي   سبز و جنگـل  ي فضا شگستر ‐۵
در طـول برنامـة چهـارم       "  هزار هكتار  ۵۰۰ دست کم زان  يم

   ي و فرهنگي، اجتماعيتوسعة اقتصاد
ت يري مـد  ي با واگذار  ي توسط مردم محل   ها  جنگلاء  ي اح ‐۶

  ي عرفهاي سامان
  
  جيژوهش، آموزش و ترو پ‐

 هـاي    مطـرح شـده بـه جنبـه        هـاي   نـه ي، گز ين بررس يدر ا 
 كـه   ي مختلفـ  يروهـا يج و ن  ي آموزش، تـرو    وهش،   پژ  مختلف

 در    توانند دست اندر كار باشند،     يا م يدست اندر كار بوده و      
 ۱۳ز بـا افـزودن      ي ن انمخاطب. نه پرداخته است  ي گز ۱۲قالب  
رفته اند که ين راهبرد را پذي، اها تياولون ييگر و تعينة ديگز

 يم" مهم" و "ار مهميبس"ت ي اولوي مورد دارا۱۴ان آنها  ياز م 
ق مـوارد   يـ ب و بـا تلف    يـ  بـه ترت   ها  تياولون  ير ا يدر ز . باشند
  :  و مرتبط آمده اندهمانند
از  را در وهلـة      يـ  مورد ن  های پژوهشص ضرورت   ي تشخ ‐۱

 هـاي   ، سپس با  دسـتگاه     ي جنگلدار يران طرحها ياول با مد  
  . دانسته اندپژوهش يتة استانيت با كمي و در نهاياجرائ
ج، ي آموزش و ترو    ت پژوهش، يت سه فعال  يو اول زمينه در   ‐۲

ــ بيپــژوهش را دارا ت دانــسته و پــس از آن يــن اولويشتري
  .ج و آموزش را قرار داده انديترو
  حفاظت،زمينه   در   ي كوتاه مدت فن   هاي  ن آموزش ي تأم ‐۳
 مـشاركت   چگونگیز آموزش   ي و ن  ها  جنگل گسترشاء و   ياح

  ر يان و عشايبه روستائ
 كـردن  ي بـه منظـور بـوم     يجـ يترو ين راهكارهـا  ي تدو ‐۴

   ي اجرائهاي روش
ــرو  ‐۵ ــوزش و ت ــام آم ــش دولتــ  ي انج ــط بخ  و يج توس

نـة حفاظـت منـابع      ي فعـال در زم    ير دولتـ  يـ  غ هاي  سازمان
   يعيطب
   ي گروههاي  از رسانهگيری بهره ‐۶
پلم يـ ر د يـ  ز يلي آموزش به دانش آموزان مقاطع تحـص       ‐۷

  و   هـا   نگلج يت حفظ و نگهدار   ي آنان به اهم   ييجهت آشنا 
   جنگلبانانيآموزش و باال بردن سطح آگاه
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   دولت و مردمه، رابطيريگ مينظام تصم ‐

 را در اننة مختلف، نظـر مخاطبـ    ي گز ۷ با طرح    بررسین  يا
گر و  ينة د ي گز ۹ز با افزودن    يآنان ن . نه خواسته است  ين زم يا

 خود را مطرح نمـوده انـد کـه از     آنها، نظرهایيت بند ياولو
 يمـ " مهـم "و  " ار مهـم  يبس"ت  ي اولو يمورد دارا  ۹ان آنها   يم

 و  همانندق موارد   يب و با تلف   ي به ترت  ها  تياولور  يدر ز . باشند
  :مرتبط آمده اند

ــ‐۱ ــن اولوي اول ــي ــدو انت مخاطب ــت از ت ــارت اس ن ي عب
رة ين نقش را در ذخ    يشتري که جنگل ب   ي به صورت  ها  سياست

ن در  يمش سرز ي آما هاي  ة طرح ي ته بدنبال آن . ديفا نما يآب ا 
  .ز را مهم دانسته انديسطح حوزه آبخ

 و خطـوط    هـا   سياسـت ن کننـدة    يي مرجع تع  زمينه در   ‐۲
همــه نــدگان ي از نمايت بــه گروهــيــ، اولوهــا ه برنامــياصــل
 ير دولتي غهاي ع، سازماني، دامداران، صناي ـ دولت نفعانيذ

ة طـرح بـه گـروه       ي داده شده و ته    ‐ي محل يها ر گروه يو سا 
ن کـار   ايـ   هن اسـت کـ    ي ا ينظر بعد . ود سپرده ش  يکارشناس

. رديـ  صـورت گ   ي مردم محل  ة نظر يتوسط کارشناسان و بر پا    
نـدگان مـردم   يز عبـارت اسـت از حـضور نما     يـ ن نظر ن  يآخر
  . در سطح استان و شهرستانها هن برنامي در امر تدويمحل
 هـاي    در چـارچوب سـامان     ي جنگلدار هاي  ن طرح ي تدو ‐۳
  .ردي شامل جنگل و مرتع صورت گيعرف
ن اسـت کـه     يـ ن نظر ا  ي طرح برتر  ي در مورد روش اجرا    ‐۴

طرح " که امروزه در   ي به طور  ي مردم هاي  ياجرا توسط تعاون  
مطـرح  " يعـ يت منـابع طب   يريمد"و طرح   " ها  جنگلت  يريمد

 هـاي  نـدگان گـروه  يرد و اجرا بـر عهـدة نما     ياست، صورت گ  
ــم از دولتــ  يذ ــع اع ــنا ينف ــداران، ص ــاني، دام  و يع، بازرگ

د يـ ز شـامل تأک   يت آخر ن  ياولو.  باشد ير دولت ي غ ايه  سازمان
 برای اشـتغال در    متخصص   ي انسان يروي ن ايجاد انگيزه در  بر  
   باشدي ها ميتعاون
  
  ي حفاظتيروهاين ‐

 يروهـا ي در مورد سـاختار ن     ها  هگادي، انواع د  ين بررس يدر ا 
 يز از سو  ينه ن ي گز ۱۲نه مطرح شد که     ي گز ۱۲ در   يحفاظت
 ي مـورد دارا   ۶ان آنهـا    يـ دکه از م  شـ  ن به آن اضافه   يمخاطب
 بـه   ها  تياولور  يدر ز .  باشند يم" مهم"و  " ار مهم يبس"ت  ياولو

  : و مرتبط آمده اندهمانندق موارد يب و با تلفيترت
، هـا   جنگـل  سـازمان    ي حفـاظت  يروهـا يت شبكة ن  ي تقو ‐۱

روهـا بـا    ين ن يزات ا يت تجه ي كشور و تقو   يزداريبخ  مراتع و آ  
  .ميسيكلت و بيل گشت، موتورسيل اتومبي از قبيوسائل
 متـشکل از مـردم      ي حفاظت به بخش خصوص    يواگذار ‐۲
    ي عرفي در سامانهايمحل
   مسلح حسب ضرورت يروهاي كمك گرفتن از ن‐۳
 و نـصب    هـا   جنگـل  در قلب    ي حفاظت ي احداث واحدها  ‐۴
  يده باني دهاي برج
  يقي تشوهاي استي از سگيری بهره ‐۵
  
 مربوطه  هاي   ها و سازمان   اد نه اني م يش همکار يافزا ‐

ـ ، مراتـع و آبخ    ها  جنگلمانند سازمان     کـشور و    يز دار ي

  ستيط زيسازمان حفاظت مح

 ان هـا، توسـط مخاطبـ      نهادان  ي م يش همکار يموضوع افزا 
 سـازمان ان دو   ي م يش همکار يمطرح شده که در آن بر افزا      

 ي مـ  ين همکـار  يـ رش ا يضمن پذ . د شده است  ي تاک يادشده
ز مورد توجـه قـرار      يتر ن گسترده  اس  ي مق توان موضوع را در   

  :داد
  ربطينفع و ذي ذهاي ة گروهيان کلي مي همکار‐
  م سازي تصمي دولتهاي ان دستگاهي مي همکار‐

ن راهبـرد از    يـ کـه گفتـه شـد، ا       ي به طـور   ين بررس يدر ا 
ن راهبرد  ي مناسب با ا   هاي  تياما فعال . رفته شد ي پذ انمخاطب

ر راهبردهـا و    ي سا هاي  نهيان گز ي لذا از م   ،مشخص نشده بود  
 ي مبتن آني مطرح کردند، آنچه اجراانان آنچه مخاطبياز م

ــار ــر همک ــيب ــاي ن بخــشي ب ــف و داراه ــ اولوي مختل ت ي
  :ردي گيد قرار ميبوده، مورد تأک" مهم"و " ارمهميبس"

راهبـرد حفاظـت    (ن سوخت   ي تأم يالت برا يجاد تسه ي ا ‐۱
 )جنگل
ر آن بـر    يسم و تـأث   يـ د بر اکوتور  يت جنگل با تأک   يري مد ‐۲

  )راهبرد حفاظت جنگل(  جنگل يايحفظ و اح
ــ ‐۳ ــردن ق ــه روز ک ــای نوان ب ــابع طبه ــي من جــاد ي و ايع

 يعـ ي بـه جـرائم منـابع طب       يدگي رسـ  يژه برا ي و هاي  دادگاه
  )راهبرد حفاظت جنگل(

راهبرد ( مسلح حسب ضرورت يروهاي كمك گرفتن از ن‐۴
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  )ي حفاظتيروهاين
پلم يـ ر د يـ  ز يليمقاطع تحـص   آموزش به دانش آموزان      ‐۵

 و  هـا   جنگـل  يت حفظ و نگهدار   ي آنان به اهم   ييجهت آشنا 
ــاال بــردن ســطح آگــاه  راهبــرد ( جنگلبانــان يآمــوزش و ب

  )جيپژوهش، آموزش و ترو
راهبـرد پـژوهش،     (ي گروهـ  هـاي    از رسـانه   گيـری  بهره ‐۶

  )جيآموزش و ترو
 اسـت ين س ي عبارت است از تدو    انت مخاطب ين اولو ي اول ‐۷

فا يرة آب ا  ين نقش را در ذخ    يشتري که جنگل ب   ي صورت ها به 
 قرار  يت بعد ين در اولو  يش سرزم ي آما هاي  ة طرح يته. دينما

  .گرفت
  

   بحث

 بود کـه توانـست بـا مـشارکت          اي  هن تجرب ي اول ين بررس يا
 هـای  هحل پرداخته و مر  ين ساختار ينفع، به تدو  ي ذ هاي  گروه

 توانـد   يو مـ   سازد   يدن به راهبرد عمل   يمختلف کار را تا رس    
نفـع  ي ذ ۶۳ن تجربـه از     يدر ا .  باشد گيری بهره قابل   پايهک  ي

بهـره  ت مـورد  يـ ن ، راهبـرد و فعال  ي آنان در تدو   که نظرهای 
 نفـر از کارشناسـان ســازمان   ۱۰ قـرار گرفـت، تنهــا   گيـری 
 شدند که البتـه     گزينش کشور   يزداري، مراتع و آبخ   ها  جنگل

نـه  يا در زم   بودنـد کـه در اسـتانه       ي کارشناسـان  همگی آنان 
ن يچنـ مـه  روشن است کـه در ادا   .  کردند يت م يجنگل فعال 

 آن را کـاهش داده و آن را بـه           تنگناهای توان   ي، م اي  هتجرب
  .ديت مطلوب رسانيفيک
جه گرفت که الزم است     ي توان نت  ين تجربه م  ياز انجام ا   -

 ، اقدام های  يند بررس ينفعان به فرا  يدر مورد آشنا ساختن ذ    
 ممکن اسـت از     ي کارشناس هاي  روه گ ،ردي صورت گ  يشتريب

 پژوهش آشنا شـوند امـا در مـورد    هايسازوکار مکاتبه با    راه
 هـا  نشـست  يت مشکل تر بوده و برگزار     ي، وضع ها  هر گرو يسا
نفـع بـه    ي ذ هاي   از گروه  همگانی و دعوت    جاهای مختلف در  

د ي مورد تاک  يد در تجارب بعد   يا با هم، با   يصورت جداگانه و    
 باشد،  يک روز م  ي دست کم  که   ها نشستن  يدر ا . رديقرار گ 

ح يرا ضـمن ارائـه آن، توضـ       " ها  پرسش ةجزو" توان مواد    يم
 يها  نشر  ي پست   بيشتر با  را که    ها  پرسش ة جزو يا حت يداد و   

 بـه بحـث     نشـست ار عالقمندان قرار گرفتـه، در       ي در اخت  ها

 خـود را درج     ان خواسـته شـود تـا نظـر        گذارده و از مخاطب   
 برگزارکننـدگان جلـسه     ي بـرا  يشـفاه ا به صـورت     ينموده  
  .ح دهنديتوض
ند مهم اسـت، بـا   ين فرايل ا ي نقش صاحبنظران در تکم    -
 صـاحبنظران،    از نظرهای  گيری بهرهد که تا قبل از      ين تاک يا

 ي بدست آمده مـ هاي تيه و فعالي اوليچشم انداز، راهبردها 
ـ    ي ذ ي و گروهها  ان مخاطب مطلوبتواند   چ ي هـ  ينفع باشـد ول
ن در  ي بنابرا ، بودن آنها وجود ندارد    ييورد اجرا  در م  ينيتضم
 آنـان،   با احتـرام بـه نظرهـای      ،ند نقش صاحبنظران  ين فرا يا

د از آنـان خواسـته شـود تـا          يـ ن راهبرد نبـوده بلکـه با      يتدو
ند که ي نموده و مشخص نمايد شده را بررسي توليراهبردها

، ي، سـاختار  ي، ادار يالتي، تـشک  يط مـال  يبا توجـه بـه شـرا      
 چـه   ،ت اجـرا دارنـد    يکشور تا چه حد قابل    ... منابع و ،  يقانون
 يئهـا   فعاليـت ن راهبردهـا و     ي چنـ  ي اجـرا  ي بـرا  يئها  هنيزم

 امکـان   يئهـا   هني در چه زم   ،د فراهم شوند  ي بوده و با   يضرور
 بـه   دست کم  ي موارد ي وجود ندارد و الزم است اجرا      يعمل
 هـاي   نهي فراهم آوردن زم   ي برا ،دشو موکول   ي بعد هاي  دوره
 از هم اکنون    يا منابع الزم چه مقدمات    ي و   يالتي، تشک ينقانو
 ي کـه بـرا    يگـر يم د يا هـر گونـه تـصم      يد فراهم شود و     يبا
 .ک شدن به اجرا الزم است تا اتخاذ شودينزد
ــرا - ــدويب ــهي ت ــرد و برنام ــاي ن راهب ــ جده ــازد، ي  درآغ

ل شده و   يد تحل ي گذشته با  هاي  ، راهبردها و برنامه   ها  سياست
.  به اجرا درآمده اند    ها  هن برنام يه حد ا  د که تا چ   شومشخص  

 ضـعف و    هـای  هط گذشته و توجه به نق     يبند ل و جمع  يتحل
اسـت، راهبـرد و     ين س ي تـدو  ي مهـم بـرا    يقوت آن، از مبـان    

 .د خواهد بودي جدهاي برنامه
هـدف  ن  يتدو"  از تجارب  گيری بهره شود با    يشنهاد م يپ -
ن يدوتـ "  زاگـرس  هاي   جنگل ي و راهبردها برا   ها  سياست،  ها
 يشيـ  رو هـای ۱هطقـ ر من ي سا هاي   جنگل ي برا اي  هن برنام يچن

  .ردي در دستور کار قرار گيکشور و در سطح مل
  

  اریزسپاسگ

زان و  يـ برنامـه ر   (ي راهبـر  تـه ي کم هـای  تالشنجا از   يدر ا 
، هـا  جنگـل کارشناسان، معاونت وقت مرتع و خاک سـازمان        

 و  ي دفتـر امورکـشاورز    ةنـد ي کشور و نما   يزداريمراتع و آبخ  
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کـه در  )  کـشور ريزي برنامهت و  يري سازمان مد  يعيمنابع طب 
 ارزنـده   هـاي   يي و راهنمـا   نه با ارائه نقطـه نظرهـای      ين زم يا

ن مجموعــه نمودنــد، تــشکر و يــ پربــارتر کــردن ادر يســع
  .ميينما ي ميقدردان

  

  منابع 

، يبرنامه پنج ساله بخش کـشاورز     ) ۱۳۶۸‐۱۳۷۲(ران  ي ا ي اسالم ي جمهور ي و فرهنگ  ي، اجتماع يبرنامه اول توسعه اقتصاد     ‐۱
   و آبي کشاورزريزي برنامه يشورا .۱۳۶۸ ،يعي منابع طب‐کتاب دوم

 و بودجه مجمـع     ريزي  برنامهدفتر  . ۱۳۶۱ ي د ،کتاب سوم، جنگل و مرتع    ) ۱۳۶۲‐۱۳۶۶ (يبرنامه پنج ساله توسعه کشاورز      ‐۲
  ي کشاورزاي ه منطق‐ي بخشريزي برنامه يهماهنگ

  .  سازمان برنامه و بودجه،)۱۳۷۴‐۱۳۷۸(ران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعي اقتصادبرنامه دوم توسعه  ‐۳
کـالن و    "ي اساسـ  هـاي   يخط مش ) ۱۳۷۴‐۱۳۷۸(ران  ي ا ي اسالم ي جمهور ي و فرهنگ  ي، اجتماع يبرنامه دوم توسعه اقتصاد     ‐۴
  سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۷۱ مهر ،"يبخش
 و گـردش کـار نظـام        يسازمانده) ۱۳۷۹‐۱۳۸۳(ران  ي ا ي اسالم ي جمهور ي و فرهنگ  يع، اجتما يبرنامه سوم توسعه اقتصاد     ‐۵

  رخانه ستاد برنامه سازمان برنامه و بودجه  يدب. ۱۳۷۸ور ي شهر، در مرحله سومريزي برنامه
 حـه برنامـه   ي ال ۲وست شـماره    يپ) ۱۳۷۹‐۱۳۸۳(ران  ي ا ي اسالم ي جمهور ي و فرهنگ  ي، اجتماع يبرنامه سوم توسعه اقتصاد     ‐۶

  سازمان برنامه و بودجه . ۱۳۷۸ور ي شهر،)جلد دوم (
سـازمان برنامـه و     . ۱۳۶۹ ،)۱۳۶۸‐۱۳۷۲(ران  يـ  ا ي اسـالم  ي جمهور ي و فرهنگ  ي، اجتماع يقانون برنامه اول توسعه اقتصاد      ‐۷

  بودجه
برنامـه و   سـازمان   . ۱۳۷۳ ،)۱۳۷۴‐۱۳۷۸(ران  يـ  ا ي اسالم ي جمهور ي و فرهنگ  ي، اجتماع يقانون برنامه دوم توسعه اقتصاد      ‐۸

  بودجه
 يي اجرا هاي   عملکرد دستگاه  ي بررس يميرخانه دا يدب. ۱۳۸۰ ،)۱۳۷۶‐۱۳۷۹ (ي عملکرد وزارت جهاد کشاورز    يگزارش بررس  ‐۹

  ي اسالمي مجلس شوراهاي مرکز پژوهش
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Abstract 
There is not too much time that the idea of "strategy" formulation in forest management has been 

propounded as a necessity in Iran. The determined strategies for forests in 5-year plans of natural 
resources are mainly the result of the viewpoint of experts who formulate the programs in "Budget and 
Planning Office" of Forests, Rangelands and Watershed Management Organization of Iran; so 
considering this matter with a more comprehensive vision is usually propound as a necessity. This 
research is done for this purpose that formulating of strategies, policies and activities were done for 3 
periods of 20-year visions, 5-year strategies and necessary activities for each strategy through 
participation of all stockholders. The work has begun by analyzing existing literature and resources 
relating policy-making and 5-year plan programming after Iranian revolution. Using the results of this 
analyze and basing on the current situation," The Question Book" including formulation of visions, 
forest management strategies and their activities was done by the research team. "The Question Book" 
was sent for 160 group or individual of stakeholders who were selected by random from the long 
prepared lists and they were asked to return back the book after amending, completing and determining 
the priorities; the number of answers were fixed at a minimum of 63 proportionally within the 
receivers of "Question Book". The results produced by the view point of receivers were analyses by 
research team and proposed visions, strategies and activities of forest management were formulated, 
then in order to investigate the implementability of the propositions and the extent of their adoption 
with the rules, a meeting was held with critics. After this meeting, appropriate visions, strategies and 
activities were finalized. Through this process, final visions were different from the first ones by 
structure and priority. Also one of the first proposed strategies was eliminated and a new strategy was 
admitted. The activities were finalized after changing their structures and priorities. 
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