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  چکیده

هایی از خراسان هاي گیالن، مازندران، گلستان و بخش در محدوده استان ایران شمال هاي جنگل

برداري از این بهرهدر برنامه ششم توسعه کشور،  38شمالی واقع شده است و براساس بند (ز) ماده 

هدف این مقاله تحلیل سوآت استراحت جنگل و  .ها ممنوع شده است (دوره استراحت جنگل)جنگل

ترویجی براي مدیریت بهینه این منابع، متناسب با دوره استراحت جنگل است.  - ارائه راهکارهاي علمی

ي، مهمترین چالش ها و راهبرد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردبا استفاده از تحلیل سوآت و 

گانه مدیریتی (بلندمدت، جدید براي برنامه استراحت جنگل مشخص گردید. در ادامه در سطوح سه

 قاچاق ترین ضعف و تهدید دوره استراحت جنگل، افزایشریزي شد. مهممدت) برنامهمدت و کوتاهمیان

آن عنوان شد و  سطح کاهش و جنگل به حفاظتی) و تعرض هايیگان حضور عدم دلیلبه( چوب

سه راهبرد کلی شامل: راهبرد مدیریتی تدافعی براي دوره استراحت جنگل تأیید گردید. بر این اساس 

کارگیري مشارکت جوامع محلی در  به )2، هاي هیرکانیحذف یا کنترل دیگر عوامل تخریب جنگل) 1

وسیله واردات و  رداري شده از جنگل بهبحفاظت جنگل راهبردگذاري در زمینه جایگزین چوب بهره

داري با زمینه حفاظتی و حمایتی جنگل، براي مدیریت هاي جنگلطراحی طرح) 3صنوبرکاري و 

هاي جهت مـدیریت بهینه دوره استراحـت جنگل ضرورت دارد پهنه .جنگل تعیین شدند استراحت

ا جلب مشارکت مردم محلی در ها) تعریف گردد و بترویجی در منابع طبیعی (در سطح شهرستان

یافته جنگل احیا و توسعه یابند، همچنین هاي حفاظتی، احیایی و توسعه جنگل، سطوح تخریببرنامه

  با توسعه زراعت چوب، نیاز صنایع برطرف گردد. 

  .کاري، راهبرد، زراعت چوباستراحت جنگل، تغییر کاربري، جنگل ي کلیدي:ها واژه
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  بیان مسئله

 و باریک نوار صورت به هیرکانی هاي	جنگل

قرار  البرز جبال سلسله شمالی دامنه روي بلندي

هاي گیالن، مازندران،  دارد و در محدوده استان

هایی از خراسان شمالی واقع شده گلستان و بخش

  ). 1384است (مروي مهاجر، 

 هاي	جنگل از مدون و علمی برداري	بهره آغاز

 طرح نخستین که بود 1338 سال از شمال

هـاي طرحدرآمـد. ابتدا  اجـرا بـه داري	جنگل

پناهی،  - شناسی تدریجیشیوه جنگلداري بهجنگل

اي تدریجی) سپس شیوه فمل اشالگ (برش روزنه

شیوه گزینشی (گروه گزینی  70و درنهایت در دهه 

؛ 1384گزینی) اجرا شد (مروي مهاجر، و تک

 "ز").  براساس بند 1395حیدري و کرمدوست، 

رگونه ه«برنامه ششم توسعه کشور  38ماده 

کشور از  يها از درختان جنگل یچوب يبردار هرهب

قانون برنامه، ممنوع  يسال چهارم اجرا يابتدا

 يها طرح ي. دولت در ارتباط با قراردادهااست

آن به اتمام  يمذکور که مدت اجرا يدارجنگل

.» باشد یرارداد نمـق دیمجاز به تمد رسد، یم

هاي شمال کشور ممنوع  برداشت چـوب از جنگل

  گردید. 

 از سه طریقبیان کرد که ) 1397جلیلی (

  استفاده از ضایعات محصوالت کشاورزي،شامل 

توان  می زراعت چوب  واردات چوب و از همه مهمتر،

رحمانی . کرد ینصنایع را تأم یازن چوب مورد

 "ز"اجراي بند  موفقیتداشت که  دی) تأک1397(

 "استراحت جنگل" ششم  قانون برنامه 38ماده 

استراحت جنگل فقط به خواهد و  عزم ملی می

اري چوب از این عرصه نیست  برد معنی قطع بهره

ام، حفاظت  ر کنار آن بحث حضور د بلکه باید د

هاي  و توسعه جنگل ءفیزیکی و بیولوژیک، احیا

   .توجه قرار گیرد نیز مورد شده یبتخر

دوره با توجه به اهمیت مدیریت جنگل در 

راهکارهاي علمی و  استراحت جنگل، ضرورت دارد

استراحت جنگل در سطوح  دورهعملی متناسب با 

  . تدوین گردندگانه مدیریتی  سه

  ها لیو تحل ها افتهی

اقدام به  )SWOTانجام تحلیل سوآت (جهت 

ها، قوتنامه تحلیل  مصاحبه و تکمیل پرسش

(در ها و تهدیدها با جامعه آماري ها، فرصتضعف

 سه سطح منطقه شفارود، استان گیالن و تهران)

  ).1شد (جدول 
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  نفعان مدیریت جنگل در شمال کشور اندرکاران یا ذيجامعه آماري پژوهش شامل دست - 1جدول 

  آماري جامعه  سطح جامعه آماري  ردیف
  تعداد

  پاسخ دهندگان

1  

  ايمنطقه

  4  اعضاي شوراها

  3  روستاهازیست   اي منابع طبیعی و محیطهکردهتحصیل  2

  4  داري (از روستاها)هاي جنگل اعضاي فعال در طرح  3

  4  کارشناسان فنی شرکت شفارود  4

  4  کارشناسان شرکت چوب و کاغذ چوکا  5

  4  کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان تالش  6

7  

  استانی

  4  کارشناسان اداره کل منابع طبیعی کل گیالن

  4  کشاورزي و منابع طبیعی گیالنکارشناسان مرکز تحقیقات   8

  4  اساتید دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن  9

  4  زیست استان گیالن  اداره کل محیط  10

11  

  کشوري

  4  ها و مراتع کشورکارشناسان موسسه تحقیقات جنگل

  4  ها و مراتع کشورکارشناسان سازمان جنگل  12

  4  دانشگاه تهراناساتید دانشکده منابع طبیعی   13

  4  ها NGOاعضاي   14

  59    کل  

  

ارزیابی موقعیت و اقدام براساس نتایج ماتریس 

مدت راهبردي، در سطوح سه گانه بلندمدت، میان

ریزي مدت براي دوره استراحت جنگل برنامهو کوتاه

  ).1شد (شکل 

  
  هاي مدیریت جنگلریزيمراتب برنامه  سلسله - 1شکل 

 

کاهش  استراحت جنگل،ترین قوت  مهم

امتیاز و وزن  07/4فرسایش خاك (با میانگین 

افزایش قاچاق  ،ترین ضعف آن ) و مهم81/0نسبی 

) است 86/0امتیاز و وزن نسبی  32/4چوب (با 

   .)2جدول (

 جنگل استراحت دورهترین فرصت  مهم

امتیاز و وزن  44/4حفاظت خاك (با میانگین 

ترین ضعف آن تعرض به جنگل  ) و مهم89/0نسبی 

امتیاز و وزن نسبی  37/4و کاهش سطح آن (با 

ي ها ضعفاز جمله  .)3جدول () است 87/0

با حضور  دام در   آنیی آعدم کار استراحت جنگل،

  است. جنگل و دیگر عوامل تخریب جنگل
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  (درونی سیستم) استراحت جنگلهاي ها و ضعفبررسی قوت - 2جدول 

  رتبه  وزن نسبی  میانگین  کل  ها قوت  ردیف

  یک  81/0  07/4  +240 کاهش فرسایش خاك  1

  دو  79/0  95/3  +233 برداري کاهش صدمات زادآوري جنگل اثر ادوات بهره  2

  سه  58/0  88/2  +170 وضعیت طبیعی جنگل براي فون منطقه  3

  چهار  39/0  93/1  +114 کاهش صدمات روي توده باقیمانده  4

    57/2  83/12  +757 جمع                      

  رتبه  وزن نسبی  میانگین  کل  ها ضعف  ردیف

  یک  86/0  32/4  255 )دلیل عدم حضور یگان حفاظتافزایش قاچاق چوب (به  1

  دو  81/0  03/4  238  دلیل نداشتن متولی حاضر در جنگلتعرض به جنگل به  2

  سه  62/0  10/3  183 جنگل با حضور  دام در جنگل و دیگر عوامل تخریب جنگل استراحتعدم کارایی   3

  چهار  56/0  81/2  166 )اشتغال محلی (کارگران طرحدرنظر نگرفتن   4

  پنج  46/0  32/2  137  کاهش اشتغال طبقه متخصص جنگل  5

هاي  هاي وابسته و درنتیجه افزایش قیمت ها و کارگاه عدم امکان تأمین مواد اولیه کارخانه  6

   محصوالت چوبی

  شش  41/0  05/2  121

  هفت  38/0  88/1  111 محلی و در نتیجه امکان بروز پدیده قاچاق عدم درنظر گرفتن نیاز چوبی و سوختی جوامع  7

  هشت  36/0  81/1  107  گیري ساختار شکلکاهش پویایی و   8

  نه  29/0  46/1  86 کارگیري حفاظت در نتیجه ایجاد بیالن منفی جنگل صرف هزینه جهت به  9

  ده  28/0  39/1  82 داريجنگل علت عدم حضور نیروهاي طرحسوزي به کاهش مقابله با بروز خطر آتش  10

    04/5  19/25  1486  جمع                                    

  

  استراحت جنگل (برونی  سیستم)  يها و تهدیدها بررسی فرصت - 3جدول 

  رتبه  وزن نسبی  میانگین  کل  ها فرصت  ردیف

  یک  89/0  44/4 +264 حفاظت خاك  1

  دو  71/0  53/3 +208 امکان ذخیره منابع جنگلی بکر  2

  سه  49/0  46/2 +145 هاي جنگلی کلیماکسبستر تحقیقاتی روي توده  3

  چهار  45/0  25/2 +133 هم خوردگی نظام هیدرولوژیکی منطقهعدم به  4

    53/2  68/12  +748  جمع                              

  رتبه  وزن نسبی  میانگین  کل  تهدیدها  ردیف

  یک  87/0 37/4 258 آنتعرض به جنگل و کاهش سطح   1

  دو  81/0 07/4 240 وابستگی کشور به واردات چوب  2

  سه  61/0 07/3 181 هاي مخروبه عدم احیاي جنگل  3

  چهار  49/0 47/2 146 داري و صنایع چوبکاهش اشتغال در زمینه جنگل  4

  شش  52/0 24/2 132 جلوگیري از توسعه اکوتوریسم  5

  هفت  48/0 73/1 102 داريتعطیلی مدیریت علمی جنگل  6

  هشت  31/0 56/1  92 کاهش استمرار و پایداري جنگل  7

    90/3  51/19 1151 جمع                       
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استراحت جنگل  دورهکلی در زمینه  طور به

ها ) بر قوت-19/25هاي ها (مجموع میانگینضعف

+) برتري دارد و 83/12هاي (مجموع میانگین

 معادل  هاXسازمانی در محور  نتیجه عوامل درون

تهدیدها  ،. از طرف دیگرشده است -36/12

ها ) بر فرصت-51/19هاي (مجموع میانگین

و از  پیشی گرفته+) 68/12هاي (مجموع میانگین

شده  - 83/6 معادل هاYسازمانی محور  نظر برون

  ).2و شکل  3و  2جداول ( است

  

  

  استراحت جنگلماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي براي  - 2شکل 

 

تدافعی  مدیریتیدهنده راهبرد نشان نتایج 

است.  استراحت جنگل) براي - 36/12 , - 83/6(

(بر  استراحت جنگلدر دوره  بهینه جهت مدیریت

 -1 اساس راهبرد تدافعی) سه راهبرد کلی شامل

هاي حذف یا کنترل دیگر عوامل تخریب جنگل

کارگیري مشارکت جوامع محلی در  هیرکانی و به

راهبردگذاري در زمینه  - 2حفاظت جنگل؛ 

وسیله  برداري شده از جنگل بهجایگزین چوب بهره

طراحی  - 3و  (زراعت چوب) واردات و صنوبرکاري

و حمایتی  داري با زمینه حفاظتیهاي جنگلطرح

تعیین  استراحت جنگل دورهجنگل، براي مدیریت 

مدت جهت  مدت و کوتاه هاي میانبرنامه .شدند

 4محقق شدن راهبردهاي پیشنهادي در جدول 

  طراحی شد. 



   6                                                2/ شماره 2/ دوره 1399هاي هیرکانی / سال برداري جنگلحفاظت و بهرهمجله ترویجی 

  استراحت جنگل دورهریزي در سطوح مختلف مدیریتی براي برنامه - 4جدول 

  شود پرهیز تهدیدات از و داده کاهش را ضعف نقاط  راهبرد تدافعی

سطح 

  مدیریتی
  عنوان  ردیف

ارتباط با افق 

  ریزي باالتر برنامه

ت
مد

ند
بل

  

ن 
(بی

15 
تا 

25 

ل)
سا

 

  -  آن مشارکت جوامع محلی در حفاظتهاي هیرکانی و بکارگیري حذف یا کنترل دیگر عوامل تخریب جنگل  1

2  
وسیله واردات چوب و توسعه کاشت  برداري شده از جنگل بهراهبردگذاري در زمینه جایگزین چوب بهره

  (زراعت چوب) الرشدسریع يها صنوبرکاري و دیگر گونه
-  

  -  بر حفاظتی و احیاء جنگل یدداري با تأکهاي نوین جنگلطراحی طرح  3

ن
یا

م
 

ت
مد

  

 
ن 

(بی
5 

 3تا 
ل)

سا
  

  1  ها بندي آن شناسایی علل اصلی تخریب جنگل دسته  4

  3و  1  پتانسیل سنجی مشارکت جوامع محلی در حفاظت جنگل  5

  2  برداري جنگل در قالب واردات و زراعت چوبریزي جهت چوب جایگزین بهرهبرنامه  6

  2  صنایع چوبسنجی زراعت چوب و صنوبرکاري جهت رفع نیازهاي پتانسیل  7

  2  حذف یا کاهش تعرفه واردات چوب توسط دولت  8

9  
  هاي تأمین اعتبار و تهیه و اجراي طرح مدیریت حفاظت و به خدمت گرفتن مجریان طرح

  داري در امر حفاظت و احیاي جنگلجنگل
2  

  2  ریزي کشور تأمین اعتبار براي صنایع چوب توسط سازمان مدیریت و برنامه  10

  3  ریزي براي مقابله با قاچاق چوب برنامه  11

  3  حمایتی -حفاظتیاجتماعی و  محیطی، داري با تأکید بر کارکردهاي زیستهاي جنگل ریزي طرح برنامه  12

  3و  1  داري مشارکتیبندي جنگلچهارچوب  13

  3  ی جنگلیاحیا -حفاظتی يها براي طرح DPSIRانجام مطالعات   14

  3و  1  تغییر کاربري جنگل به اراضی کشاورزي و باغاتمدیریت بهینه   15

  3و  1  هاي زاگرس، ارسباران و غیره) جلوگیري از قاچاق چوب از دیگر نواحی رویشی (جنگل  17

اه
وت

ک
 

ه)
الن

سا
) 

ت
مد

  

  5و  4  (هر ساله) هاي ترویجی حفاظت و احیاء جنگل جهت ارتباط با جوامع محلی برگزاري دوره  18

19  
 يکاربر رییتغ تیریمقابله و مد، ) ایجادکننده تخریب جنگلDriving forcesنیروهاي پیشران (شناسایی 

  )بیعوامل تخر گریو د يالسازیو زارها،یباغات، شال (بهجنگل 
  14و  5، 4

  13و  12، 5  داري محلی یا مشارکتی جهت حفاظت از جنگلکارگیري جنگل به  20

  6  (هر ساله) برحسب گونه درختی و کشورهایی صادر کننده چوب وارداتیساالنه تعیین مقدار   21

22  
  الرشد) موجود و در مرحله هاي سریعها (و دیگر گونهتمرکز بر برداشت چوب از صنوبرکاري

  )جهت نیازهاي صنایع چوببرداري (بهره
6  

  8  نیاز صنایع چوب پیگیري مصوبه مجلس جهت حذف یا کاهش تعرفه واردات چوب مورد  23

24  
  داري کنونی در قالب هاي جنگل کارگیري نیروهاي طرح بهو اختصاص حمایت مالی دولتی 

  هاي هیرکانی حفاظت و احیاء جنگلهاي یگان
  10و  9، 5

  16و  15، 11  بانان جهت مقابله با قاچاق چوب و تغییر کاربريافزایش قرق  25

26  
دام از  عیو تجم(یک سال)،  ادامه خروج دام از جنگل  گاوسرا و گوسفندسراها در محدوده جنگل ییشناسا

  ی (هر ساله و پنج سال مداوم)صنعت مهین يجنگل در غالب واحدها
  16و  5، 4

  12  حمایتی -حفاظتی اجتماعی و ،یطیمح ستیزداري براساس بکارگیري کارکرد هاي جنگلبازطراحی طرح  27

  14  هاي حساس و زون موجودي جنگلهاي جنگل،  تیپ شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا، تهیه  28

29  
   اي جهت پایش تغییر کاربري جنگل و منابع طبیعیبرداري دوره عکس

  (در یک سال، انجام مجدد در ده سال بعد)
15  

  17و  11  (هر سال) جوار با مازندران، گیالن و گلستان هم يها کنترل ورود چوب از استانهاي اندازي ایستگاهراه  30

  9  (هر سال) در مناطق تخریب یافته يکار احیاء و توسعه جنگل به کمک بذرکاري و نهال  31
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  ترویجی هیتوص

ي هــا جنگــل کارآمــدترجهـت مــدیریت پایــدار و   -

زنجیـره تـرویج در    شـود  یمـ هیرکانی، پیشـنهاد  

ي شکل گیرد و کشاورزحوزه منابع طبیعی مانند 

ــین  ــان مع ــهمحقق ــا پهن ــی در ه ــابع طبیع ي من

ي شـمال کشـور تشـکیل    ها استاني ها شهرستان

  شوند.

توسـعه  ترویج نیازهاي چوبی کشور،  نیتأمجهت  -

 يها استفاده زراعت چوب مورد توجه قرار گیرد و

سال  2با دوره برداشت از  ها صنوبرکاريجانبی از 

صـنوبر   يها سال (در سالیان اول از سرشاخه 8تا 

) استفاده شود تا چوب و تنه درخت رشـد نمایـد  

  .  قرار گیرد مدنظرنیز 

ارائـه  ي هیرکانی، ها جنگلجهت حفاظت و احیاء  -

ترویجی مدون جهت حـذف نیروهـاي    يها برنامه

پیشران (عوامل تخریب جنگل در سطح کالن در 

قرار گیرد و دیگر  مدنظر شمال کشور) يها استان

ي هــا جنگــلبــه  رســان بیآســعوامــل مخــرب و 

اعتبـار   نیمأتـ هیرکانی کنترل یا کاهش یابنـد و  

 جنگـل  حفاظـت  يروهـا ین تیتقو يبرا ازیمورد ن

قرار گرفتن منـاطق داراي طـرح و   تحت پوشش (

  مناطق فاقد طرح)

دستیابی مدل جدید مدیریت جنگـل (جـایگزین    -

داري قبلـی کـه برپایـه برداشـت     هاي جنگلطرح

ــان،      ــارکت مدرس ــا مش ــود) ب ــتوار ب ــوب اس چ

هـاي   دانشجویان، محققان و کارشناسـان و گـروه  

  مردم نهاد.

ي و بـذرکاري  کـار  جنگلدر زمینه احیاء و توسعه  -

ي تخریـب یافتـه   هـا  تـوده ي و ا جلگـه در مناطق 

  ي گردد.  زیر برنامه

داري سـابق،  ي جنگـل ها طرحنیروهاي موجود در  -

کـار  ي حفاظت جنگل بهها گاندر قالب نیروها و ی

ي هـا  جنگـل گرفته شوند و بـا قاچـاق چـوب در    

گردد. جهت جلوگیري از  تر يجدهیرکانی مقابله 

نـواحی رویشـی (زاگـرس)، ورود    آسیب به دیگـر  

  هاي دیگر (خارج از شمال کشور) چوب از استان

  کنترل گردد.       

جهت ارتباط مفیدتر ترویج با جوامع محلی اقـدام   -

ي الگـویی توسـعه زراعـت    هـا  تیساي انداز راهبه 

  هاي یادگیري شود.  چوب و کانون
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