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 گفتار پيش
چندبعدي،  هسازگان جنگلي زاگرس يك پديد در ابتدا ضروريست اشاره شود كه زوال بوم

هاي تأثيرگذار بر آن در مناطق مختلف،  پيچيده و ملي است و با توجه به نوسانات عامل
. پذير و منطقي نيست به امكان هاي مبتال استان واحد براي تمام هنام تدوين يك شيوه

سازگان جنگلي زاگرس در  بوم زير كه حاصل اجماع صاحبنظران و متخصصان هنام شيوه
يك سند ملي اختصاص دارد كه  هاجرا، آموزش و پژوهش است، به ارائ هگان هاي سه بخش

ذكر اين نكته . مدت و بلندمدت تدوين شده است مدت، ميان در سه بخش اقدامات كوتاه
مدت و بلندمدت، اولويت اجرا مطرح  ت، ميانمد ضروريست كه در تعريف واژگان كوتاه

هايي هستند كه  مدت شامل فعاليت عنوان مثال اقدامات كوتاهبوده است بدين مفهوم كه به
بايد ظرف مدت يك تا سه سال آغاز شوند، ولي ممكن است اجراي برخي از اين 

 .تري نياز داشته باشد زماني طوالني هدها به باز فعاليت
اي و  نامه حسب شرايط منطقه شتر اشاره شد، برخي بندهاي اين شيوهطور كه پي همان
نامه با توجه به اطالعات  شود كه اين شيوه تأكيد مي. تواند مشمول تغييراتي گردد محلي مي

هاي اجرا، پژوهش و آموزش و براساس مشاهدات ميداني  هاي گردآوري شده بخش و داده
رو كه منجر به بروز  شرايط بحراني پيش و تجربيات مشابه جهاني براي مواجهه با

. هاي زاگرس شده است، تنظيم و تدوين شده است وسيعي از جنگل هخشكيدگي در گستر
سازگان  بديهي است در ادامه با توجه به كسب تجربيات بيشتر در خصوص زوال بوم

 .نامه اقدام خواهد شد جنگلي زاگرس، نسبت به اصالح و بروز كردن شيوه
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 )يك تا سه سال(مدت  دامات كوتاهاق) الف
هاي منابع طبيعي  ها و نهادهاي ذيربط در عرصه ها، سازمان همكاري نهادينه و قانونمند وزارتخانه -1

 تجديدشونده با سازمان متولي مديريت منابع طبيعي
راهبردي  هاي هاي اجرايي با برنامه اي دستگاه هاي توسعه ها و فعاليت ها، برنامه سازي سياست همسو -2

 نامه براي مناطق جنگلي زاگرس  شده در اين شيوه ارائه
تشكيل كميتة هدايت و نظارت فني عمليات اجرايي با محوريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري  -3

كشور و مشاركت نهادهاي مرتبط بويژه موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت 
 تراز در سطح استانير سطح ملي و سازمانهاي مرتبط همها د زيست و دانشگاهمحيط

هاي تخصصي حسب موضوعات مختلف مرتبط با اين پديده با محوريت موسسه  تشكيل كارگروه -4
هاي اجرا و آموزش براي طراحي و ساماندهي  تحقيقات جنگلها و مراتع كشور و مشاركت بخش

 اين پديدههاي پژوهشي مرتبط با  هاي مختلف و طرح نامهشيوه
ازقبيل (سازگان مناطق آلوده  برداري و دخالت عرفي در بوم ممانعت يا محدود كردن هر نوع بهره -5

 )محصوالت فرعي، زراعت زيراشكوب و چراي دام
 هاي زاگرسممنوعيت كامل برداشت هر نوع بذر در جنگل -6
 بندي مناطق آلوده  نامة آماربرداري و پهنه تدوين و اجراي شيوه -7
 هاي زاگرس منظور پايش روند تغييرات زوال جنگلايجاد و مديريت قطعات ثابت آماربرداري به -8
 هاي موثر در بروز پديدة زوال و روند تغييرات آن طراحي سامانة ملي و استاني پايش عامل -9

 هاي زاگرس  ها در جنگل ايجاد شبكة پايش و ثبت اطالعات آفات و بيماري -10

ها براساس آن با تأكيد بر نحوة اخذ  نامة برش بهداشتي در مناطق آلوده و اجراي برش تدوين شيوه -11
 هاي آلوده تجديدحيات غيرجنسي از پايه

ايجاد، تقويت و توسعة زادآوري جنگل با اولويت تجديدحيات طبيعي و سپس مصنوعي  -12
 شدههاي بومي براي جنگلكاري در مناطق آلوده و سطوح قطع گونه

  سازگان جنگلي زاگرس بر زوال بوم) حياتي و غيرحياتي(هاي كليدي و تأثيرگذار  بررسي نقش عامل -13
 ديدههاي سطحي در مناطق آسيب هاي آبخيزداري و مديريت آب تمركز فعاليت -14
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 هاي برتر و مقاوم هاي آلوده و سالم و شناسايي پايه بررسي تنوع ژنتيكي پايه -15
هاي نمونه زاگرس هر استان با  جنگلي در رويشگاه گاه عنوان ذخيرهاسب بهگزينش مناطق من -16

 حداكثر مساحت ممكن
 هاي موجود هاي زاگرس و لغو پروانهعدم صدور پروانة چراي دام جديد در جنگل -17
 زيستاي سازگار با محيط هاي كالن توسعة منطقه تأكيد بر اجراي طرح -18
 شينان زاگرسنتأمين سوخت فسيلي جنگل -19
هاي غيردولتي  هاي مردمي و سازمان اي و محلي و جلب مشاركت رساني در سطح ملي، منطقهاطالع -20

 هاي پيشنهادي در راستاي برنامه) ها سمن(
منظور ارائة جديدترين سازگان جنگلي زاگرس بههاي آموزشي با موضوع زوال بوم برگزاري كارگاه -21

 اي و ملي ظر در اين خصوص در سطوح منطقهندستاوردها و بحث و تبادل
     

 )سه تا پنج سال(مدت اقدامات ميان) ب
 تعيين حدود اراضي جنگلي در منطقه رويشي زاگرس با پشتوانه قانوني -1
گزاري مديريت پايدار  تهيه و تدوين برنامه اقدام ملي جنگل براي منطقه رويشي زاگرس و سياست -2

 منابع جنگلي زاگرس
 منظور خروج كامل دام در درازمدتهاي زاگرس به ماندهي و تعديل دام ساكن در جنگلسا -3
 ممنوعيت كامل برداشت بذر -4
اي در هر سطح و اندازه در منطقه رويشي  هاي توسعه ها و پروژه محيطي برنامهالزام ارزيابي زيست -5

 زاگرس

 ديدههاي مقطعي مناطق بحراني و آسيب قرق -6

 هاي پژوهشي در منطقه زاگرس ها و سايت هيز ايستگاهتقويت، تج -7
 هاي جنگلي  هاي چندمنظوره و جلوگيري از زراعت زيرآشكوب توده سازي توده با گونه غني -8
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هاي سازگار با طبيعت مانند   كاهش و تغيير وابستگي جوامع محلي به جنگل با اجراي فعاليت -9
 رويي و محصوالت فرعيگردي، زنبورداري و كشت گياهان دا طبيعت

 بوم زاگرسمحيطي زيستارزشگذاري اقتصادي كاركردهاي زيست -10

 شده هاي احياء و توسعه جنگل در مناطق تخريبلزوم توجه فني و مالي به فعاليت -11
ساختار تشكيالتي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با درنظرگرفتن ماهيت  تقويت -12

 يعي تجديدشونده و اختيارات و وظايف سازمان مذكورفرابخشي منابع طب
هاي موردي نظير  ها و برنامه هاي بخشي و انتزاعي بخش اجرا در قالب طرح پرهيز از فعاليت -13

 سازگان جنگليها در قالب طرحي واحد با هدف مديريت بوم گياهان دارويي و تجميع برنامه
 خش آموزش و پژوهشهاي زاگرس در ب لزوم توجه ويژه به جنگل -14
 
 )بيشتر از پنج سال(مدت  اقدامات بلند) ج
 ممنوعيت كامل چراي دام -1
 ممنوعيت كامل كشت زيراشكوب -2
 جلوگيري از دفن زباله در جنگل  -3
 زاد هاي دانه زاد با هدف افزايش سهم پايه شناسي شاخه تغيير روش جنگل -4
 هاي زاگرس تدوين برنامه حفاظتي براي جنگل -5
 توجه جدي به معيشت جايگزين براي جوامع محلي زاگرس  -6
 اي  افزايش پوشش تاجي با تأكيد بر تنوع گونه -7
-هاي عمومي به ها و تريبون هاي عمومي كشور نظير صداوسيما، روزنامه استفاده از ظرفيت رسانه -8

 ورهاي طبيعي كش بومسازي در زمينه آشنايي، حفاظت و احياي زيست منظور فرهنگ
 هاي زاگرس بعنوان ميراث طبيعي و رعايت اصول مربوط به آن المللي جنگل ثبت ملي و بين -9

 وحش زاگرسحفظ، احياء و توسعه حيات -10
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