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گفتارپیش

سازگان بوممدیریت پایدار"راهبردي هبرنامبه ارائه تهیه شد، 1393که در مهرماه این نوشتار 

این .پردازدمیسازگان جنگلی زاگرس منظور مدیریت بحران زوال بومبه"جنگلی زاگرس

سازگان جنگلی زاگرس نظران و متخصصان بوماي از صاحبحاصل خرد جمعی گزیدهبرنامه

هاي اجرایی، فعالیتهشامل مجموعبوده واجرا، آموزش و پژوهش هگانهاي سهدر بخش

سازگان جنگلی زاگرس الزامی آموزشی و پژوهشی است که براي مدیریت بحران زوال بوم

است. 

سازگان مدیریت پایدار بوم"امه راهبردي فوق، مقرر شد برنامه اقدام پس از تدوین برن

راهبردي مدیریت پایدار برنامه، اقدامشود. در تدوین برنامه تهیهنیز"جنگلی زاگرس

هاي نظر گرفته شد و اسناد و برنامهعنوان محور عمل درسازگان جنگلی زاگرس بهبوم

، مراتع و آبخیزداري کشور، سازمان حفاظت محیطهاي ذیربط شامل سازمان جنگلهادستگاه

تولیدات دامی و زراعی وزارت هاي ترویج، امورزیست، سازمان امور عشایر ایران، معاونت

ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی، وزارت هاي برنامهکشاورزي، مؤسسه پژوهشجهاد 

ده قرار گرفت. نفت و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مورد استفا

سازگان جنگلی مدیریت پایدار بوم"در زیر به تشریح مفاد برنامه راهبردي و برنامه اقدام 

پرداخته خواهد شد.با محوریت بحران زوال "زاگرس

سازگان جنگلی زاگرس برنامه راهبردي مدیریت پایدار بوم- 
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در قالب چهار برنامهاین ا، هریزي بهتر و تسهیل در روند اجرایی فعالیتمنظور برنامهبه

برنامه چینش هاي پیشنهادي در این چهار گروهفعالیتهبندي شد و کلیکلی طبقههبرنامگروه

اشاره عبارتند از:هاي موردبرنامهشدند. گروه

هاي سازمانی و فراسازمانیبرنامه) گروه1

هاي حفاظتی، احیایی و پایشیبرنامه) گروه2

یزیستمحیطي هابرنامه) گروه3

هاي اجتماعی، آموزشی و ترویجیبرنامه) گروه4

:تفکیک در زیر ارائه شده استها بهبرنامهگروهجزئیات

هاي سازمانی و فراسازمانیبرنامهگروه- 

هاي پیشنهادي این گروه عبارتند از:برنامه

بیعیزیست و منابع طزیست به شورایعالی محیطارتقاي شورایعالی محیط-1

هشود استانداران حوزسازگان جنگلی زاگرس پیشنهاد میبا توجه به اهمیت بحران زوال بوم

رویشی زاگرس در جلسات این شورا دعوت شوند.

هاي مختلف ملی و استانیتشکیل کمیته-2

باشد:شرح زیر میهها، ترکیب اعضاء و وظایف آنها بکمیته

زگان جنگلی زاگرسسابوممدیریت پایدارملی کمیته-2-1

االجرا هاي الزمفعالیتهریزي کلیگذاري در سطح ملی و برنامهاین کمیته، سیاستهوظیف

سازگان جنگلی زاگرس است. اعضاء این کمیته عبارتند از:بوممدیریت پایداردرمورد 

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور (رئیس کمیته)-
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سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (دبیر کمیته)ؤرئیس م-

رییس شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور -

(عضو کمیته)

زیست (عضو کمیته)معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط-

کمیته)االختیار ایشان (عضورئیس سازمان مدیریت بحران کشور یا نماینده تام-

االختیار ایشان (عضو کمیته)یا نماینده تامرئیس سازمان امور عشایر ایران -

(عضو کمیته)هانماینده دانشگاه-

سازگان جنگلی زاگرسبوممدیریت پایدارگروه راهبردي یا نماینده رئیس -

سازگان جنگلی زاگرسبوممدیریت پایدارگروه راهبرديتشکیل -2-2

عنوان هآموزش و پژوهش است و باجرا،هگانهاي سهکل از نمایندگان بخشمتشگروهاین 

شود. سازگان جنگلی زاگرس محسوب میبوممدیریت پایدارملی هبازوي فنی و مشورتی کمیت

االجرا هاي الزمنامهها و شیوهسازي، طراحی و تدوین برنامه، تصمیمگروهاصلی این هوظیف

ترکیب اعضاء این گروه عبارتست از:زگان جنگلی زاگرس است. سازوال بومبحران درمورد 

عضو)3سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور (-

عضو)3(یزاگرسهاي استانادارات کل منابع طبیعی -

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي (یک عضو)-

عضو)3سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (ؤم-

عضو)3(یزاگرسهاي استانکشاورزي و منابع طبیعی و آموزش یقات مراکز تحق-

زیست (یک عضو)سازمان حفاظت محیط-
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ریزي و راهبردي ریاست جمهوري (یک عضو)دفتر امور تولیدي معاونت برنامه-

معاونت تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزي (یک عضو)-

هاد کشاورزي (یک عضو)معاونت تولیدات امور زراعی وزارت ج-

ریزي و اقتصاد کشاورزي (یک عضو)هاي برنامهموسسه پژوهش-

(یک عضو)ایران عشایر سازمان امور-

وزارت نفت (یک عضو)-

ها (دو عضو)دانشگاه-

سازگان جنگلی زاگرسبوممدیریت پایدارراهبري استانی هتشکیل کمیت-2-3

هاي فعالیتهریزي اجرایی کلیطح استان و برنامهگذاري در ساین کمیته، سیاستهوظیف

سازگان جنگلی زاگرس در استان است. اعضاء این کمیته زوال بومبحران مورد پیشنهادي در

عبارتند از:

استاندار (رئیس کمیته)-

کشاورزي (دبیر کمیته) رئیس سازمان جهاد-

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداري (عضو کمیته)-

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی (عضو کمیته) رئیس -

زیست (عضو کمیته)مدیرکل محیط-

مدیر کل امور عشایر (عضو کمیته)-

هاي ذیربط استانی نیز به اعضاء کمیته افزوده خواهند شد.حسب لزوم، نماینده سایر دستگاه
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گلی زاگرسسازگان جنبوممدیریت پایداراستانی نظارتی هتشکیل کمیت-2-4

سازگان جنگلی بوماحیاءراهبري استانی هاین کمیته نظارت بر اجراي مصوبات کمیتهوظیف

باشد و اعضاء آن عبارتند از:زاگرس می

کل منابع طبیعی و آبخیزداري (رئیس کمیته)هرمعاون فنی ادا-

یعی (عضو کشاورزي و منابع طبو آموزش رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات -

کمیته)

زیست (دبیر کمیته)معاون محیط طبیعی اداره کل محیط-

ت علمی دانشکده منابع طبیعی (عضو کمیته)ئیک نفر از اعضاي هی-

نماینده ستاد بحران استانداري (عضو کمیته)-

کشاورزي (عضو کمیته)نماینده سازمان جهاد-

نهادهاي مردمنماینده سازمان-

ارائه شده است.1شکل هاي پیشنهادي در کمیتهارتباط هنحو



6

مدیریت کمیتۀ راهبري استانی
سازگان جنگلی بومپایدار 

زاگرس

هاي زاگرسهاي مرتبط با بحران زوال جنگلنمودار تشکیالتی کمیته- 1شکل 

هاي تخصصی تشکیل کارگروه-3

اتع کشور تشکیل شده و در ترکیب رتحقیقات جنگلها و مسسهؤدر میهاي تخصصکارگروه

هاي آموزش، پژوهش و اجرا حضور اعضاي آنها حداقل یک نماینده از هر یک از بخش

سازگان جنگلی زاگرس و بوممدیریت پایدارگروه راهبردي خواهند داشت. بنابر تشخیص 

اعضاء وجود خواهد داشت. هاي تخصصی، امکان افزایش تعداد متناسب با نیازهاي کارگروه

مدیریت پایدارگروه راهبردي
سازگان جنگلی زاگرسبوم

مدیریت پایدارکمیته ملی 
سازگان جنگلی زاگرسبوم

استانی نظارتی هکمیت
سازگان بوممدیریت پایدار

جنگلی زاگرس
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اجرایی براي موضوعات مختلف مرتبط با -هاي فنینامهها، تدوین شیوهوظایف اصلی کارگروه

ها بر حسب نیازهاي روز و باشد. تعداد کارگروهسازگان جنگلی زاگرس میبحران زوال بوم

از:هاي پیشنهادي عبارتندشرایط زمانی تعریف خواهند شد. در حال حاضر کارگروه

شناسی بوموشناسیکارگروه جنگل-3-1

وظایف این کارگروه عبارتست از:

هاي بهداشتی و اصالحینامه برشتدوین شیوه-

زاد بلوط هاي جنگلی شاخهنامه عملیات پرورشی در تودهتدوین شیوه-

هاي آلوده بندي درختان و تودهنامه طبقهتدوین شیوه-

ت احیایی و توسعهنامه عملیاتدوین شیوه-

هاي برتر و مقاومنامه شناسایی پایهتدوین شیوه-

داري و مدیریت جنگلکارگروه جنگل-3-2

وظایف این کارگروه عبارتست از:

هاي زاگرسبرداري و حفاظت از جنگلنامه مدیریت بهرههتدوین شیو-

هاي موجود هاي و تکنیکبندي مناطق آلوده با استفاده از ابزارنامه پهنههتدوین شیو-

هاي هوایی و فنون سنجش از دور)(آماربرداري، عکس

تدوین برنامه اقدام ملی جنگل براي منطقه رویشی زاگرس -

و زراعت چوبکاريکارگروه جنگل-3-3

وظایف این کارگروه عبارتست از:

کاري جنگلنامه تدوین شیوه-
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نامه زراعت چوبتدوین شیوه-

کارگروه حمایت و حفاظت جنگل-3-4

وظایف این کارگروه عبارتست از:

ها نامه بررسی آفات و بیماريتدوین شیوه-

هاپایش و ثبت تغییرات جمعیت آفات و بیماريهنامتدوین شیوه-

هاي کلیديفات و بیماريمدیریت کنترل آهنامتدوین شیوه-

کارگروه اجتماعی و اقتصادي-3-5

کارگروه عبارتست از:وظایف این

نشینان زاگرس در راستاي توانمندسازي جوامع نامه معیشت جایگزین براي جنگلهتدوین شیو-

محلی  

زیستکارگروه محیط-3-6

وظایف این کارگروه عبارتست از:

وحش زاگرسنامه حفاظت و توسعه حیاتتدوین شیوه-

نظرگرفتن ماهیت راتع و آبخیزداري کشور با درارتقاي ساختار تشکیالتی سازمان جنگلها، م-4

فرابخشی منابع طبیعی تجدیدشونده و اختیارات و وظایف سازمان مذکور

هاي موردي نظیر ها و برنامههاي بخشی و انتزاعی بخش اجرا در قالب طرحپرهیز از فعالیت-5

سازگان جنگلیبومها در قالب طرحی واحد با هدف مدیریت گیاهان دارویی و تجمیع برنامه

عنوان میراث طبیعی و رعایت اصول مربوط به ههاي زاگرس بالمللی جنگلثبت ملی و بین-6

آن
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هاي زاگرسریزي در بخش آموزش براي تدریس دروس مرتبط با جنگلبرنامه-7

سازگان جنگلی زاگرسزوال بومبحران هاي پژوهشی مرتبط با اولویت اجراي طرح-8

هاي حفاظتی، احیایی و پایشیمهبرناب) گروه

گیرند:   هاي زیر قرار میدر این بخش، برنامه

سازگان مناطق آلودهبرداري و دخالت عرفی در بومممانعت یا محدود کردن هر نوع بهره-1

هاي زاگرس هاي غالب جنگلبررسی توان تولید بذر گونه-2

هاي ظور پایش روند تغییرات زوال جنگلمنایجاد و مدیریت قطعات ثابت آماربرداري به-3

زاگرس

زوال و روند تغییرات آنهثر در بروز پدیدؤهاي مملی و استانی پایش عاملهطراحی سامان-4

هاي زاگرس ها در جنگلپایش و ثبت اطالعات آفات و بیماريهایجاد شبک-5

سازگان جنگلی ر زوال بومهاي کلیدي و تأثیرگذار (حیاتی و غیرحیاتی) ببررسی نقش عامل-6

زاگرس 

هاي موجودهاي زاگرس و لغو پروانهچراي دام جدید در جنگلهعدم صدور پروان-7

منظور خروج کامل دام در درازمدتهاي زاگرس بهساماندهی و تعدیل دام ساکن در جنگل-8

اي جنگلی ههاي چندمنظوره و ممنوعیت زراعت زیرآشکوب تودهسازي توده با گونهغنی-9

هاي نمونه زاگرس هر استان جنگلی در رویشگاهگاهعنوان ذخیرهگزینش مناطق مناسب به-10

با حداکثر مساحت ممکن

دیدههاي سطحی در مناطق آسیبهاي آبخیزداري و مدیریت آبتمرکز فعالیت-11

اي پاكهنشینان زاگرس و جایگزینی تدریجی آن با انرژيتأمین سوخت فسیلی جنگل-12
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تعیین حدود اراضی جنگلی در منطقه رویشی زاگرس با پشتوانه قانونی-13

دیدههاي مقطعی مناطق بحرانی و آسیبقرق-14

هاي پژوهشی در منطقه زاگرسها و سایتتقویت، تجهیز و توسعه مراکز، ایستگاه-15

شده تخریبر مناطقهاي حفاظت، احیاء و توسعه جنگل دتأمین منابع مالی براي فعالیت-16

محیطیهاي زیستبرنامهج) گروه

هاي پیشنهادي این گروه عبارتند از:برنامه

زیستاي سازگار با محیطمنطقهههاي کالن توسعتأکید بر اجراي طرح-1

اي در هر سطح و اندازه در منطقه هاي توسعهها و پروژهی برنامهزیستمحیطالزام ارزیابی -2

رویشی زاگرس

بوم زاگرسی زیستزیستمحیطگذاري اقتصادي کارکردهاي ارزش-3

ممنوعیت دفن زباله در جنگل -4

حفظ، احیاء و توسعه تنوع زیستی زاگرس-5

هاي اجتماعی، آموزشی و ترویجیبرنامهد) گروه

:گیرنددر این گروه قرار میهاي زیربرنامه

هاي سازگار با طبیعت مانند ل با اجراي فعالیتکاهش و تغییر وابستگی جوامع محلی به جنگ-1

گردي، زنبورداري و کشت گیاهان دارویی و محصوالت فرعیطبیعت

هاي سازمانهاي مردمی واي و محلی و جلب مشارکترسانی در سطح ملی، منطقهاطالع-2

هاي پیشنهاديها) در راستاي برنامهغیردولتی (سمن
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همنظور ارائسازگان جنگلی زاگرس بهبا موضوع زوال بومهاي آموزشیبرگزاري کارگاه-3

اي و ملینظر در این خصوص در سطوح منطقهجدیدترین دستاوردها و بحث و تبادل

هاي ها و تریبونسیما، روزنامهوهاي عمومی کشور نظیر صدااستفاده از ظرفیت رسانه-4

هاي طبیعی کشوربومو احیاي زیستسازي در زمینه آشنایی، حفاظت منظور فرهنگعمومی به

سازگان جنگلی زاگرس مدیریت پایدار بوماقدامبرنامه - 

باشد:شرح زیر میبهبرنامه کلی 7در قالب برنامه اقدام 

) برنامه اقدام مدیریت جنگل1

بندي مناطق آلوده شناسایی و پهنه-

قرق و اجراي عملیات بهداشتی و پرورشی -

هاي پیشاهنگ و پرستار هاي بومی و در صورت لزوم گونهنهبذرکاري با گو-

نیاز  با رعایت اصالح ترکیب جنگل در هاي بومی مقاوم به خشکی و کمکاري با گونهنهال-

آینده 

ها (زادآوري طبیعی جنگل) حیات طبیعی گونهتسهیل تجدید-

هاي زاگرسی اي استانهسازي نهالستانآوري بذر گونه هاي بومی و تجهیز و بهجمع-

سازگان مناطق آلوده ممانعت از برداشت محصوالت فرعی جنگل در بوم-

انجام عملیات آبخیزداري نظیر مدیریت هرزآب و ذخیره نزوالت -

) برنامه اقدام امور تولیدات دامی2

سازگان مناطق آلوده کردن چراي دام در بومممانعت یا محدود-

هاي موجود هاي زاگرس و لغو پروانهراي دام جدید در جنگلچهعدم صدور پروان-
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منظور خروج کامل دام در درازمدت هاي زاگرس بهساماندهی و تعدیل دام ساکن در جنگل-

صنعتینشین در راستاي پرواربندي نیمهمندي دام عشایر کوچساماندهی و نظام-

) برنامه اقدام امور تولیدات زراعی3

یرکشت دیم گندم در کل زاگرس  با اولویت زراعت زیراشکوب کاهش سطح ز-

درصد 10ممنوعیت کشت دیم گندم در اراضی با شیب بیشتر از -

هاي بومی و جایگزینی کشت دیم گندم با کاشت گیاهان دارویی چندساله با اولویت گونه-

سازگار با منطقه 

از آبی زیادي دارند و احتمال آسیب شده و جدید که نیهاي اصالحممانعت از کشت گونه-

.رساندن به اقلیم منطقه را دارند

) برنامه اقدام انرژي4

نشینان زاگرسنیاز جنگلتأمین سوخت فسیلی مورد-

هاي پاكجایگزینی تدریجی سوخت فسیلی با انرژي-

) برنامه اقدام ترویج و مشارکت مردمی5

هاي خرد هاي عرفی)، تشکیل صندوقب محدودهسازي جوامع محلی (ترجیحاً در قالتشکل-

سازي و الگوهاي نمونه موفق هاي ظرفیتاعتباري و کارگاه

هاي زاگرس برداي از جنگلتوانمندسازي جوامع محلی در راستاي کاهش فشار بهره-

ومهاردستی،صنایعتوسعه(جنگلپایداريباسازگاراکوسیستمتولیديتواناستفاده از-

گردشگري قارچ، توسعهعسل، پرورشزنبورپرورشچوب،فصلی، زراعتهايآبلکنتر

غیره) وسبز
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هاي هاي مردمی و سازماناي و محلی و جلب مشارکترسانی در سطح ملی، منطقهاطالع-

هاي پیشنهادي ها) در راستاي برنامهغیردولتی (سمن

همنظور ارائازگان جنگلی زاگرس بهسهاي آموزشی با موضوع زوال بومبرگزاري کارگاه-

اي و ملی نظر در این خصوص در سطوح منطقهجدیدترین دستاوردها و بحث و تبادل

هاي عمومی ها و تریبونسیما، روزنامهوهاي عمومی کشور نظیر صدااستفاده از ظرفیت رسانه-

ي طبیعی کشور هابومسازي در زمینه آشنایی، حفاظت و احیاي زیستمنظور فرهنگبه

) برنامه اقدام ارزیابی، پایش و نظارت6

هاي منظور پایش روند تغییرات زوال جنگلایجاد و مدیریت قطعات ثابت آماربرداري به-

زاگرس 

زوال و روند تغییرات آن هثر در بروز پدیدؤهاي مملی و استانی پایش عاملهطراحی سامان-

هاي زاگرس ها در جنگلآفات و بیماريپایش و ثبت اطالعات هایجاد شبک-

هاي زاگرسگل در جنگلدار و بیایجاد شبکه پایش و ثبت اطالعات گیاهان گل-

زیست) برنامه اقدام محیط7

شده عنوان قطعات شاهد در مناطق حفاظتهاي جنگلی بلوط بههایی از تودههتعیین محدود-

هاي زاگرسی  تانزیست در هر یک از اسسازمان حفاظت محیط

زیستاي سازگار با محیطمنطقهههاي کالن توسعتأکید بر اجراي طرح-

اي در هر سطح و اندازه در منطقه هاي توسعهها و پروژهمحیطی برنامهالزام ارزیابی زیست-

رویشی زاگرس 

بوم زاگرس ی زیستزیستمحیطگذاري اقتصادي کارکردهاي ارزش-
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منظور جلوگیري از دفن زباله هاي نوین بهازیافت پسماندها با استفاده از فناوريساماندهی و ب-

در جنگل 


