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یکـی از مسـائل کلیدی پس از کاشـت نهـال،  مراقبت و نگهـداری از آن 
تـا اسـتقرار کامـل اسـت. اگـر مراقبـت به درسـتی انجـام نشـود، بسـیاری از 
نهال هـا پـس از مدتـی از بیـن می رونـد. در ایـن راسـتا، انجـام مراقبت هـای 

زیـر از نهال هـای کاشته شـده، توصیـه می شـود:

y  :مراقبت در برابر کمبود آب و کم آبی
تأمیـن آب مـورد نیـاز بـرای مراقبـت از نهال های 
کاشته شـده بسـیار مهـم اسـت. در همین راسـتا، باید 
پیـش از اقـدام بـه کاشـت، منابـع آبـی اطـراف محل 
کاشـت )مانند رودخانه، جوی آب، اسـتخر ذخیره آب 
و غیـره( را شناسـایی کـرد. در مـواردی کـه نیـاز بـه 
آبیـاری اسـت، نـوع سیسـتم آبیـاری و امکانـات مورد 
نیـاز )شـلنگ، آب پـاش، نیـروی انسـانی و غیـره( نیز 

اسـت. ضروری 

y :مراقبت در برابر شیوع آفات و بیماری ها
از  دوره ای  بازدیـد  و  بررسـی  ایـن خصـوص،  در 
نهال هـای کاشته شـده، از نظـر آثـار شـیوع آفـات و 
بیماری هـا ضـروری اسـت. در صـورت مشـاهده آفات 
در  آفت کش هـا  و  سـموم  از  اسـتفاده  بیماری هـا،  و 

فواصـل زمانـی معیـن، قابـل توصیـه اسـت. 
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y  :مراقبت در برابر عوامل طبیعی
مراقبـت در برابـر عوامـل طبیعـی به ویـژه عوامـل 
جـوی ماننـد بـاد، طوفـان، برف،  رگبـار، باران شـدید، 
یخبنـدان و تابـش شـدید آفتـاب، بـرای حفـظ نهـال 
ایـن خصـوص،  در  اسـت.  مهـم  بسـیار  کاشته شـده 
ایجـاد بادشـکن در اطـراف نهال هـا و اسـتفاده از قیم 
بـرای مراقبـت نهال هـا در برابـر بـرف، رگبـار و غیـره 
توصیـه می شـود. همچنیـن، بسـته بـه گونـه هـدف 
ممکـن اسـت نیـاز بـه ایجـاد سـایه بان های مصنوعی 
در مناطـق بـا تابـش شـدید آفتـاب، ضـروری باشـد.

y  :مراقبت در برابر آسیب حیوانات
ضروری است آسیب احتمالی حیوانات به نهال های 
)به دلیل  کاشت  اول  سال های  در  به  ویژه  کاشته شده 
مورد  عنوان مسأله ای جدی  به  نهال ها(،  بودن  ضعیف 
توجه قرار گیرد. ایجاد حصار در اطراف نهال ها، بازدید 
دوره ای برای بررسی سالمت ریشه، طوقه و ساقه نهال ها 
در برابر آسیب حیوانات وحشی و اهلی ضروری است. در 
صورت مشاهده آسیب حیوانات، ضروری است از مبارزه 

بیولوژیک در برابر حیوانات آسیب زننده، استفاده کرد.

y  :مراقبت در برابر ضعیف شدن خاک
در ایـن خصوص، حفظ غنـا و حاصل خیزی خاک 
در تمـام مدت، ضروری اسـت. بنابرایـن، در خاک های 
بـا حاصلخیـزی بسـیار ضعیـف، تقویت خـاک نهال ها 

بـا کودهـای آلی می توانـد مدنظر قـرار گیرد.
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فعالیت های ترویجی  �
y  آشـنا کـردن همـه اقشـار به  ویـژه دانش آمـوزان، کـودکان و نوجوانـان با

ارزش هـای جنـگل و اهمیـت حفـظ و نگهـداری نهال هـای جنگلـی
y  ترویـج و توصیه هـای کاشـت نهـال  و نگهـداری از آنهـا بـا تأکیـد بـر

آموزه هـای دینـی در اسـالم بـا اسـتفاده از رسـانه های نوشـتاری و دیـداری
y  فرهنگ سازی در خصوص نگهداری از نهال ها
y  ،آمـوزش نگهـداری از نهال هـا بـه عمـوم مـردم به ویـژه دانش آمـوزان

کـودکان و نوجوانـان

مشارکت های مردمی �
y  ،در صـورت رؤیـت و اطـالع از تخریـب، تصـرف، قطـع غیرمجـاز نهال ها

شـیوع آفـات در جنـگل کاری، ورود حیوانات اهلی در عرصه های کاشته شـده 
و هرگونـه آثـار مخـرب، از طریـق شـماره تلفـن امـداد جنـگل )۰۹۶۹۶ یـا 
۱۵۰4( کـه در اسـتان های کشـور به صـورت رایـگان و شـبانه روزی فعالیـت 

دارنـد، اقدام شـود.
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y  مشـارکت در طـرح همیـاران طبیعـت و تشـویق مـردم بـه آن، امـری
پسـندیده بـا ارزش هـای اجتماعـی، فرهنگـی و محیط زیسـتی فراوان اسـت. 
در ایـن طـرح، عموم مـردم، فعـاالن محیط زیسـت و سـازمان های مردم نهاد، 
معنـوی،  و  غیرانتفاعـی  انگیزه هـای  بـا  و  گروهـی  یـا  انفـرادی  به صـورت 
سـازمان منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کشـور و مؤسسـه تحقیقـات جنگل ها 
و مراتـع کشـور را در پیشـبرد اهـداف عالیـه که همانـا حفظ، احیا، توسـعه و 
بهره بـرداری مسـتمر و اصولـی از منابـع طبیعی، جنگل و جنگل کاری اسـت، 

یـاری می کننـد.
y  مشـارکت عموم مردم در کاشـت نهال ها و آشـنایی بـا روش های مراقبت

از آنهـا در هفتـه منابـع طبیعـی )۱۵ تا 22 اسـفندماه( و اهدای نهـال رایگان 
بـه عمـوم افـراد مشـارکت کننده، به منظور ایجـاد انگیـزه، آمـوزش، تمرین و 

فراگیـری کاشـت نهـال و مراقبت از آن توصیه می شـود.
y  مؤسسـه فرهنگی و محیط زیسـتی روسـتاگل نمودی موفق از مشـارکت

مردم در حفظ منابع طبیعی اسـت. این مؤسسـه از سـال ۱3۹3 فعالیت های 
درخـت کاری، پاک سـازی طبیعـت، احیـا جنـگل، چـاپ کتـاب، فیلم سـازی 
پژوهشـی، آموزشـی و فرهنگی خود را با هدف آشـتی و آشـنایی بیشتر مردم 
بـا طبیعـت آغـاز کـرد. از دیگـر فعالیت های شـاخص ایـن مؤسسـه می توان 
به طرح های هدیه درخت، روسـتای سـبز، همیار جنگل، کسـب و کار سـبز، 

نشـو و نما و قلک سـبز اشـاره کرد.
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