
نی  اولین جلسه هماهنگی کمیته های علمی استا
درختیک میلیارد نهضت مردمی کاشت 

1401اسفند ماه 21
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورموسسه 

باحضور رؤسا و دبیران کمیته های علمی استانی



درختنهضت مردمی کاشت یک میلیارد 
شفرصتی تاریخی در اختیار سازمان تات برای محک زدن توانمندی های

:موسسات مختلف تحقیقاتی دخیل
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور•
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری•
موسسه تحقیقات خاک و آب•
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی•
پژوهشگاه بیوتکنولوژی•
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی•
موسسه تحقیقات شوری•
موسسه تحقیقات دیم•

معاونت آموزش
معاونت ترویج



اصول مورد تاکید کمیته علمی



اصول علمیرعایت -1
و توصیه های علمی کمیتهرعایت اصول علمی الزام تمامی دست اندرکاران طرح به -1

راه اندازی کمیته علمی
کشوربه ریاست موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

: رئیس کمیته•
وررئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کش•

:اعضای کمیته•

محققین مرتبط•
دانشگاهیان•
کارشناسان اجرایی نخبه•
بازنشستگان باتجربه•



تکمیته علمی، ناظر بر صحت علمی فعالیت هاس
.این کمیته ماشین تاییدکننده هرگونه فعالیتی نخواهد بود

:کمیته باید
در جریان کلیه فعالیت های جاری و پیش روی واحدهای اجرائی در استان باشد •
اشراف کامل بر اصول علمی مرتبط و دستاوردهای تحقیقاتی داشته باشد•
.تحقیقاتی سنجیده شونددستاوردهای و اصول علمی تصمیمات و فعالیت ها براساس •
.راه کارهای علمی و اصولی تدوین و به صورت مکتوب به واحدهای اجرائی ابالغ شود•



موفق و ناموفقتجارب -2
گذشتهتجارب موفق و ناموفق اخذ درس ها و عبرت های الزم از -2

کمربندهای سبز  
پارک چیتگر

طرح حرم تا حرم
...و 



از تجارب تلخ گذشته درس بگیریم
تحت تاثیر جو قرار نگیریم

بی مطالعه کار نکینم
به اصول علمی پایبند باشیم

از نتایج تحقیقاتی داخلی و خارجی استفاده کنیم
فایده طرح را درنظر بگیریم-هزینه

از متخصصین ماهر و صاحب نظر استفاده کنیم



هالو علمی بودن کاشت یک میلیارد نمعقول -3

یلیارد  معقول و علمی بودن کاشت یک ماشاره به توانمندی ها و ظرفیت های کشور و -3
نگل ها و ، باتوجه به نتایج طرح راهبردی احیا و توسعه جنگل از سوی موسسه تحقیقات جنهال

.  مراتع کشور

میلیون هکتار3.7: ظرفیت احیای جنگلهای کشور



بودن اجرای این طرحتدریجی -4
طرح به در بازه زمانی طوالنی، و محدود نکردنتدریجی بودن اجرای این طرح تاکید بر -4

چهار سال آینده



امگام است، نه آخرین گاولین تولید نهال، -5

مین اصلی و این طرح است و کاشت در زتولید نهال اولین گام تاکید بر اینکه کاشت و -5
ی برداشته  مراقبت از آنها پس از کاشت مهمتر از گام اول است که باید به خوبی و طبق اصول علم

.شوند



ده و تعداد درختان کاشته شارزشیابی براساس -6
استقرار یافته در زمین اصلی

اشته شده درختان کتاکید بر لزوم نظارت کامل بر اجرای طرح و ارزشیابی آن براساس تعداد -6
.پس از دو سالو استقرار یافته در زمین اصلی 



کشور اصل استغذایی امنیت -7

ولیدات زراعی، باغی، تاکید بر اینکه کاشت یک میلیارد درخت نباید هیچ گونه تاثیر منفی بر ت-7
را ی کشور امنیت غذایبه عبارت دیگر به هیچ روی این طرح نباید . مراتع و دام و طیور بگذارد

.تحت الشعاع خود قرار دهد



موضوع آب بسیار مهم است-9و 8

:ازو تاکید شود آب مورد نیاز این طرح عمدتا باید موضوع آب اشاره همیشگی به -8
آبهای سبز، 

و ( آب فاضالب)نامتعارف آبهای 
در یا  آب 

.تامین شود
ر یکی دو ، آنهم دآبیاری یک تا دو بار در سال، دالیل علمی مبنی بر اینکه 8باتاکید بر بند -9

قتصادی  سال اولیه و قطع آبیاری در سالهای آتی و استفاده از آب های سبز برای همیشه، از لحاظ ا
.قابل دفاع و مقرون به صرفه است، نیز ارائه شود



های بومیفقط نهال -10

ق دیگر هر منطقه و ممنوعیت جدی کاشت نهال های مناطکاشت نهال های بومی تاکید بر -10
.به ویژه مناطقی که از لحاظ اقلیمی متفاوت اند



بذور مورد نیازتامین کننده محاوط بذری-11

.رحمورد تایید موسسه در تامین بذور مورد نیاز طمحاوط بذری توصیه به استفاده از -11



های تحقیقاتی مرتبطتدوین طرح -12

ف از انتخاب  ، در مراحل مختلطرح های تحقیقاتی مرتبطالزام مجریان طرح به استقبال از -12
اله از آنها گونه های مناسب، بذر مناسب، تولید نهال مناسب، کاشت در زمین اصلی و مراقبت چند س

...(اکتو و اندومیکوریزاها، پایش آفات و بیمارگرها و )



محتواهای تولید شده -13

توسط کمیته علمیمحتواهای تولید شده اشاره و ارجاع مجریان و مردم به -13



یاز انتشارات کمیته علم
:کمکبه 

علمیهیات اعضای 
ع موسسه تحقیقات جنگل ها و مرات کشور



اوضاعمدیریت -14

ت مدیریجلوگیری از بروز هرگونه سوء تفاهم در انجام وظائف محوله با مجریان طرح و -14
:به نحوی کهاوضاع 

اوال تمامی توصیه های کمیته مورد استقبال قرار گیرد، 
.جاد نشودثانیا ضمن الزام مجریان به رعایت اصول علمی، احساس ایجاد مانع از سوی کمیته علمی، در مجریان ای



استان، پاسخ گوی نهاییعلمی کمیته -15

.کمیته علمی استان باید پاسخ گوی تمامی اقدامات انجام شده در استان باشد
.تاییدکند•
.توصیه های اصالحی ارائه کند•
.صریحا و مکتوب، مخالفت کند•



مستندسازی کلیه وقایع اتفاقیه-16
تهیه گزارش جلسات کمیته و صورتجلسات-1
بازدیدهای میدانی و رصد و ثبت گزارشات مربوط به فعالیت های جاری واحدهای  -2

اجرایی
شرکت در جلسات مرتبط در استان و رصد و ثبت تصمیمات اجرائی متخذه-3
ارسال مرتب گزارشات استانی به دبیرخانه کمیته  -4


