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باتوجه به پراکنش جنگل های کشــور در ۵ ناحیه رويشــی شامل هیرکانی، 
زاگرســی، ايران تورانی، خلیج عمانی و ارســباران و غنــا وفون و فلورمنحصر 
بفرد اين مناطق و همچنین کارکردهای اکولوژيکی و زيســتی متعدد در اين  
جنگل ها، ضرورت مستندســازی و ايجاد بانــک اطالعات طرح ها و پروژه های 
اجرائــی و توجه بیشــتر به مباحث آموزشــی و ترويجــی از اهمیت ويژه ای 
برخوردار می باشــد. بر اين اساس و در طی سال های گذشته، دستورالعمل ها، 
شــرح خدمات و ضوابط فنی اجرايی متعددی بــه ادارات کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خارج از شمال کشور به منظور تحقق اهداف سازمانی و در راستای 
موضوعــات مرتبط با 1- ارتقا حفاظت و اعمــال مديريت پايدار بر جنگل های 
کشــور 2- احیا و توسعه رويشگاه های جنگلی 3- ارتقای مشارکت مردمی در 
روند تهیه و اجرای طرحهای منابع طبیعی 4- کاهش عوامل تخريب و فشــار 

بر عرصه های جنگلی ارسال و ابالغ شده است.

از همین روی، ۵فقره دســتورالعمل و شــرح خدمــات با عناوين:

 - شــــرح خدمــات تهیه طــرح جنگلکاری اقتصــادی با مشــارکت مردم
- ضوابط تعیین محدوده اســتقرار گونه و مرز ذخیر ه گاه جنگلی 

- دستورالعمل اجرايی مديريت ذخیره گاه های جنگلی

- راهنمای تهیه طرح مديريت ذخیره گاه های جنگلی

و راهنمای اجرای طرح ملی زراعت چوب که با همت کارشناسان محترم مرکز 
جنگل های خارج از شــمال و اعضای محترم شــورای عالی وقت سازمان  در 
طی سال های 94 لغايت 98تهیه و تدوين شــــده اســت، از بین اطالعات و 
مســتندات متعدد، انتخاب و به زيور نشر آراسته و جهت استفاده کارشناسان 
 بخش اجرا و عالقمندان به منابع طبیعی و حوزه محیط زيست از نظر می گذرد.

امید اســت با ارسال نقطه نظرات ارزشمند خود، اين ســازمان را در راستای 
اهداف و رسالت سازمانی خود ياری نمايید.

مسعودمنصور
معاونوزیروریاستمحترم

سازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریکشور

سخن نخست



مدير كل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استان
موضوع : بخشــنامه نحوه عمليات جنگلكاري و توسعه جنگل با مشاركت جوامع محلي ذيحق در 

سال ١٣٩٤

با سالم 
مشارکت مسئوالنه و آگاهانه جوامع محلی ذيحق در اجرای طرح ها منابع جنگلی، الزمه حفاظت پايدار و توسعه 
جنگل های بومی کشــور می باشــد .در اين زمینه نظر به اهمیت اجرای جنگلکاری و توسعه جنگل در راستای 
الزامات مرتبط با اســناد باالدستی و برنامه های توسعه ای و همچنین کاهش پیامدهای ناشی از اثرات تغییرات 
اقلیمی در کشــور و باهدف افزايش سهم مشــارکت مردمی در فرآيند اجرا و مراقبت و نگهداری از عرصه های 
جنگلکاری شــده، به موجب اين بخشنامه و دستورالعمل فنی پیوست آن سیاست های اجرائی همچنین ضوابط 
فنی مرتبط با عملیات جنگلکاری و توسعه جنگل در سالجاری و با رويکرد مشارکت مردمی به شرح ذيل ابالغ 
می گردد. انتظار می رود براســاس محورهای ابالغی و شیوه های نظارتی مشخص شده، برنامه ريزی الزم جهت 
اجرائی شــدن اين بخشنامه و تحقق اهداف برنامه ای مد نظر در ســطح ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استانها بعمل آيد. مسئولیت حسن اجرايی اين بخشنامه بر عهده مدير کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر استان 

می باشد. 
1- کلیه مناطق اجرائی جنگلکاری و توســعه جنگل در ســال 1394می بايست در محدوده طرح های مصوب 
مديريت پايدار جنگل )شامل طرح جنگلداری چندمنظوره يا طرح مديريت منابع جنگلی ( انتخاب گردد ،لیکن 
عالوه برســطوح دارای طرح چنانچه درخارج ازمحدوده طرحهای مذکور،اراضی مســتعدبرای امرتوسعه جنگل 
وجودداشــته باشد،مراتب براساس نیازســنجی و تقاضای جوامع محلی ذيحق و تايید کمیته فنی قابل عملیاتی 

شدن میباشد. 
2- اولويت اجرايی طرح جنگلکاری و توسعه جنگل با مشارکت جوامع محلی ذيحق در منطقه عملیاتی واقع در 

محدوده پايلوت طرح جامع حوزه آبخیز الگويی می باشد.
3- از آنجائیکه مجريان طرح های جنگلداری و جوامع محلی ذيحق عرفی می باشــند، لذا ازاعتبارات دولتی در 
رديف های ســازمانی جهت اجرای عملیات به منظور بستر سازی ،عملیات اجرائی کاشت، مراقبت و نگهداری و 
آبیاری در مناطق اجرای طرح  استفاده نخواهد شد. معاونت برنامه ريزی و توسعه مديريت منابع انسانی موظف 
است نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز جهت تامین بذر و نهال اين برنامه اجرائی از طريق موافقت نامه های ملی 
اقدام نمايد . ضمناً ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتانها مکلفند پیگیريهای الزم را در سطح هر استان 

جهت اجرای عملیات بعمل آورند .
4- احیاء و بازســازی اراضی جنگلی تخريب يافته با پوشــش 1 إلی ۵ درصد با اســتفاده از گونه های اقتصادی 
ســازگار و در قالب طرحهای جنگلکاری اقتصادی  با مشــارکت جوامع محلی و صاحبان عرف از طريق ماده 3 

قانون حفاظت و بهره برداری )ابالغیه 94/1/11004 مورخ 94/4/30 ( مشمول اين بخشنامه می گردد .
۵- ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها با رعايت شیوه نامه تخصیص و واگذاری اراضی  جهت توسعه 
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 دارد
 

 استان آبخيزداري و طبيعي منابع محترم كل مدير

 ١٣٩٤ سال در ذيحق محلي جوامع مشاركت با جنگل توسعه و جنگلكاري عمليات نحوه بخشنامهموضوع : 
 با سالم 

 نگهای بومیوسعه جتمشارکت مسئوالنه و آگاهانه جوامع محلی ذیحق در اجرای طرح ها منابع جنگلی ، الزمه حفاظت پایدار و 
و  د باالدستیا اسنار می باشد .در این زمینه نظر به اهمیت اجرای جنگلکاری و توسعه جنگل در راستای الزامات مرتبط بکشو

شارکت مش سهم برنامه های توسعه ای و همچنین کاهش پیامدهای ناشی از اثرات تغییرات اقلیمی در کشور و باهدف افزای
 فنی پیوست رالعملز عرصه های جنگلکاری شده ، به موجب این بخشنامه و دستومردمی در فرآیند اجرا و مراقبت و نگهداری ا

شارکت یکرد مآن سیاست های اجرائی همچنین ضوابط فنی مرتبط با عملیات جنگلکاری و توسعه جنگل در سالجاری و با رو
 رنامه ریزیه ، بارتی مشخص شدمردمی به شرح ذیل ابالغ می گردد . انتظار می رود براساس محورهای ابالغی و شیوه های نظ

 ری استانهابخیزداآالزم جهت اجرائی شدن این بخشنامه و تحقق اهداف برنامه ای مد نظر در سطح ادارات کل منابع طبیعی و 
  باشد. بعمل آید . مسئولیت حسن اجرایی این بخشنامه بر عهده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر استان می

ایدار پمی بایست در محدوده طرح های مصوب مدیریت 1394ی جنگلکاری و توسعه جنگل در سال کلیه مناطق اجرائ -1
ی طرح ح داراجنگل)شامل طرح جنگلداری چندمنظوره یا طرح مدیریت منابع جنگلی ( انتخاب گردد ،لیکن عالوه برسطو

ازسنجی و ساس نیته باشد،مراتب براچنانچه درخارج ازمحدوده طرحهای مذکور،اراضی مستعدبرای امرتوسعه جنگل وجودداش
 تقاضای جوامع محلی ذیحق و تایید کمیته فنی قابل عملیاتی شدن میباشد . 

ه پایلوت محدود اولویت اجرایی طرح جنگلکاری و توسعه جنگل با مشارکت جوامع محلی ذیحق در منطقه عملیاتی واقع در -2
 طرح جامع حوزه آبخیز الگویی می باشد .

های  ر ردیفدریان طرح های جنگلداری و جوامع محلی ذیحق عرفی می باشند، لذا ازاعتبارات دولتی از آنجائیکه مج -3
اطق اجرای در من سازمانی جهت اجرای عملیات به منظور بستر سازی ،عملیات اجرائی کاشت، مراقبت و نگهداری و آبیاری

یاز نتبار مورد مین اعع انسانی موظف است نسبت به تاطرح  استفاده نخواهد شد. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت مناب
عی منابع طبی رات کلجهت تامین بذر و نهال این برنامه اجرائی از طریق موافقت نامه های ملی اقدام نماید . ضمناً ادا
 وآبخیزداری استانها مکلفند پیگیریهای الزم را در سطح هر استان جهت اجرای عملیات بعمل آورند .

ی سازگار و در قالب درصد با استفاده از گونه های اقتصاد 5إلی  1بازسازی اراضی جنگلی تخریب یافته با پوشش احیاء و  -4
ره برداری قانون حفاظت و به 3طرحهای جنگلکاری اقتصادی  با مشارکت جوامع محلی و صاحبان عرف از طریق ماده 

 گردد . ( مشمول این بخشنامه می 30/4/94مورخ  11004/1/94)ابالغیه 

ضی غات در اراسعه باادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها با رعایت شیوه نامه تخصیص و واگذاری اراضی  جهت تو -5
رحهای طوزیر محترم جهاد کشاورزی ( و در راستای اقتصادی کردن  19/2/94مورخ  4078/020شیبدار) ابالغیه  

 وتعامل را معمول نمایند..  جنگلکاری با مشارکت مردم حداکثر همکاری



باغات در اراضی شــیبدار) ابالغیه  020/4078 مورخ 94/2/19 وزير محترم جهاد کشــاورزی ( و در راســتای 
اقتصادی کردن طرحهای جنگلکاری با مشارکت مردم حداکثر همکاری وتعامل را معمول نمايند.. 

6- اراضی واقع در حريم شــهرها مشــمول ماده )8( قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و 
حريم روســتا مشمول ماده )4( قانون ساماندهی و طرح هادی روستايی می گردد. ضمناً ازاجرای طرح درمناطق 

حساسی که احتمال پديده زمینخواری دارد به ويژه دراطراف شهرها خودداری شود.
7- کلیه فعالیتهای مرتبط با عملیات کاشــت و مراقبت و نگهداری از عرصه ها به صورت کامل و صرفاً توســط 

مجريان ذيحق صورت می پذيرد.
8- معاونت امور جنگل سازمان موظف است سطوح اجرائی اين عملیات را برای هر اداره کل براساس سهم برش 

100 هزار هکتاری سال 94 به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در استان های کشور اعالم نمايد. 
9- شرايط واگذاری و مدت زمان احاله بهره وری عرصه های جنگلکاری و توسعه جنگل در شرايط تمديد قرارداد 
مجريان براســاس ضوابط ابالغــی مد نظر در ابالغیه ماده 3 ) قرارداد اجرای طــرح مديريت و بهره وری منابع 

طبیعی( خواهد بود.
10- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات مذکور و تعهدات تعیین شده در سطح ادارات کل و ستاد سازمان 

به شرح ذيل خواهد بود.
- ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتانها ملزم به معرفی ناظر يا ناظرين مجرب به منظور ارتقاء نظارت 
و ارزيابی دقیق تعهدات مجری در خصوص نحوه کاشــت و مراقبت و نگهداری از عرصه می باشــند . الزم است 
گزارشــات نظارتی براساس دستورالعمل پیوست اين بخشنامه توسط ناظرين مربوطه و در مقاطع زمانی ماهانه 

به مراجع ذی ربط در ستاد سازمان ارسال گردد . 
- معاونت امور جنگل ســازمان و دفاتر ســتادی تابعه )مرکز جنگل های خارج از شــمال و دفتر جنگلکاری و 
پارک هــای جنگلی( به عنوان مســئول نظــارت و ارزيابی در خصوص فرآيند اجرائی کاشــت و نحوه مراقبت و 

نگهداری از عرصه های مذکور می باشند.
- معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان به عنوان متولی نظارت و ارزيابی عرصه های احاله مديريت شده براساس 

ضوابط ابالغی ماده 3 و پاسخگوئی الزم به ادارات کل مربوطه به منظور رفع ابهامات احتمالی می باشد.
- دفتر آموزش و ترويج مشارکت های مردمی موظف است نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی 
مورد نیاز به منظور جلب مشــارکت جوامع محلی ذيحق، تشــکلهای ذينفع محدوده طرح و در صورت ضرورت 
ايجاد تشــکل از طريق مقتضی در ســطح هر اداره کل و درمناطق اجرای عملیات اقدام الزم بعمل آورند .مرکز 
جنگل های خارج از شمال موظف است گزارش نظارتی از مجموعه اقدامات انجام شده را براساس مراحل پايش 

و ارزشیابی به صورت ماهانه به رياست سازمان اعالم نمايند. 

رونوشت
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 استان آبخيزداري و طبيعي منابع محترم كل مدير

 ١٣٩٤ سال در ذيحق محلي جوامع مشاركت با جنگل توسعه و جنگلكاري عمليات نحوه بخشنامهموضوع : 
 با سالم 

 نگهای بومیوسعه جتمشارکت مسئوالنه و آگاهانه جوامع محلی ذیحق در اجرای طرح ها منابع جنگلی ، الزمه حفاظت پایدار و 
و  د باالدستیا اسنار می باشد .در این زمینه نظر به اهمیت اجرای جنگلکاری و توسعه جنگل در راستای الزامات مرتبط بکشو

شارکت مش سهم برنامه های توسعه ای و همچنین کاهش پیامدهای ناشی از اثرات تغییرات اقلیمی در کشور و باهدف افزای
 فنی پیوست رالعملز عرصه های جنگلکاری شده ، به موجب این بخشنامه و دستومردمی در فرآیند اجرا و مراقبت و نگهداری ا

شارکت یکرد مآن سیاست های اجرائی همچنین ضوابط فنی مرتبط با عملیات جنگلکاری و توسعه جنگل در سالجاری و با رو
 رنامه ریزیه ، بارتی مشخص شدمردمی به شرح ذیل ابالغ می گردد . انتظار می رود براساس محورهای ابالغی و شیوه های نظ

 ری استانهابخیزداآالزم جهت اجرائی شدن این بخشنامه و تحقق اهداف برنامه ای مد نظر در سطح ادارات کل منابع طبیعی و 
  باشد. بعمل آید . مسئولیت حسن اجرایی این بخشنامه بر عهده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر استان می

ایدار پمی بایست در محدوده طرح های مصوب مدیریت 1394ی جنگلکاری و توسعه جنگل در سال کلیه مناطق اجرائ -1
ی طرح ح داراجنگل)شامل طرح جنگلداری چندمنظوره یا طرح مدیریت منابع جنگلی ( انتخاب گردد ،لیکن عالوه برسطو

ازسنجی و ساس نیته باشد،مراتب براچنانچه درخارج ازمحدوده طرحهای مذکور،اراضی مستعدبرای امرتوسعه جنگل وجودداش
 تقاضای جوامع محلی ذیحق و تایید کمیته فنی قابل عملیاتی شدن میباشد . 

ه پایلوت محدود اولویت اجرایی طرح جنگلکاری و توسعه جنگل با مشارکت جوامع محلی ذیحق در منطقه عملیاتی واقع در -2
 طرح جامع حوزه آبخیز الگویی می باشد .

های  ر ردیفدریان طرح های جنگلداری و جوامع محلی ذیحق عرفی می باشند، لذا ازاعتبارات دولتی از آنجائیکه مج -3
اطق اجرای در من سازمانی جهت اجرای عملیات به منظور بستر سازی ،عملیات اجرائی کاشت، مراقبت و نگهداری و آبیاری

یاز نتبار مورد مین اعع انسانی موظف است نسبت به تاطرح  استفاده نخواهد شد. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت مناب
عی منابع طبی رات کلجهت تامین بذر و نهال این برنامه اجرائی از طریق موافقت نامه های ملی اقدام نماید . ضمناً ادا
 وآبخیزداری استانها مکلفند پیگیریهای الزم را در سطح هر استان جهت اجرای عملیات بعمل آورند .

ی سازگار و در قالب درصد با استفاده از گونه های اقتصاد 5إلی  1بازسازی اراضی جنگلی تخریب یافته با پوشش احیاء و  -4
ره برداری قانون حفاظت و به 3طرحهای جنگلکاری اقتصادی  با مشارکت جوامع محلی و صاحبان عرف از طریق ماده 

 گردد . ( مشمول این بخشنامه می 30/4/94مورخ  11004/1/94)ابالغیه 

ضی غات در اراسعه باادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها با رعایت شیوه نامه تخصیص و واگذاری اراضی  جهت تو -5
رحهای طوزیر محترم جهاد کشاورزی ( و در راستای اقتصادی کردن  19/2/94مورخ  4078/020شیبدار) ابالغیه  

 وتعامل را معمول نمایند..  جنگلکاری با مشارکت مردم حداکثر همکاری

 
 

 
 
 

 

22323/1/94 

19/8/1394 

 دارد

 

 

  
 

 
 جاللي خداكرم 
 سازمان رئيس و وزير معاون

 

 رونوشت:
 



شرح خدمات تهيه طرح جنگلكاری اقتصادی 
با مشاركت مردم

بسمهتعالی

سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
معاونتامورجنگل

مرکزجنگلهایخارجازشمال

جنگل کاری اقتصادی با مشارکت مردمشرح خدمات تهیه طرح 



 فصل1 - مقدمه،ضرورت و اهداف اجرایی طرح 

1- معرفی کلی منطقه  و تشريح ويژگی های منطقه طرح )طول و عرض جغرافیايی، ارتفاع از سطح دريا، 
موقعیت و مساحت(

2- ضرورت ها واهداف اجرايی طرح 
3- سوابق اجرايی ساير طرح های مرتبط در استان 

4- بیان قابلیت، ظرفیت ها و امکانات محدوده اجرايی طرح 
5-بیان وضعیت مالکیت )حقوقی و ثبتی( در منطقه اجرای طرح  

 فصل2 - مطالعات پایه طرح )رویشگاهی، اقلیمی، پوشش گیاهی(

1- تشريح و معرفی گونه های طبیعی موجود در منطقه براساس لیست فلورستیک 
2- تشريح وضعیت اقلیمی )منحنی آمبروترمیک( - اطالعات کمی و تحلیلی بارش و دما 

3- تعیین وضعیت منابع آبی و خاکی منطقه 
1-3-منابعآبی- میزان منابع آبی قابل دسترسی و تشريح خواص شیمیايی آب منطقه 

2-3-منابعخاکی- بافت خاک، نفوذپذيری و ... و آزمايشات مرتبط با وضعیت فیزيک و شیمیايی 
خاک و تعیین محدوديت های خاکی منطقه 

4- تهیه نقشه واحد شکل زمین )همگن اکولوژيک( بر اساس نقشه های پايه فیزبوگرافی

 فصل3 - انتخاب گونه های اقتصادی چندمنظوره، طراحی کاشت و نحوه  
اجرای سامانه های آبگیر

1- انتخاب گونه های اقتصادی و مناسب با لحاظ شرايط منطقه و نحوه تامین بذر و نهال مورد نیاز کاشت 
در محدوده طرح

2- شرايط و ضوابط فنی کاشت مشتمل بر )تراکم بذرکاری و نهالکاری، تراکم و درصد کاشت گونه ها، روش 
کاشت متناسب با طراحی سامانه های آبگیر، ابعاد گوده ها، فاصله کاشت و ...(

3- تهیه نقشه رقومی کاشت )1:۵000(

 فصل4 - تعیین شرایط قانونی و ضوابط مشارکت در اجرای طرح 

1- تعیین شرايط و ضوابط مشارکت مردم در اجراء و نگهداری طرح
2-تعیین نوع و ساختار مشارکت در اجرای طرح )دولتی و غیر دولتی(
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3-شرايط افراد مشارکت جو )اشخاص حقیقی، تعاونی ا و تشکل ها و ...( 
4-بیان ضوابط قانونی مشارکت) براساس ماده 3 و ...(

 فصل5 - تهیه و تدوین برنامه های زمانی و مکانی عملیات اجرایی کاشت و 
 مراقبت از طرح

1-وضعیتمراقبتونگهداریطرحشامل:
1-1 عملیات آبیاری )شامل دفعات آبیاری - دوره آبیاری - حجم آبیاری - روش آبیاری و...(

2-1 عملیات واکاری ) درصد واکاری، نوع گونه ها و ...(
3-1 عملیات پرورشی )سله شکنی، مرمت گوده ها و بانکتها و...(

4-1 عملیات کنترل و مبارزه با آفات و امراض
2-تهیه جدول هزينه های ثابت و جاری و درآمدهای طرح به تفکیک ) 1سال اجراء +3سال مراقبت (

3- تعیین منابع مالی تهیه طرح و مراقبت و نگهداری از جنگلکاری 
4- تهیه و تدوين برنامه های زمانی و مکانی عملیات اجرايی کاشت

5-تهیه و تدوين برنامه های زمانی و مکانی عملیات اجرايی مراقبت از طرح
6- بررسی ملزومات و نیروی انسانی مورد نیاز اجراء و مراقبت از طرح 

7- نحوه نظارت بر اجرای طرح 

 فصل6 - بیالن و توجیه اقتصادی طرح در دوره ده ساله 

1- اثرات اجرايی طرح 
2- اثرات اقتصادی طرح 

3- نسبت هزينه - فايده طرح جنگلکاری اقتصادی با مشارکت مردم در طول دوره بهره برداری 

 فصل7 - ارزیابی و پایش طرح 
 

پس از پايان دوره اجرای طرح و براساس دستورالعمل ابالغی مرکز، موارد ذيل تهیه و تدوين و به عنوان 
ضمیمه کتابچه طرح، الحاق خواهد شد.

1-تکمیل نقشه های رقومی کاشت
2-مستند سازي به وسیله تصوير برداري و تهیه عکس از مراحل مختلف اجرايی و نگهداری طرح

3- تهیه شناسنامه اجرايی طرح
4-تهیه و تکمیل فرمهای نظارتی و پايش طرح
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 دارد

 

 «من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق »  
 كل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استانها مديران

 ضوابط تعيين محدوده ذخيره گاههاي جنگلي موضوع : 
 ،با سالم

 38517/12/97طی نامه شماره )راهنمای شرح خدمات تهیه طرح مدیریت ذخیره گاههای جنگلی ابالغ پیرو احتراما 
و در   (1/3/98مورخ  6574/1/98طی نامه شماره  )دستورالعمل اجرایی مدیریت ذخیره گاهها  و ( 29/11/97تاریخ 

یتهای نه ز اولوراستای اجرایی شدن فرایند تشخیص،تعیین حدود و آگهی قرق ذخیره گاه های جنگلی به عنوان یکی ا
بالغ ی جهت اجرا اذخیره گاه های جنگل، به پیوست  ضوابط تعیین محدوده استقرار و مرز  1399در سال  گانه سازمان

ه اند و گهی نشدقبلی که تا کنون آ جنگلی نسبت به تدقیق محدوده ذخیره گاههایمی گردد.  مقتضی است ادارات کل 
سبت ناره کل، جدید اقدام و پس ازتآیید محدوده توسط کمیته فنی ادجنگلی همچنین تعیین محدوده ذخیره گاههای 

ر مال،دفتمحدوده ذخیره گاهها اقدام و نتیجه را حسب مورد به مرکز جنگل های خارج شبه انتشار آگهی قرق 
ا به رکاتبات مو ذخیره گاههای جنگلی و همچنین دفتر مهندسی و مطالعات اعالم و رونوشتی از جنگلکاری،پارکها 

 شورای عالی ارسال نمایند. 

ه گاهها دوده ذخیرویب محاز تاریخ ابالغ این نامه تایید و تص الزم به ذکر است در راستای تسریع در انجام وظایف محوله
 به مدت یک سال به کمیته های فنی استان تفویض میگردد.

 
 پورمقدم كامران

 شورايعالي جنگل، مرتع و آبخيزداري رئيس
 

 رونوشت:
 آقای منصور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جناب
 آقای نوبخت معاون محترم امور جنگل جناب
 آقای شهبازی معاون محترم آبخیزداری، امورمراتع و بیابان جناب
 آقای افراسیابی معاون محترم حفاظت و امور اراضی جناب
 آقای عباس نژاد فرمانده محترم یگان حفاظت جناب
 عملکرد و پاسخگوئی به شکایات مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی یهاآقای جمشید جناب
 آقای  افالطونی مدیر کل محترم دفتر حقوقی جناب
 آقای بیانی مدیرکل محترم دفتر مهندسی و مطالعات جناب
 آقای منصوری عضو اصلی محترم شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری جناب

 
 

 
 
 

 

 7780/12/99 

25/3/1399 

 دارد

 ینژاد عضو اصلی محترم  شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزدار یآقای موسو جناب
 خانم آدبش عضو اصلی محترم  شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری سرکار
 آقای امین پور عضو محترم اصلی شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری جناب
 آقای بدری پور عضو اصلی محترم شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری جناب
 تع و آبخیزداریآقای سلیمانی اسبوئی عضو اصلی محترم شورایعالی جنگل،مر جناب
 آقای بابایی کفاکی کارشناس محترم شورای عالی جنگل جناب



شرح خدمات تهيه طرح جنگلكاری اقتصادی 
با مشاركت مردم

بسمهتعالی

سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
معاونتامورجنگل

مرکزجنگلهایخارجازشمال

  و مرز ذخیره گاه جنگلی ضوابط  تعیین  محدوده استقرار گونه



 پیرو ابالغ دســتورالعمل  اجرايی  مديريت  ذخیره گاه ها طی  نامه  شماره 98/1/6۵74 مورخ 98/3/1 و به  
منظور اجرايی  شــدن تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ  و حمايت  از منابع  طبیعی  و ذخائر جنگلی  کشور مصوب 
1371/7/۵ مجلس  شورای  اسالمی  شاخص  های  تعیین  محدوده استقرار و مرز گونه  های  ذخیره گاهی  برای  

اعالم آگهی  قرق به  شرح زير اعالم می  گردد:

 کلیات:

 بر اســاس ماده يک  قانون حفظ  و حمايت  از منابع  طبیعی  و ذخائر جنگلی  کشــور، گونه  های  شمشاد، 
زربین ، ســرخدار، سرو خمرهای ، سفید پلت ، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبیعی ، بنه  )پسته  وحشی (، 
ششم ، گردو )جنگلی ( و بادام وحشی  )بادامک ( برای  تعیین  محدوده و مرز ذخیره گاه در اولويت  قرار دارند 
و ســاير گونه  های  جنگلی  که  به  لحاظ شــرايط  اکولوژيکی  به  عنوان گونه  هــای  منحصر به  فرد و با ارزش 

ژنتیکی ،در معرض خطر و در حال انقراض شناسايی  می  شوند در اولويت  بعدی  قرار می  گیرند.
 درایندستورالعملمنظورازتراکمعبارتازتعدادپایههایدرختیگونههایذخیرهگاهی

درواحدسطحمیباشد.

 تعیین  محدوده استقرار:

 برای  تعیین  محدوده اســتقرار گونه  ذخیره گاهی  ابتدا با در نظر گرفتن  شــرايط  رويشگاه، نقاط پرتراکم  
حضور گونه  در عرصه ها شناســايی  و انتخاب و ســپس  به  سمت  مناطق  با تراکم  کمتر تسری  می يابد. بدين  
ترتیب  محدوده اســتقرار تا آخرين  پايه های  گونه  ذخیره گاهی  که  دارای  پیوســتگی  با پوشش  درختی  گونه  

مورد نظر می  باشد گسترش يافته  و خاتمه  می  يابد.

 تعیین  مرز ذخیره گاه:

 برای  مشــخص  شــدن مرز ذخیره گاه در طبیعت  ، عوارض طبیعی ) يال و دره( مالک عمل  می باشــد. 
چنانچه  محدوده استقرار و انتشار پايه  گونه  ذخیره گاهی  که  قبال تعیین  شده، از عوارض زمین  تبعیت  نکند 
هريک  از عوارض زيرکه  در نزديکترين  فاصله  به  محدوده تعیین  شــده برای  استقرار پايه ها قرار گرفته  باشد 

به  عنوان مرز ذخیره گاه لحاظ می  گردد که  به  ترتیب  اولويت  عبارتند از:
●رودخانه

●جادهومسیرهایدسترسی
●آزیموتجغرافیایی

 چنانچه  به  واسطه  تعیین  مرز با استفاده از عوارض زمین ، تعدادی  از پايه های  گونه  ذخیره گاهی  در خارج 
از مرز تعیین  شــده واقع  شود و تعداد اين  پايه  ها و مساحت  آن قابل  توجه  نباشد اين  عرصه  نیز به  محدوده 
ذخیره گاه که  در داخل  عوارض واقع  شده است  الحاق و با آزيموت مرز آن مشخص  می گردد. و در صورتی  که  
اين  تعداد پايه  از نظر وسعت  قابل  توجه  باشد به  عنوان محدوده جديد در نظر گرفته  می  شود. تصمیم گیری  

در اين  خصوص با کمیته  فنی  استان است .
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 الزامات:

 محدوده ذخیره گاه بايد با اولويت  از مناطق  بکر و کمتر تخريب  شده انتخاب شود در صورت عدم وجود 
منطقه  بکر، و با هدف حفظ  گونه  ذخیره گاهی، انتخاب ذخیره گاه از مناطق  دســت  خورده و تخريب  شده 

نیز بالمانع  است .

 در صورت وجود راه مالرو، مســیر کوچ عشــاير و جنگل  نشــینان در محدوده ذخیره گاه اولويت  با 
تغییر مســیرهای  ياد شــده می  باشــد. در غیر اينصورت مرز بین  جاده و ذخیره گاه از هردو سمت  بايد 

گردد. محصور 

 انتخاب ذخیره گاه در محدوده حريم  روســتا طی  توافقنامه  با شــورای  اسالمی  و دهیاری  روستا اجرايی  
گردد. از اين  طريق  امکان حفاظت  و مديريت  بهتر ذخیره گاه میسر خواهد شد.

 در صورت درخواســت  ســازمان حفاظت  محیط  زيســت  برای  ارتقاء ســطح  حفاظتی  عرصه  های  واجد 
گونه هــای  ذخیره گاهی  به  يکی  از مناطق  چهارگانه  حفاظت  محیط  زيســت ، ابتدا بايد محدوده ذخیره گاه 
برای  انجام فرآيند آگهی  قرق از محدوده مورد درخواست  آن سازمان کسر و سپس  در ارتباط با بقیه  عرصه  

اظهار نظر گردد.

 انتخاب ذخیره گاه در محدوده مناطق  چهارگانه  تحت  مديريت  ســازمان حفاظت  محیط  زيســت  بايد با 
هماهنگی  و موافقت  سازمان مذکور انجام شود.

 ادارت کل  موظفند گروه های  کارشناسی  متشکل  از کارشناسان خبره جنگل ، نقشه  برداری  و GIS برای  
انجام عملیات صحرايی، تعیین  محدوده استقرار گونه  ها و مرز ذخیره گاه و برداشت های  زمینی  تعیین  نمايند.

 مســتثنیات و تاسیسات موجود در محدوده تعیین  شده برای  ذخیره گاه های  جنگلی  بايد مشخص  و از 
مساحت  آگهی  کسر گردد.

 تمامی  نقشــه های  تهیه  شــده از محدوده ذخیره گاه های  استان بايد بر اساس استانداردهای  اعالمی  از 
ســوی  دفتر مهندســی  و مطالعات ســازمان و به  صورت رقومی  در اداره مهندسی  و مطالعات استان تهیه  و 

ارايه  گردد.

 مرجع  تصويب  محدوده اســتقرار؛ مرز ذخیره گاه و نقشــه  های  رقومی  تهیه  شــده ، کمیته  فنی  در 
می باشد. استان 
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  پس  از تصويب  مرز و نقشــه  ذخیره گاه، فرآيند انتشــار و اعالم آگهی  قرق برای  محدوده مصوب انجام 
خواهد شد.

طرح مدیریت  ذخیره گاه:

 پس  از انتشــار آگهی  قرق؛ الزم اســت  تا اليه های  ضربه گیر برای  ذخیرگاه پیش  بینی  شــود. و سپس  
طرح مديريت  ذخیره گاه های  جنگلی  )مجموعا برای  محدوده آگهی  شــده و اليه  های  ضربه  گیر( بر اســاس 
راهنما و شرح خدمات تهیه  طرح مديريت  ذخیره گاه های  جنگلی  که  طی  نامه  شماره 97/12/38۵17مورخ 

97/11/29 ابالغ شده است  در دستور مطالعه  و تهیه  طرح قرار گیرد.

 الزم به  ذکر است  چنانچه  شرايط  عرصه  اجازه دهد می توان تا ۵ ناحیه  ضربه  گیر که  مساحت  مجموع آنها 
حداکثر ۵ برابر مســاحت  محدوده ذخیره  گاه آگهی  شده يا معادل ۵ برابر فاصله  مرکز ذخیره گاه تا آخرين  

تک  پايه  گونه  ذخیره گاهی  است ، در نظر گرفته  شود.

 چنانچه  در برخی  ذخیره گاه ها با توجه  به  شــرايط  عرصه  امکان پیش  بینی  اليه  ضربه  گیر وجود نداشــته  
باشد طرح صرفا برای  محدوده ذخیره گاه تهیه  می  گردد.

 با توجه  به  ضرورت مديريت  يکپارچه  ذخیره گاه ها و با هدف حذف عواملی  که  باعث  آســیب  رســیدن به  
يکپارچگی  ذخیره گاه می شــود. مســتثنیات موجود در محدوده و اليه های  ضربه  گیر ذخیره گاه بر اساس 

ضوابط  و قوانین  موجود تعیین  تکلیف  و به  سطح  ذخیره  گاه الحاق شود.
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بسمهتعالی

سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
معاونتامورجنگل

مرکزجنگلهایخارجازشمال

راهنمای تهیه

 طرح مدیریت ذخیره گاه های جنگلی



پیشگفتار

تنوع زيســتی که شامل "تنوع زيســت بوم ها، گونه ها  و ژن ها" است در مناطقی با 
توان اکولوژيکی پايین و آســیب پذير از نظر کمی و کیفی رو به کاهش می باشــد، 
بطوريکه گونه هائی که در يک رويشــگاه از نظر صفات ژنتیکی در مقايسه با همان 
گونه در ســاير رويشگاه ها برتر می باشند، در شرايط ويژه و حساس قرار گرفته و در 
طرح های مديريت ذخیره گاه ها مورد توجه قرار می گیرند و از طرفی به جهت اهمیت 
حفظ تنوع بیولوژيکی به منظور برقراری تعادل و پايداری اکوسیســتم ها و بیوسفر 
و ممانعــت از انقراض تعداد زيادی از گونه های مهــم گیاهی براثر دخالت های غیر 
معمول انسان، ذخیره گاه ها مورد توجه سازمان های بین المللی نیز واقع شده اند. لذا 
اهمیت موضوع ايجاب می نمايد به عنوان افرادی که در يک نظام تشکیالتی مرتبط 
انجام وظیفه می نمايیم به اين موضوع حســاس تر شــده و رسالت خود را براساس 
استانداردهای بین المللی به انجام رسانیم و در قالب طرح های مديريت ذخیره گاه ها 
ضمن شناسائی گونه های ذخیره گاهی و بررسی روند توالی اکوسیستم، دامنه و روند 
انقراض گونه های گیاهی را با مديريت مناسب کاهش دهیم به نوعی که رويشگاه از 

تعادل اکولوژيکی الزم برخوردار گردد.



 فصل اول: کلیات
 

1-1- مقدمه: اهمیت موضوع و گونه ذخیره گاهی
1-2- اهداف طرح: شمه ای از دالیل حفظ گونه های جنگلی در رویشگاه های طبیعی

1-1-2- در جهت پايداری محیط طبیعی )تنوع گیاهی(
2-1-2- دستاوردهای پزشکی، داروئی و صنعتی

1-3- سوابق مطالعاتی و اجرایی محدوده طرح

 فصل دوم: موقعیت و وضعیت منطقه

1-2-وضعیت رویشگاه: در این بخش مباحث کلی رویشگاه بررسی خواهد شد
1-1-2-موقعیت جرافیايی استان – شهرستان – بخش – دهستان

2-1-2- مساحت ذخیره گاه
3-1-2- امکان دسترسی

4-1-2-واقع بودن در داخل يا خارج از طرح های جنگلداری و يا ساير طرح های منابع طبیعی

 فصل سوم: مطالعات پایه

1-3- فیزیوگرافی و توپوگرافی منطقه:
1-1-3- تعیین مرزهای منطقه مطالعاتی براساس عوارض طبیعی ، مصنوعی و آزيموت

2-1-3-تهیه مدل ارتفاعی رقومی مناسب
3-1-3- تهیه نقشه شیب منطقه در چهار کالسه شیب 1۵-0 و 30-1۵ و 60-30 و بیش از 60 و تفسیر 

نقشه شیب با مقیاس مناسب
4-1-3- تهیه نقشه ارتفاع و تعیین حداقل ، حداکثر و متوسط ارتفاع محدوده طرح با مقیاس مناسب

5-1-3-تهیه نقشه جهت های جغرافیايی در ۵ طبقه شمال، شرق، جنوب، غرب و بدون جهت )flat( با 
مقیاس مناسب

6-1-3- موقعیت ذخیره گاه )طول و عرض جغرافیايی( و حدود اربعه و بررسی وضعیت مالکیت عرصه
7-1-3-بررسی ساير مشخصاتی که برای شناخت بیشتر از منطقه به موضوع کمک نمايد.

8-1-3-تلفیق اليه های شیب ، جهت و ارتفاع و تهیه نقشه شکل زمین
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9-1-3-تهیه  نقشه کاربری فعلی اراضی ) وضعیت موجود( با مقیاس مناسب

2-3- آب و هوا و اقلیم:
1-2-3- میزان بارندگی و پراکنش بارندگی
2-2-3- نوع بارش ها، مدت و شدت بارش

3-2-3- دمای حداکثر و حداقل مطلق و دمای متوسط روزانه ، ماهانه و ساالنه و طول دوره يخ بندان
4-2-3-تعیین نوع اقلیم به دو روش آمبروژه و دومارتن و تعیین فصل خشک حیاتی و تجزيه و تحلیل آن

5-2-3-تعیین رطوبت نسبی
6-2-3-وضعیت باد غالب

3-3- بررسی اجمالی هیدرولوژی منطقه:
1-3-3-تعیین رودخانه های دائمی و فصلی يا آبراهه های اصلی و فرعی در منطقه

2-3-3- تهیه نقشه هیدرولوژی منطقه با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس مناسب
3-3-3- بررسی اجمالی دبی متوسط و پیک آبراهه های اصلی و موثر

4-3-3- بررسی چشمه ها در منطقه و مشخص نمودن آن بر روی نقشه با ذکر دبی متوسط

4-3- زمین شناسی و ژئومرفولوژی:
1-4-3- توضیح مختصر مربوط به تشکیالت زمین شناسی منطقه ) تیپ و رخساره های ژئومرفولوژی(

5-3- بررسی خاک منطقه:
1-5-3- شناسايی افق های خاک

2-5-3-بررسی بافت خاک و ساختمان خاک
3-5-3- عمق و نوع اليه محدود کننده

4-5-3-زهکشی خاک) میزان نفوذپذيری(
5-5-3-بررسی ريشه دوانی ، سنگالخی بودن عرصه

6-5-3- بررسی فرسايش پذيری خاک
7-5-3- تعیین تیپ خاک

8-5-3- بررسی محدوديتهای خاک و شناسايی افق های محدود کننده و شوری خاک
ESP – SAR – PH -3-5-9 خاک
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10-5-3- تعیین نوع هوموس خاک
11-5–3- ارائه نقشه خاک شناسی با مقیاس مناسب

6-3- پوشش گیاهی :
1-6-3- اکولوژی انفرادی )آت اکولوژی( گونه ذخیره گاهی و  بررســی شاخص های تنوع زيستی )تنوع - 

گونه ای، غنا و يکنواختی( با تکیه بر شاخص غلبه گونه ای يا درصد تاج پوشش
2-6-3- بررســی کمی و کیفی توده ذخیره گاهی با استفاده از روش آماربرداری کالسیک )شدت با توجه 

به ساختار و همگنی و يا ناهمگنی و مساحت ذخیره گاه تعیین می شود(
1-2-6-3-بررسیساختارتودهجنگلیذخیرهگاهی

1-1-2-6-3-تعیین تراکم و درصد تاج پوشش جنگل در طبقات 0-30 ، 30-۵0، ۵0-70 و بیش از 
70 درصد  و ارائه نقشه با مقیاس مناسب

2-1-2-6-3- تعییــن تعداد و درصد تراکم گونه ذخیــره گاهی در طبقات 10-0 ، 20-10، 30-20، 
30-40، 40-۵0، ۵0-60، 60-70، 70-80 و 80 درصد به باال به همراه ارائه نقشه با مقیاس مناسب

3-1-2-6-3-دامنه پراکنش ارتفاعی گونه ذخیره گاهی
4-1-2-6-3-معرفی لیست گونه های علفی، بوته ای، درختچه ای – درختی به ترتیب فراوانی

2-2-6-3-بررسی کمی و کیفی تجديد حیات و ثبت آن در فرم های خاص و کنترل آنها در بررسی های 
آتی از هسته مرکزی در جهت مقايسه روند بازسازی

3-2-6-3-بررسی سالمت و شادابی توده
1-3-2-6-3- بررسی آفات و بیماری های منطقه و ارائه راهکارهای کنترل و مبارزه با آفات و بیماری ها

3-6-3-تحلیلجوامعگیاهی
1-3-6-3-بررسی توالی و تواتر )جنگل پیشاهنگ، بینابینی، کلیماکس(

2-3-6-3- تحلیل روند طبیعی توالی و تواتر
4-6-3-بررسی روند تخريبی و سیر قهقرايی جنگل

5-6-3-بررسی گونه های در حال انقراض، نادر، مورد تهديد و گونه های با صفات ژنتیکی برتر
1-5-6-3- رســم منحنی تعداد و طبقات قطری گونه ذخیره گاهی و مقايســه آن با توزيع نرمال و 

برآورد روند کاهش جمعیت گونه ذخیره گاهی طی 30 سال گذشته

7-3- بررسی حیات وحش منطقه
1-7-3- معرفی جانوران موجود در منطقه و بررسی تعداد، تراکم و نحوه مهاجرت آنها

2-7-3-اثرگذاری و اثرپذيری حیات وحش از گونه های ذخیره گاهی و رويشگاه مورد نظر
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 فصل چهارم: بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی

1-4- بررسی جمعیتی روستا و تعداد خانوار و افراد ساکن در مجاورت طرح و نوع اشتغال آنها
2-4- بررسی تعداد واحد دامی و نوع دام در مجاورت منطقه ذخیره گاهی
2-4-بررسی ريشه های اصلی تخريب در ذخیره گاه ) به تفکیک عوامل(

5-4-مطالعه معضالت اجتماعی و اقتصادی و ارائه طريق برای رفع نارسائی ها
6-4- بررسی و تعیین موقعیت واحدهای صنعتی يا طرح های ملی مجاور محدوده ذخیره گاه بر روی نقشه 

با مقیاس مناسب
7-4- بررسی ساير فاکتورهای تخريب

8-4- بررســی سوابق آموزشی و سطح سواد افراد و  میزان آموزش پذيری و همکاری در راستای آشنايی 
ارزش های ذخیره گاهی در جوامع محلی همجوار طرح

 فصل پنجم: تلفیق و سنتزو برنامه ریزی

1-5- تلفیق و سنتز
1-1-5- تلفیق اليه شکل زمین با اليه پراکنش و درصد تراکم گونه ذخیره گاهی و استفاده از ساير اليه های 

موثر در محدوده طرح برای تعیین هسته مرکزی و بافرها
2-5- تنظیم و ارائه برنامه مدیریت ذخیره گاه

1-2-5-انتشار آگهی قرق از طريق رسانه های گروهی و تعیین اعتبار مورد نیاز جهت اقدام
2-2-5-محصور نمودن هسته مرکزی

3-2-5- آموزش و ترويج مستمر و موثر اهالی در بحث حفظ و ضرورت ايجاد ذخیره گاه جنگلی
4-2-5- ارائه برنامه در زمینه تجديد حیات طبیعی و جلوگیری از فرسايش خاک

5-2-5- احداث ساختمان نگهبانی و گماردن قرقبان برای حفاظت و حمايت از عرصه ذخیره گاه
6-2-5- برنامه ريزی مکانی برای تاسیسات و تسهیالت تحقیقاتی، آموزشی، تفرجی و اداری

7-2-5- تهیه و تنظیم طرح تجديد نظر)بررسی ضرورت – زمان تهیه طرح و هزينه تهیه طرح(

 فصل ششم: شرح هزینه ها و برنامه زمانبندی طرح

1-6-تعیین پروژه ها و عملیات مورد نیاز در محدوده ذخیره گاه براساس زون های هسته مرکزی و زون های بافر

25

ه 
هی

ی ت
نما

اه
ر

لی
نگ

 ج
ای

ه ه
ه گا

یر
ذخ

ت 
ری

دی
ح م

طر



2-6-تهیه جداول زمانی و مکانی عملیات اجرائی، حجم کار و تنظیم جدول هزينه ها
3-6-ضمیمه نمودن فرم های کنترل و پايش برای ارزيابی پروژه های اجرائی

 فصل هفتم: پایش و ارزیابی

1-7- برنامه نظارت مستمر، پايش و تولید داده بعد از قرق هسته شامل:
1-1-7-پایشپوششگیاهی

● تهیه فهرست گونه های گیاهی موجود )درختی، درختچه ای، علفی( با جمع آوری نمونه بصورت ساالنه
● بررســی و ارائه گزارش در خصوص میزان رويش، شــادابی و کیفیت، میزان تجديد حیات و بذردهی 

بصورت ساالنه در فرم های مشخص
● بررسی و ارائه گزارش در خصوص هجوم آفات و امراض بصورت ادواری

● بررسی و ارائه گزارش در خصوص تاثیر عوامل مخرب طبیعی )سیل، زلزله، باد، برف، سرمای ديررس، 
خشکسالی و ....( و عوامل مخرب غیر طبیعی يا انسانی )قطع درختان، تصرف عرصه، حريق عمدی و...(

2-1-7- پايش وضعیت خاک )وضعیت زهکشــی، هیدرومورفی ، فرســايش، لغزش و ...( و ارائه گزارش 
بصورت ادواری

2-1-7- پايش وضعیت آب )سطح ايستابی، بروز سیل، آب های دائمی و موقت موثر در منطقه و ...(
2-7- ارزيابی برنامه های مديريت ذخیره گاه جنگلی و بررسی وضعیت فعلی و آينده ذخیره گاه جنگلی
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بسمهتعالی

سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
معاونتامورجنگل

مرکزجنگلهایخارجازشمال

 مدیریت ذخیره گاه های جنگلی دستورالعمل اجرایی



مقدمه

ذخیره گاه های جنگلی از موضوعات مهمی اســت که در چند دهه گذشته به جهت 
اهمیت و حفظ تنــوع بیولوژيکی )تنوع گیاهی و ژنتیکی و تنوع جانوری( در جهت 
برقراری تعادل و پايداری اکوسیســتم ها و بیوسفر از يک سو و از سوی ديگرانقراض 
تعــداد زيادی از گونه های مهم گیاهــی و جانوری بر اثر دخالتهای غیرمعقول و غیر 
مســئوالنه انسان و ســاير عوامل تهديد کننده، مورد توجه سازمانهای بین المللی و 

سازمان های ذی ربط داخلی  بوده است.
ذخیره گاه جنگلی، قســمتی از جنگل اســت که به دلیل داشتن گونه های گیاهی 
نادر يا درمعرض خطر انقراض يا داشــتن رويشگاه خاص، محافظت  می گردد  تا از 
انقراض گونه يا تخريب رويشــگاه جلوگیری شود. به عبارت ديگر، رويشگاه طبیعی 
گونــه های گیاهی در حال انقراض، گونــه های نادر گیاهی، گونه های گیاهی مورد 
تهديد و رويشگاه طبیعی  منتخب  از تمامی گونه های درختی بومی کشور که دارای 
ارزش ژنتیکی باال هســتند در گســترهای به نام ذخیره گاه جنگلی تحت مديريت  
قرار میگیرد. برنامه هــای اجرايی اين گونه مناطق ظرافت و پیچیدگی خاصی دارد 
و الزم اســت برای حفاظت از اين مناطق و به منظور استمرار زادآوری برنامه ريزی 

خاصی تدوين و اجرا گردد. 



 تعاریف 
 

:)Biospher Reserve( ذخیرهگاهبیوسفریاذخیرهگاهزیستکره
 مناطق حفاظت شــده طبیعی-زيستی بین المللی هستند که عالوه بر حفاظت، دستاوردهايی نظیر ارائه 
ســايت های مطالعاتی کم نظیر به دانشمندان و تجربه مهارت انسان در پشتیبانی از توسعه پايدار را نمايان 
می ســازند. اعالم ذخیره گاه های زيست کره برای جلوگیری از تغییرات برگشت ناپذير و بهره برداری ناپايدار 
از منابع طبیعی، در عین نیاز به بهره برداری از طبیعت )باتوجه به رشــد روزافزون جمعیت( شــکل گرفته 
است و به يکی از تقسیم بندی های مهم حفاظتی جهان تبديل شده است. اين مناطق حفاظت شده از طرف 
 MAB )Man And( يونسکو تحت پوشش دفتر شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون

Biosphere قرار دارند.

:)Forest Reserve(ذخیرهگاهجنگلی
 ذخیره گاه های جنگلی الگوهاي کوچک شــده ذخیره گاه هاي بیوسفر )Biospher Reserve( هستند 
کــه در آن گونه هاي منحصر به فرد و کمیاب و يا گونه هاي در معرض انقراض به صورت طبیعي رويیده اند. 
ذخیــره گاه هاي جنگلي در ابعاد کمي کوچکتر تابع رويشــگاه هاي گونه هاي بومــي که از نظر ژنتیکي در 
مقايســه با رويشگا هاي ديگر همان گونه داراي برتري مي باشــند انتخاب مي گردد و گاهی شامل تیپ های 
جنگلی ويژه مشــتمل از يک يا چند گونه نیز می باشــند. با توجه به اينکه حفظ اين گونه هاي با ارزش در 
محیط هاي طبیعي تنها در ســايه حفاظت جدي و مديريت علمي اکوسیســتم امکان پذير اســت مي توان 
گفــت که مطلوب ترين روش جهت حفــظ گونه هاي نادر و در حال انقــراض و در معرض تهديد با صفات 
 in-situ( ژنتیکي برتر، حفاظت آنها در رويشــگاه هاي اصلي و طبیعي تحت عنوان حفاظت در نقطه منشاء

conservation( مي باشد. 

:)Zoning(زونبندی
 زون بندي کوششــي است هدفمند که به منظور تشخیص و تفکیک زون ها، براساس معیارهاي حفاظت 
از منابع )فیزيکي و زيستي( و انجام توسعه متناسب با آن انجام مي شود که در پايان منجر به تدوين برنامه 

فعالیت هاي هر زون مي گردد.

:IUCNسیاههقرمزاتحادیهبینالمللیحفاظتازمحیطزیست
 در ســیاهه قرمز IUCN گونه ها به نه گروه، بخش شده اند که اين تقسیم بندی بر پايه معیارهايی چون 
نرخ کاهش جمعیت، اندازه جمعیت، گســتردگی و اندازه قلمرو و میزان پخش شدگی در جمعیت و منطقه 

زندگی آن ها انجام شده که عبارتند از: 

1.گونهمنقرضشده)Extinct : EX(: اين گونه و يا گونه ها در کره زمین منقرض شده اند و هیچ گونه 
شــک معقولی در مرگ آخرين فرد بازمانده آن وجود نداشــته باشــد به عبارتی هیچ نمونه زنده ای از گیاه 

وجود ندارد.
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2.گونههایمنقرضدرطبیعت)Extinct in the Wild : EW(: اين گونه ها در اکوسیســتم های 
جنگلی و طبیعی از بین رفته و تنها در مناطق غیر رويشــگاهی توسط انسان حفظ شده اند. زمانی می توان 
گونه را منقرض شــده در طبیعت به شــمار آورد که طی بررسی های همه جانبه از زيستگاه های مشخص يا 
قابل انتظار آن در مدت زمان کافی )در طول روز، فصل، سال( در تمام گستره تاريخی و جغرافیايی آن، هیچ 
گونه مدرکی دال بر وجود آن به دســت نیايد. بررســی های میدانی بايد در چارچوب زمانی مناسب، چرخه 

زندگی و اشکال زيست گونه را در برگیرد.

3.گونهدرمعرضانقراض)Critically Endangered : CR(: وضعیت بحرانی و احتمال بســیار 
باالی منقرض شدن در طبیعت. باالترين درجه ريسک برای گونه ها در سیاهه قرمز است که توسط اتحاديه 
بین المللی حفاظت از محیط زيســت )IUCN( به گونه ها، با توجه به وضعیت بقايشــان، داده می شود. در 
معرض انقراض به اين معنا اســت که جمعیت گونه کاهش يافته يا در طی ســه نســل آينده به زير ٪80 
جمعیت کنونی برســد. از آنجا که IUCN تا هنگامی که بررســی های فراگیر و دقیق درباره منقرض شدن 
يک گونه انجام ندهد آن گونه را در شمار گونه های در معرض انقراض نگه می دارد، تعدادی از گونه هايی که 

احتماالً منقرض هستند هنوز در اين رده قرار دارند.

4.گونهدرمعرضخطر )Endangered : EN(: احتمال باالی انقراض در طبیعت. گونه ای اســت که 
به دلیل تعداد کم يا تهديدات ناشی از تغییرات محیطی يا اکولوژيکی در معرض خطر انقراض قرار دارد.

5.گونهآسیبپذیر )Vulnerable : VU(:  احتمال باالی تهديد و در خطر بودن در طبیعت. برچسب 
گونه آســیب پذير به آن معنا اســت که در صورتی که وضعیت گونه مورد بررسی و عوامل تهديدکننده آن 
بهبود نیابند، گونه در آينده در معرض خطر)EN:Endangered( خواهد بود. آســیب پذيری، بیشــتر به 

دلیل از میان رفتن قلمرو يا تخريب پديد می آيد. 

6.گونهدرنزدیکیتهدید)Near Threatened : NT(: احتمال دارد در آينده نزديک در تهديد قرار 
گیرد. در نزديکی تهديد وضعیت بقايی برای موجوداتی است که نشان دهنده در تهديد نبودن گونه در زمان 

حال است ولی هنوز نگرانی درباره اينکه در آينده به حالت تهديد شده برود، وجود دارد. 

7.گونهدرکمتریننگرانی)Least Concern : LC(: کمترين تهديد. شرايط مناسبی دارد و نیازی 
برای طبقه بندی در گرو های تهديد شــده نیســت. گونه هايی که پرشمار هستند و در مناطق گسترده ای از 
جهان حضور دارند در اين دسته  قرار میگیرند و دارای وضعیت بقای خوب و دارای تعادل هستند و نگرانی 
بابت ريســک انقراضشــان وجود ندارد و تا هنگامی که بررسی کافی و دقیقی بر تعداد و جمعیت يک گونه 
زيستی توسط اتحاديه بین المللی حفاظت از محیط زيست )IUCN( انجام نشود،  برچسب حداقل نگرانی 

به گونه داده نمی شود. اين بررسی ها می توانند مستقیم يا نامستقیم توسط IUCN انجام شوند.

8.گونــهبااطالعاتکم)Data Deficient : DD(: اطالعات کافی برای رســیدن به برآوردی درباره 
ريســک انقراض گونه موردنظر در دسترس نیست. به رده ای از طبقه بندی وضعیت بقای موجودات زنده در 
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ســیاهه قرمز اتحاديه بین المللی حفاظت از محیط زيســت گفته می شود که در آن داده های موجود درباره 
يک گونه به اندازه ای کافی نیســتند که بتوان برآوردی دربــاره وضعیت آن گونه ارائه داد. اطالعات ناکافی 
به معنای آن نیســت که موجود تحت بررسی فراوان يا دقیق قرار نگرفته است؛ بلکه داده های دقیق درباره 

جمعیت، فراوانی و گستره گونه در دست نیست. 

9.گونهبررســینشــده)Not Evaluated : NE(: به گونه هايی گفته می شــود که توسط اتحاديه 
بین المللی حفاظت از محیط زيســت )IUCN( بررســی ای درباره وضعیت ريسک انقراضشان انجام نشده 

باشد و هنوز در بررسی های IUCN به شمار نیامده است.

 در رده بندی IUCN »گروه های تهديد شــده« )THREATENED CATEGORIES( اغلب به 
گونه هايی گفته می شــود که در يکی از ســه رده »در معرض انقراض )CR(«، »در معرض خطر )EN(« يا 

»آسیب پذير )VU(« قرار گرفته باشند. 

- دفاتر تخصصی ذی ربط: دفتر/مركز = دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی / مرکز 
جنگل های خارج از شمال
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 جایگاه قانونی ذخیره گاه 

قوانینومقرراتمورداستنادومرتبطباضوابطایندستورالعملبهشرحزیرمیباشد:

●قانونحفظوحمایتازمنابعطبیعیوذخایرجنگلیکشور
  )مصوب 1371/7/5 مجلس شورای اسالمی( 

●آئیننامهاجرایيماده)1(قانونحفظوحمایتازمنابعطبیعيوذخایرجنگليکشور
  )مصوب16 /1371/12 هیأت وزیران(

●آییننامهاجراییماده2قانونحفظوحمایتازمنابعطبیعیوذخایرجنگلیکشور
  )مصوب 1371/12/16 هیأت وزیران(

●قانونحفاظتوبهرهبرداریازمنابعژنتیکیکشوروآییننامهمربوطه
  )مصوب 96/10/24 مجلس شورای اسالمی(

 اهداف مدیریت ذخیره گاه 
    

1- اهداف حفاظتي: 
● حفظ زيست گاه ها و گونه ها در شرايط دست نخورده تا حد امکان

● حفظ و نگهداري منابع ژنتیکي 

2- اهداف توسعه پایدار: 
● آموزش مصرف کنندگان براي اســتفاده از محصوالتي که به شیوه سنتي تولید شده، به جهت سالمت 
و کیفیت باالي آنها و سايرفعالیت هاي اقتصادي همگام با طبیعت مانند اکوتوريسم از فعالیت هايي است 

که درجهت توسعه پايدار در ذخیره گاه جنگلی بايد صورت پذيرد. 
● جلب توجه مردم بومي و کساني که در اطراف ذخیره گاه جنگلی زندگي مي کنند به ضرورت برقراري 

تــوازن و پیوند با جهان طبیعت و ارائه راههايي که جوامع بــه صورت هرچه پايدارتري نیازهاي خود را 
برآورده سازند يکي از اهداف اساسي و فعالیت هاي مهم مديريت ذخیره گاه جنگلی مي باشد. 

 3- اهداف تحقیقاتي و مطالعاتي: 
● تضمینموجودیتنمونههایيازمحیطهايطبیعيبرايمطالعاتعلمي

 اين گونه فعالیت ها شامل تحقیقات، پايش، مطالعات و تبــــادل اطالعات مرتبط با منطقه در راستاي 
حفاظت و توســعه مي باشــد. دريک معنا ذخیره گاه جنگلی به عنوان يک آزمايشگاه زنده و رايگان براي 
مطالعه و پايش  تنوع زيســتي می باشــد و در آن امکان مطالعات درازمدت و مداوم براي دانشــمندان و 
پژوهشــگران فراهم مي شــود. در اين مطالعات طوالني مدت با توجه به وجود ناحیه بندي هاي متفاوت  
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)ZONING(، که هم حفاظت کامل و هم دخالت پايدار انســان در طبیعت را توامان فراهم مي آورد، 
بهترين مکان براي پايش مقايســه اي وضعیت موجودات زنده و غیر زنده در دو قســمت هسته مرکزی 
و محدوده های ضربه گیر فراهم مي شــود. اين بدان معناســت که در ذخیره گاههاي جنگلی مطالعات 
جنبه چندبعدي و مقايســه اي پیدا نموده و نتايج آن نه تنها در جهت حفاظت بلکه در راســتاي توسعه 
پايدار نیز قابل بهره برداري است. دربخشهاي تحقیقاتي مي توان تحقیقاتي در زمینه ساختار، پويندگي و 
شکنندگیهاي به حداقل رسیده سیستمهاي طبیعي در هسته مرکزی ) Core Zon( را انجام داد و آن 

را با ساير مناطقي که در معرض تاثیرپذيري از عملکردهاي انساني قرار دارند مقايسه نمود. 

4- اهداف آموزشي: 
 اهداف آموزشــي در يک ذخیره گاه جنگلی بســیار متنوع اســت. آموزش محققان،  دانشــمندان و 
دانشــجويان با فراگیري بازســازي طبیعت توســط خود طبیعت، آموزش مديران اجرايي پروژه در نحوه 
حفاظت درعین توســعه پايدار، آموزش جوامع محلي در چگونگي توســعه پايدار و بهره مندي اقتصادي 
و آموزش بازديدکنندگان در درک، احســاس و زندگي در طبیعت، از جمله اهداف آموزشــي ذخیره گاه 

جنگلی مي باشد.

 عوامل موثر در زون بندی ذخیره گاه

 شــرايط مورد توجه در اين تقســیم بندي )زون بندی(،  بکر و دست نخورده بودن سرزمین، شرايط زمین 
شناسي، نقاط حساس بیولوژيکي، شرايط جغرافیايي، اکولوژيک، فني - تکنیکي، شرايط فرهنگي - اجتماعي، 

قوانین ملي موجود، نحوه کاربري اراضي، مالکیت بخش خصوصي و قدرت و نیروي جوامع محلي مي باشد.

انواع زون های ذخيره گاه: 

 :)Core Zone( 1- هسته مرکزی
جهــت حفاظت طوالني مدت در نظر گرفته شــده و عــالوه بر ويژگي هاي مهم بکر بودن، تنوع زيســتي 

اکوسیستم، درحد امکان بايد داراي شرايط زير باشد: 
● مرکزي براي غناي بومي و ژنتیکي بي نظیر طبیعي 

● منطقه اي مناسب براي مطالعات مستمر و طوالني پژوهشگران 

● تنها فعالیت مجاز انســاني در اين منطقه، فعالیت هاي تحقیقاتي و افزايش دانش انســان نســبت به 
طبیــــعت و روند دگرگوني هاي آن مي باشــد. اين تحقیق و آموزش در شــرايطي صورت مي پذيرد که 

هیچگونه دخالتي از جانب انسان در طبیعت صورت نگیرد.
● محدوده هسته مرکزی براساس نوع گونه و شرايط رويشگاهی، سطح پراکنش در حداکثر میزان تراکم 

و فراوانی پوشش ذخیره گاهی انتخاب و محصور می گردد.
● گاهی با توجه به حساســیت و شکننده بودن زيستگاه و تعداد و تنوع تیپ های رويشگاهی، چند زون 

هسته مرکزی انتخاب می گردد و ذخیره گاه مدل و شکل خوشه ای را به خود می گیرد و شیوه مديريتی 
مربوط به ذخیره گاه خوشه ای در اين مناطق اعمال می گردد.
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 )Buffer Zone( 2- ناحیه سپر
 ناحیه هســته مرکزی )Core Zone( با منطقه اي تحت عنوان ناحیه ســپر )Buffer Zone(  احاطه 
مي شــود. ناحیه ســپر به منظور توسعه پايدار و انجام فعالیت هاي پايدار انساني در بهره برداري از سرزمین  
بوده و  حضور جوامـــــع محلي به همراه فعالیت هاي اقتصادي آنها که به شیوه درست و نزديک به طبیعت 
انجام مي شود، مجاز مي باشد. کشاورزي، ماهیگیري، جنگلداري، اکوتوريسم، حمل و نقل، احداث سکونتگاه 
و بســیاري از فعالیت هاي جاري به عنوان فعالیت هاي اقتصــادي درازمدت همگام و هماهنگ با طبیعت از 
فعالیت هاي انساني يک ذخیره گاه زيستکره مي باشد. ايجاد يک صنعت اکوتوريسم ماليم و دوست با طبیعت 
از نــکات ارزنده فعالیت هاي اقتصادي هماهنگ با طبیعت در منطقه اســت. هدف از توســعه فعالیت هاي 
اقتصادي سازگار با محیط زيست در ناحیه سپر، منتفع ساختن ساکنان منطقه براي عالقمند نمودن آنها به 
حفاظت و بقاي توسعه پايدار در منطقه مي باشد. در بسیاري از موارد ناحیه سپر متعلق به بخش خصوصي 
و جوامع محلي اســت و با توجه به اهداف اين ناحیه که فعالیت پايدار انســاني را مجاز مي داند، ضرورتي به 
خريد اراضي و دولتي نمودن اين منطقه وجود ندارد. اما آنچه مهم است تغییراتي است که مردم اين منطقه 

در نحوه کاربري اراضي و فعالیت هاي اقتصادي خود بايد ايجاد نمايند. 
وســعتناحیهحاشیهاییاسپر)ضربهگیر( حدود ۵ برابر  مساحت هسته مرکزی می باشد و تقريباً به 

۵ زون )بافر( به قرار ذيل تقسیم می شوند: 
● ناحیهضربهگیر)بافر(1:فعالیتهایتحقیقاتیوآموزشــیبههه+مراهایجادتاسیساتمورد

نیازبخشمطالعات
● ناحیهضربهگیر)بافر(30:2درصدازبافر2بهفعالیتتفرجیاختصاصمییابد.

● ناحیهضربهگیر)بافر(3:فعالیتزراعیمجازاست.
● ناحیهضربهگیر)بافر(4:فعالیتباغیمجازاست.

● ناحیهضربهگیر)بافر(5:فعالیتبومگردیمجازاست.

 فرایند شناسایی، تهیه و اجرای طرح مدیریت، پایش و نظارت ذخیره گاه های جنگلی:

مرحله اول - شناسائی و اعالم آگهی قرق: 

1. انجام مراحل قانونی موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال 41  و ماده ۵6 قانون 
حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع مصوب ســال 46 توسط اداره شهرستان )در صورتیکه اجرای 

قانون نشده باشد(
2.شناســايی منطقه، بررسی سوابق و اســتعالمات در محدوده مورد نظر بهمراه ارائه توجیهات و مستندات 

علمی و قانونی توسط اداره شهرستان در راستای تخصیص عرصه به ذخیره گاه
3.ارجاع موضوع به اداره کل )ادارات ستادی ذی ربط( برای اتخاذ تصمیم 

4. بررسی موضوع در کمیته فنی به منظور موافقت با اطالق ذخیره گاه به رويشگاه يا گونه پیشنهادی.
5.اداره کل استان موظف است نظر دفاتر ستادی ذی ربط در خصوص موافقت يا عدم موافقت با ذخیره گاه 

انتخاب شده توسط کمیته فنی استان را اخذ نمايد. 
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6.دفاتر ستادی ذی ربط در صورت نیاز ضمن بازديد از عرصه مورد نظر با رعايت قوانین و مقررات و تعاريف 
بین المللی و ملی پاسخ الزم را به استان ارائه می نمايند.

7. دفاتــر ســتادی ذی ربط در صورت نیاز )عدم ذکر نام گونه در قانــون حفظ و حمايت از منابع طبیعی و 
ذخاير جنگلی کشــور( می تواننــد در خصوص عرصه مورد نظر به عنوان ذخیره گاه، نظر شــورای عالی 

سازمان را اخذ نمايند.
8.پس از موافقت واحدهای ســتادی ذی ربط، اداره کل استان نســبت به تدقیق نقشه محدوده ذخیره گاه 
اقدام و نســبت به انتشــار و اعالم آگهی قرق و ممنوعیت ورود و چرای دام در رســانه های جمعی اقدام 

می نمايد.
مرحله دوم - مطالعه و تهیه طرح: 

 طرح مديريت ذخیره گاه براســاس شرح خدمات و دســتورالعمل های ابالغی توسط اداره کل يا مشاور 
ذيصالح تهیه می گردد.

مرحله سوم - تصویب طرح: 
 تصويب طرح مديريت ذخیره گاه توســط کمیته های فنی اداره کل، دفاتر ســتادی ذی ربط و شورايعالی  

سازمان صورت می گیرد. 
 يک نسخه از تصوير آگهی منتشرشده به همراه يک جلد کتابچه طرح مصوب به دفاتر ستادی ذی ربط و 

شورايعالی ارسال گردد. 
 در صورت درخواست دفاتر ستادی ذی ربط برای تفويض اختیار تصويب طرح، موضوع توسط شورايعالی 

بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم و نتیجه ابالغ خواهد شد.

مرحله چهارم - اجرای طرح: 
 اداره کل استان مفاد کتابچه طرح را براساس برنامه زمانی و مکانی به اجرا در خواهد آورد.

مرحله پنجم - نظارت و پایش: 
 در خصوص نظارت و پايش طرح الزم اســت تا گردش کار نظارت و ارزيابی در چارچوب وظايف ناظرين 
مقیم شهرســتان، اســتان و ناظر ملی برحســب فرم های کنترل و پايش کتابچه طرح )چک لیست( در 
مقاطع زمانی مشــخص انجام پذيرد. شورايعالی نیز در راستای انجام وظايف، به نقش نظارت عالیه خود 

عمل خواهد نمود.

35

یی
را

اج
ل 

عم
رال

تو
س

د
لی

نگ
 ج

ای
ه ه

ه گا
یر

ذخ
ت 

ری
دی

 م



ی
گل

جن
ی 

ها
اه 

ه گ
ير

ذخ
ح 

طر
ش 

پاي
 و 

ت
ار

نظ
 و 

را
اج

ب، 
وي

تص
ی، 

ساي
شنا

ل 
اح

مر
ت 

ار
وچ

فل

١٠
 

 

ت
ار

وچ
فل

 
حل

را
م

 
سا

شنا
ی

ی
 ، 

صو
ت

ی
 ، ب

را
اج

 و 
ت

ار
نظ

یپا و 
 ش

رح
ط

 
یذخ

 ره
هها

گا
 ي

گل
جن

 ی

 
سا

شنا
 یی

صه
عر

 ، 
نظ

ت
 می

اس
ت

الما
تع

 و 
شه

نق
 

 يها
جرا

ا
 یی

ق
طاب

م
 با 

وان
ق

 نی
 يجار

ط
وس

ت
 

ره
ادا

 
ان

ست
هر

ش
 و 

ال
رس

ا
 به 

ره
ادا

 
 کل

ان
ست

ا
 

رح
ط

 
وع

وض
م

 
 در

یکم
فن ته

 ی

ره
دا

ا
 

  کل

کز
مر

 
ها

گل
جن

 ي
رج

خا
 

 از
ال

شم
 

 
 

 

تر
دف

 
کار

گل
جن

 ،ي
ها

رک
پا

 و 
یذخ

 ره
ها

اه
گ

 ي
گل

جن
 ی

یکم
فن ته

 ی
تر

دف
  /

کز
مر

 

زد
با

یم دی
دان

 ی

دم
ع

 
ت

افق
مو

 

 دییتأ
را

شو
ی

عال
 ی

ان
زم

سا
 

دم
ع

 
ت

افق
مو

 
  دییتأ

کز
مر

 
ها

گل
جن

خ ي
رج

ا
 

 از
ال

شم
 

تر
دف

 
کار

گل
جن

 ،ي
ها

رک
پا

 و 
یذخ

 ره
ها

اه
گ

 ي
گل

جن
ره ی

دا
ا

 
 کل

بع
منا

 
عیطب

 و ی

بخ
آ

ی
دار

ز
 ي

ان
ست

ا
 

ار
تش

ان
 و 

الم
اع

 
گه

آ
 ی

رق
ق

 

دق
ت

 قی
شه

نق
 

ده
دو

مح
 

یذخ
 ره

اه
گ

 

 هیته
رح

ط
 

یذخ
 ره

 گاه

ره
دا

ا
 

 کل
بع

منا
 

عیطب
 و ی

بخ
آ

ی
دار

ز
 ي

صو
ت

ی
 ب

نها
ی

ی
 

رح
ط

 
 در

ورا
ش

ی
عال

 ی
ان

زم
سا

 

را
اج

رح ي
ط

 
ت

ار
نظ

 و 

یپا
 ش

ره
ادا

 
 کل

بع
منا

 
 و یعیطب

بخ
آ

ی
دار

ز
 ي

ان
ست

ا
 – 

ظر
نا

 
ان

ست
ا

 

ره
ادا

 
بع

منا
 

 و یعیطب
بخ

آ
ی

دار
ز

 ي
ان

ست
هر

ش
 – 

ظر
نا

 
 میمق

ان
ست

هر
ش

 
تر

دف
 

ار
لک

نگ
ج

 ،ي
ك

ار
پ

 و ها

یذخ
 ره

اه
گ

ها
 ي

گل
جن

 – ی

ظر
نا

مل 
  ی

کز
مر

 
نگ

ج
 ياهل

رج
خا

 از 
ال

شم
- 

ظر
نا

  یمل 

 دییتأ
دم

ع
 

ت
افق

مو
 

زد
با

یم دی
دان

 ی

صو
ت

ی
  ب

رح
ط

 
 در

یکم
فن ته

 ی
ان

ست
ا

 
ان

زم
سا

 

صو
ت

ی
 ب

رح
ط

 
 در

یکم
فن ته

 ی
تر

دف
  /

کز
مر

 

 

36

صادی
ت تهیه طرح های جنگل کاری اقت

شرح خدما
ب

ت چو
 ذخیره گاه و زراع



 توصیه های فنی

 IUCN  )Guidelines for 1-انتخاب گونه های ذخیره گاهی براســاس طبقات  نه گانه ســیاهه قرمز
 )2017 March .Using the IUCN Red List Categories and Criteria . Version13
و براساس red list )سیاهه قرمز( گیاهی منتشر شده توسط موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، 

بررسی و اعالم می گردد

2-اگــر زون ذخیره گاهی داخل پارک جنگلی باشــد بدلیل مطالعات پايه مشــترک ، از بند ۵-2  فصل 
پنجــم "راهنمای تهیه طــرح مديريت ذخیره گاه جنگلی" که طی نامه شــماره 97/12/38۵17 مورخ 

1397/11/29 توسط شورايعالی ابالغ شده است  در کتابچه طرح پارک جنگلی استفاده  گردد.

3- حداقل نواحی ضربه گیر 1 و 2 توام با برنامه ريزی به طوری که تاثیر ســوء در بخش مرکزی نداشــته 
باشد طراحی و تفکیک گردد.

4- هسته مرکزی ) Core Zone( بعالوه ناحیه سپر )Buffer Zone( با عنوان ذخیره گاه تحت مديريت 
در می آيد.

5- محدوده هسته مرکزی نبايد در محدوده جنگل تخريب شده ، راه های مالرو ، مسیرهای دسترسی کوچ 
عشاير و جنگل نشین انتخاب شود.

6- ذخیره گاه های جنگلی نبايد در محدوده مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زيست قرار گیرد.

7- بجای يک گونه، رويشگاه مشترک و يا چند گونه مختلط می تواند تحت عنوان ذخیره گاه انتخاب شود.

8- در شناسائی و انتخاب محل ذخائر جنگلی موارد زير مد نظر قرار گیرد:
الف( گونه های اشــاره شــده در ماده 1 قانون حفاظت و حمايت از منابع طبیعی و ذخاير جنگلی کشور 
- از قبیل شمشــاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای )نوش(، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون 
طبیعی، بنه )پسته وحشی(، گون، ششم، گردو )جنگلی( و بادام وحشی )بادامک( در سراسر کشور جزء 
ذخائر جنگلی محســوب و قطع آنها ممنوع می باشــد. لذا اين گونه ها با توجه به شــرايط رويشگاهی و 

تراکم گونه بايد به عنوان ذخیره گاه محسوب گردند.
ب( رويشگاه گونه های جنگلی در حال انقراض مثل شمشاد ، زربین و . . . .

ج(رويشگاه گونه های جنگلی  نادر مثل سرخدار، سفیدپلت و . . . .
د( رويشگاه گونه های جنگلی مورد تهديد مثل آزاد، ملج، نمدار و . . . .

ه( نمونه هايی از رويشــگاه های گونه های جنگلی بومی که در مقايســه نسبی دارای ارزش ژنتیکی برتر 
نسبت به ديگر مناطق رويشی گونه مزبور دارند.

37

یی
را

اج
ل 

عم
رال

تو
س

د
لی

نگ
 ج

ای
ه ه

ه گا
یر

ذخ
ت 

ری
دی

 م



9- برای تمام ذخیره گاه ها ضرورت دارد که در ابتدا آگهی قرق و سپس طرح مديريت ذخیره گاه تهیه شود.

10- هرچقدر از هســته مرکزی دور شــويم ارزش حفاظتی کاهش می يابد قانون ذخیره گاه های جنگلی 
فقط در هســته مرکزی اعمال می شــود بافر ها حســب مورد از ضوابط منابع طبیعی يا کشاورزی و... 

تبعیت می کنند.

11-در کنار حفاظت از گونه های ذخیره گاهی حفظ خشکدارها )افتاده و سرپا( و ساير درختان زيستگاهی 
ضروری است.

12- براســاس مدل ناحیه بندی منابع ژنیتکی تا ۵ بافر پیش بینی شــده اســت حداقل ســطح برای بافر 
تحقیقاتی در نظر گرفته می شــود. بافر تفرجی همانند پارک جنگلی اســت که هسته مرکزی را احاطه 
می کند، بنابراين ســطح بافر های 1 و 2 مســاوی نیستند و از طرح های تحقیقاتی و تفرجی تبعیت می 
کنند در صورتیکه ذخیرهگاه در داخل رويشــگاه جنگل باشــد بافر های 1 و2 می تواند ۵ برابر هســته 
مرکزی را پوشــش دهند در غیر اينصورت در بافر3 کاربری زراعی و بافر 4 کاربری باغی و بافر۵ کاربری 

بوم گردی روستائی مورد توجه قرار می گیرد يا از وضعیت کاربری های موجود تبعیت خواهد کرد.

13-ذخیره گاه هايی که فاقد آگهی و نقشه محدوده ذخیره گاه هستند واجد اعتبار و وجاهت قانونی نمی باشند.

14- چرای دام در مناطق حفاظت شده ذخیره گاه های جنگلی و عرصه های احیائی، به طور کامل ممنوع می باشد.

15- عملیــات اجرايی در منطقه بر اســاس اصول و معیارهای علمی و فنی منــدرج در کتابچه طرح بايد 
صورت گیرد

16- قرق مطلق هسته مرکزی رويشگاه با حصارکشی، احداث نگهبانی و گماردن قرقبان الزامی می باشد.

17-حصارکشــی بايد به گونه ای باشــد که ارتباط بین فلور و فون منطقه محصور شده با مناطق پیرامونی 
قطع نگردد.

18- جهت محصور سازی برای هسته مرکزی، در صورتیکه بافر ها تحت مديريت درآيد نرده چوبی ايده آل 
است اما در حال حاضر سیم خاردار توصیه می شود.

19- قرقبان از مردم محلی و بومی منطقه انتخاب شود.

20- تا حد امکان بايد ســعی شود که زادآوری به صورت طبیعی انجام گردد و زمینه توالی و تواتر طبیعی 
پوشش گیاهی، به ويژه گونه ذخیره گاهی، فراهم شود.

21-نقشــه های تهیه شــده در طرح ذخیره گاه بايد براساس سیستم مختصات UTM و بر مبنای بیضوی 
محاسباتی WGS84  تنظیم و ارائه گردد.
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22- نهالکاری به هیچ وجه در داخل هسته مرکزی مجاز نبوده چنانکه چنین اشتباهی رخ دهد ارزش های 
تحقیقاتی و مطالعاتی منطقه آسیب خواهد ديد.

23- در صورت لزوم به بذرکاری نامنظم، با بررســی های دقیق علمی و شــناخت مرحله توالی اکولوژيکی 
منوط به اينکه بذر از همان رويشگاه )بدون خارج شدن از هسته مرکزی( جمع آوری شده باشد در نقاط 

خالی بذرپاشی بالمانع است.

24- از کاشــت بذر ساير گونه های بومی که در هســته مرکزی مستقر نیستند و يا گونه های غیر بومی در 
منطقه مذکور به شدت بايد دوری کرد.

25- در صورت موفق نبودن يا ناکافی بودن زادآوری طبیعی و لزوم بذرکاری، از کاشت بذر از ايستگاه هايی 
غیر از ايستگاه ذخیره گاهی مورد نظر خودداری شود. 

26- در صورتیکه عملیات قرق و محصورســازی به تجديد حیات و بازســازی هسته مرکزی کمک ننمايد 
می توان با تايید شورايعالی، عملیات حمايتی از قبیل قطع بهداشتی، خراش سطحی و آماده سازی عرصه 

و بهسازی خاک انجام گیرد.

27- مديريت مناطق ضربه گیر و پیرامونی نیازمند جلسات کارشناسی متعدد است و تصمیم گیری در مورد 
اين مناطق بر اساس استانداردهای جهانی، تحقیقات و پتانسیل ها و شرايط موجود صورت می پذيرد. 

28-تهیه و تدوين گزارش کیفی وضعیت پوشــش محدوده ذخیره گاهی ساالنه انجام می شود اما تحقیق و 
پايش تحول تنوع گیاهی بسته به امکانات 10 تا 30 سال می تواند باشد.

29-زون ذخیره گاهی در پارک جنگلی هســته مرکزی تلقی می شــود. زون اطــراف ذخیره گاه بايد زون 
حفاظتی باشد و پايش و تحقیقات در آن معمول گردد . بقیه زون های پارک جنگلی از زون بندی پارک 

جنگلی تبعیت می کند.

30- در اجرای طرح مديريت ذخیره گاه های جنگلی ارتباط با ساير سازمان ها و نهاد های ذی ربط، سازمان های 
بین المللی به همراه منابع و اعتبارات مالی کافی ضروری می باشد. 
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جدول برنامه و فعاليت های مديريتی در هسته مركزی و هر يک از بافرهای ذخيره گاه جنگلی

هسته فعالیتردیف
مرکزی

بافر1 
تحقیقاتی

بافر2 
تفرجی

بافر3 
زراعی

بافر4 
باغی

بافر5 بوم 
گردی

*****محصورسازی1

*****احداث نگهبانی2

******گماردن قرقبان3

برجک دیده بانی جهت 4
**کنترل آتش سوزی

*تاسیسات تحقیق و پایش

5

عملیات

*****قطع بهداشتی

******خراش سطحی

آماده سازی 
عرصه و 

بهسازی خاک
******

*****نهالکاری6

******بذرکاری نامنظم7

*****جاده یکطرفه8

*****خطوط آتش بر9

برنامه ها و فعالیت های 10
****تفریحی
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 سازمان کار و شرح وظایف

 راهبردها، سیاســت گذاری کالن، نظارت عالی و سیاســتگذاري در جهت افزايش پايداري اکوسیســتم  
ذخیره گاه های جنگلی به عهده شورای عالی سازمان می باشد.

 معاونت امور جنگل )دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی/ مرکز جنگل های خارج از شمال( 
وظیفه هدايت امور را در مورد شناسايی، حفاظت، تهیه و اجرای طرح، نظارت و پايش، تحقیق، آموزش 

و مديريت ذخیره گاه ها با هماهنگی شورای عالی سازمان و دفاتر ذی ربط به عهده دارند.

 دفتر آموزش، ترويج و مشــارکت های مردمی وظیفه برنامه ريزي در جهت ارتقاء دانش، بینش و فرهنگ 
منابع طبیعي، دانش تخصصی و گســترش فرهنگ مشــارکت مردمی در حفاظــت از ذخیره گاه های 
جنگلی و گونه های منحصر به فرد، تبادل اطالعات، دانش، تجربیات و الگوهای مورد عمل ساير کشورها، 
نیازســنجي، برنامه ريزي، اولويت بندي نیازهاي آموزشــی جوامع محلی همجوار ذخیره گاه ها و پايش، 
نظارت و ارزشــیابي فعالیت هاي آموزشي، ترويجي و مشارکتي تاثیر گذار در ذخیره گاه ها را با هماهنگی 

شورای عالی سازمان، دفاتر ذی ربط و ادارات کل به عهده دارند.

 دفتر روابط عمومی و امور بین الملل وظیفه دعوت از کارشناســان و صاحبنظران بین المللی و برگزاری 
همايش و جلســات علمی و فنی به منظور تبادل اطالعات، دانش، تجربیات و الگوهای مورد عمل ســاير 

کشورها و تفاهمات فی مابین، با هماهنگی شورای عالی سازمان و دفاتر ذی ربط را به عهده دارد.

 دفتر حفاظت و حمايت وظیفه به حداقل رســاندن آســیب ها و تهديدات طبیعی و انسانی رويشگاه های 
منحصر به فرد، بکارگیری تکنیک های حفاظتی، استفاده از دانش و تجربیات بین المللی در امر حفاظت 
و حمايت از ذخاير ژنتیکی با ارزش را با هماهنگی شــورای عالی ســازمان و دفاتر ذی ربط و ادارات کل 

به عهده دارد.   

 دفتر حقوقی وظیفه تنظیم آگهی قرق، بررســي مسايل حقوقي کنوانسیون ها، توافقنامه ها و قراردادهاي 
داخلــي و بیــن المللي مرتبط با ذخیره گاه ها و گونه های منحصر به فرد و همچنین همکاری و شــرکت 
در همايش و کارگاه آموزشــی برای مباحث حقوقی و ارائه مشاوره های حقوقی مرتبط با ذخیره گاه ها را 

برعهده دارد.

 ادارات کل وظیفه کلیه امور اجرايی را با هماهنگی شــورای عالی ســازمان، معاونت ها و دفاتر ذی ربط به 
عهده دارند.

 کمیته های فنی اســتان وظیفه بررســی و تصويب طرح اجرايی و هدايــت تحقیقات )با همکاری مراکز 
پژوهشــی و تحقیقاتی استان(، حفاظت، مديريت، ارزيابی، پايش، نظارت، آموزش و ساير امور مربوط به 

ذخیره گاه های جنگلی را با هماهنگی شورای عالی و دفاتر ستادی ذی ربط به عهده دارند.
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معاونتامورجنگل

مرکزجنگلهایخارجازشمال

ضمیمه





گونه های ذخيره گاهی تحت مديريت سازمان منابع طبيعی و آبخيزداری كشور
الف(گونههایتحتمدیریتذخیرهگاهیدرشمالکشور

نام علمینام گونهردیف

Popolus   Caspica سفید پلت 1
Taxus   baccataسرخدار2
Cupressus  sempervirens var. horizontalisزربین3
Buxus   hyrcanaشمشاد4
Thuja   orientalisسرو نوش5
Zelkova   carpinifoliaآزاد6
)Juniperus   polycarpos (syn. excelsa ارس7
Pistacia   veraپسته وحشی 8
Castanea   sativaشاه بلوط9

Betula   pendulaتوس10
Sorbus   aucupariaتیس11
Celtis   australisداغداغان12
Juglans   regia  گردو13
Ulmus   glabraملج14
Pyrus   hyrcanaگالبی وحشی15
Ziziphus   vulgarisعناب16
Corylus   avellanaفندق17
Fagus   orientalisراش )صفت ژنتیکی برتر(18
Alnus   glutinosaتوسکا )صفت ژنتیکی برتر(19
Fraxinus   excelsiorون )صفت ژنتیکی برتر(20

گونه های زیر نیز باید در شمال کشور مورد توجه قرار بگیرند
Albizzia   julibrissinشب خسب21
Gleditsia   caspicaلیلکی )کرات(22
Sorbus   torminalisبارانک23
Prunus  (Cerasus(  aviumآلوکک )گیالس وحشی(24
Acer   insigneافرا پلت25
Acer   campestreافرا کرب26
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ب(گونههایتحتمدیریتذخیرهگاهیدرخارجازشمالکشور

نام علمینام گونهردیف

)در ارسباران) Juniperus exelsa – J. foetidissimaارس  -  آردوج1

Juniperus  communis  ارس -پیرو2

Juniperus  polycarpusارس3

 Corylus  avellanaفندق4

 Taxus baccataسرخدار5

6
بنه 
بنه

Pistacia  atlantica 
P. mutica

 Crataegus pentaegus  –  crataegus szovitsii زالزالک7
 -  crataegus microphlla  -  Cratagus aronia

Amygdalus  communisبادام8

 Juglans  regiaگردو جنگلی9

 Celtis  caucasicaداغداغان10

 Amygdalus  scopariaبادامک11

 Pyrus  glabra  boissگالبی وحشی یا انچوچک12

 Cerasus  mahalebمحلب13

 Betula  pendulaتوس14

 Myrtus  communisمورد15

 Cupressus  sempervirens  var. horizontalisزربین16

 Cercis  siliquastrumارغوان17

 Rhus  coriaria سماق18

 Amygdalus  scoparia  بادام کوهی- بادامشک )خراسانی(19

 Pterocarya  fraxinifoliaلرگ20

 Populus  euphraticaپده21

 Fraxinus   rotundifolia زبان گنجشک22

 Avicennia   marinaحرا23
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 Tecomella  undulateانار شیطان24

آکاسیا آلبیدا 25
 Acacia  albida)آکاسیا حلقه سیبی(

Acacia  tortilisآکاسیا تورتلیس )گبر(26

Ulmus  carpinifoliaنارون27

 Amygdalus  orientalisارژن - ارجن28

 Astragalus  gummiferگون29

 Ammodendron  persicum  conollyiدیودال- دیودار- دیبدال30

 Fraxinus  rotundifoliaبینو31

 Haloxylon   spتاغ طبیعی32

Ribes  rubrumقره قات33

 Tamarix  spگز34

 Prosopis  cinerariaکهور ایرانی35

 Dalbergia  sissooشیشم36

 Ziziphus  spina  Christiکنار37

 Moringa   oleiferaگزروغنی38

  Pistacia   veraپسته وحشی39

 Olea aucheri  - O.  europaeaزیتون40

 Q. brantii بلوط ایرانی41

 )Acer  cinerascens   (Acer monspessulanumکیکم42

 Ephedra  proceraافدرا- ریش بز43

Platanus  spچنار44

Cotonester   nummularifoliaشیرخشت45

Amygdalus   lyciodicبادام وحشی46

Zelkova   carpinifoliaآزاد47

Pyrus   syriacaگالبی هرمو- سوری - امرود48

Anagyris   feotidaقره تاج - قره قاچ49

Q. infectoriaدارمازو50
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 منابع

اطلس ذخیره گاه های جنگلی خارج از شــمال کشــور  . 139۵. مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان   .1
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

اطلس ذخیره گاه های جنگلی شمال کشــور. 1396. دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی،  .2
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

برنامه ريزی و زون بندي ذخیره گاه زيســت کره حرا براســاس معیارهاي بین المللي )با تأکید بر جزيره  .3
قشــم( با اســتفاده از GIS مجله انسان و محیط زيســت صفحات 30 الی 39-  سايت اينترنتی انجمن 

 )www.irsen.org( :متخصصان ايران
جلیلی، عادل و جمزاد، زيبا.  Red Data . انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور  .4

راهنمای اکوتوريســم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز . ضابطه 6۵3 . 1393. ســازمان مديريت و   .5
برنامه ريزی کشور

 https://fa.wikipedia.org سیاهه قرمز گونه های در معرض خطر از سايت دانش نامه آزاد ويکی پديا  .6
شــريفی، مرتضی. 137۵ ، شناســنامه پارک ها و ذخائر جنگلی کشــور، دفتر جنگلــکاری، پارک ها و   .7

ذخیره گاه های جنگلی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
قنادکار ســرابی، محمــود.1378. طراحی و مديريــت پارک های جنگلی، دفتر جنگلــکاری، پارک ها و   .8

ذخیره گاه های جنگلی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
قنادکار ســرابی، محمود.1378. مقدمه ای بر ذخائر جنگلی، دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های   .9

جنگلی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
10. مخدوم، مجید و دهدار درگاهی، محمد. زون بندی پارک ملی گلستان. نشريه محیط شناسی .تابستان 

1381 دوره 28 شماره 29 . ص 71 -77
11. مخدوم، مجید. 1380. شالوده آمايش سرزمین. چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران

 Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria .  .12
2017 March .Version13
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 39007/1/98 

16/11/1398 

 دارد

 

 «اين انقالب بزرگ، دست جهانخواران و ستمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرد.)امام خميني ره ( »   
 كل منابع طبيعي و آبخيزداري استانها ادارات

 راهنماي اجراي طرح هاي زراعت چوب ابالغموضوع : 

 با سالم،
ستای تسهیل در و در را کشور توسعهقانون برنامه ششم   38( از بخش )ف( ماده 3بند ) لیتبصره ذ با عنایت به

 ولزیبی و سلاز نیازهای صنایع چو در بخش منابع طبیعی و تامین بخشیرونق تولید  ،اجرای طرح های زراعت چوب
غ شور ابالکبدینوسیله راهنمای اجرای طرح های زراعت چوب در برنامه ششم توسعه  کمی حصول به اهدافکشور و 

وب اس چهارچتحت نظر مجری زراعت چوب بر اس ارات کل منابع طبیعی و آبخیزداریگردد. مقتضی است تمامی ادمی
دام و در وصی اقارایه شده، نسبت به فعال و اجرا نمودن طرح های زراعت چوب در کشور و جلب سرمایه گذار بخش خص

   مقاطع سه ماهه گزارش اقدامات را به مجری زراعت چوب سازمان ارایه نمایند. 

 

 
 شهبازي خسرو

 سازمان سرپرست
 

 رونوشت:
 آقای جمشیدیها مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگوئی به شكایات جناب
 آقای پورمقدم رئیس محترم شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری جناب
 آقای نوبخت معاون محترم امور جنگل جناب
 طبیعی نابعم دفتراستعدادیابی و بهره برداری مآقای همتی مدیرکل محتر جناب
 آقای میرعرب رضی مجری محترم توسعه زراعت چوب جناب
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بسمه تعالی

در راستای مفاد تبصره ذیل بند ) 3( از بخش )ف( ماده 38قانون 

برنامه ششــم توســعه، و در جهت تســهیل در اجرای طرح های 

زراعت چوب در کشور راهنمای اجرای طرح های زراعت چوب به 

شــرح زیر ابالغ می گردد.ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استانها موظف به اجرای کامل چهارچوب ارایه شده برای حصول 

به اهداف برنامه ششــم توسعه کشــور و رونق تولید در بخش 

منابع طبیعی می باشند.

راهنمای اجرای طرح ملی زراعت چوب



 1- تعریف زراعت چوب:

 عبارت اســت از مجموعه عملیات کاشت نهال و يا قلمه از گونه های سريع الرشد چوب ده) شامل انواع 
صنوبر، کاج تدا، کاج بروســیا، توسکا، اکالیپتوس، گز و ..( داشــت و برداشت گونه های مذکور که با هدف 

تولید چوب در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات انجام می  شود.

 2- اراضی موضوع این ابالغیه:

 تمامی اراضی مســتعد برای زراعت چوب شــامل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات که ممنوعیت قانونی 
نداشته باشند تحت ضوابط اين ابالغیه نامه قرار می گیرند.

 3- اراضی مستعد زراعت چوب:

 کلیه عرصه ها و اراضی واجد شــرايط و پتانســیل تولید از نظر آب و خاک و اقلیم که بر اساس مطالعات 
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و يا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور شناسايی و معرفی شده اند.

 4- مبنای اجرای زراعت چوب:
 

 مبنای اجرای عملیات زراعت چوب در عرصه های ملی و دولتی طرح مصوبی است که به تايید کمیته های 
فنی ادارات کل می رسد. 

● اینطرحشامل:
 نقشــه عرصه تحت کشت با مقیاس مناســب، تعیین گونه يا گونه های مورد کاشــت، تشريح اقدامات 
کاشــت، داشت و برداشت، پاکسازی و آماده سازی عرصه، فاصله کاشت نهال يا قلمه، روش کاشت )تلفیقی 
يا تک محصول(، مدت زمان اجرای طرح، اقدامات حفاظتی از عرصه، نهاده های مورد نیاز، نیروی انســانی، 
هزينه های طرح، برآورد تولید ســاالنه و توجیه اقتصادی و درآمد ساالنه طرح، میزان حقوق دولتی که بايد 

به دولت پرداخت گردد.
 در اراضی مســتثنیات چنانچه مالکین زمین، متقاضی دريافت تسهیالت زراعت چوب باشند الزم است 
تا همانند اراضی ملی طرح زراعت چوب را از طريق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهیه 

و به اداره کل ارايه نمايند تا بعد از تصويب در کمیته فنی برای دريافت تسهیالت به بانک معرفی شوند.

 5- مبلغ پایه بهره مالکانه:

 مبنای محاســبه مبلغ پايه حقوق دولتی و بهره مالکانه طرح هــای زراعت چوب در عرصه های ملی و 
دولتی، میزان اجاره ســاالنه واحد سطح عرصه برای زراعت و تولید چوب)حق انتفاع عرصه( می باشد که از 

طريق استعالم از کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.
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 6- مبنای قانونی قراردادهای زراعت چوب:

 مبنــای قانونــی عقد قرارداد محضری بین مجــری و کارفرما، ماده 3قانون حفاظــت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع کشور و دستورالعمل اجرايی مربوطه و طرح مصوب زراعت چوب می باشد.

 7- فرایند انتخاب مجری:

 برگزاری تشــريفات قانونی و آگهی مزايده بر اســاس مبلغ پايه تعیین شده به عنوان اجاره ساالنه زمین 
)حق انتفاع زمین( توسط کارشناس رسمی دادگستری، برای انتخاب مجری طرح زراعت چوب الزامی است. 
باالترين قیمت پیشنهادی در فرايند مزايده به عنوان مجری طرح زراعت چوب انتخاب خواهد شد. اين مبلغ 

ساالنه معادل تورم اعالمی بانک مرکزی افزايش خواهد يافت.
 با توجه به اجرای طرح اســتراحت و تنفس جنگل های شــمال کشور و نیاز چوبی کارخانجات و صنايع 
چوب و ســلولز، در زمان برگزاری مزايدو درشرايط مساوی، اولويت اجرای طرح های زراعت چوب با صنايع 

چوب و سلولزی در کشور می باشد.

 8- مدت قرارداد و طرح های زراعت چوب:

 مدت قرارداد اجرای طرح زراعت چوب بر اســاس تبصره 3ماده 8قانون افزايش بهره وری کشــاورزی و 
منابع طبیعی معادل 1۵ســال می باشــد. پس از اتمام مدت قرارداد، برای اجرای طرح در دوره بعدی بايد 

مجددا فرايند آگهی مزايده تکرار گردد.

 9- کاشت، داشت، برداشت در عرصه های زراعت چوب:

 در عرصه های بدون پوشــش که برای امر زراعت چوب اختصاص می يابد تمامی هزينه های تامین نهال 
کاشــت داشت و برداشــت در طرح زراعت چوب به عهده مجری است و برداشت درختان در زمان مقرر به 
صورت قطع يکسره بالمانع است. و مجری در برداشت درختان از لحاظ حجم و تعداد برداشت درختان که 

با هزينه خود کاشته است آزادی عمل خواهد داشت.

 10- عرصه های واجد درختان سرپای دست کاشت صنوبر- توسکا -کاج و ... 
  

 اجرای طرح زراعت چوب در عرصه هايی که در سنوات گذشته با هدف تولید چوب از گونه های صنوبر، 
توسکا و سوزنی برگان جنگل دست کاشت ايجاد شده است.

● بهشیوهزیرعملشود:
1-عرصه های وســیع می تواند به قطعات قابل برنامه ريزی تقســیم بندی شود به نحوی که حداقل میزان 

مساحت هر قطعه معادل 300هکتار در نظر گرفته شود.
2- برای هريک از قطعات طرح زراعت چوب تهیه و در کمیته فنی مصوب شود.

51

ب
چو

ت 
اع

زر
ی 

مل
ح 

طر
ی 

را
اج

ی 
نما

اه
ر



3-مبنای تعیین حقوق دولتی و انتخاب مجری همانند بند ۵-6-7-اين ابالغیه خواهد بود. )با فرض اينکه 
زمین عاری از پوشش است(

4- بعد از تعیین حجم اولیه و نشانه گذاری درختان سرپا و موجود در عرصه توسط اداره کل عملیات برش 
و جمع آوری و کنده کشی درختان موجود توسط مجری انتخاب شده انجام و محصوالت تحويل اداره کل 
می شود.. هزينه اين عملیات در کتابچه طرح در نظر گرفته شده و از مبلغ پرداختی ساالنه مجری به دولت 

کسر می گردد.
5-چوب آالت حاصله توســط اداره کل براساس تجديد حجم و قیمت روز چوب از گونه مورد نظر در بازار 

رسمی چوب به مزايده فروش گذاشته شود و به بفروش برسد.
6- مجموعه اقدامات برداشــت درختان ســرپا تا فروش چوب آالت حداکثر تا آبان ماه هر ســال بايد به 

پايان برسد.
7- هر میزان از عرصه هايی که تحت برداشت چوب قرار می گیرد الزاما بايد در همان سال تحت کشت نهال 
يا قلمه قرار گیرد و تحت هیچ شــرايطی عرصه نبايد فاقد پوشــش باقی بماند. عملیات کاشت نهال و قلمه 

بايد تا 1۵اسفند هر سال به اتمام برسد.
8- مجری در برداشــت درختان حاصل از نهال هايی که با هزينه خود کاشــته اســت آزادی عمل دارد و 

می تواند در خصوص اين درختان همانند بند 9عمل نمايد.

11- نظارت و ارزیابی:

 مبنــای نظارت و ارزيابی طرح کتابچه های مصوب کمیته فنــی و قرارداد منعقده بین مجری و کارفرما 
می باشــد. به اين منظور ادارات کل کارشناســان مشخص با ابالغ رسمی برای نظارت بر اجرای طرح زراعت 
چوب تعیین و معرفی نمايند. در اين خصوص ادارات کل از ظرفیت ســازمان نظام مهندســی کشاورزی و 

منابع طبیعی استان استفاده نمايند.

چنانچهپسازپایاندورهطرحنیازبهتغییرویاتعیینمجریجدیدباشددرختانموجوددر
عرصهبهعنواناموالمجریمحســوبشدهوبایدتوسطمجریبعدیقیمتآنبهمجریقبل

پرداختگردد.
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