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Abstract 
The country's five-year development plans are the most important policy 

documents in which development goals and strategies are codified based on the 

country's ambitions, abilities, facilities and environmental conditions and serve 

as a guidline for governance of the country.The purpose of this study was to 

investigate the policies presented in the first to sixth development plans (1990-

2021) of Iran about forest and rangeland. Herein, the study was performed by 

grounded theory method. The policies were categorized in the open coding. The 

relationship between categories was determined in the axial coding. The 

mentioned relationship was described in the selective coding. The results of 

open coding showed that 25 policy categories were presented in the 

development plans. In the axial coding, conservation, restoration, and 

sustainable use of forest and rangeland resources were selected as core category 

which were the the goals of plans. Other 24 policy categories were classified 

according to Phenomenon in three sections of the strategies (14 categories), 

context conditions (4 categories) and intervening conditions (6 categories). The 

results of selective coding showed that diversity and continuity of the policies 

varies from one to five plans. 
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 154-179صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 های توسعه جمهوری اسالمی ایرانبرنامههای بررسی سیاست

 در زمینه جنگل و مرتع 

 1احمد بیرانوند

 ، تهران، ایرانداری دانشگاه تهراندکتری جنگل

 نصرت اهلل ضرغام

 ، تهران، ایرانداری دانشگاه تهراندانشیار جنگل

 تقی شامخی

 ، تهران، ایرانداری دانشگاه تهراناستاد جنگل

 نائینیسید محمد سعید نوری 

 ، تهران، ایراناستاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی

 محمد عواطفی همت 

 ، تهران، ایرانداری دانشگاه تهراناستادیار جنگل

 (16/10/98تاریخ پذیرش:  - 11/4/98)تاریخ دریافت:  
 چکیده
با توجه به  و راهبردهای توسعه ها اهدافهای توسعه پنج ساله کشور، مهمترین اسناد سیاستی هستند که در آنبرنامه

های مختلف اداری کشور هستند. هدف ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین گشته و راهنمای بخشها، تواناییآرمان

( و ارتباط و تداوم 1368-1400های اول تا ششم توسعه )های مرتبط با جنگل و مرتع در برنامهپژوهش حاضر، بررسی سیاست

ها به های مرتبط از متن برنامهبه این منظور از روش تئوری داده بنیاد استفاده شد. در کدگذاری باز این روش، بخش ها است.آن
های اول تا ششم توسعه حاصل مقوله سیاستی در برنامه 25در کدگذاری باز بندی شد. کدهای مفهومی شکسته و سپس مقوله

ها و مراتع در جایگاه مقوله محوری برداری پایدار از جنگلحیاء و توسعه و بهرهشد. بر اساس مدل پارادائمی، مقوله حفاظت، ا
مقوله(  6گر )مقوله( و شرایط مداخله 4ای )مقوله(، شرایط زمینه 14مقوله دیگر در سه بخش راهبردها ) 24قرار گرفته و 

ها برای دستیابی به اهداف یکسان نیست و تداوم دهد، تنوع و تداوم سیاستبندی شدند. نتایج کدگذاری انتخابی نشان میطبقه

های توسعه برای بخش منابع طبیعی سیاستگذاریها از حضور در یک تا پنج برنامه متفاوت است. به طور کلی الزم است در آن
 ی مشخص حاکم گردد. تجدیدشونده یک رویکرد و نظریه

 یریت، نظریه داده بنیاد.سیاستگذاری، منابع طبیعی تجدید شونده، مد واژگان کلیدی:

                                                           
نده مسئولیسنو - 1  Email: Abeiranvand@ut.ac.ir  
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 مقدمه

ها در تولید اهمیت جنگل و مرتع در تداوم زندگی روی کره زمین با توجه به نقش اساسی آن
اکسیژن، تلطیف هوا، تولید چوب، تأمین علوفه، زیستگاه حیات وحش، تنظیم جریان آب و 

 ,FAO) پوشیده نیستها برکسی جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل سیل و رانش زمین و مانند آن

2018; Amiranjad, 2011: 230; Babazakheri, Nouripour, Sharifi, 2016: 44)ها با . در کشور ما جنگل
میلیون هکتار و اراضی بیابانی با مساحت  81/84میلیون هکتار، مراتع با مساحت  32/14مساحت 

 82/164درصد از سطح  91/79میلیون هکتار، معادل  71/131میلیون هکتار در مجموع  58/32
(. از 1398ها، مراتع و آبخیزداری، دهند )سازمان جنگلمیلیون هکتاری کشور را پوشش می

رویه و تغییر های بیبرداریدیرباز روند تخریب این منابع در اثر عوامل مختلف از جمله بهره
 Kuch-Pideh) ه استها را به دنبال داشتکاربری در حال افزایش بوده و تخریب کمی و کیفی آن

et al., 2008: 26; Saqeb Talebi, 2008: 12) از این رو با شروع مدیریت منابع طبیعی در اوایل قرن اخیر .
ریزان در جهت گذاران و برنامهگذاران، قانونکه بیشتر بر جنگل متمرکز بود، تالش سیاست

های به منابع طبیعی در برنامه(؛ توجه 1321ها )ها بوده است. تصویب قانون جنگلپایداری آن
های نامه قانون ملی شدن جنگل(؛ تصویب1400تا  1327توسعه قبل و بعد از انقالب اسالمی )

 50و  45(؛ اصل 1346ها و مراتع کشور )برداری از جنگل(؛ قانون حفاظت و بهره1341کشور )
(؛ 1371ر جنگلی کشور )(؛ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخای1358قانون اساسی )

های انجام شده در این (، مواردی از تالش1379های کلی نظام در مورد منابع طبیعی )و سیاست
های توسعه، به عنوان اسنادی که در (. در این میان برنامهMajlis Research Center, 2019زمینه است )

ها، امکانات و شرایط ها، توانایینها با تکیه بر آرماها و برنامهآن اهداف، راهبردها، سیاست
 Dabiri)شتوند گردند، مهمترین سند توسعه در کشور تلقی میمحیطی حاکم بر کشور تدوین می

et al., 2007: 87; Misaei et al., 2015: 39)با عنوان  1357ها قبل از انقالب اسالمی . این برنامه
های اول و دوم( و سه هفت ساله )برنامه های عمرانی توسعه کشور به صورت دو برنامهبرنامه

اجرا شده و با وقوع انقالب برنامه  1356 -1327های برنامه پنج ساله )سوم تا پنجم( در سال
تدوین گردید اما با  1361ی توسعه بعد از انقالب در سال ششم مجال اجرا نیافت. اولین برنامه

حله دچار تغییراتی گردید تا اینکه در توجه به شرایط کشور به کندی پیش رفت و در چند مر
به « برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران»با عنوان  1368سال 

با توجه به ی دیگر نیز تدوین و اجرا شده است. ی توسعهتصویب رسید. پس از آن پنج برنامه
های فرآیند یک سو امکان شناخت کاستیها از بررسی آنها در توسعه کشور، اهمیت این برنامه

های برای تدوین راهبرد و برنامهسازد. توسعه ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می
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های گذشته تحلیل شوند و توجه به نقاط ضعف ها، راهبردها و برنامهجدید، ابتدا باید سیاست
 ,.Shamekhi et alجدید خواهد بود ) هایو قوت آن، از مبانی مهم برای تدوین سیاست برنامه

ها سازی و اجرای برنامهریزی دقت الزم صورت نگیرد، پیادهاز طرفی اگر در مرحله برنامه(. 2010
شود و عمالً راه به جایی نخواهد برد ای روبرو میخصوص در سطح ملی با مشکالت عدیدهبه
(Fazli, 2011: 255همچنین، در اجرای هر سیاست یا ب .) ،رنامه، طراحتتی الگتتوی حرکتتت

افتزاری مورد نیاز و تعیتین مراکتز افزاری و نترمتعریتتف مقصتتد، تشخیص امکانات سخت
ای که معطتتل مانتتدن و عتتدم سزایی برخوردار است؛ به گونهگیرنتده از اهمیت بهتصتمیم

ها و ین زیرمجموعهی رفتتتاری موجتتتب عتتدم همتتتاهنگی بتتتاجتترای ایتتن چرخه
 ,Abdollahi and Rizvanifarگردد )هتای تعریتف شتده در اجرای سیاست مورد نظر میمؤلفته

ها در بخش منابع طبیعی (. پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی عمومی این برنامه222 :2011
ی ی ارائه شدههاارتباط بین سیاست -1ها باشد: سوالتجدید شونده، به دنبال پاسخی برای این 

ها تا تداوم سیاست -2ها در زیر بخش منابع طبیعی تجدید شونده چگونه است؟ و این برنامه
 حصول به نتیجه تا چه حد مورد توجه سیاستگذار بوده است؟ 

 پیشینه تحقیق

ی در دوره -1میالدی تاکنون سه رویکرد به منابع طبیعی وجود داشته است:  1950از دهه 
کند مانند قطع و برداری یا استفاده از آنچه که در شرایط طبیعی رشد می، بهره1970تا  1950

های طبیعی و حفاظت از منابع تولید چوب آینده به دالیل استراتژیک؛      برداری از جنگلبهره
هایی مانند گذاری در مدیریت و ایجاد دارایی، بهبود منابع و سرمایه1990تا  1970در دوره  -2

آفرینان به بعد، توانمندسازی/ حمایت از دیگر نقش 1990از دهه  -3های دست کاشت؛ و گلجن
مانند بخش خصوصی، جوامع محلی و کشاورزان برای توسعه و مدیریت منابع                   

(FAO, 2010:54سازمان ملل با توجه به رویکرد اخیر، برنامه استراتژیک جنگل .) ها را با شش
بازسازی پوشش جنگل در  -1در نظر گرفته است:  2030تا  2017های نی برای سالهدف جها

بهبود مزایای اقتصادی،  -2کاری و توسعه جنگل؛ سراسر جهان از طریق حفاظت، احیاء، جنگل
افزایش  -3ها، از جمله بهبود معیشت افراد وابسته به جنگل؛ اجتماعی و زیست محیطی جنگل

افزایش منابع  -4های تحت مدیریت پایدار؛ فاظت شده و جنگلهای حچشمگیر سطح جنگل
ارتقاء  -5های علمی و فنی و مشارکت؛ مالی جدید و اضافی از همه منابع و تقویت همکاری

تقویت همکاری، هماهنگی، انسجام و هم افزایی در مسائل  -6های حکمرانی؛ و چارچوب
های تنوع زیستی مجموع تصویب کنوانسیون (. درUN, 2017: 4مرتبط با جنگل در تمام سطوح )
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( سازمان ملل،                           1994زایی )( و مقابله با بیابان1992(، تغییرات اقلیمی )1992)
برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست                                         نقش مهمی در حفاظت، احیاء و بهره

تغییر رویکرد و تجارت معمول از »در تحقیقی با عنوان ( 2019نورچمات ) و ارباگاست. داشته 
با استفاده (« 2016تا  1999های جنگل در اندونزی )ها: تغییر سیاستبندی سیاستطریق طبقه

 2016تا  2011و  2010تا  2005، 2004تا  1999های سه دوره های متنی، سیاستاز تحلیل داده
خدمات اکوسیستم  -1ها در هشت طبقه: بندی کردند. نتایج نشان داد، سیاستمقوله را بررسی و

حفاظت از  -5احیاء؛  -4ها؛ مدیریت و ساخت جاده -3برداشت مجاز؛  -2یا تنوع زیستی؛ 
               های مرتبط با جنگل؛ وسرمایه گذاری یا تامین منابع مالی سازمان -7جنگل یا نظارت؛ 

بندی شدند. همچنین نتایج نشان های وابسته به جنگل مقولهدهی دستگاهساختار یا سازمان -8
های سیاستی فرعی به طور کلی در طول این سه دوره افزایش داشته و به دهد، تعداد مقولهمی

مقوله فرعی بوده، اما این روند برای هریک از طبقات متفاوت است.  98و  65، 55ترتیب 
Rahman et al., 2016  های تنوع زیستی: بینشی فعاالن قدرت در سیاست»در تحقیقی با عنوان

، با «2013تا  1992از ابتکارات بین المللی و داخلی تنوع زیستی جنگل در بنگالدش از سال 
کاهش تهدیدات و کاهش اثرات  -2کمک مالی و فنی؛  -1ها، استفاده از تحلیل سیاست

مشارکت فعال مردم محلی  -4های مدیریتی و بانک اطالعاتی؛ تهیه برنامه -3مانندآلودگی و ...؛ 
حفاظت و احیای منابع -6سازی، تحقیق، آموزش و آگاهی رسانی؛ ظرفیت-5و تقسیم منافع؛ 

های اجرایی برای نظارت و ارزیابی را جز مهمترین وظایف سازمان-7بیولوژیکی جنگل؛ و 
دهد، تاکنون کنند. مرور منابع نشان میبندی میجنگل طبقه حفاظت و مدیریت پایدار تنوع زیستی

های توسعه بخش منابع طبیعی در کشور را مورد بررسی و تحلیل های محدودی برنامهپژوهش
ای      مدل شبکه»(، در تحقیقی با عنوان 2015اند. محمدی کنگرانی و همکاران )قرار داده

ستفاده از روش تحلیل شبکه، قانون برنامه چهارم توسعه با ا« های منابع طبیعی در ایرانسیاست
های منابع طبیعی ایران با پنج سیاست اصلی ای سیاسترا بررسی کردند، در نهایت مدل شبکه

شامل حفظ آب و خاک، حمایت جنگل و مرتع، احیا و حفاظت از جنگل و مرتع، حمایت 
برداری را پیشنهاد دادند. نادری عه بهرهاجتماعی نهادهای مردمی و ارائه خدمات اجتماعی و توس

های های برنامهتحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست»(، در پژوهش 2009مهدیی و همکاران )
کنند، نظام بیان می« توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقالب با الگوی توسعه پایدار

ان مدت و بلند مدت توسعه دچار ضعف های میهای برنامهریزی کشور در تدوین سیاستبرنامه
دانند. ها را فاقد یک رویکرد سیستمی، پویا و مبتنی بر الگوی روشن مینظری شده و سیاست

جایگاه محیط زیست در قوانین »(، با استفاده از تحلیل محتوا به بررسی 2007دبیری و همکاران )
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دهنده سیر صعودی و توسعه حقوق  پرداختند. نتایج نشان« ای پس از انقالب در ایرانبرنامه
کنند که موفقیت است. محققان اضافه می ایمحیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه

( در تحقیقی 2007خلیلیان و همکاران )ها، منوط به اجرای کامل آن خواهد بود. قطعی این برنامه
بیان « ها و مراتعبه استهالک جنگلتصحیح رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه با توجه »با عنوان 

های های برنامه تغییرات چندانی نداشته است و طرحسال کنند، استهالک این منابع در طولمی
ها و مراتع نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است. محققان تناسب اجرا شده کاهش تخریب جنگل

ها و محاسبه ارزش ء جنگلو حفاظت و احیا برداران و مشارکت آنانها با وضعیت بهرهطرح
      خلیلیان وکنند. های توسعه پیشنهاد میهای ملی را در برنامهها و مراتع در حسابجنگل
(، با استفاده از آمارهای مربوط به عملکرد دولت در زمینه منابع طبیعی 2001الدینی )شمس
و مرتع در برنامه شونده و محاسبه شاخص پایداری به بررسی وضعیت پایداری جنگل تجدید

اول و دوم توسعه پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داده در دو بخش جنگل و مرتع افزایش در 
ارزش منابع از میزان استهالک و تخریب این منابع کمتر بوده است و باعث شده بخش منابع 

ریب منابع طبیعی با ناپایداری مواجه باشد. بنابراین اهداف تعیین شده برای جلوگیری از تخ
 ند.انیافته تحقق های پنج سالهطبیعی در برنامه

 پژوهش روش

های اول تا ششم توسعه در این مطالعه با بکارگیری روش پژوهش اسنادی، قوانین برنامه
، 1( به شرح جدول 1400تا  1368اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

 های مرتبط با جنگل و مرتع تعیین و مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی و بخش

 های اول تا ششم توسعههای ذیربط در قوانین برنامهمواد مرتبط با منابع طبیعی و دستگاه - 5جدول 

نام سند 

 توسعه
 مشخصات کلی دوره زمانی

تاریخ تصویب در 

 مجلس ش.ا

طبیعی های مرتبط با منابع بخش

 های ذیربطو دستگاه

 1372-1368 برنامه اول
 ماده واحده

 تبصره 52و 
 21تبصره  11/11/1368

 1378-1374 برنامه دوم
 ماده واحده

 تبصره 100و 
20/9/1373 

 هایتبصره

 82و  81، 77، 72

 1383-1379 برنامه سوم
 ماده 199

 تبصره 60و 
17/1/1379 

 هایماده

 109و  108، 106، 105، 104
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نام سند 

 توسعه
 مشخصات کلی دوره زمانی

تاریخ تصویب در 

 مجلس ش.ا

طبیعی های مرتبط با منابع بخش

 های ذیربطو دستگاه

برنامه 

 چهارم
1384-1388 

 ماده و 161

 تبصره 34
11/6/1383 

 67، 60، 59، 31، 20های ماده

 135و  72تا 

 1394-1390 برنامه پنجم
 ماده و 235

 تبصره 192
15/10/1389 

، 185، 148، 147، 104های ماده

 211و  196، 192، 189، 187

 1400-1396 برنامه ششم
 ماده و 124

 تبصره 128
 38، 32، 31های ماده 14/12/1395

ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این نظریه یکی از رویکردهای تحقیق به منظور تحلیل داده
کیفی است و یک روش پژوهشی عام، استقرایی و تفسیری است )ادیب حاج باقری و همکاران، 

کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری (. این روش دارای سه مرحله اصلی 124: 1390
کدگذاری باز یا سطح اول کدگذاری روند خرد کردن، . (Strauss & Corbin, 2011: 58)انتخابی است 

. (Strauss & Corbin, 2011: 61هاست )بندی کردن دادهپردازی کردن و مقولهمقایسه کردن، مفهوم
های ایجاد شده های موجود در مقولهتعیین الگوکدگذاری محوری یا سطح دوم کدگذاری، شامل 

در کدگذاری محوری، یک مقوله مرحله کدگذاری باز انتخاب در مرحله کدگذاری باز است. 
گیرد و سپس، عنوان پدیده یا مقوله محوری در مرکز فرآیند در حال بررسی قرار میشده و به

ها این مقولههاست. نیز مقایسه مداوم داده الزمه این مرحلهشوند. ها به آن مرتبط میدیگر مقوله
ای شرایط زمینه»، «راهبردها»، «شرایط علّی»اند از: در روش داده بنیاد استروس و کوربین عبارت

(. در این مدل شرایط علّی بر Strauss & Corbin, 2011: 97« )پیامدها»و « گرشرایط مداخله» و « 
گر بر راهبردها اثر ای و شرایط مداخلهوری، شرایط زمینهگذارد، پدیده محپدیده محوری اثر می

: یک صورت ذهنی از مقوله محوری(. Creswell, 2012: 428گذارند و راهبردها بر پیامدها )می
: حوادث، وقایع و شرایط علّی(. Danaeifard, Emami, 2007: 84پدیده است که اساس فرآیند است )

ای که به : سلسله خصوصیات ویژهزمينهانجامد. ای میپدیدههایی که به وقوع یا گسترش اتفاق
و  1ای در طول طیف بُعدیکند؛ یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیدهای داللت میپدیده

 گیرد.نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش/کنش متقابل صورت می
ای تعلق دارند بر راهبردهای )میانجی/دخیل(: شرایط ساختاری که به پدیده گرشرایط مداخله

بخشند ای خاصی سهولت میرا در درون زمینهها راهبردها گذارند. آنکنش/کنش متقابل تأثیر می

                                                           
 بعدپردازی: روند خرد کردن یک خصیصه و مشخص کردن ابعاد آن. - 1
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های ایجاد شده برای کنترل، اداره و : کنش/واکنشراهبردهاکنند. ها را محدود و مقیّد میو یا آن
های حاصل از : خروجیپيامدهاای، تحت شرایط مشاهده شده خاص هستند. پدیده برخورد با

کدگذاری انتخابی یا سطح سوم کدگذاری،  (.Strauss & Corbin, 2011: 97استخدام راهبردها است )
(. در Strauss & Corbin, 2011: 118)کند ها را تشریح میروایت توصیفی است که ارتباط بین مقوله

های شونده از برنامههای مرتبط با منابع طبیعی تجدیدبه منظور استخراج سیاست این پژوهش
های مرتبط با منابع اول تا ششم توسعه، ابتدا در مرحله کدگذاری باز، هریک از مواد و تبصره

ها به طور جداگانه به عنوان واحد ها در این برنامههای متولی آنشونده و دستگاهطبیعی تجدید
ها ی دارای معنی آن( و مفاهیم کوچکترین گزاره1مورد بررسی قرار گرفت )جدول تحلیل 

بندی کدهای فرعی، کد اصلی بندی مفاهیم، کدهای فرعی و از مقولهاستخراج شد. سپس از مقوله
. در مرحله بعد با استفاده از کدگذاری محوری الگوی بین کدهای اصلی تعیین و در 1حاصل شد

 تفاده از کدگذاری انتخابی ارتباط بین کدها بیان شد.مرحله آخر با اس

 نتایج

در این بخش، نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری ارائه شده است. تحلیل نتایج 
 کدگذاری انتخابی، در قالب بحث خواهد آمد.

 نتایج کدگذاری باز

 . 2دهد( نتایج کدگذاری باز را نشان می2جدول )

 3شوندههای اول تا ششم توسعه مرتبط با منابع طبیعی تجدیدباز برنامهنتایج کدگذاری  - 2جدول 

 کد اصلی کدهای فرعی ردیف

 

 از درآمد حاصل از منابع طبیعی %30اختصاص 

 4(21ها )اول، تبصره جهت احیاء و توسعه آن
 احیاء، توسعه و غنی سازی

 ها و مراتعجنگل
 ب( -81بازسازی آن )دوم، تبصره برداران از منابع ملی به الزام بهره

 هزار هکتار 815و  500ها )ارقام سازی جنگلاحیاء، توسعه و غنی

 ه؛ پنجم، -69های چهارم و ششم( )چهارم، ماده به ترتیب برای برنامه

                                                           
ست، برخی مفاهیم یا های توسعه در باالترین سطح سیاستگذاری قرار دارند، در این فرآیند ممکن ابا توجه به اینکه برنامه - 1

 های فرعی به صورت یک کد اصلی نیز ارائه شوند.کد
 ها و اولویت شماره مواد تنظیم شده است.براساس  ترتیب زمانی برنامهجدول  - 2
 با توجه به محدودیت تعداد صفحات، از ارائه مفاهیم خوداری شد. - 3
تامین منابع مالی نیز  با توجه به عملکرد دوگانه این مقوله )هم تامین منابع مالی و هم تاکید بر احیاء و توستتتعه( در مقوله - 4

 ه است.تکرار شد
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 کد اصلی کدهای فرعی ردیف

 ح( -38، ماده 8جدول -ز -31ه؛ ششم، ماده  -148ماده 

 میلیون هکتار( 6/9های مرتعی )احیای رویشگاه

 ژ( -38، ماده 8جدول -ز -31)ششم، ماده 

 

 از درآمد حاصل از منابع طبیعی %30اختصاص 

 (21ها )اول، تبصره جهت احیاء و توسعه آن

تامین منابع مالی و اعتباری مورد 

 های منابع طبیعینیاز اجرای طرح

 هایتامین منابع مالی و اعتباری برای اجرای طرح

 الف(-106)سوم، ماده منابع طبیعی و آبخیزداری 

 های سنواتی جهتاختصاص اعتبارات و امکانات مستقل در بودجه

 هایبرداری چوبی از جنگلحفاظت و تحقق ممنوعیت بهره

 (3-ف -38کشور )ششم، ماده 

المللی در حوزه تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین

 ت( -38پ، ماده  -38ماده های مرتبط ملی )ششم، زیست و پروژهمحیط

 

 (72های مشخص )دوم، تبصره تدوین محدوده منابع طبیعی طبق نقشه

 ممیزی و تفکیک منابع ملی

و دولتی از مستثنیات و تثبیت 

 1هامالکیت دولت بر آن

 عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات اتمام

 هامالکیت دولت بر آنتثبیت های کاداستر یا حدنگاری( و )نقشه

 رمیلیون هکتا 114)بر اتمام عملیات در برنامه چهارم و ارقام حداقل 

 ج؛ برنامه ششم -68در برنامه ششم تاکید شده است( )چهارم، ماده 

 ذ( -38، ماده 8جدول -ز -31ماده 

 

 (3بند  -77های منابع طبیعی )دوم، تبصره بیمه طرح

و  های تشویقیتوسعه سیاست

ها، تامین علوفه، حمایتی مانند بیمه

 واگذاری اراضی

 لف(ا -104نشینان، عشایر و روستائیان )سوم، ماده تأمین علوفه دام جنگل

 واگذاری اراضی مرتعی قابل احیاء به عشایر و دامداران دارای

 اههای اقتصادی آنبرداران عرفی و تشکلبرداری و یا بهرهپروانه بهره

 (70ب؛ چهارم، ماده  -108ماده )سوم، 

 در بخش منابع طبیعیگذاری حمایت از سرمایه

 (4-ب -32؛ ششم، ماده 60)چهارم، ماده 

 

 ها در بخش منابع طبیعیها و سایر تشکلتوسعه تعاونی

 ه( -109؛ سوم، ماده 4بند  -77)دوم، تبصره 

 های مردمی درارتقای مشارکت

و اجراء از گیری ریزی، تصمیمبرنامه

ها و ها و تشکلطریق توسعه تعاونی

 های مردم نهادحمایت از سازمان

 ریزی،برنامه کردن مشارکت مردم درنهادینه

 الف( -104گیری و اجراء )سوم، ماده تصمیم

                                                           
قانون احکام  29 ماده« ت»در این زمینه، تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع حریم روستاها در بند  - 1

 های توسعه کشور تصویب شده است.دائمی برنامه
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 کد اصلی کدهای فرعی ردیف

 های مردم نهاد حامی محیط زیستحمایت از سازمان

 ب( -104و منابع طبیعی )سوم، ماده 

 شوراهای روستائی و بسیج محلی درگسترش مشارکت 

 ط( -69مراتع )چهارم، ماده  ها وحفاظت از جنگل

 1(70داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر )چهارم، مادههای مرتعاجرای طرح

 زدایی،های بیابانواگذاری اجرای بخشی از فعالیت

 2(2تبصره -ط -196کاری به بسیج )پنجم، ماده جنگل

 

 برداری پایدار از منابع طبیعیاحیاء، اصالح، توسعه و بهرهحفظ، 

 وم؛برنامه س 104برنامه دوم؛ ماده  81)جنگل، مرتع، آب و خاک( )تبصره 

 3برنامه ششم( 38برنامه پنجم؛ و ماده  148برنامه چهارم؛ ماده  69ماده 

حفظ، احیاء، اصالح، توسعه و 

برداری پایدار از منابع طبیعی بهره

 ل، مرتع، آب و خاک()جنگ

 

 های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمیتامین سوخت فسیلی و انرژی

 م،الف؛ سو -81نشینان و روستائیان )دوم، تبصره مورد نیاز عشایر، جنگل

 الف(-148ح؛ پنجم، ماده  -69الف؛ چهارم، ماده  -104ماده 

تغییر الگوی مصرف سوخت هیزمی 

جوامع محلی از طریق تتأمین 

 ت فسیلیسوخ

 

 و ساماندهی جنگل نشینان4دهی خروج دام از جنگل و تجمیعسامان

 الف( -69الف؛ چهارم، ماده  -104ج؛ سوم، ماده  -81)دوم، تبصره 

دهی خروج دام از جنگل و سامان

نشینان و حمایت از تجمیع جنگل

 (ج -148)پنجم، ماده ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی ساماندهی جنگل تولید صنعتی

 

 ها و مراتعگماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل

 د( -81)دوم، تبصره 

حفاظت از منابع ملی و ذخایر 

ژنتیکی با مشارکت نیروهای انتظامی 

و جوامع محلی و ارتقای ضریب 

 ها و مراتعحفاظت از جنگل

 الف( -104)سوم، ماده حفاظت از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی 

قای حفاظت از منابع ملی با مشارکت جوامع محلی و ارت %100ارتقای پوشش 

 ر( -38ز؛ ششم، ماده  -69ها و مراتع )چهارم، ماده ضریب حفاظت از جنگل

 مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی

 ب( -148د؛ پنجم، ماده  -69)چهارم، ماده 

 صادرات اقالم خاص داری جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی وممنوعیت 

                                                           
ه حفظ بنستتبت های توستتعه کشتتور، دولت موظف استتت قانون احکام دائمی برنامه 29ماده « پ»در این زمینه، طبق بند  - 1

 حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند. 
 های توسعه کشور، دائمی شده است.قانون احکام دائمی برنامه 46ماده « 2تبصره -ث»این بند، طبق بند - 2
صرهدر هر یک از برنامه - 3 سعه به جز بند و تب شوند، معموال یک ماده به بیعی مرتبط میای که به منابع طهای متفرقههای تو

عی در هریک از های اصلی مرتبط با منابع طبیبندی، اهداف مادهصورت ویژه مربوط به منابع طبیعی است. این کد حاصل مقوله
 های توسعه است. برنامه

یی، نگل و محرومیت زداخانوار( ستتتاکن جنگل که به لحاظ حفظ، احیاء و توستتتعه ج 20های کوچک )تا کلیه آبادی - 4
شمول این طرح قرار میجابجایی آن ست، م ضروری ا سازمان جنگلها  ستورالعمل تهیه و اجرای طرح،  مراتع،  وها گیرند )د

 (. 24؛ 1373
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 کد اصلی کدهای فرعی ردیف

 1(2-ه-104یا حفاظت تنوع زیستی )پنجم، ماده 

 

ها های کلیه دستگاهها و پروژهکلیه طرح 2(EIAمحیطی )ارزیابی اثرات زیست

؛ سوم، ماده 1-الف -82پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات )دوم، تبصره 

 الف( -38الف؛ ششم، ماده  -192پنجم، ماده د؛  -31؛ چهارم، ماده 105

ارزیابی اثرات زیست محیطی و 

 محاسبه ارزش اقتصادی

های منابع طبیعی در فعالیت

 اقتصادی اجتماعی

اعی در ها و منافع اجتممعیار قرار دادن ارزش اقتصادی منابع طبیعی، هزینه

لی مهای حساب ای و لحاظ نمودن آن درهای عمرانی و توسعهها و پروژهطرح

 (1تبصره  -ج -192الف، ماده  -147؛ پنجم، ماده 59)چهارم، ماده 

 

ل محیط برداری از منابع طبیعی بر اساس توان بالقوه و ظرفیت قابل تحمبهره

 ی( -69الف( )چهارم، ماده  -104؛ سوم، ماده 3الف،  -82)دوم، تبصره 
 برداری از منابع طبیعیبهره

 اکولوژیکبراساس توان 
شناختی و های طبیعی تنها بر مبنای توان بومبرداری از مراتع و زیستگاهبهره

 ها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیرانبرداری از جنگلبهره

 3تبصره( -148)پنجم، ماده 

 

 الف( -104هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه )سوم، ماده 
هماهنگی و توسعه مدیریت 

 یکپارچه زیست بومی
 تدوین و اجرای برنامه توسعه مدیریت یکپارچه زیست بومی

 (1 -الف-187الف؛ پنجم، ماده -67)چهارم، ماده 

 

-روانهپها، لغو و اصالح تعادل بین دام و مرتع از طریق مدیریت هماهنگ آن

؛ ج -109الف، ماده  -104های چرا و ساماندهی جامعه عشایر )سوم، ماده 

 ر( -38؛ ششم، ماده 70ب، ماده  -69چهارم، ماده 

تعادل بین دام و مرتع و ساماندهی 

 بردارجامعه بهره

 

 الزام کلیه واحدهای بزرگ نسبت به تطبیق مشخصات فنی خود با

 ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و کاهش آلودگی و تخریب

ر چهارم، ج؛ و تنفیذ د -104منابع پایه بویژه منابع طبیعی و آب )سوم، ماده 

 ج( -192؛ پنجم، ماده 71ماده 

عدم آلودگی و تخریب منابع پایه 

 بویژه منابع طبیعی و آب

 های جامع مدیریت پسماندنظارت بر اجرای طرح

 ث( -38از جمله در مناطق جنگلی )ششم، ماده 

 
محیط زیست های عمومی و تخصصی برقراری سازوکارهای گسترش آموزش

 (60)چهارم، ماده 
 تقویت آموزش و ارتقای

                                                           
شتتورای  مجلس 10/11/1395های توستتعه کشتتور مصتتوب قانون احکام دائمی برنامه 23ماده « 2-الف»این بند، طبق بند  - 1

 (.1398های مجلس، ی شده است )مرکز پژوهشاسالمی، دائم
2 - Environmental Impact Assessment (EIA) 

صره، طبق بند  - 3 ست. متخلقانون احکام دائمی برنامه 29ماده « الف»این تب شده ا شور، دائمی  سعه ک ف از احکام این های تو
گاه مورد پنج برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستتتتای معادل، تا تبصتتتره عالوه بر جبران خستتتارت، ملزم به پرداخت جریمه

 برداری یا تلف شده است.بهره
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 کد اصلی کدهای فرعی ردیف

های های عمومی و الزام کلیه دستگاهنامه اجرائی ارتقای آگاهیتهیه آئین

 های دولتی و صدا و سیما به اجرای رایگان آنربط و رسانهذی

 الف(-189الف؛ پنجم، ماده -64)چهارم، ماده 

های عمومی در مورد منابع آگاهی

 طبیعی و محیط زیست

 زیستآمتوزش همگانی حقتوق شهروندی در خصتوص محیط

 (2-د -211)پنجم، ماده 

 

 زیست محیطی درهایایجاد و تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیت

 (60های اثرگذار بر محیط زیست )چهارم، ماده دستگاه 

توانمندسازی ساختار مدیریت منابع 

 طبیعی و محیط زیست کشور

ف زیست و حفاظت از منابع طبیعی به عنوان نقش و وظای تعیین حفظ محیط

 (9-الف -135حاکمیتی دولت )چهارم، ماده 

های ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت هزینهمعافیت سازمان جنگل

 1ب( -147دادرسی رفع معارض از اراضی دولتی و ملی )پنجم، ماده 

ریم درختکاری،... در محدوده و حهای جنگلی و مراتع قابل واگذاری پارک

 ج( -147شهرها به شهرداری )پنجم، ماده 

 

نی ای، ملی و استاایجاد نظام اطالعات زیست محیطی کشور در سطوح منطقه

ایجاد نظام پایگاه داده و سامانه  ب( -189ب؛ پنجم، ماده  -64)چهارم، ماده 

رها و های پایداری محیطی )مدل، معیاتهیه و به اجراء درآوردن نظام شاخص پایش و نظارت

 الف تا د( -185ها، بانک داده و اطالعات( )پنجم، ماده شاخص

 

 %10سدها و  سطح حوزه %20توسعه عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان )

یلیون هکتار م 10و  8میلیون هکتار برای برنامه چهارم و ارقام  5/1ها و رقم سایر حوزه

و؛  -148ده ج، و؛ پنجم، ما -69های پنجم و ششم( )چهارم، ماده ب برای برنامهبه ترتی

 خ( -38؛ ماده 8جدول -ز -31ششم، ماده 

توسعه عملیات آبخیزداری و 

 حفاظت از خاک و آبخوان

 

 هزار هکتار به ترتیب برای 75و  100توسعه زراعت چوب )ارقام 

 د؛ پنجم، -69های چهارم و ششم( )چهارم، ماده برنامه

 (8جدول -ز -31ب؛ ششم، ماده  -148ماده 

تامین نیازهای چوبی کشور با 

توسعه زراعت چوب و حمایت از 

 واردات چوب

 کاشت زراعت چوببرداری از درختان دستمجاز بودن بهره

 (2تبصره -2-ف -38)ششم، ماده 

ع صنایارائه تسهیالت الزم جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه 

 تبصره(-3-ف -38مرتبط با چوب )ششم، ماده 

 نشدهآوریحذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل

 ب( -148د؛ پنجم، ماده  -69)چهارم، ماده 

                                                           
 های توسعه کشور دائمی شده است.قانون احکام دائمی برنامه 28این بند، طبق ماده  - 1
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 کد اصلی کدهای فرعی ردیف

 

 های انتشار ریزگردها و مهار آنشناسایی کانون

های زدایی و کنترل کانونبیابان س( -38ب؛ ششم، ماده  -193)پنجم، ماده 

بحرانی فرسایش بادی و ریزگردها 

 هاو مهار آن

میلیون  14/1و  5/1های بحرانی فرسایش بادی)ارقام زدایی وکنترل کانونبیابان

پنجم،  ه؛ -69های چهارم و ششم( )چهارم، ماده هکتار به ترتیب برای برنامه

 د( -38؛ ماده 8جدول -ز -31ز؛ ششم، ماده  -148ماده 

 
با ارائه راهبردهای خاص برای حفاظت از منابع طبیعی و  1آمایش سرزمین

 (3-الف-72محیط زیست )چهارم، ماده 
 آمایش سرزمین

 د( -148ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی )پنجم، ماده  
ساماندهی ساخت و ساز در مناطق 

 جنگلی

 ج( -38تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق )ششم، ماده  
تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری 

 و اطفای حریق

 
 توسعه و فرآوری گیاهان دارویی مرتعی به میزان یکصد هزار هکتار

 ژ( -38، ماده 8جدول -ز -31)ششم، ماده 
 توسعه و فرآوری محصوالت فرعی

 

 های کشوربرداری چوبی از جنگلممنوعیت هرگونه بهره

برداری چوبی گونه بهرهممنوعیت هر (2و  1 -ف -38)ششم، ماده 

ارا های عمرانی در صورت دبالمانع بودن برداشت درختان جنگلی برای طرح های کشوراز جنگل

 (2تبصره -2-ف -38بودن ارزیابی زیست محیطی )ششم، ماده 

های ر برنامهکد فرعی ارائه شده د 60بندی دهد، در مجموع از مقوله( نشان می2نتایج جدول )
 کد اصلی حاصل شده است. 25ششم توسعه، اول تا 

 نتایج کدگذاری محوری

برداری پایدار از منابع طبیعی حفظ، احیاء، اصالح، توسعه و بهره»در این مرحله، کد اصلی 
مواد اصلی مرتبط با منابع طبیعی از   2بندی اهدافکه حاصل مقوله« )جنگل، مرتع، آب و خاک(

دهای دیگر در ارتباط با آن بودند، به عنوان پدیده یا مقوله برنامه دوم تا ششم بود و همه ک
با توجه به (. 1محوری انتخاب و الگوی بین سایر کدها در ارتباط با آن تعیین شد )شکل 

های متنی، امکان بررسی شرایط علّی و پیامدها در این پژوهش وجود محدودیت تحلیل داده
                                                           

سرزمین در برنامه - 1 ست، در اینجا فقط مادهآمایش  سعه به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته ا اهمیت منابع ه بر ای کهای تو
 طبیعی تاکید داشته مورد بررسی قرار گرفته است. 

رنامه در بگردد و عملیات اجرایی ریزی پیش بینی میاهداف، مجموعه مقاصتتتد و منظورهایی استتتت که در جریان برنامه - 2
 (.10؛ 1394ریزی کشور، شود )سازمان مدیریت و برنامهجهت نیل به آن مقاصد تنظیم می
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در سه دسته شامل حفاظت از منابع طبیعی و محیط با توجه به پدیده محوری راهبردها نداشت. 
 -3و  ؛2ها و مراتع(احیاء، اصالح و توسعه منابع طبیعی )جنگل -2؛ 1ها و مراتع(زیست )جنگل

اجرای راهبردها را فراهم  قرار گرفتند. کدهایی که زمینه 3طبیعیبرداری بهینه و پایدار از منابعبهره
کدهایی که نقش میانجی و تسهیلگر در اجرای راهبردها را ای و کنند در بخش شرایط زمینه

بندی شدند. به عبارت دیگر، کدهایی که انجام یا گر طبقهداشته باشند، در بخش شرایط مداخله
برداری یا تخریب آن دارد در بخش ها تاثیر مستقیم بر عرصه و حفظ، احیاء و بهرهعدم انجام آن

کنند، در بخش ستقیم دارند و زمینه یا فرایند اجرا را فراهم میراهبردها و کدهایی که نقش غیر م
دهد، برای ( نشان می1شرایط قرار گرفتند. اساس این تفکیک مقایسه مداوم کدها است. شکل )

برداری پایدار در منابع طبیعی تجدید شونده دستیابی به سه هدف حفاظت؛ احیاء و توسعه؛ و بهره
ای و مقوله شرایط زمینهراهبرد همراه با چهار  3و  3، 8ه ترتیب )به عنوان پدیده محوری(، ب
های ارائه شده است. سیاستهای اول تا ششم توسعه در برنامهگر، شش مقوله شرایط مداخله
دهد، قانونگذار ضمن ارائه راهبردهایی برای دستیابی به ها نشان میارائه شده و ارتباط بین آن

ها را های اجرای این راهبردها و شرایط تسهیل آنبع طبیعی، زمینهحفاظت، احیاء و توسعه منا
ها به چه میزان عملیاتی شدند و چه اثراتی اما اینکه این سیاست نیز مورد توجه قرار داده است.

 ای دارند.های جداگانههای بیشتر و ارزیابیاند، نیاز به پژوهشداشته
 
 
 

                                                           
شامل می حفاظت در - 1 صه قانونگذاری و اجرای قانون، اقداماتی را  سان در محیطعر ستقیم ان طبیعی را  شود که دخالت م

 (. 289: 1397های طبیعی با وجود دخالت انسان )شامخی، کند، بنابراین حفاظت عبارت است از حفظ عرصهمند میضابطه
سان به منظور تر - 2 سط ان ست که تو گیرد. ورت میصمیم آثار تخریبی بوجود آمده در منابع طبیعی احیاء مجموعه اقداماتی ا

یرد. مانند گهای مدیریت طرح در عرصه صورت میگردد که با توجه به اهداف و سیاستاصالح به اقدامات احیائی اطالق می
ست که مهایی در مراتع برای باال بردن ارزش علوفهوارد کردن گونه فزایش سطح منابع انجر به ای آن. توسعه اقدامات احیائی ا

 (. 310: 1397شود )شامخی، طبیعی )جنگل و مرتع( می
واند متوقف شتود، تگیرد، بنابراین نمیهای آن صتورت میبرداری به منظور پاستخ به نیاز انستان به طبیعت و فرآوردهبهره - 3

جود آوردن ون استتتناد قانونگذار برای به تریمدیریت و ستتاماندهی شتتود. اصتتلی« پایداری»تواند در چارچوب قواعد ولی می
 (.320: 1397برداری توجه به پایداری است )شامخی، ضوابط و محدودیت برای بهره
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 زمینه

و مستثنیات از دولتی و ملی منابع تفکیک و ممیزی 

  هاآن بر دولت مالکیت تثبیت

بومی زیست یکپارچه مدیریت توسعه و هماهنگی 

محیط و طبیعی منابع مدیریت ساختار توانمندسازی 

 کشور زیست

نظارت و پایش سامانه و داده پایگاه نظام ایجاد 

 

 شرایط مداخله گر

اجرای نیاز مورد اعتباری و مالی منابع تامین 

 طبیعی منابع هایطرح  

ها،بیمه مانند حمایتی و تشویقی هایسیاست توسعه 

 اراضی واگذاری علوفه، تامین

اقتصادی ارزش محاسبه و محیطی زیست اثرات ارزیابی 

 اجتماعی اقتصادی هایفعالیت در طبیعی منابع

ریزی،برنامه در مردمی هایمشارکت ارتقای 

 اهتشکل و هاتعاونی توسعه طریق از اجراء و گیریتصمیم

 نهاد مردم هایسازمان از حمایت و

مورد در عمومی هایآگاهی ارتقای و آموزش تقویت 

 زیست محیط و طبیعی منابع

سرزمین آمایش 

با هدف حفاظتالف( راهبردهای   

جوامع هیزمی سوخت مصرف الگوی تغییر 

  فسیلی سوخت تتأمین طریق از محلی

تجمیع و جنگل از دام خروج دهیسامان 

 صنعتی تولید از حمایت و نشینانجنگل

با ژنتیکی ذخایر و ملی منابع از حفاظت 

 و محلی جوامع و انتظامی نیروهای مشارکت

 مراتع و هاجنگل از حفاظت ضریب ارتقای

بهره جامعه ساماندهی و مرتع و دام بین تعادل-

 بردار

منابع ویژهبه پایه منابع تخریب و آلودگی عدم 

 آب و طبیعی

زراعت توسعه با کشور چوبی نیازهای تامین 

 چوب واردات از حمایت و چوب

جنگلی مناطق در ساز و ساخت ساماندهی 

اطفای و پیشگیری جامع طرح اجرای و تهیه 

 حریق

راهبردهای با هدف احیاء و توسعهب(   

،مراتع و هاجنگل سازیتوسعه و غنی احیاء 

خاک از حفاظت و آبخیزداری عملیات توسعه 

 آبخوان و

بحرانی هایکانون کنترل و زداییبیابان 

 هاآن مهار و ریزگردها و بادی فرسایش

برداری پایدارج( راهبردهای با هدف بهره  

توان براساس طبیعی منابع از برداریبهره 

 اکولوژیک

فرعی محصوالت فرآوری و توسعه  

از چوبی برداریبهره هرگونه ممنوعیت  

 کشور هایجنگل

 پدیده محوری

،نابعم از پایدار برداریبهره و توسعه اصالح، احیاء، حفظ 

 (خاک و آب مرتع، جنگل،) طبیعی

 .شوندههای اول تا ششم توسعه در ارتباط با منابع طبیعی تجدیدلیل برنامهمدل پارادایمی حاصل از تح - 1 شکل
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 بحث 
مچنین بین کدها و اجزای مدل توصیف و هدر این بخش در قالب کدگذاری انتخابی، ارتباط 

 شود.های توسعه اول تا ششم تحلیل میها در برنامهتداوم آن

 ها و مراتع(ارتباط و تداوم راهبردهای با هدف حفاظت از منابع طبیعی )جنگل

تمرکز راهبردهای حفاظت در مورد جوامع دهد، ( نشان می1شکل )( 4و  2، 1) راهبردهای
ها و مراتع از طریق تغییر الگوی تجمیع، ساماندهی و کاهش وابستگی آنان به جنگلبردار بر بهره

مصرف سوخت هیزمی و حمایت از دامداری صنعتی است. به این منظور راهبردهای            
از برنامه دوم تا پنجم « نشینانخروج دام و تجمیع جنگل»و « تغییر الگوی مصرف سوخت...»

های سوم، چهارم و ششم تکرار شده در برنامه...« تعادل دام و مرتع و »رد تداوم داشتند و راهب
بر « منابع ملی و ذخایر ژنتیکی از حفاظت( »3(. راهبرد )3جدول  4و  2، 1های است )ردیف

 های انتظامی و مشارکت جوامع محلی به منظور جلوگیریحفاظت فیزیکی با استفاده از نیروی
چوب تاکید دارد. استفاده از نیروی انتظامی  قاچاق با مبارزه تصرف و و تجاوز کاربری، تغییر از

عملیاتی شد. در  1384ها، مراتع و آبخیزداری در سال با تشکیل یگان حفاظت در سازمان جنگل
مورد مشارکت جوامع محلی چنانچه سازوکارهای تحقق آن به وجود آید، قدم مهمی در امر 

برد از برنامه دوم تا ششم تداوم داشته است. مقوله فرعی حفاظت تلقی خواهد شد. این راه
«   2-الف»آن طبق بند  «و... ژنتیکی ذخایر حفظ جنبه دارای خاص اقالم صادرات ممنوعیت»
(. 3جدول  3دائمی شده است )ردیف  های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه 23 ادهم

بر الزام واحدهای تولیدی به « پایه و طبیعی جلوگیری از تخریب و آلودگی منابع( »5راهبرد )
ارتقای استانداردهای محیط زیستی و افزایش نظارت بر مدیریت پسماند تاکید دارد. این راهبرد 

تامین نیازهای ( »6(. راهبرد )3جدول  5های سوم تا ششم تداوم داشته است )ردیف از برنامه
خلی تولید چوب در قالب زراعت چوب و بر حفاظت از جنگل با افزایش منابع دا« چوبی...

های چهارم تا ششم تداوم داشته است    تسهیل واردات آن تاکید دارد. این راهبرد در برنامه
برداری چوبی از ممنوعیت بهره»(. اهمیت این راهبرد با توجه به راهبرد 3جدول  6)ردیف 

( 7شود. راهبرد )ان میبرداری دو چنددر بخش راهبردهای بهره« های طبیعی کشورجنگل
های ناشی از ساخت و ساز بر جلوگیری از آسیب« ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی»

های جنگلی و تغییر کاربری جنگل به کاربری مسکونی و صنعتی تاکید رویه در اکوسیستمبی
 ای برنامهتهیه و اجر( »8(. راهبرد )3جدول  7دارد و فقط در برنامه پنجم آمده است )ردیف 

بر مدیریت آتش سوزی تاکید دارد و فقط در برنامه ششم ارائه شده « حریق اطفای و پیشگیری
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                             (. این نتایج با مقوله حفاظت از جنگل تحقیق3جدول  8است )ردیف 
Erbaugh and Nurrochmat (2019)  وRahman et al., (2016) پوشش ؛ راهبردهای بازسازی

پایدار؛ و بهبود  مدیریت تحت و شده حفاظت هایجنگل سطح جنگل از طریق حفاظت؛ افزایش
های پیشنهادی حفاظت از جنگل (؛ سیاست2017معیشت افراد وابسته به جنگل، سازمان ملل )
خلیلیان و همکاران  (؛ و حفاظت از جنگل2015و مرتع مطالعه محمدی کنگرانی و همکاران )

های دوم دهد، در همه برنامه( نشان می7و  2مطابقت دارند. به طور کلی نتایج جدول ) ،(2007)
ها و مراتع ارائه شدند، اما تعداد و تداوم تا ششم توسعه راهبردهایی با هدف حفاظت از جنگل

ها متفاوت و از تکرار در فقط یک برنامه تا حداکثر پنج برنامه و تصویب در احکام دائمی آن
                های توسعه متغیر است. این بخش با تغییرات در مقوالت سیاستی مطالعههبرنام

Erbaugh and Nurrochmat (2019)  و بخش نبود یک رویکرد سیستمی، پویا و مبتنی بر الگوی
( مطابقت 2009های توسعه در مطالعه نادری مهدیی و همکاران )های   برنامهروشن درسیاست

 دارد.

 با هدف حفاظت  1تداوم راهبردهای - 3 جدول

 2دائمی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول راهبردها ردیف

 - - * * * * -  تغییر الگوی مصرف سوخت 

 - - * * * * - و تجمیع جنگلنشینان دام خروج 

 * * * * * * - منابع ملی و ذخایر ژنتیکی از حفاظت 

 - * - * * - - مرتع  و دام بین تعادل 

 - * * * * - -  منابع تخریب و عدم آلودگی 

 - * * * - - - تامین نیازهای چوبی کشور  

 - - * - - - -  ساز و ساخت ساماندهی 

 - * - - - - - حریق اطفای و پیشگیری برنامه 

 ها و مراتعارتباط و تداوم راهبردهای با هدف احیاء و توسعه جنگل

های توسعه اول تا ششم ارائه در برنامه« ها و مراتعجنگل احیاء، توسعه و غنی سازی»راهبرد 
جز برنامه سوم های توسعه بهشده که تمرکز آن بر جنگل بوده است. این راهبرد در همه برنامه

خروج »(. با وجود این، برخی راهبردهای حفاظت مانند 4جدول  1تداوم داشته است )ردیف 

                                                           
 ها خالصه نویسی شدند.در جداول مربوط به تداوم، بعضی مقوله - 1
به آنمقوله - 2 قانونی مربوط  ندهایی از مواد  یا ب ند  که ب قانون احکام دائمهایی  مهها، طبق  نا وستتتعه مصتتتوب های تی بر

 اند.های پس از آن دائمی شدهی ششم و برنامههای توسعهمجلس شورای اسالمی، در برنامه 10/11/1395



 171       های توسعه جمهوری اسالمی ایران در زمینه جنگل و مرتعهای برنامهبررسی سیاست 

 

هایی توانند اقدامشوند و میعرصه می باعث شروع به احیاء« تعادل دام و مرتع»و « دام از جنگل
های انسانی توانند آثار تخریبی فعالیتاحیائی نیز تلقی شوند. این سه راهبرد در صورت اجرا، می

های طبیعی کاهش دهند و با افزایش پوشش گیاهی حفاظت از خاک و آب و را در عرصه
                          نتایج با مقوله احیاء جنگل تحقیقجلوگیری از بیابانزایی صورت گیرد. این 

Erbaugh and Nurrochmat (2019)  وRahman et al., (2016) ؛ راهبردهای بازسازی پوشش
های (؛ و سیاست2017کاری و توسعه جنگل، سازمان ملل )جنگل از طریق احیاء، جنگل

 (؛ و احیاء جنگل2015ی و همکاران )پیشنهادی احیاء جنگل و مرتع مطالعه محمدی کنگران
از « بیابانزدایی»و « توسعه آبخیزداری»مطابقت دارد. دو راهبرد  ،(2007خلیلیان و همکاران )

(. این دو راهبرد با سیاست 4جدول  3و 2های اند )ردیفبرنامه چهارم تا ششم تداوم داشته
 ( مطابقت دارد.2015)پیشنهادی حفظ آب و خاک مطالعه محمدی کنگرانی و همکاران 

 ها و مراتعتداوم در راهبردهای با هدف احیاء و توسعه جنگل - 4 جدول

 دائمی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول راهبردها

 - * * * - * * ها و مراتعجنگل احياء، توسعه و غنی سازی

 - * * * - - - آبخيزداری توسعه عمليات

 - * * * - - - زداییبيابان

 برداری بهینه و پایدار از منابع طبیعی و تداوم راهبردهای با هدف بهرهارتباط 

است به طوری که این « برداری براساس توان اکولوژیکبهره»تمرکز راهبردهای این هدف بر 
های راهبرد از برنامه دوم تا پنجم به طور مستمر تکرار و بعد از آن در قانون احکام دائمی برنامه

« توسعه و فرآوری محصوالت فرعی»(. دو راهبرد 5جدول  1شده است )ردیف توسعه، دائمی 
جدول  3و  2در برنامه ششم تصویب شدند )ردیف « برداری چوبی از جنگلممنوعیت بهره»و 
برداری از محصوالت فرعی جنگل دهد، در شرایط فعلی بهره(. مجموع این سه راهبرد نشان می5

برداری از محصوالت چوبی جنگل ممنوع است. مجاز و بهرهو مرتع براساس توان اکولوژیک 
بر تولید گیاهان دارویی به جای تولید  علوفه « توسعه و فرآوری محصوالت فرعی»تاکید راهبرد 

تواند به های مرتعی است. این امر در صورت تحقق و رعایت قواعد  کارشناسی میدر عرصه
                                 تایج با مقوله برداشت مجاز جنگلشود. این ناستفاده بهینه از مراتع منجر 
Erbaugh and Nurrochmat (2019) برداری مطالعه محمدی و سیاست پیشنهادی توسعه بهره

استثنای برداشت چوب مطابقت دارد. ممنوعیت برداشت چوب  (، به2015کنگرانی و همکاران )
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-استراحت جنگل»در بیش از یک دهه گذشته با عنوان  های مهمی کههای طبیعی، بحثاز جنگل

 های اخیر به اوج رسیده بود را به صورت قانون درآورد.جریان داشت و در سال« ها

 یعیطب منابع از داریپا و نهیبه برداریبهره هدف با یراهبردها تداوم - 5 جدول

 دائمی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول راهبردها

 * - * * * * - براساس توان اكولوژیکبرداری بهره

 - * - - - - - توسعه و فرآوری محصوالت فرعی 

 - * - - - - - جنگل از چوب برداریبهره ممنوعيت

 ای ارتباط و تداوم شرایط زمینه

 منابع هایبخش همه اساس مدیریت« های حدنگاری و تثبیت مالکیت ملیتهیه نقشه»زمینه 
چرا که بدون تثبیت مالکیت ملی، اجرای راهبردهای هر  .بود خواهد راهبردهادر بخش  طبیعی

برداری پایدار با مشکل مواجه است. تفکیک و ممیزی سه بخش حفاظت؛ احیاء و توسعه؛ و بهره
طوری که (. به6جدول  1های دوم، چهارم و ششم تکرار شده است )ردیف اراضی در برنامه

امه چهارم پیش بینی شده است اما با عدم تحقق آن، در برنامه ششم در پایان برن اتمام عملیات
مورد تاکید قرار گرفته است.  هکتار میلیون 114 به میزان حداقل کاداستر هاینقشه مجددا تهیه

 ایمسئله ششم و اتمام فرآیند ممیزی است.ها تا پایان برنامه این رقم به معنی آماده شدن این نقشه
 سال مصوب کشور مراتع و هاجنگل شدن ملی قانونی نامه تصویب به آن انجام ضرورت که

 تحقق عدم بر مبنی( 2001) الدینیشمس و خلیلیان تحقیق گردد. این بخش با نتایجمی باز 1341
 زیست یکپارچه مدیریت»زمینه . دارد مطابقت دوم و اول هایبرنامه برای شده تعیین اهداف
جانبه و بخشی تاکید های طبیعی در برابر رویکردهای یکبر آسیب پذیری زیست بوم «بومی

ها را در های مرتبط با این زیست بومریزینگری و هماهنگی در برنامهدارد و توسعه جامع
های سوم دهد. این شرایط در برنامههای مختلف مدیریت منابع طبیعی مورد توجه قرار میبخش

توانمندسازی ساختار منابع »(. زمینه 6جدول  2اکید قرار گرفته است )ردیف تا پنجم مورد ت
مناسب؛ افزایش اقتدار  ساختارهای و تقویت های فرعی آن در جهت ایجادو مقوله« طبیعی
متولی؛ و حمایت از دستگاه متولی برای تمرکز بر وظایف اصلی )حفاظت، احیاء، توسعه  دستگاه
های چهارم و پنجم مورد تاکید قرار گرفته و بند است. این زمینه در برنامه 1برداری پایدار(و بهره

قانون احکام دائمی  28 ادهطبق م معارض های دادرسی رفعها... از هزینهمعافیت سازمان جنگل

                                                           
 در نشست نیراوز یأتهبه استناد مصوبه  ها، مراتع و آبخیزداری(ی )سازمان جنگلوزارت جهاد کشاورز یلیتفص یفوظا - 1

 .(1398مجلس،  های)مرکز پژوهش 2/4/1381 مورخ
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نظام پایگاه داده و سامانه »(. زمینه 6جدول  3، دائمی شده است )ردیف های توسعه کشوربرنامه
تواند است و می محیطیزیست ارزیابی و رسانی اطالع پایش، امکان فراهم شدن به منظور« پایش
های مختلف مدیریت منابع طبیعی در بخش راهبردها محیطی را در بخش زیست اطالعات خالء

(. این 6جدول   4های چهارم و پنجم ارائه شده است )ردیف بر طرف کند. این زمینه در برنامه
                               تحقیق جنگل به وابسته هایدستگاه دهیسازمان یا رنتایج با مقوله ساختا

Erbaugh and Nurrochmat (2019)؛ تهیه بانک اطالعاتی و نظارت و ارزیابی تحقیق                
Rahman et al., (2016)همکاری، حکمرانی؛ و تقویت هایچارچوب ؛ راهبردهای ارتقاء 

 ( مطابقت دارد.2017افزایی سازمان ملل ) هم و انسجام هماهنگی،

 ایهای توسعهای در برنامهتداوم شرایط زمینه - 6 جدول

 دائمی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول راهبردها

  * - * - * -  ملی منابع تفکيک و مميزی

 - - * * * - -  یکپارچه مدیریت

 * - * * - - -  ساختار توانمندسازی

 - - * * - - - پایگاه داده و پایشنظام 

 گر ارتباط و تداوم شرایط مداخله

گر با تسهیل یا ایجاد مانع نقش مهمی در اجرای راهبردهای ارائه شده، خواهد شرایط مداخله
مدیریت منابع طبیعی، عدم             هایطرح از بسیاری بودن غیراقتصادی به توجه داشت. با

ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، قانونگذار در اجرای آن« اعتباریتامین منابع مالی و »
(. یکی 7جدول  1های اول، سوم و ششم بر تامین منابع مالی تاکید نموده است )ردیف برنامه

است، که نقش مهمی در روند اجرای « های تشویقی و حمایتیسیاست»گر دیگر از شرایط مداخله
« واگذاری اراضی...»و « تامین علوفه...»های فرعی شت. به عنوان نمونه مقولهراهبردها خواهند دا

تعادل دام و مرتع »و « نشینان و..خروج دام و تجمیع جنگل»های اجرای طرحتواند سرعت می
های دوم تا چهارم و ششم های تشویقی و حمایتی در برنامهرا فراهم کند. اجرای سیاست« و..

و محاسبه  محیطی زیست ارزیابی اثرات(. »7جدول  2رفته است )ردیف مورد توجه قرار گ
تواند به گر ارائه شده است که مییکی دیگر از شرایط مداخله..« ارزش اقتصادی منابع طبیعی 

هایی که ارزش عنوان یک عامل در کنترل تخریب و تعرض به منابع طبیعی عمل کند و از پروژه
هاست حمایت نماید. با توجه به اهمیت این مسئله سود مالی آن اقتصادی این منابع بیشتر از

گر (. شرایط مداخله6جدول  3تاکید بر آن از برنامه دوم تا ششم تداوم داشته است )ردیف 
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با توجه به حضور جوامع محلی در عرصه و رویکرد داوطلبانه « های مردمی...ارتقای مشارکت»
ش اساسی در افزایش سرعت اجرایی راهبردهای ارائه شده تواند نقهای مردم نهاد، میسازمان

های دوم تا پنجم مورد توجه قرار گرفته و داشته باشند. تاکید بر اجرای این شرایط در برنامه
جدول   4های توسعه، دائمی شده است )ردیف های آن در احکام دائمی برنامهبندهایی از مقوله

های منابع در مورد ارزش« عمومی هایآگاهی ارتقای تقویت آموزش و»گر (. شرایط مداخله6
های مناسب دخالت انسان در طبیعت را ترویج تواند اجرای راهبردها را تسهیل و روشطبیعی می

کند و در بلند مدت باعث ارتقای فرهنگ مردم در همزیستی با منابع طبیعی شود. این شرایط در 
گر (. شرایط مداخله6جدول  5گرفته است )ردیف  های چهارم و پنجم مورد توجه قراربرنامه

 بر زیست، محیط و طبیعی منابع از حفاظت برای خاص راهبردهای ارائه با «سرزمین آمایش»
 .دارد تاکید سرزمین آمایش سند تهیه در هامنابع و اولویت بر حفاظت آن این ویژه اهمیت
(. این نتایج با نتایج 6جدول  6ای که در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است )ردیف مسئله

 منابع مالی تامین یا گذاریمقوله سرمایه در Erbaugh and Nurrochmat (2019)پژوهش 
 و منابع همه از اضافی و جدید مالی منابع جنگل و راهبردهای افزایش با مرتبط هایسازمان
 ی،کمک مالهای (؛ مقوله2017مشارکت، سازمان ملل ) و فنی و علمی هایهمکاری تقویت

و  ؛Rahman et al., (2016)ی و آموزش و آگاهی رسانی تحقیق مشارکت فعال مردم محل
های پیشنهادی حمایت اجتماعی نهادهای مردمی و ارائه خدمات اجتماعی مطالعه سیاست

 برداران و مشارکت آنان؛وضعیت بهرهها با طرح(؛ و تناسب 2015محمدی کنگرانی و همکاران )
مرتبط  ،(2007خلیلیان و همکاران )های ملی مطالعه ها و مراتع در حسابو محاسبه ارزش جنگل

 است. 

 ایهای توسعهگر در برنامهتداوم شرایط مداخله - 7 جدول

 دائمی ششم پنجم چهارم سوم دوم اول راهبردها

 - * - - * - * اعتباریتامين منابع مالی و 

 - * - * * * - های تشویقیسياست

 - * * * * * -  محيطی ارزیابی زیست

 * - * * * * - های مردمیارتقای مشاركت

 - - * * - - - عمومی هایآگاهی ارتقای

 - - - * - - - آمایش سرزمين 
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 توسعههای اول تا ششم های سیاستی در هریک از برنامهتعداد مقوله

 اصالح، احیاء، حفظ،»دهد، به منظور دستیابی به هدف ( نشان می1( و شکل )2نتایج جدول )
مقوله سیاستی در  24، «(خاک و آب مرتع، جنگل،) طبیعی منابع از پایدار برداریبهره و توسعه
ها برنامه ها در هر یک ازهای توسعه اول تا ششم ارائه شده است. با این وجود، مرجع مقولهبرنامه

های های اول تا ششم )با احتساب مقوله(. به طوری که هر یک از برنامه8متفاوت است )جدول 
، 9، 2های توسعه برای برنامه ششم(، به ترتیب مرجع دائمی شده در قانون احکام دائمی برنامه

برنامه دوم دهد، بخش منابع طبیعی عمالً از مقوله هستند. این امر نشان می 17و  16، 19، 11
ریزی کالن کشور شده و به تدریج بر اهمیت آن افزوده شده است. افزایش توسعه وارد برنامه

( در مورد 1386های توسعه با نتایج تحقیقات دبیری و همکاران )اهمیت منابع طبیعی در برنامه
اظت از ( همچنین توجه به حف8، مطابقت دارد. نتایج جدول )اول تا چهارم توسعه هایبرنامه

های چهارم و پنجم؛ و شرایط ای در برنامههای دوم تا ششم؛ شرایط زمینهمنابع طبیعی در برنامه
های دهد. در مجموع تاکید بر حفاظت در برنامههای سوم و چهارم را نشان میگر در برنامهمداخله

گر تقریباَ دو برابر مداخلهبرداری پایدار و تاکید بر شرایط مختلف بیشتر از احیاء و توسعه و بهره
 ای بوده است.شرایط زمینه

 های اول تا ششم توسعهها سیاستی ارائه شده در هر یک از برنامهمرجع مقوله - 8 جدول

مرجع در 

 هابرنامه

 راهبردها
 جمع كل گرشرایط مداخله زمينه

 برداریبهره احياء و توسعه حفاظت

 2 1 - - 1 - اول

 9 3 1 1 1 3 دوم

 11 4 1 1 - 5 سوم

 19 5 4 1 3 6 چهارم

 16 3 3 1 3 6 پنجم

 13 3 1 2 3 4 ششم

 4 1 1 1 - 1 دائمی

 74 20 11 7 11 25 جمع كل

 های سیاستیتوصیه

ها برای رسیدن به اهداف یکسان نیست و تداوم دهد، تداوم سیاستنتایج پژوهش نشان می -
های (. تداوم یا عدم تداوم سیاست8)جدول ها از حضور در یک تا پنج برنامه متفاوت است آن
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تواند تحت تاثیر عوامل مختلف مانند ضعف اجرا و نظارت؛ نیاز یک سیاست به ارائه شده می
ها؛ و تغییرات اداری های الزم برای اجرای برنامهاجرا در چندین برنامه؛ کم توجهی به زیرساخت

ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان برنامه و بودجه کشور و تغییرات در دیدگاه ازمان جنگلدر س
ها بر اتمام یا پوشش کامل نمایندگان مجلس شورای اسالمی باشد. در این رابطه، برخی برنامه

اند، اما عدم تحقق آن احکام منجر به تکرار آن در ای خاص تاکید داشتهیک سیاست در دوره
رسانی و اتمام توان به پوشش کامل سوختهای بعدی شده است. به عنوان نمونه میبرنامه

ها به ترتیب در های کاداستر در برنامه چهارم و تکرار آنعملیات تفکیک اراضی و تهیه نقشه
گذاران در هنگام طراحی های پنجم و ششم اشاره کرد. بنابراین الزم است سیاستبرنامه

ی دستیابی به اهداف را مورد های موجود در چارچوب دورهو محدودیتها، امکانات سیاست
های دشوار، ابزارهای توجه قرار دهند یا در صورت ضرورت برای دستیابی به اهداف سیاست

 نیل به آن اهداف را نیز مورد توجه قرار دهند.
های رنامههای ارائه شده برای رسیدن به اهداف در بدهد، تنوع سیاستنتایج نشان می -

، در برنامه «حفاظت»مختلف، متفاوت است، به عنوان نمونه، از هشت راهبرد ارائه شده با هدف 
راهبرد  5و  6، 6، 5، 3های دوم تا ششم به ترتیب، اول توسعه، راهبردی ارائه نشده و در برنامه

راهبرد در برنامه  اند. از سوی دیگر، از پنج راهبرد ارائه شده در برنامه ششم فقط سهارائه شده
دهد، در زیر بخش ها نشان میاند. این موضوع در کنار موضوع تدام سیاستپنجم نیز ارائه شده

های توسعه براساس آن تنظیم های باالدستی منسجمی وجود ندارد تا برنامهمنابع طبیعی، سیاست
های منابع طبیعی بخش شود، در وهله اول برنامه ملی هر یک از زیرشوند. بنابراین پیشنهاد می

مانند برنامه ملی جنگل، برنامه ملی مرتع و برنامه ملی آب و خاک تهیه گردد تا براساس چشم 
ها و همچنین تعامل و تبادل بین زیر های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت آنانداز، برنامه

های توسعه تنظیم رنامههای اقتصادی، بهای مختلف منابع طبیعی با یکدیگر و با سایر بخشبخش
 های ارائه شده مستند باشند.های بعدی، سیاستشوند و در برنامه

ایجاد نظام »؛ «یکپارچه... مدیریت توسعه و هماهنگی»های با توجه به اهمیت سیاست -
برای « عمومی هایآگاهی ارتقای و آموزش تقویت»؛ و «پایگاه داده و سامانه پایش و نظارت

برداری پایدار از منابع طبیعی و با توجه به حضور اهداف حفظ، احیاء، توسعه و بهرهدستیابی به 
ها در برنامه ششم و قانون احکام دائمی ها فقط در دو برنامه چهارم و پنجم و عدم تکرار آنآن

 های آتی بیشتر مورد توجه قرار گیرند. شود این موارد در برنامههای توسعه، پیشنهاد میبرنامه
ها کیفی و در بعضی کمی بوده است. به دهد، نگاه حاکم در بعضی برنامهنتایج نشان می -

ها در برنامه چهارم و ششم به صورت کمی و به عنوان نمونه، راهبرد احیاء و توسعه جنگل
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هزار هکتار بیان شده در حالی که در برنامه پنجم به طور کلی دولت  815و  500ترتیب با ارقام 
تر آن های دست کاشت مکلف شده است. حسن ارایه ارقام کمی در درک سادهه جنگلبه توسع

ها براین، ادبیات استفاده شده برای اهداف این برنامهتر نتایج است. عالوهو امکان ارزیابی دقیق
ها نشان دهنده ادبیات ناهمگون نیز با وجود اینکه مفاهیم مشترکی دارد، یکسان نیست. این نمونه

های توسعه و اصول حاکم بر ی مشخص در تدوین برنامهدم وجود یک رویکرد و نظریهو ع
ها به کار گرفته شود و به ی آنشود ادبیات یکسانی در تهیهها است. بنابراین، پیشنهاد میآن

 ها، اهداف به صورت کمی نیز ارائه گردند.  منظور تسهیل اجرا و ارزیابی برنامه
ها بندی موفقیتاغلب احکام هر برنامه توسعه بر مبنای ارزیابی نتایج و جمعاینکه با توجه به -

گردد، الزم است در مواردی که سیاستی در و موانع برنامه قبلی و نیازهای جدید کشور ارائه می
های گردد بر رفع موانع عدم دستیابی به نتیجه سیاستی قبلی تنظیم میهای برنامهادامه سیاست

 شود. قبلی تاکید
 محیط و طبیعی منابع از حفاظت برای خاص راهبردهای آمایش سرزمین با ارائهگرچه  -

های دیگر و در برنامه ها آمده استگر تنها در یکی از برنامهبه عنوان یک شرط مداخلهزیست 
دهد برخی احکام شواهد بسیاری نشان می نیز به طور کلی بر اجرای آن تاکید شده است، اما

ساماندهی ساخت و ساز، در واقع و  ها همانند عدم آلودگی و تخریب منابع طبیعیبرنامه
راهبردهایی بوده که سیاستگذار در واکنش به روند تخریب و کاهش منابع طبیعی تدوین نموده 

یش سرزمین ملی از دالیل اصلی بروز چنین وضعیتی است. بنابراین امآاست. نبود یک برنامه 
 ها مورد توجه باشد.مین کشور باید در برنامهزیش سرای تا اجرای سند ملی آمالزام دستگاه اجرای

نشان دهنده نگاه از باال به پایین « تجمیع و اسکان برای جنگلنشینان و عشایر»های سیاست -
بردار است، نگاهی که بر مبنای مسائل امنیتی و سیاسی در زمان پهلوی اول شکل به جوامع بهره

مغایرت ...« گیری و اجرا تصمیم ریزی،برنامه های مردمی درارتقای مشارکت»ت گرفت و با سیاس
 شود در آن تجدید نظر شود.دارد، بنابراین پیشنهاد می

به عنوان یک « هامحیطی طرح زیست ارزیابی اثرات»دهد، سیاست نتایج پژوهش نشان می -
مداوم ارائه شده است، با توجه به گر از برنامه دوم تا ششم توسعه به صورت شرط مداخله

 شود به حکم دائمی تبدیل شود.اهمیت موضوع پیشنهاد می
 اقتصادی هایفعالیت دهد، محاسبه ارزش اقتصادی منابع طبیعی درنتایج پژوهش نشان می  -

اجتماعی فقط در برنامه چهارم و پنج مورد توجه قرار گرفته و در احکام دائمی نیز ارائه نشده 
ها و مراتع  به عنوان با توجه به رویکرد جهانی اخیر به اهمیت خدمات اکوسیستمی جنگل است،

بخشی از ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و همچنین تاثیری که این سیاست به عنوان یک 
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های آتی مورد توجه شود در برنامهگر در حفاظت از منابع طبیعی دارد، پیشنهاد میشرط مداخله
 . قرار گیرد
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