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گاّی اص کیفیت ٍ آای اص علَم ٍ فٌَى کِ دس جْت ؿٌاخت جَاهع هختلف جٌگلی ٍ عثاستؼت اص تکاسگیشی هجوَعِجٌگلذاسی 

اص تَلیذات جٌگل، سٍؿْای هختلف لطع ٍ اػتحلال ٍ حول دسختاى افکٌذُ ٍ کویت آًْا، تشتیت، پشٍسؽ ٍ تْشُ تشداسی هؼتوش 

تاالخشُ حفاظت، احیاء ٍ تَػعِ هٌاطك جٌگلی تعٌَاى تَلیذکٌٌذُ هادُ اٍلیِ )چَب( ٍ تعذیل ٍ تٌظین کٌٌذُ ؿشایط آب ٍ َّایی ٍ 

اظت اص هحیط صیؼت ٍ ػایش اسگاى ّای هشتط فاسغ التحلیالى ایي سؿتِ دس اداسات کل هٌاتع طثیعی، حف خاکی تکاسگشفتِ ؿَد. 

ًظیش آب ٍ ًیشٍ، دادگؼتشی ٍ ... هـؽَل تِ کاس هی ؿًَذ. ّوچٌیي اهکاى اداهِ تحلیل داًـجَیاى ایي سؿتِ دس همطع کاسؿٌاػی 

َ هی اسؿذ دس چْاس گشایؾ ٍجَد داسد کِ دس حال حاضش داًـگاُ هحمك اسدتیلی دس سؿتِ جٌگلـٌاػی ٍ اکَلَطی جٌگل داًـج

اػتاى اسدتیل تٌْا اػتاًی اػت کِ ػِ سٍیـگاُ  ،دس کـَس ایشاى تا تَجِ تِ پشاکٌؾ جٌگل ّا ٍ ؿشایط اللیوی هَجَدپزیشد. 

گشدد کِ دس ػِ ًاحیِ ّای اػتاى اسدتیل تالػ تش ّفتاد ّضاس ّکتاس تشآٍسد هیجٌگلی هتفاٍت سا دس خَد جای دادُ اػت جٌگل

اسػثاساًی )جٌگل ّای ٍالع دس هحذٍدُ کلیثش ، لَی ًویي(لایشاى دس ًاحیِ حیشاى، خلخال ٍ فٌذسٍیـی خضسی )جٌگل ّای ؿوال 

تَساًی )پَؿؾ ّای جٌگلی دس ػایش هٌاطك اػتاى( ٍالع ؿذُ اػت. گًَِ ّای ؼالة جٌگل ّای اػتاى  -ٍ هـگیي ؿْش(ٍ ایشاى

هتش هشتع (  000ّکتاس )  00/0ػشاًِ جٌگل دس ایي اػتاى،  اسدتیل سا فٌذق ، اسع ، تلَط ، صتاى گٌجـك ، افشا تـکیل هی دٌّذ.

کاسی ًیاص داسد. ّضاس ّکتاس جٌگل 000هی تاؿذ؛ کِ تشای سػیذى تِ ػطح هتَػط ػشاًِ جٌگل دس کـَس، اػتاى اسدتیل تِ تیؾ اص 

تخلق دس ایي هٌطمِ داسد.  اص ػَی دیگش تْشُ تشداسی تا ؿیَُ ّای كحیح ٍ علوی ًیاص تِ تَلیذ داًؾ تَهی ٍ تشتیت ًیشٍی ه

ّوچٌیي هجاٍست ایي اػتاى تا ًَاحی سٍیـی هتعذد رکش ؿذُ ٍ حتی ًضدیکی تِ جٌگل ّای تلَط ؼشب دس اػتاى آرستایجاى ؼشتی، 

فشكتی اػتثٌایی تشای هطالعِ ٍ پظٍّؾ دس جٌگل ّای کـَس دس ساػتای تَلیذ علن ٍ استماء هشتثِ علوی داًـگاُ ّای کـَس للوذاد 

تشداسی ٍ ادسُ كحیح جٌگلْا الصم اػت افشادی کِ دس ایي صهیٌِ اص تِ هٌظَس تاهیي ًیشٍّای کاسآهذ تشای حفاظت، احیاء ٍ تْشُ. ؿَد

ًوایٌذ، خَاٌّذ کاسآیی کافی تشخَسداس تاؿٌذ، تشتیت ؿًَذ، فاسغ التحلیالى ایي سؿتِ تا اػتفادُ اص داًؾ ٍ اطالعاتی کِ کؼة هی

ی ًْفتِ دس جٌگلْا سا دس جْت تاهیي ًیاصّای هشدم تا تشًاهِ سیضی كحیح ٍ هـاسکت دس اجشای تحمیمات ٍ تَاًؼت ثشٍتْای طثیع

ّا دس ػطح ّای هذیشیتی كحیح دس اکَػیؼتن جٌگل، حفظ ٍ گؼتشؽ جٌگلتا تَجِ تِ اّویت جٌثِ. آهَصؽ، تِ کاس گیشًذ

غ سؿتِ هٌْذػی جٌگلذاسی دس داًـگاُ هحمك اسدتیلی سا ضشٍستی اػتاى ٍ تاثیش آى تش ایجاد اؿتؽال ٍ تَلیذ ًاخالق هلی تاػی

کِ تا فشاگیشی  هتخللیٌی تشتیت ؿًَذًوایذ. اهیذ اػت تا تشلشاسی سؿتِ هٌْذػی جٌگلذاسی دس ایي داًـگاُ اًکاس ًاپزیش هی

ٍ تخلَف لادس تِ تْیِ طشحْای هطالة الصم دس ایي دٍسُ تتَاًٌذ تعٌَاى کاسؿٌاع دس صهیٌِ ّای رکش ؿذُ اًجام ٍظیفِ ًوایٌذ 



ٍ  ّای آتخیض هٌاطك جٌگلی هـؽَل تِ خذهت گشدًذجٌگلذاسی ٍ ًاظش تش اجشای كحیح آًْا تاؿٌذ ٍ یا تعٌَاى هذیش دس حَصُ

 دس جٌگل ّای اػتاى فشاّن گشدد.  هَجثات حشکت تِ ػوت تَػعِ پایذاس اکَػیؼتوی


