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 21فصل 

 

 جنگل ها: منابع تجديد پذير و انبار شدني

 

كار سختي براي انجام دادن وجود ندارد، شكي در موفقيت نيست، خطري در شروع كردن و آغاز برنامه وجود 

ن ، و تنها مياداز برنامه قديمي سود مي بر طرف مقابل براي اينكه اصالح طلب در همه زمان مخالف دارديك  .ندارد

از ترس مخالفين كه بر طبق عاليق خود ميانه روها  .ند، زيرا از برنامه جديد سود مي برندهستو طرفدار ها موافقرو

تا زماني كه  پيدا نمي كنندهاي جديد باور خاطر ناباوري بشريت، كه به چيزه ب قانون دارند، بپا مي خيزند، و كمي هم

 .خود آن را تجربه كند، ترس دارند

 (5151) اولي، قيمتكينيكوال ما                                                                                       

 

 مقدمه

. گل استخراج مي شودمواد خام و محصوالت چوبي از جن .و خدمات را فراهم مي آورد تجنگل تنوعي از محصوال

 .توليدات كاغذي از بافت چوب به وجود مي آيد .شمار مي آيده مهم ب يدر بسياري از قسمت هاي جهان، چوب سوخت

 يجنگل پناهگاه و جوالنگاه .مي شودآن يه صفدرخت با جذب دي اكسيد كربن هوا و انتشار اكسيژن در هوا سبب ت

 .براي حيات وحش محسوب مي شود و نقش اساسي در حفظ رودخانه و بيشترين تاثير را در عرضه آب شيرين دارد

. دنوزمره ما بسيار قابل مشاهده است، حتي بيشتر محاسبات ناقص اين اهميت را نشان مي دهسهم درخت در زندگي ر

 ها بزرگترين سهم زمين ها متعلق به چراگاه  .دنيك سوم از زمين ها در اياالت متحده پوشش جنگلي دار تقريباً

  .مي باشد

برنامه ساالنه كشت و درو  ه براساسدر مقايسه با محصوالتي مثل غالت، ك .جنگل كار ساده اي نيست مديريت

تنها بايد تصميم بگيرد كه چطور زمين ها را به حداكثر ه مديريت ن .به كندي رشد مي كنندمي شود، درخت ها خيلي 

 فاده هاي گوناگون ازتمضاف بر اين، توازني بايد براي اس .برساند، بلكه بايد در مورد كاشت دوباره هم مصمم باشد

مثل حفظ ارزش زيباي جنگل و )ساير ارزش ها را ناپديد مي كند  ،چون درو كردن و مصرف منابع .جنگل ايجاد شود

يازمند اسباب مقايسه براي ازن خاص نايجاد تو .(ند هستندكه به سايه عالقم يفراهم كردن جلوالنگاه براي گونه هاي

 .دمي باش رايجمعيار كارامدي يكي از شيوه هاي  وهاي متناقص به هم كاربرد
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افزايش تغييرات آب و هوايي، كاهش تنوع زيستي، كه منجر به افول سبب  ،يييك مشكل جدي، جنگل زدا

ه ب .منجر شده استل دگي سنتي ساكنين جنگمحصوالت كشاورزي، افزايش فرسايش خاك و كوير زايي و افول زن

  .ار رود، در حال مرگ استكه جاي اينكه جنگل براي مصارف مقاومتي و احتياجات جاري و براي نسل بعدي ب

، 5992كه در طول شد ، سازمان كشاورزي و غذاي اياالت متحده گزارش 0222در ارزيابي منابع جهاني جنگل 

درصد از جنگل هاي طبيعي  5.1همين دوره، جهان  در .درصد از جنگل هاي طبيعي خود را نابود كرده است 2.0جهان 

طبيعي گسترش  و( تبديل زمين هاي غير جنگلي به جنگلي)جنگل كاري  و با ،(با كشت و زرع) احيا كرده استخود را 

اين اطالعات  .مي باشد ساله 52درصد در طول دوره  0.2كاهش زنجيره اي در جنگل هاي طبيعي نتيجه  .جنگل ها

اين  .اشدهاي كارآمدي بداراي معيارهم هم مقاومتي و  هم خشونت آميز، ودي ممكن استنشان مي دهد كه اعمال ناب

 كاري مي توان براي آن انجام داد؟ه چمشكالت چقدر مي تواند جدي باشد و 

بوميت جنگل كنند تا گير ددانان مي توانند خود را دردر مابقي اين فصل، مي خواهيم تشريح كنيم كه چطور اقتصا

ست، شروع به نها نگراني مات وقتي كه ارزش چوب هاي بريده شده، .را مديريت كنند بتوانند به طور كارامد منابع مهم

اولين مدل تصميمات كارامد براي بريدن يك درخت يا  .مشخص كردن تخصيص هاي كارامد منابع جنگلي مي كنيم

 ت شناسي پرورشجمعي از درخت ها در سن معمول، اين است كه توجهات اقتصادي را بايد روي مدل هاي زيس

ور ارزش هاي چند گانه منابع جنگل بايد در تصميمات بريدن و قطع اين مدل نشان مي دهد كه چط .درختان قرار داد

 محدود كه به كشت دوباره جنگل منتهي مي شود،اكردن جنگل دخيل باشد و اگر مشكالت بر اساس برنامه با افق ن

 ، مي خواهيمنهادي مطلوبيتبه موضوعات  و گذشتهبه با نگاهي  .قرار گيرد، دستخوش تغيير قرار خواهند گرفت

همينطور استراتژي هاي كه كارامد  ت عمومي و تصميمات مديريتي شخصي هستند وناكارامدي كه ناشي از تصميما

 .هستند را بررسي كنيم

 

 بين بردن جنگل باب قطع كردن و از بيان تصميمات در

 ويژگي هاي خاص منابع چوبي

 .داردجنبه هاي منحصر به فرد ديگري هم  ، مي باشد ساير منابع  شبيه جنبه ها بااز بسياري  در چوبكه در حالي 

كاالهاي  د،نوقتي درختان قطع مي شو .جنبه هاي مشترك چوب با ساير منابع هم بر سر بازدهي و هم سرمايه است

 ذاخسال مدير جنگل بايد بر سر اين قضيه تصميماتي ات هر .اما سرمايه از دست مي رود .قابل فروشي را مهيا مي كند

در مقايسه با ساير منابع حياتي،  .اينكه بايد منتظر رشد مضاعف باشدمان درو كردن جنگل مي باشد يا اين كند كه آيا ز

 ساله بسيار 01فاصله زماني  وبسيار طوالني ( درو كردن)و احياء سرمايه ( كاشتن)زماني بين سرمايه گذاري اوليه  دوره

مرتبط با توقف چوب رات خارجي متنوع مي باشد، كه هم داري موضوعي با اث در نهايت، جنگل .متداول مي باشد و
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تخصيص هاي كارامد ي يشناسا تنها سبب دشواري دره سرانجام، اين اثرات خارجي ن .بري و هم چوب بري مي باشد

 .را براي موسسات سخت مي كند ،  و مديريت موثرهب از بين رفتن انگيزه ها شدبمي شود، بلكه س

 

 ناسيابعاد زيست ش

 .خاص اي به طور رايج هر متر مربع در منطقه .و مقدار سنجيده مي شود بر پايه حجم ر متداولبه طو رخترشد د

براي  .ختان، تنه ها،  فاصله بين كنده و چهار اينچ باالتر، اخذ مي شودنجيدن بر مبناي ريشه ها، پوست دراين س

 .مي گيرندو سر پا تحت آمار قرار رختان ايستاده تنها د .اينچي زمين قرار دارد 02درختان بزرگتر، كنده درخت در 

 اين حالت، حجم به صورت در .واژگون شدن سر درختان و با باد و يا سن درختان مشمول اين ارزيابي قرار نمي گيرد

 . ويژه سنجيده مي شود

 .اردد راربر  مبناي اين سنجيدن روي حجم، اطالعات نشان مي دهند كه درخت بر اساس مراحل رشدي خاص ق

ت دتر در شرايط حجمي صورت مي گيرد، اگرچه ممكن اسيلي جوان هستند، رشدشان خيلي كنخت ها خ، وقتي دراوالً

 و حجم و انبوه فزاينده اي را حاصل  با دوره هاي تقويتي، رشد سريع .هي برسندقابل توج درختان به افزايش قد

رشد  .د و در نهايت رشد متوقف مي شود و افول حاصل مي شوددر نهايت، رشد كندتر تا زمان بلوغ ادامه دار .مي كند

خيزي خاك، حشرات و بيماري ها، نوع مثل آب و هوا، حاصل .زيادي بستگي دارد عواملايستاده به  يواقعي براي درخت

 بنابراين .افظتي كه براي درخت انجام مي شود و آسيب پذيري جنگل در برابر آتش و آلودگي هوادرخت، مقدار مح

بعضي از اين عوامل تقويت كننده و كند كننده  .رشد و پرورش درخت مي تواند از وضعي به وضع ديگر متغير باشد

 .تحت نفوذ و تاثير جنگل زدايان قرار دارند و بعضي ديگر ندارند ،رشد

ش درخت با خالصه كردن اين تفاوت ها، امكان توسعه مدل فرضيه اي اما از لحاظ زيستي واقعي، در حوزه پرور

نشان داده شده است، بر مبناي پرورش و رشد درخت هاي  50.5ل شماره كمدل ما، همانطور كه در ش .وجود دارد

كه در باال عنوان شده  يبا مراحل ،توجه كنيد كه شكل .هميشه بهار در شمال غرب اقيانوس آرام، قرار گرفته است

 .سال متوقف مي شود 511بعد از  با رشد ،دوره رشد محدود در ميان ساليتداوم  .است، تناسب دارد

 

 اقتصاد برداشت جنگل

چه وقت بايد اين درختان سر پا را بريد؟ با تعريف كارايي، زمان درو و بريدن اختياري ممكن است ارزش حاضر 

ميزان سودهاي زنجيره اي بستگي به آب و هوا و زمين دارد كه . سودهاي زنجيره اي چوب را به حداكثر برساند

ما بر اين فرض . ميشه با جنگل داري يا از بين رفتن روند طبيعي بعد از بريدن و درو كردن جنگل در ارتباط استه

با توجه به زمان متغير (  داالر 2.12)و نه هزينه درو هر متر مكعب ( دالر فرض شده است 5كه )هستيم كه نه قيمت 

اين مدل نشان مي دهد كه چطور اصول اقتصادي . ستدالر فرض شده ا 5222هزينه كاشت اين جنگل . نمي باشند
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در حالي كه فراهم نمودن زمينه، براي تغيير و حركت به سوي . جنگل داري مي تواند در ساده ترين مورد به كار رود

 . نمونه هاي پيچيده شده و واقعي تر، ضروري مي باشد

آن هم در مقدار زماني است كه . هم فرق دارندهزينه كاشت و هزينه بريدن يا درو كردن در يك ويژگي اساسي با 

هزينه كاشت فوراً به دست مي آيد ولي هزينه درو كردن يا بريدن در . آنها صرف مي كنند تا آن هزينه به دست بيايد

. با توجه به محاسبه ارزش كنوني، هزينه درو كردن تنزيل و كاهش پيدا كرده است. زمان درو كردن حاصل مي شود

اين در حالي است كه هزينه هاي (. سود)و يا اينكه دريافت خواهند شد ( هزينه)در آينده پرداخت خواهند شد  زيرا آنها

 . كاشت، تنزيل پيدا نكرده است، زيرا آنها فوراً پرداخت مي شوند

با مشخص شدن جوانب اين مدل، حاال اين امكان وجود دارد كه ارزش كنوني سودهاي زنجيره اي  كه مي تواند 

سودهاي . از درو كردن و بريدن درخت هاي به وجود بيايد، با توجه به سن هاي مختلف درخت در نظر گرفته مي شود

زنجيره اي با توجه به ارزش هزينه هاي كنوني كه از ارزش كنوني چوب و الوار درآن سن به دست مي آيد، محاسبه 

ر كاهش هزينه در تصميمات درو كردن و بريدن سه نرخ و ميزان متفاوت كاهش براي نشان دادن تاثي. مي شود

 .درختان، به كار رفته است

 

 . 2شكل 

 
 

 

. ، ارزش واقعي را نشان مي دهد كه مي تواند واقف بر هر سني باشد(r⁼⁰·⁰)محاسبات غير كاهشي و غير تنزيلي 

 .مي دهددر حالي كه ميزان و نرخ كاهشي و تنزيلي مثبت ارزش زماني پول را مورد محاسبه قرار 
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 تصميم دروي اقتصادي، داگالس فير .2جدول 

 

 
 

 سن درو كردن واول، كم كردن ميزان كاهش و تنزيل  .يده دست آب 50.5برخي نتايج جالب مي تواند از جدول 

چند،  هر .سال رخ مي دهد 511هاي زنجيره اي در سن حداكثر سودوقتي كه حجم به حداكثر رسيد،  .بريدن كارامد

به طور  .سال رخ مي دهد 81سن در زنجيره اي  باشد، ميزان حداكثري سود 2.20كاهش و تنزيل تنها  ميزان وقتي

سن درو و بريدن اختياري براي تغيير حجم زيادي از هزينه هاي تحت اين فرضيه، . تنزيل يافته كلي نصف سن

 ين قضيه را با مقايسه سني كهشما مي توانيد ا .معقول و كرخت مي باشدتن ها و درو كردن هاي درختان، ناكاش

ه خام، ب "سود زنجيره اي"خام و سن حاصل ارزش حداكثري در  "چوب و ارزش الوار" ارزش حداكثري  در حاصل

ساير  سن مشابه با جه كنيد كه اين دو حداكثري، در، توبا برداشتن هر ميزان و نرخ تنزيل و كاهش .دست مي آيد

تحت صفر باشد، سن درو كردن اختياري، حتي اگر دو نوع هزينه ميزانش  .ميزان هاي تنزيل و كاهش رخ مي دهد

سوم، با ميزان و نرخ تنزيلي  .مشابه، ارزش الوار و چوب را به حداكثر برساند يسن اين مي تواند در .تاثير قرار نمي گيرد

به دليل د زنجيره اي ، ارزش كنوني و حاضر سوr₌2·22ياداشت كنيد كه با  .كافي، كاشت دوباره كارايي ندارد

سن درو كه سود هاي زنجيره اي را به حداكثر مي رساند، . به طور يكنواخت منفي مي باشددالري كاشت  5222هزينه
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سالگي مي رسد درو شوند، اما هزينه كاشت دوباره سود را  22اين مورد مي توانند وقتي به سن  برجا در درختان پا

 .باشد و اقتصادي صرفهه ب انجام مي شود بعد از درو كه راي كاشتمضاعف مي كند، پس اين نمي تواند ب

 ميزان و نرخ تنزيل باالتر، سن بريدن و درو كردن جوان تري را نشان مي دهد، زيرا آنها زماني كه به بلوغ 

زان تنزيل و استفاده از مي. تري برخوردارند، كم مقاوم ترندالوار و چوبي كه از سرعت رشد كندمي رسند، در مقابل رشد 

ي كه با درو شدن هاي غير درو شده و افزايش ارزشسه مستقيم بين افزايش ارزش الوارمقاي ازكاهش مثبت، نشان 

در نمونه غير كاهش و تنزيل يافته، استفاده  .باشد .دست مي آيده ب rبا نرخ  د و پولي كه از فروشدست بيايه ب، جنگل

پس اين مورد ميزاني از  .اي فرصت از دست رفته سرمايه، صفر مي باشداز صفر نشان مي دهد كه هزينه ه rاز يك 

حد ممكن  درخت ها تا .شدمثبت با  rچنانچه  .ز دست مي دهداپول خود را تا زماني كه درخت هاي جديد رشد يابند، 

 دست ه ختان بكه حجم رشد زياد با درو كردن زياد در .زودتر درو مي شوند تا زماني كه ميزان رشد افول پيدا كند

 .مي آيد

واقعيت اين است كه نه تاثير هزينه درو كردن جنگل و نه هزينه كاشت، در دوره درو كردن در اين مدل، خيلي 

 مسئله اين .ارزش كنوني هزينه كاشت، برابر است با هزينه واقعي مصرف .پرداخت مي شود زيرا آنها فوراً .آسان نيست

كم  يارزش الوار در هر سن مقدار ثابت  ، ضرورتاً .شود همعيار توده جنگل درو و بريدنيست كه با آن  متغير زياد در سن

  .رخ مي دهدبب تغيير سني شود كه حداكثري در آن س مي شود، پس نمي تواند

 هرچند، اگر هزينه كاشت خيلي زياد باشد، آنها  .هزينه كاشت با تصميمات كاشت دوباره ارتباط تنگاتنگ دارد

سن هاي  هاي زنجيره اي براي كنوني سود در اين مورد، ارزش .افزايديارزش كنوني حداكثري الوار را بمي توانند 

خاطر دروي تجاري، نمي تواند كارامد ه ب ،درخت ها نوع ممكن مي تواند منفي باشد، و اين براي كاشت دوباره اين

  .باشد

چون فرض بر اين شده است  .اليل مختلف نداردهزينه هاي درو كردن، تاثيري در سن درو كردن و بريدن به د 

جانبي نه قيمت و نه هزينه  .دالر مي باشد 2.12كه مجموع هزينه هاي درو كردن به طور نسبي  براي هر متر مربع  

در نمونه عددي مثال ما، اين ارزش زنجيره اي ثابت  .آنها ثابت مي باشند .ير نمي باشدهر متر مربع چوب در سن متغ

، در نظر مي گيردم ارزش عددي كه هزينه هاي جانبي درو كردن را غرعلي. شددالر مي با 2..2تنزيل و كاهش قبل از 

سني تقسيم  هر كه درثابت مي باشد، كه با حجم الوار و چوب  يمقدار ،شاين ارزش زنجيره اي قبل از تنزيل و كاه

البته شكل آن را : ي  را باال و پايين مي برداين نقش كمي منحني سود زنجيره ا. t(r+5)مي شود  شده است، ضرب

م يرغعل .بنابراين، سود زنجيره اي در سن مشابه و يكي توده جنگل را به حداكثر خواهد رساند. تغيير اساسي نمي دهد

از قيمت دريافتي مي باشد، افزايش در هزينه  ارزش هزينه جانبي درو كردن، تا زماني كه هزينه جانبي درو كردن كمتر

اگر هزينه جانبي درو كردن بيشتر از قيمت )بريدن و درو كردن درختان ندارد بهينه انبي درو كردن تاثيري در سن ج

  درو كردن مي شود اتخاذ كرد؟ براي بهينه راهبردباشد، چه 
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ر دالر بر ه 2.02سياست چه تاثيري مي تواند روي سن درو كردن و بريدن درختان داشته باشد؟ به تاثير ماليات 

 چون اين ماليات مي تواند هزينه جانبي  درو كردن را از سي صدم دالر .متر مكعب درو كردن  در اين مثال توجه كنيد

همانطور كه  .ي مشابه با افزايش هزينه  درو كردن داردساين تا .به پنجاه صدم دالر افزايش دهد براي هر متر مكعب 

 .ليات مي تواند سن درو كردن بهينه عوض نشده را از بين ببردبت كرديم، اين نشان مي دهد كه ماثا ما قبالً

ارتباط با تبادل بين ميزان و نرخ تنزيل و  مثال عددي استخراج كرد، درآخرين نتيجه اي كه مي توان از اين 

يب وقتي كه نرخ هاي تنزيلي باال با هزينه هاي كاشت دوباره ترك .مي باشد هزينه كاشت براي عزم به كاشت دوباره

 سبب شود تا اين كهرا  تهاي زنجيره اي مثبدرو كردن هاي تجاري مي تواند سود براي مي شود كاشت درخت ها

، r₌2.22تر از وجه كنيد كه نرخ هاي تنزيلي پايينت 50.5به جدول شماره )اي با نرخ هاي تنزيلي پايين تر  نمونه

 زيلي باال در رشد درختان خيلي به كندي صورت مي گيردنرخ تن (كاشت دوباره مي تواند به طور خود كار مطلوب باشد

داران با سود حداكثري مي توانند سبب كاهش درختان شوند، البته به كاشت دوباره  جنگل: براي توجيه هزينه كاشت

 .آن هم اقدام نمي كنند

 

 بسط و توسعه مدل پايه

 درو كردن را به عنوان اتفاق واحد  ر اينكه،شايد، مهمت. ي مي باشدمدل پايه، تا حدودي از چند جنبه غير واقع

محدود مدل افقي، در كاشت نا اساساً. مي نگرد تا اينكه يك قسمتي از توالي نامحدودي از درو كردن و كاشت دوباره

 .كار مي رود و اين چرخش هيچگاه پايان نمي يابده زمين هاي درو شده دوباره ب

اين وجود، كسي مي تواند اين مدل را براي با  .فاوتي وجود نداردنشان مي دهد كه ت مسئله در يك نگاه، اين

 شما رياضيات به  كار گيرد؟ه فاصله و مدت موثر و كارمد بين كاشت و درو كردن در هر دوره  ب مشخص كردن

 تامل مي توانيم دليلش را پيدا يمقدار اين جور به مشكل فكر كنيم، با اين شيوه ي درستي نيست كه مي گويد كه

  .كنيم

ها اگر تمام دوره ها باشد، تن مطلوبيتبرنامه ريزي دوره  ه بسط داده ايم، مي تواند برايك دروي تكي مدل 

در مقابل هر چيزي بي تاثير باشد كه به دوره ديگر راه  به اين معني كه تصميمات در هر دوره مي تواند)مستقل باشند 

در  ارميم بر درو كردن و اين وابستگي هاي متقابل جود داشته باشد، تصابل بين دوره ها واگر اين وابستگي متق. (يابد

 .خود انعكاس دهد

 نامحدود مدل برنامه ريزي ، هزينه هاي مضاعفي را دردرو تصميم براي تاخير .وابستگي ها بايد وجود داشته باشد

درو كردن وقتي  طلوب و بهينهمدر مدل تكي ما، سن  .ندارد مقابل در مدل دروي تكي ما ي كه نقطه ايجاد مي كند

و پرورش اضافي ساالنه برابر با  سرمايه هزينه فرصت هاي از دست رفته جانبي،  هاي جانبي رشدرخ مي دهد كه سود

عوض  د مي كنند برابر با اين باشد كه دركه سال ديگر رش يبه عبارت ديگر، وقتي منافع سرمايه درختان .برابر باشد
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در افق برنامه نامحدود، هزينه  .دست بيايد، و توده جنگل درو شوده ب سود ختان و سرمايه گذاريبتواند از درو كردن در

هاي سود در مدل تكي ندارد، بايد با و قريني لفرصت هاي از دست رفته از تاخير چرخه بعدي، كه هيچ نقطه مقاب

 .دست بيايده حاصله از رشد در ختان ب

مدل افق برنامه اي نامحدود مي تواند ناشي از تاخير در از دست رفته  هاي تاثير وارد نمودن هزينه ي فرصت

مثل هزينه هاي كاشت و درو، نرخ تنزيل و ) با فرض بر اين كه همه جوانب مساله و مشكل .خيلي عميق باشد

 .ر استكوتاه ت مدل تكي، زمان مطلوب و بهينه ي درو كردن در برنامه نامحدود از دوره يكسان باشد( تخفيف، قيمت

وقتي كه شخصي در  .اين به طور مستقيم از هزينه فرصت از دست رفته ناشي از تاخير در دروي بعدي، پيروي مي كند

در سن زود شروع به درو كنند، ، نقشه  اگرد مجنگل داران كارا منطقه يكسان براي كاشت دوباره فعاليت مي كند،

 .از درو غير عملي مي شود كشيده شده بعد

مابقي نكات با  هم مي شود، نسب به مدل اصلي ما پيچيده شده همچنين سبب نتايج مختلف ديگرياين مدل 

تنها زماني معتبر است كه اين نگاه را  ي خاص نسبت به جهانيدگاهد نتايج .فصل يك بيان شده است ارزش ديگر در

 .به اين كه ماهيت مشكالت را در خود تسخير كرده است، بسط دهيم

در مدل دروي تكي ما، آنها تاثيري در سن مطلوب درو  .در كاشت ها جه كنيد، تاثير افزايش هزينهبراي مثال تو

اثير مي باشد، زيرا هزينه هاي ه و مطلوب تحت تدر مورد افق برنامه ي نامحدود، دوران و چرخش بهين .كردن ندارند

 جيره اينسود هاي ز .خير در چرخه، مي شودفته جانبي ناشي از تاكاشت باالتر سبب كاهش هزينه فرصت هاي از دست ر

. دست بيايده د بزايش پيدا مي كند، نتيجه مشابه مي توانفزماني كه هزينه درو ا .در اين تاخير چرخه از بين مي رود

 مي توانيد بفهميد چرا؟ .به درازا بكشددر اين مورد مي تواند  و مطلوب هچرخه و دوران بهين

، يك دو مطلوب را به درازا مي كشان ههينه ي درو در مدل افق نامحدود، چرخه ي بچون هزينه هاي افزايش يافت

عالوه بر اين،  .را در اين مدل به درازا بكشاند هها و چوب هاي درو شده مي تواند دوره چرخه بهينواحد مالياتي بر الوار

اين، هر درو كردن رتر باشند، و بنابرد تا حدودي پيخت هاي درو شده مي تواننشان مي دهد كه در ،رخهدرازاي دوره چ

 .ي از چوب ها را در بر بگيرديمي تواند حجم باال

در واقع، قيمت هاي نسبي  .دار، وجود دقيمت نسبي ثابت براي چوب در طول زمان درمحدوديت ديگر مدل ما، 

در مدل افق  نرخ ثابت بابا معرفي قيمت هاي نسبي چوب و الوار كه  .الوار در طول زمان افزايش پيدا كرده است

، اساساً .، شده استو مطلوب براي افزايش قيمت ثابت هنامحدود افزايش پيدا كرده است، سبب دوره چرخشي بهين

چون ما  .جبران كننده براي تاثير تنزيل عمل مي كند افزايش مي باشند به عنواننرخ ثابت در حال  يي كه باقيمت ها

افزايش قيمت كه به ، فوراً كار اين .پايين تر دوره چرخه طوالني تر را نشان مي دهد ايجاد كرديم كه نرخ تنزيل  قبالً

 .منجر مي شود ،سبب طوالني تر شدن دوره چرخه مي شود
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گير مشكالت فروش چوب موضوع آخر در مورد مدل ها كه تاكنون تشريح شده است، اين است كه همه آنها در

مثل فراهم نمودن . استقرار گرفته براي چندين هدف مورد استفاده جنگل ها در واقع،  .براي توليد محصول مي باشند

اعفي اين كاربرد ها، سود هاي مض خاطره ب .استفاده تفريحي و ثابت نگه داشتن رودخانه ها براي حيات وحش، جايگاه

 .به  وجود مي آيد ،براي توده ي الوار و چوب وقتي كه توده جنگل درو شده و از بين رفته

ها را در مدل ما براي ثابت كردن و نشان دادن تاثير آنها كه در چرخه ي كارامد ان اين هست كه اين سودكام

با سن  به وجود آمده است، به طور يقينوسيله توده جنگل  به مطلوبيتهاي يد كه سودفرض كن .دارند، ثبت كنيم

 اني كه ارزش هايزم .ي جانبي تاخيري برابر مي باشددر نمونه افق نامحدود تاخيري با هزينه ها .درختان مرتبط مي باشد

مورد توجه  مطلوبيتست كه در آن سودهاي مورد توجه نيست، هزينه هاي جانبي تاخير، بيشتر از مدلي ا مطلوبيت

اگر  .مي شود هسبب طوالني شدن دوره چرخه بهين مطلوبيتبا توجه كردن به سود هاي  به همين دليل، .نيست

حتي اگر جنگل فقط مكاني براي حيات وحش قرار به اندازه كافي زياد باشد، امكانش هست كه  مطلوبيتسودهاي 

 .گيرد و  هرگز درو نشود، باز هم كارامد باشد

  

 كارآمدمنابع نا

م منشاء هاي ناكارامدي  در اين بخش مي خواهي. بخش قبلي ماهيت تصميم درو كردن را مورد توجه قرار داده بود

اين ناكارامدي تاثير تصميماتي كه بر مبناي سود و بازدهي باال هم قرار گرفته است را . را كشف كنيمتصميم  در اين

 .سمت نرخ و ميزان مفرط در قطع درختان سوق مي يابده تحت تاثير قرار مي دهد و ب

 

 زمين دارانبراي انگيزه هاي ناخوشايند 

هاي انگيزه اي تصميم ثري را در زماني كه الگومونمي تواند نتيجه كثري كردن سود، پيشينه سازي و حدا

يزه هاي انگعيت هاي زيادي  كه سبب مي شود جنگل داري متاسفانه موق .ايجاد كندناخوشايند باشد،  گيرندگان

  .كارامد و غير مفيد شود را فرهم مي آوردناخوشايند باعث نتيجه نا

ها، مثل اياالت در بعضي از كشورحتي  .ي شودمهم در تمام جهان محسوب م ينيرويمالكيت خصوصي جنگل ها 

 اعنوايح شد،  تصميمات جنگل خصوصي با هزينه هاي خارجي با همانطور كه تشر .متحده، آنها نيروي غالب هستند

زماني كه عمل درو  .هدف منحصر به فرد اجتماعي نيست مقاومتي چوب فرايند فراهم نمودن .مختلفي روبرو مي باشد

مثل هزينه هاي حفظ رودخانه ها، و ) نه هاي گزافي نسبت به جنبه هاي  ارزشي ديگر مي طلبدكردن درختان هزي

زياد مورد  در اتخاذ تصميم براي حداكثر سازي سود، و سازگاري طلوبيتهزينه هاي م( از فرسايش خاكوگيري جل

 .توجه قرار نمي گيرد
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نوان عنصر كليدي در ات وحش يا به عواقعيت اين است كه ارزش توده جنگل به عنوان مكاني براي حي

شكست براي  .هزينه خارجي و بيروني مي تواند منجر به تصميماتي شود كه تنوع زيستي را تهديد كنداكوسيستم، 

غير موثر و  تنها براي درو كردن جنگل به طوره ، ناي انگيزه ،تشخيص همه ارزش هاي اجتماعي توده جنگل

 برداشت چوب و الوار در زماني كه حفظ و حراست تناوب موثر هم دارد، به وجود  مد، بلكه براي درو كردن وآكارنا

مرتبط بود با  در شمال غربي اياالت متحده بين محيط گرايان به وجود آمدبراي مثال، جدال و بحث كه  .مي آورد

نابودي  برگروه كه اين دو  ارزش هاي متفاوتبا توجه به  چوب برها،  وجود خال خالي و يهاحفظ سكونت گاه جغد

 .قابل تشريح مي باشد قرار، ت گاهنسكو

ه محيط گرايان ب: هاي خال خالي شماليجغد كاهش چوب برها، مثل هزينه هاي خارجي، تهديدي هستند براي

 .دروي الوار و چوبكاهش  هزينه خارجي، تهديدي هستند براي  فظ سكونت گاه هاي حيات وحش مثلخاطر ح

به طور تجربي، براي مثال، نرخ سريع نابودي  .واند  براي صاحبان زمين ناخوشايند باشدسياست هاي دولت مي ت

 (5919، ماهر، 5995بينس واگر، ) آن به وسيله دولت برزيل حفظ و ارتقا داده شد جنگل هاي آمازون، كه قسمتي از

ز براي درآمد كشاورزي، سبب مد كشاورزي كاهش داد، اين تهديد تبعيض آميتي دولت برزيل ماليت ها را بر درآوف

غيير كاربري زمين ها شد حتي وقتي ماليات وجود نداشت ان براي تافزايش ارزش كشاورزي و به تبع سبب بريدن درخت

مشوق ميزان باالي تغيير كاربري زمين ها از  اين سيستم مالياتي .باز هم سود ندارد يهاينين جاچر د هم كشاورزي

كه در نبود تبعيض هاي مالياتي  يو يارانه اي كردن فعاليت( گفته شد 52كه در فصل  همانطور) جنگل به مراتع شد

، ماليات دهنده هاي اساساً .صورت مي گيرد، به طور معمول نمي تواند از لحاظ اقتصادي پايدار و قابل دوام باشد

شدند ارزش ذخاير طبيعي آنان  كه باعث مي ، دبراي قطع درختان كمك هزينه و يارانه مي دادنبا بي اطالعي  برزيلي

 .كم شود

دست آوردن زمين به قطع ه با ب .هم نقش داشت سيستم حقوق مالكيت برزيل بر زمين، در نابودي جنگل ها

كه  يزندگي بر زمين هاي -5 .به قطع كنندگان حق استفاده عمري را مي دادند .كشف شد 5112درختان از سال 

اگر اين دو شرايط  .دوره زماني كه مورد نياز استبراي  "به طور كارامد" ن آناستفاده كرد -0. مدعي عمومي ندارد

 .حتي حق واگذاري به غير را هم دارند .دانند خود مي طع كنندگان ماكيت زمين را برايسال مهيا شد، ق 1براي 

توجه كنيد  .فت مي كنندمطالبه كننده ها و مدعي ها با سه بار انجام پاكسازي، نام يا اسم براي زمين هاي خود دريا

در واقع،  .دارنددر جنگل زدايي نقش ها كننده قطع  .كه انگيزه هاي با اين سيستم حقوقي مالكيت ايجاد مي شود

 پاكهاي جانبي ه دليل اين سياست سودب .، صاحب زمين شونديي هاي بي زمين مي توانند تنها با جنگل زداييروستا

 .ستباال ردرختان بسيا سازي

و اعمال  لكيت زمين، زياد به طول نينجاميدهاي دولت بر تشويق در جنگل زدايي براي رسيدن به ماسياست 

بنابراين، برنامه هاي سكونتي هم ارتقاء داده شد، ساحل و راه هاي آبي، خطوط راه آهن و  .يارانه اي هم ممنوع شد
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را كه  ر افراطي ارزش هاي زمين هاطو همه اين سياست هاي دولت به .بي در وسط آمازون  هم همينطورآ برق

 .تغيير داد دشمن جنگل محسوب مي شدند

با بررسي كه بر روي اين  .به عنوان نتيجه اي از برنامه هاي سكونتي، بسياري از مهاجران درگير كشاورزي شدند

كه اين كشاورزها  همانطور كه مدل تغيير كاربري پيشنهاد شد، ميزاني پي برد هاريس -ها انجام شد، كاويگيالكشاورز

تنها برانگيزه ها براي افزايش ه هاي بازار ننيرو .شديد مي شودتدر نابودي جنگل نقش دارند با شرايط و سياست دولت 

براي مثال نتايج تجربي  .ميزان كاربري تاثير دارد بلكه بر انگيزه ها در انتخاب شكل خاص كشاورزي هم تاثير دارد

 بنابرين، .سط مهاجران به طور فزاينده اي درصد جنگل زدايي را بيشتر مي كندتو ان مي دهد كه مالكيت احشامنش

ي افزايش پيدا يدار هستند، و به همين نسبت جنگل زداحصوالت آنها مثل شير و گوشت، جلوبازار و فروش احشام  و م

 . مي كند

خوميتس و  .كشاورزي نقش دارند ير كاربري زمين نقش دارد زيرا آنها بر سود بخشيحتي در شرايط طبيعي در تغي

كار برده مي شود، ه براي كشاورزي يا براي احشام بكه زمين هاي آمازون  دربخشي دريافتند كه سود( 0221) توماس

دليل مستولي بودن ه اين نكته بسيار مهم است زيرا نشان مي دهد كه ب .به طور برجسته كاهش پيدا كرده است

هاي كشاورزي ن تغيير كاربري جنگل ها به زمين كشاورزي مناسب نيست و بنابراي رطوبت زياد، آمازون غربي براي

 .كمتر مورد توجه است

نمي توانند به طور كارامدي  چرا چوب برها .در خاور دور در اياالت متحده، حفظ انگيزه شكل ديگري را مي طلبد 

زش هاي مطلوبيت و سازگاري توده جنگل اين است كه، بسياري از ار يك دليل، همانطور كه گفته شد عمل كنند؟

 .، ايفا نمي كندات آنهااتخاذ تصميمدرخارجي و بيروني مي باشد، بنابراين نقش زيادي براي چوب برها 

كه تحت آن جنگل هاي عمومي مي تواند درو  .منشاء ديگر از ناكارامدي مي تواند در توافقات انحصاري پيدا شود

: گل هاي جديدبراي كاشت جن محسوب مي شود اساسي يجنگل هاي موجود، مزيت براي چوب برها، درو كردن .شود

 منافع اقتصادي زخاطر ارزش تجاري زياد، درختان قديمي، اه ب .خاطر سود درو شوده ب قديمي مي تواند فوراً درختان 

 .ي باشدها مرتبط م كه با توده جنگل (ارزش قيمتي در صنعت دارد)قابل توجه اي برخوردار مي باشند 

دست آوردن اين مالكيت از صاحبان امتياز ه ، دولت ها تنوعي در ابزارهاي سياسي در مصارف خود براي بصوالًا

به عنوان نتيجه، هزينه  .دنخاطر درو كردن چوب  و الوار واگذار مي كنه متيازات را بااين  آنها عموماًدارند، اما 

شكست و ناكامي  .دننوب برها مي توانند بيشتر از جنگل درو كرد و چكردن به طور ساختگي كاهش پيدا مي كدرو

ي از بين رفته است، سرمايه مقدار گل ها نوعاًست كه سرمايه در اين جني تسخير اين مالكيت به اين معنادولت برا

 .كنوني فردي و شركت ها براي كاهش فقر و ساير اهداف اجتماعي، بيشتر از دولت شده است

دادها ساير قرار .انحصاري تنها مشكل ما نيست امتيازبراي تسخير منافع از طريق توافق هاي شكست و نااميدي   

زيرا امتياز انحصاري براي دوره محدودي اعطا شده  .ندنانحصاري هم نقش اساسي را بازي مي ك امتياز در اين توافق



 345 

، بريدنهاي در فرايندبراي اعمل مراقبتي  .صاحبان امتياز انگيزه و اشتياق كمي براي كاشت دوباره درخت دارند .است

ارزش  .كه آنها به  سن مطلوب درو برسند هم كم انگيزه مي باشند داري از درختان جوان تر تا زماني يا حتي نگه

اعمال بريدن و قطع، مي تواند سبب نابودي مقداري از گونه هاي با  .د كه تسخير شودآينده جنگل آنها نمي خواه

ه و قطع نبريد -0ايجاد جاده در جنگل،  -5آن حوالي  مي شود، به وسيله  يل تخريب گونه هايارزش جنگل به دل

پذير مي  ملت ها امكان اگرچه جنگل داري مقاومتي براي بسياري از .حذف و نابودي پوشش گياهي -1نگل كردن ج

انجام، برخي از درو كردن ها و سر .سبب ناخوشايند شدن آن مي شود ،باشد ولي توافق هاي امتياز انحصاري محدود

براي محافظت از ارزش هاي  اي غير قانوني، انگيزه و اشتياقيدرو  كن ها و چوب بره .غير قانوني مي باشد حقيقتاً

 .آينده ندارند

شامل افراد بومي كه  در  جنگل داري نا كارامد سبب اين كار مي شوند،مجموعه اي از نابود كنندگان كه با اعمال 

قطع كنندگان و چوب  با اينكه .زندگي مي كنند و از اين جنگل به طور طوالني مدت امرار معاش مي كنند اين جنگل

 ادن اين موج هستند، مجبورعميق به جنگل ضربه مي زنند، مردم بومي كه فاقد هر قدرت براي جريان د ه طورها ببر

 .كه از زمين هاي سنتي خود دور شوند و جابجا شوندهستند 

 

 هاي ناخوشايند براي ملت ها انگيزه

باعث شده كه براي  .فراتر رفته استهاي ملي از مرز منشاء ديگر جنگل زدايي، هزينه هاي خارجي است كه

برخي از اعمال بين المللي براي اين موارد  .سياست ملي جهت حل مشكل، غير واقعي و يك خيال به نظر برسد

 .ضروري به نظر مي رسد

 

ل انقراض گونه ها، تنوع  اشكال زيستي كه در گياهان زياد يافت مي شود رو به پايان و به به دلي :تنوع زيستي

جنگل زدايي، تخريب باران هاي  .برگشت ناپذير دارد يانقراض گونه ها فرايند  .ميزان بي سابقه اي رسيده است

از سكونت گاه هاي فعال لي زيرا اينها سبب نابودي خي .مي باشد انقراض گونه ها گرمسيري جنگل، منشا اساسي

حصر به منطقه غني من": اي براي آمازون بيان كرده استويژگي  ،ليسيگمحيط شناس ان نورمن ماير .زيستي مي شود

قابل مقايسه با هيچ  منطقه بي همتاست كميت پرنده، ماهي، گياهان و حشرات  كه در. "فرد به زيست بوم استوايي

  .جاي كره زمين نمي باشد

، كه ما قادر از تاريخ رخ مي دهدزماني  اين وضعيت اين است كه اين انقراض دقيقاًهاي مضحك تراژدي  يكي از

گياهي به شيوه هاي مدرن امكان اين را داده است كه ژن را از  .به اخذ مزيت هاي اين درياي ژن زيست بومي هستيم

اما  .باشد، مثل مقاوم بودن در برابر بيماري و آفت ي هاي جديد ميگبا ويژ يينه هاگياهي ديگر انتقال دهيم، ايجاد گو

ي يبعضي از محصوالت جنگل هاي گرمسيري و استوا .كار روده اين تنوع ژن بايد به عنوان منبعي براي اعطاي ژن ب
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و منشاء و  شاركت دارند، مثل، قهوه و كاكائوم ديگر هاي ، با ژنافزايش مقاومت در برابر بيمارياز لحاظ ژني براي 

 از گياهان گرمسيري گرفته  ،يي، يك چهارم همه نسخه هاي داروتقريباً .محسوب مي شوند هاي جديدغذامنبع 

 .محسوب مي شود ها، سكونت گاه وچند جنگل زدايي تهديدي براي كشف هاي آينده  هر .مي شود

 

از ن كه گبي اكسيد كرچون درخت د .تغييرات آب و هوايي هم در جنگل زدايي نقش دارند. تغييرات آب و هوايي

 .را جذب مي كند، جنگل زدايي سبب افزايش دي اكسيد كربن در هوا مي شودگلخانه اي اساسي محسوب مي شود 

سبب مي شود كه دي اكسيد در هوا  .عالوه بر اين، سوزاندن درختان فعاليتي است كه با كشاورزي در ارتباط مي باشد

  .انتشار يابد

مفاهيم  براي هر شخصي حياتي است، باز جنگل زدايي رخ مي دهد؟و ود زيادي دارد چرا وقتي كه توده جنگل س

هم سودهاي ناشي از تنوع زيستي براي قطع  و يتغييرات آب و هواي هم .اثرات خارجي كليد حل اين تناقص مي باشد

كه هزينه براي  ثرات خارجي دارد، در حاليو هم براي ملت هاي داراي جنگل، ا و درو كنندگان شخصيكنندگان 

بيشتر ناشي از  از دست دادن تنوع زيستي از طريق جنگل زدايي، شايد .جلوگيري از جنگل زدايي اثرات دروني دارد

ز تنوع ژني بهره برداري ا فناوري هاامروزه  .ي كه ميزبان جنگل ها هستنديهااما نه كشور .جهان صنعتي شده باشد

آسيب ها را كشورهاي فراسوي مرز  بيشتر .ي در كشور هاي توسعه يافته دارندكرده اند، اين تنوعات كاربرد گسترده ا

هاي مدو واگذاشتن شغل ها و درآتوقف جنگل زدايي يعني تسليم  .، مي ببينندكه تحت تاثير جنگل زدايي قرار دارند

هاي ناشي از و صداجاي تعجب نيست، كه بيشتر سربنابراين، اين زياد  .ناشي از درو و قطع كردن درختان مي باشد

ي كه ميزبان جنگل يهاي توسعه يافته به پا مي خيزد، نه از ملت هارمخالفت بر سر از دست دادن تنوع زيستي، از كشو

بلكه فروش داريم،  براي شكست در حتنها مبناي كاري واضه ات جهاني، ما نبا توجه به اثر .هاي گرمسيري هستند

 .ا دولت ها نمي توانند مشكالت را پيش بيني كنندداريم به اين كه چر حمبناي كاري واض

 

 بدهي فقر و 

روستاييان جنگل را فرصتي مي دانند براي صاحب  .منشاء هاي اصلي فشار بر جنگل مي باشد ازفقر و بدهي هم 

روستاييان  ،بدون زمين .روبرو هستندملت ها با حجم زيادي از روستاييان كه جنگل را مالك شده اند  .ملك شدن

ند كه براي يافتن شغل به مناطق شهر رو بياورند كه اين سبب مي شود مناطق شهري با تعداد زيادي كارگر امجبور

فشار دولت بر گشايش جنگل و تبديل  .شده استهاي سياسي، سبب نااميدي و نابودي فضا انفجار تنش  .مواجه شود

 .دارد قراربه زمين براي روستاييان 

لي، بازخورد مثبت به طور چرخشي صورت گرفته است كه فقر و جنگل زدايي يكديگر را جنوبي و شما يفريقاآدر 

اي گرفتن الوار و چوب بريده شوند يا بر كه بيشتر جنگل هاي طبيعي عمر طوالني دارند تا زماني .تقويت مي كنند
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وستاييان ر ،يد مي شوندهمانطور كه جنگل ها ناپد .دنكار روه زمين پاكسازي شده ب هتبديل ببراي توليد محصول 

يك منبع سوخت چوبي، هميشه موجود و دسترس  .بيچاره بايد وقت بيشتري براي پيدا كردن منبع سوخت صرف كنند

 كننده خاك محسوب مي شوند كهآنها در واقع نوعي حاصلخيز  .ضايعات حيواني براي سوخت استفاده مي شود .نيست

ها را هم تهديد مي كند، و كم كم  متي انساناز بين رفته، سالكه  ييها خيز كنندهصلو حا تغذيه .سوزانده شده است

 غذا و جوشاندن آب هاي آلوده،كردن ، يا چوب، يا ضايعات حيواني براي درست آنها قادر نخواهند بود كه سوخت كافي

هاي حياتي كه براي اهداف راهبرد .بازدهي مي شود، سبب افزايش بيماري و گياهان ينبود شيره انرژي زا .پيدا كنند

 .در ابتدا خسارت محسوب مي شوند جنگل ها عموماً. ها شود مكن است سبب مرگ انساندت طراحي شده ممبلند 

اين بدهي سبب شد كه حجم دست پرداخت باز .آوردمي در سطح ملي، فقر شوك اقتصادي در بدهي به وجود 

وردي در انرخ باال،  با روي كارآمدن اين بدهي ها دستي در دوره ها .كند هاي مبادالت خارجي كاهش پيداآورد

استفاده  يورد هاي خارجي مي توان براي بدهي ها احتمالابا استفاده از اين دست .دست نمي آيده مبادالت خارجي ب

 .گرفتكار ه كرد و از آنها براي صادرات مالي جهت فعاليت هاي مقاومتي براي كم كردن فقر ب

به سمت را و آنها  امل حال كشورهاي در حال توسعه شدبدهي هاي بزرگ ش "ع بدهيفرضيه منب" بر طبق

اگرچه  .گر يك نكته استصادرات الوار بيان .راي افزايش تبادالت ضروري خارجي بردب منابع خوداز استفاده مضاعف 

و پشتيباني  جام نشده استالبته همه ان .پيدا كرده است براي پشتيباني اين فرضيه  يه هايتعدادي از بررسي ها شيو

 گزارش ( 0221)نياماير .جاي جنگل به نظر ضعيف مي رسيده براي تداوم و بسط اين فرضيه براي منابع طبيعي ب

  :مي دهد

 و ،ي بيشتر داراي بهره برداري بيشترما شواهدي پيدا نكرديم كه نشان دهد كشورهاي با بدهي باال يا با بار بده

 .مي باشند ربرخوردا ،بيشتري محصوالت نقدياز  ني با توليد بيشتر يلي و منابع معدسوخت فس

  

 جنگل داري مقاومتي

ت دوباره، تصميم بر كاش تصميم بر درو كردن، تصميم بر .ما سه نوع تصميم براي صاحبان زمين اتخاذ كرده ايم

ميم بر سود حداكثري  كارامد در هر سه مورد، ممكن است تص .، كه بر ميزان جنگل زدايي تاثير داردتغيير كاربري

را  يفرصت هايهم اين موارد هم چالش مي شود و  .نباشد، و اين ناكارامدي به سمت افزايش ميزان جنگل زدايي شود

فرصت ها از درست كردن و تصحيح اين ناكارمدي به  .سطح جاري جنگل زدايي چالش مي باشد .فراهم مي كند

 .پايداري مي شودكارايي و  يوجود مي آيد و سبب ارتقا

از  يبيايد فرض كنيد كه ما تعريف مجدد و بازگرداني كارامدي، نتايج مقاومتي را تضمين مي كند؟ آيا استقرار

ل داري مقاومتي را مي توان در صورتي فهميد، كه جنگل به گبا اين تعريف، جن .جنگل داري مقاومتي محيطي داريم
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 هايل داري مقاومتي نيازمند درو كردن همچنين، جنگ .ميشه برقرار باشددن براي هرو كرطور كارامدي حفاظت شود و د

  .دهباشد تا جنگل بتواند رشد كند و حجم زياد چوب ها را تحت تاثير قرار ند محدود مي

حداكثري كردن و به اعال رساندن ارزش هاي . سازگار نيست داري مقاومتي ضرورتاًتعريف جنگل  كارامدي در 

كردن با تاخير و افزايش ارزش درو كردن الوار و سرمايه گذاري در  سه اي بين افزايش در ارزش دروكنوني شامل مقاي

ن درو كردن كه انتخاب كردن س .با رشد كند گونه ها، ميزان حجم جنگل بسيار كوچك مي باشد. مد، مي باشدآدر

با حجم  مي شود، احتمال درو ند،هاي زنجيره اي در جنگل هاي با رشد كسودارزش كنوني  سبب به حداكثر رسيدن

 .اي جنگل مي شود ههاي زنجيراز رشد ترباال

مت مدل هاي جديد جنگل قيق براي اعمال جنگل داري كه به طور بهينه مقاومتي باشد، توجهات را به سحت

ب سبرشد سريع گونه هاي درختي  .متمركز شده استر رشد سريع گونه هاي درختي ب مسئلهاين  .داري مي كشاند

در  گونه ها .افزايش كاشت هاي دوباره مي شود زيرا بودجه سرمايه گذاري شده با دوره هاي زماني كوتاه تر گره خورده است

جنگل براي  نكاشت .دوباره كشت شودهزينه پايين تر با  اين كاشت ها افزايش مي يابد كه مي تواند درو بشود و

هاي در حال توسعه و گاهي براي در كشور وخت هاي چوبي مثالًاهداف مختلف صورت مي گيرد، گاهي اوقات براي س

تنها ه هر چند، ن .كشت جنگل بحث انگيز است .كار مي روده فته و در حال توسعه بدر كشورهاي توسعه يا كاغذ مثالً

ت وحش كشت و زرع جنگل درگير گونه هاي واحد و تكي درخت مي باشد، كه سبب تضعيف در سكونت گاه هاي حيا

 .ها و مواد ضد آفت مي باشدود بلكه نيازمند واردن كردن كودشمي 

جهندگي طبيعي  رغم سطح غير مقاومتي دهه هاي اخير ناشي از درو كردن،عليدر برخي از قسمت هاي جهان، 

در اياالت  5922 براي مثال، .كه مقاومت زيادي را حاصل مي كند رفته است كافي باال جنگل به اندازه ماكوسيست

 .گرفت الوار و چوب ها قرار ،  در صدد از بين رفتنرشد و پرورش زنجيره اي جنگل ايالت ها ،متحده

رشد زنجيره اي سبب تداوم درو كردن شده  ها براي الوار،عليرغم افزايش تقاضابررسي هاي بعدي تاييد كرد كه 

ي تمام كشورها، برا .كرده استاالت متحده از جنگ جهاني دوم، افزايش پيدا مجموع حجم زيستي جنگل در اي .است

ه مقاومتي بود، اگرچه درو كردن بعضي از گونه هاي خاص در بعضي از قسمت هاي خاص، رودرو كردن در آن د

 .مقاومتي نبود

 

 سياست عمومي

مثال هاي زير فرايندي از بحث  .يك شيوه سياستي مربوط به انگيزه هاي موثر و كارامد ذخيره كردن مي باشد

 .ان مي دهدبلي را نشق

  كردن زمين ها و جنگل هاي كنترل بابت درو هزينه كامل حقوقيدارندگان امتيازات انحصاري بايد

 .پرداخت كنندرا ل صدمات جنگلي و درختان مورد نظر مي باشد، شده، كه مشمو
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  ر مقدار جنگل هاي پاكسازي شده شده براي چوب بران نبايد چند برابحجم و بزرگي زمين هاي واگذار

 .صاف شده باشد و

 حقوق مردم بومي بايد محترم شناخته شود. 

 

تحت تاثير جنگل داري  تي از مشتريان و مصرف كنندگاني كهگر مربوط مي شود به تهيه كردن فهرسشيوه دي

 گيري ه كارب ،مقاومتيدر راستاي جنگل داري  ياين فرايند شامل ايجاد استانداردهاي .ر گرفته اندمقاومتي قرا

قاومتي، و مجوز دادن به اين كاربران و بازرسان براي براي نظارت به اين استانداردهاي جنگل داري م ييبازرس ها

 .مي باشد ارائه برچسب هاي مجوز و تصديق

 

 2مثال 

 ايجاد جنگل داري مقاومتي به وسيله ي مجوز 

عت خواهي در اوكازاي سازمان مركزي بدون منف. انجمني بين المللي مي باشد( CSF)انجمن نظارتي جنگل، 

به طور برجسته تر، . اين انجمن در حجم وسيع توسط گروه هاي زيست محيطي بنا گذاشته شده است. مكزيك

مديريت اقتصادي و منفعت اجتماعي و "هدف انجمن نظارتي، پرورش(. WWC)سرمايه وسيع جهاني براي طبيعت 

 . "تناسب هاي محيطي

اين استاندارد موضوعات زيست . داف كاربري جنگل داري توسعه يافته استانجمن نظارتي براي دست يابي به اه

ارزيابي جنگل نيازمند يك يا چند تن متخصص به حوزه . محيطي، اجتماعي و اقتصادي را مورد خطاب قرار داده است

مديريت، /يحيات وحش و زيست شناس/اساساً مربوط به جنگل داري و بوم شناسي. كه نظام متنوعي را بيانگر باشند

عالوه بر اين، انجمن نظارتي به اين نياز دارد كه گزارشات ارزيابي جنگل، . جامعه شناسي مي باشد/انسان شناسي

هر ارزيابي در انجمن نظارتي ممكن است در مواجهه با شكايت هاي . هدفي براي بازديد و بازرسي جزيي مستقل باشد

-TCUDOFP" روي محصول جمن نظارتي، با برچسب هايمحصوالت با مجوز ان. رسمي با چالش روبرو شود

UO" خارج محصول و "TCUDOFP-UCC" نشان داده مي شود. 

اگرچه انجمن نظارتي  با ائتالف گسترده ي نمايندگان صنايع، سازمان هاي قضايي اجتماعي و سازمان هاي زيست 

رار مي گيرد، به خصوص در آمريكاي محيطي، پشتيباني مي شود،  ولي تحت مخالفت بعضي از گروه هاي صنعتي ق

 موضوعي حل نشده اين است كه چطور مي توان مالكيت هاي. شمالي، و بعضي از انجمن زمين داران، در اروپا قرار دارند

 .كوچك و متوسط را در اين برنامه نظارتي لحاظ كرد زيرا قراردادهاي مجوزدار بسيار گران تمام مي شود
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فرايند  دادن مجوز بايد معتبر باشد و مشتريان . وب كار كند، چند شرايط بايد فراهم شودبراي اينكه اين سيستم خ

مضاعف بر اين، مشتريان بايد به طور موثر و كارامد به جنگل داري مقاومتي براي پرداخت قيمت . به آن اعتماد كنند

اي جنگل داري به اندازه كافي مناسب اين براي ايجاد برنامه مجوز براي شركت ه. حق الزحمه، ارتباط برقرار كنند

اين به آن معني است كه سود بايد به اندازه اي باشد كه هزينه هاي بااليي را كه مرتبط با توليد چوب هاي . است

 .هيچ تضميني در اين شرايط در حالت كلي وجود ندارد. مجاز مي باشد، پوشش دهد

ه فرد، جهت محافظت از جنگل هاي شخص خود، اجرايي بيشتر اين تغييرات مي تواند توسط ملت هاي منحصر ب

 با اين معني، هزينه هاي اعمال ناكارامد بيشتر از سود آن . و انجام اين كار مي تواند به مصلحت آنها باشد. باشد

حركت به سمت سياست هاي كارامد مي توانند سودهاي شبكه اي را توليد كند كه مي تواند در ايجاد . مي باشد

اما در مورد نا كارامدي جهاني چه طور، آن دسته كه فراتر از مرزهاي ملي . اي محافظتي، سهمي داشته باشدسياست ه

 رفته است؟ و اين چطور قابل حل است؟ 

چندين نوع راهبرد اقتصادي وجود دارد؟ آنها در ويژگي هاي اقتصادي شريك اند كه همگي مربوط به جبران 

 . داري و محافظت همراه با كارآمدي جهاني، مي باشد سودهاي خارجي  و اعمال ثابت نگه

 

، كه ناشي از ه مربوط به كاهش فشار بر جنگل هاك اي شيوه. كاري هاي طبيعتبده سر معامالت پاياپاي بر

گيرندگان اين بانك هاي خصوصي، . بدهكاري هاي بين المللي از طرف چندين كشور در حال توسعه است، مي باشد

ن وجود ، امكان آاين عالوه بر. ندالٌ اشتياقي به حفاظت و حمايت از تنوع زيستي را نشان نمي دهبدهكاري ها، اصو

ي برده اند كه در برخي موارد بانك ها پ .براي كاهش بدهي پيدا شوده ها براي اجراي شيوه هايي ندارد كه برخي زمي

د، عملي انجام شد كه نزبوام ها را خط رداخت پكه به طور كامل آن به جاي  .پرداخت كامل وام ها غير ممكن استباز

اوب عالقه تنهاي مبه راهبردآنها  .پرداخت وام هاي آينده باشدمد نزند بلكه انگيزه اي براي بازتنها ضرري به درآه ن

  .نشان مي دهند

 بدهي هاي ياپاي بربين المللي مهيا كرد، به نام معامالت پا هاي ابتكاري كه زمينه اي را براي ترتيبات يكي از سياست

داشتن ارتباط مستقيم با  -0بي نظير بودن در ابزارهاي سياسي -5: اين از دو لحاظ ابتكاري است .طبيعت نام گرفت

با بدهي طبيعت مربوط مي شود به خريد و فروش معامالت پاياپاي . اجراي اين سياست هاي غير دولتي در سازمان

اين بدهي،  گيرندگان جديد. محيط زيست غير دولتي صورت مي گيردسازمان  كشورهاي در حال توسعه كه توسط

زيست فعاليت هاي از  قسمتي، درصدد باطل كردن اين بدهي برآمدند، در عوض OGUيعني سازمان مردم نهاد 

 .دست گرفتنده مديون و بدهكار را ب هايمحيطي كشور
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هاي در حال از كشورامالت پاياپاي در بسياري از آن پس مع .انجام شد .591 اولين معامالت پاياپاي در بوليوي

راس و برزيل گسترش وال، آرژانتين، هوندئال، ونزوااتموتوسعه مثل اكوادور، فيليپين، زامبيا، جامايكا، ماداگاسكار، گ

 .يافت

لين با يافتن و تشخيص او .ماداگاسكار مي تواند نشان دهد كه چطور اين معامالت كار مي كنندبررسي ساده  

در هيج  گياهان وجود دارد كه، حيوانات خزنده و پستانداراندر ماداگاسكار براي ي يزمين ها تنوع زيستي، بع و منشاءمن

كه به قوه ي همين بدهي ها از بين  فقيرترين كشورهاي دنيا مي باشدماداگاسكار يكي از  .جاي زمين پيدا نمي شود

 .برو شودزيست محيطي جدي روداگاسكار نمي تواند با تنزيل هاي دليل محدوديت منابع مالي داخلي، ماه ب .رفته است

حيات وحش  للي، باغ گياهان مي سي سي پي، بودجه و سرمايه، حفاظت بين الم5998و  5919هاي  بين سال 

جه ميليارد سرمايه در اين بود ..55اين مقدمات و ترتيبات  .پاياپاي تجاري به  مذاكره نشستند جهاني براي  نه معامله

افظتي مشاركت كننده به امضا رسيد و تعيين شد توافق بين دولت ماداگاسكار و سازمان هاي مح .محافظتي حاصل شد

عامل محافظتي طبيعت را ترتيب داد كه بر ده و ننماي 102ين برنامه اي باالي نچ .كه برنامه ها بايد بودجه بندي شود

 .تنداجتماعات بومي در مديريت جنگل توجه ويژه اي داش

ساير ترتيبات و مقدمات كه مربوط به دولت هاي مختلف و سازمان هاي محيط زيست مي شود از اين قاعده 

خارجي مهم را مي توانند با  تمزيت اصلي اين مقدمات براي كشورهاي بدهكار اين است كه مبادال. پيروي كرده اند

مكان واقعي و اساسي را مي دهد كه نيروي اساسي اعامالت پاياپاي در بدهي طبيعت م. پول رايج خود پرداخت كنند

 .ي براي محافظت از منابع كننديفعاليت اقتصادي گماشته مي شود تبديل به نيرو كه بر

 

از جنگل زدايي براي ايجاد  يمردم بومي جنگلي و همچنين جلوگيرشيوه اي براي حمايت از  .ذخاير استخراجي

تا بتوانند به شيوه سنتي شكار كنند و يجاد شده مناطق براي مردم بومي ااين  .ذخاير استخراج شده طراحي شده است

 .فعاليت كنند

از هزاران انسان نشات  چوبي مهمترين فعاليت هاي . در مناطق برزيلي شروع شده است ذخاير استخراجي اخيراً 

 .سال قبل بر مي گردد 522فعاليتي كه به  .گرفته است كه براي سرقت چوب از جنگل به قطع درختان مي پرداختند

ذخيره  2در برزيل  5911ها ترور شد، در كه بعد برداري از آن هو بهر تحت رهبري چيكو مندس، رهبر حامي  جنگل

 .استخراجي توسط دولت ايجاد شد

 

كه و داخلي كردن سودهاي جنگل داري  خاص براي دروني كردناي شيوه . در محافظت و ائتالف زمين تسهيل

 .كار روده در محافظت بو تسهيل كه چطور منابع براي راحتي است در تصميم بر اين رجي سازي شود، خا ممكن است

در اينجا فقط يك نكته ضروري وجود دارد كه بايد بيان  .ه استدبحث ش 52به طور گسترده تر در فصل مسئله اين 



 352 

 سازگاري و مطبوعيت به طور آشكاري له را مهيا مي كند تا ارزش هايشود اين است كه تسهيل در محافظت يك وس

را تسهيل نند محافظت كارامد از اين ارزش در شرايط مساعد، اينها مي توا .حاظ شودلدر تصميمات جنگل داري 

 .بخشد

 

 1مثال 

 پروژه ي انجمن بالك فيت: تسهيل محافظتي در عمل

سريع كه در بسياري از وادي ها در روستاي مونتانا و دره و صحراي وحشي بالك فيت تاكنون از توسعه ي و رشد 

اگرچه اين منفعت مطبوعيت و زيبايي  را براي جامعه ي خود به همراه داشته . غرب رخ داده است به دور مانده است

است، اين سودها براي توسعه دادن بيروني و خارجي مي باشد، بنابراين معامالت خاص مي تواند به ضرر آنها پايه 

 . گذاري شود

قسمت مهمي از اين زمين ها را به اندازه (  POF)يص اين قوه و پتانسيل، محافظت از محيط زيست با تشخ 

اهدافشان، اگرچه به دست آوردن مالكيت نبود، اما با مستعد كردن زمين هاي به . متر مربع خريداري كرد 895.9

چون فروش دوباره، سرمايه . ننددست آمده، مي توانند صاحبان جديدي را كه از موجوديت محافظت كنند تضمين ك

مضاعفي را براي سازمان فراهم مي كند، اين به دست آوردن و مستعد كردن، به سازمان اين اجازه را مي داد كه از 

 .زمين ها بيشتر محافظت كنند

 متر مربع 1012 .022براي مثال،  فروش در ماه مي . متر مربع براي كارهاي عمومي فروخته شد 10212تقريباً 

از زمين ها واگذار شدند، مسير و جاده حيات وحش بين مارشال و منطقه مديريتي حيات وحش بلك فيت، به خدمات 

 .خريداري شده بود Horse Showsخدمات جنگل اخيراً نزديك تپه ي .  جنگل هاي اياالت متحده

براي تسهيل در محافظت از محافظت ظاهراً تمايل به فروش نيمي از زمين هاي به دست آمده به صاحبان خصوصي 

 .منفعت هاي مطبوعيت، داشت

 

 اموريت در راستاي حفظ و نگهبا اولين م 59.0داد ميراث جهاني از سال قرار. براي ميراث جهاني يدادقرار

  .شروع به كار كرد براي اطمينان سازي در امر محافظت و همكاري بين المللي، ميراث جهاني و فرهنگي جهان،داري 

لت ها فرصتي بود كه  مالكيت هاي طبيعي خود را ثابت كنند كه سبب برجسته شدن ارزش ميراث جهاني براي م

 با استفاده از اين پرستيژ كه از اين طرح نشات . بين المللي براي سايت داشت يگيزه براي اين قدم هويتنا .شد

تواند اين سايت و حوزه محفوظ و كه مي  ظت از ميراث فرهنگي شدفسبب افزايش آگاهي در باب محا ،مي گرفت

پشتيباني  ي براي انجمن ميراث جهاني شود كهبا اين مصوبه بين ملت ها كمك هاي مالي و كارشناس. نگهداري شود

 .باشد براي فعاليت هاي توسعه اي در راستاس حفظ مالكيت و همچنين توسعه موضوعات آموزش
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اما  .همان قرار گرفتيين سايت ها بر عهده ملت هاي ممسئوليت فراهم كردن محافظت هاي مكفي و مديريت ا

هاي در حال توسعه، دست يابي به سرمايه ميراث براي كشور يك منفعت و سود كليدي از اين مصوبه، مخحصوصاً

بر نرخ يك درصد سهم كشورها . داين سرمايه و بودجه  سهم الزامي ملت هاي تحت مصوبه مي باش .اني مي باشدجه

براي  ميليارد دالر به وجود مي آيد، اساساً 0ساالنه، حدود  .ارزيابي مي شود عامل توزيع كننده سهم، ،نسكوواي يبر

مالي و پروژه هاي آموزشي، همچنين براي فراهم كردن كمك به پيشنهادات ي با درآمد پايين در كمك هاي كشورها

فوري ممكن است براي اعمال ضروري جهت  كمك هاي. كار مي روده هاي محافظتي ب يا براي توسعه پروژه هانامزد

 .ودركار ه ها و مخرب هاي طبيعي ب تعمير آسيب ها ناشي از انسان

 

 هاي امتيازي پول ها و پرداخت

هاي  از شركت  يهاي مزيتدريافت يكي از منابع بالقوه ذخاير براي محافظت از تنوع زيستي مربوط مي شود به 

 ايجاد اصلي. دست مي آيد، مي باشده تي گياهان و جانوران بوع زيساز تن هاي جديد كهاي يافتن دارودارويي بر

بر هر داد حق االمتياز قرارشامل اين تنوع زيستي غني در مرز خود  بر خوردار هستند، به كه   يياساسي كه ملت ها

براي حفظ هم  فاظت ها هم در جهت انگيزه وحاز اين  برسند و محقق مي شود، ها كه از ژن يك يا همه محصوالت

 .كار گيرنده منابع و برخي از ذخاير براي انجام محافظت ها ب

. از صنايع دارويي، پي برده شودكشف و استخراج براي  ها حفظ تنوع زيستي سبب شد كه ارزش بنادر غني ملت 

 .كار برده مي شوده بديگر بيشتر در مورد منابع و همچنين حفظ آنها موارد  ذخاير، به طور جزئي تر، براي ابتكار و يا

 .ملحق شد ،دولت ساراواك گذاري با ايلوزين، در سرمايه، تحقيق مديچم، شركت داروي 5998براي مثال، در سال 

براي برخي از تهديدات  هم حاق سرمايه براي حقوق انحصاري در دو جزء ايجاد شده است، تعهديسازمان با اين ال

 .سرطاني متحمل شد

خام شيره  ددولت ساراواك حق انحصاري را براي موا. نصف آن دارو بسته شد –نصف متيازحق االتوافق در 

ين، دانشمندان ساراواك در مجزا كردن اين تركيبات دخالت داشتند عالوه بر ا .گياهي كه تركيبي مي باشد واگذار كرد

 .نيكي مداخله داشتنديدانان ساراواك در قوانين كل و فيزيك

هاي ساخت كه كشورزيستي را سبب شد، بلكه قادر مي  عبراي مناب فظت معقوالنه قوياتنها محه اين توافق ن 

اين ترتيبات (. 0220الريد و تن كايت . )ستي در آينده به وجود بياورندهمان ظرفيتي براي تسخير ارزش تنوع زييم

خيلي غير واقعي به نظر  .را تسهيل مي بخشيدهزينه هاي حفاظتي  درمرزي شراكت هاي فرابسيار مهم بود زيرا آنها 

هزينه هاي محافظتي را متقبل شوند در حالي كه  ازدياد بخشند ورا حفاظت ها  ها اينكشور مي رسد كه انتظار داشت

 (.50.1مثال ) از كشور هاي سودمند اصلي جهان محسوب مي شوند آنها خود
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 مصادره و توقيف كربناعتبارات 

آن را را دريافت كنند، ممكن است  مالكيت خودو ها نند همه اين سودابراي بسط اين كه صاحبان زمين نمي تو

توازني ها و تالشي است براي تصحيح نااعتبارات مصادره وتوقيف كربن  .كاهش دهند يا از سود چشم پوشي كنند

 امد مي باشد؟كارآيا اين يك جبران . ناهماهنگي ها

 

 3مثال 

 ع زيستي را موجب مي شود؟آيا مطالبه دارويي، محافظت موثر براي تنو

اين نظريه شفاف است،  وقتي گياهان براي بشريت ارزشمند شده است، انگيزه براي محافظت از گياهان قوي تر 

 آيا ممارست روشن است؟. شده است

تاكسال ماده . اين موضوع تاكسال صمغ درخت آموزنده است كه از رشد سرخدار اقيانوس آرام بر گرفته شده است

، يكي از داروهاي ضد سرطاني است كه 5991در سال . كه تاثير آن در سينه و سرطان بدخيم ثابت شده استاي است 

 .فروشي خوب دارد

اميد گروه هاي . چون مكان اساسي براي اين درخت در جنگل هاي قديمي شمال غربي اقيانوس آرام مي باشد 

اهم شدن اشتغال و برخي محافظت ها بر جنگل هاي زيست محيطي اين بود كه افزايش اهميت ماده تاكسال سبب فر

 .قديمي شود

تاكسال براي آزمايشات شيميايي از تنه درخت بر . در واقع، اين موضوع آن طوري كه مي بايست عمل نكرد 

برهنه كردن درخت سبب مرگش مي شود و به كارگيري پوست كافي براي آزمايشات شيميايي فشار . گرفته شده است

 .نابع مي آوردعجيبي به م

در نهايت شركت هاي خصوصي كه ماده تاكسال و صمغ را مي فروشند مثل بريستول و اسكويب، جايگزين  

 .نصف تركيبي را كه مي تواند از درخت هاي وارداتي جديد ساخته شود درست مي كند

ور كامل از محافظت سرخدار اقيانوس آرام، منبع اصلي يكي از مهمترين كشف هاي دارويي در قرن بيستم، به ط

ارزش آن خيلي زود گذر خوانده شد و . دست كشيده شد و صنعتي كه براي اين دارو كار مي كرد از هم پاشيده شد

 .توانمندي آن براي محافظت از معاش مقاومتي در شمال غربي اقيانوس آرام غير واقعي محسوب شد

 

 دحجم زياباشد، كه به اين معناست كه نه اي مي گلخا يبحث شد، دي اكسيد كربن گاز 8فصل در همانطور كه 

ند، ي دي اكسيد كربن را جذب مي كدر عمل فتوسنتز، درخت ها .را تحت تاثير قرار دهدجو آن در فضا مي تواند 

 .ي مي شوديهوا از هوا و فضا سبب كاهش تهديدات آب و بنابراين حذف آن
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ا ارائه اعتبارات جنگل ي جذب كربن بسودها  اخلي كردندارات توقف كربن تالشي بود براي دروني كردن و اعتب

 .(هاي جديد كاشت درخت با) اي اضافي  كه از هوا حذف مي كنندكربن ه به مالكان و

كار گيرند و ه ي ديگر فروخته شود كه توانايي استفاده از آن را در جهت كاهش كربن باين اعتبار مي تواند به كسان

مي دهد كه كاهش كربن  بعضي از شواهد نشان. ژه دارند برخودار شوند  اهداف كربني وي از اختيارات قانوني كه براي

هاي كاهشي در راستاي جنگل  جيده شود، برنامه ي مأموريتتر از ساير شيوه ها سن مي تواند ارزان با اين ويژگي

 .(50.2مثال ) ين نمونه اي از اين شيوه مي باشدزدايي توسط اياالت متحده اجرا شد، كه ا

 

 4مثال 

 (DDRR)كاهش تخليه ناشي از جنگل زدايي و تخريب جنگل

بر طبق آمار اياالت متحده، جنگل زدايي و تخريب جنگل، توسط كشاورزي، تغيير كاربري براي مراتع، توسعه 

حمل درصد گازهاي گلخانه اي، كه بيش از مجموع  02تقريباً ...زيرسازي، تخريب و ويرانگري، آتش سوزي، و غيره

 .نقل هاي جهاني و  انرژي ها را در بر مي گيرد، را سبب مي شود

در واكنش به اين، اياالت متحده برنامه اي براي كاهش تخليه با كم كردن جنگل زدايي در جايي كه توسعه 

كاهش تخليه ناشي از جنگل زدايي و تخريب، تالشي بود براي ايجاد ارزش هاي . كشورها رخ مي دهد، ايجاد كرد

 بر طيق اين طرح، ملت ها. ايجاد انگيزه براي كاهش كربن  توسعه مقاومتي. مالي براي كربن هاي انباشت شده جنگل

اگرچه جزييات اين برنامه عملي نشد، ولي اين . مي توانند اعتبار بودجه اي براي كاهش تخليه جنگلي دريافت كنند

ا مي توانند براي  كاهش هاي  داخلي  و براي اجراي اهداف جايي كه آنه)اعتبارات در بازار هاي كربن بين المللي 

جايي كه آنها مي توانند براي اهداف سازماني، مثل نشان دادن و اثبات )و بازارهاي كربني اختياري ( ملي به كار رود

 (.طبيعي بودن كربن به كار رود

يي در راستاي رسيدن به دو هدف به كار تعهد اين برنامه اين است كه  مي تواند فرصت هايي براي ايجاد فرايندها

چالش هايي  كه ناچيز . كاهش تخليه به خاطر همكاري در تغييرات آب و هوايي -0كاهش تخريب جنگل و  -5 .رود

هست براي ايجاد راه هايي كه هم خوب و هم مفيد مي باشد و براي نظارت و بازبيني فرايندها و اعمال كه به اندازه 

 .موجبات صحت سنجش و ارزيابي كاهش تخليه را فراهم مي كند كافي سخت مي باشد،

  

معامالت پاياپاي براي بدهي طبيعت، ذخاير استخراجي، پرداخت ها و پول هاي حق امتياز انحصاري، اعتبارات 

توقيف و مصادره كربن، و تسهيل در محافظت و نگهداري، همه و همه مربوط و وابسته به تشخيص به اين واقعيت 

شيوه هاي مختلف براي حل ساير جنبه هاي ناشي از  داجزاء خارجي جهاني براي حل مشكالت جنگل زدايي نيازمنكه 
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هماهنگ را  مصلحت هاي جهاني نا متجانس و ناهاي گرمسيري، به طور كل، كشور .مشكالت جنگل زدايي مي باشد

 .بر تصميمات آينده ي جنگل هاي گرمسيري بنا كرده اند

 

 5مثال 

 اماني براي حفظ و مواظبت از سكونت گاه و بوم وجوه

وقتي با موجوديت هاي محدود بين المللي و بودجه ها روبرو مي شويم، چگونه مي توان مسئله مالي تنوع زيستي 

دولت ها را محلي و موضوعي كرد؟  اختياري از طرف سرمايه حيات وحش جهاني داده شده است و بودجه و سرمايه 

اين سرمايه .  بودجه اماني، پولي است كه به طور قانوني براي استفاده در اهداف خاص به كار مي رود. اماني مي باشد

 اكثر بودجه ها، البته نه همه بودجه ها نوعي بخشش و اعطا . به طور اماني از طرف امانت دهنده  مديريت مي شود

 .مي باشد كه براي دوره اي نامعين قرارداد بسته مي شود

ا از كجا مي آيد؟ بسياري از كشورها كه از تنوع زيستي برخوردارند نمي توانند منابع زيادي را براي اين پول ه

مثالً، در .  يك احتمال، متقاضي بودن براي كمك هاي خارجي براي محافظت مي باشد. محافظت از آنها صرف كنند

ناشي از گردشگران و بازديد كننده هاي  به دست مي آيد، "دستمزد محافظت كردن و نگهباني"بليز، درآمدي كه از 

اين درآمد . تصويب شده است 5998دالر مي باشد كه در مجلس بليز در سال  1..1دستمزد اوليه . خارجي مي باشد

بودجه مشابه اين در مكزيك و هوندراس و . دالر در حال افزايش مي باشد 122222هر سال براي بودجه اماني 

 .گواتماال اجرا شده است

رآمد ناشي از بودجه هاي اماني براي اهداف مختلف به كار مي رود كه مشمول آموزش جنگل داري، توسعه د

اطالعات زيست شناسي، پرداختي براي حقوق افراد، و هدايت برنامه هاي محيطي بوده، كه همگي بر مبناي توافق 

 .بودجه هاي اماني قرار گرفته است

بودجه ها قرار گرفته است، هدفي براي فشارهاي بودجه غير منتظره مي محافظت از تنوع زيستي كه بر مبناي 

وقتي رقابت هاي بودجه سر مي گيرد، سبب از ميان برداشتن آن مي شود و ارزش بودجه هاي مالي كه براي . باشد

بوم بودجه هاي مدت دار براي اهداف محافظتي از زيست . زمان طوالني فراهم مي شود كم كم كاهش پيدا مي كند

 .به كار مي رود

، (ام اي آر)، بليز به مكزيك، هوندوراس و گواتماال براي شكل دهي به بودجه ميوساي آمريكا 0222در سال  

بودجه . مكانيزم مالي منطقه، ملحق شد، كه براي تقويت پيوستگي ميان بودجه اماني چهار كشور خاص ايجاد شده اند

يمكره غربي مي باشد كه از مرزهاي ملي فراتر رفته و يك نوع پيوستگي را ام اي آر، بودجه بي همتاي محيطي براي ن

بودجه ي حمايتي مربوط مي شود به بهبود كيفيت آب، گردشگري، ماهيگيري و تقويت موسسات . به وجود آورده است

 .عمومي
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ها شروع به با پي بردن به كمبود كمك و ياري رساني بين المللي براي حفظ سكونت گاه هاي زيستي، كشور

درآمدهاي ناشي از گردشگر منبع عمومي فراينده مي باشد، خصوصاً زماني . پيوست و ملحق شدن به ساير منابع كردند

بيش از اينكه تركيب اين منابع با ساير . كه گردشگر وابسته به منابعي است كه محافظت از آن مورد توجه است

 .براي محافظت و نگهداري تفكيك مي كنندسرمايه هاي عمومي انجام شود، كشورها آنها را 

 

 خالصه

له رشد مجزا را درخت سه مرح، اصوالً .منبع تجديد پذير و انبار يا انباشت شدني مي باشدجنگل ها نمونه اي از 

صاحبان،  .تر تا اينكه به بلوغ برسدسريع در سال هاي مياني و رشد كنددر مرحله اول، رشد  يحجم رشد كند با. دارد

ر مي كنند با رشد زياد نند، اما صاحباني كه در درو تاخيك كنند و با چوب و الوار كسب درآمد مي كه درو مي كساني

 .مقدار رشد درختان بستگي به چرخه رشدي دارد كه توده و حجم به آن وابسته است .درختان مواجه مي شوند

زنجيره اي  هايوار، زماني است كه ارزش سودي ال توده دناز ديدگاه اقتصادي، زمان موثر و كارآمد براي درو كر

يه حداكثر رسيده باشد، و اين وقتي است كه سود جانبي ناشي از تاخيردرو كردن بسياري از آنها برابر با هزينه جانبي 

درو هاي زودتر از در حالي كه براي  .حجم سود ها را افزايش مي دهد تاخيرهاي كارامد زياد و هزينه ها .تاخير باشد

سال يا بيشتر  01براي بسياري از گونه ها، سن هاي كارامد و موثر درو كردن  .هاي بيشتر از دست مي رودان، سودزم

  .مي باشد

وقتي نقشه اين است كه بعد از  .دارد كه تصميم گيرندگان دارند يسن كارآمد و موثر درو كردن بستگي به شرايط

بعد از كاشت دوباره براي چرخه بعدي شروع  مي دهد كه زمين فوراً زماني رخ ر و كارآمددرو شخم زده شود، دروي موث

وقتي ( ي  بعديهزينه تاخير درو) هزينه اضافي را متحمل مي كند كاشت دوباره فوري، تاخير در درو، با .به كار كند

  .، كه آن را براي دروي مطلوب و زود آماده كندبندي مي شود براي تحليل، عامل

در حالت كلي، در نرخ و ميزان تنزيل بزرگ، دروي  .چرخه موثر را تحت تاثير قرار مي دهد ساير عوامل ها حجم

، افزايش در هزينه كاشت و درو كردن به سمت چرخه طوالني مدت با مدل افق برنامه اي .زودتر را سبب مي شود

كند، چرخه كارآمد در صورت ثابت  رشد پيداميزان ثابت رشد در دوره زماني  لوار بهاگر هزينه هاي  نسبي ا .سوق دارد

سر انجام، اگر الوارهاي توده ي خدمات مطبوعيت را فراهم كند  .ماندن قيمت در دوره زماني، طوالني تر خواهد شد

محدود اشت نامدل ك چرخه كارآمد در نسبت به عدم وجود خدمات،( مثل ايجاد رفاه براي مديريت كردن حيات وحش)

كارآمدي مي تواند هر  وه بر اين، اگر ارزش مطبوعيت و سازگاري به اندازه كافي زياد باشد،عال .طوالني تر خواهد شد

   .جنگل را مانع شود نوع دروي
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، در عدم وجود عوامل خارجي، همگام باشد، خصوصاًمديرت جنگل اي حداكثري مي تواند براي اعمال هسود

 اي انگيزه نوني، سودهاي حداكثري صاحبان خصوصيناشي از سياست هاي دولتي، يا دروهاي  غير قاتخريب هاي 

 .سبب افزايش بازدهي  جنگل مي شود چرخه كارامد و سرمايه هاي الزمبراي قبول كردن اين 

مال مديريتي جنگل پيروي نمي كنند، زيرا، ممكن است آنها در واقع، همه شركت هاي خصوصي، ار اين اع

ك در نظر داشته باشند، يا عوامل خارجي در معيارهاي كوچبراي كاربري سودهاي حداكثري را انتخاب نكرده باشند، و 

بسياري از صاحبان جنگل در جهت سود هاي حداكثري  .يا سياست هاي عمومي سبب ايجاد انگيزه هاي ناكارآمد شود

اربري هاي كوچك، به طور طبيعي براي ككردند، نقشه هاي با معيار، حتي اگر آنها چنين كاري مي عمل نمي كنند

 .هاي اقتصادي و هم در يادگيري در باب جنگل داري علمي و اجرا كردن آنه خاطر اهميت معيارنمي شود، هم ب

خيلي بزرگ  ،هاي بالقوهحذف سود مثل و قرار دادن آن در عمل ممكن است دست آوردن اين دانشه هزينه هاي ب

دست نمي آيد، دوره ه صاحبان جنگل ها بوسط ت و در نهايت زماني كه ارزش هاي مطبوعيت خيلي زياد است، .باشد

 .مد منجر شودوفق نباشد، و به دوره چرخه ناكارآم جه به اين ارزش هاچرخه ي خصوصي ممكن است در تو

توافق  .هاي جهاني متناجنس ناشي از جنگل ها، سبب جنگل زدايي ناكارآمد شدشكست و عدم موفقيت در سود

درو كردن زود هنگام را ايجاد كند و سبب عدم فراهم شدن انگيزه هاي نگيزه براي ابر امتيازات انحصاري مي تواند 

مين را ايجاد كند كه ز مالكيت زمين مي تواند حجم زيادسيستم حقوقي  .كافي براي محافظت از سهم نسل آينده شود

 . و سيستم مالياتي مي تواند تبعيضي عليه توده جنگل باشد جاده شده استها ايتوسط چوب بر

سازي موثر و همچنين براي مقاومت مي تواند به سادگي از طريق تشخيص و ايجاد قدم هاي محكم به سمت باز

تحقق نخواهد اما اين اعمال به خودي خود  .يده دست آب هاي گرمسيري عمل آيد،از كشور داري كه هانگيزه هاي نگ

 .گل هاي گرمسيري تحقق پيدا خواهد كردبا فراهم كردن محافظت هاي كافي براي منفعت هاي جهاني جن شد و

ه خاطر بدهي هاي پاي بمعامالت پايا)طراحي شده است  مرزيبراي داخلي كردن برخي از اين سودهاي فراشش طرح 

و تسهيل در محافظت  اعتبارات توقيف كربن، تصديق جنگلبابت حق امتياز،  ي، ذخاير استخراجي، پرداخت هاييطبيع

 .اجرايي شد داري، كه اخيراً و نگه

   

 سوالت مباحثه اي

چرا؟ ( به مالكان شخصي فروخته شده است)اياالت متحده خصوصي سازي شده است آيا جنگل هاي ملي  .5

 چرا نه؟

سخن يه ميان مي آورد،  "مفهوم عقب نشيني"از   "ل بازديد شدهزمين هاي فدرا" مارين كالوسن در كتابش .0

 منظورش چيست؟
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از زمين فدرال، براي هر  ، براي مقداريد تحت قانون اجرايهي مي توانخصي يا گروهر ش تحت مفهوم عقب نشيني

كار ه مي تواند ب محدوديت زماني بين آغاز كار و تا فروش آن، ، حتي به شخص ديگر يا گروهي بانوع استفاده اي

ضوابط نياز به  كه ده،ي باشد براي منطقه عقب نشيني شيمتقاضي و كارجو اربر قانون عقب نشيني مي تواندك .گيرد

 .(058ص )بط اشتغال واقعي ندارد هم به استفاده از ضواو ضرورتي  كار مشابه با اشتغال واقعي دارداشتغال و 
 

مانع شدن از استخراج هاي معدني يا درو و ومي در راستاي حفظ محيط زيست ارزيابي مفهوم عقب نشيني مفه

 .ين هاي فدرالي مي باشدچوب از زم كردن

 

 ارين خود سنجيتم

اي پاكسازي بعد از درو اولي براي درو كردن و دومي بر و طرح جنگلي مشابه داريم كه فرض كنيد دو نقشه .5

از كارامدي، كدام بايد  هبا توجه به تعرف .ساز مسكن، مي باشد گرداندن آن به زمين هاي ساخت وكردن و بر

 چرا؟ سن دروي باالتري برخوردار باشند؟

 سال افزايش مي يابد و بعد كاهش پيدا  81، ارزش كنوني هزينه براي U0.U=rوقتي ، 50.5در جدول  .0

 چرا؟ .مي كند

ساختار انرژي به سمت سوخت هاي تجديد پذير حركت مي كند، سوخت هاي جنگل  مانطور كه تغييره .1

همان بر اين مي هاياين تغيير بر مشتري، توليد كننده وكشورتاثيرات  .محور از اين تغيير سودمند مي شوند

 ؟منابع  چيست

براي  ي كارامد بين استفاده از جنگلشتوازنطور معمول انتظار مي رود از او به جنگل خصوصي  صاحب آيا  .2

 ند؟ كردن چوب، ايجاد كتوليد دوباره و براي درو 

داشته  مي تواند نوع مجوز محصوالت ارگانيك را بر حسب درجه هاي نسبي كه هر مجوز جنگل و مجوز .1

 .مقايسه كنيد ، و درآمد كارآمدي توليد راباشد

 چرا؟ بيش اعمال مقاومتي براي جنگل ايجاد كرد؟ مي توان با افزايش قيمت الوار و چوب، كم و .8
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 پيوست

 

 جنگل ها: اتخاذ تصميمات در راستاي درو كردن

به مي توان  كثر برساند،شده را به حدا هاي دروفرض كنيد كه توده جنگل پا به سن درو شود و ارزش كنوني الوار

نقش سني در توده هاي  ي از ارزش كنوني الوارهاي درو شده به عنوانبا تعريف -5پي برده شود  به سن آن اين شكل

 .به حداكثر رساندن نقش و وظيفه كه مرتبط با سن است -0و  .جنگلي

 

(5                                  ) 

 

p = ناشي از درو كردنقيمت دريافت شده ي هر واحد 

t(v) =سن  حجم الوار هاي درو شده باt 

FC = هر  واحد از درو كردن الوارهزينه هاي 

t = سن الوار 

Fp =هزينه ثابت كاشت 

 .مشتق گرفتن از نقش مرتبط با سن و مكان برابر با بازدهي صفر مي باشد

 

(0                                             ) 

 

 ي بازده و محصولدوباره نويس

 

(1                                                       ) 

 

 بيشتر ي اجاره، توده جنگلي كه از سن قبليبا ترجمه به انگليسي، اين شرايط نشان مي دهد كه ميزان برگشت

 .باشدبرگشتي برابر با ميزان فروش  بايدپيدا كرده  افزايش
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سبب  در حالي كه اين. سن درو كردن نداردهاي كاشت ثابت تاثيري در انتخاب توجه داشته باشيد كه هزينه 

اين  به حداكثري مي رسد،و عمل ي كه نقش يدر جا افزايش يا كاهش ارزش با مقدار دقيق هزينه كاشت مي شود

در اين  .داكثر برسدعدد منفي به ح و يا عمل در تواند نقشمي  اگر اين به اندازه كافي زياد باشد، .سبب تغيير نمي شود

ارزش )يي براي آينده نباشد شده مي توانند ارزش كنوني را به حداكثر برساند حتي اگر درو همورد، درخت هاي كاشت

 .(كاشت منفي بوده است در ضرورتاًي تواند بزرگتر از ارزش كنوني باشد كه كنوني صفر م

از لحاظ رياضي، دليل اين  .ر انتخاب بهينه نداردهزينه درو كردن تاثيري دتوجه هم داشته باشيد  كه قيمت و 

ارزش هر واحد درو شده در سن متغير به طور بهينه، دليل اين است كه  .را باطل مي كنند 0است كه اينها معدله 

غيير در ارزش هر ي جنگل دليلي براي تغيير در حجم مي باشد، اما نه تنيست، بنابراين تغيير در ارزش كنوني توده ها

 .(زيرا تغيير در ارزش برابر با صفر مي باشد)د واح

  


