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جنگالت منابع مهم اساسي مثل غذا ،هيزم (چوب سوخت) ،مواد ساختماني ،خوراک حيوانات ،دواهاي گياهي و بسياري مواد ديگر را
تهيگ مينمايند .درختان و جنگالت همچنان رول بسيار اساسي را در صحتمندي طبيعت بازي مي نمايند .آنها سبب پاک ماندن آب وهوا
شده ،از فرسايش زمين توسط سيالب جلوگيري كرده ،بگ تقويۀ خاک كمك نموده ،بگ پرندگان و حيوانات ديگر سر پناه فراهم كرده ،در
تابستان ها سايگ هاي مفيد داشتگ و بگ طور كل مناطق و جوامع را زيبا ميكنند.
براي اينكگ جنگالت بصورت دوامدار بگ توليد منابع پرداختگ و بگ صحت طبيعت كمك كنند ،الزم است تا آنها را بدرستي مواظبت
نموده ،بخوبي مديريت نموده ،و بگ شكل معقوالنگ اي مورد استفاده قرار داد .اما چون جنگالت بيشتر توسط صنايع مورد استفاده قرار
ميگيرند ،و بعضا خاک آن براي مقاصد ديگر بكار برده ميشود ،لذا سرعت تخريب و ازبين رفتن آنها غالبا خيلي بيشتر از سرعت رشد دوبارۀ
آنها است .بعضي اوقات كمپني هاي كگ بگ تخريب جنگالت مي پردازند ،مانند كمپني هاي صنعتي و حفر معادن  ،مهمترين منبع در آمد
اقتصادي مردم بوده و جوامع تمايل ندارند مانع كار آنها گردند.
با وجود اين ،بايد يك تعادل بين استفاده و بكار گيري منابع و زمين ،و حفاظت آنها براي نسل هاي آينده وجود داشتگ باشد .هر زمان
كگ منابع بصورت بي رويگ و اصراف گونگ مورد استعمال قرار گيرند ،صدمات سنگين و بعضا غير قابل جبراني بگ آن وارد ميگردد .بسياري از
جوامع ايكگ در جنگالت براي نسل هاي متمادي زندگي كرده اند ،بر اين نكتگ واقف اند كگ اگر اين منابع بصورت بي رويگ استعمال شوند
زندگي شان بگ خطر جدي مواجگ خواهد شد.

176

جنگالت

جنبش كمر بند سبز ()Green Belt Movement
ونگري ماتاي  ،Wangari Maathaiخانم ساكن كينيا (در شرق افريقا) ميگويد كگ كوه كينيا در سابق يك كوه خجالتي
و بيمناک بوده و هميشگ در عقب ابر ها پنهان بود .اين كوه براي مردم اطراف آن مقدس بود زيرا درياهاي زيادي از بين جنگالتي
جريان داشت كگ زماني دامنگ هاي كوه را پوشانيده بود .امروزه كوه كينيا ديگر خجالتي و پوشيده نيست .ابر هاي كگ دايم در اطراف
كوه موقعيت داشتند ديگر بگ مالحظگ نمي رسند ،و در نتيجگ جنگالت نيز خشك گرديده اند .با از دست رفتن جنگالت و ابر ها،
درياها نيز بگ طرف خشك شدن ميروند.
در دوران نوجواني ونگري مشاهده كرد كگ چگونگ تخريب جنگالت سبب فرسايش زمين هاي بارور ،از بين رفتن منابع آبي و
كمياب شدن هيزم گرديده است .وي درک نمود كگ تخريب جنگالت سبب رشد فقر و خشك سالي شده است .بگ همين خاطر وي
شروی نمود بگ غرس درختان جديد.
خانم ونگري يك گروپ از زنان رادر چوكات يك حركت اجتماعي گرد هم آورد ،كگ وظيفگ شان عبارت بود از غرس درختان
جديد در اطراف خانگ ها و زمين هاي زراعتي .چون آن ها درختان را در يك قطار يا كمربند غرس ميكردند ،لذا حركت شان بگ نام
"جنبش كمر بند سبز " مشهور شد .آنها بگ زنان ديگر نيز تعليم دادند كگ چگونگ تخريب جنگالت بگ روي زندگي آنها تأثيرات
منفي گذاشتگ و بگ چي شكلي آنها ميتوانند درختان را دوباره غرس نموده و از شدت اين معضلگ بكاهند .آنها تعداد زيادي نهال هاي
مثمر را بين مردم توزيع كردند تا آنها در سراشيبي هاي دره ها درختان را غرس نموده واز فرسايش زمين جلوگيري كنند .با كشت
اين درختان در شهر و دهات هر دو ،مردم دريافتند كگ بر عالوه فراهم آمدن هيزم و ميوه جات ،فضاي سبز و سايگ ،مشكالت زياد
ديگري نيز از سر راه شان برداشتگ ميشود .جنبش كمر بند سبز همچنان بگ تأسيس باغچگ هاي سبزيجات ،احداث سد هاي خورد
براي ذخيره كردن آب باران ،و داير نمودن برنامگ هاي آموزشي براي انتقال معلومات در باره جنگالت نيز كمك نمودند.
در جريان فعاليت براي حراست از طبيعت ،دست اندركاران جنبش درک نمودند كگ بگ حمايت دولت از فعاليت حفاظتي خود نيز
نياز مبرم دارند .زيرا دولت مي تواند در بسيج سازي تمام مردم مملكت بصورت مؤثري كمك نمايد .غرس درختان تبديل بگ شعار
حركت صلح ودموكراسي در كشور كينيا گرديد .هر موقعي كگ منازعات بين جوامع مختلف در ميگيرد ،اين جنبش از شعار " درختان
صلح " استفاده نموده و در آوردن آرامش كمك نموده است.
بعنوان زني كگ غرس درختان را مروج نمود ،ونگري تبديل بگ يك قهرمان ملي در مملكت خود شده است .اما اين همگ
افتخارات بگ آساني برايش ميسر نگرديده است .شوهرش رويگ خانم خود را تحمل ننموده و وي را ترک نمود .چون فعاليت هاي وي
بيشتر اشخاص فقير جامعگ را بسيج مينمود ،دولت اقدام بگ دستگيري اش كرد .اما بخاطر شجاعت وي و كار هزاران  ،جنبش كمر
بند سبز موفق بگ غرس ميليون ها درخت جديد گرديد.
در سال  2444ميالدي ،ونگري ماتاي سر انجام مؤفق بگ اخذ جايزۀ صلح
نوبل گرديد ،يكي از مهمترين جوايزيكگ در سطح بين المللي بگ اشخاص
برجستگ اعطأ ميگردد .علت دادن جايزه بگ وي آن بود كگ بگ ارتقأ صلح
بوسيلگ انكشاف پايدار منابع ،دموكراسي ،حقوق بشر و برابري زنان تالش
دوام دار نموده بود .از همگ مهتر اينكگ تمامي اينكار ها را با غرس درختان
شروی نموده است.
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جن الت وصحت
جنگالت حيات مردم را در همگ جا حمايت ميكنند .حتي مردميكگ در نقاط بسيار دور از جنگالت زندگي ميكنند ،يا در مكان ها ايكگ
جنگالت آن بسيار زياد كاهش يافتگ يا تخريب شده است ،بگ چيزهاييكگ جنگالت تهيگ مينمايند وابستگ اند .وقتي جنگالت روبگ تخريب و
نابودي ميروند صحت جوامع معروض بگ خطر ميگردد ،زيرا پروسگ ها و وظايفي كگ درخت ها و جنگالت براي حمايگ و بهبود صحت انجام
ميدهند از بين ميرود.

حفاظت از باران

ميوه ودي ر غذاها
خانه براي ساير
نباتات و حيوانات
سايه در مواقع آفتابي
چوب براي هيزم و ساخت
سرپناه

دارو ها

برگها براي
تقويه زمين

ريشه ها سبب ثابت ماندن
خاك در جايش و حفاظت آب
در زمين مي ردد.

درختا ن و جن الت از صحت و تندرستي جامعه به طريقه هاي مختلف محافظت ميكنند
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جن الت وآب
بعضي ها عقيده دارند كگ درختان سبب جلب باران گرديده
و آب را در زمين نگهداري ميكنند .اما عده ديگري فكر ميكنند
درختان بيشتر از مقدار آبي كگ توليد ميكنند ،آنرا مصرف نموده و
با گياهان وغلگ جات بر سر تصاحب آن رقابت ميكنند .بستگ بگ
نوی درخت غرس شده ،مكان رشد آن و اينكگ در چگ شرايطي
زندگي ميكند ،هردو نظريگ ممكن است صحيح باشد.
خاک هاي غني جنگالت و ريشگ عميق درختان بعنوان
فلتر تصفيوي آب عمل ميكنند .مثال وقتيكگ آفت كشها،
فلزات ثقيلگ و مواد توكسيك كيمياوي موجب آلوده شدن
آبهاي روي و زير زمين شوند ،اين جنگالت آنها را فلتر كرده و
آب پاک ميشود .آب تصفيگ شده بعدا بگ چاه هاي نوشيدني،
چشمگ ها و جهيل ها وارد شده و موجب صحتمندي حوزه هاي
آبي و مردمي كگ در اطراف آن زندگي مينمايند ،ميگردد .اما اگر
اين جنگالت بگ اندازۀ كافي موجود نباشند تا آب را بصورت مكمل
تصفيگ كنند ،آب تصفيگ شده براي نوشيدن و استحمام بگ پيمانگ
خيلي كمتر ميسر خواهد شد .بهمين خاطر بهتر است درختان را
قطع ننماييد ،علي الخصوص زمانيكگ آب پاک و قابل نوشيدن
مورد استفاده شما را آنها تهيگ ميدارند.
اما بعضي از اقسام درختان ،خصوصا آنهاييكگ بسرعت رشد
نموده و براي منطقگ بومي نمي باشند (صفحگ  ،)242ممكن است منابع
آبي را بيشتر از حد ضرورت استعمال كنند .زارعين و كسانيكگ بگ حفاظت از
منابع آبي اشتغال دارند ،بايد يك مقايسگ علمي بين درختان مختلف نموده وببينند كگ كدام يكي از آنها بيشتر مفيد بوده وكمتر منابع را هدر
ميدهند .بعد از آن اين امكان بوجود مي آيد كگ تعدادي از درختان را بصورت محتاطانگ قطع نمود.

جن الت وآب هوا
جنگالت تأثير حياتي بر روي وضعيت آب و هوا و اقليم يك منطقگ دارند ( اقليم عبارت از
آب وهواي يك منطقگ در يك مدت زمان طوالني ميباشد) .جنگالت از گرمي و سردي مفرط
جلوگيري نموده و بگ ماليم شدن آب و هوا با سرد تر و مرطوب
ساختن هواي گرم و با گرمتر و خشكتر ساختن هواي سرد كمك
ميكنند.
درخت ها خانگ ها و محصوالت را از باد هاي شديد ،آفتاب
سوزان و بارش هاي قوي محافظت مينمايند.
در مقياس كالنتر ،جنگالت در مقابل گرم شدن جو زمين
ميجنگند (صفحگ  33را نگاه كنيد) ،زيرا توانايي جذب اجزأ
توكسيك و زهري را دارند .در نتيجگ اقليم جوي تمام زمين تا
حدودي ماليم تر باقي مي ماند .هر زمان كگ ما يك ساحگ كالن
جنگالت را از دست ميدهيم ،تهديد وقايع فاجعگ باري مانند
امراض ساري ،طوفان هاي عظيم بحري وبري ،خشك سالي ها،
و امواج گرمي هنوز بيشتر ميشود.
هرجاييكه درختان قطع ميشوند ،وضعيت جوي بيشتر رو به وخامت ميرود.
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جن الت از فرسايش زمين جلوگيري كرده وجلو سيل را مي يرد
با عالوه نمودن برگ بگ زمين ،فراهم آوري سايگ براي گياهانيكگ در تحت درخت ها رشد ميكنند ،و ثابت نگهداشتن خاک در يك
مكان بوسيلگ ريشگ هاي درختان نگ تنها از فرسايش زمين جلوگيري ميشود ،بلكگ خطر وقوی سيالب ها نيز پايين مي آيد .جنگالت سبب
ميشوند تا آب باران بر روي زمين پخش شود ،يعني اجازه فرار و ايجاد جريان تند بگ آن نمي دهند .لذا آب وقت كافي خواهد داشت تا در
زمين جذب شده و تخريبات ايجاد ننمايد.
هر وقت جنگالت قطع شوند خاک بوسيلگ آب باران شستگ شده و
بگ درياها ميريزند .بهمين دليل در زمان وقوی طوفانها آب قابليت
جذب در زمين را نداشتگ و در نتيجگ بگ سرعت جريان پيدا
ميكند ،و همين واقعگ را بنام سيالب ياد ميكنند .حفاظت از
درختان ايستاده بگ همين دليل اهميت زيادي پيدا ميكند
زيرا سبب كنترول جريان طبيعي آب ميشود .براي كسب
معلومات يبشتر در باره اينكگ چگونگ زمين آب باران را
ذخيره ميكند ،بگ صفحگ  281نظر بياندازيد).

تنوع حيات در جن ل و صحت
هرگاه بداخل جنگل قدم گذاشتگ باشيد،
حتما متوجگ بافت وسيع ومتنوی از حيات
گرديده ايد ( صفحگ  .)27دليل آن اينست
كگ جنگل ها انوای زيادي از حيوانات
ونباتات را در خود جاي داده است .زنبور ها
وحشراتيكگ در بين درختان زندگي ميكنند بگ
گرده افشاني نباتات كمك ميكنند ،كگ براي
توليد مثل و بار آوردن ميوه خيلي ها اهميت دارد.
زنبورها و مورچگ ها حشرات ايرا ميخورند كگ بگ غلگ
جات حملگ كرده و از آن تغذيگ ميكنند .بگ همين ترتيب
خفاشها و پرنده گان ديگر از پشگ هاي ناقل مالريا ،تب زرد و
ديگر امراض ،تغذيگ ميكنند .ديگر حيوانات نيز با جوندگان،
كيكها ،مگس ها و ديگر جانداران بر سر غذا رقابت كرده و آنها را
از رساندن ضرر بگ حيات طبيعت و انسانها باز ميدارند .يعني سبب كنترول
اين موجودات مضر ميگردند.
هرگاه انسانها در نزديكي جنگالت صدمگ ديده ساكن شده وشروی بگ ساخت
خانگ ها ميكنند ،از تنوی حيوانات جنگلي در همان ساحگ كاستگ ميشود زيرا غذا
وشرايط زندگي كگ آنها بدان ضرورت دارند كمتر ميسر شده و معيشت برايشان
مشكل ميشود .بر عالوه حيوانات ساكن جنگل مجبور ميشوند كگ در ساحگ نزديكتر
بگ انسانها زندگي كنند .لذا انتقال امراض از حيوانات بگ انسانها بيشتر محتمل
ميگردد .نتيجگ اين مباحث آنست كگ نگهداشتن مقدار كافي فضاي سبز براي حفظ
تنوی زيستي جنگل مهم بوده وصحت انسانها كمتر بگ خطر مواجگ ميگردد.
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جن الت ،غذا ،سوخت و دوا
من چ ونه غذا پخته
كرده ميتوانم درصورتيكه

جنگالت حاوي مقادير زيادي از ميوه جات ،مغزيات ،بذرها ،ريشگ ها ،حشرات و
حيوانات اند كگ بعنوان غذا و دوا توسط مردم مورد استعمال قرار ميگيرند .زمانيكگ جنگالت
تخريب ميشوند ،نتيجگ معمول آن عبارت است از :گرسنگي ،سؤتغذي و شيوی امراض مختلف
النوی .مردميكگ معيشت خود را ازين طريق تأمين ميكرده اند بايد در جستجوي راه هاي
ديگري شوند .بهمين شكل وقتيكگ غذاها و دواهايي مستحصلگ از جنگالت گم شوند،
دانشي را كگ راجع بگ اين نوی غذاها و دواها موجود است نيز از بين خواهد رفت .بگ
اينترتيب تخريب جنگالت بگ از بين رفتن قسمت مهمي از دانش و عنعنات جامعگ
ميانجامد.
در ساحاتيكگ منابع كمتري وجود دارد ،گاهي مردم مجبور ميشوند بين حفاظت از
جنگالت وقطع آنها براي أحداث زمين هاي زراعتي ،يكي را انتخاب نمايند .حتي براي
دهقانانيكگ مجبور اند درختان را براي كشت غلگ جات قطع كنند ،مهم است تا از تعدادي از
درختان حفاظت بعمل آورند .در نقاطيكگ زراعت با جنگلداري در رقابت است ،بهتر خواهد بود
كگ يك تعادل در بين آنها حفظ شود( .براي حصول اطالعات مزيد راجع بگ زراعت و
جنگلداري ،بگ صفحگ  342مراجعگ كنيد).

تمام غذا و هيزمي كه از
جن ل ما بدست مي آمد
اكنون دي ر ميسر نيست!

تحمل بار سن ين توسط زنان
زنان و اطفال اكثرا وظيفگ جمع آوري و انتقال هيزم
را براي سوخت بعهده دارند .تحمل اين همگ كار سخت
باآلخره سبب ايجاد مشكالت صحي عديده اي براي آنها ميگردد.
هرچگ جنگالت بيشتر تخريب ميشوند ،راه اين اشخاص براي جمع
آوري هيزم نيز طوالني تر ميگردد .اختصاص وقت زيادتر
بگ اين امور ،باعث ميگردد تا آنها فرصت كافي براي انجام
كارهاي ديگر و رفتن بگ مكتب نداشتگ باشند.
زنان وكودكان همچنان ممكن است در حين انجام كار جمع آوري
هيزم وچوب ،بگ سوء رفتار هاي بدني وجنسي مواجگ گردند.
متأسفانگ اين موضوی سبب شده كگ در بعضي جاها زنان
وكودكان در گروپ هاي دستگ جمعي آنهم در روشني روز
براي جمع آوري هيزم وچوب بيرون شوند .با غرس درختان چوب دار در
نزديكي خانگ ها نگ تنها بگ صحت خود كمك كرده ايد ،بلكگ از زحمت
جمع آوري هيزم نيز راحت وآسوده ميگرديد.

انتقال بار سن ين در مسافات طوالني سبب سر
دردها ،درد كمر ،و مخصوصا در اطفال صدمات به
ستون فقرات ميشود.
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جن الت ومعيشت
جنگالت يك منبع عمده معيشت اند .بعضي از دولت ها و مؤسسات بين المللي عقيده دارند كگ يكي از عوامل اصلي تخريب
جنگالت ،مردم فقيري اند كگ براي امرار معيشت خود مجبور اند درختان را قطع نموده وآنرا بگ زمين هاي زراعتي تبديل نمايند .اما
موقعيكگ مردم بگ پيمانگ كافي بگ غذا و ديگر منابع عايداتي دسترسي ندارند ،موضوی زنده باقي ماندن از نگهداري جنگالت بدون
شك مهم تر است .گاهي اوقات مردم چاره ديگري ندارند جز آنكگ درختان را براي احداث زمين هاي زراعتي و يا بدست آوردن
چوب هيزم و نجاري قطع نمايند .اتهام از بين بردن جنگالت كمتر متوجگ صنايع گرديده است ،همان هاييكگ ساحات عظيم جنگلي
را براي استكشافات نفتي ،تفحصات معدني و تأسيس مناطق صنعتي از بين ميبرند.
زمانيكگ نيازمندي هاي اساسي روزانۀ مردم تأمين گردد ،آنها بهتر قادر خواهند تا راجع بگ آينده وچگونگي نگهداري از محيط و
طبيعت فكر نمايند .اشخاصيكگ در جنگل ها ساكن اند ويا در فعاليت هاي حفظ مناطق سبز شركت دارند ،ميدانند كگ چگ راه هاي
ديگري وجود دارد كگ بدون ضربگ زدن زياد بگ جنگل ،بگ تأمين معيشت مردم پرداخت .در بسياري واقعات علت عمده ازبين رفتن
جنگالت عبارت اند از :خواست صاحبان صنايع بزرگ و فشار فقر اقتصادي مردم .

تخريب جن الت سبب فقر ميشود ،و فقر خود باعث عميق تر شدن مشكل اول (تخريب جن الت) مي ردد.
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كشت وزرع در جن ل
در بسياري ساحات دهقانان يك قسمت از جنگل را براي احداث زمين هاي زراعتي قطع مينمايند ،ولي درختان اطراف زمين زراعتي
دست نخورده باقي ميماند .آنها در آنجا تا زماني بگ كشت و زراعت مصروف اند كگ علف هاي هرزه شروی بگ رقابت با غلگ جات ميكنند .در
آن وقت اين زمين بگ حال خود رها گرديده وقطعگ جنگلي ديگري انتخاب شده وبگ مزرعگ تبديل ميشود .در عين حال قطعگ سابقگ دوباره بگ
ساحۀ جنگلي ملحق ميشود و خاک كيفيت مطلوب اوليگ خودرا دوباره باز مي يابد .اين ميتود را گاهي بنام " قطع كن و بسوزان " ويا
( Swidden Farmingمزرعگ سازي موقت با سوختاندن نباتات يك ساحۀ از جنگل) ياد مينمايند.
اين ميتود براي هزاران سال استفاده شده است .اما بتدريج كگ جميعت زياد شده و مناطق مسكوني گسترش يافتگ اند ،اندازۀ ساحات
جنگلي موجود براي اينكار كاهش يافتگ است .همچنان مقدار زمين كگ كشت روي آن صورت ميگيرد نيز بگ اندازه وسيع نيست كگ بتواند
دوباره بگ جنگل تعويض شود .بگ همين خاطر است كگ استفاده از روش مزرعگ سازي موقت ( )Swiddenديگر يك روش پايا براي
جنگالت و همچنان براي دهقانان نيست .جوامعي ايكگ در جنگالت بگ كشت و زری مصروف اند بهتر است از روش هاي پايا براي بدست
آوردن نتايج بهتر و باقيماندن دوامدار تر روي زمين مزروعي خويش استفاده نمايند (فصل .)25

حفاظت از جنگالت ومعيشت
در جنگالت واليت اندرا پرادش ،واقع در مملكت هند ،دهقانان تعداد زيادي از درختان را قطع ميكنند تا جايي را براي احداث
زمين هاي زراعتي تدارک ببينند .اما نكتگ جالب اين است كگ در ماه هاييكگ ميزان غذا بگ نسبت عدم كشت زمين ها كم است ،مردم
براي تأمين معيشت خود بگ محصوالت همين جنگالت وابستگ اند .بعضي از دهاتيان هيزم جمع آوري نموده وآنرا در بازار ميفروشند،
درحاليكگ عده ديگري از چوب جنگل صنايع دستي را توليد مينمايند .تمام استفاده ه ها ايرا كگ مردم از جنگل مي كنند توسط يك
گروپ خاص كنترول ميشود ،كگ بنام " كميتگ هاي مردمي جنگالت " ياد ميشوند.
وقتي كميت گ ها متوجگ شدند كگ بعضي از قسمت هاي جنگل بواسطگ استفاده بي رويگ تخريب شده اند ،قوانين جديد وضع
كردند تا مقدار برداشت مردم را از همان ناحيگ بگ حد اقل ممكن برسانند .قوانين بسيار سخت و انعطاف ناپذير بودند ،و معيشت مردم
با خطر مواجگ شد .آنعده از مردم كگ با فروش چوب هيزم و كار دستي امرار معيشت ميكردند ،در جريان فصل هاي كگ غذا كمتر پيدا
ميشد ،خيلي بگ مشقت افتادند.
اعضاي اين كميتگ ها از بين خود همين جوامع بومي انتخاب شده بودند ،بهمين خاطر آنها از مشكل بوجود آمده مطلع بوده
ودنبال راه حل هائي بودند كگ هم از جنگل ها محافظت شود ،وهم در عين حال مردم راهي براي
تأمين معاش خود داشتگ باشند .بعد از چندي جلسگ تصميم بر آن شد كگ بجاي تغيير
دادن قوانين جديد حفظ جنگل كميتگ ها كمك نمايند تا بر روي زمين هاي
موجود زراعتي موانع كرانگ اي ايجاد گردد تا از خروج آب و
فرسايش زمين جلوگيري گردد .بگ اين ترتيب زمين
غني تر شده و آب بيشتري براي زراعت تهيگ خواهد
شد .بگ اينترتيب زمين هاي زراعتي آنها حاصل
بيشتري داشتگ و غذاي شان وافر تر خواهد بود تا بگ
همگ افراد جامعگ برسد بدون اينكگ جنگل بگ خطر
مواجگ باشد.

جنگالت
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اكوتوريزم (سياحت از طبيعت)
اكو توريزم عبارت است يك روش كسب
در آمد از طريق جلب سياحين براي ديدن
مناظر طبيعي يك منطقگ ،يا آموختن در باره
حيوانات و نباتات آن ساحگ ميباشد .بعضي از
پروژه هاي اكوتوريستي فقط سياحين را جلب
مينمايد تا از زيبائي طبيعت لذت ببرند .درحاليكگ
عده ديگري از پروژه ها از ساحين دعوت بگ عمل
مي آورد تا بهمراه جوامع محلي زندگي نموده
چگونگي حفاظت از طبيعت را بياموزند .و بهمين
شكل پروژه هائي وجود دارند كگ بگ سياحين اجازه
ميدهد عمال در تطبيق اقدامات حفاظت از طبيعت
شركت نموده و سهم فعالي داشتگ باشند.
اكوتوريزم يك راه خوبي براي كسب درآمد
الزم براي جوامع جنگل دار است اما اين نوی
پروژه ها براي شروی و تداوم مصرف زيادي را
ضرورت دارد و بايد با دقت پالن گردد .سياحين
بگ غذا ،راحتي ،باربري ،راهنما و صبر و حوصلۀ
زيادي براي طرز رفتار با اختالف فرهنگ ها
اگر اكو توريزم بادقت و احتياط پالن شده باشد از طبيعت محافظه ميكند.
ضرورت دارند .آنها ممكن است مواجگ بگ تصادماتي
شده و ضرورت بگ خدمات صحي پيدا نمايند .براي اينكگ سياحين بگ منطقگ جذب شوند بايد تبليغات مناسبي را بر روي مجالت ،انترنت،
بروشور هاي تبليغاتي و ديگر رسانگ ها داشتگ باشيم.
پروژه هاي اكوتوريستي بايد با دقت تنظيم شوند كگ منفعت آن بگ تمام جامعگ برسد ،نگ فقط بگ مشتي از گماشتگان ،تجارت پيشگان
و يا تعداد محدودي از خانواده هاي محلي .يك پروژۀ اكو توريستي مؤفق بگ عدۀ معين و محدودي از سياحين اجازه بازديد را بدهد ،تا
سبب فشار كمتر بگ جامعگ شده و تخريبات كمتري بگ طبيعت وارد گردد.

محصوالت غير چوبي جنگالت
محصوالت غيرچوبي جنگالت شامل همگ موارد و محصوالتي ميشود كگ بدون صدمگ زدن بگ جنگل بدست آمده و باعث توليد عايد
ميگردد غير از چوب .اين اقالم شامل :خستگ ها ،ميوه ها ،گياهان داروئي ،و فايبر ها اند .جوامعي كگ بگ تجارت و فروش اين محصوالت
غير چوبي اشتغال دارند اهميت رهنمود هاي ديل را ميدانند:
 مقررات معيني وضع گردد تا مشخص شود چگ كساني محصوالت را جمع آوري نموده و چگ كساني آنرا بگ فروش
برسانند و چگونگ محصوالت با چگ مقداري جمع آوري گردد تا پايائي آن حفظ گردد .وقتي يكي از محصوالت موفق بود و
شهرت يافت  ،خطر آن بوجود مي آيد كگ بيشتر از حد جمع آوري شود .محصوالت را فقط بگ قدري جمع آوري نماييد كگ بتواند
آن محصول دوام نموده و بازهم رشد كرده وحاصل بدهد.
 براي محصوالت خود بازار هاي را جستجو نماييد .طبيعي است كگ اگر شما محصوالتي داشتگ ولي آنها بازار خريد
نداشتگ باشند ،هيچ نفعي از سرمايگ گذاري برروي آن وجود ندارد.
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درو و برداشت گياهان داروئي از جنگالت

مردميكگ در نزديكي خليج بنگال زندگي ميكنند ،عادت دارند درهنگام مريض شدن بگ حكيم هاي محلي و يوناني مراجعگ
نمايند .حكيم ها داروها را گياهاني ميساختند كگ از جنگل جمع آوري مينمودند .يك روز افرادي از يك مؤسسگ غير دولتي بگ منطقگ
آمدند تا بگ مردم كمك نمايند كگ با جمع آوري نباتات طبي و فروش آن در بازار شهر پول بدست آورده يا كسب عايد نمايند .با
استفاده از امكانات موسسگ براي فروش اين گياهان داروئي آنها بگ جامعگ كمك نمودند تا بدون قطع درختان از جنگل عوايد بدست
آورند.
مردم منطقگ ازين موضوی خوشحال شدند وشروی كردند بگ جمع آوري وفروش گياهان دارويي .اما نكتگ ايكگ از نظر افتاده بود
آن بود كگ مردم از حكيم هاي محلي نپرسيدند كگ گياهان را بايد بگ چگ شكل جمع آوري نمايند بدون آنكگ بگ آنها خسارت وارد
نمايند و همچنان در مورد مقداري كگ جمع آوري مينمودند انديشگ و دقت نداشتند.
در هيجان كسب پول بيشتر بعضي افراد قريگ حتي بگ درخت ها ايكگ از آن ادويگ را بدست مي آوردند نيز صدمگ وارد كردند.
بعوض حفر اندكي از اطراف درخت براي بدست آوردن ريشگ ،آنها گاهي تمام درخت را از ريشگ كشيدند .بعد از مدت كوتاهي تقريبا
تمام گياهان داروئي از جنگل ناپديد شدند ،وحكيم هاي محلي ديگر دوايي در دواخانۀ خود براي تداوي مريضان نداشتند .بناءً
زمانيكگ مردم مريض ميشدند مجبور بودند پول زيادي را براي خريد دوا از دواخانگ مصرف نمايند.
در نهايت هم صحت مردم و هم صحت جنگل هردو از سبب دور و برداشت بي رويۀ محصوالت بدون توجگ بگ دوام و پايائي
آن متأثر گشت.
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تخريب جن الت
بيشترين مقدار تخريبات در جنگل ها را كمپني هاي توليد چوب نجاري و ديگر صنايعي بگ بار مي آورند كگ منابع را بصورت غير
پايدار استفاده ميكنند .هرگاه يك جنگل بصورت كلي ازبين رفت ،اين كمپني ها بگ ساده گي وبي پروايي بگ جنگل ديگري نقل مكان
ميكنند .اما مردميكگ در نزديكي ويا در خود اين جنگل ها زندگي ميكردند جاي ديگري را براي رفتن ندارند.
حتي كسانيكگ مستقيما در نزديكي يك جنگل زندگي نمي كنند ،باز هم بسياري محصوالت جنگل را استفاده مينمايند مانند :كتاب ها
و روزنامگ ها ،مصالح ساختماني ،محصوالت غذايي مثل لوبياي سويا ،گوشت و روغن درخت خرما ،ومنرال هاي كگ از زير خاک اين
جنگالت بيرون آورده ميشوند .نادرا مردم ضرورت تعويض جنگل را كگ براي اينگونگ موارد استفاده شده است ،درنظر ميگيرند.

چ ونه جن الت تخريب شده واز بين ميروند
اگر منابع جنگل طوري مديريت نشود كگ بگ جنگل اجازۀ رشد مجدد و توليد دوباره بدهد ،مدت زيادي دربر نخواهد گرفت تا همگ
جنگل نابود شود .اسباب تخريب وسيع جنگالت عبارت اند از:
 قطع و خالي نمودن ساحاتي از درختان جن ل (زمانيكگ بيشتر درختان يك منطقگ براي استفاده از چوب ازبين برده
ميشوند) ،موجب سخت شدن وفرسايش خاک ،تخريب حيات وحش و پرشدن آبراه ها با گل والي ميشود.
 احداث فارم هاي بزرگ تجارتي ،تربيگ مواشي و غرس درختان جديد غالبا بوسيلگ ازبين بردن ساحات عظيم جنگلي
عملي ميگردد.
 تأسيس فارم هاي تربيه ماهي و جانوران دريايي اكثرا با قطع درختان باتالقي كگ محل پرورش طبيعي حيوانات
دريايي است ،و تخريب جنگالت ساحلي همراه است .اين كار باعث بيكار شدن جوامع ماهيگير ،ملوث شدن آب با انوای زهريات،
ازدياد امراض ،فقر و سؤتغذي ميشود.
 دست اه هاي توليد كاغذ ضايعات توكسيكي از خود بجاي ميگذارند كگ موجب آلوده شدن خاک ،آب و هوا ميگردند.
 كمپني هاي استكشاف واستخراج نفت و مواد معدني ،درختان جنگالت را بگ نفع فعاليت هاي خود قطع نموده و
منابع طبيعي را ملوث ميكنند.
 پروژه هاي كالن بند هاي آب ،ساحات عظيمي از جنگالت را بزير آب ميبرد .مردميكگ در ساحات زير آب زندگي
ميكردند ،بايد بگ مناطق جديدتري نقل مكان كنند .متأسفانگ اين مناطق جديد مسكوني را پس از قطع درختان ديگر احداث ميكنند.

وقتي موضوع بر سر قطع جن الت وفروش آن براي سود آوري است ،دولتها وكمپني ها كمتر راجع به تأثيرات منفي تخريب درختان

بر روي صحت ومعيشت مردم توجه مينمايند.
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منازعه بر سر جن الت
چون منابع جنگلي محدود است و هر روز پيمانگ آن كم شده ميرود ،غالبا بين كسانيكگ ميخواهند ازين منابع بطرق مختلف استفاده
كنند مجادالتي در ميگيرد .همچنان منازعات بين جوامع محلي كگ از طريق اين منبع امرار معاش ميكنند با كمپني ها وصنايع خارج از
منطقگ بروز ميكند كگ ميخواهند آنرا بگ نفع خود استفاده كنند.

درامه هاي اجتماعي
اجراي درامگ هاي اجتماعي يكي از راه ها ايست كگ با استفاده از آن ميتوان در باره منازعات و داليل بروز آن بگ بحث پرداخت.
درامگ هاي اجتماعي همچنان بگ مردم كمك مينمايد تا امكانات عمل و تغيير را جستجو نمايند( .براي اخذ مطالب مزيد در مورد
درامگ هاي اجتماعي بگ صفحۀ  27مراجعگ كنيد .و همچنين كتاب ديگري از همين سلسلۀ هسپيرين بنام كمك به كاركنان
صحي تا بياموزند).
1

تمام افراد سهمي رنده را به گروپ هاي متعددي تقسيم كنيد طوريكگ هر گروپ حدودا از پنج نفر تشكيل شده
باشد .براي هر گروه مختصر در مورد يك حالتي توضيح بدهيد كگ احتماال
منجر بگ بروز منازعگ بر سر منابع جنگلي خواهد شد  .حالتي را براي تشريح
برگزينيد كگ مردم آنرا باور نموده بتوانند ،اما از حاالت و قضايا ايكگ باعث
شرمندگي و يا قهر يكتعداد افراد اشتراک كننده شود اجتناب نماييد.
چيزيكگ بگ واقعي شدن بيشتر درامگ كمك ميكند آنست كگ بگ اشتراک
كننده گان اجازه دهيد مقداري از رسوم خاص خود را نيز وارد كرده واز
اصطالحات استفاده نمايند.

2

از هرگروپ بخواهيد براي اجراي نمايش پنج دقيقه اي ،حدود
پانزده تا بيست دقيقه تمرين نموده باشند .همگ را تشويق نماييد تا در درامگ
سهم فعالي بگيرند .شما ميتوانيد بگ دو صورت بگ نتيجگ گيري برسيد :يا بعد از اجراي نمايش هر گروپ بگ بحث پرداختگ و راجع بگ
داليل و راه حل ها مناقشگ كنيد ،يا اينكگ صبر كنيد تا همگ دستگ ها كار خود را بگ اتمام برسانند و بعدا دست بكار شويد.

3

احساس شما چ ونه بود؟ اين سواليست كگ بعد از پايان هر دوره نمايش ،از ممثالن
پرسيده ميشود تا احساس آنها در مورد نمايش اجرأ شده معلوم گردد (بگ صفحۀ  281مراجعگ
كنيد) .همچنان سوال را متوجگ كسانيكگ صرفا نمايشنامگ ها را مشاهده كرده اند نيز بنماييد .از
ايشان بپرسيد كگ نقش هر كدام از بازيگران چگ بوده و چگ مقدار بر روي شان تأثير گذار بوده
است.
يك تسهيل كننده بايد از چ ون ي منازعات اجتماعي
باخبر بوده ،و در مورد عكس العمل اعضاي مختلف جامعه
به بحث ها حساس باشند .در جريان اجراي درامه هاي
اجتماعي ،بايد متوجه بود تا فضاي مصوون و نا مقيد براي
اشتراك كننده گان فراهم گردد تا مردم بدون ترس
صحبت نمايند.
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درامه هاي اجتماعي (ادامه)...
بعضي داستان ها را انتخاب كنيد :از ميان داستان هاي كگ در ذيل مي آيند بعضي را براي درامۀ اجتماعي در مورد
منازعات جنگل انتخاب نماييد .و يا هم بر اساس منازعات واقعي موجود در جامعگ درامگ بسازيد.
ع  .1بازيگران :يك مرد با گاو ،جمع كننده گان ادويگ
گياهي ،اعضاي شوراي محلي.
بعد از سالها جدايي از جامعگ ،يك مرد با ده رأس گاو بگ منطقگ
بازگشت مينمايد .حيوانات وي در ميان جنگل محلي بگ چرأ مشغول
ميشوند .وقتي اعضاي ديگر جامعگ بگ جنگل ميروند تا گياهان داروي و
علف جمع كنند ،در مي يابند كگ گاو ها اكثر آنها را خورده اند وفقط ميزان
خيلي كم از آن باقي مانده است .مردم بگ شوراي محل رفتگ و جلسگ براي
بحث روي مشكل داير ميگردد .مرد گاو دار اصرار مي ورزد كگ وي حق دارد گاو هاي خود را بگ چرا ببرد و مواشي هم ميتوانند بگ
هر اندازه ايكگ دلشان خواست از گياهان بخورند .اما ديگر مردم موافق نيستند .بعد ازين چگ اتفاق خواهد افتاد؟
وضعيت  .2بازيگران :مردان جوانيكگ درختان را قطع ميكنند ،مأمورين دولت محلي ،زنانيكگ
هيزم جمع آوري مي نمايند.
چ ن مرد جوان درختان را از زمين هاي ها متعلق بگ عموم مردم بدون اجازه قطع
ميكنند ،و دستك ها را بگ مأمورين دولت محلي ميفروشند .آنها نيز دستك ها را بار نموده
وتوسط موتر الري از آنجا انتقال ميدهند .يك زن براي جمع آوري چوب سوخت بگ جنگل
ميرود ،وقتي بگ جاي هميشگ گي ميرسد مي بيند كگ مردان جوان درحال قطع درختان جنگل
ميباشند .يكي از آن جوانان پسر خود اين زن بود .وي بگ قريگ بازگشت تا ديگر مادران را نيز از
وضعيت با خبر سازد .روز بعد همگ بگ جنگل رفتند تا مگر بتوانند جوانان را از ادامگ دادن بگ
اينكار منع نمايند .پسر زن اولي بگ مادرش گفت كگ وي اين پول را ضرورت دارد زيرا
ميخواهد دوا براي دختر خورد سالش ،يعني نواسگ همان زن تهيگ كند .بعدا چگ اتفاق خواهد
افتاد؟
وضعيت  .3بازيگران :اعضاي جامعگ با تبر ها و گاو هاي قلبگ اي،
مأمورين دولت با زنجير ها و موتر هاي باربري ،مقامات شوراي قريگ.
براي نسل هاي متمادي ،مردم قريگ درخت ها را توسط تيشگ قطع
نموده وبوسيلگ گاو هاي نر قلبگ اي انتقال ميدادند .اما اكنون مأمورين
دولت محلي با اره هاي برقي كالن و موتر هاي باربر آمده اند ودرختان
را قطع ميكنند ،و ميگويند كگ جنگل ملكيت دولت است .يكي از روز ها مأمورين
دولت با بولدوزر ها و وسايل ثقيلگ مراجعگ كردند .هدف شان آن بود كگ در وسط جنگل يك سرک بسازند تا كار انتقال تنگ درختان
كالن آسانتر شود .عدۀ از مردان جامعگ محلي بگ جنگل ميروند تا با ايشان مقابلگ كنند .بعدا چگ اتفاق خواهد افتاد؟
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مهم است كه بازي ران قبل از شروع مباحثه از

درامه هاي اجتماعي (ادامه)...

نقش ايكه بازي ميكردند "بيرون شوند" تا از لقب
دادن و برچسپ زدن به آنها به عنوان " قرباني"
يا " متجاوز " جلوگيري صورت گيرد .اين موضوع
خيلي مهم است كه شخصيت اصلي بازي ران را با

4

هر كدام از نمايشات را مورد بحث قرار دهيد
از بازيگران بخواهيد تا تمام وسايل وابزار نمايش و صحنۀ درامگ
را ترک نموده وبگ گروپ بحث كننده ملحق گردند .بعدا سواالتي را
طرح كنيد تا تمام گروپ در آن اشتراک ورزند:
 بگوييد كگ در درامۀ اجتماعي چگ اتفاق افتاد.
 عمل هايي را شناسائي كنيد كگ بگ مناقشگ منجر شد.
 احتياجاتي متفاوتي را كگ دليل اصلي بروز منازعات است پيدا نماييد.
 راه هاي را مورد بحث قرار دهيد كگ در آينده از بروز اين قبيل مجادالت جلوگيري ميكنند.

رول نمايشي شان مغالطه نبايد كرد.

اين پروسگ را براي هر كدام از درامگ هاي اجرأ شده تكرار كنيد .شخص تسهيل كننده بهتر است نكات مهم مباحثگ را بر روي
يك صفحۀ بزرگ يا تختگ ياد داشت نمايد تا همگ از آن مستفيد گردند.

س :چه چيزي سبب منازعه گرديد؟
س :چرا آن مرد فكر ميكرد حق دارد مواشي خودرا براي چرأ به
جنگل ببرد؟
س :چگونه تخريب جنگل برروي جامعه تأثير گذاشته است؟

ج :يك مرد ميخواست مواشي خود را داشته باشد ،اما آنها به
جنگل صدمه ميزدند.
ج :درباره اينكه چه كساني بايد از جنگل استفاده كرده وبه چه
منظوري ،موافقت نامه قبلي وجود نداشت؟

س :احتياجاتيكه منجر به مجادالت وجنگها ميشود چيست؟

ج :ديگر ادويه گياهي و كاه براي مردم ميسر نبود.

س :آيا راهي است كه هر دوطرف قضيه را راضي كرده واز
منازعه اجتناب شود؟

ج :احتياج به چراندن مواشي و ضرورت به استفاده از منابع
جنگلي.
ج :گاو ها ميتوانند چرا نمايند ،ولي در منطقه ايكه گياهان مورد
استفاده مردم موجود نباشد.
ج :صاحب مواشي ميتوانست در اطراف حيوانات يا منطقه
ممنوعه حصار بكشد.
ج :صاحب مواشي ميتواند از حق خود در استفاده از منابع جنگلي
صرف نظر كند ،ودرعوض گاو هاي خود را به چرا ببرد .به
اينصورت وي محصوالت توليدي خود را با منابع جنگلي تبادله كند.
اگر مباحثگ با عدم توافق همراه شد ،بهتر است دست بگ كدام
فعاليت جمعي زد تا مردم با يكديگر احساس مشترک پيدا كنند .مثال
خواندن يك سرود دستگ جمعي يا انجام كار در همكاري با يكديگر،
كمك ميكند تا مردم آنجا را با يك احساس خوب ترک نمايند.
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استفاده پايدار از جن الت
مديريت و استعمال پايدار جنگالت عبارت است از محافظت واستفاده ازين منبع بصورتيكگ يك تعادل بين احتياجات روزمره و نياز
براي ذخيره آن براي آينده رعايت گردد .ميتود هاي استفاده پايدار در همگ جا بگ يك صورت تطبيق نمي گردند .هر جامعگ بايد ميتود ها را
مطابق بگ نيازمندي هاي خود عيار نمايد و ارزيابي كند كگ چگ اقداماتي براي حفظ جنگالت منطقگ بهتر است عملي گردند.
ايجاد پالن مديريت پايدار جنگالت بگ مردم كمك مينمايد تا راجع بگ استفادۀ بهتر از منابع جنگلي خود تصميم معقوالنگ تري اتخاذ
كنند .همچنان اين پالن همچنان براي جلوگيري از تهديدات متداوم صاحبان صنايع و دولت نيز جلوگيري مينمايد .بعضي اوقات شايد شما
بتوانيد در قبال محصوالت بدس ت آمده از جنگالت منابع پولي بهتري بدست آوريد ،درصورتيكگ نشان دهيد آنها با استفاده از ميتود هاي
پايدار توليد شده اند .اما مهمترين محصول پالن مديريت پايدار جنگل آنست كگ مردم را با يكديگر همسو مينمايد ،تا بطريق مفيد تري از
جنگالت كار گرفتگ ويا آنرا محافظگ كنند.
بعضي از راه هاي كارگيري ومحافظگ بهتر از منابع جنگلي عبارت اند از:
 نازك و كم پشت كردن اشجار ،بگ اينصورت كگ تعدادي از تاک ها ،درختان و نباتات قطع گردند تا نور آفتاب بگ داخل
جنگل نفوذ نموده و نهال ها و نباتاتي كگ ميخواهيم بهتر رشد نمايند.
در روش نازك ساختن ،
تعدادي از درختان قطع
ميشوند تابقيه به مقدار
كافي قوي شوند.







غرس نهال ها براي غنامندي ،اين بگ معني غرس اشجار جديد ،در پهلو و يا تحت درختان كهن سال ،ويا در ساحاتيكگ
درختان ازبين رفتگ اند و دوباره نمي توانند خود بخود رشد كنند.
غرس مجدد درختان بعد از قطع ،طريقگ ايست براي اطمينان از اينكگ بگ جاي درخت هائيكگ قطع ميشوند ،درخت هاي
جديد و تخم بذري موجود خواهد بود.
حريق كنترول شده ،اينكار براي كاهش دادن علف هاي هرزه ايكگ در زير درخت ها روييده استفاده ميشود .با سوختاندن
قلمگ هاي خود رو و علف هاي هزره زير درختان خاكستر آنها باعث غني شدن خاک ميگردد ،و باعث از بين رفتن آفاتي ميشود
كگ ممكن است بگ درختان آسيب برسانند .آتش سوزي كنترول شده بايد با دقت پالن شود ،زيرا ممكن است بساده گي از
كنترول خارج و بگ تمام جنگل سرايت نمايد.
قطع نمودن اشجار بصورت انتخابي .يعني تعدادي از درختان قطع ميشوند در حاليكگ درختان جوان و آن تعداد درخت
هاي پير كگ صحتمند و قوي اند براي ثابت نگهداشتن خاک و گرفتن بذر براي پرورش نسل هاي آينده باقي گذاشتگ ميشود.

در قطع نمودن درختان بصورت انتخابي يكتعداد درختان براي آينده حفظ مي ردد و دوام رشد جن ل را اجازه ميدهد.
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جمع آوري وفروش محصوالت غير چوبي جن الت ،ترجيحا در عوض فروش چوب ،يك طريقگ اي براي مواظبت از
جنگل است در حاليكگ بازهم پول عايد ميشود.
پرداخت پول براي مالداران (صاحبان مواشي) جهت جلوگيري از چراندن حيوانات در جنگل ،و همچنان دادن امتيازات مالي
براي دهقانان تا از قطع كردن درختان ايكگ در ساحگ زمين خودشان است خود داري نمايند ،از جملۀ اقدامات مفيديست كگ
ميتوان در اين راستا انجام داد.
حفاظت از ساحه حيات وحش در جن ل ها (مناطقيكگ حيوانات آزاد زندگي ميكنند) .اين ساحگ بايد بگ اندازه بزرگ باشد
كگ حيوانات بدون مزاحمت انسان زندگي طبيعي خود را بكنند.
ايجاد فضاهاي سبز ،يعني غرس اشجار در مناطقيكگ درختان بصورت كامل قطع شده و يا جنگل كامال از بين رفتگ است.
اينكار بگ تقويگ خاک ،آب و هوا حتي در شهر هاي مزدحم و آلوده كمك مينمايد.
حمايه از رشد طبيعي دوبارۀ اشجار ،اينكار با محدود ساختن استفادۀ ساحاتي از جنگل كگ بيشتر درختان آن از بين رفتگ
است صورت گرفتگ و بگ جنگل كمك ميشود تا دوباره رشد نموده و بصورت طبيعي احياء گردد.
كار گيري از حيوانات براي حمل و انتقال تنه درختان خسارات كمتري نسبت بگ بولدوزر ها و وسايل ثقيلگ وارد مينمايد.








حيوانات كمتر از
ماشين آالت زمين
را سخت ميكنند.

 جدا نمودن شاخه ها و پوست از تنه درختان قبل از انتقال دادن آنها ،از وارد آمدن صدمگ بگ گياهان همجوار در زمان
انتقال پيشگيري ميكند .بر عالوه ازين فايده ،شاخچگ ها و برگ هاي جدا شده برروي زمين پوسيده وكود بسيار مطلوبي را براي
رشد ساير گياهان همجوار فراهم ميسازد.
 اكوتوريزم راه ديگري براي حفظ جنگالت است .يعني سياحين در قبال بازديد از زيبايي هاي طبيعي منطقگ پول پرداخت
ميكنند ،وبگ اين صورت از قطع جنگالت براي تأمين معيشت مردم اجتناب ميشود.

طرق متعددي براي استفاده از جن الت وجود دارد تا براي صحتمند مانده و براي نسل هاي آينده حفظ گردد
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از معلومات هركس استفاده كنيد ،نيازمندي همه را مد نظر ب يريد
اين فعاليت براي پالن گذاري چگونگي استعمال و حفاظت از جنگالت ممد است .فعاليت
را ميتوانيد با اشتراک الي  25نفر انجام دهيد .اشتراک كننده گان را بگ سگ گروپ تقسيم
نماييد .بهتر است همگ كساني را كگ بگ نوعي از تخريب جنگالت متأثر ميشوند شامل پروسگ
نمائيد.
زمان :سگ تا شش ساعت (يا بيشتر از يك جلسگ ،يعني تا زمانيكگ شما نقشگ ها را ثبت
وتكميل كرده ايد)
مواد :پنسل ،قلم ،ورق كتابچگ ،سگ تختگ كاغذ كالن ،نقشۀ محل و سرش التيپ .نقشگ ها اگر بسيار دقيق نبوده و عادي
ترسيم شده باشد هم مشكلي نيست ،فقط بگ اندازه ايكگ مردم قادر باشند چيز هاييرا شناسائي نمايند،كگ ميخواهند نشان بدهند .
براي هر گروپ از اشتراک كننده گان يك نقشگ بدهيد واز ايشان بخواهيد تا فعاليت هاي خود را در جنگل
1
بر روي صفحات كتابچگ نوشتگ يا ترسيم نمايند (مثال قطع هيزم ،چراندن مواشي ،جمع آوي ميوه و نباتات ،شكار وغيره
فعاليت ها).
در داخل هر گروپ اشخاص در باره چيزهايي كگ ترسيم ميكنند بگ بحث پرداختگ و ميگويند كگ هركدام
2
از آنها برايشان چي معني را در بردارد .يك يا دو نفر در نهايت فعاليت ها را باالي يك نقشۀ بزرگ ترسيم نموده تا معلوم شود كگ
كجا وچگونگ هركدام از اشخاص از جنگل استفاده ميكنند.
تمامي گروپ ها را با يكديگر جمع كنيد تا نقشگ هركدام از آنها در جمع بزرگتري بگ مناقشگ گذاشتگ
3
شود .آيا قسمت هاي از جنگل هست كگ بيشتراز ديگر حصص از آن استفاده صورت ميگيرد؟ آيا زنان،
مردان ،اطفال وكهن ساالن هركدام بگ شكل خاصي از جنگل كار ميگيرند؟ آيا چيزي متعجب كننده در مورد طرز
استفاده از جنگل موجود بود؟
شخص تسهيل كننده رشتگ بحث را بدست گرفتگ و سواالتي را راجع بگ صحت جنگل ميپرسد :آيا
4
جنگل هنوز هم بگ همان شكل سابق منابع و منافع اقتصادي را در اختيار مستفيدين خود ميگذارد؟ آيا تعداد
پرندگان ،حيوانات ونباتات جنگل اكنون كم شده است يا همانند قديم است؟ آيا ساحاتي وجود دارد كگ تمامي درختان
آن بصورت كامل قطع شده باشد؟ در مناطق ايكگ جنگل تخريب شده اكنون چگ حالتي جريان دارد؟
از يك يا دونفر در هرگروپ بخواهيد تا با استفاده از رنگ هاي متفاوت قسمت هاي
3
مختلف نقشگ را نشانگ گذاري نمايند .مثال كدام ساحات سالم اند ،كجا صدمگ ديده و ياهم
جنگل بصورت كامل ازبين رفتگ است.
قسمت هاي نشاني شده را مورد سوال قرار
6
دهيد واز اشتراک كننده گان بخواهيد
تغييرات مورد نظر خود را راجع بگ هركدام از آنها ارايگ
نمايند .اين نظريات را روي يك صفحگ يا تختگ
ترسيم يا نوشتگ كنيد .در صفحگ بعد سواالتي
وجود دارد كگ براي هدايت اين بحث مفيد اند.
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يك پالن براي ادارۀ جن ل بسازيد
بعد از انجام فعاليت هاي صفحگ  ،212سواالت ذيل را در نظر بگيريد:
 چه منافع و منابعي را جن الت به ما ميدهند؟ كدام درختان ،حيوانات و گياهان مورد استفاده قرار ميگيرند؟ چگ مقدار در
هر فصل از اين منابع كار گرفتگ ميشود؟ آيا ساحاتي وجود دارد كگ اين منابع بگ تحليل رفتگ ويا خيلي ناياب شده باشند؟
 ما چ ونه از جن الت حمايت مينمائيم؟ آيا جامعگ دست بگ غرس درختان ،حفاظت از مناطق خاص ميزند ،يا راه هاي
ديگري را براي حمايت از جنگالت خود بكار ميگيرند؟
 آيا بايد قسمت هائي از جن ل ممنوع األستفاده شوند؟ و اين تحريم چطور بر روي كسانيكگ از طريق جنگل امرار
معاش ميكنند تأثير خواهد گذاشت؟
 آيا روش هاي جن ل داري پايدار بايد در بعضي قسمت ها به مورد اجرأ گذاشته شوند؟ كدام آگاهي ها و دانش
را جامعگ در رابطگ بگ مواظبت از جنگل دارد كگ ميتواند براي اين تغييرات كمك كننده باشد؟
 به كدام مهارتها ضرورت است تا مديريت پايدار جن الت به موفقيت بيانجامد؟ اگر كسي اين مهارتها را نداشتگ
باشد ،آيا راهي براي آموختن آن وجود دارد؟ آيا مجبوريم بر روي يكتعداد از مؤسسات ديگر تكيگ نماييم؟ چطور ميتوانيم با
تعدادي از سازمان ها ايكگ ما بگ آنها اعتماد داريم اتحاد نموده و دانش و مهارت هاي الزم را از آنها حاصل كنيم؟
 چطور جامعه ميتواند بر روي پروژه هاي محلي جن ل داري كنترول خود را قايم نمايد؟ جوامع خوب سازمان
يافتگ كگ پيام قوي و واضحي در مورد خواست هاي خويش براي كسانيكگ از خارج محل هستند داشتگ باشند ،معموال منفعت
بيشتري را از پروژه هاي جنگلداري پايدار خواهند گرفت.
 چ ونه ميتوان محصوالت خود را به بازار ها رساند؟ غالبا رسانيدن محصوالت بگ بازار هاي ملي و بين المللي پر
مصرف است .قيمت فروش محصوالت در ماركيت محلي كمتر است مگر بگ همان تناسب قيمت رسانيدن بگ ماركيت محلي نيز
كم است.
 ارزش محصوالت جن الت ما به چه اندازه است؟ اگر شما اطالی دقيقي درباره قيمت محصوالت جنگل محلي خود
نداريد ،بهتر است بگ مؤسساتيكگ در قسمت قيمت عادالنگ اقالم تجارتي فعاليت ميكنند تماس بگيريد تا آنها بگ شما معلومات
الزم را ارائگ نمايند( .بگ منابع مراجعگ كنيد).
 پالن جديد كدام تغييرات را ايجاد ميكند؟ آيا پالن مديريتي جديد ميزان استفاده مردم را از جنگل محدود ميكند؟ براي
كسانيكگ متأثر ميشوند جامعگ چگ گزينگ ها ايرا در نظر گرفتگ است.

اگر تعداد زيادي از درختان را
همچنان درختان هيزم دار

امسال قطع نماييم ،ممكن است

خود را بايد تا فصل باران

در سال آينده ادويه گياهي

خيز سال حفظ كنيم تا بدون

زيادي را بدست آورده نتوانيم.

چوب سوخت باقي نمانيم.
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همكاري براي حفظ جن الت
ايجاد همكاري وتعاون با تعداد هر چگ بيشتر از گروه ها وكسانيكگ از منابع جنگل استفاده مينمايند ،ما را در جهت بر آورده كردن
خواست هاي همگان و حفاظت دوامدار از جنگل براي زمان هاي آينده توانمند ميسازد .همكاري با سازمان ها ونهاد هاي خارج از منطقگ
همچنان براي اعاده حقوق بوميان نيز مفيد است.

همكاري براي حفاظت از جنگل هاي باراني آمازون
مردم قوم ( )Amazangaهميشگ در جاييكگ امروز زندگي ميكنند بود وباش نداشتند .وقوی يك حادثگ نشت نفت افراد قبيلگ
كوينچا ( )Quinchaرا مجبوركرد تا سرزمين مادري خود را ترک نموده وجاي ديگري ساكن شوند .وقتيكگ سرزمين نو ايشان باز
هم بمناسبت تخريب جنگالت و زراعت ماشيني ،مورد تهديد قرار گرفت ،آنها تصميم گرفتند براي مديريت زمين دست داشتۀ بگ
روش هاي سنتي خود روي آورند .شكار ،ماهيگيري ،جمع آوري وغرس نباتات و گياهان دوايي از جملگ فعاليت هائي بود كگ براي
حفظ منطقگ خود روي دست گرفتند.
اما اين طرز زندگي نيازمند مقدار بيشتري زمين بود .مردم آمازنگا از دولت خواستند تا برايشان قلمرو بيشتري اعطأ كند تا
طوري زندگي نمايند كگ آبا واجداد شان زندگي مينمودند .آنها ميگفتند" ما نمي توانيم در قطعگ زميني بگ اندازه قرص نان زندگي
نماييم" .همچنان ابراز مينمودند " ما در باره قلمرو و حق خود براي زندگي خوب از جنگل صحبت ميكنيم" .وقتي دولت از دادن
پاسخ بگ خواستگ ايشان ابا ورزيد ،آنها بگ مؤسسات ونهاد هاي محيط زيستي روي آوردند تا ايشانرا در خريد دوبارۀ سرزمين پدري
شان كمك نمايند.
مردمان قريگ از همكاران بين المللي خود دعوت بعمل آوردند تا از منطقگ ايشان عكس و فيلم هائي تهيگ كنند تا طريقگ هاي
سنتي استفاده از جنگل را بگ نمايش بگذارد و اين مستندات را در ممالك متبوعگ مؤسسات خويش نيز با مردم شريك سازند .بعد از
چند سال تالش متوالي آنها توانستند مقدار كافي پول بدست آورند تا مقدار  2444هزار هكتار ( 24444ده هزار جريب يا بيست
كيلو متر مربع) را خريداري نمايند.
اما اين خريد كالن سبب پيدا شدن سوء ظن در بين افراد قبيلگ شوار ( )Shuarكگ در همسايگي زندگي ميكردند شد .زمانيكگ
قبيلگ شوار ادعاي مالكيت بر روي زمين هاي خريداري شده را طرح كرد ،مردم آمازنگا پي بردند كگ آنها مرتكب يك خبط كالن
شده اند .آنها تاكنون فقط با شركاي بين المللي بگ تعامل پرداختگ بودند ،ولي هيچگونگ توافقي با همسايگان خود نكرده بودند! قبيلگ
شوار آنقدر خشمگين بود كگ حتي تهديد بگ خشونت كرد .بعد از تدوير جلسات متعدد ،مردم آمازنگا و شوار بگ توافق رسيدند كگ زمين
مورد نظر را مطابق رسم قديمي تقسيم كنند .چون قبايل كويچوا و شوار دانش و معلومات مشابهي در باره طرز استعمال منابع
طبيعي جنگل داشتند ،لذا بگ آساني برايشان ميسر بود تا باهم متحد شده واز قلمرو خويش محافظت نمايند.
آنها موافقت كردند تا منطقگ خود را بگ ساحگ حفاظت شده (قرق شدۀ) جنگلي تبديل نمودند .آنها بر يك پالن مديريت جنگل
توافق نمودند كگ قطع درختان و كشيدن سرک را جلوگيري مينمود .اين ساحگ بنام " ميراث اجدادي تمام قبايل بومي آمازون "
اعالن شد و براي نسل هاي آينده حفظ گرديد .با رسيدگي بگ بازديد كنندگان دور و نزديك ،مردم آمازنگا ميتوانند جنگل خود را
حفظ نمايند ،فرهنگ خود را نگهدارند و بگ ديگران نيز كمك نمايند تا جنگل هاي خويشرا در مناطق خود حفظ نمايند.
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ن هداري جن ل براي آينده
ايجاد پارک هاي جنگلي و مناطق اختصاص داده شده ،يك راه جلب حمايت دولتها و مؤسسات بين المللي است براي حفاظت از
جنگالت و توسعۀ اكوتوريسم .اما متوجگ اين موضوی بايد بود كگ دولتها و مؤسسات محافظگ كنندۀ طبيعت بعضا فكر ميكنند تنها راه
محافظت و نگهداري از جنگالت آنست كگ مردم را از آنجا دور نگهدارند .در موارد متعددي اين مفكورۀ شان غلط ثابت شده است .مردميكگ
بصورت بومي در جنگل زندگي مينمايند ميفهمند كگ چطور از جنگالت استفاده و از آنها مواظبت نمايند .با اسكان مردم محل در جنگل و
ادارۀ پارک ها و نقاط اختصاص داده شدۀ جنگلي توسط آنها ممكن است بهتر از دولت يا مؤسسات محافظت كننده ،اينكار را انجام دهند.

اما ما هميشه به اينجا مي آيم
ما بايد راجع به اين

تا ادويه گياهي را بچينيم؟

موضوع با دولت
صحبت نماييم.
اين جن ل تحت حفاظت
دولت است و كسي اجازه
استفاده ندارد.

بعضي از جوامع حق دسترسي بگ جنگالت را با استفاده از موافقت نامگ هايي كگ با دولت عقد ميكنند بدست مي آورند .اين توافقات،
كگ بگ نگهداري و استفادۀ بهتر از جنگالت نيز كمك ميكند ،عموما بنام " طرح ادارۀ باهمي " ياد ميشوند.
اشتراک در ادارۀ باهم بگ مردم فرصت ميدهد تا بگ عنعنات خويش ادامگ داده و از جنگل و محصوالت آن بصورت پايدار استفاده
نمايند .همچنان جوامعيكگ ذخاير جنگلي را اداره مينمايند ،ميتوانند بگ مردم و جوامع ديگر اهميت محافظت از جنگالت را بياموزند.
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جنگلداري كگ هم مردم و هم درختان را پايدار ميسازد
در جنگل هاي آمازون در برازيل بصورت متناوب بين كمپني هاي چوب بري ،تربيگ كننده گان مواشي و ديگر كسانيكگ از قطع
درختان نفع ميبرند با مردمانيكگ در جنگل زندگي نموده كشت و زراعت مينمايند و با جمع آوري رابر و ساخت صنايع دستي امرار
معيشت مينمايند منازعاتي پيدا ميشود .بعد از تخريب ساحات بسيار عظيم از جنگل آمازون ،باآلخره كارگران و مردم بومي دولت را
مجبور كردند تا " ذخاير غيرقابل استخراج " را بوجود آورد .يعني ساحاتيكگ قطع درخت در آن ممنوی بوده ولي براي استفاده محدود
در ديگر موارد آزاد است.
متأسفانگ حتي كسانيكگ براي نسل هاي متمادي در آمازون زندگي كرده اند نيز از داشتن حق دسترسي بگ ذخاير غيرقابل
استخراج محروم بوده اند .همان امتيازاتي را كگ آنها بگ سختي براي آمازون گرفتگ بودند ،اكنون هيچ نفعي برايشان نداشتگ وزندگي
شان بگ سختي مواجگ گرديد.
مردم جامعگ تاپاجوس (  ) Tapajosمعموال زندگي خود را از طريق
زراعت ،شكار ،استفاده از جنگالت براي ساخت سبد ،قايق وديگر صنايع دستي
تأمين ميكنند .اما آنها بگ پول نيز ضرورت دارند زيرا خريد ادويگ ،ابزار االت ،مواد
تسخيني ،برق و ديگر اقالم نيز در اولويت قرار دارد .با دريافت يك اندازه از
كمك هاي مالي يك نجاري را بنام وركشاپ كوباكلو ( Cobalco
 ) Workshopبراي مردم كوباكلو احداث نمودند .مردم كوباكلو شامل نژاد
هاي مردم بومي ،افريقايي و اروپايي بود كگ بصورت مختلط زندگي مينمودند.
چوب نجاري فقط از تنگ درختاني تهيگ ميشد كگ بعد از پاک سازي يك قطعگ جنگل براي احداث زمين زراعتي قطع ميگرديد .وسايل
ساخت اين وركشاپ در تمام برازيل بگ فروش ميرسيد.
اين در آمد بتدريج آنها را بگ اين فكر انداخت تا ازين راه پول بيشتري را عايد كنند .اما مانعگ اصلي برسر راه شان اين قانون بود
كگ آنها نمي توانستند از درختان ايستاده استفاده كنند ،مگر اينكگ تمام درختان جنگل را موجودي و لست نموده و پالن مديريت
پايدار جنگل را تهيگ نمايند كگ توسط وزارت محيط زيست برازيل بگ تصويب رسيده باشد.
براي تكميل خواست دولت آنها مجبور بودند تا معلومات را در مورد اينكگ چگ تعداد درخت و چوب در جنگل وجود دارد و چگ
تعداد ساالنگ جديدا رشد مينمايد ،تهيگ نمايند .مقامات دولت تقريبا مطمُن نبودند كگ دهاتيان بي سواد بتوانند اينكار را انجام دهند و
اين معلومات را جمع آوري نمايند .اما اين دهاتيان بگ معني واقعي متخصصين جنگل بودند .آنها براي سااليان متمادي علماي علوم
طبيعي را در جنگل رهنمائي نموده و در مورد حيوانات و نباتات بگ آنها آموزش داده بودند .اكنون دانشمندان بگ مردم آموزش دادند
كگ با بكار گيري وسايل ساده رشد درختان را اندازه نموده ،و ميزان ازدياد چوب را بصورت ساالنگ محاسبگ كنند .مردم قريگ پالن
نمودند تا اشياي فعاليت هاي خودرا بر روي اشيأ پرقيمت تر ،مانند تختگ قصابي و پايگ هاي فرنيچر ها متمركز كنند ،كگ برعالوه از
ارزش اقتصادي زيادتر ،مقدار چوبي مصرفي را بگ اندازه پايين مي آورد كگ با مقدار رشد دوباره چوب در سال برابري ميكرد.
وزارت محيط زيست در برازيل باآلخره تسليم پالن آنها شد و وركشاپ كوبالكو اكنون مقدار كافي چوب در اختيار دارد كگ هم
بگ اقتصاد آنها تغيير وارد كرده ،و هم از سؤ استفاده از طبيعت جلوگيري شده است.
مردم كوبالكو كاري را توانستند بگ انجام برسانند كگ مجمع كثيري از دانشمندان ،اقتصاد دانها و انكشاف دهنده گان فقط
آرزوي آنرا كرده ميتوانند :بوجود آوري يك سيستم استفاده و محافظت پايدار از جنگالت ،ودرعين زمان حفظ تعادل بين اين موضوی
نيازمنديهاي اقتصادي انسان.
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احياء مجدد جن ل
جنگل هاي كهن (يعني جنگل ها ايكگ هرگز محو نشده يا بصورت جدي تخريب نشده اند) را اكنون بصورت بسيار نادر ميتوان `پيدا
كرد .در صورتيكگ يك جنگل كهن و قديمي از بين برود ،ديگر هرگز نمي تواند با تمام تنوی گياهي و حيواني كگ قبال داشتگ است احياء
گردد .اما جنگل هاي ثانوي (آنهاييكگ قبال تخريب شده ولي دوباره در حال رشد و احياي مجدد اند) ميتوانند بسياري عين همان منابعي را
كگ جنگل هاي باستاني دارند تهيگ نمايند در صورتيكگ اجازۀ رشد بگ آنها داده شده و تنوی بيولوژيكي حفظ گردد .بهمين شكل جنگالتيكگ
توسط مردم احداث شده و خوب اداره ميشوند هم يك منبع خوبي براي اقتصاد وصحت جامعگ اند.
يك جنگل سالم بگ زمان زيادي ضرورت دارد تا دوباره رشد نمايد ،اما شما ميتوانيد زمينگ اي را فراهم كنيد تا شروی اين پروسگ بگ
خوبي صورت گيرد .كنترول فرسايش خاک ،آماده كردن زمين ،غرس نباتات و درختان بومي بگ منطقگ كگ با خصوصيات اقليمي آنجا
مناسبت داشتگ باشند بگ رشد دوبارۀ ساحگ امداد زيادي ميكند .دنبال نمودن رديف هاي طبيعي رشد درختان در جنگل راه ديگريست براي
ايجاد يك جنگل سالمتر (فصل  22را ببينيد).

آيا هميشه غرس درختان مفيد است؟
قبل از شروی هر نوی پروژۀ جنگل سازي در يك ساحگ ،مطمُن گرديد كگ اهداف آن با نيازمنديهاي جامعگ و شرايط محيط مطابقت
داشتگ باشد .درختان ممكن است در زمين هاي محدود براي بدست آوردن آب و ساحگ با غلگ جات رقابت كنند .بعضي اوقات بايد وقت
وانرژي زيادي براي تربيگ نهال هاي جوان صرف شود .اگر اين درختان در جاي نامناسب غرس شده باشند در آنصورت حاصل كار چيزي
جز گياهان مرده و پروژه شكست خورده نخواهد بود.
اگر جامعۀ شما متكي بگ محصوالت جنگل باشد ،مانند ميوه جات و چوب دستك ،در آنصورت غرس درختان يكي از طريقگ هاي
سريع احياي وضعيت اقتصادي منطقگ است .اگر مردم جامعگ عمدتا بگ بگ خاطر تهيگ شكارگاه و يا محافظت خاک ،هوا و آب متكي باشند
درينصورت منفعت شما در آنست كگ ساحۀ بيشتر از جنگل را ممنوعگ ساختگ تا استفاده نشود و درختان جنگل بتوانند دوباره خودشان رشد
نمايند.
جنگل انتخاب خوبي براي همگ اقليم هاي نمي باشد .مثال درختان بصورت طبيعي كمتر در دشت ها ،مرداب و علف زار ها ميروند .اگر
در مناطق ياد شده غرس درختان رواج داده شود ،در آنصورت بيالنس طبيعي بين حيوانات ونباتات برهم ميخورد .اما در عوض ترويج كشت
درخت در شهر ،خصوصا كنار سركها ،كارخانجات و پارک ها بگ بهبود آلوده گي هوا و بهتر شدن صحت مردم مي انجامد.
كي مالك زمين است ،و قوانين مربوط به آن چيست؟
اگر شما ميخواهيد يك جنگل را احياۀ كرده و بعدها از محصوالت آن استفاده كنيد ،مطمئن شويد كگ شما خواهيد توانست وقتيكگ جنگل
رشد كرد از آن استفاده نماييد .بهتر است قبل از انجام هر اقدامي دريابيد كگ مالك ساحگ مورد نظر كي است ،تا با اخذ اجازۀ قبلي از بوجود
آمدن مشكالت جلوگيري گردد .زمين ها اي كگ زماني فقير و خشك بودند ،پس از تبديل شدن بگ فضاي سبز بگ يك ساحۀ از نظر اقتصادي
با ارزش تبديل ميگردند .بر عالوه در بعضي مكان ها قوانيني وجود دارد كگ از قطع و استفاده از درختان خاصي منع ميكنند ،حتي اگر اين
درختان بوسيلگ خود شخص مستفيد غرس گرديده باشد .جستجو كنيد آيا كدام قانون مشابهي در منطقگ يا مملكت مسكوني شما وجود دارد
يانگ.
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درختان مختلف نياز مندي هاي مختلف را رسيدگي مينمايد
نوی درختانيكگ بايد در يك منطقگ غرس گردند ،ارتباط ميگيرد بگ اينكگ نياز هاي مردم محلي چي بوده و اقليم آن تا بگ چگ اندازه
مناسب است.
 ...پس بايد درختاني را

اما ما ميخواهيم از

بايد درختان سايه دار را در

اگر ما مكاني براي

منابع آبي خود نيز

مكان هاي عمومي غرس

استراحت وتفريح

كنيم ،مانند يك پارك.

خواسته باشيم...

كه آهسته رشد ميكنند در
اطراف جويها و آبشار ها

محافظت كنيم...

غرس كنيم.

درباره هيزم ،چوب
ما مي توانيم
مخلوط از درختان
را در يك زمين
عمومي غرس
كنيم تا هم ان از
آن استفاده نمايند

ما مي توانيم درختان با ريشه هاي

ما ضرورت داريم تا

عميق را در شيب تپه ها جاييكه

از فرسايش خاك

درختان قطع شده  ،غرس نمائيم.

جلوگيري نماييم...

نجاري ،يا خوراك
حيوانات چه
مي وييد؟
من دوست دارم همه
فاميل ها از نعمت غذا،
ادويه و خوراك حيوانات
برخوردار باشند.

پس بايد مخلوط از
درختان را در نزديك خانه
غرس كنيم.

گرچگ استفاده از دانش تمام مردم و در نظر
گيري نيازمندي هايشان صبر و زمان زيادي را
ضرورت دارد ،ولي در آنصورت پالن ميتواند براي
تمام جامعگ ساختگ شود

