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وسعت دارند و پذیرای حدود دو میلیارد نفر جمعیت انسانی هستند 
در نتیجه  می شود  پیش بینی   .)Pinheiro Junior et al., 2019(
به  رو  مناطق،  این  وسعت  آب و هوایی،  تغییرات  فعلی  سناریوهای 
ویژگی های   .)Leon-Sobrino et al., 2019( باشد  افزایش 
نامنظم،  و  کم  بارش  مناطق،  این  محیطی 
خاک،  آلی  مواد  و  مغذی  مواد  کم  مقدار 
کمبود  زیاد،  شوری  خاک،  ضعیف  ساختار 
میزان  باال،  به شدت  حرارت  درجه  آب، 
بی ثباتی  و  خشک سالی  زیاد،  تبخیر 
تابش  و  باد  از وزش شدید  ناشی  فیزیکی 
.)Alori et al., 2020( است   UV اشعه 
از نگاه اقلیمی و در مقیاس کالن اکولوژیک، 
55 درصد اراضی کشور، جزو مناطق بیابانی 
محسوب می شوند )خسروشاهی، 1395(. 
به  عبارت دیگر،  و  طبیعی  جنگل های 
)با  کشور  بیابانی  مناطق  درختچه  زارهای 
غالبیت گونه های تاغ، اسکنبیل، قیچ و گز(، در دهه  های گذشته، 
به   واسطه تغییرات اقلیمی و به دنبال آن،  هجوم آفات و بهره  برداری  های 
ندارند.  مطلوبی  وضع  اکولوژیکی،  ویژگی های  ازنظر  نادرست، 
تخریب پوشش گیاهی و خاک، این اکوسیستم  ها را به کانون  های 
تبدیل  روان  شن  های  و  ماسه  ای  تپه  های  منشأ  و  ریزگرد 
چنین  در  حفاظتی  رویکرد  اعمال  لزوم  بنابراین،  است.  کرده 
اکوسیستم  هایی، بیش از بیش، احساس می  شود. به هر حال، جهت 
ویژگی های  بهبود  و  خاک  و  گیاهی  پوشش  وضعیت  ارتقای 
ساختاری و عملکردی اکوسیستم در این مناطق، از سال 1344، 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  بیابان  امور  دفتر  توسط  کوشش  هایی 
روان  شن های  تثبیت  و  بیابان زایی  مهار  برای  آبخیزداری،  و 
در   ،1382 سال  تا  به  طوری  که   .)1382 )محمودی،  شد  آغاز 
مناطق بیابانی، دو میلیون هکتار جنگل دست  کاشت با گونه  های 

چکیده
ناحیه  در  ایران  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  جنگل هاي  بیشتر 
و  خشک  مناطق  اکوسیستم   شده اند.  واقع  ایرانی-تورانی  رویشی 
آنها،  بر  حاکم  محیطي  و  فیزیکي  ویژه  شرایط  به دلیل  نیمه خشک، 
دارند.  قرار  اکوسیستم  تشکیل دهنده  عوامل  تأثیر  تحت  شدت  به 

زیاد  مقاومت  به دلیل  ناحیه  این  گیاهان 
و  شوری  حرارتی،  نوسانات  و  گرما  به 
خشکی، نقش مهمی را در حفاظت از خاک 
و جانوران این منطقه ایفا می کنند. برخی از 
چالش های مهم و مؤثر در جنگل کاری های 
مناطق بیابانی شامل انتخاب گونه مناسب و 
سازگار با شرایط منطقه، استفاده از حداکثر 
در  میزبان  گیاهان  کاشت  گونه ای،  تنوع 
بیماری ها،  و  آفات  به  آلودگی  کانون های 
بوته ها،  و  نهال ها  مرغوبیت  و  سالمت 
مطلوب،  کیفیت  با  نهاده های  از  استفاده 
مفید  میکروارگانیسم های  از  استفاده 

خاک، اجرای طرح هوشمند پایش آفات و بیماری های گیاهی و 
ارتباط مستمر و مؤثر بین دفاتر مختلف سازمان جنگل ها، مراتع 
تحقیقات  مؤسسه  و  نباتات  حفظ  سازمان  کشور،  آبخیزداری  و 
جنگل ها  از  حفاظت  از آنجایی که  است.  کشور  مراتع  و  جنگلها 
پایدار  توسعه  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  مراتع،  و 
تقویت  و  گسترش  احیا،  حفاظت،  می شود،  محسوب  کشور  هر 
همکاری  است.  مهم  و  حیاتی  بسیار  مناطق  این  گیاهی  پوشش 
برای  دولتی  اجرایی  و  تحقیقاتی  مؤسسات  مردم،  مشارکت  و 
حفظ تعادل اکولوژیکی و تضمین زندگی آیندگان ضروری است.
کلمات کلیدی: جنگل کاری ها، مناطق بیابانی، حفاظت از جنگل.

  
مقدمه

مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین، 66/7 میلیون کیلومترمربع 

خشك  مناطق  اکوسیستم  
شرايط  به دلیل  نیمه خشك،  و 
ويژه فیزيکي و محیطي حاکم بر 
آنها، به شدت تحت تأثیر عوامل 
قرار  اکوسیستم  تشکیل دهنده 
به دلیل  ناحیه  اين  گیاهان  دارند. 
نوسانات  و  گرما  به  زياد  مقاومت 
نقش  و خشکی،  حرارتی، شوری 
و  خاک  از  حفاظت  در  را  مهمی 
جانوران اين منطقه ايفا می کنند.
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 .)1382 ناطقي،  و  )جاریاني  است  شده  ایجاد  درختچه  ای 
تغییر سیمای  دهه،  از گذشت چند  بعد  یادشده،  عرصه  های 
محسوسی داده  اند. به  طوری که، در برخی موارد، تشخیص آنها 
به  واسطه   ویژگی های اکولوژیکی، از جنگل های طبیعی مناطق 
بیابانی آسان نیست. آنچه مسلم است، به   واسطه تغییرات پیش 
انجام  به  نیاز  و دست کاشت،  طبیعی  رویشگاه  های  در  آمده 
برای  باید  اینکه  ضمن  می  شود.  احساس  بسیار  پرورشی  عملیات 
مدیریت آنها، روش علمی و مبتنی بر دانش بومی، متفاوت با آنچه در 
جنگل های هیرکانی، زاگرس و گاهی، جنگل های مانگرو رایج است، 
به  عبارت دیگر، جنگل های طبیعی و دست کاشت  به کار گرفته شود. 
که  می  کنند  طلب  را  خاصی  مدیریتی  روش  کشور،  بیابانی  مناطق 
پرداختن به آن باید در اولویت پژوهش بخش  های تحقیقاتی قرار گیرد.

تحقیقات  مؤسسه  حفاظت  و  حمایت  تحقیقات  بخش  هدف،  این  با 
را  مشخصی  راهکارهای  و  راهبردها  کشور،  مراتع  و  جنگلها 
در  دارد.  کار  دستور  در  عرصه  ها،  این  مدیریت  و  حفاظت  برای 
و  مرتع کاری  ها  در  موجود  چالش های  از  برخی  به  ارتباط،  این 
جنگل کاری های سنواتی در مناطق بیابانی کشور، اشاره خواهد شد.

و  مرتع کاری  ها  در  گونه ای  تنوع  حفظ  به  توجه  لزوم 
جنگل کاری  های مناطق بیابانی 

مهم  عامل  گونه ای،  تنوع  حفظ  بیابانی،  اکوسیستم های  مدیریت  در 
محسوب  جنگل کاری ها  و  مرتع کاری  ها  در  موفقیت  و  پایداری 
می شود )Van der Maarel, 1988(. مهم ترین تهدید در جنگل های 
گیاهی  پوشش  در  گونه ای  تنوع  به  کم توجهی  بیابانی،  دست کاشت 
است، از این رو، تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش گونه ها و تنوع گونه ای 
و  )جاهدی پور  است  برخوردار  اهمیت خاصی  از  بیابانی  مناطق  در 
)اخوان،  تنوع، ضامن سالمت محیط زیست است  همکاران، 1395(. 

1392(، به همین دلیل پیشنهاد می شود برای حفظ تنوع گونه ای، در 
در حد  می شود،  انجام  بوته کاری  و  جنگل کاری  که  مختلفی  مناطق 
امکان، گونه های متنوعی کاشته شوند. یکی از مهم ترین دالیل استفاده 
از تنوع گونه ای در بوته کاری ها و جنگل کاری ها این است که هر گونه 
گیاهی، آفات و بیماری های خاص خود را دارد و کاهش تنوع کشت 
در سطح گسترده، زیستگاه مناسبی را برای آفات و محیط نامناسبی 
برای دشمنان طبیعی آفات فراهم خواهد کرد )شیشه بر، 1385؛  را 
فرار و همکاران، 1396؛ Root, 1973(. به همین دلیل، هنگامی که 
از تنوع گونه ای استفاده می شود، اگر یکی از گونه های کاشته شده در 
معرض خطر قرار  گیرد، با حضور سایر گونه های گیاهی، جای گونه 
آسیب دیده پر شده و درمجموع تنوع گونه ای به پایداری اکوسیستم 
کمک خواهد کرد. واضح است که اکوسیستم تک کشتی ناپایدار است 
گونه های  تبدیل  یا  آفات،  طغیان  به  منجر  تنوع  کاهش  به دلیل  و 
غیرآفت به آفت خواهد شد )Root, 1973(. به عنوان مثال، درختان 
تاغ و بوته های آتریپلکس، هر کدام آفات و بیماری های خاص خود 
را دارند و هنگامی که به صورت تک گونه ای کاشته شوند، با حمله 
آفات و بیماری های خطرناک با خسارت جدی مواجه خواهند شد 
و عرصه بوته کاری یا جنگل کاری شده در معرض تهدید و نابودی 
قرار خواهد گرفت، ولی اگر گونه های دیگری نیز در عرصه حضور 
داشته باشند و به تنوع گونه ای توجه شده باشد، جهت گیری آفات 
به  گونه ای  تنوع  درنتیجه،  می شود،  مختل  میزبانهایشان  به  نسبت 
پایداری عرصه بوته کاری یا جنگل کاری شده کمک خواهد کرد. 
احمدی )1391( در بررسی آفات آتریپلکس های دست کاشت در 
استان گلستان، سه گونه از سوسک های سرخرطومی را، که در 
زمره آفات درجه اول قرار دارند، شناسایی کرده است. مدیریت 
تنوع  افزایش  و  گیاهی  پوشش  غنی سازی  به  نیاز  آفات  این 
کاشت  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  همواره  دارد.   گونه ای 
گونه های متعدد در جنگل های دست کاشت، تاب آوری اکوسیستم 

شکل 1- اکوسیستم شکننده به دلیل عدم استفاده از تنوع گونه ای )عکس از: فرزانه کازرانی(
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تک کشتی   ارتباط   )1396( همکاران  و  فرار  می دهد.  افزایش  را 
در  نواری  دو  برگ خوار  با طغیان شب پره  کنوکارپوس  گیاه  بی رویه 
جنوب کشور را بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان داد، در گذشته 
شب پره برگ خوار دو نواری به صورت پراکنده و با جمعیت کم روی 
درختان کنار مشاهده می شد، در حالی که هم اکنون، یک تهدید جدی 
برای توسعه جنگل های کنار، آکاسیا و کنوکارپوس در مناطق جنوبی 
کشور است. در حقیقت، برخی آفات روی گونه های خاصی نسبت 
به سایر گونه ها تأثیر بیشتری دارند، بنابراین، کاشت گونه های متعدد 
و سازگار با محیط سبب می شود، وضعیت پوشش گیاهی تا حدودی 

حفظ شود و خسارت ها به حداقل برسد.

عدم مرتع کاری و جنگل کاری گیاهان میزبان، در کانون های 
آلوده به آفات و بیماری ها

در بعضی از بوته کاری ها و جنگل کاری ها مشاهده شده است که بعضی 
از گونه ها که به آفت خاصی حساسیت دارند در منطقه کاشته شده اند، 
عدم توجه به این نکته مهم، عدم موفقیت بوته کاری و جنگل کاری انجام 
شده در کانون آلودگی به آفت را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال 
گونه Atriplex lentiformis به موش حساس است و موش می تواند 
خسارت بسیار باالیی به این گونه وارد کند، بنابراین در مناطقی که 
نیست  مورد  تأیید  آتریپلکس  کاشتن  است  موش  به  آلودگی  کانون 
شود.  جلوگیری  آفت  به  حساس  گونه  کاشتن  از  می شود  توصیه  و 
احمدی رکن آبادی )1377(، ازدیاد جمعیت موش و خسارت آنها به 
طوقه بوته های A. lentiformis  را یکی از دالیل اصلی خشک شدن 
نیز  آن در منطقه چاه افضل یزد، دانست. توکلی و فرهنگی )1375( 
افزایش موش را در مناطق مختلف آتریپلکس کاری استان خراسان 
بنابراین، الزم است در مناطقی که کانون آلودگی به  گزارش کردند. 
گونه ای خاص از آفت وجود دارد، از کشت گیاهان حساس به آن 

آفت خودداری، یا از گیاهان مقاوم استفاده شود. 

عدم مرتع کاری و جنگل کاری گیاهان میزبان، لزوم توجه 
در  رشدیافته  نهال  های  و  نشا  ها  مرغوبیت  و  سالمت  به 

خزانه، به هنگام انتقال آنها به عرصه  های طبیعی
ریشه، ساقه و شاخه هاي یک بوته یا نهال مرغوب باید کاماًل سالم 
و عاري از هر گونه آلودگي و ابتال به آفت یا بیماري یا نماتد باشد. 
یکی از مهم ترین دالیل عدم موفقیت جنگل کاری ها و بوته کاری ها، 
خزانه  گلخانه،  از  بیماری  یا  آفت  به  آلوده  و  غیرسالم  نهال  انتقال 
بخش  می شود،  گفته  نماتدها  در مورد  است.  عرصه  به  نهالستان  و 
می آیند.  به وجود  آلوده  نهال های  از  نماتدها،  به  آلودگی  از  بزرگی 
یا  از طریق خاک  مختلف  مکان های  به  نماتد  ورود  به عبارت دیگر، 
منطقه  به  نماتد  ورود  از  جلوگیری  برای  می شود.  منتقل  آلوده  گیاه 
عاری از آفت الزم است نهال ها از نهالستان های قابل اطمینان تهیه 
شوند. نهالستان های نامعتبر نهالستان هایی هستند که مجوز تولید نهال 
ندارند و نهال ها در آنها برای چندین سال پیاپی در زمین ثابتی تولید 
می شوند. طبیعی است توزیع نهال آلوده می تواند منشأ آلودگی اولیه و 
سبب انتقال نماتد و نیز سایر پاتوژن ها به منطقه عاری از آفت باشد 
)Verdejo-Lucas and Talavera, 2009(، زیرا شالوده و بنیاد 
یک نهال سالم و مرغوب در نهالستان پي ریزي مي شود، چنانچه نهالی 
بیماري یا آفت خاصي، آلوده شود، این آلودگی، با  نهالستان به  در 
انتقال نهال، به عرصه منتقل می شود و منجربه اشاعه بیماري به نقاط 
دیگر و درنهایت خشک شدن درختان حاصل در اثر بیماري می شود. 
عالوه بر عاری بودن از آفات و بیماری ها و داشتن گواهی سالمت، 
بهداشت و کنترل کیفیت از کمیته فني نظارت بر تهیه و توزیع نهال 
سازمان جهاد کشاورزي، همچنین داشتن اصالت ژنتیکی نیز الزامی 
کافي  دقت  با  را  نهالستان ها  باید  نهال ها،  تهیه  براي  بنابراین،  است. 
انتخاب کرد و از نهالستان معتبری که مدیریت قوي دارد و کلیه نکات 
فني و ضوابط و مقررات مربوط به نهالستان را رعایت مي کند نهال 

شکل 2- کاشت گونه Atriplex  در کانون آلودگی به موش در استان خراسان )عکس از: 
محمدابراهیم فراشیانی(

شکل 3- تاغ کاری در کانون های آلودگی به آفت ملخ کوهان دار 
و خشکیدگی کامل تاغ )عکس از: محمدابراهیم فراشیانی(
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شکل 4- آلودگی ریشه نهال به قارچ مولد پوسیدگی ریشه )عکس از: 
محمدابراهیم فراشیانی(

شــکل 5- اســتفاده از خاک سنگین و نامناسب )عکس از: محمدابراهیم 
فراشیانی(

سالم، قوي، مرغوب و شناسنامه دار تهیه کرد. این موضوع می تواند 
یکی از دالیل عدم موفقیت جنگل کاری ها و بوته کاری ها در عرصه 

باشد.

لزوم توجه به خصوصیات رویشگاهی و تطابق آن با نیاز 
و  مرتع کاری  ها  برای  شده  توصیه  گونه  های  اکولوژیک 

جنگل کاری  های مناطق بیابانی
در نظر گرفتن بستری مناسب برای استقرار نهال و بوته حائز اهمیت 
شیمیایی  و  فیزیکی  خواص  آب،  کیفیت  و  کمیت  بررسی  است. 
)دانه بندی، خلل و فرج، تهویه آب و هوا در خاک، مواد غذایي، درجه 
و  )وجود  بیولوژیکی  خواص  و  گیاه(  برای  الزم  کمیاب  مواد   ،pH
فعالیت میکروارگانیسم ها، میکروریزها، فعالیت کرم خاکی( خاک در 
نخواهد  امکان  آب  نفوذ  سرعت  میزان  بررسی  و  مختلف  عمق های 
فراوانی  حتی  یا  کمبود  از جمله  غیرزنده،  و  زنده  تنش های  داشت. 
امالح و آب، سرعت جوانه زنی و رشد را کاهش می دهد یا به طور 
 Ashraf( کامل از جوانه زنی بذر و ظهور گیاهچه جلوگیری می کند
تنش های  به  گیاهان  انواع  مقاومت  تنها  نه   .)and Follad, 2005
مختلف متفاوت است، بلکه در یک گیاه، مقاومت در مراحل مختلف 
زندگی نیز می تواند متفاوت باشد )طویلی و همکاران، 1393(. بدیهی 
است که نهال و بوته به شرایط محیطی از جمله آب و خاک ، به ویژه 
که  می شود  توصیه  و  است  بسیار حساس  زندگی  مراحل  اوایل  در 
مناطق  در  نهال کاری ها  و  بوته کاری ها  در  مناسب  آب  و  خاک  از 
بیابانی استفاده شود. به عنوان مثال مشاهده شده است که حتی نهال ها 
هنگام  و  رشد  مراحل  اولین  در  شورپسند  گونه های  بوته های  و 
شیمیایی  فیزیکی،  شرایط  و  آب  شوری  به  عرصه  در  آنها  استقرار 
هستند  حساس  بسیار  محیطی  شرایط  سایر  و  خاک  بیولوژیکی  و 
و شوری آب و خاک و نامناسب بودن آنها، یا نامناسب بودن سایر 
نهال های  و  بوته ها  به  جدی  بسیار  آسیب  می تواند  محیطی  شرایط 

تازه کاشته شده وارد کند و از عوامل مهم عدم موفقیت بوته کاری و 
جنگل کاری محسوب می شود. بنابراین، توصیه می شود که این مهم در 
نهال کاری و بوته کاری ها مدنظر قرار گیرد. همچنین در مناطق بیابانی 
به دلیل کمبود منابع مناسب باید از گونه های با دامنه وسیع بردباری 

اکولوژیکی استفاده کرد. 

لزوم استفاده از میکروارگانیسم های مفید خاک برای کاهش 
جنگل کاری  های  و  مرتع کاری  ها  در  محیطی  تنش های 

مناطق بیابانی
همان  طور که گفته شد گیاهان بیابانی با چالش های کم آبی و کمبود 
شدید  تابش  همچنین  خاک،  کیفیت  بودن  نامساعد  مغذی،  مواد 
که  دما  روزانه  شدید  تغییرات  بزرگ  دامنه  و  باال  دمای  خورشید، 
هستند.  روبه رو  می شوند،  مشاهده  بیابان  اکوسیستم های  در  اغلب 
همچنین، این محیط ها متأثر از عوامل غیرزنده و میکروارگانیسم های 
تأثیر  اکوسیستم ها  این  عملکرد  و  ساختار  بر  که  هستند  بومی  زنده 
می گذارند. میکروارگانیسم های مفید خاک به ویژه قارچ های همزیست 
گیاهان  بقای  و  استقرار  کلیدی در  و  اساسی  از عوامل  میکوریزایی 
بیابانی  گیاهان  طبیعی،  رویشگاه های  در  محیط های خشک هستند. 
دارند  باالیی  بقای  قدرت  محیطی،  نامساعد  در شرایط  میکوریزایی 
که بخشی از این امر به دلیل افزایش قابلیت جذب مواد مغذی و در 
دسترس بودن آب است که توسط قارچ های میکوریزایی به گیاهان 

 .)Apple, 2010( میزبان فراهم می شود
در  حیات  مهم  جنبه های  از  میکوریزایی  همزیستی  ایجاد  از این رو، 
زمینه  در  به ویژه  را  باالیی  توجه  امروزه  که  است  بیابانی  گیاهان 
را  گیاهان  داشت  فعالیت های  و  گیاهان  کاشت  اکوسیستم،  مطالعات 
در سرزمین های خشک و نیمه خشک به خود اختصاص داده است 
موارد،  از  بسیاری  در  می شود  گفته  به طوری که   .)Apple, 2010(
مقادیر کم مایه تلقیح میکوریزا در خاک مناطق آسیب دیده در احیای 
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داشته  اساسی  نقش  آن  در  گیاهی  پوشش  استقرار  و  موفقیت آمیز 
تاکنون   .)Azul et al., 2014 )Quoreshi et al., 2008؛  است 
بسیاری از مناطق آسیب دیده در نقاط مختلف، با استفاده از ابزارهای 
تلقیح  نهال های  کاشت  شامل  ابزارها  این  شده اند.  احیا  بیولوژیکی 
شده با قارچ های میکوریزا، تثبیت کننده های نیتروژن، اکتینومایست ها 
و  سالمت  ارگانیسم ها  این  است.  بوده  رشد  محرک  باکتری های  و 
سازگاری گیاه میزبان را افزایش می دهند و به دلیل داشتن توانایی های 
و  مغذی  مواد  جذب  طریق  از  گیاه  رشد  تحریک  در  منحصر به فرد 
تعدیل سطح  نیتروژن،  تبدیل  فیتوپاتوژن ها، جذب و  با  مبارزه  آب، 
فیتورمون ها، بهبود سالمت خاک از طریق افزایش ذخیره کربن آلی 
و تولید اگزوپلی ساکارید و احتباس آب، در شرایط تنش )شکل 6( 

 .)Alori et al., 2020( کاربرد و بهره وری قابل مالحظه ای دارند
در  گیاهان  تلقیح  یادشده،  مختلف  میکروارگانیسم های  میان  در 
ترکیبات  با  به عرصه های آسیب دیده،  آنها  انتقال  از  پیش  نهالستان، 
با  سازگار  راهکار  مناسب  ترین  میکوریزا  میزبان-قارچ  مناسب 
محیط زیست، به ویژه در اکوسیستم آشفته و شکننده ای مانند بیابان ها 
این   .)Smith and Read, 2008 )Bois et al., 2005؛  است 
برابر  در  بافر  ایجاد  آب،  و  مغذی  مواد  تقویت جذب  برای  راهکار 
تنش های مختلف و افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماری زا و برای 
 Quoreshi et ؛Marx, 1991( افزایش عملکرد نهال ضروری است

.)Alori et al., 2020 ؛al., 2008
به طور خاص، گیاهان میکوریزایی توان فیزیولوژیکی باالتری داشته 
و جذب فسفر، نیتروژن، کلسیم، منیزیم و آهن در آنها افزایش یافته 

 )Smith and Read, 2008 )Bohrer et al., 2003؛  است 
Sán- است  باالتر  گیاهان،  این  در  خشکی  به  مقاومت  )همچنین 

استرس های  به  نسبت  و   )chez-Díaz and Honrubia, 1994
 Gaur and( محیطی مختلف مانند شوری، اسیدیته و فلزات سنگین
تحمل   )Mitchell and Gibson, 2006 Adholeya, 2004؛ 
به گیاهان غیرمیکوریزایی رقبای  این گیاهان نسبت  بیشتری دارند. 
 )Liu et al., 2007( قوی تری هستند و در برابر آلودگی های قارچی
می دهند  نشان  خود  از  بیشتری  مقاومت  حشرات  از جمله  آفات  و 

.)Laird and Addicott, 2007(
به ویژه  خاک،  مفید  میکروارگانیسم های  از  موفقیت آمیز  استفاده 
قارچ های میکوریز برای احیای اکوسیستم های آسیب دیده و شکننده 

در شکل 7 نشان داده شده است.
از قارچ های  با استفاده  تلقیح  برنامه  به طور مثال، مراحل اساسی در 
میکوریز عبارتند از: )1( شناسایی و مشخص کردن مکان های بالقوه 
برای احیای گیاهان، )2( جمع آوری، جداسازی و شناسایی قارچ ها، 
آزمایشگاه  انتخاب  روش های  طریق  از  قارچ ها  غربالگری   )3(
گلخانه ای  انتخاب   )4( گونه ها،  امیدوارکننده ترین  شناسایی  برای 
سویه قارچی مناسب در تعامل با گیاهان میزبان برای برنامه تلقیح 
گیاهی  گونه های  تلقیح   )6( مناسب،  تلقیح  مایه  تولید   )5( بعدی، 
بومی هدف، )7( کاشت نهال های تلقیح شده در سایت های هدف و 
بر رشد، استقرار و تداوم  انجام آزمایش های صحرایی، )8( نظارت 

همزیستی معرفی شده و سرانجام )9( ارزیابی موفقیت برنامه تلقیح.

شــکل 6- نقش میکروارگانیســم های مفید خاک در رشــد گیاه، بهبود ســالمت خاک و کاهش تنش های زنده و غیرزنده و آثار منفی تغییر اقلیم
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لزوم توجه جدی به دیرزیستی بوته  ها و درختچه  های کاشته 
شده در مناطق بیابانی

اکوسیستم های مناطق بیابانی در صورت تخریب، بسیار دیرتر از سایر 
بیابان  اکوسیستم  زیستی  توان  از آنجایی  که  و  می شوند  احیا  مناطق 
بسیار شکننده و پایین است، بهره برداری بیش از حد از آن، موجب 
به منظور  درختان  قطع  می شود.  بیابانی  مراتع  و  جنگل  قهقرایی  سیر 
ضعیف  درنهایت  و  خشک سالی  دام،  بی رویه  چرای  سوخت،  تأمین 
و  تخریب  مهم  عوامل  از  بیماری ها  و  آفات  حمله  و  درختان  شدن 
به عنوان مثال،  به شمار می روند.  بوته کاری ها  و  تهدید جنگل کاری ها 
این موارد در جنگل های دست کاشت تاغ روستای حارث آباد، فسنقر 
و برزوی سبزوار مشاهده می شود. همچنین باید توجه داشت هر گونه 
گیاهی، طول عمر مفیدی دارد و بعد از آن در اثر دیرزیستی و فعالیت 
آفات ثانویه از بین خواهد رفت، توصیه می شود با توجه به این نکته 
در جنگل کاری هایی که درختان و بوته ها در آنها به مرحله دیرزیستی 
رسیده اند، اقدام الزم و مؤثر با کاشت و جایگزینی گونه های گیاهی 

در  به عنوان مثال  شود.  انجام  عرصه  نگهداری  و  احیا  جهت  جدید 
طرح های مدیریت جنگل های دست کاشت مناطق بیابانی استان قم، 
انتخابی درختانی که به سن دیرزیستی  عملیات جوان سازی و قطع 

رسیده اند، در دستور کار قرار دارد.

انتخاب گونه مناسب و سازگار با شرایط محیطی منطقه
امروزه با توسعه و افزایش مناطق بیابانی، لزوم توجه بیشتر به گونه هاي 
مناسب براي جلوگیری از پدیده بیابان زایی، تثبیت ماسه هاي روان، 
تجدید حیات و پویایی اکوسیستم شکننده مناطق بیاباني بیش ا زپیش 
نمایان شده است )محمودی و همکاران، 1391؛ کریمیان و همکاران، 
1397(. انتخاب گونه مناسب، کلیدی ترین و مهم ترین عامل موفقیت 
در بوته کاری و جنگل کاری مناطق بیابانی است و این ضرورت بدون 
میسر  رویشگاه  دقیق  شناخت  و  محیطی  عوامل  ارزیابی  و  بررسی 
نخواهد بود )شبان و عباسی، 1387؛ شبان و قدوسی، 1388(. چنانچه 
گونه به درستی انتخاب نشود، حتی اگر سایر عملیات نیز، با دقت و 

شکل 7- راهکار افزایش موفقیت بوته کاری و جنگل کاری در اکوسیستم های خشک و نامساعد با استفاده از میکروارگانیسم های مفید خاک
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نمی رساند.  موردنظر  هدف  به  را  ما  شود،  انجام  هم  زیادی  مراقبت 
به طور کلی سازگاری به خشکی، مقاومت در برابر شوري و قلیائیت 
قدرت  بودن  دارا  قوی،  و  بودن سیسـتم ریشه ای عمیق  دارا  خاک، 
ذخیره آب در اندام هوایی و تولید تاج پوشش مطلوب، از ویژگی های 
گیاهان مناسب احیای مناطق خشک است )کنشلو، 1380(. با توجه 
به همه شرایط محیطی و اقلیمی، کمبود منابع آب در مناطق بیابانی، 
همچنین فون و فلور، سازگاری با منطقه و تهدیدهای گیاه پزشکی که 
وجود دارد، الزم است در انتخاب گونه دقت الزم شود. به عنوان مثال 
عدم  و  کشور  طبیعی  عرصه های  در    A. lentiformis گیاه  کشت 
در  کافی  بررسی  فقدان  نشان دهنده  آن،  طبیعی  زادآوری  توانایی 
انتخاب گونه مناسب و در نظر نگرفتن شرایط اکولوژیک الزم بوده 
است )کریمیان و همکاران، 1397(. چنانچه نتایج تحقیق آذرنیوند و 
 A. آتریپلکس،  گونه  بررسی کشت سه  در   )1387( زارع چاهوکی 
گونه  داد،  نشان   A. halimus و   lentiformis، A. canescens
A. canescens نسبت به دو گونه دیگر مقاومت بیشتری به سرما 
دارد و هر سه گونه به ویژه دو گونه اول در بارندگی های کمتر از 200 
میلی متر ناموفق هستند و بیشترین تولید را در بارندگی سالیانه بیشتر 
از 350 میلی متر دارند. این مسئله، لزوم اطالعات کافی را در  مورد 
 نیازهای اکولوژیک گونه های گیاهی و انطباق آن با محیط موردنظر 
برای کاشت نشان می دهد، در غیر این  صورت باعث عدم موفقیت 

خواهد شد. 

اجرای طرح هوشمند پایش آفات و بیماری های گیاهی در 
مرتع کاری  ها و جنگل کاری  های مناطق بیابانی

 درمورد آفات و بیماری های مهم گونه های جنگلی و مرتعی در مناطق 
بیابانی، اطالعات کامل، دقیق و جدیدی وجود ندارد و ضروری است 
با پایش مؤثر و مستمر گونه های گیاهی در مناطق بیابانی، از وضعیت 
درنهایت  و  شود  اطالع حاصل  منطقه  در  آنها  بیماری های  و  آفات 
اقدام الزم برای مدیریت کنترل آنها انجام شود. به عنوان مثال پایش 
روی  موردی  به صورت  ایرانی-تورانی  منطقه  بیماری های  و  آفات 
آفات درختان تاغ )شپشک، پسیل، ملخ کوهان دار، پروانه بذرخوار، 
و  صادقی  1382؛  )عبائي،  است  شده  انجام  موش ها(  و  موریانه 
کاوسی، 1392(. محمودی )1382( در بررسی آفات و بیماری های 
گونه   3 آفت،  گونه   13 ورامین،  منطقه  در  سیاه  تاغ  درختچه های 
بیماری و 9 گونه از سایر عوامل زیان آور را معرفی کرده است. آفات 
که  قیچ  اسکنبیل، گز، سنجد و  بیماری های گونه های درختچه ای  و 
از گیاهان رایج منطقه ایرانی-تورانی هستند نیز، بررسی شده است 
اجرای طرح  عبائي، 1394(. ضرورت  و  )عبائي، 1377؛ عسکری 
تهیه  و  ایرانی-تورانی  منطقه  در  بیماری ها  و  آفات  پایش  هوشمند 
آفات  پایش  همچنین،  می رسد.  نظر  به  الزم  جامع  اطالعات  بانک 
و بیماری ها می تواند به ارزیابی وضعیت جمعیتی و طغیانی آفات و 
بیماری های کلیدی در منطقه مورد نظر برای جنگل کاری کمک کند و 
در نتیجه زیر بنای پیشگیری و مدیریت به موقع آفات و بیماری ها را 
در منطقه مورد نظر فراهم کند. بدیهی است، بدون انجام پایش آفات 

شــکل 8- عدم توجه به دیرزیستی بوته  های مرتع کاری شده )عکس از: 
فراشیانی( محمدابراهیم 

شــکل 9- عدم انتخاب گونه مناســب و سازگار با شرایط منطقه و خشکیدگی 
نهال در اثر شــرایط محیطی )عکس از: محمدابراهیم فراشیانی(
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شــکل 10- پایش ملخ کوهان دار تاغ در تاغ زارهای منطقه ایرانی- تورانی 
)عکس از: سمیرا فراهانی(

روستاییان مؤثر خواهد بود، از این رو موردپسند و حمایت توده های 
روستاییان  توسط  آنها  از  محافظت  و  گرفت  خواهد  قرار  روستایی 
انجام خواهد شد، اما گونه های درختی در جنگل کاری های شهری، 
به گونه ای انتخاب می شوند که زیباسازی و سرسبزی منطقه را بهبود 

بخشند.
بیابان  شکننده  اکوسیستم  در  کاشت  برای  فنی  پیشنهاد های  برخی 

به طور خالصه در ادامه، ارائه شده است:
پس از کاشت گیاهان منتخب، نباید در معرض چرای دام قرار گیرند 
و علف های هرز باید به صورت دستی برداشت شوند. در این مدت، 
چرای دام باید با همکاری فعال مردم، انجام و توسعه مراتع به صورت 
درنتیجه  شود.  مهار  دام  حمل و نقل  ظرفیت  افزایش  کنار  در  علمی 
شوند،  حفظ  صحیح  مدیریت  اعمال  با  کاشته شده  گیاهان  چنانچه 
این گیاهان، زمینه توسعه، گسترش و  از  بهره برداري  مي توان ضمن 
زادآوری آنها را نیز فراهم آورد. همچنین، ترویج ایجاد چراگاه های 
مصنوعی، به طور مثال از طریق کشت گیاهان علوفه ای )گندمیان، یا 

و بیماری ها در عرصه های جنگلی و عدم آگاهی به وضعیت آنها، 
امکان جنگل کاری و بوته کاری موفق وجود ندارد، تمام تالش ها 
و سرمایه گذاری ها در این رابطه، توسط عوامل آفات و بیماری زا 
و  مدیریت  و  رفت  خواهند  بین  از  و  می گیرند  قرار  تهدید  مورد 
امر  این  انجام  بیماری ها میسر نخواهد شد.  پایدار آفات و  کنترل 
آبخیزداری  و  مراتع  سازمان جنگل ها،  عهده  از  تنهایی  به  خطیر، 
کشور خارج است و ضروری است که این کار با همکاری مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و سازمان حفظ نباتات کشور انجام 

شود. 

ارتباط مستمر و مؤثر بین دفاتر مختلف سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفظ نباتات کشور و 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
در  مشکالت  بروز  و  موفقیت  عدم  دالیل  از  یکی  موضوع  این 
نهال کاری ها، بوته کاری ها و سایر عرصه های منابع طبیعی در مناطق 
بدون  که  است  شده  مشاهده  مواردی  در  به عنوان مثال  است.  بیابانی 
داشتن ارتباط مؤثر با سازمان حفظ نباتات کشور و مؤسسه تحقیقات 
بیماری ها در  جنگلها و مراتع کشور، پایش مستمر و مؤثر آفات و 
عرصه های مختلف انجام نشده و از وضعیت آفات مهم منطقه اطالع 
دقیق و جدیدی در دسترس نبوده است، درنتیجه نهال کاری و بوته کاری 
در کانون های آلودگی به آفت انجام شده، یا مورد حمله آفات قرار 
گرفته و در نهایت مشکالت عدیده ای پیش آمده است. همچنین شایان 
ذکر است که کنترل آفات عمومی مانند موش و ملخ به تنهایی از عهده 
دفتر بیابان و سایر دفاتر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
خارج است و ضرورت دارد همکاری مؤثر و مستمر بین این سازمان، 
سازمان حفظ نباتات کشور و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
شکل گیرد تا امکان برداشتن گامی مؤثر در کنترل این گروه از آفات 

فراهم و اقدامات الزم به موقع انجام شود.

نتیجه گیری کلی
گیاهی  پوشش  که  هستند  اکوسیستم  از  خاصی  نوع  بیابانی  نواحی 
کمی دارند. این شرایط اقلیمي و ادافیکي برای استقرار تنوع باالیی 
از گیاهان و جانوران مناسب نیست. امروزه تالش های فراوانی برای 
بهبود وضعیت پوشش گیاهی در چنین اقلیم هایی در جریان است که 
بهبود می بخشد. مطالعه روش  را  منطقه  به نوبه خود، شرایط محیطی 
جنگل کاری در این مناطق، در نواحی مختلف دنیا و نیز کشور ما ایران 
مهم ترین  و  اولین  مناسب،  گیاهی  گونه های  انتخاب  می دهد،  نشان 
نکته ای است که در میزان موفقیت کشت و کار در این مناطق مؤثر 
است، از این رو باید در خصوص نوع و تنوع گونه های گیاهی مورد نیاز 
در  گونه ها  این  بومی  و  محلی  پذیرش  شود.  تصمیم گیری  به درستی 
برنامه های  تمام  موفقیت  میزان  در  که  است  عاملی  دومین  منطقه، 
کاشت مؤثر است. در جنگل کاری های خارج از محدوده های شهری، 
مفید  فرعی  محصوالت  کشت،  برای  منتخب  درختی  گونه های  اگر 
برای مردم بومی یا دام های آنها را فراهم کنند، بی شک، در معیشت 
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به منظور  فعالیت هاي کشاورزي  با  تلفیق دامپروري  نیز  لگومینوز( و 
افزایش درآمد روستاییان و کاهش هر چه بیشتر فشار بر بوته کاری ها 

و جنگل کاری ها مؤثر به نظر مي رسد.
درجه  بودن  باال  آب،  منابع  شدید  کمبود  به دلیل  بیابانی  مناطق  در 
الزم  گیاه،  و  خاک  سطح  از  آب  شدید  تعرق  و  تبخیر  و  حرارت 
است، ضمن برآورد دقیق آب مورد نیاز گیاهان، راه های صرفه جویی 
از  استفاده  مثال،  برای  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  آب  مصرف  در 
مواد پوشاننده خاک )مالچ(، یکی از راه های کاهش میزان تلفات آب 
حفاظتی،  پوشش  به صورت  می توانند  مالچ ها  است.  خاک  سطح  از 
ایجاد  گیاهان  ریشه  اطراف  یا  زمین،  روی  گسترده  و  مجزا  الیه ای 
کنند. این مواد ضمن اینکه سطح خاک را از گزند باد و باران و سایر 
عوامل مصون می دارند، با ایجاد سایه، یا مانعی در مقابل حرکت هوا 
حفظ  درنتیجه  و  از خاک  آب  تبخیر  کاهش  سبب  زمین،  در سطح 
شده  خاک  حرارتی  تغییرات  مانع  همچنین  می شوند.  خاک  رطوبت 
و احتمااًل حاصلخیزی و محصول دهی خاک را نیز افزایش می دهند. 
گیاهان،  اطراف  میکروکلیما در  ایجاد  با  مواد می توانند  این  به عالوه 

میزان رشد آنها را تحت تأثیر قرار دهند.
گام مهم بعدی در اجرای پروژه های جنگل کاری در مناطق بیابانی، 
بزرگ ترین  از  بادی  فرسایش   درواقع،  است،  خاک  تثبیت  و  حفظ 
در  درختان  و  بوته ها  کاشت  با  است.  بیابانی  مناطق  در  چالش ها 
بخش کمربندی مناطق مورد نظر برای جنگل کاری، می توان با پدیده 
پدیده خاک حاصلخیز را  این  مقابله کرد.  بیابان  بادی در  فرسایش 
از زمین های دیم خارج می کند و باعث رانش شن و تجمع تپه های 
شنی می شود. مناسب ترین روش در کـاهش سـرعت بـاد و تثبیـت 
خاک، کشت گونه های گیاهی مناسب کنترل فرسایش باد است، در 
غیر این صورت، وزش بادهای شدید پروژه های جنگل کاري منطقه 
نهال های  تلفات  و  مدفون شدن  مواجه می کند و خطر  با مشکل  را 
تازه کاشت را در پی خواهد داشت. در کنار این بادشکن های گیاهی 
از رشد  به حدی  از یک سال  که قدرت رشد سریعی دارند و پس 
می رسند که قادرند در مقابل باد ماسه های منطقه مقاومت کنند و با 
نیز  و  مالچ پاشی  از  می توان  منطقه،  بادخیز  شرایط  شدت  به  توجه 
احداث بادشکن های غیرزنده برای حفظ نهال های تازه کاشت استفاده 

کرد.
ریشه  همزیست  میکروارگانیسم های  که  است  شده  مشخص  امروزه 
به طور  می توانند  رشد(  محرک  باکتری های  و  میکوریز  )قارچ های 
نامساعد  در شرایط  میزبان  گیاهان  بقای  و  استقرا، رشد  در  مؤثری 
اقلیمی و ادافیکی کمک کنند. به ویژه از آنجایی که به تازگی پیشرفت های 
چشمگیری در دست ورزی این میکروارگانیسم ها حاصل شده است، 

اکنون می توان از پتانسیل آنها در این زمینه بهره برد.
یکی از اهداف اصلی جنگل کاری، باید کنترل بیابان زایی و نیز تولید 
چوب برای نیازهای محلی باشد، چرا که تولید تجاری و دسترسی 
به چوب )در جنگل های طبیعی مستعد یا در مزارع زراعت چوب( 
محدود است. اما ذکر این نکته الزم است، برخی از گونه های درختی 
مقاوم به خشک سالی، که برای کمربندهای پناهگاهی و احیای کویر 

استفاده می شوند، نیز ممکن است محصوالت فرعی مفید و با ارزش 
تجاری باال تولید کنند، از این رو می توان آنها را در جنگل کاری ها مد 
نظر قرار داد. به عالوه، باغ ها و مزارعی می توانند مد نظر قرار گیرند 
که ممکن است علوفه ارزشمندی را برای دام ها، حتی میوه هایی را 
انسان و مواد غذایی و سرپناه حیوانات وحشی تولید  برای مصرف 

کند.
مشارکت و همکاری مردم روستایی و شهری در پروژه های درخت کاری 
بیابان  شکننده  اکوسیستم  مدیریت  و  محیط زیست  از  حفاظت  برای 
ضروری است. الزم است هم مردم، هم مؤسسات تحقیقاتی و اجرایی 
تعادل  از محیط زیست و حیات وحش و حفظ  برای حفاظت  دولتی 

اکولوژیکی برای تضمین زندگی آیندگان دست به دست هم دهند.
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