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تغییرات اقلیمی در جهان و آثار آن در 
کشور به ویژه خشک سالی و استرس آبی بر اکوسیستم های 

طبیعی در سال های اخیر، سبب بروز پدیده هایی از جمله زوال برخی از 
اکوسیستم ها شده و توجه مسئوالن کشور را برای چگونگی مواجه شدن با این 

پدیده ها به خود جلب کرده است. در این رابطه، پایش عرصه های طبیعی اعم از جنگل ها، 
مراتع و بیابان ها با هدف دست یابی به اطالعات صحیحی، که روند تغییرات این اکوسیستم های 

طبیعی را نمایان کند، از ضروریاتی است که برای مدیران کشور در تدوین برنامه های اجرایی، 
الزم و حیاتی است. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، برنامه های جامعی را برای آماربرداری 

برنامه ها، نشریه  این  اهمیت  به دلیل  اجرا داشته است.  پایش اکوسیستم های طبیعی کشور در دست  و 
طبیعت ایران در بخش گفت وگوی چالشی این شماره، با حضور دست اندرکاران این برنامه کالن، موضوع 
می کند. تبیین  را  به دست آمده  نتایج  از  مختصری  و  بررسی  را  کشور  مهم  طبیعی  اکوسیستم های  پایش 
مهمانان این گفت وگو آقایان دکتر عادل جلیلی، دکتر مهدی پورهاشمی، دکتر محمد خسرو شاهی، دکتر 

علیرضا افتخاری، دکتر محمدابراهیم فراشیانی و سرکار خانم دکتر فاطمه سفیدکن هستند.
طبیعت ایران: از چند سال گذشته، برنامه پایش عرصه های طبیعی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور به عنوان برنامه اصلی و کالن، طراحی و در حال اجراست. آقای دکتر جلیلی، چه عواملی 

سبب توجه محققان بخش های تحقیقات جنگل، مرتع، بیابان و حمایت و حفاظت در مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور به برنامه پایش شد؟ 

دکتر عادل جلیلی )ریاست محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و 
رئیس شورای راهبردی مؤسسه( 

امروزه، بحث تغییراقلیم، به عنوان یک پدیده طبیعی، اتفاق افتاده 
پذیرفته اند،  را  آن  همگان  و  است  وقوع  درحال  و 

این موضوع به صورت جدی 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
پایش عرصه های طبیعی در کشور

گفت وگوی چالشی
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دکتر فاطمه سفید کندکتر محمد ابراهیم فرآشیانی دکتر عادل جلیلیدکتر علیرضا افتخاری دکتر محمد خسروشاهی دکتر مهدی پورهاشمی
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به ویژه  دارد،  قرار  پیش روی جهانیان 
محیط های  روی  اقلیم  تغییرات  آثار 
تغییرات  است.  توجه  مورد  طبیعی 
اقلیم به زبان ساده ناشی از تغییر در 
اتمسفر  در  گلخانه ای  گازهای  میزان 
زمین است. میزان گازهای گلخانه ای 
در  زمین  سطح  در   co2 به خصوص 
انقالب  از  پیش  دوران  با  مقایسه 
افزایش داشته است  برابر  از 4  صنعتی، بیش 
و افزایش درجه حرارت، به عنوان بزرگ ترین 
چالش کره زمین و از جمله ایران، اولین پیامد 
افزایش بیش از چهار برابری گاز co2 است. 
مطالعاتی که توسط محققان مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور و با استفاده از داده های 

هواشناسی در بیشتر حوضه های آبریز ایران 
انجام شده است، نشان می دهد در سی سال 
گذشته درجه حرارت 1/2 سانتی گراد افزایش 
یافته است، این افزایش دما کاماًل تأیید شده، 
حداقلی،  حرارت های  درجه  در  به طوری که 
بیشتر ملموس بوده است. این افزایش درجه 
حرارت در مناطقی مانند ایران، که در کمربند 
خشکی کره زمین قرار گرفته، جدی تر است. 
محدودیت  حرارت،  درجه  افزایش  عالوه بر 
آب هم اتفاق می افتد، یعنی براساس تغییرات 
وارد  ما،  اکوسیستم های  در  متغیر  سه  اقلیم، 

عمل می شوند.
نخست، افزایش حجم co2 است، که هنوز 
آثار میزان و روند افزایش آن روی ساختار 
زیست شناختی در طبیعت ناشناخته است و در 
برنامه های پایش، مدنظر محققان در مؤسسه 
نبوده است، پس از آن، افزایش درجه حرارت 
و محدودیت های آب دو مقوله ای هستند که 
اکو سیستم های ما را به طور جدی، تحت تأثیر 
حرارت،  درجه  افزایش  داد.  خواهند  قرار 
جانوری،  و  گیاهی  گونه های  فنولوژی  بر 
موجودات میکروبی و ...، همچنین فیزیولوژی 
تغییرات  درنهایت،  گذاشت،  خواهد  اثر  آنها 
تغییرات  در رفتارهای تک  گونه ای منجر  به 
ساختاری در اکوسیستم خواهد شد. براساس 
پیش بینی های انجام شده، احتمااًل عالوه بر زوال 
اکوسیستم، جابه جایی اکوسیستم و جابه جایی 
به  پایین  جغرافیایی  عرض های  از  گونه ها 
باال یا از ارتفاعات پایین به باال مشاهده 
چه  جابه جایی ها  این  شد.  خواهد 
مرحله  در  اکوسیستم های  تأثیری  بر 
خواهد  ایران،  در  موجود  گذر 
اتفاقی  چه  درنهایت  گذاشت؟ 
رخ خواهد داد؟ اینها مواردی 
آنها  به  باید  ما  که  هستند 
بپردازیم. در کنار افزایش 
درجه حرارت، منابع 
محدود  آبی 
 ، ند می شو

کمبود آب در طبیعت، به دو شکل رخ می دهد، 
مطرح  آب  کمبود  تخریبی  بحث  نخست، 
آب  نبود  صورت  در  به عنوان مثال،  می شود، 
گیاه  شامل  آن  اکوسیستم  کل  مانداب ها،  در 
اولین  رفت،  خواهد  نابودی  به  رو  جانور  و 
اکوسیستم های وابسته به حضور آب ازجمله 
رودخانه ها  حاشیه  و  چشمه سارها  تاالب ها، 
تهدید  جدی  به طور  آب،  نبود  درصورت 

خواهند شد. 
است.  آب  استرس  تأثیر  بحث  دوم، 
تأثیر استرس آب در طبیعت در عمل بیشتر 
شدت  است.  آب  کمبود  تخریبی  بحث  از 
تحت  که  طبیعتی  در  اقلیم،  تغییر  تخریب 
تأثیر حضور، دخالت و مدیریت انسان است 
وقوع  است.  صدچندان  نیست،  بکر  دیگر  و 
و  جمعیت  افزایش  اقلیمی،  تغییرات  هم زمان 
پیشرفت های فناوری، که دسترسی های انسان 
در  را  آن  است،  داده  افزایش  طبیعت  به  را 
معرض خطر جدی قرار می دهد. بحث های ما 
در نشست های شورای راهبردی نشان می دهد، 
سؤاالت فراوانی در سطح دنیا و ایران، پیرامون 
این چالش بزرگ وجود دارد که هنوز پاسخی 

به آنها داده نشده است. 
در  پیچیده  خیلی  موضوع  این  وجود 
موضوع  طرح  سبب  که  بود  اکوسیستم ها 
دنیا  سراسر  در  پایش،  هم اکنون  شد.  پایش 
مختلفی  مقوله های  در  اکوسیستم،  عالوه بر 
حتی  و  بهداشت  سالمت،  زندگی،  ازجمله 
بحث های اقتصادی و اجتماعی نیز مورد توجه 
تغییر  آثار  بررسی  ما،  هدف  درواقع  است. 
تغییرات  در  انسان،  مدیریت  کنار  در  اقلیم، 
مورد  تحقیقاتی  رویکرد  اکوسیستم هاست. 
بیشتر  در  استفاده شده  دنیا،  سطح  در  توجه 
به  اکوسیستم  سازگاری  »بررسی  کشورها 
ecosystem base ad� )تغییرات اقلیمی« 

با  است،   )aptation to climate change
اهمیت  گوگل،  در  عنوان  این  جست وجوی 
مشخص  همگان  نظر  در  علمی  رویکرد  این 
خواهد شد. اکوسیستم ها، ازجمله پیچیده ترین 
سیستم ها هستند و پایش مبتنی بر این کارکرد، 
به طور ویژه مورد توجه است. بحث های ما در 
پذیرش رویکرد  پایش،  پیرامون  مؤسسه 
سازگاری اکوسیستم در برابر تغییرات 
تشکیل  ما،  اصلی  روش  است،  اقلیم 
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بانک داده های بزرگ است که اطالعات آن از 
سه منبع 1( داده های ماهواره ای، 2( داده های 
زمینی  برداشت   )3 و  هواشناسی  به  مربوط  
تشکیل خواهد شد. ذکر این نکته الزم است که 
ما، داده های مربوط به هواشناسی و ماهواره  ای 
را تولید نمی کنیم، بلکه از بانک های اطالعاتی 
موجود، استفاده می کنیم. منابع برداشت زمینی، 
مؤسسه،  در  ما  توجه  مورد  رویکرد  یعنی 
به طور  داده ها،  و  هستند  سایت محور  بیشتر 
برداشت  به صورت سیستمیک  دائم، ساالنه و 
داده ها  این  مجموعه  درنهایت،  می شوند، 
می توانند امکان بررسی و مطالعه مستمر و پویا 
را فراهم کنند و نشان دهند، آثار این تغییرات 
با  یعنی  بود.  خواهد  چگونه  اکوسیستم ها  در 
استفاده از این داده ها می توان، آثار تغییر اقلیم 
طبیعی،  رویشگاه های  و  اکوسیستم ها  در  را 
مدل سازی،  ظرفیت  از  استفاده  با  و  آشکار 

میزان و کیفیت این تغییرات را پیش بینی کرد.
 

سفیدکن،  دکتر  خانم  سرکار  ایران:  طبیعت 
برای پایش عرصه های طبیعی و آماربرداری 
از سایت های مختلف، با توجه به گستردگی 
را  برنامه هایی  چه  و  ساختار  چه  کشور،  در 
پایه ریزی کردید؟ پایش در چه اکوسیستم هایی 
انجام می شود؟ اطالعات به دست آمده، چگونه 

استفاده خواهند شد؟
دکتر فاطمه سفیدکن )معاون محترم پژوهش، 
اجرای  مسئول  و  یافته ها  انتقال  و  فناوری 
توسط  تبیین شده  تحقیقاتی  سیاست های 

شورای راهبردی مؤسسه(
   موضوع پایش در عرصه های منابع طبیعی، 
بار توسط آقای دکتر جلیلی، در دوره  اولین 
در   ،1393 سال  در  ایشان  مدیریت  جدید 
آن،  از  بعد  شد.  مطرح  راهبردی  شورای 
با  راهبردی  شورای  در  متعددی  جلسات 
حضور بخش های ذی ربط و به ویژه بخش های 
و  حمایت  و  بیابان  مرتع،  جنگل،  تحقیقاتی 
حفاظت تشکیل شد و در خصوص ضرورت 
پایش، سوابق پایش در عرصه های منابع طبیعی 
کشورهای  خصوص  به  و  کشورها  سایر  در 
پیشرفته، دامنه اجرا، روش تحقیق و نحوه اجرا 
بحث شد. درنهایت، جمع به این نتیجه رسید که 
برای پایش در جنگل و مرتع، باید سایت های 

و  جنگلی  رویشگاه های  کلیه  در  مشخصی 
مرتعی کشور، انتخاب و به صورت دوره ای و 
همیشگی و براساس شاخص های تعریف شده، 

آماربرداری  و بررسی شوند. 
در  گیاهان  بیماری های  و  آفات  پایش  برای 
هشدار  امکان  و  طبیعی  منابع  عرصه های 
یا  به موقع در زمان طغیان یک آفت  اقدام  و 
شیوع یک بیماری نیز، عالوه بر آماربرداری  در 
سایت های انتخاب شده جنگلی و مرتعی، نیاز 
بررسی وضعیت آفات و  به جنگل گردشی و 
بیماری های مهم در همه پهنه های رویشگاهی 

است. 
در مناطق بیابانی کشور نیز، موضوعات مهمی 
مانند پایش منابع گرد و غبار و ماسه های روان 
در ایران، پایش عوامل اقلیمی مؤثر  بر تشدید 
پدیده گرد و غبار در ایران و ماسه های روان، 

آنها  نقش  و  تاالب ها  پایش روند خشکی 
در تولید گرد و غبار و ... در دستور کار 

قرار گرفت. 
انجام پایش در منابع طبیعی دو دستاورد 

مهم دارد:
اول، در هر برهه زمانی سیمای واقعی 
آنچه را که در طبیعت وجود دارد، به 
پروژه  اجرای  مانند  می دهد،  نشان  ما 
مؤسسه،  جنگل  بخش  در  تحقیقاتی 
درمورد اندازه گیری سطح جنگل های 

آماربرداری های  با  که  هیرکانی، 
اعالم شده توسط دستگاه های 

زیادی  تفاوت  اجرایی 
سطح  آمار  یا  داشت، 

که  صنوبر  زیرکشت 
تحقیقات  براساس 

ما 32،000 هکتار 
شد،  محاسبه 

تی که  ر صور د
همه  در 

هکتار  هزار   150،000 از  صحبت  آمارها، 
صنوبرکاری بود.

را  آن  علل  و  تدریجی  تغییرات  روند  دوم، 
در  که  تغییراتی  ساده،  به زبان  می کند.  نمایان 
طبیعت اتفاق می افتد یا ناشی از تغییرات اقلیمی 
مانند افزایش درجه حرارت، کاهش بارندگی، 
یا تغییر الگوی بارش و سایر عوامل اقلیمی 
انسان  مدیریت  و  دخالت  از  ناشی  یا  است، 
در عرصه های منابع طبیعی. پایش مداوم در 
مناطق قرق و حفاظت شده، در مقایسه با سایر 
به ما نشان می دهد، کدام عامل نقش  مناطق 

کلیدی یا مهم تری دارد. 
راهبردی،  شورای  جلسات  سلسله  نتیجه 
تعریف، تدوین و تصویب طرح های جامع و 
محوریت  با  که  بود  متعددی  ملی  پروژه های 
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ی  بخش ها
مرتع،  جنگل،  تحقیقاتی 
با  و  حفاظت  و  حمایت  و  بیابان 
تحقیقاتی  بخش های  سایر  مشارکت 
و  صنوبر  گیاه شناسی،  بخش  مانند 
درختان سریع الرشد و زیست فناوری 

در حال اجراست. 
در تمام تعاریف نوین پایش، سه اصل 

مشترک وجود دارد:
نه تنها  که  دارد  کلی  هدف  یک  پایش   )1

به  بلکه  می کند،  ارزیابی  را  موجود  وضعیت 
تغییرات نیز، در طول زمان توجه می کند.

2( هدف پایش باید بتواند به مجموعه ای از 
پرسش های صریح پاسخ دهد و نقاط پایانی 

مشخصی داشته باشد.
3( در پایش باید حوزه های زمانی و مکانی 
تعریف شده و روش های قابل مقایسه )در 
طول زمان و مکان( با مشاهدات تکراری 

در طول زمان استفاده شوند.
پایش  برنامه های  در 

مؤسسه، به همه این اصول توجه شد. 
در حال حاضر، پایش عرصه  های منابع طبیعی، 
با مدیریت مؤسسه در قالب 7 طرح جامع، 31 
پروژه ملی و 573 زیرپروژه در کل کشور، با 
استفاده از ظرفیت نیروی انسانی هیئت علمی 
بخش های  و  مؤسسه  ستاد  در  کارشناس  و 
در  طبیعی  منابع  یا  مرتع،  و  تحقیقات جنگل 
مراکز تحقیقات استان ها و در برخی مناطق با 
همکاری اعضای هیئت علمی سایر مؤسسات، 
یا دانشگاه ها با تعداد 147 نفر مجری و بیش 

از 200 نفر همکار در حال اجراست. بعضی از 
مجریان در حال آماربرداری از چندین سایت 
هستند، حتی برخی استان ها با کمبود نیروی 
اعضای هیئت علمی  از  و  مواجه شده    انسانی 
استفاده  تحقیقاتی  مراکز  سایر  یا  دانشگاه ها 

کرده اند. 
مناطق  تمام  شده،  سعی  موضوعی  هر  در 
اقلیمی کشور پوشش داده شود. به عنوان مثال، 
پایش  و  سنجش  جنگل،  کیفی  پایش  در 
صحارا-  ناحیه  درخت زارهای  و  جنگل ها 

ایرانی-  سندی، سنجش و پایش جنگل های 
تورانی، سنجش و پایش جنگل های هیرکانی 
پایش  و  سنجش  همچنین  ارسباران،  و 
انجام  است  حال  در  زاگرس  جنگل های 
جنگلی،  رویشگاه های  این  از  یک  هر  در  و 
مانند آشکارسازی روند  موضوعات مختلفی 
تغییر اقلیم، شاخص های زیستی، ویژگی های 
توده های  و شیمیایی خاک، ساختار  فیزیکی 
جنگلی، اندوخته کربن و پوشش گیاهی پایش 

می شوند. 

زمان  مدت  اداری،  قوانین  و  مقررات  از نظر 
سال   5 حداکثر  تحقیقاتی  طرح های  اجرای 
است و اجرای پایش آن در قانون، در فازهای 
پنج ساله انجام می شود، بر این اساس فاز اول 
بسیاری از این طرح ها در سال 1399 خاتمه 
یافت، یا امسال به اتمام می رسد، از آنجایی که 
این  بر  سعی  است،  دائمی  فرایندی  پایش، 
و  نشود  ایجاد  وقفه  آماربرداری ها  در  است، 
ارائه  و  ساله  پنج  فاز  هر  نتایج  جمع بندی  با 
گزارش نهایی، در صورت نیاز روش تحقیق 
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اصالح شود و فاز بعدی ادامه یابد. 

مجله طبیعت ایران: آقای دکتر پورهاشمی، برای 
پایش عرصه های جنگلی، چگونه برنامه ریزی 
شده است؟ با توجه  به رویشگاه های مختلف 
جنگلی با مشخصات متفاوت، چه مشخصات 
می شوند؟  پایش  جنگل ها  از  کیفی  یا  کمی 
خصوص  این  در  جنگل  بخش  برنامه ریزی 
چگونه بوده است؟ چه عواملی در این عرصه ها 
پایش می شوند و آماربرداری ها چگونه انجام 

می شود؟
دکتر مهدی پورهاشمی )رئیس محترم بخش 

تحقیقات جنگل(
دارد  در جنگل سابقه ای طوالنی  آماربرداری 
و نمونه هایی از آن در قرن شانزدهم میالدی 
وجود داشته است. روش های مبتنی بر نمونه 
)نمونه برداری( نیز از اواخر قرن نوزدهم به کار 
گرفته شد و توسعه یافت و در دهه 1950 به 
 سمت مفاهیم مرتبط با برآورد تغییرات، تغییر 
رویکرد  که  بود   1970 دهه  از  داد.  مسیر 
جدید دانش جنگل که از نگرانی های موجود 
زنده  استرس زای  )عوامل  محیط زیست  در 

بود، مطرح شد، در  و غیرزنده( نشأت گرفته 
التین  )به   Monitoring واژه  زمان  همین 
دادن( جای خود  معنی هشدار  به   Monēre
را در ادبیات پیدا کرد. اولین بار این واژه در 
کنفرانس سازمان ملل با موضوع محیط زیست 
در   1972 سال  در  برگزارشده  انسانی، 
استکهلم سوئد، مطرح شد و تقریبًا پیش از آن 
در ادبیات دیده نمی شود. از آن پس، استفاده 
از پایش به  سرعت افزایش یافت و در دهه 

1990 به اوج خود رسید.
جنگل های  پایش  پروژه های  طراحی  در 
ایران در بخش تحقیقات جنگل سه اصل کلی 

و  بین المللی  تجربه های  از  استفاده  نوآوری، 
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های ملی در نظر 

گرفته شده است. 
جهانی،   استانداردهای  براساس  همچنین، 
پروژه های پایش جنگل های ایران در دو سطح 
و  پهنه محور(  گسترده/   /Extensive( یک 
سطح دو )Intensive/ متمرکز/ سایت محور( 
تعریف شده اند. در پروژه های سطح یک، که 
قطعه نمونه  زیادی  تعداد  برداشت  بر  مبتنی 
داده برداری،  زیاد  حجم  به دلیل  است، 

متغیرهای  تعداد 
به طور  است.  کم  برداشت شده 

معمول در مطالعات سطح یک، برای 
نمونه برداری، از شبکه های نمونه برداری 

استفاده می شود. در پروژه های سطح دوم، 
قطعه نمونه  در  داده ها  برداشت  مبتنی  بر  که 

به صورت  زیادی  متغیرهای  است،  کمتری 
این گونه  در  می شوند.  برداشت  متمرکز 
قطعه نمونه ها  معمول  به طور  مطالعات، 
انتخاب   )Purposive( هدفمند  به صورت 
پایش  برنامه  در  نمونه،  به عنوان  می شوند. 
جنگل های  کل  سطح  در  اروپا،  جنگل های 

42 کشور، 7،500 قطعه نمونه در قالب شبکه 
 نمونه برداری اروپا برای مطالعات سطح یک 
و 750 قطعه نمونه برای مطالعات سطح دو در 

نظر گرفته شده است. 
جنگل های  در  قطعه نمونه ها  انتخاب  مبنای 
برخی  در  و  بوده اند  تیپ های جنگلی  ایران، 
حد  تا  زاگرس(  جنگل های  )مانند  مناطق 
امکان سعی شده است، عالوه بر در نظر گرفتن 
تیپ های جنگلی، حداقل یک قطعه نمونه در 
هر استان در مناطق قرق یا کمتر دخالت شده 

زاگرس، شهرستان بانه استان کردستان
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تورانی و صحارا- سندی به عالوه جنگل های 
شده  پیش بینی  جامع  طرح  یک  کران رودی( 
است. طرح جامع پایش جنگل های زاگرس 
از سال 1397 وارد فاز اجرایی شده است و 
از  کشور  جنگل های  مابقی  پایش  طرح های 
ذیل  در  شده اند.  اجرایی   1400 سال  ابتدای 
با  ملی  زیرطرح های  جامع،  طرح های  کلیه 
استفاده  با  جنگل ها  گستره  پایش  محوریت 
توده های  ساختار  ماهواره ای،  داده های  از 
و  جنگل  بستر  گیاهی  پوشش  جنگلی، 
زیستی  و  شیمیایی  فیزیکی-  ویژگی های 
خاک چینش شده اند. حسب مورد، در برخی 
عالوه بر  زاگرس،  جنگل های  مانند  جنگل ها 
دیگری  ملی  زیرطرح های  باال،   موضوعات 
توده های  کربن  اندوخته  پایش  محوریت  با 
در  نیز  اقلیم  و  بلوط  زوال  و خاک،  جنگلی 

حال اجرا هستند.
گستره،  تعیین  طرح های  در  اصلی  هدف 
به  تفکیک  کشور  جنگل های  سطح  تعیین 
این  خروجی  است.  تاج پوشش  طبقه های 
رقومی  نقشه های  تولید  به  منجر  طرح ها 
گستره و پراکنش جنگل های کشور، همچنین 
نواحی جنگلی  در  اراضی  کاربری های  سایر 

که  است  الزم  نکته  این  ذکر  می شود.  کشور 
فاز اول این طرح در ناحیه رویشی هیرکانی 
این  دیگر  ملی  زیرطرح های  سایر  از  زودتر 
ناحیه آغاز شده و به  اتمام رسیده است. در 
پایش جنگل کاری ها نیز، هدف ابتدایی، تهیه 
پراکنش کل جنگل کاری های  و  نقشه  گستره 
پارک های  سنواتی،  )جنگل کاری های  کشور 
جنگلی، جنگل های شهری و غیره(، ارزیابی 
گونه های  سازگاری  و  موجود  وضعیت 
کاشته شده است که در فازهای آینده، پایش 
طرح های  شد.  خواهد  انجام  نیز  توده ها  این 
پایش جنگل کاری ها از سال 1398 در ناحیه 
طرح های  و  شده اند  آغاز  تورانی  ایرانی- 
پایش جنگل کاری های سایر مناطق کشور از 
خواهند  اجرایی   )1401( آینده  سال  ابتدای 

شد.
ازنظر کمی، در حال حاضر در بخش تحقیقات 
جنگل های  برای  جامع  طرح   5 جنگل، 
طبیعی، یک پروژه ملی برای جنگل کاری ها و 
یک پروژه ملی برای جنگل های کران رودی 

به شرح زیر در حال اجرا هستند:
جنگل های  پایش  و  سنجش  جامع  طرح   -
 105 ملی،  زیرطرح   10 شامل  زاگرس 

در  قطعه نمونه ها  تعداد  همچنین،  گیرد.  قرار 
دو،  سطح  مطالعات  در  جنگلی  منطقه  هر 
توجه  با  بین المللی،  معتبر  منابع  استناد  به 
ناحیه  هر  در  موجود  جنگلی  تیپ های  به 
کارشناسی  تجربیات  همین طور  و  رویشی 

تصحیح شده است. 
حال  در  باال،  در  یادشده  مفاهیم  به  باتوجه 
تحقیقات  بخش  پایش  طرح های  حاضر 
جنگل در دو گروه به صورت زیر طبقه بندی 

شده اند:
1( طرح های پایش جنگل های طبیعی

2( طرح های پایش جنگل کاری ها
تمام طرح های پایش بخش تحقیقات جنگل 
در قالب مطالعات سطح دو و در فازهای پنج 
بدین  هستند،  ادامه دار  و  شده   طراحی  ساله 
 مفهوم که بالفاصله پس از اتمام هر فاز پنج 
تنها  آغاز خواهند شد.  بعدی  فازهای  ساله، 
یک طرح در جنگل های هیرکانی و ارسباران 
قالب  در  حجمی  رویش  پایش  موضوع  با 
در حال  و  تعریف شده  مطالعات سطح یک 

اجراست. 
کشور  جنگلی  نواحی  از  یک  هر  برای 
ایرانی-  زاگرس،  ارسباران،  و  )هیرکانی 

                                                                                                                          طرح پایش مراتع کشور - سایت تالش - سال 1400  



73 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 1، پیاپی 32، فروردین - اردیبهشت  1401

زیرپروژه استانی، 34 قطعه نمونه یک هکتاری
جنگل های  پایش  و  سنجش  جامع  طرح   -
ایرانی- تورانی شامل 4 زیرطرح ملی، 102 
زیرپروژه استانی، 67 قطعه نمونه یک هکتاری
جنگل های  پایش  و  سنجش  جامع  طرح   -
صحارا- سندی شامل 4 زیرطرح ملی، 59 
زیرپروژه استانی، 39 قطعه نمونه یک هکتاری
جنگل های  پایش  و  سنجش  جامع  طرح   -
هیرکانی و ارسباران شامل 5 زیرطرح ملی، 
یک  قطعه نمونه   40 استانی،  زیرپروژه   54

هکتاری
جنگل های  پایش  و  سنجش  جامع  طرح   -
و  موجودی  )پایش  ارسباران  و  هیرکانی 
 14 ملی،  پروژه  یک  شامل  رویش حجمی( 
زیرپروژه استانی، 1680 قطعه نمونه 10 آری

شامل  جنگل کاری ها  پایش  و  سنجش   -
)یک  استانی  زیرپروژه   31 و  ملی  پروژه   4
پروژه ملی با 18 زیرپروژه در حال اجرا و 3 
پروژه ملی با 27 زیرپروژه در حال طراحی(

جنگل های  پایش  و  سنجش  جامع  طرح   -
 15 و  ملی  پروژه   3 شامل  کران رودی 
 5 با  ملی  پروژه  )یک  استانی  زیرپروژه 
با  ملی  پروژه  دو  و  اجرا  حال  در  زیرپروژه 

10 زیرپروژه در حال طراحی( 
مجموع تعداد پروژه های پایش اجراشده و در 

حال اجرای بخش تحقیقات جنگل: 357
حال  در  پایش  پروژه های  تعداد  مجموع 

طراحی بخش تحقیقات جنگل: 23
مجموع تعداد قطعه نمونه های سطح دو: 171 

قطعه نمونه یک  هکتاری

طبیعت ایران: آقای دکتر افتخاری، در بخش 
مرتع چگونه برنامه پایش را اجرا می کنید؟ 
کشور  مرتعی  مختلف  اکوسیستم های  آیا 
چگونه  پایش  سایت های  می شوند؟  پایش 
در  پایش  سایت  چند  و  شده اند  انتخاب 
مراتع کشور وجود دارد؟ مبانی و معیارهای 
چه  و  است  بوده  چه  سایت ها  انتخاب 
فاکتورهایی در پایش مدنظر قرار می گیرند؟ 
بتوان  که  است  به شکلی  تعداد سایت ها  آیا 

روند وضعیت مراتع کشور را ترسیم کرد؟
محترم  )عضو  افتخاری  علیرضا  دکتر 
مجری  و  مرتع  تحقیقات  بخش  هیئت علمی 

ملی طرح های پایش مراتع( 
نخست، سابقه ای از ارزیابی و پایش در سطح 
مطالعات  روند  تاریخچه  می کنم.  بیان  دنیا 

ارزیابی مرتع در ایاالت متحده توسط پایک 
 4 در  و  بررسی   2006 سال  در  هریک  و 
 ،)1930-1850( اکتشاف  و  مشاهده  دوره 
 ،)1970-1930( اندازه گیری  طرح  دوره 
دوره برنامه ریزی و مدیریت )1990-1970( 
تاکنون(   2000 سال  )از  پایداری  دوره  و 
تقسیم بندی شد. در دوره اول، تمرکز مطالعات 
روی دام و آثار چرای دام بر مرتع بوده است. 
مفاهیم گیاهان کم شونده، زیاد شونده و مهاجم 
آرتور سمپسون )پدر علم مرتع داری( در سال 
)1919(، توالی کلمنتز )1920( و موارد دیگر 
دوم،  دوره  در  شده اند.  مطرح  دوره  این  در 
و  جمع آوری  مراتع،  درمورد  کلی  اطالعات 
ابزار قوی در مدیریت  ارزیابی به عنوان یک 
بهینه مراتع شناخته و معرفی شد. دو دیدگاه 
این  در  اکولوژیک  رویشگاه  و  کاری  واحد 
دوره مطرح شده است. در اواخر همین دوره، 
تیپ  مطلوبیت  کرد،  اعالم  آمریکا  انجمن 
تیپ  هر  بلکه  نیست،  دام  چرای  در  گیاهی 
گیاهی که بتواند آب را نفوذ داده و خاک را 
در  است.  مطلوب  گیاهی  جامعه  کند،  حفظ 
دوره سوم، روش های نوین اندازه گیری به ویژه 
بیولوژیک  تنوع  مفاهیم  تولید،  اندازه گیری 
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تغییرات  آستانه   ،)1993 )وست، 
)آرچر، 1980(، مدل وضعیت حال و 
انتقال )وست بای و همکاران، 1989( 
و مفاهیم فرایندهای اکولوژیک )ان آر 
سی، 1994( مطرح شده اند. از دوره 
چهارم تاکنون، تمرکز روی فرایندهای 
در  عملکرد(  )اکولوژی  اکولوژیک 

ملی،  و  سرزمین  سطح 
از  سنجش  کارایی  افزایش 
اطالعات  سامانه  و   )RS( دور 
مدیریت  و   )GIS( جغرافیایی 
یعنی  آخر  دوره  است.  جامع 
 2000 سال  از  پایداری  دوره 
تاکنون به طول انجامیده است و 
سبب ثبات و پایداری در مراتع 
بریچ  است.  شده  متحده  ایاالت 
پیشرفت علم  و  )2001( تحول 
مدیریت  پایداری  و  مرتع داری 
فعلی را مدیون پایش بلندمدت 
می داند. تقریبًا در همه کشورهای 
دارای  پایش  دوم،  و  اول  جهان 
است.  طوالنی  سابقه  و  اهمیت 
پایش با سابقه بیش از 90 سال 
در کشوری مثل آرژانتین سندی 
جالب  نکته  است.  مدعا  این  بر 
تاریخچه  ارزیابی  در  توجه 
که  است  این  متحده  ایاالت 
دوره  منجر  به مشاهده، اکتشاف، 
مرتع،  علم  پیشرفت  و  شناخت 
طول  سال   80 به  نزدیک 
آغاز  به  توجه  با  است.  کشیده 
ایران  در  پایش  و  ارزیابی  کار 
علم  پیشرفت  به  توجه  با  نیز  و 
سوابق  و  متخصصان  وجود  و 

ارزانی و  ارزیابی دکتر  قبلی )مطالعات طرح 
همکاران در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
این دوره ها، همچون گذشته،  کشور(، اگرچه 
خیلی طوالنی نخواهد بود، اما در هر صورت 
باید از آنها گذر کرد تا به دوره پایداری مراتع 
کشور  مرتع داری  مشکالت  بر  آمدن  فائق  و 

رسید.
پایش مراتع کشور در بخش تحقیقات مرتع 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مطابق 
با روش ها و معیارهای استاندارد و تأییدشده 

ارزیابی در کشور و دنیا انجام می شود. چهار 
مکان های  انتخاب  بودن،  دائمی  مهم  اصل 
شاخص های  و  معیارها  انتخاب  درست، 
صحیح و کافی و در نهایت روش های ارزیابی 
ابتدا  از  کشور  مراتع  پایش  طرح  در  درست 
موارد، اصل  این  کنار  در  است.  بوده  نظر  مد 
سال های  در  یکسان  و  زمان صحیح  رعایت 

نظر  مورد  پنجم  اصل  به عنوان  نیز،  ارزیابی 
قرار گرفته است. تعداد 88 سایت در گستره 
اکولوژیکی  و  قلمروی مختلف آب و هوایی   6
در حال پایش هستند. 11 سایت در مناطق 
 25 شوره زار (،  و  شنزار  )اکوسیستم  بیابانی 
سایت در مراتع استپی )اکوسیستم درمنه زار(، 
)اکوسیستم  نیمه استپی  مراتع  در  سایت   28
گون زار و گراس لند(، 9 سایت در مراتع مرتفع 
)اکوسیستم تحت آلپی یا آلپی(، 7 سایت در 
از  یکی  علفزار ،  )اکوسیستم  مرطوب  مناطق 

 8 و   )wetland اکوسیستم   زیر مجموعه های 
عمانی  و  فارس  خلیج  مناطق  در  نیز  سایت 

)اکوسیستم شبه ساوانا( انتخاب شده اند.
سایت ها، براساس سه مبنا انتخاب شدند. اول، 
طرح  در  بیشتر  و  گذشته  از  که  سایت هایی 
تعیین علوفه مجاز تأسیس شده و دارای قرق 
از  از قرق ها  تعداد زیادی  متأسفانه  که  بودند 
باقی  آنها  از  برخی  و  رفته  بین 
سایت ها  این  تعداد  بودند.  مانده 
55 سایت بوده است. دوم، تجربه 
و  استانی  و  ستادی  متخصصان 
در  که  اصلی  هدف  مبنای  سوم، 

پایش به دنبال آن بودیم. 
دو  به  ارزیابی  مورد  فاکتورهای 
گونه محور  و  فاکتور سایت محور 
فاکتورهای  از  می شوند.  تقسیم 
به  می توان  سایت محور 
شیمیایی  و  فیزیکی  خصوصیات 
ظاهری،  مخصوص  )وزن  خاک 
بافت خاک، pH، EC، ماده آلی، 
عوامل  پتاسیم(،  و  ازت  فسفر، 
عوامل  دما(،  و  )بارندگی  اقلیمی 
ارتفاع،  اراضی،  )تیپ  توپوگرافی 
مدیریتی  عوامل  شیب(،  جهت 
بهره بردار،  تعداد  بهره بردار،  )نوع 
پوشش   ،)... و  مدیریت  نوع 
پوشش  )درصد  خاک  سطح 
گیاهی، درصد الش برگ، درصد 
سنگ ریزه( و وضعیت و گرایش 
فاکتورهای  کرد.  اشاره  مرتع 
درصد  شامل  نیز  گونه محور 
مقدار  تولید،  میزان  تاج پوشش، 
حضور،  عدم  و  حضور  تراکم، 

زادآوری و مرگ و میر هستند. 
وضعیت مرتع مهم ترین گزینه ای است که باید 
برای ارزیابی مداوم مرتع بررسی شود، این نکته 
در سراسر دنیا رایج است. سه شاخص درصد 
مهم ترین  به ترتیب  تولید  و  تراکم  تاج پوشش، 
هستند  مرتعی  عرصه  یک  پایش  فاکتورهای 
دیگر  منابع   .)2004 همکاران،  و  )هولچک 
نیز به مهم بودن فاکتور درصد تاج پوشش در 
ارزیابی و پایش تأکید داشته اند )هدی و چیلد، 
1994(. خوشبختانه در بحث پایش مرتع، همه 
این فاکتورهای مهم سایت محور و گونه محور 
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در حال ارزیابی هستند. تنها، بحث زادآوری 
بود،  کم رنگ  خیلی  اول  فاز  در  مرگ و میر  و 
اما مقرر شد در فاز دوم با هدف تأکید بیشتر، 
بحث زادآوری و مرگ و میر به  عنوان یک پروژه 

جداگانه در دستور کار قرار گیرد.
به  این سایت ها  نتایج  تعمیم  بحث  نکته آخر 
کار  به طور کلی، واحد  است.  مراتع کشور  کل 
در بحث ارزیابی مرتع تیپ های گیاهی هستند. 
ارزیابی  و  اندازه گیری  کار  نمی توان  بی شک، 
انجام  باال  دقت  با  و  وسیع  یک سطح  در  را 
و  کوچک  سطح  یک  انتخاب  بنابراین،  داد، 
 Key( قابل قبول به عنوان منطقه کلید یا معرف
area( و تعمیم نتایج آن به کل سطح ارزیابی، 
در  مراتع  ارزیابی  زیربنایی  و  مهم  اصول  از 

این  شد،  سعی  اساس  همین  بر  است.  دنیا 
انتخاب شوند  به نحوی  کشور،  در  88 سایت 
که عالوه بر پخش ظاهری مناسب در کشور، 
مهم ترین تیپ های مرتعی و گیاهان همراه نیز، 
ارزیابی و پایش شوند. به  همین دلیل در همه 
تعداد  استپ ها،  ازجمله  کشور  اکوسیستم های 
سایت ها به گونه ای در نظر گرفته شد که در 
استپ گرم، معتدل و سرد، سایت وجود داشته 
به  مربوط  سایت های   به عنوان مثال،  باشد، 
درمنه زارها طوری انتخاب شدند که تغییرات 
گونه درمنه در عرض های جغرافیایی پایین تا 
باال، همچنین در طول های جغرافیایی غرب تا 

شرق کشور پایش شود. 
درنهایت، ذکر این نکته الزم است که فاز پنج 
به  سال 1400  در  مراتع  پایش  ابتدایی  ساله 

پایان می رسد و از سال 1401، فاز پنج ساله 
دوم آن بدون وقفه در آماربرداری آغاز خواهد 
شد. فاز دوم به صورت یک طرح کالن و در 
قالب طرح های ملی با محوریت اکوسیستم های 
مرتعی مختلف ادامه خواهد یافت و اقلیم، گیاه 
ارزیابی  مداوم  به طور  عرصه ها  این  خاک  و 
فاز  در  و  کار  ادامه  در  ان شاءاهلل  خواهد شد. 
در  ماهواره ای  داده های  از  استفاده  با  دوم، 
تلفیق با داده های زمینی اطالعات بسیار خوبی 
این  است  ممکن  حتی  آمد،  خواهد  دست  به 
نیاز  از  مناطق،  برخی  در  بتواند  تکنولوژی 
اطالعات  بکاهد و  مداوم زمینی  ارزیابی های 
خوبی را برای مدیران مراتع کشور فراهم کند. 
متأسفانه از میزان سطح مراتع، اطالعات دقیقی 

در دست نیست، شاید یکی از مهم ترین نقاط 
همین  مراتع  پایش  برای  مرتع  بخش  ضعف 
فراهم  صورت  در  است  امید  باشد،  موضوع 
امکانات  و  متخصص  )نیروی  شرایط  شدن 

الزم( این مشکل نیز مرتفع شود. 

طبیعت ایران: درمورد مبنای انتخاب سایت های 
پایش مراتع توضیح بیشتری دهید. معیارهای 
انتخاب سایت ها چیست؟ آیا تیپ های مختلف 

گیاهی مراتع در برنامه پایش قرار گرفته اند؟
دکتر علیرضا افتخاری 

مبنای  شد،  اشاره  پیش از این  که  همان طور 
اصلی  رویشگاه های  نخست،  گام  در  اصلی 
آن  برای  منطقه  شش  که  بود  کشور  مرتعی 
رویشگاه  شش  این  در  شد.  گرفته  نظر  در 

پراکنش  که  گیاهی  تیپ های  مهم ترین  اصلی، 
رویشگاه های  به عنوان  داشتند،  چشمگیری 
هر  در  و سعی شد  انتخاب شدند  مهم  فرعی 
یک از این رویشگاه های فرعی یک سایت با 
وسعت قابل قبول به عنوان منطقه کلید و معرف 
سطح  )با  شود  انتخاب  فرعی،  رویشگاه  آن 
نقاط  در  هکتار   20 حداکثر  و  یک  حداقل 
غیرقرق(.  و  قرق  به صورت  کشور  مختلف 
ذکر  نیز  علوفه  طرح  گانه  سایت های 55  در 
این  تمام  نخست،  است،  ضروری  نکته  دو 
مرتع  متخصصان  توسط  گذشته  در  سایت ها 
تیپ  و  رویشگاه  علمی  اصول  مبنای  بر  و 
مناطق  این  از  برخی  دوم،  و  شده اند  انتخاب 
به دالیل مختلف )تکراری بودن، تغییر شرایط 

قرار  پایش  سایت های  زمره  در   )... و  فعلی 
نیز،  سایت ها  همین  به عبارت دیگر  نگرفتند، 
دوباره براساس اصول یادشده بررسی شده اند. 

توجه  به سایت های موجود،  با  ایران:  طبیعت 
پایش  حال  در  کشور  مراتع  از  درصد  چند 
است؟ آیا سایت های منتخب، معرف همه مراتع 

کشور هستند؟
دکتر علیرضا افتخاری 

در طرح پایش مراتع کشور، بیش از 900 گونه 
مرتعی در حال پایش است. با در نظر گرفتن 
8000 گونه  گیاهی موجود در ایران و تفکیک 
گیاهی  گونه های  سایر  از  مرتعی  گونه های 
...(، می توان  و  معرفی شده  تزئینی،  )جنگلی، 
از  20درصد  حدود  گونه،  تعداد  ازنظر  گفت، 
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گونه های گیاهی مراتع کشور در طرح 
کشور،  مرتعی  اکوسیستم های  پایش 
در حال ارزیابی هستند. از گونه هایی 
که در رویشگاه های اصلی کشور در 
تیپ  تشکیل  بزرگ،  و  سطوح وسیع 
می دهند، تقریبًا همگی تحت ارزیابی 
تردید  بدون  اما  هستند،  پایش  و 
دارند،  وجود  نیز  مهمی  گونه های 

نمی شوند.  پایش  و  ارزیابی  این طرح  در  که 
از  75درصد  از  بیش  کرد،  ادعا  بتوان  شاید 
گونه های شناخته شده و مهم مرتعی، در این 
قرار  پایش،  حال  در  گونه ای   900 فهرست 
نتایج  اگرچه  گفت،  می توان  بنابراین  دارند. 
طرح به نقاط وسیعی از ایران قابل تعمیم است، 
اما پوشش آن، صددرصدی و کامل نیست و 
به طور قطع نقاط جامانده ای )Gap( در سطح 
کشور وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار 
و نیروی متخصص، می توان آنها را هم پایش 

و ارزیابی کرد. 

دکتر فاطمه سفیدکن

از  بعد  که  جدیدی  رویکرد  توجه  به  با 
بحث های شورای راهبردی در بخش مرتع در 
خصوص رویکرد اکوسیستمی مطرح شد، در 
اینجا می خواهم نکته ای را اضافه کنم. محققان 
رویشگاه ها  روی  اول،  فاز  در  مرتع  بخش 
انتخاب  را  درواقع سایت هایی  بودند،  متمرکز 
کرده بودند که در طرح های قبلی استفاده شده 
و قابل برداشت بودند. در فاز دوم، با رویکرد 

اکوسیستم محوری و تمرکز روی اکوسیستم های 
اضافه  سایت هایی  یا  سایت  احتمااًل  مرتعی، 
خواهند شد یا تغییراتی در سایت های منتخب 
یک  احتمال  بنابراین،  آمد.  خواهد  وجود  به 
مرتع  پایش  سایت های  تعداد  در  بازنگری 

وجود خواهد داشت.

دکتر علیرضا افتخاری
به طور مثال،  اکوسیستمی،  نگاه  و  رویکرد  با 
در حال حاضر در دو اکوسیستم درمنه زار و 
که می توان  دارند  گون زار، سایت هایی وجود 
از آنها صرف نظر کرد، هر چند که هر سایت 
ازنظر شرایط محیطی و گونه های همراه دارای 

اما  است،  خود  به  مخصوص  ارزش های 
هم اکنون از اکوسیستم بدلند، هیچ سایتی تحت 
اضافه  دوم  فاز  در  ان شاءاهلل  که  نیست  پایش 

خواهد شد.

طبیعت ایران: آقای دکتر خسروشاهی برنامه 
پایش بیابان های کشور چگونه انجام می شود؟ 
کشور،  بیابان های  گستردگی  توجه  به  با 

در  جلیلی  دکتر  آقای  توضیحات  همین طور 
و  اقلیم  تغییر  پدیده  پیرامون  بحث  ابتدای 
بیابانی  اکوسیستم های  بسیار  تأثیرپذیری 
چه  فرمایید،  توضیح  لطفًا  پدیده،  این  از 
موضوعات و فاکتورهایی را در بیابان ها پایش 
می کنید؟ چه سطحی از کشور و چه مناطقی 
پایش می شوند؟ چه اهدافی را دنبال می کنید؟
دکتر محمد خسروشاهی )رئیس محترم بخش 

تحقیقات بیابان(
کشور ما ازنظر موقعیت جغرافیایی، در کمربند 
این  در  است،  گرفته  قرار  زمین  کره  خشک 
ناحیه فرونشست هوا وجود دارد، به بیان ساده 
می شود،  گرم  استوایی  مناطق  در  هوا  اینکه، 

تغییرات دما
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به عنوان مثال، چند مورد پدیده گرد و غبار، در 
که  پیوست،  وقوع  به  آن،  اواخر  یا  دهه 80، 
حتی پایتخت را نیز تحت تأثیر قرار داد، بیش 
از 52درصد از کشور و بیشتر استان ها را در بر 
گرفت، حتی سال های بعد نیز کم و بیش تکرار 
شد. پیرامون این موارد، حرف ها و نظریه های 
بسیاری مطرح شد، چه دلیلی سبب تشدید این 
واقعًا  پدیده  این  آیا  است؟  شده  غبار  و  گرد 

ناشی از تغییر اقلیم است؟ آیا بارندگی کم شده 
است؟ آیا تخریب مراتع و عرصه های طبیعی 
این  این پدیده شده است؟ همه  سبب تشدید 
پرسش ها مطرح بود، به همین دلیل و با توجه 
به مصوبات شورای راهبردی مؤسسه،  اجرای 
است،  ذکر  شایان  شد،  شروع  پایش  طرح 
ریزگرد  و  آب  راهبردی  برنامه  پیش از این، 
تهیه شده بود. بنابراین، طرح جامعی پیش بینی 
شد که 4 پروژه ملی ذیل آن قرار داشت، این 

پروژه ها به صورت تفکیک شده از سال 1396 
به شرح زیر شروع شدند و تا پایان سال به 

اتمام می رسند. 
و  غبار  و  گرد  منابع  پایش  و  شناسایي   -1

ماسه هاي روان در ایران 
اقلیمي مؤثر بر پدیده گرد  2- پایش عوامل 
و غبار و ماسه هاي روان )فرسایش بادي( در 

ایران
3- پایش روند خشکیدگي تاالب ها و نقش 

آنها در تولید گرد و غبار
4- بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر 
ایجاد و گسترش گرد و غبار و ارزیابي آثار 

اقتصادي آن در ایران
پروژه اول و دوم در 22 استان و پروژه سوم 
مناطق خشک  در  واقع  بزرگ،  تاالب   6 در 
چهارم  پروژه  شده اند.  اجرا  نیمه خشک،  و 
اتمام  به  به تازگی  که  شد  اجرا  استان   6 در 
رسیده است. در این پروژه ها، نخست وضعیت 
کانون های گرد و غبار کشور، مشخص، مناطق 
گرد و غبار و سطح آنها تعیین و با مطالعات 
آن  علل  هم زمان  می شود.  مقایسه  گذشته 
نیز  انسانی  و  اقلیمی  عوامل  و  شناسایی  نیز 
به طور هم زمان بررسی می شوند. تعریف پدیده 
است،  عوامل  همین  مبنای  بر  نیز  بیابان زایی 
یعنی این پدیده، تخریب سرزمین را تحت تأثیر 
انسانی بررسی می کند.  اقلیم، یا عوامل  تغییر 
مسئله مهم و مطرح دیگر، آب های زیرزمینی 
است. به آب های زیرزمینی از منظر بیابان زایی 
است.  شده  کمتری  توجه  جامع،  به صورت  و 
نیرو،  توسط وزارت  ارائه شده  آمار  براساس 
حدود 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور 
وجود دارد، روی برداشت از حلقه های مجاز 
نیز کنترل دقیقی وجود ندارد، از این رو وضعیت 
آبخوان ها و دشت ها در کشور بسیار بحرانی 
است، بنابراین، طرح جامعی با عنوان »مطالعه 
کمي و کیفي آب هاي زیرزمیني از جنبه اثر آن 
بر پدیده بیابان زایي« در بخش تحقیقات بیابان 
اجرا  استان  یا  حوزه   11 در  که  شد  تعریف 
می شود. این طرح جامع با سه پروژه ملی، کمیت 
کیفیت  زیرزمینی،  آب های  سطح  نوسانات  و 
فرونشست  و  تخریب خاک  و  آبخوان ها  این 
آن را بررسی و مطالعه می کند. هدف از اجرای 
این طرح، بررسی وضعیت افت کمی و کیفی 
آب از گذشته تا حال و آثار این تغییرات بر 

به  تبدیل  و  می کند  صعود  باال  ارتفاعات  به 
کره  گردش  اثر  بر  سپس  می شود،  بارش 
زمین در حوالی عرض 30 درجه فرو نشست 
دارد. بنابراین، متأسفانه این مناطق همیشه با 
خشکی مواجه است، کشور ما نیز ما در این 
دو  عالوه براین،  دارد.  قرار  جغرافیایی  منطقه 
رشته کوه زاگرس و البرز در کشور به صورت 
ورودی  هوایی  جبهه های  برابر  در  موانعی 
نواحی  آن  از  را  بارش  مدیترانه،  سمت  از 
می گیرند و پس از ورود به منطقه گسترده و 
بارندگی ندارد،  ایران خشک می شوند،  وسیع 
یا مقدار آن بسیار کم است. بیشتر بیابان های 
کشور ما نیز در این قسمت قرار گرفته اند. در 
اینجا می خواهم، پرسش شما را تصحیح کنم، 
پدیده  بیابان،  تحقیقات  بخش  در  ما  محققان 
بیابان زایی، عوامل و فرایندهای آن را پایش 

و رصد می کنند. 
از  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  تعریف 
در  سرزمین  تخریب  از  عبارت  بیابان زایی 
و  خشک  و  نیمه خشک  و  خشک  مناطق 
نیمه مرطوب تحت اثر عوامل اقلیمی و انسانی 
پوشش  و  هوا  خاک،  آب،  تخریب  است. 
تخریب  سرزمین،  یک  در  موجود  گیاهی 
سرزمین است. تنها 10-11 درصد از کشور 
ایران جزو مناطق مرطوب است و مابقی آن 
تعریف  در  که  می گیرد  قرار  محدوده ای  در 
بیابان زایی آمده است، هرچند این 11درصد نیز 
مربوط به یک دوره  زمانی بوده است که ممکن 
است هم اکنون تغییر کرده باشد. این دوره های 
زمانی را معمواًل در اقلیم شناسی 30 ساله در 
نظر می گیرند و براساس آن، مناطق را از نظر 
اقلیمی تقسیم بندی می کنند. بنابراین، بدون در 
نظر گرفتن 11درصد مناطق مرطوب، می توان 

در بقیه مناطق، طرح ها را اجرا و پایش کرد.
عوامل متعددی در بیابان زایی دخیل هستند، در 
مدل هایی که در سطح جهان و حتی در ایران 
است،  شده  ابداع  و  تدوین  بیابان زایی  برای 
آب، خاک و پوشش گیاهی مطالعه می شوند. 
بخش  مطالعات  از  استفاده  با  بتوان  بسا  چه 
مدل های  از  یکی  بر اساس  و  مرتع  و  جنگل 
درواقع،  کرد.  پایش  را  بیابان زایی، کل کشور 
کاری که هم اکنون در حال انجام است، اهمیت 
از  بعضی  انجام  نتایج  که  چرا  دارد،  بسیاری 
کارها کل کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، 
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خاک سطحی و زراعی است. بی شک، 
آب پمپاژ شده، در هنگام رسیدن به 
سطح زمین، آثار خود را در عرصه بر 
جای خواهد گذاشت. به عنوان مثال، با 
مشهد،  سمت  به  تهران  از  حرکت 
اراضی  و  از چاه های عمیق  بسیاری 
دامنه های  در  رها شده  کشاورزی 
درواقع،  می شوند.  دیده  البرز  جنوبی 
به دلیل پمپاژ های زیاد و استقرار این مناطق در 
مجاورت کویر، آب شور به  سمت آبخوان ها 
و  کشاورزی  در  بیش از اندازه  و  کرده  حرکت 

را شور  در نتیجه خاک  استفاده شده،  زراعت 
کرده است. حاال بخش زیادی از این خاک ها 
کاماًل شور شده و ضمن کاهش محصول دهی، 
خاک را نیز تخریب کرده است، چه بسا این 
غبار  و  گرد  منابع  به  اکنون  رها شده،  اراضی 

تبدیل شده باشند. 
را  مرطوب  کویرهای  ادامه  در  ان شاءاهلل، 
نتایج  استناد  به  کرد.  خواهیم  پایش  هم 
و  کویرها  ایران،  بیابان های  قلمروی  طرح 
شوره زارها، حدود 8 میلیون هکتار از کشور 
عوامل  اثر  بر  متأسفانه  گرفته اند،که  بر  در  را 
به طورکلی  آنها  از  برخی  انسانی  و  اقلیمی 
بسیاری  اطراف  در  معمواًل  شده اند.  خشک 

از کویرها، نواحی مرطوبی وجود دارد که در 
گفته  ابرویی  ناهمواری  آنها  به  ژئومرفولوژی 
شور  چهره  ابرویی،  به صورت  یعنی  می شود، 
این نواحی  بر گرفته اند. در  مرکز کویر را در 
با شوری کمتر و رطوبت بیشتر، به طور معمول 
گونه های شورپسند می رویند، این گیا هان در 
کویر  بر  خشکی  که  زمانی  یعنی  سال،  ایام 
غلبه می کند، می توانند جلوی گرد و غبار را 
نیز  گونه ها  این  بیشتر  هم اکنون  البته،  بگیرند، 
کویر  اطراف  به  نمونه  برای  رفته اند.  بین  از 
دارای  گذشته  در  که  می کنم  اشاره  قم  نمک 

اما،  هم اکنون  بود،  کشاورزی  زمین های 
زمین های زراعی، رها شده و برخی آبادی ها 
تخلیه شده اند. بنابراین، در این برنامه، کویرها 
پایش می شوند، البته به تازگی، یک پروژه ملی 
نیز برای پایش کویر مرکزی، کویر نمک قم و 
میقان به تصویب رسیده است. مابقی کویرها 
هم پایش خواهند شد. یادآوری این نکته الزم 
با گرد و  نیز در ارتباط  است، پروژه دیگری 
غبار، با عنوان »بررسی طوفان های گرد و غبار 
دیرینه و مقایسه آن با اقلیم حاضر در جنوب 
حال  در  جازموریان(«  )پالیای  ایران   شرق 
اجراست، که اطالعات جالبی به دست خواهد 
روی  مؤسسه  در  مطالعه ای  تاکنون  زیرا  داد، 

گرد و غبار گذشته سرزمین انجام نشده است. 
عمیق  نمونه برداری  از  استفاده  با  پروژه،  این 
ابزارهای زمین شناسی،  با  پالیای جازموریان 
آن،  امثال  و  لیزری  دانه بندی  رسوب سنجی، 
زمین شناسی  حوزه  در  تخصصی  فعالیتی  که 
است، نقش اقلیم گذشته را در تغییرات سطح 
آب پالیا و طوفان های گرد و غبار از حدود 
20 هزار سال گذشته تاکنون بررسی می کند. 
پروژه ملی دیگری نیز با عنوان »آشکارسازي 
روند تغییر اقلیم و پایش خشک سالي و گرد و 
غبار در سایت هاي زوال جنگل هاي زاگرس« 

اتمام  به  سال  پایان  تا  که  اجراست  حال  در 
البته این پروژه در ردیف طرح های  می رسد، 

بخش تحقیقات جنگل قرار دارد.

در  خسروشاهی،  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
برنامه پایش بیابان، چه فاکتورها و عواملی، در 
چه سطحی و چه سایت هایی بررسی شدند؟ آیا 
حضور در عرصه های بیابانی و آماربرداری از 
سایت های مختلف در برنامه پایش قرار دارد؟ 
یا از اطالعات سایر دستگاه ها و بخش ها استفاده 
می شود؟ لطفًا درباره اقدامات انجام شده توسط 
بخش بیابان توضیح فرمایید. همچنین درباره 
پایش سطح بیابان ها، پایش آب های زیر زمینی 

استقرار ایران در کمربند خشک کره زمین  
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آنها  به  پیش از این  که  اراضی،  شدن  شور  یا 
به طور  دهید.  توضیح  بیشتر  کردید،  اشاره 
خالصه بفرمایید چه سطوحی را چگونه و چرا 

پایش می کنید؟
کردم،  اشاره  نیز  پیش از این  که  همان طور 
فرایندهای بیابان زایی، فراتر از قلمروی بیابان ها 
گستره  از  هکتار  میلیون   90 از  بیش  است. 
بر  در  بیابانی  اکوسیستم های  را،  ایران زمین 
گرفته اند، در حالی که طبق تعریف، سرزمین هایی 
که می توانند تحت تأثیر عوامل بیابان زایی قرار 
گیرند، بسیار بیشتر از این مساحت است. در 

حقیقت، برنامه پایش بیابان زایی در تمام اقالیم 
خشک و نیمه خشک و خشک و نیمه مرطوب 
88درصد  از  بیش  که  می شود،  اجرا  کشور 
سرزمین هایی  یعنی  می گیرد،  بر  در  را  کشور 
که خارج از قلمروی بیابان ها است، ولی خطر 
بیابان زایی آنها را تهدید می کند. موضوع گرد 
می شود،  پایش  کشور  استان   22 در  غبار  و 
کانون های  مطالعات روی شناسایی و ویژگی 
خاک شناسی  وضعیت  از جمله  غبار  و  گرد 
پوشش  اراضی،  حساسیت  اراضی،  منابع  و 
شدن  فعال  علل  فرساینده،  بادهای  گیاهی، 
انجام و درنهایت، روش مناسب تثبیت کانون 
گرد و غبار پیشنهاد می شود. در پروژه پایش، 

عوامل اقلیمی نیز روند تغییرات دما و بارش و 
سایر عناصر اقلیمی را از گذشته تاکنون بررسی 
تپه های  تحرک پذیری  روند  همچنین  می کند. 
ماسه ای به صورت سال به سال و ارتباط آنها با 
عوامل دخیل در فعالیت تپه ها بررسی می شود، 
در ارزیابی تپه های ماسه ای از شاخص لنکستر 
است.  شده  استفاده  تحرک پذیری  شاخص  یا 
شاخص تحرک پذیری ماسه ها در حقیقت  به دو 
عامل اساسی بارش و سرعت باد بستگی دارد 
که با استفاده از این مدل، ارتباط فعالیت ماسه ها 
در هر سال با بارش و سرعت باد در همان سال 

کشور  سراسر  در  موارد  این   می شود.  بررسی 
انجام شده است. شاخص بعدی، شاخص طوفان 
گرد و غبار است، درواقع مدلی است که شدت 
طوفان های گرد و غبار را مشخص می کند، این 
نیز وضعیت و روند روزهای گرد  شاخص و 
و غباری طی 30 سال گذشته در کل استان ها 
بررسی می شود. این موضوع، افزایش یا کاهش 
گرد و غبار را در مناطق مختلف ایران، همچنین 
عوامل دخیل در این وضعیت را نشان می دهد. 
نقشه ها و پهنه بندی وضعیت بیابان زایی اقلیمی 
در گستره 22 استان نیز در حال تهیه و تدوین 
است. بخش دیگر بررسی بیابان زایی و پدیده 
گرد و غبار مربوط به عوامل انسانی است که در 

6 استان کشور در حال 
اجراست که می توان نتایج آن را 

تا حدودی به استان های مشابه تعمیم 
اقتصادی،  معیار   5 پروژه،  این  در  داد. 

اراضی، آب کشاورزی،  توسعه و کاربری 
سیاست و قوانین و باالخره معیار اجتماعی 

فرهنگی در قالب 20 شاخص، تحت عنوان 
تشدید  و  بروز  بر  مؤثر  انسان ساخت  عوامل 
پدیده گرد و غبار در 6 استان بررسی می شود. 
پروژه مطالعه کمي و کیفي آب هاي زیرزمیني از 
جنبه اثر آن بر پدیده بیابان زایي، سطحی حدود 

93 میلیون هکتار معادل 57درصد از مساحت 
کل حوزه های آبخیز کشور را در بر می گیرد. 
در این پروژه، مطالعه روی تغییرات درازمدت 
نیز  و  زیرزمیني  آب  سطح  نوسـانات  و 
تشخیص دوره هـاي افزایش و کاهش سـطح 
آب، همچنین تغییرات کیفی آب آبخوان ها و 
عوامل تأثیرگذار و بررسی و تحلیل وضعیت 
شوری زایی براساس معیارهاي کمی و کیفی 
دشت های  در  خاک،  و  زیرزمینی  آب 

پتانسیل  ارزیابی  می شود.  انجام  ایران 
معیار  دو  از  استفاده  بیابان زایی   با 

به عنوان  زیرزمینی،  آب  خاک  و 
معیارهای کلیدی بیابان زایی، 

نقشه توزیع بیابان های دنیا بر اساس شاخص خشکی



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 80

است.  طرح  این  دیگر  اهداف  از جمله 
آبخوان ها و چاه های پیزومتری به عنوان 
سایت های مطالعاتی این طرح محسوب 
می شوند. اطالعات مورد نیاز، بیشتر از 
آمار و داده های وزارت نیرو و سازمان 
داده های  و  می شود  تهیه  هواشناسی 
زمینی مورد نیاز برای مطالعات گرد و 
غبار، از طریق برداشت نمونه های خاک 
و آب و بررسی های آزمایشگاهی خاک شناسی 
و تونل باد در بخش تحقیقات بیابان به دست 

می آید.

با  فراشیانی،  ایران: جناب آقای دکتر  طبیعت 
توجه به توضیحات همکاران، اکوسیستم های 
پایش  هستند،  پایش  حال  در  طبیعی  مختلف 
نیز،  اکوسیستم ها  این  در  بیماری ها  و  آفات 
در سال های  است.  بوده  مؤسسه  توجه  مورد 
و  هیرکانی  جنگلی  اکوسیستم های  اخیر، 
زاگرس شاهد ظهور آفات و بیماری هایی بوده 
که پیش از این دیده نشده بودند. بنابراین، لزوم 
اکوسیستم ها  این  بیماری های  و  آفات  پایش 

بیماری ها  و  آفات  است.  روشن  و  واضح 
چگونه  اکوسیستم ها  این  از  کدام  هر  در 
پایش می شوند؟ آیا پایش آفات و بیماری ها 
انجام  دیگری  شیوه  به  یا  است  سایت محور 
می شود؟ اگر سایت محور است، معیار انتخاب 
سایت ها چه بوده است؟ و آنها در چه سطوحی 

پایش می شوند؟
دکتر  آقای  و  سفیدکن  دکتر  خانم  سرکار 
خصوص  در  کاملی  توضیحات  پورهاشمی 
تعریف و اصول پایش ارائه دادند، این اصول 
در مورد پایش آفات و بیماری ها در جنگل ها 

و مراتع نیز کاربرد دارند، درواقع پایش آفات 
و بیماری ها بر همان سه اصل یادشده استوار 
و  آفات  خسارت  میزان  پایش،  در  است. 
مشخص  مکان  و  زمان  در  مهم  بیماری های 
انجام و این کار تکرار  می شود و مستمر است. 
پایش آفات و بیماری ها، هر ساله در سایت های 
جنگل و مرتع انجام می شود و نتیجه مشخص 
آن، آگاهی از وضعیت آفات و بیماری های مهم 
گیاهی در عرصه های طبیعی کشور )جنگل ها و 

مراتع( است. 
چرا آفات و بیماری ها باید پایش شوند؟ سؤال 

مهمی که درمورد پایش آفات مطرح است.
و  آفات  پایش،  برنامه  تصویب  از  پیش  تا 
پایش  کشور  در  واقعی  مفهوم  به   بیماری ها 
نمی شدند. پایش نشدن هوشمند و مستمر این 
خسارت های  بروز  سبب  بیماری ها،  و  آفات 
عظیمی در کشور شد. وقتی که سیستم پایش در 
عرصه های منابع طبیعی وجود نداشت، دستگاه 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  )سازمان  اجرا 
کشور( معمواًل بعد از بروز خسارت آفات به 

جنگل ها و مراتع، اقدام به کنترل آفت می کرد و 
به  این دلیل، جنگل ها و مراتع دچار خسارت 
زیادی می شدند، اقدامات انجام شده نیز، کمتر 
می شد.  آفت  پایدار  و  موفق  کنترل  به  منجر 
به عنوان مثال، می توان به ظهور شب پره شمشاد 
در  مهمی  موضوع  هم اکنون  که  کرد،  اشاره 
عرصه های جنگل های طبیعی و هیرکانی است. 
موضوع این آفت و خسارت ایجاد شده توسط 
آن برای همگان، موضوعی آشناست. درواقع، 

تاغزار دست کاشت خرگوشی- تربت جام سال کاشت 1385
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جنگل ها،  به  آفت  این  خسارت  اصلی  علت 
نبود سیستم پایش هوشمند درکشور است. در 
مبارزه با آفت و بیماری یک اصل وجود دارد » 
پیشگیری، همیشه بهتر از درمان است«. شب پره 
شمشاد، آفت مناطق گرمسیری است، درواقع 
آفت، کشورهای جنوب شرقی  این  خاستگاه 
آسیا است. با توجه به اشاره آقای دکتر جلیلی 
در آغاز گفت وگو به بحث تغییر اقلیم، وقوع این 
پدیده سبب استقرار این آفت در اروپا شد، ذکر 
این نکته الزم است که ارتباط اروپا با کشورهای 
جنوب شرقی آسیا از صد ها سال گذشته وجود 

داشته است، پیش از این به دلیل سردی هوا در 
اروپا، آفت توان استقرار نداشته، تغییر اقلیم و 
گرم شدن هوا در آنجا، سبب ظهور این آفت 
شده است. این حشره در عرض 10 سال اروپا 
را درنوردید و در سال 2016 )خرداد ماه سال 
1395( به ایران رسید. اگر در آن زمان سیستم 
پایش هوشمند و کارآمد وجود داشت، زمان 
ورود، قابل پیش بینی و ورود آن به کشور قابل 
به وجود  همه خسارت  این  و  بود  پیشگیری 

آمادگی  پایش،  نبود  به دلیل  درواقع  نمی آمد. 
الزم برای مواجهه و کنترل آفت وجود نداشت. 
اگرچه در هنگام ورود این آفت، دستورالعمل 
انتشار  از  جلوگیری  و  کانون کوبی  برای  الزم 
نبود  ولی  شد،  داده  اجرایی  دستگاه  به  آفت، 
امکانات و آمادگی  سبب انتشار آفت و بروز 
خسارتی شد که همگان شاهد آن بودند، پس 
از آن نیز اگرچه، اقدامات زیادی با هزینه های 
بسیار برای کنترل آفت انجام شد، اما اثربخش 
نبود، خسارت آفت شدید بود و بخش زیادی 

از شمشادها را از بین برد. 

در گذشته سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
داده  انجام  را  کارهایی  موردی  به طور  کشور 
است. به عنوان مثال، می توان به بررسی موردی 
برخی  آفات  شناسایی  یا  آفت  یک  کنترل 
البته با توجه به اشاره  از استان ها اشاره کرد. 
آقای دکتر پورهاشمی، این موارد آماربرداری 
انجام شده  نه پایش، چراکه مطالعه  ای  هستند 
و دیگر ادامه نداشته است. محققان مؤسسه نیز 
بسیار بزرگ شناسایی  در سال 1372، طرح 

فون حشرات را در جنگل ها و مراتع کشور به 
مدت یازده سال اجرا کردند و به دستاوردهای 
زیادی رسیدند، این مورد نیز نوعی آماربرداری 
بوده  نیست. تحقیقی  پایش  به شمار می رود و 
سال  در  و  شده  شروع   1373 سال  در  که 
1384 به اتمام رسیده است. شاید اگر استمرار 
داشت، می توانست نوعی پایش به حساب آید، 
دیگری  ساله  پنج  طرح  به  می توان  همچنین 
اشاره کرد که پیرامون مطالعه و بررسی بندپایان 
مهم جنگل های هیرکانی در سال 83 آغاز شد 
بنابراین،  و در سال 1387بعد به اتمام رسید. 

کارهای گذشته ما تنها آماربرداری بوده اند.
شایان ذکر است، سازمان حفظ نباتات در اواخر 
بیماری های  و  آفات  از  را  فهرستی  دهه 40، 
سال 1353  در  نیز  کار  این  کرد،  تهیه  کشور 
خاتمه یافت و متأسفانه ادامه پیدا نکرد و در 
حد یک آمار برداری باقی ماند. بنابراین، مؤسسه 
برای پر کردن این خأل بزرگ در کشور، طرح 
جامع پایش آفات و بیماری ها را در جنگل ها 
کرد.  آغاز   1395 سال  از  کشور،  مراتع  و 
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روشن  به طور  لطفًا  ایران:  طبیعت 
چه  سایت ها  انتخاب  مبنای  بفرمایید، 
چیزی بوده است؟ برنامه پایش بر چه 
مبنایی است؟ چگونه برنامه ریزی شده 

است؟ و چگونه در حال اجراست؟
دکتر محمدابراهیم فراشیانی

با توجه و استفاده از تجربیات کشورهای 
جزو  که  کانادا،  و  امریکا  مانند  دیگر 
موفق ترین ها در این زمینه بودند، طرح 
پایش را پایه گذاری و آغاز کردیم. طرح جامع 
مراتع  و  بیماری های جنگل ها  و  آفات  پایش 
کشور، براساس مناطق پنج گانه رویشگاهی و 
شامل 5 طرح ملی است. در رویشگاه هیرکانی، 
طرح آفات و بیماری ها شامل سه استان  شمالی 
نظر  در  نیز  را  ارسباران  البته،  است.  کشور 
طرح  دارد.  را  خود  پایش  طرح  که  گرفته ایم 
آفات در ناحیه ایرانی- تورانی شامل بیش از 
ملی  است. طرح  رویشگاه  این  در  استان   20
صحارا- سندی در رویشگاه این ناحیه و در 4 
استان اجرا می شود. طرح ملی پایش رویشگاه 
زاگرس نیز شامل 11 استان واقع در این ناحیه 
که  مهمی  بسیار  موضوع  عالوه بر این،  است. 
در این طرح جامع به آن توجه شده، آفات و 
بیماری های درختان سریع الرشد است، درختانی 
که از نظر زراعت چوب بسیار مهم هستند. پایش 
آفات و بیماری های درختان سریع الرشد هم، در 
11 استان صنوبر خیز کشور در دست اجراست 
اساس کار در پایش آفات و بیماری ها، سایت 
براساس  نیز  سایت ها  انتخاب  است،  محور 
جنگل  بخش  در  پایش  طرح های  انتخاب 
و  آفات  درواقع،  است.  بوده  مرتع  بخش  و 
بیماری ها، در سایت های منتخب این دو بخش، 
از اصولی که در پایش  پایش می  شوند. یکی 
جنگل گردشی  است،  مهم  بیماری ها  و  آفات  
حشرات  که  است  مشخص  و  واضح  است. 
همانند  و  هستند  دینامیک  بیماری،  عوامل  و 
ویژگی،  همین  براساس  نیستند.  ثابت  گیاهان 
و  آفات  آلودگی  کانون های  جنگل گردشی  با 

بیماری ها بررسی و مطالعه می شود. 

طبیعت ایران: آقای دکتر فراشیانی، آیا آفات 
مشخص  فهرست  یک  بر اساس  را  مشخصی 
آنها،  کمی  بررسی  برای  آیا  می کنید؟  پایش 
آیا  ؟  تکرار می کنید  را هر سال  آماربرداری 

با جنگل گردشی، ورود آفات جدید مشخص 
سؤاالت  این  به  پاسخ  برای  لطفًا  می شود؟ 

توضیحات بیشتری ارائه دهید.
و  آفات  تعداد  دارید  استحضار  که  همان طور 
بسیار  رویشگاه  هر  در  موجود  بیماری های 
زیاد است. بنابراین، ابتدا فهرست همه آفات و 
بیماری ها، تهیه و سپس در هر رویشگاه تنها 
آفات و بیماری های مهم پایش می شوند. مثاًل 
در رویشگاه ایرانی– تورانی بیش از 100 نوع 
آفت و بیماری وجود دارد، ولی تنها وضعیت 
و دینامیسم جمعیت حدود 20 آفت و بیماری 
و  بررسی  رویشگاه،  این  در  کلیدی  و  مهم 
آماربرداری  سال،  هر  طی  نوبت  چندین  در 
می شود. همان طور که پیش از این اشاره شد با 
آمار برداری در سایت های پایش جنگل و مرتع 
و جنگل گردشی، وضعیت آفات و بیماری های 

مهم در هر سال مشخص می شود.

شما  پورهاشمی،  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
در بخش اول توضیحات خود در مورد پایش 
جنگل ها فرمودید، سطح وسیعی از جنگل های 
کشور، با انتخاب سایت های مختلف در حال 
پایش کمی و کیفی هستند. با توجه  به اینکه 
پایش  طرح های  بیشتر  اول  ساله  پنج  فاز 
جنگل ها رو به اتمام است، لطفًا به نتایج حاصل 

از این طرح ها اشاره نمایید.
دکتر مهدی پورهاشمی: 

نتایج پروژه پایش گستره جنگل های هیرکانی، 
 Landsat ماهواره ای  داده های  از  استفاده  با 
هیرکانی  جنگل های  سطح  داد،  نشان   8  ,7
در  گلستان(  و  مازندران  گیالن،  )استان های 
سال 1383 معادل 1،811،788 هکتار و در 
بوده  هکتار  معادل 1،650،498  سال 1395 

است. 
قدیمی ترین طرح پایش که متعلق به زاگرس 
و  شد  شروع   97 سال  دوم  نیمه  از  است، 
زیر پروژه های استانی آن در سال آینده به اتمام 
می رسد و اگرچه هنوز یک برداشت دیگر باقی 
مانده است، ولی یک سری نتایج کلی از این 

طرح، قابل ارائه است.
براساس نتایج اولیه طرح پایش اندوخته کربن 
در جنگل های زاگرس، متوسط زي توده روي 
زمیني از کمینه 16/2 تن در هکتار در استان 
بیشینه 49/5 تن در هکتار در  تا  خوزستان 

بیشترین  بود.  متغیر  آذربایجان  غربی  استان 
میانگین اندوخته کربن روي زمیني در استان 
آذربایجان غربی با 24 تن در هکتار و کمترین 
مقدار آن مربوط به استان خوزستان با متوسط 
7/9 تن در هکتار بود. بیشترین مقدار اندوخته 
مقدار  به  لرستان  استان  در  الش ریزه  کربن 
استان  در  آن  کمترین  و  در هکتار  تن   3/37
کرمانشاه به مقدار 0/43 تن در هکتار ثبت شد. 
میانگین اندوخته کربن خاک در قطعات نمونه 
بررسی شده از 55/6 تا 125/4 تن در هکتار 
افزایش  با  بود.  متغیر  مختلف  استان هاي  در 
رطوبت خاک، مقدار تنفس میکروبي افزایش 
در  ایجاد شده  تغییرات  با  همچنین،  بود.  یافته 
فعالیت میکروبي خاک درصد کربن آلی و مقدار 
معنی داری  به طور  خاک،  در  موجود  نیتروژن 

افزایش یافته بود. 
جنگل های  ساختار  پایش  طرح  اولیه  نتایج 
در  )تعداد  تراکم  از نظر  داد،  نشان  زاگرس 
هکتار(، پایه های درختی و درختچه ای )دانه زاد 
شمالی،  زاگرس  در  به طور کلی  شاخه زاد(،  و 
از  بیشتر  بسیار  تراکم،  تعدد جست ها،  به دلیل 
سایر نقاط زاگرس بود، به عنوان مثال، در استان 
آذربایجان  غربی 746 پایه )شاخه زاد( در هکتار 
ثبت شد. این رقم در توده های بلوط کهن سال، 
همانند منطقه دارصافه خرم آباد به 18 پایه در 
هکتار کاهش می یابد. از نظر ترکیب گونه ای، در 
کل قطعه نمونه ها، 17 گونه درختی و درختچه ای 
ثبت شد. در مناطق قرق، تراکم پایه های دانه زاد، 
درختچه ای  گونه های  تنوع  و  درختان  ارتفاع 
و  دغدغک  شیرخشت،  بادام،  انواع  )همانند 

راناس( بیشتر از مناطق غیرقرق بود. 
نتایج اولیه پایش خاک در جنگل های زاگرس 
Land Degra� از شیوه نامه الدا  استفاده  )با 
که   )dation Assessment in Drylands
وزن دهی  براساس  را  خاک  کیفیت  شاخص 
ویژگی های  مهم ترین  به عنوان  امتیازدهی،  و 
بصری، فیزیکی و شیمیایی خاک تعیین می کند، 
نشان داد، بیشترین امتیاز، مربوط به شیب های 
در  به ترتیب  شاهد  قطعه نمونه های  شمالی 
استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان  غربی، 
کهگیلویه و بویراحمد، فارس و لرستان است که 
براساس این رتبه بندی در گروه »خوب« قرار 
استان های  برای  خوب  شرایط  این  می گیرند. 
کرمانشاه، کردستان، آذربایجان  غربی در شیب 
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جنوبی قطعه نمونه های شاهد و برای استان های 
کرمانشاه، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد در 
هر دو شیب قطعه نمونه های متأثر از پدیده زوال 
بلوط نیز مشاهده شد. نکته شایان توجه، امتیاز 
ضعیف قطعه نمونه های جنوبی استان چهارمحال 
و بختیاری و امتیاز متوسط سایت های شمالی 
این استان بود که نیاز به بررسی های بیشتر دارد. 
براساس نتایج پروژه پایش پدیده زوال بلوط 
ازجمله  استان ها  برخی  در  شد،  مشخص 
چهارمحال و بختیاری و ایالم، طی سالیان اخیر 
پدیده زوال رو به  رشد بوده است، به طوری که 
تعداد قابل توجهی )تا 75درصد( درختان سالم 

در  اما  شده اند،  منتقل  خشکیده  طبقه های  به 
سایر استان ها به ویژه در زاگرس شمالی درختان 
به تقریب در وضعیت با ثباتی قرار دارند. همچنین، 
طی چهار سال، حدود 15درصد درختان دچار 

زوال، به طور کامل خشک و قطع  شده اند. 
و  اقلیم  تغییر  روند  آشکارسازی  پروژه  نتایج 
پایش خشک سالی و گرد و غبار در جنگل های 
زاگرس، هم زمانی شروع امواج گرما در زاگرس 
را با شروع پدیده زوال اثبات کرد. روند کاهشی 
تمام شاخص های دمایی سرد در کل زاگرس و 

محو شدن برخی از شاخص های دمایی سرد 
گرم  دمایی  شاخص های  افزایش  آنجا،  در 
زاگرس،  در  اقلیم  تغییر  رخداد  آشکارکننده 
شاخص های  شدید  نوسان های  و  بی نظمی 
زاگرس،  در  اقلیم  تغییر  آشکارکننده  بارشی 
روند افزایشی و غیرمعنی دار روزهای خشک 
از  متوالی  مرطوب  روزهای  کاهش  و  متوالی 
همچنین،  است.  بوده  پروژه  این  نتایج  سایر 
مشخص شد، رخداد طوفان های گرد و غبار با 
پدیده زوال  از شروع  تا پیش  بحرانی  شرایط 
نادر بوده  بلوط در جنگل های زاگرس بسیار 
پدیده  بروز  با  هم زمان  سال 1384  از  است. 

رخداد  زاگرس،  جنگل های  در  بلوط  زوال 
شرایط طوفان های گرد و غبار بحرانی شروع 
شده و از سال 1387 بر شدت آن افزوده و تا 
سال 1397 ادامه داشته است. در سال 1398 
به دلیل بارش باران در مناطق منشأ گرد و غبار 
داخلی و خارجی، از شدت و فراوانی گرد و 
غبارها کاسته شده است. افزایش شدت، مدت و 
فراوانی رخداد خشک سالی، هم زمان با افزایش 
بودن  بیشتر  شدت زوال زاگرس و همین طور 
شدت خشک سالی ها در زاگرس جنوبی، به ویژه 

استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد از دیگر نتایج این پروژه است. 

آمار  در  اختالف  توجه  به  با  ایران:  طبیعت 
چه  در  کشور،  های  جنگل  سطح  به  مربوط 
سطح  از  دقیقی  آمار  ارائه  امکان  زمانی 

جنگل های کشور وجود دارد؟
دکتر مهدی پورهاشمی

جنگل های  سطح  تعیین  ملی  پروژه  نتایج 
هیرکانی، پیش تر منتشر شده است. نتایج ناحیه 
رویشی زاگرس در پایان سال جاری )1400(، 
ناحیه صحارا- سندی در پایان سال 1401 و 

ناحیه ایرانی- تورانی نیز در پایان سال 1402 
اعالم خواهد شد.

طبیعت ایران: با  توجه  به سطحی که در حال 
به کل  نتایج را  این  آیا می توان  پایش است، 
تعمیم  قابل  درصد  چند  داد؟  تعمیم  جنگل ها 
است؟ درواقع پرسش بسیاری از عالقه مندان 
بخش گفت و گوی چالشی نشریه طبیعت ایران، 
این است، چند درصد از سطح جنگل ها در حال 
درصد  چند  تا  بهتر،  بیان  به  یا  هستند  پایش 
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امکان تعمیم نتایج به  دست آمده، به سایر 
جنگل ها وجود دارد؟ 

دکتر مهدی پور هاشمی
همان طور که در بخش اول اشاره کردم، 
در مطالعه سطح یک، پایش رویش و 
هیرکانی  جنگل های  موجودی حجمی 
و ارسباران، 1،680 قطعه نمونه 10 آری 
نمونه برداری  هکتار(  )درمجموع، 168 
پایش  دو  سطح  مطالعات  در  می شود. 
نیز در نواحی رویشی زاگرس، ایرانی- تورانی، 
هیرکانی و ارسباران و صحارا- سندی درمجموع 
هکتار(   171( هکتاری  یک  قطعه نمونه   171
که  است  الزم  نکته  این  ذکر  می شوند.  پایش 
در برخی مناطق، مانند ناحیه رویشی صحارا- 
و  جنگلی  توده های  تنک بودن  به دلیل  سندی، 
برخی  برخی گونه ها در  پراکنش  انفرادی  فرم 
دارد  وجود  امکان  این  کشور،  جنوبی  مناطق 
که پس از تحلیل نتایج فاز اول، سطح برداشت 
تصحیح شود. قطعه نمونه های برداشتی در تمام 
نواحی رویشی کشور می توانند به خوبی گویای 
عالوه بر  و  باشند  کشور  جنگل های  وضعیت 
تعیین وضعیت موجود توده های جنگلی کشور، 

روند تغییرات آنها را در درازمدت پایش کنند.

به عنوان  افتخاری،  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
لطفًا  کشور،  مراتع  پایش  ملی  طرح  مجری 
درباره نتایج طرح های پایش مرتع توضیح دهید. 
با توجه  به اینکه فاز اول پنج ساله طرح های 

پایش رو به اتمام است، تاکنون به چه نتیجه 
شاخصی رسیده اید؟

دکتر علیرضا افتخاری
پیش از پاسخ به این سؤال، به چند نکته مهم 
بیان  پیش از این  که  همان طور  می کنم،  اشاره 
به  پایش  از  بتوان  اینکه  برای  اول،  نکته  شد، 
محصوالت علمی خوبی رسید، به مدت زمانی 
بیشتر از پنج سال نیاز است، نکته دوم اینکه 
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، که شاید 
بهترین طرح بخش تحقیقات مرتع باشد، یک 
شناخت سطحی از کل عرصه های مرتعی کشور 
پایش  است، طرح  کرده  آشکار  همگان  برای 
نیز، به این شناخت سطحی، در بسیاری از نقاط 
عمق می بخشد. هم اکنون با داده های حاصل از 
پرسش ها  از  بسیاری  به  می توان  پایش  طرح 
در مورد مراتع پاسخ داد و به عبارتی از کلیات 
طرح شناخت وارد جزئیات طرح پایش شد. 
نکته سوم اینکه، مراتع را می توان به دو صورت 
Exten�( گسترده  و   )Intensive )متمرکز 

)حالت  متمرکز  حالت  در  کرد.  پایش   )sive
معرف،  کوچک  قطعه  یک  اطالعات  فعلی(، 
تعمیم  بزرگ  فرعی  رویشگاه  عرصه  یک  به 
داده می شود. ممکن است اطالعات این قطعه 
کوچک )بسته به میزان معرف بودن آن( کاماًل 
اما چاره ای جز  نباشد،  بزرگ تر  گویای قطعه 
این وجود ندارد، چون نمی توان همه اطالعات 
ممکن را به صورت دقیق در یک عرصه بسیار 
وسیع، برداشت کرد. برای عرصه های وسیع تر، 
معموالً پایش با اطالعات کمتر و دقت پایین تری 
انجام می شود. برای این کار باید، در یک عرصه 
Landscape Moni� )مرتعی وسیع پیمایش 

toring( و به طور نمونه، جابه جایی یک گونه را 
در طبقات مختلف ارتفاعی بررسی کرد و نشان 
داد آیا گذر زمان، یا تغییر اقلیم باعث مهاجرت 
این گونه به طبقات باالتر ارتفاعی شده است؟ 
هم اینک، این مدل پایش در بخش مرتع وجود 
ندارد، اما امکان پذیر است و می توان به آن فکر 
به  شکل  وسیع  مناطق  سری  یک  در  تا  کرد 

مرتع پیمایشی آن را انجام داد.

دکتر جلیلی
آقای دکتر افتخاری هنگامی که درمورد پایش 
جوامع  و  گونه ها  جابه جایی  می کنیم،  بحث 
گیاهی، یکی از موارد مورد بررسی خواهد بود 

که می تواند به عنوان یک تحقیق مهم مورد توجه 
قرار گیرد.

طبیعت ایران: طرح آقای دکتر خداقلی پیرامون 
تأثیرات تغییر اقلیم بر گونه های مهم مرتعی در 
بخش مرتع در حال اجراست و می تواند در این 

زمینه پاسخگوی برخی مسائل مهم باشد. 
دکتر علیرضا افتخاری

موضوع مهاجرت و جابه جایی گونه ها در برخی 
از این محدوده های یک تا چند هکتاری فعلی 
نیز، در گذر زمان، اطالعات خوبی به ما خواهد 
داد که می تواند در حوزه مدیریت مراتع کشور 

کمک شایانی کند. 

سایت محور  نیز  شما  پایش  آیا  ایران:  طبیعت 
است؟

دکتر علیرضا افتخاری
گونه محور  هم  و  سایت محور  هم  البته  بله، 
از آنجایی که  است  الزم  نکته  این  ذکر  است. 
جاری  سال  پایان  در  مراتع،  پایش  اول  فاز 
تمام می شود، هنوز تعداد زیادی از گزارش ها 
به دست ما نرسیده است و جمع بندی و آنالیز 
اینجا  نیز شروع نشده است، در  نتایج ارسالی 
تنها نتایج به دست آمده را تاکنون ارائه می کنم، 
از عرصه های مرتعی  تنوع گوناگونی را  ایران 
دارد. به نحوی که در این طرح پوشش 5 تا 95 
درصد، بیوماس 100 کیلو تا 5 تن در هکتار 
تا 55 عددی در یک هکتار  تعداد گونه 5  و 
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و  است  ثبت شده  و  مراتع کشور مشاهده  در 
این نشان دهنده تنوع رویشگاه های مرتعی در 
کشور است. تراکم در مراتع با تراکم جنگل ها 
متفاوت است، به طوری که نمی توان تراکم یک 
مرتع علفزار و بوته زار با دو عدد کاماًل متفاوت 
بررسی  اما  کرد،  مقایسه  یا  بررسی  هم  با  را 
تراکم در طول زمان نشان دهنده نرخ زادآوری 
این زمینه هم اعداد  و مرگ و میر است که در 
کاماًل متفاوتی در کشور وجود دارد. در زمینه 
زاد آوری و بیوماس در اکوسیستم های مختلف 
در  به عنوان مثال  آمد،  دست  به  جالبی  نتایج 
سال های خشک، در درمنه زارهای بسیاری از 
مناطق گرم تولید، بسیار اندک و کمتر از 20 تا 
بیان دیگر،  به  بوده است.  کیلو در هکتار   30
مهم  گیاهان  از  بسیاری  خشک  سال های  در 
مرتعی تولید چندانی ندارند، بنابراین، مدیریت و 
برنامه ریزی برای گذر از دوره های خشک سالی 
سال های  در  است.  ضروری  کشور  در 
بیوماس  از اکوسیستم ها،  مرطوب در بسیاری 
چشمگیری، به ویژه از گیاهان یک ساله مشاهده 
توان علوفه  شده است. در همین سال ها، می 
را با شیوه های متفاوتی ذخیره کرد. نبود تجدید 
حیات، یا تولید کم و ناقص اندام های زایشی 
تولید  یا  کم،  گل دهنده  شاخه های  )ازجمله 
یا ضعیف( در گونه های مهمی مثل  بذر پوک 
گون و درمنه در بسیاری از سایت  ها، به ویژه 
فشار  مثل  سختی  شرایط  در  که  سایت هایی 
چرا، گرد و غبار، تغییر اقلیم و غیره قرار دارند، 

نشان دهنده تأثیر عوامل مختلف بر گیاهان است. 
با حرکت از مناطق شمالی به مناطق جنوبی و 
از مناطق غربی به مناطق شرقی، اکوسیستم ها 
سخت تر و شکننده تر )Fragile( می شوند، تا 
آنجایی  که تجدید حیات در آنها دیده نمی شود. 
به عنوان مثال، نتایج پایش درمنه زارهای ایاالت 
مقاومی  بسیار  گیاه  درمنه  داده،  نشان  متحده 
نسبت  به تغییر شرایط است )فشار چرا، تغییر 
اقلیم و ...(، بنابراین، اگر درمنه در جایی شروع 
 به زوال کرد، یعنی اکوسیستم رو  به تغییر جدی 

یا زوال است.

دکتر عادل جلیلی
مدل  درمنه،  گیاه  درمورد  و  دنیا  سطح  در 
تغییرات عکس العمل نسبت  به خشکی تعریف 
سمت  به   حرکت  با  به طوری که،  است،  شده 
درمنه ها  جای  شورروی ها  خشک تر،  اقالیم 
را می گیرند و این، به دلیل حضور درمنه ها در 
مرز مشترک با شورروی ها است و از بین رفتن 
درمنه، به  مفهوم از بین رفتن اکوسیستم نیست، 
درواقع آنها با شورروی ها جایگزین می شوند. 
در  هستند،  رطوبت پسند  بیشتر  شورروی ها 
از  غیرمجاز  استفاده های  به دلیل  اما،  ایران 
آب های زیرزمینی و درنتیجه کاهش رطوبت 
اکوسیستم ها، شورروی ها نمی توانند مانند سایر 

نقاط جهان، جای درمنه زارها را بگیرند. 

دکتر علیرضا افتخاری
کاماًل درست است، مقایسه گرده درمنه با گرده 
کنوپودیاسه نمونه ای بارز است، هرگاه این میزان 
کوچک تر شود، اکوسیستم به سمت جایگزینی 
گیاهان هالوفیت به جای درمنه حرکت می کند 
و بالعکس. با توجه به آب دوست بودن بیشتر 
هالوفیت های ایران، تخریب درمنه زارها می تواند 
تخریب  معنای  به  ایران  نقاط  از  بسیاری  در 
اکوسیستم  باشد و این مسئله بسیار خطرناک 
است. پایش، زنگ هشداری برای مسئوالن است 
که می تواند به عنوان یک سیستم آشکار کننده و 
هشدار دهنده عمل کند و از تحمیل هزینه های 
هنگفت تخریب منابع طبیعی به کشور جلوگیری 
برخی  مرگ و میر  گزارش  به عنوان مثال،  کند. 
پایه های گون در استان چهارمحال و بختیاری 
در  را  مختلفی  مباحث  به صورت یک هشدار 
کشور مطرح کرد و سبب شد علل و راه حل 

آن جست و جو شود. بسیاری از گیاهان مانند 
گون در اثر تغییر اقلیم و خشک سالی های مکرر 
آفت زدگی  دچار  و  بیمار  در نتیجه  و  ضعیف 
شده اند. مبارزه با آفت در این شرایط، در حالت 
ثانویه قرار می گیرد، یعنی آفت به دلیل ضعیف 
شدن گیاه، بر آن غالب می شود. در برخی از 
مراتع کشور، ترکیب  گونه ای به  سمت نامطلوب، 
ارتباط  در  می کند.  دام حرکت  از نظر خوراک 
به خاک، درجه حاصلخیزی  با موارد مربوط 
میزان  و  کشور  مراتع  در  مختلف  خاک های 
اطالعات  دریافت  از  ... پس  و  کربن  ترسیب 
آزمایشگاه خاک شناسی، می توان آمار و ارقام 
جالبی را ارائه کرد. همچنین، با مقایسه آمار 
برخی از سایت های مشترک با طرح ارزیابی 
مراتع مناطق مختلف آب و هوایی با سایت های 
به  آنها  آماربرداری های  که  ارزیابی  طرح 
می توان  بازمی گردد،  گذشته  سال   30 تا   20
نتایج جالبی را از میزان تغییرات رخ داده در 
اکوسیستم های مختلف مشاهده کرد. نکته آخر، 
پایش نشدن بعضی از سایت های مرتعی توسط 
بخش حمایت و حفاظت است که متأسفانه این 

مسئله در بسیاری از استان ها وجود دارد.

طبیعت ایران: آقای دکتر خسروشاهی لطفًا با 
توجه  به طرح های پایش بیابان ها و فاکتورهای 
مطالعه شده مرتبط با بیابان زایی، به نتایج شاخص 
نمایید. اشاره  اخیر  سال های  در  به دست آمده 

دکتر محمد خسروشاهی
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تا آخر سال  پایش گرد و غبار  طرح 
اولیه  نتایج  رسید.  خواهد  اتمام  به 
این طرح حاکی از آن است که سطح 
در  غبار  و  گرد  تولید  مستعد  اراضی 
هکتار  میلیون   8 به  نزدیک  کشور، 
است. نتایج حاصل از دورسنجی نشان 
غبار  و  گرد  تأثیر  تحت  مناطق  داد، 
بیست  )از داخل و خارج کشور( طی 
سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته 
رقمی  به  گذشته  دهه  در  به طوری که  است، 
حدود 36 میلیون هکتار رسیده است. بیشترین 
تیپ اراضی تولید کننده گرد و غبار در کشور، 
دیگر  طرح   دو  هستند.  سیالبی  دشت های 
انسانی  و  اقلیمی  عوامل  به  مربوط  که  پایش 
گردهمایی  در  آنها  نتایج  و  شده  تمام  است، 
طرح های تحقیقاتی در آذر ماه ارائه شده است. 
نتایج پروژه پایش عوامل اقلیمی موثر بر پدیده 
در  داد،  نشان  روان  ماسه های  و  غبار  و  گرد 
بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه در 22 استان، 
روند تغییرات بارش، کاهشی و دمای ساالنه 
افزایشی بوده است. دمای دهه سوم منتهی به 
سال 2016 نسبت به دهه دوم از حدود 0/1 
چند  در  حتی  است،  شده  گرم تر  درجه  تا 1 
ایستگاه بیشتر از 1 درجه نیز افزایش دما دیده 
شد. همچنین، بررسی روزهای گرد و غباری 
بیشترین  داد،  نشان  مورد بررسی  دهه  سه  در 
روزهای گرد و غباری در نیمه شرقی کشور 
تا  بلوچستان(  )خراسان جنوبی و سیستان و 
تا  بوشهر  )از  کشور  غرب  جنوب  و  جنوب 
ایالم( مشاهده شده و بخشی از گرد و غبار، 
عوامل  ارتباط  بررسی  است.  بوده  فرامحلی 
اقلیمی با فعالیت تپه های ماسه ای نیز نشان داد، 
بارندگی  ما،  مطالعاتی  ایستگاه های  بیشتر  در 
کاهش/  در  اثرگذار  و  مهم  عنصری  به عنوان 
محسوب  ماسه ای  تپه های  فعالیت  افزایش 
می شود. اگرچه بادهای باالتر از سرعت آستانه 
اثرگذار  ماسه ای  تپه های  تحرک  بر  فرسایش 
و  بارش  میزان  هم زمان  بررسی  اما  هستند، 
به  سال  به صورت  ماسه ای  تپه های  فعالیت 
سال، دارای درجه همبستگی بیشتری نسبت به 
باد است. به طوری که در مناطق بیابانی ساحلی 
و داخلی، در بیشتر سال های همراه با فعالیت 
مقدار  ماسه ای،  تپه های  تحرک پذیری  باالی 

بارش در حداقل بوده است.

با استفاده از شاخص یونپ، نقشه بیابان زایی 
اقلیمی در سه دهه مورد مطالعه تهیه شد. نتایج 
نشان داد، در طول این دوره از مساحت مناطق 
بیابان زایی متوسط و شدید  تأثیر خطر  تحت 
بسیار  بیابانی  خطر  کالس  به  و  شده  کاسته 
شدید افزوده شده است. به طوری که مساحت 
تحت تأثیر خطر بیابان زایی شدید از 55درصد 
دهه  در  به 73درصد  دهه 1996-1987  در 
2016- 2007 افزایش یافته است. به عبارت 
به طور کلی،  است.  منطقه خشک تر شده  بهتر، 
از  33 درصد  داد،  نشان  تحقیق  این  نتایج 
روزهای گرد و غبار تحت تأثیر پارامترهای 
این  بوده اند.  تبخیر(  و  دما  )بارش،  اقلیمی 
و  گرد  ظهور  و  بروز  می دهد،  نشان  موضوع 
غبار، تنها به عوامل اقلیمی وابسته نیست، بلکه 
عوامل انسانی، خصوصیات خاک، نوع پوشش 
زمین و کاربری ها در بروز، یا تشدید گرد و 

غبار تأثیرگذارند. 
گرد  بر  مؤثر  انسانی  عوامل  پروژه  نتایج 
معیار   5 تأثیر  میزان  بررسی  و  غبار  و 
نشان  مورد مطالعه  کانون  در 12  مورد بررسی 
عوامل  10درصد،  اجتماعی  عوامل  داد، 
و  تکنوژیک  عوامل  20درصد،  اقتصادی 
کشاورزی  و  آب  عوامل  19درصد،  توسعه 
21درصد و عوامل مرتبط با مدیریت، قوانین و 
سیاست گذاری 30 درصد بر ایجاد و گسترش 
کانون های داخلی گرد و غبار مؤثر بوده است. 
عوامل  با  مرتبط  متغیرهای  تأثیر  رتبه بندی 
شاخص های  داد،  نشان  مطالعه  این  در  کالن 
پرداخت نکردن حقابه محیط زیستی تاالب ها 
به دلیل مدیریت نامطلوب سرزمین و منابع آب، 
تخریب مراتع و فشار چرای دام، فقر و کمبود 
بودن  پایین  طبیعی،  منابع  بهره برداران  درآمد 
سطح هماهنگی نهادی و نبود انسجام سازمانی 
کشت  الگوی  بیابان زایی،  مدیریت  حوزه  در 
نامناسب با اقلیم، اقدامات کشاورزی نامناسب، 
ضعف نظام تحقیق، آموزش و ترویج، تبدیل 
به مسکونی، شهری و صنعتی  اراضی طبیعی 
رهاشده  کشاورزی  اراضی  گسترش  و 
به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ایجاد و گسترش 
کانون های گرد و غبار در کشور داشته است. 
همچنین، برآورد خسارت های اقتصادی پدیده 
گرد و غبار در سطح 5 استان خوزستان، ایالم، 
اصفهان، کرمان و سیستان در سال 1397نشان 

به  درمجموع  غبار،  و  گرد  طوفان های  داد، 
 1/2 معادل  تومان  میلیارد   4،820 میزان 
میلیارد دالر )با احتساب ارز 4،200 تومانی( 
بر پیکره بخش درمان و سالمت، کشاورزی، 
تأسیسات و امور زیربنایی و .... خسارت وارد 
زیرزمینی،  آب های  در خصوص  است.  کرده 
بررسی ها همچنان ادامه دارد، امید است نتایج 

آن در سال آینده مشخص و ارائه شود. 

لطفًا  فراشیانی،  دکتر  آقای  ایران:  طبیعت 
از  به دست آمده  به  نتایج  خالصه  به صورت 
طرح پایش آفات و بیماری ها طی این سال ها 
اشاره نمایید. آیا با اجرای طرح های پایش در 

فاز اول به اهداف خود رسیده اید؟ 
دکتر محمدابراهیم فراشیانی

اگرچه طرح پایش آفات و بیماری ها در فاز 
اول با کمبودها و کاستی هایی مواجه بود، اما 
از  برخی  به  که  داشت  مهمی  دستاوردهای 

مهم ترین آنها اشاره می شود. 
موضوع آفات و بیماری در سال های گذشته 
سازمان  در  به ویژه  اجرایی  دستگاه های  در 
مورد  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
و  داشته  قرار  کم توجهی  و  بی توجهی  غفلت، 
داده  اهمیت  موضوع  این  به  باید،  که  آنچنان 
آغاز  و   1397 سال  از  بعد  اما  است.  نشده 
این طرح، با هم اندیشی و همکاری، سفرهای 
استانی، برگزاری کارگاه ها و جلسات سخنرانی 
و ارائه طرح در سازمان، هم اکنون این موضوع 
بیش از پیش  اهمیتی  دارای  سازمان  سطح  در 

است.
دومین دستاورد حاصل از اجرای طرح پایش، 
آفات  پیرامون  بنیادی  اطالعات  دستیابی  به 
بیماری ها در عرصه های جنگلی و مرتعی  و 

است.
سایر دستاوردهای این طرح تحقیقاتی به شرح 

زیر هستند: 
بیماری ها،  و  آفات  فهرست  تنظیم  و  تهیه   *

شناسایی و ثبت آنها. 
* تعیین وضعیت آفات و بیماری های مهم و 
رقومی  الیه  تهیه  و  آنها  جغرافیایی  پراکنش 
بیماری های ساالنه که شامل دامنه میزبانی و 

خسارت آنهاست. 
* تهیه نقشه پراکنش آفات و بیماری های مهم 

در سطح جنگل ها و مراتع کشور. 
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* بررسی و مطالعه در خصوص پیش آگاهی و 
طغیان آفات و حصول نتیجه نسبی.

* بررسی و مطالعه برخی از آفات و بیماری های 

نوظهور، تعیین و شناسایی مناطق آسیب پذیر و 
در معرض خطر، عرصه های جنگلی و مراتع 

کشور.
ذکر این نکته الزم است، دستاوردهای یادشده 
هنوز کامل نیست و کاستی هایی در این زمینه 
ارتقای  و  کاستی ها  رفع  برای  دارد.  وجود 
اجرایی  دستگاه های  است  ضروری  طرح 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مانند 
با  نباتات  حفظ  سازمان  همچنین  کشور، 
در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
اجرای این طرح همکاری نمایند. با همکاری 
می توان  اجرایی  دستگاه های  مؤثر  و  کامل 
انتظار داشت، آفات و بیماری های گیاهی در 
جنگل ها و مراتع کشور به طور مطلوب، مؤثر، 
کامل و هوشمند پایش شوند و نتایج آن، برای 
مدیریت این آفات و بیماری ها در عرصه های 
جنگل ها،  سازمان  توسط  مرتعی  و  جنگلی 

مراتع و آبخیزداری گره گشا باشد. 
سفیدکن،  دکتر  خانم  سرکار  ایران:  طبیعت 

طبق گزارش همکاران در بخش های مختلف، 
مختلف  سایت های  از  زیادی  اطالعات 
تجزیه و تحلیل  به   که  است  شده  جمع آوری 
اطالعات  این  دارند.  نیاز  وسیعی  آنالیز  و 
تجزیه و تحلیل  و  جمع بندی  چگونه  وسیع 

در  موجود  چالش های  در مورد  می شوند؟ 
پایش عرصه های طبیعی نیز توضیح بفرمایید.

دکتر فاطمه سفیدکن 
مهم ترین موضوع در آماربرداری های وسیع در 
برنامه پایش، تجزیه و تحلیل صحیح داده های 
 ثبت شده و تهیه گزارش های دوره ای است که 
بتواند روند تغییرات را نشان دهد و هم  هم 
امکان پیش بینی یک متغیر را در آینده فراهم 
این  تجزیه و تحلیل  و  ثبت  است  بدیهی  کند. 
ارتباط  برقراری  از اطالعات متنوع و  حجم 
نرم افزارهای  نیازمند  بین آنها ساده نیست و 
قوی و دیتا بانک بزرگ یا big data است. 

با این هدف، تمام متغیر های اندازه گیری شده 
در آماربرداری های دوره ای در پایش وضعیت 
بیماری ها  و  آفات  و  بیابان  مرتع،  جنگل، 
اکسل  متعدد  فایل های  به صورت  و  مشخص 
یک  طراحی  برای  همچنین  شده اند،  تدوین 

جست وجوی  در  سایت محور،  بیگ دیتای 
یک شرکت توانمند بوده ایم تا بتواند به نحوی 
امکان  با هم تعریف و  این دیتاها را  ارتباط 
تهیه انواع جداول، نقشه ها و نمودارها را در 
گزارش گیری فراهم کند. اگرچه شرکت های 

مفصلی  جلسه های  و  کردند  مراجعه  زیادی 
و  آنها  سوابق  به  توجه  با  ولی  شد،  برگزار 
جدی،  بسیار  موضوع  این  مدیریت  اهمیت 
نتیجه ای حاصل  انتخاب شرکت،  برای  هنوز 
این  تشکیل  تردید،  بدون  است.  نشده 
از  حاصل  اطالعات  منظم  ورود  و  بیگ دیتا 
آماربرداری ها در آن بسیار ضروری است و 

باید به زودی عملیاتی شود.
طرح های  پیش روی  چالش   مهم ترین 
پشتیبانی  بیشتر،  اعتبارات  به  نیاز  پایش، 
بخش های اجرایی به ویژه سازمان جنگل ها، 
تجهیزات  تهیه  و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
همچنین  است،  مورد نیاز  سخت افزاری 
و  اهمیت  طرح ها،  گستردگی  توجه  به  با 
که  طرح ها  این  نتایج  و  موضوع  ضرورت 
اکوسیستم های  مدیریت  نحوه  در  می تواند 
کمک  کشور  تصمیم گیر  مسئوالن  به  طبیعی 
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سوی  از  ویژه  اعتباری  تأمین  نماید،  شایانی 
پشتیبانی  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
جدی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

کشور ضروری است.
آماربرداری از یک عرصه در هر موضوعی، 
موضوع  این  که  دارد  زمانی خاصی  محدوده 
گاهی سبب بروز مشکل جدی در تأمین وسیله 
نقلیه مناسب در مأموریت ها می شود، علی رغم 
تالش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
و تأمین چندین خودروی کمک دار جدید، در 
زمان  در  پایش  سایت های  به  محققان  اعزام 
می شویم،  روبه رو  مشکل  با  گاهی  مناسب، 
این موضوع در مراکز استانی بسیار پررنگ تر 
و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  اگرچه  است، 
مبلغ  بیشترین  جاری،  سال  در  کشور،  مراتع 
همه  از  پیش  خود،  درآمدهای  محل  از  را 
کرده،  ارسال  استان ها  به  ستادی  مؤسسات 
بسیار  کار  این  اجرای  برای  باز هم  متأسفانه 

بزرگ کافی نبوده است.
متخصص  انسانی  نیروی  کمبود  دوم،  مشکل 
در برخی مراکز استانی است، با وجود اینکه 
نیروی  ظرفیت های  همه  از  است  شده  سعی 
اجرای  همچنان،  ولی  شود،  استفاده  انسانی 
کمبود  به دلیل  طرح،  این  از  زیرپروژه هایی 
نیروی انسانی متخصص، در نقاطی بالتکلیف 

باقی مانده است.

طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی با توجه به 
این طرح ها و آغاز  اتمام فاز اول پنج سال 
اهداف  اول،  فاز  اجرای  با  آیا  آن،  دوم  فاز 
پیش بینی شده و موردنظر، حاصل شده است؟ 
این مرحله چگونه است؟  از  جمع بندی شما 
بخش  وظیفه  پایش  طرح های  اجرای  آیا 
تحقیقات است یا بخش اجرا موظف به انجام 

آنهاست؟ 
دکتر عادل جلیلی

به مطالبی در خصوص  اینجا الزم است  در 
پایش اشاره شود. یکی از موضوعات جدی 
موجود در خصوص پایش، موضوع »کاهش، 
افزایش و جابه جایی گونه ها« است که خود 
نیازمند یکی از نشست های گفت وگوی چالشی 
نشریه طبیعت ایران است. یکی از طرح های 
مهم در این ارتباط »تعیین جایگاه حفاظتی 
گونه های گیاهی ایران« است که توسط بخش 
حال  در  مؤسسه  این  گیاه شناسی  تحقیقات 
 Red Data اجراست و خروجی آن در قالب
منتشر می شود، این مورد برای نخستین بار، 
میالدی   1999 سال  در  مقدماتی  به صورت 
منتشر شد. ان شاءاهلل نتایج بعدی آن نیز، در 
سال آینده منتشر خواهد شد. در این مطالعه، 

 IUCN  اندازه گیری ها براساس شاخص  های
انجام می شود. بی شک، این طرح، از نظر دقت 
و پوشش گونه های گیاهی کشور، در سطح 
دنیا منحصر به فرد است، تمرکز روی گونه های 
گونه ها،  این  چون  و  است  ایران  انحصاری 
ضروری  نمی رویند،  ایران  از  خارج  در 
است هر 30 سال، یک بار، سطح و پراکنش 
جغرافیایی این گونه های گیاهی بررسی شود. 
بهترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  داده ها،  این 
است،  کشور  گیاهی  اطالعاتی  بانک های 
سال   30 )هر  دوره ای  آماربرداری  تکرار  با 
یک بار( مشخص می شود، آیا هم اکنون آثاری 
اسامی  پیش از این،  که  گیاهی  گونه های  از 
منتشر  ایران  فلور  در  آنها  پراکنش  محل  و 
شده بود، باقی مانده است. این طرح یکی از 
ارزشمندی است که توسط مؤسسه  کارهای 
در حال انجام آن است و ان شاءاهلل نتایج آن، 
تا دو سال آینده منتشر خواهد شد، همچنین 
مدیریت  دانش،  در  ارزشمندی  اطالعات 
که  دارد  وجود  دست  این  از  موضوعاتی  و 
جزو کارهای تکمیلی طرح پایش هستند و 
به زودی نتایج آنها نیز مشخص خواهد شد. 

پیرامون  مطالب  طرح  از  هدف  درواقع، 
موضوع پایش در جلسات شورای راهبردی، 
است.  اقلیم  تغییر  نتایج  آشکارسازی 
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اکوسیستم،  مقیاس  در  نتایج  آشکارسازی 
اشاره  طبق  و  است  پیچیده ای  بسیار  موضوع 
یک  تشکیل  به  نیاز  سفیدکن،  دکتر  خانم 
بانک داده بزرگ دارد، این داده ها باید دارای 
تا  باشند  خاصی  ظرفیت های  و  ویژگی ها 

بتوانند منجر  به مدل سازی شوند. 
اجرای طرح های پایش برعهده بخش پژوهش 
برای  دنیا  سطح  در  داده  بانک های  است، 
آشکارسازی نتایج تحقیقات دو هدف را دنبال 
می کنند، یکی در علوم و دیگری در مدیریت. 
دانش افزایی هستند، چگونه  به دنبال  علوم  در 
و  است  داده  رخ  اکوسیستم  در  تغییرات  این 
درنهایت  و  می افتند؟  اتفاق  تغییرات  این  چرا 
سوی  و  سمت  پرسش ها  این  به  پاسخ  با 
چگونگی تغییرات در طبیعت پیش بینی خواهد 
و  است  علمی  کار  یک  پایش  بنابراین،  شد. 
ظرفیت های  داشتن  با  پژوهشی  مؤسسات 
همچنین  دارند،  را  آن  اجرای  امکان  خاص، 
ظرفیت مدلینگ و ارائه راهکارهای مدیریتی 
نیز در توان این مؤسسات است که دستگاه های 
اجرایی می توانند از آنها استفاده کنند، بنابراین 
هدف  با  داده ها  برداشت  چگونگی  و  پایش 
نقص،  بدون  و  صحیح  داده های  به  دستیابی 
مبحث مهمی است، از آن مهم تر، تشکیل یک 
این  سازماندهی  برای  بزرگ  اطالعاتی  بانک 
داده هاست که خانم دکتر سفیدکن پیش از این به 
آن اشاره کردند. حدود یک تا دو سال است 
این  تشکیل  برای  تالش  حال  در  مؤسسه  که 
بانک است و هنوز به نتیجه کامل نرسیده است. 
مدل سازی،  ظرفیت  با  داده ها  بانک  تشکیل 
پایش  مجریان  برای  را  نبایدهایی  و  بایدها 
است  ضروری  به عنوان مثال،  می کند،  ایجاد 
و  شوند  برداشت  دائمی  به صورت  داده ها 
در  چراکه  نشوند،   متوقف  هرگز  برداشت ها 
پدیده تغییر اقلیم، ظهور یک سری از پدیده های 
گرمایشی  رکورد های  مثل  پیش بینی  غیرقابل 
که  خشک سالی ها،  سرمایشی،  سیالب ها،  و 
تعیین کننده  اکوسیستم  تغییرات  در  همگی 
ممکن  و  است  اجتناب ناپذیر  امری  هستند، 
داده ها  نکردن  برداشت  و  بی توجهی  با  است 
در یک سال، ارزش و پتانسیل پیش بینی آنها 
در بانک داده از دست برود. بنابراین، یکی از 
باید های جدی در بحث پایش، همانند برداشت 
داده های هواشناسی، برداشت هر ساله آنهاست 

و یکی از شروط اساسی سالمت پایش است. 
درنتیجه، ضروری است، مؤسسه تحت تأثیر 
نگاه ها و سلیقه های مختلف مدیریتی نباشد، 
تا پایش به طور همیشگی انجام شود. کیفیت 
باید  داده ها  است،  مهم  بسیار  نیز  داده ها 
کیفی  استاندارد و دارای ویژگی های کمی و 
شاخص های مورد تأکید و مورد استفاده در 
مجامع علمی در سطح دنیا باشند تا بتوان یک 
زبان مشترک با آنها پیدا کرد، شاخص ها نباید 
کیفیت داده ها توجه  به  باید  باشند و  ابداعی 
کرد، این بخش مربوط به کسانی است که این 

داده ها را تولید و جمع آوری می کنند.
در اینجا الزم است این نکته را مطرح کنم، 
توجه مؤسسه  بیشتر به آشکارسازی آثار تغییر 
اقلیم بر جنگل ها و مراتع کشور یا به عبارت 
درحالی که  است،  کشور  طبیعی  منابع  بهتر 
مهم تر  بسیار  اقلیم،  تغییر  مدیریت  موضوع 
هم اکنون،  است،  آن  آثار  آشکارسازی  از 
پروتکل های  و  کنوانسیون ها  نشست  ها،  در 
جهانی، بحث ها و گفت وگوها، همگی پیرامون 
تغییر  کنترل  این موضوع هستند. مدیریت و 
گلخانه ای  گازهای  کاهش  گروی  در  اقلیم 
است. عالوه بر تصمیم گیری در روند توسعه با 
هدف کاهش میزان انتشار این گازها، همچنین 
اکوسیستمی در  و قدرت  از ظرفیت  استفاده 
ترسیب  روی  طبیعی  منابع  در  ارتباط،  این 
میزان  کاهش  به  تا  شدیم  متمرکز  نیز  کربن 
متأسفانه  کنیم.  کمک  گلخانه ای  گازهای 
ضرورت مشارکت ایران در برنامه های کاهش 
توجه  مورد  به هیچ عنوان  گلخانه ای  گازهای 
نیست، در حالی که ایران در مقام هفتم انتشار 
این گازها در سطح جهانی است و جزو اولین 
قربانی های آن خواهد بود. اگرچه ایران جزو 
کشور های صنعتی تعریف شده در دنیا نیست، 
اما در تولید گازهای گلخانه ای، سهم باالیی 
ایران  در  گلخانه ای  گاز  تولید  سهم  دارد، 
تقریبًا برابر با ژاپن است، این در حالی است 
که اقتصاد ژاپن چند برابر اقتصاد ایران است. 
با توجه به استقرار ایران در کمربند خشکی 
دنیا، متأسفانه از اولین قربانیان این موضوع 

خواهیم بود.
اولین  جزو  دنیا،  کشورهای  از  گروه  دو 
اقلیم هستند، کشورهایی  تغییر  آثار  قربانیان 
دارند  قرار  دریاها  سطح  به  نزدیکی  در  که 

قرار  دریا  فیزیکی  آثار  تأثیر  تحت  بیشتر  و 
می گیرند و کشورهایی که در کمربند خشکی 
بر  زمین  کره  خشکی  کمربند  هستند،  مستقر 
تغییر  شرایط  در  حرارت،  درجه  افزایش  اثر 
درجه  افزایش  آثار  می گیرد.  قرار  نوسان  و 
پیش بینی  انسان  زیست شناختی  در  حرارت، 
به   هم  دیگر  درجه  دو  اگر  حال  است،  شده 
میزان متوسط درجه حرارت در مناطق جنوب 
ایران اضافه شود، امکان زندگی و حیات انسان 
در این مناطق مختل خواهد شد، تغییر درجه 
حرارت، آثار و تبعاتی نیز در میزان آورد آبی 
دارد، با توجه به بحران کنونی آب در کشور، 
وضعیت  با  حرارت،   درجه  بیشتر  افزایش  با 
باید  ایران  مواجه خواهیم شد. کشور  بدتری 
را  خود  نقش  و  سهم  تکلیف،  جدی  به طور 
در بحث مدیریت تغییر اقلیم و به ویژه کنترل 
انتشار گازهای گلخانه ای )co2( مشخص کند، 
این موضوع تنها جزو وظایف ما نیست، بلکه 
کلیه دستگاه های کشور موظف هستند در این 
مورد مشارکت کنند، متأسفانه حتی در مقیاس 
سیاست های کالن نیز، به راحتی پروتکل های 
منتشرشده را در سطح دنیا امضا می کنند، اما 
هیچ اقدامی را در رابطه با آنها انجام نمی دهند، 
درست همان برخوردی که برای کاهش روند 
در  می شود.  انجام  گلخانه ای  گازهای  تولید 
اشاره  موضوع  این  اهمیت  به  دوباره  پایان، 
می کنم، ازنظر بنده ضروری است، دستگاه های 

ذی ربط به این مهم بپردازند.

طبیعت ایران: از زمانی که برای گفت وگوی 
گذاشتید  ایران  طبیعت  نشریه  از  شماره  این 
دادید، صمیمانه  ارائه  که  خوبی  اطالعات  و 
سالمتی  آرزوی  همه  برای  و  سپاسگزارم 

می کنم.


