بین الملل

همکاریهای مشـترک بینالمللی در
تحقیقـات جنگلها و مراتع
موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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بازتاب تات  /کشاورزی دانش بنیان

بـا توجـه بـه سیاسـت راهبـردی سـازمان و برنامههـای موسسـۀ تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور ،همکاریهـای بینالمللـی ایـن موسسـه بـا
کشـورهای مختلـف و پیشـرو در زمینههـای مختلـف منابـع طبیعـی کـه در خصـوص تحقیقـات و فعالیتهـای مرتبـط تجربیـات ز یـادی دارنـد در
دسـتور کار قـرار گرفتـه و قدمهـای موثـری نیـز در ایـن زمینـه برداشـته اسـت .بخشهـای تحقیقـات جنـگل و بخـش تحقیقـات حمایـت و حفاظـت
موسسـه بـرای همکاریهـای بینالمللـی پیشـرو بـوده و سـه طـرح مشـترک بینالمللـی را در دسـت اجـرا دارنـد.

اقدامـات و زمینههـای همـکاری
بـه منظـور ایجـاد بسـتر مناسـب همکاریهـای بینالمللـی تحقیقـات منابـع طبیعـی ،سـه تفاهمنامـه همـکاری بـا کشـورهای آلمـان ،بلژ یـک و
دانمـارک منعقـد شـده اسـت.
کشـور دانمـارک یکـی از پیشـروترین کشـورها در زمینـۀ جنـگلکاری و توسـعه سـطوح جنگلـی اسـت .دانمـارک نیـز ماننـد ایـران تـا چنـدی پیـش بـه
عنـوان یکـی از کشـورهای بـا پوشـش کـم جنـگل ( )LFCCشـناخته میشـد .در قـرن گذشـته سـطح وسـیعی از جنگلهـای دانمـارک بـه کشـاورزی و
دامـداری تبدیـل شـد و سـطح جنگلهـای ایـن کشـور بـه  3درصـد کاهـش یافـت .امـا در دهههـای اخیـر ،بـا جنـگلکاری بـا گونههـای مختلـف سـطح
جنگلهـای دانمـارک بـه 14درصـد افزایـش پیـدا کـرده اسـت .طبـق تفاهمنامـهای کـه بیـنموسسـۀ تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور و دانشـگاه
کپنهـاگ کشـور دانمـارک منعقـد شـد ،مقـرر شـد همکاریهـای علمـی و آموزشـی بیـن تیمهـای ایرانـی و دانمارکـی در زمینههـای باغگیاهشناسـی،
درختـان سریعالرشـد ،سـازگاری درختـان بـا توجـه بـه تغییـر اقلیـم ،تبـادل بـذر بـرای اهـداف علمـی و پژوهشـی انجـام شـود.
کشـور آلمـان دارای طوالنیتریـن سـابقه مدیر یـت و تحقیقـات جنـگل در اروپاسـت .دانشـگاه وورتزبـورگ یکـی از قدیمیتریـن دانشـگاههای آلمـان
اسـت کـه در علـوم جنـگل فعـال بـوده و طـی پروژههـای مشـترک بـا سـایر دانشـگاههای آلمـان و کشـورهای دیگـر اروپایـی و غیراروپایـی همـکاری
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دارد .همچنیـن پـارک ملـی باوار یـا اولیـن پـارک ملـی جنگلـی حفاظـت شـده در آلمـان اسـت کـه روی اکوسیسـتمهای جنگلـی و تنـوع زیسـتی در
جنگلهـا فعالیـت میکنـد .یکـی از موضوعـات مـورد عالقـه طرفیـن وجـود درختـان خشـک سـرپا و افتاده اسـت که موجب سلامت جنـگل و تقویت
تنو عزیسـتی جانـوران (پرنـدگان ،پسـتانداران ،خزنـدگان ،دوزیسـتان و حشـرات بـه ویـژه سوسـکهای مفیـد چـوبزی) انـواع قار چهـا و خزههـا در
جنـگل میشـود .طبـق تفاهـم نامـهای کـه بیـنموسسـۀ تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور و دانشـگاه وورتزبـورگ و پـارک ملـی جنـگل باوار یـا کشـور
آلمـان منعقـد شـد ،مقـرر شـد همکاریهـای علمـی و آموزشـی بیـن تیمهـای ایرانـی و آلمانـی روی «سوسـکهای چـوبزی جنگلهـای هیرکانـی»
انجام شـود.
موسسـۀ سـلطنتی علـوم طبیعـی بلژ یـک نیـز یکـی از موسسـات معتبـر اروپایـی اسـت کـه زمینههـای مختلـف منابـع طبیعـی بـه ویـژه حشرهشناسـی
فعالیـت داشـته و بـا دانشـگاههای مختلـف در بلژ یـک و اروپـا همـکاری دارد .یکـی از موضوعـات مـورد عالقـه طرفیـن ،موضـوع تنو عزیسـتی اسـت
کـه بهعنـوان ابـزاری بـرای ارزیابـی سـاختار ،تحـول و کیفیـت یـک اکوسیسـتم بـهکار مـیرود .جنگلهـای هیرکانـی یکـی از مهمتریـن و بـا ارزشتریـن
اکوسیسـتمهای کشـور محسـوب میشـوند کـه دارای فـون و فلـور منحصربـه فـردی در دنیـا هسـتند و شـباهتهای ز یـادی بـه جنگلهـای پهنبرگ
اروپـای مرکـزی دارنـد ،بـا ایـن تفـاوت كـه از نظـر تعـداد و تنو عگونـهای بسـیار غنیتـر هسـتند .طبـق تفاهـم نامـهای کـه بیـن موسسـۀ تحقیقـات
جنگلهـا و مراتـع کشـور و موسسـۀ سـلطنتی علـوم طبیعـی بلژ یـک بـا ایـن موسسـه منعقـد شـد ،مقـرر شـد همکاریهـای علمـی و آموزشـی بیـن
دو دسـتگاه و تیمهـای ایرانـی و اروپایـی بـه ویـژه «جمـعآوری و شناسـایی دوبـاالن خانـواده  Dolichopodidaeبـه عنـوان شـاخص زیسـتی بـه منظـور
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ارزیابـی تنـوع زیسـتی در جنگلهـای هیرکانـی» در ارتفاعـات مختلـف اسـتانهای گلسـتان ،گیلان و مازنـدران انجـام شـود.

طـرح مشـترک بـا دانمـارک :در راسـتای همکاریهـای پیشبینـی شـده بـرای ایـن پـروژه مجر یـان سـتادی و اسـتانی موسسـۀ تحقیقـات جنگلهـا
و مراتـع کشـور بـه مـدت  9روز بـه کشـور دانمـارک اعـزام و دوره آموزشـی بـرای اجـرای طـرح را گذراندنـد .بـرای جمـعآوری بـذر و تربیـت نیـروی ماهـر
باالرونـده از درخـت یـک کارگاه آموزشـی بـا حضـور اسـتادان متخصـص خارجـی بـه مـدت سـه هفتـه در مرکـز آمـوزش کالرآبـاد چالـوس برگـزار و
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پروونسهـای مختلـف بـرای موسسـه ارسـال و بـه همـراه بلـوط و افـرا و توسـکای ایرانـی پـس از تولیـد نهـال در نهالسـتان در عرصـهای بـه وسـط 15
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بـه شـرکتکنندگان گواهـی بینالمللـی گذرانـدن دوره اعطـا شـد .در چارچـوب اجـرای طـرح نیـز تاکنـون بـذر دو گونـه بلـوط و افـرای اروپایـی بـا
هکتـار در ایسـتگاه تحقیقـات چمسـتان کاشـته شـدند تـا سـازگاری و رشـد آنهـا بررسـی و بـا هـم مقایسـه شـوند .بـذر گونههـای دیگـری از بلـوط ،افـرا،
گیلاس وحشـی و نمـدار اروپایـی نیـز در دسـت ارسـال هسـتند.
طـرح مشـترک بـا آلمـان :در راسـتای همکاریهـای پیشبینـی شـده در ایـن پـروژه ،دو بازدیـد گـروه همـکار خارجی از موسسـه و جنگلهـای هیرکانی
در ایـران بـه عمـل آمـد و در دو جلسـه تعـداد  8سـخنرانی در موسسـه ارائـه شـد .بـا توجـه بـه نتایـج پـروژه حاضـر ،تاکنـون تعـداد  4283نمونـه از
 368گونـه سـختبالپوش و سـن جمـعآوری شـد کـه از ایـن مقـدار تعـداد  3765عـدد متعلـق بـه  268گونـه سوسـکهای ساپروکسـیلیک بودنـد .از
سوسـکها و سـنهای جمـعآوری شـده تعـداد  56گونـه مختـص و محـدود بـه جنگلهـای هیرکانـی اسـت (اندمیـک) و در هیـچ جـای دیگـر وجـود
ندارنـد .در کل در ایـن پـروژه 9 ،گونـۀ جدیـد روی راش 6 ،گونـۀ جدیـد روی توسـکا 5 ،گونـۀ جدیـد روی بلندمـازو و  4گونـۀ جدیـد روی ممـرز کشـف و
شناسـایی شـدند و  16گونـه نیـز در حـال شناسـایی هسـتند.
طـرح مشـترک بـا بلژ یـک :تاکنـون  30گونـه از دوبـاالن خانـواده  Dolichopodidaeشناسـایی شـدهاند .همچنیـن سـایر گونههـای دوبـاالن از
خانوادههـای مختلـف در حـال بررسـی و شناسـایی اسـت کـه از ایـن بیـن دو گونـه جدیـد بـرای دنیـا و تعـدادی رکـورد جدیـد بـرای ایـران بـه حسـاب
میآینـد .صحـت شناسـایی نمونههـای انجـام شـده بـا همـکاری تیـم اروپایـی توسـط بارکدینـگ تاییـد میشـود.

