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   بیان مسئله   34
بـا  موسسـه   ایـن  بین المللـی  همکاری هـای   ، کشـور مراتـع  و  جنگل هـا  تحقیقـات  برنامه هـای  موسسـۀ  و  سـازمان  راهبـردی  سیاسـت  بـه  توجـه  بـا 

در  دارنـد  زیـادی  تجربیـات  مرتبـط  فعالیت هـای  و  تحقیقـات  خصـوص  در  کـه  طبیعـی  منابـع  مختلـف  زمینه هـای  در  پیشـرو  و  مختلـف  کشـورهای 

دسـتور کار قـرار گرفتـه و قدم هـای موثـری نیـز در ایـن زمینـه برداشـته اسـت. بخش هـای تحقیقـات جنـگل و بخـش تحقیقـات حمایـت و حفاظـت 

اجـرا دارنـد. را در دسـت  ح مشـترک بین المللـی  بـوده و سـه طـر بـرای همکاری هـای بین المللـی پیشـرو  موسسـه 

   اقدامـات و زمینه هـای همـکاری   
و  بلژیـک  آلمـان،  کشـور های  بـا  همـکاری  تفاهم نامـه  سـه  طبیعـی،  منابـع  تحقیقـات  بین المللـی  همکاری هـای  مناسـب  بسـتر  ایجـاد  منظـور  بـه 

اسـت.  شـده  منعقـد  دانمـارک 

کشـور دانمـارک یکـی از پیشـروترین کشـورها در زمینـۀ جنـگل کاری و توسـعه سـطوح جنگلـی اسـت. دانمـارک نیـز ماننـد ایـران تـا چنـدی پیـش بـه 

عنـوان یکـی از کشـورهای بـا پوشـش کـم جنـگل )LFCC( شـناخته می شـد. در قـرن گذشـته  سـطح وسـیعی از  جنگل هـای دانمـارک بـه کشـاورزی و 

، بـا جنـگل کاری بـا گونه هـای مختلـف سـطح  دامـداری  تبدیـل شـد و سـطح جنگل هـای ایـن کشـور بـه 3 درصـد کاهـش یافـت. امـا در دهه هـای اخیـر

جنگل هـای دانمـارک بـه 14درصـد افزایـش پیـدا کـرده اسـت. طبـق تفاهم نامـه  ای کـه بیـن  موسسـۀ تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور و دانشـگاه 

ایرانـی و دانمارکـی در زمینه هـای باغ گیاه شناسـی،  آموزشـی بیـن تیم هـای  کپنهـاگ کشـور دانمـارک منعقـد شـد، مقـرر شـد همکاری هـای علمـی و 

درختـان سریع الرشـد، سـازگاری درختـان بـا توجـه بـه تغییـر اقلیـم، تبـادل بـذر بـرای اهـداف علمـی و پژوهشـی انجـام شـود.

لمـان دارای طوالنی تریـن سـابقه مدیریـت و تحقیقـات جنـگل در اروپاسـت. دانشـگاه وورتزبـورگ یکـی از قدیمی تریـن دانشـگاه های آلمـان  کشـور آ

اسـت کـه در علـوم جنـگل فعـال بـوده و طـی پروژه هـای مشـترک بـا سـایر دانشـگاه های آلمـان و کشـورهای دیگـر اروپایـی و غیراروپایـی همـکاری 

1. خسرو ثاقب طالبی، فرزانه کازرانی و آزاده صالحی

 همکاری های مشـترک بین المللی در 
تع تحقیقـات جنگل ها و مرا

 موسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 1
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آلمـان اسـت کـه روی اکوسیسـتم های جنگلـی و تنـوع زیسـتی در  دارد. همچنیـن پـارک ملـی باواریـا اولیـن پـارک ملـی جنگلـی حفاظـت شـده در 

جنگل هـا فعالیـت می کنـد. یکـی از موضوعـات مـورد عاقـه طرفیـن وجـود درختـان خشـک سـرپا و افتاده اسـت که موجب سـامت جنـگل و تقویت 

چ هـا و خزه هـا در  انـواع قار تنوع زیسـتی جانـوران )پرنـدگان، پسـتانداران، خزنـدگان، دوزیسـتان و حشـرات بـه ویـژه سوسـک های مفیـد چـوب زی( 

جنـگل می شـود. طبـق تفاهـم نامـه  ای کـه بیـن  موسسـۀ تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور و دانشـگاه وورتزبـورگ و پـارک ملـی جنـگل باواریـا کشـور 

آلمانـی روی »سوسـک های چـوب زی جنگل هـای هیرکانـی«  ایرانـی و  آموزشـی بیـن تیم هـای  آلمـان منعقـد شـد، مقـرر شـد همکاری هـای علمـی و 

انجام شـود.

 موسسـۀ سـلطنتی علـوم طبیعـی بلژیـک نیـز یکـی از موسسـات معتبـر اروپایـی اسـت کـه زمینه هـای مختلـف منابـع طبیعـی بـه ویـژه حشره شناسـی 

فعالیـت داشـته و بـا دانشـگاه های مختلـف در بلژیـک و اروپـا همـکاری دارد. یکـی از موضوعـات مـورد عاقـه طرفیـن، موضـوع تنوع زیسـتی اسـت 

، تحـول و کیفیـت یـک اکوسیسـتم بـه کار مـی رود. جنگل هـای هیرکانـی یکـی از مهم تریـن و بـا ارزش  تریـن  کـه به عنـوان ابـزاری بـرای ارزیابـی سـاختار

اکوسیسـتم های کشـور محسـوب می شـوند کـه دارای فـون و فلـور منحصربـه فـردی در دنیـا هسـتند و شـباهت های زیـادی بـه جنگل هـای پهن برگ 

تحقیقـات  بیـن  موسسـۀ  کـه  نامـه  ای  تفاهـم  طبـق  هسـتند.  غنی تـر  بسـیار  تنوع گونـه ای  و  تعـداد  نظـر  از  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  دارنـد،  مرکـزی  اروپـای 

جنگل هـا و مراتـع کشـور و  موسسـۀ سـلطنتی علـوم طبیعـی بلژیـک بـا ایـن موسسـه  منعقـد شـد، مقـرر شـد همکاری هـای علمـی و آموزشـی بیـن 

دو دسـتگاه و تیم هـای ایرانـی و اروپایـی بـه ویـژه »جمـع آوری و شناسـایی دوبـاالن خانـواده Dolichopodidae  بـه عنـوان شـاخص زیسـتی بـه منظـور 

ارزیابـی تنـوع زیسـتی در جنگل هـای هیرکانـی« در ارتفاعـات مختلـف اسـتان های گلسـتان، گیـان و مازنـدران انجـام شـود.

   دسـتاوردهای اجرایـی   
پـروژه مجریـان سـتادی و اسـتانی  موسسـۀ تحقیقـات جنگل هـا   ایـن  بـرای  در راسـتای همکاری هـای پیش بینـی شـده  ح مشـترک بـا دانمـارک:  طـر

ح را گذراندنـد. بـرای جمـع آوری بـذر و تربیـت نیـروی ماهـر  و مراتـع کشـور بـه مـدت 9 روز بـه کشـور دانمـارک اعـزام و دوره آموزشـی بـرای اجـرای طـر

و  برگـزار  چالـوس  کارآبـاد  آمـوزش  مرکـز  در  هفتـه  سـه  مـدت  بـه  خارجـی  متخصـص  اسـتادان   حضـور  بـا  آموزشـی  کارگاه  یـک  درخـت  از  باالرونـده 

بـا  اروپایـی  افـرای  و  بلـوط  گونـه  دو  بـذر  تاکنـون  نیـز  ح  طـر اجـرای  چارچـوب  در  شـد.  اعطـا  دوره  گذرانـدن  بین المللـی  گواهـی  شـرکت کنندگان  بـه 

پروونس هـای مختلـف بـرای موسسـه ارسـال و بـه همـراه بلـوط و افـرا و توسـکای ایرانـی پـس از تولیـد نهـال در نهالسـتان در عرصـه ای بـه وسـط 15 

هکتـار در ایسـتگاه تحقیقـات چمسـتان کاشـته شـدند تـا سـازگاری و رشـد آنهـا بررسـی و بـا هـم مقایسـه شـوند. بـذر گونه هـای دیگـری از بلـوط، افـرا، 

گیـاس وحشـی و نمـدار اروپایـی نیـز در دسـت ارسـال هسـتند.

لمـان: در راسـتای همکاری هـای پیش بینـی شـده در ایـن پـروژه، دو بازدیـد گـروه همـکار خارجی از  موسسـه و جنگل هـای هیرکانی  ح مشـترک بـا آ طـر

، تاکنـون تعـداد 4283 نمونـه از  آمـد و در دو جلسـه تعـداد 8 سـخنرانی در موسسـه ارائـه شـد. بـا توجـه بـه نتایـج پـروژه حاضـر در ایـران بـه عمـل 

368 گونـه سـخت بالپوش و سـن جمـع آوری شـد کـه از ایـن مقـدار تعـداد 3765 عـدد متعلـق بـه 268 گونـه سوسـک های ساپروکسـیلیک بودنـد. از 

سوسـک ها و سـن های جمـع آوری شـده تعـداد 56 گونـه مختـص و محـدود بـه جنگل هـای 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 4 گونـۀ جدیـد روی ممـرز کشـف و 

شناسـایی شـدند و 16 گونـه نیـز در حـال شناسـایی هسـتند.

از  دوبـاالن  گونه هـای  سـایر  همچنیـن  شـده اند.  شناسـایی   Dolichopodidae خانـواده  دوبـاالن  از  گونـه   30 تاکنـون  یـک:  بلژ بـا  مشـترک  ح  طـر

خانواده هـای مختلـف در حـال بررسـی و شناسـایی اسـت کـه از ایـن بیـن دو گونـه جدیـد بـرای دنیـا و تعـدادی رکـورد جدیـد بـرای ایـران بـه حسـاب 

می شـود. تاییـد  بارکدینـگ  توسـط  اروپایـی  تیـم  همـکاری  بـا  شـده  انجـام  نمونه هـای  شناسـایی  صحـت  می آینـد. 


