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ضرورت اتخاذ نگرش استراتژیک به تحقیق و تولید بذر و نهال جنگلی
مصطفی جعفری

پیشگفتار

بـدون داشـتن «برنامـه ملی جنـگل» یـا بهزبـان دیگر «اسـتراتژی
ملـی جنـگل» و در راسـتای آن «برنامـه اقـدام ملـی جنـگل» کـه
شـامل معیارهـا و شـاخصهای مدیریـت پایـدار جنـگل اسـت،
نمیتـوان ادعـا کـرد کـه مدیریـت اعمـال شـده بـر جنگلهـا
مدیریتـی پایـدار اسـت .بـدون شـک در زمانـی کـه «اسـتراتژی
جنـگل» تدویـن میشـود ،بایـد جایگاهی متناسـب بـرای «بذر»
و «نهـال» بهعنوان مبنا و اسـاس شـکلگیری اکوسیسـتم جنگلی،
در نظـر گرفتـه شـود .تدویـن «اسـتراتژی تحقیـق و تولیـد بذر و
نهـال جنگلـی» بسـتری اسـت کـه میتـوان در آن بـا توجـه بـه
اقلیـم ،جغرافیا ،پوشـش گیاهی و سـایر عوامل اثرگـذار ،جایگاه
متناسـبی را بـرای بـذر و نهـال جنگلـی ترسـیم کرد.

مبانی نظری

بـذر و نهـال ،مبنـای تشـکیل پایههـای جـوان در شـکلدهی
سـاختار جدیـد پوشـش گیاهی در زیسـت بوم جنگل هسـتند.
طبیعـت در زمانی که دخالتهای ناپایـدار در آن صورت نگیرد
خـود با توجـه به تمام شـرایط ،بذرهای مناسـب را برمیگزیند
و پایههـای سـازگار را در عرصـه ،مسـتقر میکنـد .اگـر در
شـرایطی ،نیـاز به بازسـازی جنگلهای تخریبشـده یـا ایجاد
عرصه جنگلی جدید وجود داشـته باشـد ،ضـرورت دارد تمام
ابعـاد در انتخـاب بـذر و تولیـد نهال مـورد توجه قـرار گیرد.
بایـد تـا حد ممکـن مثل طبیعـت ،فکـر و اتخاذ تصمیـم کرد!
بذرهـای مطلـوب و دارای ویژگیهـای متناسـب بـرای
محیطـی کـه قـرار اسـت در آنها نهـال تولیـد کنـد ،میتواند
نقشـی تعیینکننـده در موفقیت اسـتقرار نهالهای ایجاد شـده
داشـته باشد.
در جوامـع اکولوژیـک نظریـهای بـا عنـوان «نظریـه
بیطـرف» یـا خنثـی ( )Neutral theoryوجـود دارد و
در کنـار آن چگونگـی حضـور گونههـا در ایـن جوامـع با
توجـه بـه فرضیهای بهنـام «فرضیه همبسـتگی عملکردی»
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( )The hypothesis of functional equivalenceمورد بررسی
قرار میگیرند ( .)Hubbell, 2005در اینجا رقابت ()Competition
در الگوهـای جایگاههـای اکولوژیـک ( )Niche paradigmsمورد
توجـه قـرار دارند و «نظریه بیطرف» در سـطح جوامع «همبسـتگی
عملکـردی» بهحسـاب میآیـد؛ امـا ایـن موضـوع نسـبت بـه آنچه
وقتـی توسـط اکوفیزیولوژیسـتها و اکولوژیسـتهای اکوسیسـتمی
بـا تجمیـع گونههـای مشـابه در گروههـای عملکردی مورد بررسـی
قـرار میگیرنـد ،بسـیار گسـتردهتر اسـت (.)Reich et al., 1997
در اکولـوژی ،قانونـی وجـود دارد کـه بـه اصـل محرومیـت
رقابتـی ( )Competitive exclusion principleیـا اصـل خـروج
از رقابـت ،شـناخته میشـود و بـه قانـون گـوس ()Gause's law
معـروف اسـت؛ قانونی که بهنام بیولوژیسـت روسـی ،گئورگی گوس
( )Georgy Gauseاشـاره دارد و براسـاس آن دو گونـه کـه
بـرای اسـتفاده از منبـع محـدودی بـا هـم رقابـت دارنـد نمیتوانند
همزیسـتی ،بـا ارزش جمعیتـی یکسـان داشـته باشـند .براسـاس
«فرضیـه گـوس» نتیجـه فراینـد تکامـل بـا انتخـاب طبیعـی آن
اسـت کـه در یـک جامعـه در حـال تعـادل هـر گونـهای بایـد یک
«جایـگاه» خـاص بـرای خـود اشـغال کنـد .ایـن در حالـی اسـت
کـه بسـیاری از گیاهشناسـان ایـن عقیـده را غیرمحتمـل دانسـتهاند؛
بهدلیـل اینکـه در ایـن تفکـر ،فراینـد تجدید حیـات جوامـع گیاهی
مـورد غفلـت قـرار گرفته اسـت .اغلـب جوامـع گیاهی در مقایسـه
بـا فـرم تشکیلشـده انفـرادی آنهـا ،بیشـتر عمـر میکننـد .همچنین
چندیـن مکانیـزم کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـه تجدیـد حیـات ندارنـد
نیـز در بقـای غنـای گونـه مشـارکت میکننـد (.)Grubb, 1977
از زمـان گرینـل ( )Grinnell, 1917کـه موضـوع ارتبـاط و
روابـط بیـن جایگاههـای اکولوژیـک ()niche relationship
را مـورد بررسـی قـرار داد یـا بهصـورت رسـمیتر از زمانـی کـه
هوچینسـن ( )Hutchinson, 1959ایـن سـؤال را مطـرح کـرد
کـه چـرا انـواع حیوانـات وجـود دارنـد؟ اکولوژیسـتها بهدنبـال
یـک چهارچـوب تئوریـک بـرای مفهـوم جایـگاه اکولوژیـک
( )The ecological niche conceptبودهانـد .ایـن مفهـوم

* دانشیار پژوهش ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکmostafajafari@rifr-ac.ir :
irannature.areeo.ac.ir

*

هـم ضـروری و هـم کافـی بـرای شـرح همزیسـتی گونههایـی ارزشهـای متنوعـی هسـتند کـه آنهـا را بـه دو دسـته عمومـی کاال
خواهـد بـود کـه بـرای خـود دارای مکانی خـاص با صفاتـی معین ( )Goodsو خدمـات ( )Servicesمیتـوان طبقهبنـدی کـرد.
( )Particular suites of traitsدر جوامـــع اکولوژیـــک ارزش اقتصـادی خدمـات جنـگل :مفهـوم خدمـات اکوسیسـتمی
روزبـهروز بیشـتر مـورد توجـه قـرار میگیـرد و ارتبـاط آن بـا
( )Ecological communitiesهستند.
البته مفهوم جایگاه اکولوژیک برای گیاهان به چهار طبقه تقسـیم رفـاه اجتماعـی بهخوبـی توسـعه یافتـه اسـت (Fisher et al.,
و تعریف شـده اسـت :جایگاه زیسـتگاهی ( .)2008 ،)The habitat nicheالبتـه بیـن خدمـات اکوسیسـتمها و منافـع اجتماعـی
جایـگاه فـرم حیاتـی ( ،)The life-form nicheجایـگاه فاصلـه وجـود دارد و مـا بایـد بتوانیـم بـا بهکارگیـری حداقـل
مراحـل رویشـی و فنولوژیـک ( )The phenological nicheاسـتانداردهای امن بـرای تدارک خدمات اکوسیسـتمی ،از خدمات
و جایـگاه تجدیـد حیـات ()The regeneration nicheا اکوسیسـتمها ،منافـع عمومـی را اسـتخراج کنیم .ایـن اطالعات و
( .)Grubb, 1977هرکـدام از آنهـا میتواند در تبیین جایگاه گیاه در دانـش میتوانـد بـه سیاسـتگذاران و تصمیمگیـران کمـک کنـد
جامعـه گیاهی به روشـن شـدن ابعـاد و اهمیت موضـوع کمک کنند .تـا مصالـح سیاسـتهای حفاظتـی را در مقابـل تبدیلهـا بهتـر
درک کـرده و بـا قدرت بیشـتر دنبـال کنند
تدوین «اسـتراتژی تحقیق
( .)Fisher et al., 2008توسـعه و
پیشینه
در سـال  1392زمانـی که وضعیت نهالسـتانهای و تولیـد بـذر و نهـال جنگلی» گسـترش تحقیق در ارزشهای اقتصادی
جنگلی و ایسـتگاههای تولید بذر و نهال ،شـرایط بسـتری اسـت که میتـوان در خدمـات اکوسیسـتمها مخصوصـ ًا
مطلوبـی نداشـت و موضـوع اهمیـت و ضرورت آن بـا توجه به اقلیـم ،جغرافیا ،اکوسیسـتم جنگلی از ضروریات مسـلم
توجـه بـه بـذر و نهـال جنگلـی در شـورای پوشـش گیاهی و سـایر عوامل در ایـن راسـتا اسـت.
پژوهشـی مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع اثرگـذار ،جایـگاه متناسـبی تغییـرات اقلیمـی :وقتـی مقابلـه بـا
کشـور مطـرح شـد ،نیاز بـه یـک اقـدام جامع و را بـرای بـذر و نهـال جنگلـی تغییـرات اقلیمـی مـورد توجـه قـرار
میگیـرد ،نقـش جنـگل در کاهـش
گسـترده ملـی احسـاس میشـد .متعاقـب ایـن
ترسـیم کرد.
اثـرات برجسـته شـده و اهمیـت و
اعلام نیـاز ،ابالغـی بـرای تشـکیل یـک گروه
ارزش جنگل و درختان سـرپا افزایش
کاری تخصصـی توسـط ریاسـت مؤسسـه صـادر
شـد .هدف ایـن گروه تخصصی حفـظ ،احیـا و بهرهبرداری مناسـب از مییابـد (.)Hyde et al., 1996
چـاه ( )Sinkو چشـمه ( )Sourceمفاهیمـی آشـنا در
ذخایـر توارثـی و حفاظـت از جنگلها تعریف شـد .با توجـه به اینکه
بـذر و نهـال مناسـب میتواند نقـش تعیینکننـدهای در افزایش تضمین مباحـث تغییر اقلیـم و ارتباط آن با اکوسیسـتمهای جنگلی
موفقیـت در جنگلکاریهـا داشـته باشـد ،لـذا موضوع «سـاماندهی و هسـتند .چشمه یا «منشـأ انتشار»،
هدفمنـد کـردن تحقیق و تولید بذر جنگلی و رهنمـود در ایجاد باغهای محلهـای تولیـد و انتشـار
بذرهـای جنگلی» محـور فعالیت ایـن کارگروه تخصصی قـرار گرفت .گازهـای گلخانهای هسـتند
بـا هـدف نظرخواهـی و جهتگیـری مناسـب نسـبت بـه تهیـه کـه دارای تنـوع و تفاوت
پرسـشنامهای حـاوی  25سـؤال اساسـی اقـدام شـد .پس از ارسـال فراوانـی بـوده و
سـؤاالت بـه دانشـمندان و متخصصان مرتبـط ،نشسـتهایی با حضور از کارخانههـا
آنهـا بهمنظـور بحـث و تبـادل نظـر روی ویرایـش تهیـه شـده اولیه و تا وسـیلههای
جمعبنـدی تشـکیل شـد .سـپس مجموعه اصالحشـده جدیـد تنظیم و حمل و نقـل
شـامل
بـرای اظهارنظـر بـه سـازمانها و مراکـز مرتبـط ارسـال و جمعبنـدی را
میشـوند .چـاه یـا
نظرهـا و پیشـنهادها در تدویـن اسـتراتژیهای مرتبـط لحـاظ شـد.
«محـل جـذب» عمدتـ ًا
ضرورت تدوین استراتژی و برنامه اقدام
شـامل جنگلهـا و فضاهای سـبز
اهمیـت جنـگل :جنـگل و سـایر اکوسیسـتمهای طبیعـی دارای و دریاهـا هسـتند.
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 -2تدویـن برنامـه اقـدام ()Action program/ Action plan

ممانعـت از تخریـب جنگل و نیـز اعمال مدیریـت پایدار
بـرای احیـای جنگلهـا ( )REDD+و همچنیـن ایجـاد براسـاس اسـتراتژیهای تدویـن شـده ،کـه مجموعـه بهنسـبت
جنگلهـای دستکاشـت باعث افزایش ظرفیـت جذب محیط گسـتردهتری در رابطـه بـا اقدامهـای ضـروری قابـل اجـرا اسـت.
 -3تدویـــن برنامههـــای فنـــی یـــا دســـتورالعملها
در کنار سـایر خدمات شـده و جامعه از آنها بهرهمند میشـود.
اعمـال هرگونـه مدیریـت و دخالـت در اکوسیسـتمهای ( )Technical programکه شـامل همه پروتکلهای اجرایی است.
جنگلـی بـا هـدف حفظ ،احیـا و توسـعه ،بهصـورت جدی با
مقولـه بذر و نهـال آمیخته خواهـد بود .همانگونـه که طبیعت معیارها و شاخصها در راه استانداردسازی
در محیـط بکـر بـا لحـاظ کـردن تمـام عوامـل ،گونـهای را غالـب و همـه اقدامهـابایـد در راسـتای مدیریـت پایـدار جنـگل ()SFM
گونـهای دیگـر را مغلـوب میسـازد ،مـا نیـز درصـورت ضـرورت صـورت گیـرد .بـرای ارزیابی میـزان موفقیـت در اجـرای مدیریت
دخالـت در اکوسیسـتمهای جنگلـی و کمـک بـرای پایـداری آنهـا ،پایـدار جنـگل ،نیاز اسـت تـا معیارهـا و شـاخصهای ()C and I
بایـد حداکثـر دانش را نسـبت به مشـخصات بـذر و نتاج نهال داشـته مدیریـت پایـدار جنگل را تعیین کرده باشـیم و آنهـا را بهکار گیریم.
باشـیم ،تـا هـم آنهـا را در محیـط خودشـان خـوب بشناسـیم و هـم معیارهـا و شـاخصهای مدیریـت پایـدار جنـگل (C and I for
 )SFMبایـد بومیسـازی شـوند .یکی از معیارهـای مدیریت پایدار
بهترینشـان را در متناسـبترین محلهـا بـهکار گیریـم.
تدویـن «اسـتراتژی» یـا راهبـرد و نیز تهیـه «برنامه اقـدام» ما را جنـگل ،تنوع زیسـتی بـوده و دارای سـه عنصـر تنوع اکوسیسـتم،
مقیـد میکنـد کـه اسـتانداردهای الزم مرتبط با بذر و نهـال جنگلی را تنـوع گونـه و تنـوع ژنتیکـی اسـت .معیارها و شـاخصهای بذر و
نهـال جنگلـیباید جایـگاه روشـنی در مدیریت پایـدار جنگل در
مـورد توجه قـرار دهیم.
سـطح ملی و منطقهای داشـته باشـد.

مراحلاجرایی ،ازتدویناستراتژیتاپیادهسازیبرنامههایاقدام

مراحـل اجرایـی اقدامهـای ضـروری را میتـوان بهصـورت خالصه جایگاه مبانی نظری در تدوین استراتژیها
بـا نمـودار زیر بیـان کرد:

پذیرش اهمیت بذر و نهال جنگلی
پذیرش اهمیت ذکر شده در سطح کارشناسی و مدیریتی
باور به اهمیت جنگل

تدوین برنامه ملی جنگل (همکاری و مشارکت جامع)
تدوین برنامه کالن،
تدوین برنامه اقدام جنگل (همکاری و مشارکت جامع)
همکاریبخشتحقیقات
و اجرا و دانشگاهها و
جامعهمدنی
تدوین «استراتژی بذر و نهال» توسط بخش تحقیقات با
همکاری بخش اجرا و دانشگاهها
به کارگیری در نهالستانها ،توسط بخش اجرا با همکاری
تدوین استراتژی و
بخش تحقیقات و دانشگاهها
اجرا

البتـه نظـارت ،ارزیابی و ارزشـیابی ،اقدامی ضروری و ناگزیر اسـت
کـهباید در تمـام مراحل مورد توجـه جدی و همهجانبـه قرار گیرد.

مراحلاقدامازتدویناستراتژیتااجرایبرنامههادرسطحکشور
در سـطح ملیباید سه سـند تهیه ،تنظیم و تدوین شود که عبارتند از:
 -1ســـند اســـتراتژیک بـــذر و نهـــال جنگلـــی
( ،)Seed and Seedling Strategic Planکـه مجموعه مختصری
بـوده و در سـطح مدیـران و سیاسـتگذاران کالن قابـل طرح اسـت.
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شـناخت علمـی از روابـط حاکـم بـر عناصـر تشـکیلدهنده
اکوسیسـتمهای طبیعـی بـه مـا کمـک میکنـد تـا حتیالمقـدور
بتوانیـم همـراه بـا قوانیـن طبیعـی حرکـت کنیـم و خواسـتههای
غیرقابـل انجـام خـود را بـر طبیعـت تحمیـل نکنیـم .تدویـن هـر
گونـه اسـتراتژی و اقـدامبراسـاس آن راهبردهـا،باید در راسـتای
شـناخت از ایـن رمـز و رازهـا صـورت پذیـرد .در تئوری سـنتی
آشـیانه اکولوژیـک (،)Traditional niche-assembly theory
ادعـا میشـود کـه گونههـا فقـط وقتـی در جامعـهای کنـار هـم
زندگـی میکننـد که نیازهـای حیاتـی متفاوتی داشـته باشـند .اما
ایـن تئـوری در تشـریح شـرایط جوامـع غنـی از گونههـا ،مثـل
جنگلهـای گرمسـیری ،با مشـکل روبهرو اسـت .هابـل و بعضی
دیگـر از اکولوژیسـتها در تئوری جایگزین خـود ،مدل خنثی یا
بیطـرف ( )Neutral theoryرا معرفـی میکننـد .هابل اسـتدالل
میکنـد کـه تعـداد گونهها در یـک جامعه بـا انقـراض ،مهاجرت
یـا جایگزینـی گونههـای جدیـد ،کنتـرل میشـود .برخلاف
تئـوری سـنتی آشـیانه اکولوژیک ،تئـوری بیطرف ،مشـابهتها
در گونههـا و افـراد جامعـه را بهعنوان نقطه شـروع بررسـی تنوع
گونههـا مدنظـر دارد.براسـاس فرایندهای زیربنایـی تولد ،مرگ،
پراکندگـی و جایگزینـی گونههـا ،تئـوری خنثـی یـا بیطـرف،
توضیحـی مکانیکـی را در فراوانی پراکنش گونههایـی که عموم ًا
بهصـورت جوامـع طبیعـی مشـاهده میشـوند ،ارائـه میکنـد
(.)Zhou and Zhang, 2008
براسـاس نظر فیشـر و مهتا ()Fisher and Mehta, 2014
در جوامـع متنـوع اکولوژیکـی ،یـک انتقال بین رژیـم انتخاب –
غالـب ( )Selection-dominated regimeکـه میتوان آن را
فـاز آشـیانه اکولوژیـک نامیـد ( )The niche phaseو رژیـم

رانـش – غالـب ( )Drift-dominated regimeکـه میتـوان
آنرا فـاز خنثـی و بیطـرف نـام نهـاد ()The neutral phase
صـورت میپذیـرد .شبیهسـازیها و تجزیـه دادههـا نشـان
میدهنـد کـه فـاز آشـیانه ،مناسـب جوامعـی اسـت کـه دارای
جمعیتـی بـا انـدازه بـزرگ و وضعیـت محیطزیسـت بهنسـبت
ثابـت هسـتند؛ درحالیکـه فـاز خنثـی مطلـوب جوامعی اسـت
کـه دارای جمعیتـی با انـدازه کوچـک و وضعیت محیطزیسـت
بهنسـبت دارای نوسـانات هسـتند.
کیمـورا ( )Kimura, 1984 and 1994که دارای تخصص
ژنتیـک جمعیـت اسـت ،یـک «تئـوری خنثـی» مخصـوص به
خـود را ارائـه کـرده کـه در آن هـر ژن صرفنظـر از اینکـه
دارای چـه تیـپ از نخبگـی باشـد ،شـانس برابری بـرای ورود
بـه نسـل بعـدی دارد .بـرای درک بهتـر آن بـدون دعوتـی کـه
سـازگاری داروینـی در واگـری گونههـا مطـرح شـده اسـت،
هابـل ایـن تئـوری را در اکولـوژی جنـگل ،مطـرح کـرده کـه
هـر گونـه درختی ،بـا هر موقعیتی کـه دارد ،شـانس برابری در
تولیدمثـل را دارا خواهـد بـود (.)Leigh JR, 2007

استراتژیهای مرتبط با ساماندهی بذر و نهالهای جنگلی

اسـتراتژیهای مرتبـط با سـاماندهی بذر و نهالهـای جنگلی
عبارتند از:
 -1وضعیـت بـذر و نهـال جنگلـی (جنـگل و مرتـع) در
شـرایط فعلـی ،رضایتبخش نیسـت و ضـرورت پرداختن به
موضوعـات بـذر و نهـال از امـور مهم حفـظ و احیـای منابع
طبیعی کشـور اسـت.
 -2توجـه بـه بذرهابایـد بهصورت همزمان بـا پرداختن
بـه نهال در اولویـت کاری قرار گیرد.
 -3بـذر و نهـال را بایـد بهصـورت یکجـا و در یـک
مدیریـت واحـد مـورد بررسـی قـرار داد.
 -4در مـواردی همچـون صنوبر که تکثیـر ازطریق قلمه

انجـام میشـود ،ضـرورت دارد کـه اسـتانداردهای الزم در این زمینه
مـورد توجه قـرار گیرند.
 -5بایـد در کوتاهتریـن زمـان ممکـن بیشـترین نتیجـه را در
سـاماندهی و هدفمنـد کـردن تحقیـق و تولیـد بذرهـا و نهالهـای
جنگلـی بهدسـت آورد.
 -6استانداردسـازی نهـال در کشـور یـک ضـرورت اسـت
(براسـاس مصوبه مجلس شـورای اسلامی ،وظایف استانداردسـازی
بـذر و نهـال ،اعـم از گونههـای جنگلـی و زراعـی برعهده مؤسسـه
ثبـت و کنتـرل و گواهـی بـذر و نهـال اسـت کـه استانداردسـازی با
حضـور نماینـدگان مؤسسـات متقاضـی در کارگروههـای تخصصـی
انجـام میگیـرد).
 -7در نظـام آموزشـی دانشـگاههای منابـع طبیعـی کشـور بایـد
گرایـش الزم در زمینـه بـذر و نهـال اسـتاندارد و مناسـب جنگلـی
تقویـت شـود (بذرشناسـی ،انتخاب نهـال ،ژنتیک جنـگل ،بهگزینی و
چگونگـی بهکارگیـری معیارهـای مرتبـط و غیـره).
 -8عوامـل و عناصـر مـورد نیـاز بـرای استانداردسـازی بذر و
نهـال و نیـز توجـه به منشـأ آن بذر کـه از اهمیت ویـژهای برخوردار
اسـت،بایـد در اولویـت تحقیق و بررسـی قـرار گیرد.
 -9عناصـر و عواملـی کـه در استانداردسـازی بـذر نقـش
دارنـد،بایـد مـورد توجه قـرار گیرنـد (توجه بـه نهالسـتانها ،توجه
بـه قرنطینـه داخلـی و خارجـی ،توجـه بـه بیماریهـای بـذرزاد و
بهکارگیـری روشهـای کنتـرل و پیشـگیری).
 -10تولیـد نهـال ،فراینـدی اجرایـی و مجـزا اسـت ،امـا حتم ًا
بایـد در تـداوم فراینـد تحقیق صورت گیـرد و بر مبنای ایـن یافتهها
و بـا نظـارت کامـل علمـی و فنی انجام شـود.
 -11امـروزه ایجـاد بـاغ بـذر بهعنـوان یکـی از ضرورتهـای
مسـلم جنـگلداری یـا جنـگلکاری پذیرفتـه شـده اسـت .ایـن امر
بایـدبراسـاس اصـول و روشهـای علمی در کشـور عالوهبـر موارد
موجـود (بـاغ بـذر هیرکانـی و بـاغ بـذر تـاغ در خراسـان رضوی)
تقویـت و پیگیری شـود.
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 -12بخـش خصوصـی میتوانـد بهصـورت آگاهانـه در
زمینـه تحقیـق و تولیـد بـذر و نهال جنگلـی وارد عرصه شـود.
امـا دولـت باید تولـی علمی بـودن این امـر را برعهـده بگیرد و
بـرای ایـن منظـور سـازوکارهای الزم را فراهـم کند.
 -13حفــظ تنــوع ژنتیکــی و تــاش بــرای بهبــود آن در
امــر جنــگلداری ،یــک امــر الزم و ضــروری اســت .مدیریــت
ذخایــر توارثــی گونههــای جنگلــی بایــد از انحصــار چنــد گونــه
محــدود خــارج شــود .تنوعبخشــی بــه گونههــای جنگلــی یکــی از
راهبردهــای اساســی در راســتای ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم اســت.
 -14بایــد ســاختاری مناســب بــرای ســاماندهی و هدفمنــد
کــردن تحقیــق و تولیــد بذرهــا و نهالهــای جنگلــی تعریــف و
پیشــنهاد شــود.
 -15نهالســتانهای تحــت مدیریــت ســازمان جنگلهــا ،مراتــع
و آبخیــزداری کشــور بهعنــوان یــک ضــرورت بــا اعمــال نظــارت منابع
دقیــق علمــی در مناطــق اکولوژیــک مثــل هیرکانــی ،زاگــرس ،ایــران Fisher, B., Turner, K., Zylstra. M., Brouwer, R., De
و تورانــی یــا ســایر مناطــق ،مجــددا ً بازســازی و راهانــدازی شــوندGroot. R., Farber. S., Ferraro. P., Green. R., Hadley. .
D., Harlow, J., Jefferiss, P., Kirkby, C., Morling, P.,
 -16بهعنــوان یــک ضــرورت ،ایجــاد بانــک اطالعــات بــذر و Mowatt, S., Naidoo, R., Paavola, J., Strassburg, B.,
نهــال جنگلــی (جنــگل و مرتــع) در دســتور کار مؤسســه تحقیقــات Yu, D. and Balmford, A., 2008. Ecosystem Services
and Economic Theory: Integration for Policy-Relevant
جنگلهــا و مراتــع کشــور قــرار گیــرد.
Research. Ecological Applications, 18(8): 2050–2067.
 -17بــرای بذرهــای مــورد بهرهبــرداری ،شناســنامه کامــل Fisher, C.K. and Mehta, P., 2014. The transition between
the niche and neutral regimes in ecology. PNAS (Proو دقیقــی بــا توجــه بــه والدیــن و محــل رویــش تهیــه شــودceeding of the National Academy of Sciences of the .
اکوسیســتمهای شــکننده و گونههــای در معــرض انقــراض یــا United States of America), 111(36): 13111–13116.
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1405637111.
تهدیــد ،ضرورتــ ًا بایــد در اولویــت قــرار گیرنــد.
Grinnell, J., 1917. The niche relationships of the California
 -18در راســتای افزایــش دانــش عمومــی نســبت بــه اهمیــت thrasher. The Auk, 34(4): 427-433. http://www.jstor.
org/stable/4072271 Accessed: 27-09-2015 15:40 UTC.
و نقــش بــذر و نهــال جنگلــی ،برنامههــای آموزشــی و ترویجــی Grubb, P.J., 1977. The Maintenance of Species-Richness
و بهرهگیــری مطلــوب از صداوســیما و رســانههای جمعــی در in Plant Communities: The Importance of the Regener-
ation Niche. Biological Reviews, 52(1): 107–145.
دســتور کار قــرار گیــرد.
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جایــگاه برنامــه ملی جنگل و اســتراتژیهای بــذر و نهال

تدویــن اســتراتژیهای ملــی بــرای محیطهــای طبیعــی و
اکوسیســتمهای جنگلــی ،بــا رویکــردی حفاظتــی ،ضرورتــی
اجتنابناپذیــر اســت .در تدویــن چنیــن برنامههایــیبایــد
راهبردهــای مرتبــط بــا بــذر و نهــال بــه شــکل منطقــی لحــاظ
شــود .در تدویــن برنامــه ملــی جنــگل بایــد ضمــن مالحظــه
اســتراتژیهای بــذر و نهــال بــا در نظــر داشــتن اصــول
علمــی حاکــم بــر اکوسیســتمها و مبانــی و مفاهیــم تئوریــک،
برنامههــای عملــی و کاربــردی را تنظیــم کــرد.
همانطورکــه اشــاره شــد« ،برنامــه ملــی جنــگل» میتوانــد
جایــگاه مناســبی بــرای تنظیــم «برنامههــای اقــدام» باشــد کــه
در آن پروتکلهــای بهکارگیــری بــذر و نهــال مطلــوب در
چهارچــوب دســتورالعملهای فنــی مــورد تأکیــد قــرار گیــرد.
نظــارت و ارزشــیابی در تمــام مراحــل کار از ابتــدا تــا انتها
بایــد بهصــورت موضــوع غیرقابــل تفکیــک مــورد توجــه
قــرار داشــته باشــد.

16

irannature.areeo.ac.ir

and the hypothesis of functional equivalence. Functional Ecology, 19: 166-172.
Hutchinson, G.E., 1959. Homage to Santa Rosalia, or why
are there so many kinds of animals?. American Naturalist, 93: 145-159.
Hyde, W. E., Amacher, G. S. and Magrath, W., 1996.
Deforestation and Forest Land Use: Theory, Evidence,
and Policy Implications. The World Bank Research
Observer, 11(2): 223-248.
Kimura, M., 1983. The Neutral Theory of Molecular Evolution.
Cambridge University Press, Cambridge, 367p.
Kimura, M., 1994. Population Genetics, Molecular Evolution,
and the Neutral Theory: Selected Papers. University of
Chicago Press, Chicago, 704p.
Leigh, Jr. E.G., 2007. Neutral theory: a historical
perspective. Journal of Evolutionary Biology, 20:
2075–2091.
Reich, P.B., Walters, M.B. and Ellsworth, D.S., 1997. From
tropics to tundra: global convergence in plant functioning. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA, 94: 3730–3734.
Zhou, S. and Zhang, D., 2008. Neutral theory in community
ecology. Frontiers of Biology in China, 3(1): 1-8.

