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جنگل داری مدرن در مسیر انقالب صنعتی چهارم
ترجمه: عباس گرجی*

* پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

با پیشرفت فناوری دیجیتال، صنعت سنتی گذشته با سرعت 
چشمگیری در حال تبدیل شدن به صنعتی هوشمند است. این 
مسئله باعث ایجاد انقالبی دیگر در صنعت، با عنوان انقالب صنعتی چهارم 
)Industry 4.0( شده است. تأثیرات صنعت چهارم از لحاظ اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیست، در سراسر دنیا چشمگیر خواهد بود. در حال 
Artificial Intel� )حاضر این تحول به لطف علومی مانند هوش مصنوعی 

ligence( و اینترنت اشیاء )IoT( با سرعت خیره کننده ای در حال توسعه 
با  به طوری که  است. 
پیشرفت های اخیر حوزه 
دیجیتال، بیان شده  است 
که نقطه تکنیکی فناوری 
 Technological (
خیلی   )singularity
انتظار  آنچه  از  زودتر 
خواهد  اتفاق  می رود 
 Singh et al.,( افتاد 
به  توجه  با   .)2020
و  اقتصادی  مزایای 
صنعت  محیط زیستی 
چهارم، ردپای این تحول 
جنگل داری  صنعت  در 
که  است  شده  دیده  نیز 
با عنوان  از آن  محققان 

جنگل داری چهارم )Forestry 4.0( تعبیر می کنند، ولی به دالیل مختلفی 
استفاده و توسعه فناوری در جنگل کندتر از سایر بخش های صنعتی 
پیش می رود. از جمله این علل عبارتند از: جنگل ها در بیشتر کشورها، 
جزو اراضی ملی بوده و بیشتر درگیر سیاست های غلط، یا محافظه کارانه 
دولت ها قرار می گیرند، دسترسی به بسیاری از مناطق جنگلی به دلیل 
نیاز به تجهیزات  صعب العبور بودن و وسعت، سخت و دشوار است و 
خاص و ویژه برای داده برداری خواهد داشت. معموالً پیمانکارانی که برای 
عملیات  مختلف جنگل به کار گرفته می شوند، دارای منابع مالی محدود 
هستند. همچنین با وجود رشد فناوری های دیجیتال و در دسترس بودن 
آنها در بازار، تعداد افراد متخصص و دانش الزم برای به کارگیری این 
امکانات در بخش جنگل پایین است )Feng et al., 2020(. زمینه های 
تحقیقاتی پیاده سازی صنعت چهارم را در جنگل به چهار دسته کلی تقسیم 
می کنند. بخش اول شامل پایش و کنترل محیط به کمک ابزار سنجش از 
دور )Remote Sensing( مانند انواع سنجنده ها، استفاده از تصاویر 

هوایی گرفته شده به وسیله هواپیما یا پهپاد، استفاده از فناوری تشخیص 
اشیاء  اینترنت  از  استفاده  دوم،  بخش   ،)LIDAR( نوری  اندازه گیری  و 
در جنگل با کمک فناوری شبکه های حسگر بی سیم )WSN( و انواع 
حسگرها برای ارتباط و کنترل برخط مدیران و اپراتورها با دستگاه ها و 
ماشین های عملیاتی جنگل، بخش سوم شامل، توسعه فناوری های نسل 
بعد که در برگیرنده انواع سخت افزارها و نرم افزارهای الزم خواهد بود و 
در نهایت بخش چهارم، طراحی مدل ها و الگوریتم های تحلیل داده های 
و   )Big Data( کالن 
پیش بینی رفتار سیستم با 
کمک هوش مصنوعی و 
 Deep( یادگیری عمیق
بنابراین،   .)Learning
تنها   Forestry 4.0
پیاده سازی  مسئله 
بلکه  نیست،  فناوری 
الگو  تغییر  یک  شامل 
دیجیتالی  سمت  به 
اتوماسیون  کامل،  شدن 
و افزایش دقت سیستم 
جنگل  تأمین  زنجیره 

است.
اخبار  تخصصی  دبیر 
خبر  تحلیلی:  علمی 
پیش رو پیشتازی فناوری ها و علوم مرتبط با آنها را در گرایش هایی 
نشان می دهد که در نگاه نخست دور به نظر می رسند. اگرچه قسمتی 
از این فناوری ها مدت هاست که به کمک علوم منابع طبیعی آمده است. 
اما جهش های ایجادشده در فناوری ها شتاب چندبرابری گرفته است 
و می طلبد که چگونگی راه یابی آنها در برنامه های علمی و پژوهشی 
با سرعت بیشتری بررسی شده و در صورت انطباق آنها با امکانات و 

داشته هایمان، زمینه های حضور آنها سریع تر فراهم شود.
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