پرسش هاي متداول
آتخیض ( )watershedچیؼت؟
آتخیضداسی ( )watershed managementچیؼت؟
دتی ( )dischargeچیؼت؟
تٌذ اصالحی ( )check damچیؼت؟
ساًؾ ( )land slideچیؼت؟
ػیل ( )ood3flچیؼت؟
فشػایؾ ( )erosionچیؼت؟
وـت سٍی خغَط تشاص ( )Contour farmingچیؼت؟
وـت ًَاسی( )Strip croppingچیؼت ؟
ّـذاس ػیل ( )flood warningچیؼت ؟
 GISچیؼت؟
جٌگل( )forestچیؼت؟
هشتغ ( )rangeچیؼت؟
چشاگاُ ( )pastureچیؼت؟
هشتؼذاسی ( )range managementچیؼت ؟
اؿىَب ( )layer or stratumچیؼت؟
اوَلَطی ( )ecologyچیؼت؟
پشٍاًِ چشا ( )grazing licenseچیؼت؟
چشا ( )grazingچیؼت؟
ٍضؼیت هشتغ ( )range conditionچیؼت؟
ؿایؼتگی هشتغ ( )range suitabilityچیؼت ؟
ظشفیت چشا ( )grazing capacityچیؼت؟
گشایؾ هشتغ ( )range condition trendچیؼت؟
چگًَِ اص جٌگل هحافظت وٌین؟
تیاتاى ( )desertچیؼت؟

تیاتاىصایی ( )desertificationچیؼت؟
ًمؾ اًؼاى دس تیاتاىصایی چیؼت؟
تیاتاىصدایی ( )Combat desertificationچیؼت؟
تپِ هاػِای ( )sand duneچیؼت؟
فشػایؾ تادی ( )wind erosionچیؼت؟
هالچ ًفتی چیؼت؟
حَصُ آتخیض تواهی ػغحی سا دس تش هیگیشد وِ آبّای ػغحی دس آى هٌغمِ تِ ػوت ًمغِ یا هحل هـخصی جشیاى هییاتذ.
 ػلن هغالؼِ ٍ هذیشیت آتخیضّا وِ ػثاست اص هجوَػِ هغالؼاتی اػت وِ تشای اداسُ یه حَصُ آتخیض اًجام هیؿَد. عشاحی ٍ هذیشیت حَصُ تِ هٌظَس حفاظت ٍ اػتفادُ صحیح ٍ پایذاس اص هٌاتغ عثیؼی تا تَجِ ٍیظُ تِ هٌاتغ آب ٍ خان.حجن آتی وِ دس ٍاحذ صهاى اص همغغ هـخصی اص لَلِ یا سٍدخاًِ ػثَس هیوٌذ.
 ػاصُّای احذاثی دس عَل آتشاِّّا ٍ خٌذقّا تٌذ اصالحی ٍ ػذ وَچه وِ تِ هٌظَس اصالح آتشاِّ ٍ هؼیل ػاختِ هیؿَد.دس ایي پذیذُ تخـی اصداهٌِ جذا ؿذُ ٍ تذٍى آًىِ عثمات آى تغییش جْت دٌّذ تِ پاییي داهٌِ حشوت هیوٌذ .دس ایي پذیذُ
هوىي اػت لغؼِ صهیٌی وِ تِ پاییي داهٌِ ػمَط هیوٌذ تِ ولی هتالؿی گشدد.
 جشیاى یافتي یا تاال آهذى ًؼثتاً صیاد آب دس یه سٍدخاًِ ،تِ اًذاصُای وِ اص هَالغ هؼوَلی تِ عَس ٍضَح تیـتش تاؿذ. جشیاى یافتي آب تا دتی تیؾ اص ظشفیت سٍدخاًِتِ عَس ولی فشػایؾ تِ فشایٌذی گفتِ هیؿَد وِ عی آى رسات خان اص تؼتش اصلی خَد جذا ؿذُ ٍ تِ ووه یه ػاهل
اًتمالدٌّذُ تِ هىاًی دیگش حول هیؿَد.
دس ایي وـت ؿخن ٍ وـت دس سٍی خغَط تشاص اًجام هیؿَد .ایي ػول ػالٍُ تش حفاظت خان آب سا ًیض حفظ هیوٌذ ٍ
سعَتت تیـتشی سا تشای هحصَل فشاّن هیػاصد.
وـت ًَاسی ػیؼتوی اػت وِ دس آى ،هحصَل هَسد ًظش ٍ گیاّاى هماٍم تِ فشػایؾ هاًٌذ گشاع ٍ لگَهیٌَصُ دس ًَاسّای
هتٌاٍب دس ػشاػش ؿیة وـت هیؿًَذ .دس وـت ًَاسی ػشػت جشیاى آب وِ دس ًَاسّای هحصَل صیاد اػت دس اثش تشخَسد تا
ًَاسّای ػلَفِ ون ؿذُ ٍ هٌجش تِ سػَب هَاد دس اثش واّؾ آتذٍی هیگشدد.
ّـذاس دادى تِ ػاوٌاى هٌاعك ػیلگیش هثٌی تش احتوال ٍلَع ػیل دس هىاًی هؼیي .ایي گًَِ اخغاسّا تِ هٌظَس اًجام
الذامّای حفاظتی ٍ پیـگیشی اص افضایؾ صیاىّای هالی ٍ جاًی ػیل ،اص ایؼتگاُّای پایاب دادُ هیؿَد .پغ اص جوغآٍسی
اعالػات هحیغی ،تجضیِ ٍ تحلیل آًْا ٍ تْیِ گضاسؽ ،خغش ٍلَع ػیل تِ آگاّی هشدم هیسػذ.
 GISهخفف ولوِ  ٍ Geografhic Information Systemsتِ هؼٌی ػاهاًِّای اعالػات جغشافیایی هیتاؿذ GIS .یه
ػیؼتن اعالػاتی هتـىل اص ػختافضاسً ،شمافضاس ٍ واستشاًی اػت وِ دس ساتغِ تا دادُّای هىاًی تِ هٌظَس تشسػی تغییشات ٍ
تجضیِ ٍ تحلیل ٍ استثاط آًْا تا دادُّای تَصیفی تؼٌَاى اتضاسی لَی دس تصوینگیشی ٍ هذیشیت هٌاتغ هحیغی تِ واس گشفتِ
هیؿَد.

جٌگل هٌغمِ ٍػیؼی پَؿیذُ اص دسختاى ،دسختچِّا ٍ گًَِّای ػلفی اػت وِ ّوشاُ تا جاًَساى ٍحـی ًَػی اؿتشان حیاتی
گیاّی ٍ جاًَسی سا تـىیل دادُ ٍ تحت تأثیش ػَاهل اللیوی ٍ خاوی لادس اػت تؼادل عثیؼی خَد سا حفظ وٌذ .تشخی اص فَایذ
دسختاى ػثاستٌذ اص :تَلیذ اوؼیظى ،جزب گشد ٍ غثاس ،گاص وشتٌیه ٍ دیگش گاصّای ؿیویایی هَجَد دس َّا ،جلَگیشی اص ًفَر
ػش ٍ صذا ٍ تـذیذ آلَدگیّای صَتی دس ؿْشّا
صهیٌی تا پَؿؾ عثیؼی وِ هؼتؼذ صساػت یا تَلیذ چَب ًیؼت دس ػَض هیتَاى اص آى تشای چشای دام ،آتخیضداسی ،پشٍسؽ
حیات ٍحؾ یا تفشجگاُ اػتفادُ وشد.
ؿاهل اساضی اػت وِ هؼوَالً پَؿؾ آى اصالح ؿذُ ٍ غالثاً آتیاسی هیؿَد .تِ اساضی ٍ لغؼات هشاتغ دس هٌاعك هشعَب ًیض
هیتَاى چشاگاُ اعالق ًوَد.
ػثاست اػت اص اداسُ اوَػیؼتن هشتغ تِ هٌظَس اػتفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ ٍ تَلیذات ٍ ػشٍیغّای آى تا تأویذ تش حفاظت آب ٍ
خان ٍ ػشاًجام هحیظصیؼت.
دس یه جاهؼِ گیاّی ّش گاُ پَؿؾ گیاّی دس ػغَح هختلف استفاػی تِ ًحَی لشاس گیشد وِ استفاع گیاّاى ّش الیِ اص عثمات
صیشیي ٍ تاالیی هتوایض تاؿذّ ،ش یه اص ایي عثمات استفاػی ّنػغح سا اؿىَب هیًاهٌذ .تؼٌَاى هثال دس جٌگلّا هؼوَالً ػِ
اؿىَب هـخص ؿاهل دسخت ،دسختچِ ٍ پَؿؾ ػلفی ٍجَد داسد.
ػثاست اػت اص هغالؼِ استثاط هَجَدات صًذُ ًؼثت تِ یىذیگش ٍ هحیغـاى
ػٌذی اػت وِ تشای ؿواس ٍ ًَع هـخص دام دس لغؼات هـخص ٍ تشای هذت صهاى هؼیي صادس هیؿَد.
تغزیِ دام ٍ حیات ٍحؾ اص گیاّاى صًذُ ٍ ػشپا .ایي تؼشیف ،چشای ػشؿاخِّای گیاّاى ٍ دسختچِّا سا ؿاهل ًویؿَد.
ٍضؼیت فؼلی ًثاتات ػلَفِای ٍ خان هشتغ دس همایؼِ تا ٍضؼیت هٌاػة ٍ هغلَب آى هشتغ دس ؿشایظ آب ٍ َّایی هَجَد
حالتی وِ تتَاى اص هشتغ تِ ػٌَاى چشای دام اػتفادُ ًوَد ٍ ایي اهش اػتفادُ هشتغ سا دس ػالّای آتی هحذٍد ًىشدُ ،تتَاى تشای
ػالیاى عَالًی اص هشتغ اػتفادُ وشد تذٍى ایٌىِ تِ هٌاتغ پَؿؾ گیاّی ٍ خان آى ٍ یا هٌاعك هجاٍس صذهِای ٍاسد ؿَد.
حذاوثش تؼذاد دام وِ دس هشتغ هـخص ٍ دس صهاى هؼیي هیتَاًذ چشا وٌذ ،تذٍى ایٌىِ تش وویت ٍ ویفیت پَؿؾ گیاّی ٍ
ػایش هَاسد ٍاتؼتِ اص لثیل خان ٍ آب ٍ هَاسد دیگش خؼاست ٍاسد ؿَد.
جْت تغییشات ٍضؼیت هشتغ تِ ػَی تْثَد یا ٍیشاًی
تا سػایت اصَل حفاظت اص ػشصِّای هٌاتغ عثیؼی ،تِ عشق صیش:
 خَدداسی اص سٍؿي ًوَدى آتؾ دس جٌگلّا ٍ هشاتغ تش حزس وشدى وَدواى اص تاصی تا وثشیت ٍ فٌذن ٍ سٍؿي ًوَدى آتؾ دس ػشصِّای هٌاتغ عثیؼی. خَدداسی اص اًذاختي تِ ػیگاس سٍؿي ٍ تغشیّای ؿیـِای دس جٌگلّا ٍ هشاتغ ػذم تَػؼِ تاغات ،هضاسع ،تأػیؼات ٍ  . . .تا ّذف ػَدجَئی ٍ تؼشض تِ هٌاتغ عثیؼی ػذم لغغ غیشهجاص دسختاى جٌگلی ٍ تَتِّای هشتؼی جْت هصاسف ػَختی ،ػاختواًی ،صساػی ٍ . . .ػذم چشای تیسٍیِ ٍ خاسج اص ظشفیت هشاتغ ٍ جلَگیشی اص ٍسٍد دام تِ جٌگل -ػذم حه یادگاسی ٍ وت صدى (صخوی وشدى) تش سٍی تٌِّای دسختاى

 ػذم ؿخن ٍ ؿیاس دس جْت ؿیة لالة ٍ جلَگیشی اص فشػایؾ آهَصؽ اّویت هٌاتغ عثیؼی ٍ حفاظت اص ایي هٌاتغ تِ وَدواى ٍ ًَجَاًاى ضوي ایٌىِ حفاظت اص ػغح گؼتشدُ هٌاتغعثیؼی وـَس ،تذٍى حضَس ٍ ّواٌّگی هجذاًِ ًیشٍّای هشدهی اهشی هحال ٍ غیش هوىي هیتاؿذ .لزا ایي ًیشٍّا هیتَاًٌذ تِ
صَستّای اًفشادی ،گشٍّی ٍ یا دس لالة تـىلّای غیش دٍلتی هاًٌذ ّNGOا ٍ تِ سٍؽّای صیش تا ػاصهاى استثاط هؼتمین
داؿتِ تاؿٌذ.
 هـاسوت دس عشح ّویاساى عثیؼت :دس ایي عشح افشاد تِ صَست اًفشادی یا گشٍّی ٍ تا اًگیضُّای غیش اًتفاػی ٍ هؼٌَی،ػاصهاى جٌگلّا ،هشاتغ ٍ آتخیضداسی وـَس ٍ دفاتش تاتؼِ سا دس پیـثشد اّذاف ػالیِ وِ ّواًا حفظ ،احیاء ،تَػؼِ ٍ تْشُتشداسی
هؼتوش ٍ اصَلی اص هٌاتغ عثیؼی هیتاؿذ یاسی هیًوایٌذ .داٍعلثیي گشاهی هیتَاًٌذ تِ اداسات ول هٌاتغ عثیؼی اػتاىّا ٍ یا
ٍاحذّای تاتؼِ هشاجؼِ ًوایٌذ.
ّوچٌیي تلفي اهذاد جٌگل ٍ هشتغ ( )4251وِ دس اػتاىّای وـَس تِ صَست سایگاى ٍ ؿثاًِسٍصی اخثاس ٍ حَادث اص جولِ
حشیك ،تخشیة ،تصشف ،لغغ غیش هجاص دسخت ٍ دسختچِ ٍ تَتِ ٍ ًْال ،لاچاق هحصَالت جٌگلی ٍ هشتؼی ،ؿیَع آفات ٍ
اساضی گیاّی ،چشای غیش هجاص ٍ تیؾ اص ظشفیت دس ػشصِّا ٍ  . . .سا اص ّنٍعٌاى دسیافت ٍ دس اػشع ٍلت ًؼثت تِ پیگیشی
هَضَع الذام هیًوایذ.

پٌِْای اػت تا چٌذ ٍیظگی:
الف -تاسؽ ون ،داهٌِ ًَػاى دهای ؿذیذ ،دهای تاال ٍ تثخیش صیاد .تثخیش تمشیثاً تیؾ اص دٍ تشاتش تاسؽ اػت ٍ تاد ػاهل اصلی
تخشیة ٍ فشػایؾ هحؼَب هیؿَد.
ب – پَؿؾ گیاّی تؼیاس فمیش ٍ پشاوٌذُ .تیاتاىّا اغلة تیي  42تا  05دسجِ ؿوالی ٍ جٌَتی لشاس گشفتِاًذ ٍ تِ دلیل ًضٍل
جشیاىّای َّای خـه اص تاالی تشٍپَػفش تِ پاییي ،تخاس آب دس ایي هٌاعك ون ؿذُ ٍ َّا تیؾ اص حذ خـه هیگشدد.
ج – خانّای ایي هٌاعك داسای هَاد آلی ون ٍ اغلة جَاى ٍ ون تحَلیافتِ ّؼتٌذ.
ٍیشاًی صهیي دس هٌاعك خـهً ،یوِ خـه تا ًیوِ هشعَب تش اثش ػَاهل گًَاگَى ؿاهل تغییشات آب ٍ َّایی ٍ فؼالیتّای
اًؼاى( .هصَتِ گشدّوایی هحیظ ٍ تَػؼِ ػاصهاى هلل هتحذ دس طٍئي  4991دس سیَدٍطاًیشٍ-تشصیل)
اًؼاى اص عشیك اػوال چشای هفشط ،تَتِصًی ٍ تَتِوٌی ،آتیاسی غلظ ،ػذم اػتفادُ تْیٌِ اص لاتلیت اساضی ،تثذیل تیسٍیِ اساضی
هشتؼی تِ دیوضاس ،ػذم سػایت هَاصیي ػلوی دس ؿخن اساضی ٍ غیشُ هجوَػاً ؿشایظ سا پذیذ هیآٍسد وِ دسًْایت هٌجش تِ
واّؾ تَلیذ تیَلَطیه ٍ گؼتشؽ اساضی تیاتاًی ٍ وَیشی هیؿَد.
تِ هجوَػِ فؼالیتّایی وِ ػثة تَلف یا واّؾ سًٍذ تیاتاىصایی ؿذُ ٍ یا دس جْت احیاء اساضی تیاتاًی تاؿذ تیاتاىصدایی
گَیٌذ .احیای پَؿؾ گیاّی ٍ تاصآفشیٌی ؿشایظ اوَلَطیىی دس هٌاعك تیاتاًی تٌْا ساُ هثاسصُ هؤثش تا تیاتاىصایی اػت.
ؿىلّایی اص ًاّوَاسیّای هاػِای وِ تش اثش تاد ایجاد هیؿَد.
تشداؿت هَاد سیضداًِ ٍ حول آى تش اثش تاد ،وِ هَجة تـىیل تپِّای هاػِای تِ ؿىلّای هختلف هیؿَد سا فشػایؾ تادی
گَیٌذ.
هالچ یؼٌی پَؿؾ ٍ پَؿؾ دادى .هالچ ًفتی هادُایؼت وِ اص پؼواًذُّای ًفت خام دس تشج تمغیش پاالیـگاُّا تذػت هیآیذ.
ایي هادُ تِ صَست الیِ ًاصن ٍ لاتل اًؼغافی تش سٍی تپِّای هاػِای پاؿیذُ ؿذُ ٍ هَجة تثثیت هَلت ایي تپِّا هیؿَد.

