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 فهرست مطالب
 خبرهای جهانی

دهمين نشست کنفرانس اعضا کنوانسيون مقابله با  -

 بيابانزائي

 المللي مقابله با بيابانزائي سمپوزيوم بين -

 نهمين نشست مرور اجراي کنوانسيون مقابله با بيابانزائي -

 بين المللي دانش بومي و تنوع زيستيکنفرانس  -

کارگاه بين المللي تجهيز منابع مالي مديريت نخستين  -

 ها در کشورهاي با پوشش کم جنگل پايدار جنگل

 خبرهای داخلی

 توسعه پرورش شتر در موسسهمشترک کارگروه نشست  -

 تحقيقات علوم دامي کشور

 1931برگزاري اولين کنگره ملي شتر در فروردين ماه  -

 جنگل نمايشگاه جنگل به مناسب سال جهاني -

در طرح بهنژادي « بانک بذر کشاورزان»افتتاح اولين  -

 تکاملي بذر

 هاي بهنژادي مشارکتي بذر در ايران فعاليت -

برگزاري کارگاه راهکارهاي دستيابي به توليد برنج سالم و  -

 کشورهاي شرق آسيا و تبادل تجربه باارگانيک 

مقابله با  دهمين نشست کنفرانس اعضا کنوانسيون برگزاری

 1100اکتبر  10تا  01 کره جنوبی، انگوان،چ، بيابانزائی
 

با حضور نمايندگان  زايي کنوانسيون مقابله با بيابانء همين نشست اعضاد

هاي  ازمانهاي دولتي، س کشور جهان و شرکت نمايندگاني از سازمان 131

المللي، مقامات دولتي و...  هاي بين جامعه مدني، بخش خصوصي، سازمان

در شهر چانگوان، کره جنوبي برگزار شد. اين اولين بار بود که يک کشور 

هاي کنوانسيون مقابله با بيابانزائي  آسيايي ميزبان برگزاري يکي از نشست

 بود. 

 
 

در اين کنوانسيون نمايندگاني از بخش دولتي و غيردولتي کشور ايران نيز  

ز: رئيس ارت بودند اـعب ش دولتيـ. شرکت کنندگان بخداشتندحضور 

 -ک و ـع و آبخيزداري کشور، معاون مناطق خشـها، مرات ان جنگلـسازم

http://naturetoday.persianblog.ir/post/313/
http://naturetoday.persianblog.ir/post/313/
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خشک، مرجع ملي قبلي کنوانسيون، معاون دفتر روابط عمومي و  نيمه

ان و نماينده دبيرخانه کميته ملي کنوانسيون مقابله با الملل سازم بين

بيايانزائي، به همراه نماينده مردم زابل از مجلس شوراي اسالمي 

نفر از همکاران مؤسسه توسعه  2بخش غيردولتي،  ازشرکت داشتند.  

در اين کنوانسيون شرکت  (CENESTA)زيست  پايدار و محيط

 داشتند.  

 تاکيد این کنوانسيون عبارت بود از:  های مورد  اهم موضوع

 المللي در دستيابي به  هاي بين افزايي کنوانسيون هم

 ؛سرزمين هاي مشترک در جلوگيري از تخريب هدف

 ؛سازي، فقرزدائي ظرفيت 

 ؛امنيت غذايي، مديريت پايدار سرزمين 

 ؛مديريت آب، تغيير کاربري اراضي 

 زمين  اجالس جايگاه کنوانسيون در(Rio+20)؛ 

 ؛قتصاد سبزا 

 ...تغييرات اقليمي و خشکسالي و 

سازمان غيردولتي عضو اين کنوانسيون، تنها نمايندگان  088از بين 

سازمان غيردولتي در آن حضور داشتند. در بين نمايندگان  08

نت  سازمان عضو از شبکه جهاني دراي 0هاي غيردولتي  سازمان

(Drynet) نهمچوهاي غيردولتي جهاني  و ساير شبکهGTD   و

RADDO .نيز شرکت داشتند 

 

هاي جامعه مدني سه روز قبل از برگزاري  نمايندگان سازمان

ريزي، تشريک افکار و  کنوانسيون اصلي گرد هم آمدند و با برنامه

تبادل تجربيات خود، با همبستگي بيشتري در رويدادهاي مختلف اين 

هاي باز، جلسات  هاي عمومي، بحث ن نشستکنوانسيون همچو

هاي  هاي جامعه مدني، البي و مذاکره با سازمان جانبي، تهيه بيانيه

ها و  المللي، مناظره با بخش خصوصي، تاثيرگذاري بر سياست بين

شده در کنوانسيون، ارائه تجربيات خود در   هاي گرفته تصميم

موضوعات کنوانسيون، رويدادهاي مختلف و انتشار اطالعات مرتبط با 

 .شرکت کردند.

زيست نيز با شرکت فعال در  نمايندگان مؤسسه توسعه پايدار و محيط

هاي جامعه مدني و ديگر رويدادها، در  جلسات و رويدادهاي سازمان

هاي  اي سعي در ارتقاء و درک گروه اين کنوانسيون به طور برجسته

بومي و محلي مناطق حفاظت شده توسط جوامع »مختلف در مورد 

هاي جوامع  ، ارتقاء جايگاه نقش سازمان«(ICCAs هاي بومي قرق)

بومي و محلي در مديريت پايدار سرزمين و منابع طبيعي موجود در 

 قلمروهاي اين جوامع و... داشتند. 
 

 های: جهت اطالعات بيشتر رجوع شود به سایت
http://www.unccd.int/cso/menu.php  

http://www.unccd.int/cop/cop10/menu.php  

http://www.unccd.int/cop/officialdocs/menu.php  

http://www.iucn.org/knowledge/focus/saving_our_drylands/live
_from_the_un_desertification_conference/?8471/A-bold-new-
frontier-for-conservatio 

----------------------- 

 المللی مقابله با بيابانزائی سمپوزیوم بينبرگزاری 

 0931کره جنوبی، مرداد ماه 

زيست  دکتر خديجه رضوي، مدير عامل مؤسسه توسعه پايدار و محيط

هاي  به نمايندگاني از شبکه جهاني دراينت به دعوت يکي از سازمان

و  ”Korea Forest Service“مرتبط با جنگل در کره جنوبي 

هاي مردم نهاد کره جنوبي در مقابله با بيابانزائي در  شبکه سازمان

 کره جنوبي عزيمت نمود.   به کشور 1938مرداد ماه 

 

هاي آموخته مؤسسه  ايشان در اين سفر ضمن تبادل تجربيات و درس

کردن  توسعه پايدار و محيط زيست و شبکه جهاني دراينت، در آماده

هاي مردم نهاد کره جنوبي براي شرکت در دهمين نشست  سازمان

http://www.unccd.int/cso/menu.php
http://www.unccd.int/cop/cop10/menu.php
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/menu.php
http://www.iucn.org/knowledge/focus/saving_our_drylands/live_from_the_un_desertification_conference/?8471/A-bold-new-frontier-for-conservatio
http://www.iucn.org/knowledge/focus/saving_our_drylands/live_from_the_un_desertification_conference/?8471/A-bold-new-frontier-for-conservatio
http://www.iucn.org/knowledge/focus/saving_our_drylands/live_from_the_un_desertification_conference/?8471/A-bold-new-frontier-for-conservatio
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شرکت هاي زير نيز  کنفرانس اعضاء براي مقابله با بيابانزائي، رخداد

 فعال داشتند:

 المللي مقابله با بيابانزائي، در شهر سئول کره  سمپوزيوم بين

 جنوبي؛

  هاي مردم نهاد  سازماندهي و آمادگي سازمان»کارگاه

جنوبي براي شرکت در دهمين نشست کنفرانس اعضاء  کره

 در شهر چانگوان؛ « براي مقابله با بيابانزائي

 

دجانبه پيرامون پايش و و گفتگوهاي چن  ها بحث در اين نشست

خشک،  ارتقاء نقش  هاي خشک و نيمه مديريت پايدار سرزمين

هاي جامعه مدني در اجراي کنوانسيون مقابله با بيابانزائي،  سازمان

هاي  ها و برنامه اي سبز براي کنوانسيون، تاثيرگذاري در سياست  آينده

وجود حفاظت از منابع طبيعي در سطوح مختلف و تبادل تجربيات م

هاي بياباني با نمايندگان حاضر در  با جوامع بومي و محلي در عرصه

 الذکر صورت گرفت.  جلسات فوق

 
 

---------------------- 

، نهمين نشست مرور اجرای کنوانسيون مقابله با بيابانزائی

 0933آلمان، بن، اسفند ماه 

نهمين نشست مرور اجراي کنوانسيون مقابله با بيابانزائي در اسفند ماه 

، در شهر بن کشور آلمان برگزار شد. در اين نشست نمايندگاني 1903

ها، مراتع و آبخيزداري کشور و همچنين خانم دکتر  از سازمان جنگل

زيست و  خديجه رضوي به نمايندگي از مؤسسه توسعه پايدار و محيط

 ي دراينت حضور داشتند.شبکه جهان

 

ها و موارد بحث در این نشست شامل موارد  مهمترین فعاليت 

 بود: روبرو

 نهاد در ارتباط با  هاي مردم مشارکت در جلسات روزانه سازمان

 مرور اجراي کنوانسيون؛

 هاي مردم نهاد با نمايندگان  بحث در مورد روابط سازمان

چگونگي همکاري آنها در اجراي هر چه اي کنوانسيون و  منطقه

 مقابله با بيابانزائي؛   بهتر مفاد کنوانسيون

 هاي جهاني از کشورهاي آمريکاي  سازمان  بحث و بررسي حمايت

التين و آسيا به سبب پيشروي بيابانزائي در اين مناطق و لزوم 

هاي مقابله با بيابانزائي در اين مناطق  ها و طرح توجه به برنامه

 ون آفريقا؛همچ

 هاي  تهيه و تدوين استراتژي انتشار اطالعات در مورد نظام

 مديريت سنتي و دسترسي به اين اطالعات؛

  مورد، مورد توجه قرار دادن امنيت و حاکميت بحث و مذاکره در

 غذايي و به موازت آن حاکميت در توليد بذور بومي؛
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 ي و هاي موجود در تغيير کاربري اراض مذاکره در مورد چالش

کردن اراضي( با پوشش منابع طبيعي   ها )غصب گرفته شدن زمين

محيطي، اجتماعي و اقتصادي اين پديده در  بکر و اثرات زيست

 المللي و از بين رفتن منابع طبيعي؛ سطح ملي و بين

 هاي مردم نهاد در فرايند  بحث در مورد مشارکت سازمان

با بيابانزائي و هاي مقابله  گيري، طراحي و اجراي پروژه تصميم

ها به  هاي ذيحق بومي و محلي در اجراي اين پروژه مشارکت گروه

 عنوان ايفا کنندگان نقش کليدي در حفاظت از منابع طبيعي؛

 گري و ارائه نقشه راه در اجراي  بحث و گفتکو در مورد تصدي

 هاي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزائي با مشارکت تمام گروه

 هاي بياباني کشورها؛ صهذينفع در عر

 

----------------------------------- 

  -کنفرانس بين المللی دانش بومی و تنوع زیستی برگزاری

 0931 ماه آذر 12 و 19
 ژی پيشرفته و علوم محيطی، کرمانالمللی علوم و تکنولو مرکز بين

 

 همایشهدف از برگزاری 

دانش بومي، نتيجه دستاوردها و تجارب جوامع بومي و مردم محلي در 

هاي متوالي است که ماهيت ارزشمند آن بايد براي رسيدن به  نسل

امروزه اختالل در اکوسيستم و  توسعه پايدار در نظر گرفته شود.

هاي مهم بيولوژيکي يکي از مشکالت اصلي جهان است.  انقراض گونه

رود و اين در  ها به شمار مي ن عامل اصلي اين تخريبانسامتاسفانه 

 حاليست که که زندگي او بطور کامل به اين کره خاکي وابسته است.

هاي اخير براي رسيدن به توسعه پايدار و همچنين تامين  در سال

خوراک، رفاه و امنيت اجتماعي، ارتباط متقابل بين دانش بومي و 

، مديران و مورد توجه پژوهشگراندانش آکادميک مدرن، بيش از پيش 

براي حفاظت از زمين که خود ضامن  .ريزان قرار گرفته است برنامه

اي، بهترين راه تلفيق  بقاي بشر است، در برابر چنين تخريب گسترده

هدف از برگزاري   .باشد علوم دانشگاهي مدرن و دانش بومي مي

تي، در کنفرانس بين المللي دانش بومي در حفاظت از تنوع زيس

حقيقت جلب توجه جهانيان به چنين رويدادي، براي جمع آوري 

اطالعات و علوم بومي از مناطق مختلف و مطالعه تأثير آن بر حفاظت 

هاي  اين دانش بومي در بسياري از موارد گونه باشد. از تنوع زيستي مي

مهم و با ارزش زيستي را حفظ کرده و در برخي موارد هم به دليل 

هاي ذيربط منجر به  هاي ناهمگون از طرف سازمان ريتاعمال مدي

 .انقراض آنها شده است

 محورهای اصلی همایش

 دانش بومي و استفاده پايدار از طبيعت -

 دانش بومي و حفاظت از تنوع زيستي -

 ها و حفاظت از تنوع زيستي دانش بومي، مذاهب، فرقه -

 تلفيق دانش بومي و علوم مدرن براي حفاظت از تنوع -

 زيستي

 در همایشزیست  و محيطمشارکت موسسه توسعه پایدار 

اي برگرفته از  حضور سنستا در اين کنفرانس همراه با ارائه مقاله

هاي مشارکتي صورت گرفته توسط تسهيلگران  ها و اقدام پژوهش

شوراهاي معيشت پايدار عشاير سنستا و مشارکت وسيع اعضاء اتحاديه 

کوچرو ايالت ايران بود، بسيار موفق و قابل توجه بود و توجه همه 

حضار را به خود جلب کرد. موضوع اين مقاله در ارتباط با تهيه 

نامه دسترسي به  زيستي و آئين شناسنامه تنوع»مشارکتي 

 از ديدگاه جوامع بومي و محلي با عنوان:« زيستي تنوع

 " Community Bio-cultural Diversity, Registers & 

Protocols in Iran”  
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بود. موارد زير از جمله دستاوردها و نتايج اين کار پژوهشي به شمار 

 روند: مي

تهيه مشارکتي شناسنامه تنوع زيستي در قلمرو جوامع  -

 عشايري؛

در ارتباط با حق دسترسي دامداران  ABSو  CBDتفهيم  -

  خود و تنوع زيستي آن؛ عشايري نسبت به قلمرو

 ريزي براي احياء تنوع زيستي؛ برنامه -

 
 

------------------------- 

کارگاه بين المللی تجهيز منابع مالی مدیریت نخستين 

 ها در کشورهای با پوشش کم جنگل پایدار جنگل

 ، تهران، ایران آبان 19

کشور جهان و شش سازمان تخصصي  10در اين کارگاه نماينده 

 درتجهيز مديريت منابع مالي کشورهاي المللي شرکت کردند.  بين

هاي  حال توسعه و با پوشش کم جنگل و همچنين نقش مشارکت

ها از جمله  مردمي و ورود بخش خصوصي در احيا و حفاظت از جنگل

 موارد مهمي بود که در اين کارگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نت و  دکتر خديجه رضوي، به نمايندگي از سوي شبکه جهاني دراي

به عنوان يکي  —(CENESTA)يست ز مؤسسه توسعه پايدار و محيط

نهاد فعال در کار با جوامع بومي و محلي در  هاي مردم از سازمان

جهت ارائه سخنراني در اين  —خشک کشور مناطق خشک و نيمه

 کارگاه دعوت شده بود.

چگونه »ايشان سخنراني خود را با نمايش پاورپوينتي با موضوع 

ها  حفاظت از جنگلتوانند در جهت  های مردم نهاد می سازمان

شروع و در بخشي از ارائه، به مشکالت عمده  ،«تجهيز منابع بکنند

ها اشاره  نهاد در تجهيز منابع براي حفاظت از جنگل هاي مردم سازمان

و پاگير اداري،   کردند. مهمترين اين مشکالت مربوط به قوانين دست

سيستم متمرکز دولتي و بالطبع مشارکت ندادن بخش غيردولتي در 

شدن جوامع بومي و  حاشيه رانده ها، به امر احياء و حفاظت از جنگل

ها، به رسميت  نشين در حفاظت از جنگل محلي بخصوص جوامع جنگل

ها، هجوم  شناخته نشدن حقوق و مديريت عرفي در حفاظت از جنگل

ها و تغيير کاربري اراضي  برداران بيروني به تاخ و تاز در جنگل بهره

 جنگلي و... بود.

صري به تجربيات مؤسسه توسعه در بخش ديگري ايشان با اشاره مخت

نشينان  زيست با جوامع بومي و محلي همچون: جنگل پايدار و محيط

شمال کشور، ايالت و عشاير کوچرو در اقصي نقاط ايران، ماهيگيران، 

کشاورزان خرد منجمله در محصوالت استراتژيک همچون گندم، جو، 

وجه به موارد برنج و...؛ شترداران و جوامع روستايي ساکن به ضرورت ت

 زير تاکيد کردند: 

 ها به راهکارها و رويکردهاي مشارکتي  توجه جدي دولت

ها در مناطق  ها و ديگر اکوسيستم جديد در حفاظت از جنگل

 خشک و بکارگيري آنها؛ خشک و نيمه

  تسهيم قدرت و تفويض اختيار امور حفاظتي و احياء منابع

داشتن نقش  هاي جوامع بومي و محلي و طبيعي به سازمان

 حمايتي کالن در اين زمينه؛

 
  رويکرد جدي به مشارکت بخش غيردولتي در امور

گري منابع طبيعي و حفاظت از آن بخصوص  تصدي

 ها؛ جنگل
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  به رسميت شناختن حقوق عرفي جوامع بومي و محلي در

 هاي طبيعي؛ عرصه

 هاي ارائه شده  حمايت و پشتيباني مالي و معنوي از پروژه

 بومي و محلي؛ توسط جوامع 

 هاي مديريت سنتي و مستند و به روز  ارزش دادن به نظام

 کردن آنها جهت استفاده در عرصه؛

  ايجاد فضاي تعامل براي يادگيري و تبادل اطالعات بين

 هاي ذيحق و ذينفع؛ گروه

  تجديد نظر در قوانين کهنه چند دهه قبل )همچون ملي

مشکالت موجود ها و مراتع( که ريشه بسياري از  شدن جنگل

 است؛ هاي جنگلي و مرتعي در اکوسيستم

  تهيه و تدوين قوانين مناسب و کارا با مشارکت تمام

 هاي ذيحق و ذينفع؛ گروه

  به رسميت شناختن مناطق حفاظت شده توسط جوامع

بومي و محلي در بخش جنگل و استفاده از پتانسيل بالقوه 

 نشينان در اين امر؛ در جنگل

  احساس تعلق جوامع و احياء حقوق عرفي تالش در افزايش

 و...؛

 نشينان  هاي جايگزين براي جنگل حمايت از اجراي معيشت

گري، مديريت، حفاظت و استفاده  بخصوص در امر تصدي

 پايدار از جنگل و...
 

 
 

ها، مراتع و  در اين نشست آقاي اورنگي، رئيس سازمان جنگل

کردن  ت در زندهآبخيزداري کشور اعالم کردند که ايران حاضر اس

حقوق کشورهاي با پوشش کم جنگل تالش الزم را بنمايد. ايشان 

المللي  به عنوان سال بين 2811همچنين اضافه کردند: اعالم سال 

ريزي هر چه  جنگل از سوي ملل متحد، فرصتي مناسبي براي برنامه

کنيم کارشناسان ما  باشد، ما اعالم مي ها مي بهتر در حفاظت از جنگل

بحر و تجربه فني و تخصصي مناسبي در زمينه احياي مناطق از ت

خشک و نيمه خشک برخوردارند و حاضرند تجربيات خود را در اين 

 زمينه، با ديگر کشورهاي با پوشش جنگلي کم تسهيم نمايند. 

المللي  ايشان ضمن اشاره به مشارکت فعال ايران در رويدادهاي بين

در  2812اجالس زمين در سال  مربوط به جنگل، بر اهميت برگزاري

در  2819ريو و دهمين نشست ملل متحد در بخش جنگل در سال 

ترکيه تاکيد نمودند و آنها را از مهمترين رويدادهاي بخش جنگل که 

هاي جنگلي  تواند ثمرات فراواني در احياء و گسترش اکوسيستم مي

 داشته باشد، برشمردند.

------------------------------------ 

 پرورش شتر در موسسهتوسعه مشترک کارگروه جلسه 

 تحقيقات علوم دامی کشور

هجدهمين جلسه کارگروه توسعه پرورش شتر با حضور رئيس و 

معاونين موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، سازمان نظام مهندسي، 

نمايندگان شترداران مناطق بياباني کشور و نمايندگان مؤسسه توسعه 

 و محققانتعدادي از  ،(CENESTA)زيست  پايدار و محيط

در موسسه تحقيقات علوم  38/ آذر/22در تاريخ  عالقمند پژوهشگران

 تشکيل شد. کشور دامي

هماهنگي و تبادل افکار و اطالعات، ، اين کارگروه هدف از تشکيل

هاي مشترک،  ها و اجراي طرح تعيين اولويتتجربيات عيني شترداران، 

ي رفع مسائل و جلوگيري از انجام اقدامات موازي همچنين تالش برا

 کشور شترداران و تعامل بين ارتباطکشور و ايجاد  شتردارانمشکالت 

 .باشد مي ذيربط مديران و مسئولين با
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اين نشست از آن جهت حائز اهميت بود که براي اولين بار شترداراني 

از مناطق مختلف کشور با تسهيلگري و هماهنگي سازمان مردم نهاد 

د و از نزديک مسائل و مشکالت خود را با در آن حضور يافتن سنستا

مسئولين کارگروه توسعه پرورش شتر در موسسه تحقيقات علوم دامي 

کشور در ميان گذاشتند. طي اين جلسه متخصصين و پژوهشگران 

مختلف به همراه کارشناسان بر اهميت نقش جوامع بومي و محلي 

هاي مناسب  علي الخصوص شترداران مناطق بياباني در يافتن راهکار

 براي حل معضالت پيش رو تصريح کردند.

------------------------------------ 

 0930برگزاری اولين کنگره ملی شتر در فروردین ماه 

پرورش شتر در توسعه مشترک هاي کارگروه  ريزي در پي برنامه

و بنا به گزارش دبيرخانه اين  تحقيقات علوم دامي کشور موسسه

 کارگروه، کنگره ملي شتر با محورهاي زير اجرا خواهد شد.

 شتر در دين، ادبيات و ديرينه شناسي؛ 

   ،و نقش شتر در وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

 جغرافيايي؛

 بررسي شتر از نقطه نظر ورزشي و اکوتوريسم؛ 

 شترداري سنتي، مشارکت مردمي و دانش بومي؛ 

 ارتباط شتر با مرتع، محيط زيست و منابع طبيعي؛ 

 توسعه شترداري سنتي و نيمه صنعتي و اقتصادي کردن آن؛ 

 گذاري؛ آن، بازاريابي و سرمايه شترداري و محصوالت جانبي 

 ساماندهي قوانين موجود در ارتباط با شتر و شترداري؛ 

  شترداري نوين، تغذيه، توليد مثل و اصالح نژاد؛ 

  هاي شتر و استفاده از آنها در علوم مختلف؛ فرآورده 

  تحقيقات علوم پايه و علوم پزشکي در مورد شتر؛ 

 شتر؛هاي  بهداشت و پيشگيري از بيماري 

ريزي هر چه بيشتر کنگره ملي شتر، جلسه  در راستاي برنامه

در محل دبيرخانه اين کنگره  11/18/38ريزي ديگري در تاريخ  برنامه

واقع در موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي مشهد، استان خراسان 

رضوي تشکيل گرديد. در اين جلسه نمايندگاني از سوي صندوق 

ه مستقل طرود و موسسه توسعه پايدار و شوراي معيشت پايدار طايف

محيط زيست نيز شرکت داشتند و نقطه نظرات خود را در ارتباط با 

برگزاري هر پربارتر اين کنگره ارائه دادند. آقاي ربيعي شتردار اهل 

طرود در اين جلسه بر لزوم مشارکت بهره برداران و شترداران در روند 

هاي مرتبط با شتر تاکيد  رحها و ط ها، اجراي پروژه تصميم گيري

کردند. کنگره ملي شتر اولين کنگره به اين مناسبت است که در 

 فروردين ماه سال آينده در شهر مشهد تشکيل خواهد شد.

 

 مستندات تهيه شده
الذکر بخصوص به مناسبت برگزاري  در راستاي برگزاري جلسات فوق

مؤسسه توسعه  ، همکاران1931اولين کنگره ملي شتر در فروردين ماه 

زيست اقدام به تهيه دو مستند تصويري به شرح زير  پايدار و محيط

 نمودند:

هاي  ي پيرامون شترداري در ايران، مراتع و چالشکوتاهفيلم  -1

شترداري، کاهش جمعيت شتر، فوايد شتر براي مرتع و ضرورت 

 .؛مشترک در مورد شتر  کيل کارگروهتش

  

توسعه اي از برگزاري جلسه کارگروه مشترک  مستند خالصه -2

انديشي  و هم تحقيقات علوم دامي کشور پرورش شتر در موسسه

مناطق بياباني متخصصين و محققين شتر با شترداران بومي از 

 .کشور
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 جنگل نمایشگاه جنگل به مناسب سال جهانی

 المللي بين سال" بعنوان را 2811 سال ملل، سازمان عمومي مجمع

 جنگلباني علمي انجمن راستا اين است. در کرده نامگذاري "ها جنگل

 آبخيزداري کشور، و مراتع ها، جنگل سازمان با در تعامل ايران

 فائو نمايندگي دفتر زيست، محيط حفاظت سازمان تهران، شهرداري

 دو همايش و نمايشگاه نهاد، مردم هاي برخي سازمان و ايران در

 تهران شهرداري گفتگوي بوستان در عموم بازديد براي را اي روزه

 جلب مسئولين، و مردم فرهنگ ارتقاء رويداد اين از هدف. نمود برگزار

 عمومي هاي آگاهي افزايش و ها جنگل موضوع به مختلف اقشار توجه

 ها بود. انسان زندگي در ها جنگل نقش مورد در

 

هاي مردم نهاد در اين نمايشگاه بسيار قابل  استقبال و حضور سازمان

ها )در  توجه بود و اين در حالي بود که فقط تعداد محدودي از غرفه

ها گذاشته شده بود. پوسترهاي  غرفه( در اختيار اين سازمان 9حدود 

هاي بسيار  آموزشي، نمايشگاه عکس، آموزش کاشت بذر، نمايش فيلم

هاي آموزشي و ارائه  CDع رساني در کنار پخش بروشورها، زيبا و اطال

هايي بود که در غرفه موسسه توسعه پايدار  مطالب آموزنده، از فعاليت

جمعيت زنان مبارزه با آلودگي »، «دبيرستان فرزانگان»با همکاري 

ارائه گرديد. در کنار موارد « جمعيت حاميان زمين»و « محيط زيست

با شعارهاي پيرامون حفاظت از جنگل، براي هايي  ذکر شده طراحي

گروه سني کودک و نوجوان تهيه گرديد که به غرفه اختصاص يافته 

براي نقاشي کودکان تحويل داده شد و مورد استقبال خوبي قرار 

 گرفت. 

نکته قابل تامل در اين نمايشگاه، برگزاري آن در واپسين روزهاي سال 

س زمينه برگزاري همايشي بود و جنبه نمايشي بودن آن در پ 2811

ها حاکي از آن  که در روز دوم، در همين محل برگزار گرديد. واقعيت

بود که تبليغات بسيار اندکي براي حضور عموم مردم صورت گرفته بود 

اي خارج از حيطه برگزارکنندگان، از غرفه ها  و به ندرت مراجعه کننده

 نمود. بازديد مي

 

 جنگل جهانی سال بزرگداشت یالملل بين همایش

 حفاظت سازمان رئيس ايران، در فائو نماينده حضور با همايش

 تهران شهرداري نماينده مراتع، و ها جنگل سازمان رئيس زيست، محيط

 و نهاد مردم هاي تشکل اساتيد، خارجي، ميهمانان از شماري و

 .شد برگزار گفتگو بوستان همايش تاالر در نظران صاحب

 همايش، دکتر اجرايي دبير آذر يوسفي سخنرانان اين همايش دکتر

 در( فائو)متحد ملل کشاورزي خواربار سازمان نماينده مونا، نورالدين

 سبز فضاي و ها پارک سازمان مديرعامل مختاري محمد ايران، علي

 رئيسهمايش و  علمي دبير کيادليري هادي تهران، دکتر شهرداري

 و ها جنگل سازمان اورنگي رئيس جنگلباني ايران، عليرضا علمي انجمن

 زيست محيط حفاظت سازمان رئيس زاده محمدي مراتع و محمدجواد

ها، وضعيت  کشور بودند که در مجموع به ارزيابي نقش جنگل

هاي جنگل کاري، مديريت  هاي کشور و ارائه آمارهايي از طرح جنگل

 هاي جنگلي پرداختند.  ظت از رويشگاهجنگل و تاکيد بر حفا

هاي اخير  در ميان سخنرانان، دکتر کيادليري به نحو قابل قبولي بحران

اي را  ها راهکارهاي سازنده را به حضار گوشزد نمود و براي نجات جنگل

با تاکيد بر توسعه پايدار جويا گرديد. اما جاي بسي تاسف است که از 

ارائه سخنراني دعوت به عمل نيامد و هيچ سازمان مردم نهادي براي 

اي به تالش و عالقه  در تمامي موارد ذکر شده توسط سخنرانان اشاره
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ها در ارتقاء آگاهي عموم جامعه، کار مداوم با جوامع بومي  اين سازمان

هاي متعدد و  هاي جنگلي کشور و اجراي طرح و محلي در عرصه

اي به ترويج  اشاره ها ننمودند.  ضمن اينکه هيچ مرتبط با جنگل

هاي مشارکتي و احياي دانش بومي نگرديد و اين در حاليست که  طرح

اشاعه اين موارد مذکور از اهداف اصلي سال جهاني جنگل ذکر شده 

است. مسئولين نيز بالفاصله بعد از اتمام مراسم، محل را ترک کردند و 

و  هاي آزاد هم از حضار بنابراين تنها فرصت مناسب براي بحث

 عالقمندان گرفته شد.

 اين در. رسيد پايان به طبيعي منابع برگزيدگان از تقدير با همايش اين

هاي ماندگار  چهره هاي دولتي مربوط، همايش از سازمان از بخش

علمي، جنگلبانان و محيط بانان نمونه، خبرنگاران و خانواده قربانيان 

 تنديس و تقدير لوح اهداي در راه حفاظت از جنگل و محيط زيست با

 .شد تجليل

--------------------------------- 

طرح بهنژادی  در« بانک بذر کشاورزان»افتتاح اولين 

 ،  شهرستان گرمسار0931خرداد  -تکاملی بذر 

نفر از کشاورزان استان سمنان به ويژه  08در اين مراسم حدود 

سالواتوره چکرلي، کارشناس بهنژادي تکاملي، شهرستان گرمسار، دکتر 

مدير جهاد کشاورزي استان سمنان و شهرستان گرمسار، نمايندگان 

نهادهاي دولتي ذيربط و کارشناسان موسسه توسعه پايدار و محيط 

 زيست )سنستا( حضور داشتند.

 

هدف از راه اندازي اين بانک بذر حفاظت از تنوع زيستي و ذخاير  

تر  له کشاورزان مناطق بومي، همچنين دسترسي راحتژنتيکي به وسي

کشاورزان مناطق مختلف ايران به اين بذرها است تا بتوانند در فرآيند 

 تحقيقات کشاورزي خود از آنها استفاده نمايند.

در مراسم افتتاحيه بانک ژن روستايي، دکتر سالواتوره چکرلي به گفته  

ه نيازهاي غذايي جوامع مختلف را در يک بانک ژن بذرهاي مهم دنيا ک

شوند. به طور کلي دو نوع بانک ژن در دنيا  کنند ذخيره مي تامين مي

هاي ژن مرکزي مانند بانک ژن ايکاردا که با  وجود دارد. يکي بانک

هاي مجهز بذرهاي مختلف  استفاده از امکانات بسيار پيشرفته و دستگاه

ورزان به بذرهاي موجود در کنند و دسترسي کشا داري مي دنيا را نگه

هاي ژن محلي  هاي ژن بسيار مشکل است، نوع ديگر بانک اين بانک

است که تحت مديريت جوامع بومي بوده و کشاورزان به بذرهاي 

ذخيره شده در اين بانک دسترسي دارند. اين دو بانک ژن مختلف با 

ته توانند با يکديگر همکاري نزديکي داش هم در رقابت نيستند و مي

 باشند.

 
نوع جو بومي ايران  118نوع گندم بومي ايران و  118به عنوان مثال  

که در بانک ژن ايکاردا جمع آوري شده و در ايران وجود ندارد به اين 

کشور بازگشته و در بانک ژن کشاورزان گرمسار در دسترس کشاورزان 

نوع جو بومي در منطقه  118قرار گرفته است و طي دو سال گذشته 

 شود. شود و در اين بانک ذخيره مي مسار کشت ميگر

نوع  1888نوع جو بومي  و  088به گفته ايشان در بانک ژن ايکاردا 

نوع از بذرهاي  118گندم بومي ايران جمع آوري شده و اکنون تنها 

  جو بومي به ايران آورده شده است.

موسسه توسعه پايدار دشت گرمسار مدير عامل به گفته احمد طاهري، 

اندازي اين بانک بذر از تمرکززدايي جلوگيري و تنوع زيستي و  با راه

 شود.  ذخاير ژنتيکي حفظ مي
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 های بهنژادی مشارکتی بذر در ایران فعاليت

 توسعه طرح بهنژادی مشارکتی بذر 

بعد از اجراي طرح بهنژادي مشارکتي بذر در ايران )کرمانشاه و 

ار( و دستاوردهاي آن جهاد کشاورزي استان فارس نيز آمادگي گرمس

خود را براي همکاري در اين طرح با هدف دستيابي به بذور گندم ديم 

 مناسب با شرايط  اقليمي اعالم نمود.

طرح بهنژادي مشارکتي بذر در سه  1938 - 31در سال زراعي 

همکاري کشاورزان، شهرستان شيراز، آباده و نور آباد و شش مزرعه با 

کارشناسان جهاد 

ها  کشاورزي در شهرستان

هاي  و محققان ايستگاه

تحقيقات آغاز شد. در هر 

 28رقم بذر با  08مزرعه 

رقم شاهد  به صورت 

ها جدا  جداگانه و در کرت

 کشت شدند.

 بهنژادی تکاملی بذر در ایران 

هايي است که به شدت تحت تاثير پديده  کشاورزي از جمله فعاليت

گيرد و آثار و پيامدهاي سوء ناشي از آن،  تغييرات آب و هوا قرار مي

هاي بسيار جدي مواجه  ها را با چالش مردمان وابسته به اين فعاليت

هايي به کار گرفته شود تا با استفاده از آن  کند، بنابراين بايد روش مي

نيم تاثيرات منفي تغيرات اقليمي را بر کشاورزي کاهش دهيم و بتوا

عالوه بر حفاظت از تنوع ژنتيکي در بذرهاي کشاورزي به  بذرهايي 

هاي آن مقاومت  دست پيدا کنيم که نسبت به شرايط محيطي و تنش

 کافي را داشته باشند. 

 از يناش يجار مشکالت حل يبرا يميقد روش کي يتکامل يبهنژاد

 از يناش سوء اثرات و مزارع در يزراع ماارق يکيژنت تنوع کاهش

، در حال حاضر اين روش در چند کشور به کار است يمياقل راتييتغ

گرفته شده است. هدف از اجراي آن کشت بذرهاي مخلوط و متنوع 

هاي در حال تفکيک هستند( براي دستيابي به  )که ترجيحا از نسل

ارقام سازگار با شرايط اقليمي و محيطي هر منطقه است. در اين روش 

گيرد و انتخاب محل  ار ميتوده بذرهاي مخلوط در اختيار کشاورزان قر

زا  فکري کشاورزان هر منطقه و بر اساس عوامل تنش کشت با هم

گيرد. اين بذور چندين سال پشت سر هم کشت مي شوند  صورت مي

تا در طول زمان و 

تحت شرايط محيطي و 

اقليمي، بذرهاي 

سازگار توسط طبيعت 

 انتخاب شوند. 

در کشور ايران روش 

 بهنژادي تکاملي بذر با

همکاري و مشارکت 

به کار گرفته شد. در اين سال يک کشاورز در  1901کشاورزان از سال 

شهرستان گرمسار و دو کشاورز در استان کرمانشاه اقدام به کشت 

ها و با  رقم مختلف بذرهاي جو کردند. طي اين سال 1188مخلوط 

ها  توجه به نتايج به دست آمده توسط کشاورزان، در طي اين سال

اين بذرها بين کشاورزان هر منطقه بسط و توسعه پيدا کرده تا کشت 

کشاورز و عشاير  08بيش از  1938-31جايي که در سال زراعي 

استان کشور  18هاي شاهسون، قشقايي، بختياري و ابوالحسني  در  ايل

)کرمانشاه، سمنان، چهارمحال و بختياري، خوزستان، اردبيل، فارس، 

ان و تهران( اقدام به کشت اين بذرها در خراسان رضوي، يزد، گلست

 هاي کشاورزي خود و تحت مديريت خود کشاورز نموند.  زمين

 احيای بذرهای بومی 

پس از اجراي طرح بهنژادي مشارکتي بذر، کشاورزان بسياري به 

اهميت بذرهاي بومي پي بردند و درصدد احياي آن دسته از بذرهايي 

نظر آنها همخواني دارد. بنابراين  طي دو برآمدند که با معيارهاي مورد 

رقم جو بومي که از مرکز  118رقم گندم بومي و  118سال گذشته 

المللي تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک  بين

(ICARDA به ايران آورده شده بود در مزارع شهرستان در گرمسار و )

ذرها را کرمانشاه کشت شد و کشاورزان سازگاري هريک از اين ب

 شرايط اقليمي منطقه خود بررسي کردند.

رقم بذرهاي بومي گندم و جو توسط  118اي از  در اين راستا نمونه

در ايران، آقاي دکتر جواد مظفري  کشاورزان به رئيس بانک ژن گياهي

هاي  اهدا شد. هدف از اين اقدام تبادل اطالعات و همکاري ميان بانک

هاي ژن ملي و کارشناسان و محققان  ژن روستايي و کشاورزان و بانک

 اين مراکز بود. 
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کارگاه بررسی راهکارهای دستيابی به توليد برنج سالم 

ادل تجربيات ميان و ارگانيک با استفاده از تب

 31تيرماه سال -کشورهای شرق آسيا و ایران
هاي  با توجه به روند جهاني شدن، توسعه کشاورزي صنعتي و فعاليت

هاي چند مليتي در زمينه افزايش توليد سموم و  دار شرکت هدف

 هاي کشاورزي و به خطر افتادن حاکميت غذا و تنوع زيستي، نهاده

د که دست به توليد برنج سالم و ارگانيک آن شدن کشاورزان پيشرو بر

آنها معتقدند که سموم شيميايي عالوه بر به خطر انداختن جان  بزنند.

هاي پي درپي،  ها، تخريب طبيعت، تغييرات اقليمي و خشکسالي انسان

 ها را به دنبال خواهد داشت. آفات و بيماري

ست و بر اين اساس بنا به دعوت موسسه توسعه پايدار و محيط زي

همکاري و پشتيباني معاونت موسسه تحقيقات برنج استان مازندران، 

به نمايندگي  "چيتو مدينا"محقق مالزيايي و دکتر "کلر وستوود"خانم 

از شبکه کشاورزان پيشرو شرق آسيا، جهت ارائه راهکارها و تجربيات 

توليد محصول سالم به ايران دعوت شدند تا تجربيات خود را از نزديک 

کشاورزان برنجکار، مسئولين دولتي و محققين مراکز تحقيقاتي برنج با 

 گذارند. بهاي مازندران و گيالن به اشتراک  در استان

 

اين شبکه در طول بيست سال فعاليت خود، داراي تجربيات 

کشور  10ارزشمندي از توليد محصوالت سالم و ارگانيک در بيش از 

برنج سالم ميراث کشورهاي باشد. آنها معتقدند که توليد  جهان مي

 ي شيمياييکودهاو  آسيايي است و با حفظ آن از طريق حذف سموم

قدم بزرگي براي بهبود و احياي کشاورزي و حاکميت ها،  کش و علف

  توان برداشت. غذا مي

موسسه  هايي در حاصل سفر اين گروه به ايران برگزاري کارگاه

جهاد کشاورزي شهرستان استان مازندران، گيالن،  تحقيقات برنج در

هاي مردم نهاد گيالن )جمعيت زنان  ماسال و نشست با اعضاي سازمان

واحدگيالن( و همچنين کشاورزان زيست،  محيطبا آلودگي  مبارزه

هاي تحقيقات بهنژادي  پيشرو دشت گرمسار و بازديد از سايت

 آنان بود. بذر مشارکتي 

ه تلوزيوني با واحد مصاحب 2 و بازديدها، طي اين سفر ضمن اينکه

مازندران انجام شد که و هاي سمنان  مرکزي خبر صدا و سيماي استان

ي مشارکتي با کشاورزان ها کارگاهدر مورد برگزاري  شوندگان مصاحبه

 .مطالبي را عنوان کردند هاي شمالي ايران و استان سمنان استان

 رزان پيشرو ایرانبا کشاو ها هدف از برگزاری کارگاه

  انتقال تجربيات شبکه کشاورزان پيشرو شرق آسيا در ارتباط با

و  اين محصول زيستي تنوع حفظتوليد برنج سالم و ارگانيک و 

 چرخه توليد؛ از کودهاي شيميايي صد سموم و در حذف صد

  دستيابي به توسعه پايدار، حفاظت  موجود در ييها چالشبه توجه

 و...؛ تغييرات آب و هواييزيستي،  از تنوع

 اعي از نظر اجتم باور و اعتقاد به توليد محصول سالم و ارگانيک

 در بين ذينفعان و توليد کنندگان؛

  مشارکتي مشارکت زنان و مردان کشاورز در پروسه تحقيقات

 ؛حفظ و نگهداري بذور خود مصرفيو نقش زنان در  کشاورزي

 ها  ل کننده يافتهيمبه عنوان تک حضور کشاورز در چرخه تحقيقات

 ؛و نتايج تحقيقات کشاورزي

  و در  بذريي، امنيت غذايي و حاکميت حاکميت غذادستيابي به

 کنندگان خرد؛  نتيجه تامين معيشت پايدار توليد

 خودشان تصميم بگيرند چه بکارند، چگونه بکارند،  يداکشاورزان ب

 ؛چند جور بکارند و کي بکارند

 ؛و حفظ حقوق توليد کننده غذاييامنيت  ،حق دسترسي به غذا 

  توجه به نقش استراتژيکي و فرهنگي برخي از توليدات کشاورزي

 در منطقه: به عنوان مثال برنج در آسيا و گندم در ايران.
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