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 چكیده

اقلیم و و تغییر مدیریت ناپایدار به دلیلیعی آن طبمنابع هعرص و است خشکخشک و نیمهاست ایران کشوری 

درآمد  %14 قدارمتلفات خاک به  نشان از خسارت ی کلیهاوردا. براستشده ایشکننده تعادلدچار ، پیوستههای خشکسالی

شتن اطالعات دا .دارددر کشور  اییی و احیهای حفاظتاجرای طرح برایمیلیارد ریال  4000ساالنه  کردو هزینهناخالص ملی 

است.  یت پایدار آن، ضرورتی کلیدی برای مدیرطبیعیمنابع زمانی و مکانی کیفیت و کمیت اینتغییرهای دقیق از روز و به

بندی اولویت و ی و احیاییهای حفاظتی از طرحطبیعی در ایجاد بستر اطالعاتی الزم برای بسیارریزی برنامه پایش منابعطرح

، ضمن بررسی وضع موجود شودمینوشتار تالش  این . دربسیار کلیدی است مورد نیازهای ی و پژوهشآبخیزدارهای برنامه

تبیین  هاآنضعف و قوت  هاینقطهها و های استحصال شده از آنو داده یزمینسر منابعپایش مرتبط با های موردی کار هسابق

اک، های هیدرولوژیک، فرسایش خ)متغیرزمین سراسری منابع شود. چگونگی نیل به برنامه و طراحی جامع برای پایش سر

های پایش در سطح ملی و طراحی شبکه هنحونخست  تبیین خواهدشد.نیز وخته کربن( در سطح کشور اند پوشش گیاهی و

. شودمی خصمشهای مختلف برداری در مقیاسنمونه هسامان های دائمی پایش ومکانهای معرف، ای با توصیف حوضهمنطقه

ائه ار ،نیازمورد ی هاآزمایشبرداری و های نمونهنامهشیوه، هاداده واکاویو  بخشیانسجامآوری، جمعاز  ایمجموعه پس از آن

 فراواکاویهای اصلی برداری، ساختار پشتیبانی و نیروی انسانی و یافتهبندی دادهزماناز  ایمجموعه ،پایانی شود. در بخشمی

  .شودمیسازی( تشریح ریزی حفاظتی، سیستم پشتیبان و تصمیمبرنامههای مکانی و زمانی )از نظر داده

 .خاک برداری، فرسایشنمونه ههای معرف، سامانحوضه ،داریآبخیز کلیدی: هایهواژ

  

 مقدمه

های و پایش مشخصه منابع این از وضعیتآگاهی بر حیات بشر، داشتن منابع طبیعی تاثیرگذاری با توجه به اهمیت و 

موقعی  بهضروری است. چنین تشخیص کیفیت این منابع  رموقع تغییبهمدیریت و تشخیص  هایریزیبرای برنامهها کلیدی آن

ر تخریب این منابع و استفاده بهای موثر و کنترل فرآیند منابع سرزمینیاز  را برای حفاظتراهکارهایی  توانهتا ب کندکمک می

پایش در  مندنظامازی شبکه انداز استقرار و راه گیریبهرهفقط با  ،مهمموضوع . این (27) ریزی و اجرا کردها طرحار از آنپاید

کشورهای در حال پیشرفت  بیشتر ،پذیرخواهد بود. بر همین اساسامکان آبخیز هزحوموسوم به  همگنهای منطقهها و محدوده
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بندی و پایش فهرستهای نموده و برنامه گزینشگیری ریزی و تصمیمرا به عنوان واحد برنامه های آبخیزحوضه و پیشرفته دنیا،

  .(8 ،4) کنندمیها اجرا در محدوده آن منابع طبیعی خود را

)خاک، آب،  1NRIها زمینمتحد آمریکا برنامه پایش منابع ایاالت ترین سیستم پایش در حال اجرا در بزرگترین و جامع

عنوان زیر  1968تا  1958تنوع زیستی( یا منابع طبیعی )خاک، آب، مرتع و جنگل( است. این برنامه در ابتدا از پوشش و

بار در آمریکا پایش وضعیت منابع ملی )منابع طبیعی، سال یک 5(. هر 23)( CNI2شد )های حفاظتی نامیده میفهرست نیاز

کشاورزی را موظف کرد  ارتکنگره آمریکا، وز 1977(. از NRI( )13مه شود )برنامیاجرا ( خاک ، فرسایشهازمینکاربری 

ریزی و اجرا کند و به صورت فدرال، برنامه حفاظتی طرحهای زمینخاک و از جمله روند فرسایش خاک در  هضمن پایش ساالن

نقطه را در قالب  800000سازمان حفاظت منابع طبیعی آمریکا  ،ای به کنگره و مردم گزارش دهد. در این برنامهدوره

برداری در . طراحی سامانه نمونه(26، 24) گیری منابع طبیعی از نظر فرسایش مورد پایش مـداوم قـرار داده اسـتاندازهطرح

NRI طراحی و هر مایل  یمایل 6×6 هشبکای طراحی شده است که عرصه کشور در مرحله بندی شده و دوصورت طبقه هب

 6صورت تصادفی به تعداد هگیری بهای نمونهواحد 6×6 هشبک. در هر شودمی)سلول کوچک( تقسیم  تکه 4 هشبکمربع به یک 

 36. در مجموع شوندمیی تعیین گزینشنقطه در هر سلول کوچک  3برداری به تعداد نمونههای محلو  گزینشسلول کوچک 

ای و زیرایالتی برداشت ای، منطقهمقیاس مکانی نقطه 3ر ها د( دادهشودمیتوزیع  یمایل 6×6 هشبکبرداری در یک نقطه نمونه

قابلیت،  هطبقهای خاک )شیب، عمق، شامل دادهدر نظر گرفته شد، برداری در دو مقیاس زمانی و مکانی . داده(13) ندشد

( کاربری هانند اینما و 3علفزار ای،درختچه( پوشش سطح )درختی، هامانند اینبودن و غرقاببودن، اسیدیفراوانی شوری، 

( مدیریت کاربری هامانند این و بادی ،ی(، نوع فرسایش )شیاری، بین شیارهامانند این)مرتعی، تفرجگاهی، جنگلی و زمین 

 ،های حفاظتی خاک، گستره کاربری شهری و مسکونی. همچنین)شخم حفاظتی، بادشکن، آبیاری( شرایط پوشش گیاهی، نیاز

و  GISهای های بانک اطالعات داده و محیطبه کمک سامانهها زمینک سیستم اطالعات منابع ها در یساماندهی داده

 (.25، 24، 23) صورت گرفتو طراحی نرم افزاری برای این منظور اجرا شد شبکه  زیرهای تهیه نقشه سرویس

کمیسیون اروپا با هدف  هایپژوهشبرنامه ششم چارچوب  زیر 2008تا  2006های در سال ENVASSO4 کنسرسیوم

 سرسیومکن. (7) اندازی شدطراحی و مستندسازی یک سیستم پایش خاک مناسب برای حفاظت از خاک در سطح قاره اروپا راه

ENVASSO  بز پایش و سشاخص خاک را در گستره قاره  300 به تقریبکشور عضو اتحادیه اروپا  25شریک از  37متشکل از

(. 18، 14گیرد )زیر چتر خود می و کندمی های عضو را شناساییهای پایش موجود در کشورفهرست موجودی خاک و برنامه

ریزی مهاحی و برناطر ،خاک ویژگیهای آوری، ذخیره و ارائه دادهسیستم پایگاه داده برای جمع ،المللیپایش بین ،در این سامانه

های یا روپا از سایتینه را برای قرار گرفتن در شبکه پایش خاک اهای بهنامهشیوهو رهنمودها  ،(. همچنین5) شده است

 رعایتبرداری واجد شرایط در آن د نمونهکه دارای ارجاع جغرافیایی هستند و فرآینکند ارائه میهای بومی پایش سامانه

 (. در اسپانیا14 ،7قبلی است ) هایها و تجربهبر اساس خروجی  ENVASSOها در ها و شاخصمعیار گزینش(. 17شود )می

سـال تکـرار  10به تصویب رسید و قرار است هـر  2012تا  2002گیری ملی فرسایش خاک برای اجرا بین سال اندازه طرح

 (. 19شود )

 
1. Natural resource inventory       2 .  Conservation need inventory         3 .  Grassland     

4. Environmental assessment of soil for monitoring  
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های منابع آب، عاملزمانی  رهایها تغییاست که در آنهایی محلها یا ای از سایتشبکه پایش منابع طبیعی مجموعه

پایش در داخل  و واکاویهای قابل دادهو تولید هماهنگ برای ارائه  یشود. استفاده از روشک، پوشش و تنوع زیستی ثبت میخا

های مختلفی برای نامهشیوهاز ابزارها و  ،مورد نظر برای پایش و نیز اهمیت آن عامل. بسته به نوع (20) ضروری است این شبکه

ها در گستره کشور و بر اساس الگوی سیستماتیک یا سیستماتیک عاملشود. برخی استفاده می یطبیعهای منابع پایش متغیر

این  .(10) شوندمیتری پایش صورت تفصیلیههای معرف و ببستهها در واحدها یا تصادفی باید پایش شوند و برخی دیگر از آن

های آزمایشی به آبخیزشوند. سابقه پایش در مقیاس اخته میهای معرف شنآبخیزهای آزمایشی یا آبخیزها در دنیا به پارسل

های دنیا براساس اندازی معرف هواشناسی و هیدرولوژیک در بسیاری از کشورقرن بیستم به استقرار و راه هاینخستین سال

های معرف و ایجاد داث حوضهتوسعه یافته احکشورهای قرن بیستم در  میانه(. در 16گردد )بارش سالیانه برمی میانگیناقلیم و 

های هیدرولوژیک آغاز شد. درحال حاضر و فرسایش خاک و تولید رسوب و متغیر زراعیاقلیمهای مختلف سامانه پایش متغیر

ترکیه  برای نمونه،. (20 ،11) کنندمیمختلف استفاده های رسیدن به هدفها برای موردگونه از اینجهان کشورهای  بیشتر

های حفاظت خاک از بندی برنامهبررسی و اولویتبرای معرف هواشناسی و هیدرولوژیک است. هندوستان  حدودهم 30دارای 

معرف و آزمایشی در دنیا به سال  آبخیزهای حوضهسیس أ(. سابقه ت4است )کرده های معرف و آزمایشی استفاده محدوده

معرف و آزمایشی در آسیا برای اولین بار در  ژاپن و  آبخیزهای هحوض(. 24) گردددر ایاالت متحده امریکا برمی 1928

های مختلف آمریکا و هم اکنون در ایالت شدمعرف احداث  آبخیز 46در آمریکا  NRIبرنامه زیر هندوستان احداث شد. در 

والنات  آبخیزه در آمریکا، های یادشدآبخیزآبخیزهای معرف از . از معروفترین حوضه(26) مشغول پایش و ثبت داده هستند

   .(26، 24در آیداهو است ) 2در جنوب آریزونا و رینولدزکریک 1گالچ

ست. های حفاظتی و احیایی منابع طبیعی اارزیابی طرح ،ایش منابع طبیعیهای داشتن برنامه و الگو برای پاز دیگر ضرورت

شده است. اجرا داری یزآبخبرنامه منابع طبیعی کشور های زمینمیلیون هکتار از  30ای در حدود تا کنون، در ایران در گستره

ی در این ارهای اصولی یکی از نیازهای اساسو تدوین راهکراهکارها عملکرد  واکاویهای آبخیزداری به منظور ارزیابی طرح

ها با زمان میسر است. از داده های مکانی دقیق و پایش مستمر اینها نیز صرفا با داشتن دادهارزیابی نوع(. این 1زمینه است )

که ابزاری اصلی و کلیدی اینبر افزون ها، پایش مستمر آن های مهم منابع طبیعی وسوی دیگر، داشتن داده مکانی از متغیر

بر . نیز هستر کشور دسازی علمی و پژوهشی ای برای ظرفیتبنیان و پایدار این منابع است، ضرورتی پایهبرای مدیریت دانش

اجرای های در حال توسعه برای های توسعه یافته و اغلب کشورها سامانه پایش مدون و دقیقی در تمامی کشوراین ضرورت یهپا

 (.25 ،9مهم طراحی شده و در حال اجراست )موضوع این 

هنگ هما ایامهن برنهای مورد نیاز برای پایش، بدون داشتعاملهای منابع طبیعی کشور و تنوع با توجه به گستردگی پهنه

ی های استحصالنیز دادهاجرا و در صورت نیست مقدور ای هماهنگ چنین برنامهو منسجم برای پایش، به سرانجام رساندن 

خص و برنامه مش باید طرح ،از این روند. ندارهای منابع طبیعی ی عرصهسازی براکارآمدی الزم برای استفاده در فرآیند تصمیم

ها برای پایش در الشترین تمنسجمدر داخل کشور، . کردرا برای پایش در منابع طبیعی کشور طراحی ای علمی و آزمون شده

منابع توسط سازمان  1380زوجی و ثبت مستمر داده در دهه  معرف و آبخیزهای های معرف، احداث حوضهآبخیزآبخیزمقیاس 

 (. 3آغاز شد ) داریآبخیزطبیعی و 

 
. Walnut Gulch      2. Reynolds Creek 
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جویی در فهکه ضمن صر عمل شود ایبه گونهریزی برنامه پایش منابع طبیعی کشور باید در نظر داشت که در طرح

ر بنیز مبتنی  برداشته باشند. مقیاس پایش ترین پوشش مکانی و زمانی را برای متغیرهای پایش درها، بیشترین و کاملهزینه

ورت صهها بید مشخص شود. برخی متغیرنوع متغیر مورد نظر برای پایش و نیز هدف از پایش در چهارچوب طرح پایش با

انه و حتی صورت ساالنه، برخی ماهانه و برخی دیگر روزهشوند. برخی متغیرها بای و برخی در پهنه مشخصی پایش مینقطه

ری افزاختسنوین  هایبزاراستفاده از فنون و امانند از ابزارهای روزآمد  الزم است همچنینای باید پایش شوند. ساعتی و لحظه

بندی و افزاری طبقهابزارهای نوین نرم ،ایهماهوار تصویرهایهای مورد پایش، استفاده از سنجش از دور عاملگیری و ثبت اندازه

 گیری شود.بهره ،های حاصل از پایشهداد واکاوی

ایش پمیل فرآیند تک ،اینافزون بر د. نباید در چهارچوب برنامه جامع پایش تعریف و سازماندهی شوها الزامهمه این 

گیری طح تصمیمبرداران تا سشده با قابلیت کاربرد آسان برای کلیه کاربران از سطح بهرهسازماندهیداده پایگاهمستلزم طراحی 

 سازی و حتی نهادهای علمی و پژوهشی باشد.و تصمیم

های ضروری ماز اقدا زیر دالیلبراساس  ، ایجاد سیستم پایش منابع طبیعی در سطح کشورآنچه در باال گفته شدبا توجه به 

 است.

 .های آبخیز کشورهزحوریزی متمرکز برای برنامهبرای کمبود اطالعات و آمار واقعی  -1

های متناسب برای ارزیابی و نظارت بر ها و شاخصداشتن معیار منابع طبیعی و ضرورتِهای حفاظت ارزیابی پروژهضرورت  -2

 .هاآن

  .منابع طبیعیهای حفاظت و طراحی پروژه هابررسیهای هزینهجویی در صرفه -3

 .های آبخیز کشوروضهحآمار واقعی از  هپایمدت بر های بلندهدفتدوین منظور بهپایه های دادهتهیه  -4

 .های سرزمین و بهره برداران، بر اساس توانمندیهازمینجرا و اعمال مدیریت کاربری مناسب  اامکان  -5

 .سیل و خشکسالی بر اساس آمار واقعیو مدیریت پیشگیری منظور بهپایه های دادهه تهی -6

 .های آبخیز کشور حوضهبیشتر پایدار در  توسعه برنامه تدوینمنظور بهداشتن اطالعات پایه  -7

 

 ریزی برنامه پایش در کشورطرح هایدبای 

ریزی و اعمال سامانه رحط راهریزی و طراحی بهینه از ر با برنامه، باید موارد زیی پایش منابع طبیعیهابرای نیل به ضرورت

 :پایش منابع طبیعی دنبال شود

  .همگنهای منطقهتعیین  -1

 .همگن هایمنطقهآوری و کنترل آمار و اطالعات جمع -2

 .تهیه بانک اطالعاتی در سیستم اطالعات جغرافیایی -3

 آلودگی منابع آب و خاک، میزان فرسایش خاک، سیل،مانند  طبیعیهای منابع شای از چالهای ملی و منطقهواکاوی -4

 .خشکسالی و زوال تنوع زیستی

 .مختلف هایمنطقهو تنوع زیستی بر حسب  منابع طبیعی های حفاظتبندی برنامهاولویت -5

  .زیستی پوشش گیاهی و تنوع تغییر خاک وهدررفتن اثربخشی تغییر اقلیم بر میزان  واکاوی -6
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کشاورزی،  بخش تولیدافزایش  پوشش گیاهی،احیای توانبخشی و  در احیایی منابع طبیعیهای برنامهثیر أبرآورد میزان ت -7

 .کاهش رواناب، فرسایش و رسوب و تغذیه آبخوانبهبود کیفیت خاک، جنگلی و مرتعی، 

  .هاپروژهاجرا و پس از اجرای از پیش منطقه  بیوفیزیکهای ویژگیثبت آمار و اطالعات اقلیم، هیدرولوژیک و  -8

 .آبخیزداری منابع طبیعی و بازسازی هایپروژههای جدید در وریااعمال فنبرای ایجاد زیرساخت  -9

 

 های برنامه پایشچهارچوب

 از دو ،طراحی سامانه پایش منابع طبیعی راید بی موجوپژوهشعلمی و های سابقهبندی طور کلی و بر اساس جمعبه

وب کلی و . چهارچ(21 ،6 ،5) باید استفاده شود ،های مبتنی بر سنجش از دورهای مستقیم پایش و روشرویکرد روش

 .تواند باشدزیر میموردهای و منابع طبیعی کشور شامل ها زمینبرنامه پایش منابع  های کاربستمرحله

 پایش منابع طبیعی در کشور های سابقهبررسی 

های منابع ولفهپایش ممستندهای و ها سابقهباید اطالعات جامعی از  ،تن رویه صحیح در پایش منابع طبیعیبرای داش

 یز شود و همچنینپرهها اشتباهاز تکرار  تا کندکمک میوع موض. این کردآوری و بانک اطالعات مربوط را تهیه طبیعی را جمع

از  ،گذشتهارهای ضعف و قوت کهای نقطهبا شناخت افزون بر آن، . شودم رسها سیر زمانی و تحول و گستره مکانی این داده

زیر اشاره کرد ی موردهاتوان به های منابع طبیعی در کشور میپایش مولفههای گذشته بارهدر .شودبهینه گیری بهره هاتجربه

 گنجانده شود. هابرنامهاین های گذشتهاز معی باید بانک اطالعات جادر مقدمه شوند، ریزی میکه در هر برنامه پایشی که طرح

دیگر  و (3) معرف و زوجیهای های حوضهسنجی، دادههای رسوبهای ایستگاهشامل دادهدر کشور پایش  مهم هایگذشته

های داده ازهای پایش موردی متشکل. این دادههای پراکنده که به صورت موردی و در بازه زمانی مشخص ثبت شده استداده

 هایکرتتک منبعی و های ، پایش فرسایش خاک در قالب حوضه(5) ایش کیفیت خاک موسسه تحقیقات خاک و آبپ

های یگر دادههای جنگلی زاگرس و د، پایش انباشته کربن محدوده(4) داریآبخیزفرسایش توسط پژوهشکده حفاظت خاک و 

های کشور های پایش جنگلها و پروژههمچنین طرح. اندههای زمانی یا مکانی محدود ثبت شدموردی است که همگی در بازه

های زاگرس و پایش های سنجش و پایش جنگلپروژه اجرا شده و ازداری  آبخیزها، مراتع و که توسط موسسه تحقیقات جنگل

رنامه پایش ب از طراحی پیشضروری است (. 2) تشکیل شده است ایهای ماهوارههای هیرکانی با استفاده از دادهسطح جنگل

ای هفیت دادهزن و کیموجود شناسایی و از نظر گستره مکانی و محدوده زمانی ثبت داده و نیز وهای منابع طبیعی کشور، داده

 پایش شده ارزیابی شوند. 

 های پایشواحد گزینش 

ها شخصهمهمین  واحد مناسب برای پایش نیز به گزینشفرآیند پایش بسته به مشخصه مورد نظر برای پایش است و 

برای  های معرفو حوضه های دائمیمکانای، محدوده یا از سه مقیاس نقطه بهتر استزمینه بستگی خواهد داشت. در این 

 پایش استفاده شود. 

بندی شده دو به صورت سیستماتیک طبقه تواندمی ای در گستره کشورسامانه پایش در مقیاس نقطه -پایشهای نقطه 

برداری، از نمونههای نقطهبرای تعیین بهتر است . شود کارگرفتهبهبرداری نمونه هاینقطه گزینشاحی و با ای طرمرحله

. شودهای کشور استفاده و نیز نقشه رقومی خاکزمین ها، نقشه رقومی کاربری نقشه رقومی استانمانند اطالعـات موجـود 



 عربخدریو  پرویزی

182 

 

 

کیلومتر تا  12×12کاربری و توپوگرافی عرصه از  هایبسته به تغییر نهای آکه تراکم سلول باشدای طراحی شبکه به گونه

هر  پایانکیلومتر ایجاد و در  6×6جدید چهار گوشه (. سپس داخل هر سلول شبکه یک 1کیلومتر متغیر باشد )شکل 36×36

طور تصادفی در عرصه یکی هی ببرداری نمونه. براشودبرداری پایه تقسیم ایجاد شده را به چهار واحد نمونهچهار گوشه جزء از 

در هر  پایان. در (9) شودت بو مختصات آن ث شده گزینششود( سه نقطه می گزینشطور تصادفی گانه )که به 4های از واحد

نقطه برای  108برداری گانه نمونهسه هاینقطهبرداری خواهیم داشت که با احتساب واحد نمونه 36سلول از اجزاء شبکه 

صورت یک نقطه ه عرصه، ب هایبرداری، بسته به تغییرکم نمونه. بدین ترتیب تراشودری شناسایی، مکانیابی و ثبت بردانمونه

 . ارائه شود در هر استان مشخص و فهرست هانقطه شمار آخرهکتار خواهد بود. در  1200تا  130برداری در نمونه

  

      

      

      

      

      

      

 

 

 .ر اساس الگوی سیستماتیک تصادفیب برداریمحل نمونهنقطه نمایی از روش تعیین  -1 شکل

 

به دلیل  اما ،باشد زمینکاربری  هپایبر  همطالع یهانقطه گزینش چگونگی دارند:اهمیت  هاتهنکاین ، هانقطهاین  گزینشدر 

 هایست تا نظرضروری ا بنابراینر هکتار( باشد، هزا 11نماینده سطح وسیعی )حدود شش تا  بایدشده  گزینشکه نقطه این

ـر اسـاس ـایی بنه هاینقطهکارشناسی و تجربه کارشناسان مجرب و مطلع از وضعیت منطقه نیز در آن دخالـت داده شـده و 

خل در دا مکنمتا حد ای باشد که به گونه دهر نقطه بای گزینش باشد.کارشناسی و شبکه یاد شده  هایتلفیقـی از نظـر

در طول  هامانند اینو  هازمینشدید همانند تغییر کاربری، تسطیح  هایدیریت واحـد بـوده و تغییـرمهکتاری با  1-3ای قطعه

نقطه  هایویژگیجا و هجاب یاد شده هایویژگیترین نقطه دارای برداری در آن انجام نگیرد. در غیر این صورت، بـه نزدیـکداده

کمیل تنی و مکانی با دو شیوه پایش در دو مقیاس زما هاینقطهبرداری از . دادهشوداصلی ثبت  جدید به عنوان پایگاه

 .شود مشخصر ادامه ها در طراحی پرسشنامه دهای کلی و اهم اولویت. ضرورتشودگیری انجام پرسشنامه و نمونه

، شکل زمین هیکسان که نمایند هایویژگیبا  است ی، قطعه زمیندائمی پایش پایگاه -دائمی پایشنمونه گیری های پایگاه 

 هاینقطهتر نسبت به های با اهمیتبرداری و پایش مولفهو از این محدوده برای کار نمونه و خاک منطقه باشد هازمینکاربری 

 اریبردنقطه نمونه

 برداری پایهواحد نمونه

 های اداریمرز تقسیم

 مترکیلو 12-36
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منابع طبیعی  شپای هایحلهیکی از دشوارترین و مهمترین مری گیرنمونهپایش یا  پایگاه گزینش. شودشبکه پایش استفاده می

، پوشش و خاک آن پوشش زمین/کشور و تغییرپذیری کاربری هایزمین زیادعت با آگاهی از تنوع، وس موضوع است. اهمیت این

گیری از روش سیستماتیک تصادفی یا قطعات نمونه پایگاهمحل  گزینشبرای روش بهینه ، پایگاهشود. در مقیاس آشکار می

د و با وکشور در مقیاس اکتشافی نقشه واحدکاری تهیه ش هایزمینهای خاک و کاربری نقشه . برای این منظور با تلفیقاست

در داخل  د ونشو ترکیبهکتار  3000های با مساحت کمتر از گون( پلیMDAگیری )ناحیه تصمیم کمینهکمک 

 .(15) شودو جانمایی  نشگزیگیری به روش تصادفی نمونهمکان موجود و برای هر محدوده معرف یک  1هایچندضلعی

نین مچهو آیش باشد.  )زراعت و باغ دیم(مرتعی، زراعت دیم  هایزمینترکیـب متناسـبی از  بایدها پایگاهاین  گزینش

ن بر باشند نیز افزوطقه میدر من چشمگیریکه دارای سطح  یآلوده، شور، مانـداب هایزمین ویژه مانندهای پایگاهو  هانقطه

نوع  مانندری برداری، از اطالعات جانبی دیگهای نمونهپایگاهاین  گزینش. برای شودبینی شده، در نظر گرفته یشپ هایپایگاه

 .دشونیز استفاده  هامانند اینشناسی و های ایران، اقلیم، اطالعات زمین، نقشه خاکهازمینکاربری 

میلیون  14و حدود  میلیـون هکتـار مرتعی 90مل حدود کشور شا دارای پوشش گیاهی هایزمینآمارهای رسمی،  هبر پای

 ،هکتار 50000تا   25000 میانگین برای مساحتکه ای باشدباید به گونهریزی و طراحی برنامه بنابراین هکتار جنگلی است.

د بود. واهمتغیر خ پایگاه گزینششده در یادهای عاملشود. این کمیت بسته به تغییرپذیری  گزینشپایش  یک پایگاه

ها ه مساحت آنمشکوک به آلودگی ک هایمنطقهشدید کاربری، وضعیت فرسایش یا  تغییرهایبحرانی از نظر های محدوده

 شور، سدیمی، ماننددار )مسئله هایزمیندر نظر گرفته شود.  پایگاهتواند به عنوان یک هکتار باشد نیز می 5000بیش از 

طراحی  .(12) شوندر گرفته در نظ پایگاههکتار باشـد نیـز بـه عنوان یک  6000ا بیش از ه( که سطح آنهامانند اینمانداب و 

ت و مدیری بریبا رویکرد و اهداف مدیریت کار بیشتررای پایش در این مقیاس از پایش، برداری و متغیرهای مورد نظر بداده

 . شوندثبت و پایش  هازمین مدیریت کاربری هایجی حفاظتی و نیز رصد کردن تغییرنیازسن مانندعرصه 

، پوشش شناسیسنگکه از نقطه نظر اقلیمی،  هستند آبخیزهای معرف، واحدهای هیدرولوژیک -های معرفپایش در حوضه

شوند و تنوع کاربری، مالک اول ازی میاندها تاسیس و راههای پایش در آنشناسی همگن هستند و ایستگاهگیاهی و خاک

های معرف، نمادی از آبخیزهای پایش در محدوده مکانی عاملمکانی و زمانی  تغییرهایاست. پایش این آبخیزها  گزینش

شوند. های آزمایشی نیز شناخته میعنوان حوضه زیرها در دنیا بزرگ هستند. این حوضه آبخیزهای حوضهروندیابی در 

های اقلیمی، فرسایش و رسوب، عاملاده مکانی دقیق پایش و ثبت مستمر آمار د هایهدفهای معرف یا آزمایشی با حوضه

ریزی علمی و دانش، بستر مناسبی جهت برنامهیاد شدههای شوند. حوضههای زیرزمینی احداث میشناسی، خاک و آبگیاه

اد شده، هر یک های معرف یمحدودههای کاربردی است. بزرگ کشور و انجام پژوهش آبخیزهای حوضهبنیان برای مدیریت 

های هیدرولوژیکی، عاملهای مختلف مکانی پایش ها نیز در مقیاسکه در داخل آن اندزیرحوضه کوچک شماری گیرندهدربر

، آبخیزآبخیز هزحوهای مدیریت ریزی و اعمال الگو. همچنین، برنامهخواهد شدتری انجام صورت تفصیلیخاک و پوشش به

داری، آبخیزهای فعالیت ترویجی–های آموزشیهای یاد شده، ارائه الگواجتماعی و پایش الگو -صادیارزیابی فنی، مدیریتی و اقت

ترویجی  آزمایشیایفای نقش  یاد شده افزون برهای های آزمایشی یا معرف است. ایستگاهاحداث این ایستگاه هایهدف از دیگر

 

 .  Polygon 
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های کاربردی را فراهم ، بستر مناسبی جهت انجام پژوهشآبخیزالعاتی عنوان پایگاه داده مکانی و بانک اطه و آموزشی، ب

 نماید.می

گونه دی است. اینهمگن بسیار کلی هایمنطقهها در های معرف جهت تعمیم نتایج حاصل از آنآبخیزمناسب این  گزینش

رسد. هکتار می 10000 ها تاته وسعت آنبوده استقرار یاف هازمینهای مختلفی از ی که دارای کاربریهایمنطقهآبخیزها در 

بندی . روش منطقهشودها در سطح کشور ترسیم همگن مشخص و پهنه آن هایمنطقههای معرف ابتدا برای جانمایی حوضه

، شناسیاقلیمی، خاک نظرمختلفی از  هایهکه یک جامعه آماری به طبق باشدای همگن کشور به گونه هایمنطقهبرای تعیین 

ر گذار باثیرو دیگر فاکتورهای ت هازمین. به عبارتی دیگر به تنوع اقلیمی و خاکشناسی و کاربری شودبندی گیاهی دستهپوشش 

های همگن و تعیین محدوده هایمنطقه گزینش. برای شودهای معرف توجه محدودهازی اندو راه گزینش، برای آبخیزمنابع 

 هر منطقه . سپس در داخلشودالیه اقلیم، خاک و پوشش کشور استفاده  سه ها، از تلفیقاین حوضه گزینشمعرف برای 

ارشاسان استانی یک ک هایسترسی، شرایط اقتصادی و نظرد مانندهایی اجتماعی و محدودیت هاینکته درنظر گرفتنهمگن با 

های یپ رویشگاهی و کاربریت 7و  اقلیم اصلی کشور  6ها آبخیزای که این ، به گونهشود گزینشمعرف در سطح کشور آبخیز

یاد شده،  هاینکتههای همگن و با در نظر گرفتن در داخل محدوده ،کشور را نمایندگی کنند. سپس یهازمیناصلی 

های حوضه گزینش هایهاز تجرب گزینشبرای این هتر است، ب. شوند گزینشهای هدف های معرف به تفکیک استانحوضه

 30که بین اشدبای معرف به گونههای . طراحی حوضهشودداری کشور استفاده آبخیزها، مراتع و جنگل نمعرف و زوجی سازما

طور دائمی ه پایش داده ب وثبت  ابزارهایبه  کهافزون بر اینها ازی شود. این حوضهاندحوضه معرف در کشور تعریف و راه 40تا 

 . شوندائمی پایش تبدیل های دای و سایتبرداری نقطهه نمونهای برای شبک، به پایگاه دائمی و منطقهشوندتجهیز 

های مجزا اریوهای معرف به سنهای بحرانی این حوضهها و محدودهها و دامنهبرای طراحی واحدهای پایش، زیرحوضه

ثبت و  ابزارهای های متناسب وفلوم، هیدرومتریهای دائمی ثبت و پایش داده ابزارهایتفکیک و بر حسب تغییرپذیری عرصه 

وخته کربن اندهای تک منبعی(، پوشش گیاهی و پایشو حوضهها کرت پایش، اقلیمی، کیفیت خاک، فرسایش و رسوب )انواع 

، ویژهط معرف با شرایهای برای حوضه .(6) شونددر نظر گرفته  (تعرق-برای تعیین تبخیر کوواریانسهای پایش جریان ادی)برج

وب در یش و رسهای مختلف هیدرولوژیک و فرساعاملمایی، هندسی، فیزیکی و مدیریتی حوضه معرف، بسته به شرایط اکوکلی

و همچنین توپوگرافیک حوضه( برنامه  کیتنوع ادافیک و اکوکلیماتهای مکانی مختلف )بسته به سهای معرف و در مقیاحوضه

با فرسایش بادی،  هامنطقههای معرف حوضه ،برای نمونه. دشوتر انجام طراحی واحدهای پایش ویژه، با تمرکز بیشتر و تخصصی

. به شودرکز بیشتری تخصصی ثبت و پایش فرسایش بادی تم ابزارهایاندازی بر روی طراحی برنامه پایش با رویکرد نصب و راه

در تمامی باید لی طور کاما به  ،هامانند اینو  (آبکندیخندقی )شور،  هایمنطقههای معرف همین ترتیب برای حوضه

 شود.ثابت پایش اعمال  نامهشیوههای معرف حوضه

 های پایش میدانیو ابزار هاطراحی مستند 

های ارزیابی ها، کارتپرسشنامهپایش دقیق طراحی ابزار مناسب پایش در قالب  هایپایهاز جمله مهمترین  -پرسشنامه 

ها کمک خواهد کرد که از کل فرایند پایش اطالعات راحی مناسب این ابزارهای ثبت داده میدانی است. طکارمیدانی و دستور

آید. اطالعاتی دستباشد، به خالت داشتهکارشناسی در آن د داوریهای که کمترین دخل و تصرف ناشی از ارزنده و قابل استفاد

، عملیات مدیریتی انجام شده در عرصه، مختصات هندسی عرصه هاویژگیها، مکانو ها بستهمختصات منطقه، کدبندی  مانند
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برداری از عرصه و غالب، محدودیت خاک غالب، ترکیب کشت و بهره هایزمینها، تیپ اقلیمی کلی سایت هایویژگیسایت، 

های و دادههای عمومی دادهبخش ها دو آوری است. پرسشنامهقابل جمع هاارد مهم دیگر در قالب این مستندبسیاری مو

گیری است. در این پرسشنامه توصیف و تشریح نمونه هاینقطهها و سایت هایویژگیتخصصی دارند. از جمله اطالعات عمومی، 

تواند بسیار مهم باشد، بندی می. از آن جا کـه ایـن اطالعـات در تفـسیر نتـایج و جمعشودگنجانده الزم است عمومی از سایت 

ها و با حوصله و دقت فراوان تکمیل شود. در تکمیل اطالعات تخصصی نیز، طراحی هر یک از فرم ضروری است بنابراین

ن پایگاه مراجعه بتواند به آ و هر فرد کارشناس بر آن اثر گذاشتهکارشناسی  داوریشود که کمتر انجام ای باید به گونه هامرحله

 برسد. کمینهمختلف به آوری اطالعات توسط افراد بـین جمع یهانموده و تغییـر

ید های اجرایی بادستورکارهای منابع طبیعی برای انجام عملیاتی پایش متغیرها و مولفه -اجرایی پایش دستورکارتدوین  

ها، ها، مدله، سنجهقرار گیرد. بدیهی است برای پایش هر مولفمورد توجه عملیاتی  هایحتدوین شود و برای اجرا در سط

اشد و بهای پایش قابل ساماندهی داده ،ایکه در مقیاس ملی و منطقهاینی متفاوتی وجود دارد. برای هامعیارها و روش

ها و نامه پایش سنجهشیوه داشته باشد، باید مدیریتی کاربرد هایهدفها برای آن فراواکاویهای و همچنین خروجی داده

تی شدن با ه قابلیت عملیاشده کو پویا روز به ،دستورکارتدوین  ضروری استان و هماهنگ باشد. برای این منظور سمتغیرها یک

و  هایشدانی، آزمابرداری، ثبت میونهنم هایمرحلهها برای استفاده در دستورکارابزارهای در دسترس و نوین را داشته باشد. این 

اس ثبت مقی چهبرای هر مقیاس کاری  هاتورکاردسد. همچنین این نهای پایش شده باید تدوین شومقدماتی داده واکاویحتی 

 د. نهای دائمی باید تدوین شوسایتچه داده در شبکه پایش و 

 شودیک بار در سال انجام  دستکمباید برداری ، نمونهدائمی پایشهای ای و همچنین در سایتدر مقیاس نقطه -بردارینمونه

یر است غبرداری متفاوت و متهای معرف برنامه زمانی و مکانی دادهوضهاما در مقیاس ح ،دنشوگیری ازهاند هاهـای آنو ویژگـی

های پایش در عاملتـوانیم اطالعـات دقیق و کـاملی در مـورد منطقه و هبکه قـدر قدرمسلم باید هرو پیچیدگی بیشتری دارد. 

متناسب برای هر یک از  ،بردارینمونه برداری طراحی سامانهو دقت نمونه درستیکلیدی  هایپایهدست آوریم. یکی از به ،آن

 های پایش است.عامل

گیری مونهنبرنامه و  نامهشیوهریزی تهیه و طرح طراحی برنامه پایش،در های کلیدی یکی از ضرورت -بردارینمونه هسامان 

طراحی الگوی  ،ن همهبا ایشده در اولویت قرار دارد. گیری سیتماتیک و طبقه بندی. استفاده از دو برنامه نمونهاستمشخص 

گیری به روش ابرمکعب التین را برداری نامتقارن و نمونهای، الگوی نمونهگیری خوشهنمونه مانندهای دیگر برداری با روشنمونه

 های آماریثها نیازمند بحبین این روش گزینش. داشتاز نظر دور  را نباید مورد نظر برای پایش و مقایسه آن عاملبسته به 

های پایه و نوع متغیر مورد برداری، آگاهی از نقشههای نمونهمحل گزینشبرداری مناسب و است. برای رسیدن به الگوی نمونه

برداری محل نمونه شگزین چگونگیبه طور قطع  .(22) باشدموردتوجه باید فرسایش مختلف(  هایشکل مانندنظر برای پایش )

ی حل برای بررسم گزینشخود را دارد و باید تعریف شود. همچنین  ویژهمعیارهای کشاوری  هایزمیندر جنگل، مرتع و 

و  هانقطه گزینش . معیارهای الزم برای(12) رودای به کار میفرسایش آبکندی متفاوت از محلی است که برای فرسایش توده

 .شوندگیری در این قسمت تعریف میازهاند هایبه طور کلی محل

های مرکب عمومی، موقعیت مکانی، مدیریت کاربری، پوشش گیاهی، نمونه هایویژگیگیری ضمن ثبت در زمان نمونه

ود. متر مربعی تهیه ش 50زنی از یک عرصه ( به کمک متهروی زمین و زیر زمیندو عمق  دستکممختلف ) هایعمقخاک در 
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گیری آب اصلی سایت مورد نظر انجام شود. برای نمونه استاندارد برداشت نمونه از منبع هایفهمچنین برای نمونه آب، با ظر

که گیری از آب چاه، نمونه باید پس از اینانجـام شـود. بـرای نمونه یانگینگیری بایـد در عمـق ماز آب دریاچه یا استخر، نمونه

 هایویژگیعت و برخی گیـری از آب رودخانه، باید فصل سال، عمق، سرمدتی از پمپاژ گذشت تهیه شـود. بـرای نمونـه

 .کرد یادداشترودخانه را 

ت اطالعا شده، الزم است فرم مربوطه تکمیل و گزینشهای پس از مشخص شدن محل و روش پایش برای هر یک از محل

مانند اک و خفیزیکی و مدیریتی محل )نوع پوشش غالب، محدودیت غالب، شکل و شدت فرسایش  هایویژگی مانندمحلی 

 . شودام ین قسمت انجبرای هر یک از واحدهای پایش ضروری است که در ا ویژهشود. در این ارتباط طراحی فرم ( ثبت هااین

 :عبارتند از برداری انجام گیرددر هر سایت نمونه دهایی که بایفهرست فعالیت

 .پایگاه نمونه برداری هایویژگیتکمیل فرم  -1

 .مونه خاکن هایویژگیتهیه نمونه خاک و تکمیل فرم  -2

 .نمونه آب هایویژگیتهیه نمونه آب و تکمیل کارت  -3

 .گیری فرسایش خاکازهاندمیدانی دستورکارثبت اشکال، وضعیت و شدت فرسایش مطابق  -4

 .مدیریتی حفاظت خاک انجام شده هایمدیریت کاربری و اهم اقدام هایویژگیثبت  -5

که بسته به  باشدای به گونه بردارینمونهبندی طراحی برنامه پایش و زمان دبای-برداریپایش و نمونههای داده مهمترین 

تفاده در و اس فراواکاویها قابلیت حاصل شود و داده واکاویدائمی و حوضه معرف( داده قابل  مکانای، مقیاس پایش )نقطه

ایش در مرحله پها ا و مستندسازی آنهدر ثبت برخی شاخص یکنواختیجهت ایجاد  باید مدیریتی داشته باشند.های مقیاس

برای ثبت و  یرهای مورد نظرغمت هایویژگیشود. نوع و برخی ریزی و برنامه آموزشی طرح شودفنی تهیه  دستورکارمیدانی، 

ده شمعرف( به اختصار بیان های های دائمی پایش و حوضهای، سایتدر سه مقیاس مورد نظر در این طراحی )نقطه پایش

 است. 

 .هانقطهاز شبکه  ریزی برداشت دادهطرح -الف

 نشگزیواهدشد. خثبت و پایش ای و هدف کاربردی بسته به ضرورت منطقهاطالعات زیر  اهم ،هانقطهدر مقیاس پایش شبکه 

 کاربردی باید تدوین شود دستورکارو مورد نظر در قالب  های الزمشاخص یا شاخص

های (، شاخصهامانند این، اسیدیته، غرقاب بودن و حدودیت غالب، )فرسایش، عمق، شوریهای خاک )کالس قابلیت، مداده -1

  .بیوفیزیکی کیفیت خاک

 .هازمینشرایط پوشش گیاهی و کاربری  نوع و -2

  .(هاو مانند این بادی ری،و شدت فرسایش )شیاری، بین شیا نوع -3

 .بیاری(آادشکن، مدیریت کاربری )شخم حفاظتی، ب -4

   .گستره کاربری شهری و مسکونی -5

 .شودمستندسازی از وضعیت پوشش گیاهی و شرایط تخریب خاک با عکس و فیلم انجام  -6

  .کربن ( برای تعیین کیفیت و انباشتهاندازیکرتصورت نمونه مرکب( و پوشش گیاهی )با ه گیری از خاک سطحی )بنمونه -7

 .های دائمیهای پایش در سایتداده -ب
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 :پایش شامل دائمی هایمکانهای مورد پایش در داده مترینمه

ورزی و برداری، نوع خاکهدام و تراکم چرا، سامانه عرفی بهر یبرنامه چرا مانندسیمای مدیریت کاربری )مدیریت غالب  -1

ی در سطح گیاه ایایجهت غالب شخم در منطقه، درجه و گرایش مرتع، شخم زیر اشکوب، نظام تناوب در دیمزارها، وضعیت بق

 .(هاننند ایماو محدودیت غالب ناشی از مدیریت کاربری )شور شدن آب یا خاک، تراکم خاک، فرونشست، تحکیم، لغزش و 

 .(ENVASSO روش مانند فنی رکاردستوبا ارزیابی میدانی و استفاده از  SQI) خاکهای کیفیت و تخریبداده -2

 .(21) (GLADIS روش کاری مانند فنی ارزیابی میدانی کاردستوراشکال و شدت فرسایش )با  -3

  .نیازسنجی عملیات حفاظتی -4

  .وخته کربناندبرآورد و پایش -5

 . مورد نظر معرف آن محدوده است مکانکه  باشدای های موجود در محدودهای نقطهو تلفیق داده واکاوی -6

 .های معرفپایش حوضههای داده -پ

های عامل، عامل 19بر  های ثابت اقلیمی مشتملعاملثبت ل: های معرف شامهای پایش در مقیاس حوضهداده مهمترین

 آبروان، های تک منبعیپایش فرسایش خاک و رسوبدهی به کمک سطوح چند مقیاسی و نیز حوضه، سنجیآبسنجی و رسوب

سطح ایستابی یا ، نفوذپذیریب، یت آکیف (،فیزیکی-زیستهای خاک )متغیر پوشش گیاهی، و رسوب در مقیاس دامنه،

 .پهپاد، سنجش از دور رادار یا اسکن لیزر تصویرهایپایش میکروتوپوگرافی با و  پیزومتری

ش ر )پردازاز دیگر ابزارهای پایش، استفاده از دانش سنجش از دو -دورکاوی )سنجش از دور(های پایش به کمک داده

پوشش  مانندرها برای پایش متغیرهایی این ابزااز ( است. MODISیا  OLI، ASTER :ایتصویرهای مانند هماهوار تصویرهای

ها از فناوری ترین استفادهشده. از جمله شناختهدشوتفاده میهای خاک در مقیاس بزرگ به خوبی اسگیاهی و برخی متغیر

 کاویدورفراطیفی  وطیفی  تصویرهایفاده از پوشش گیاهی با است تغییرهایو  هازمینکاربری  تغییرهایسنجش از دور پایش 

ه ب هانزمیمنابع  تغییرهایپایش موردی  متغیرهای محیطی و بررسیدر  دورکاویاستفاده از فناوری  بارهاگرچه در. (2) است

بع مناره ای یک و دوتا کنون از این ابزار برای پایش سیستمات، اما رهای زیادی انجام شده استویژه پوشش گیاهی و خاک کا

 ریزی شده ای انجام نشده استطبیعی در کشور اقدام برنامه

ا به علت رتوان آن نمی بنابراینای بوده و نمایانگر منطقه کوچک است، صورت نقطهه های پایش بدر بیشتر موارد داده

ی رویکرد مناسبی برا ،رکاویدوهای بزرگ گسترش داد. بنابراین روش هایمنطقهای آن، به منطقه تغییرهایطبیعت و پویایی 

های ز دادهستفاده اابا افزایش تقاضا برای آب و شرایط تغییر اقلیم  ،دیگر سویخواهد بود. از  کارسازی و انجام این مدل

ایش، پت بیشتر کوچکتر و یا برای دق هایحدر سط و مدیریت آن است. خاکی، موضوع مورد توجهی در زمینه منابع دورکاوی

 ها نیز بسیار مفید است.پهپاد و پردازش آن تصویرهایاز ده ااستف

 های زیر است:دارای مزیت دورکاویهای استفاده از داده

های اکوکلیمایی عاملفیزیکی خاک، بیشتر  هایویژگیبه دلیل تفاوت مکانی در نحوه استفاده از زمین، پوشش زمین و  -1

 ها را تعیین کرد.آن دارهایهای زمینی مقیستگاهتوان توسط ادهند که نمیمکانی زیادی از خود نشان می هاینوسان

 سطح زمین را در اختیار قرار دهد.توانند اطالعات بهنگام از ، میدورکاویهای داده -2
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 آزمایشگاهی هایبررسی

 ،خاکی یستزیمیایی و های فیزیکوشگیری و ثبت شاخصازهاندآزمایشگاهیهای بررسی مطرح در موردهای مهمترین

 گیریازهاند و همچنینتوده و ساختار پوشش گیاهی ستزی گیریازهاند آوری شده،های جمعگیری رسوب در نمونهازهاند

  است (18، 10) های جنگلی و مرتعیو الشبرگ در بخشتوده ستزیهای خاک، در بخش وخته کربناند

 طراحی برنامه زمانی پایش

 ین گامنخستپایش در  فاصله زمانی بین دو گزینشدشوار است. ری ازه گیاندپایش، تعیین تناوب هایهدفبرای رسیدن به 

یگر به مورد د کشد از موردیمدت زمانی که هر پایش طول میافزون بر این، به نیازهای برنامه ریزی و نوع پایش بستگی دارد. 

ای در شبکه پایش و ها در مقیاس نقطهبرداری و ثبت فرمحی شود که دادهای طرافرق می کند. برنامه زمانی پایش باید به گونه

ی بودن و وجه به تفصیلتاما با  ،صورت فصلی انجام شوده یرهای پایش بصورت ساالنه و برای برخی متغه ها بدر مقیاس سایت

ن احی و تدویافت بیشتری طربا دقت و ظربندی باید این زمان ،های معرفدامنههای پایش در مورددقت مورد انتظار و نیز تنوع 

قابلیت  ،هاداده ثبت اهمیتبرنامه زمانی متناسب و رعایت  مشخص کردنای در مقیاس ملی و منطقه افزون بر این،شود. 

 برداران بیشتر خواهد کردها را برای تصمیم سازان و بهرهاستفاده آن

 داده پایگاههای پایش و طراحی ساماندهی داده

های تهیه و سرویس GISهای و محیط پایگاه دادههای به کمک سامانه زمینیها در سیستم اطالعات منابع دهی دادهسامان

ای جموعهطالعات، ما. برای این سامانه پایش و بانک شودافزاری برای این منظور انجام انجام و طراحی نرم شبکه زیرنقشه 

های داده چهه قابل دسترس . سطح دسترسی و نوع دادشودطراحی  ها،کاربرد آنری و افزاهای نرمافزاری به همراه برنامهسخت

 چگونگیضروری است، . شودهای خاک در این سامانه تعریف داده فراواکاویحاصل از  دومینهای دادهچه و  نخام اولی

یت دسترسی لید داده تا زمان و کیفز توجریان داده ا رَوندنمایمربوطه و  نامهشیوهمختلف داده پایش و  هایسطحسازی برخط

شمند در فرآیند سنجی هوشمندسازی و طراحی داشبورد هوامکان پایان. در شود مشخصریزی و طرح ،ها توسط کاربرانبه آن

  .شودهای مختلف و متغیرهای متفاوت پایش، در این قسمت طراحی و معرفی پایش در مقیاس

  تیبانیطراحی تشکیالت نیروی انسانی و پش

رای ورد نیاز بنسانی مشده و نیروی ا تشکیلآمیز برنامه پایش منابع طبیعی کشور باید سازمان متولی برای اجرای موفقیت 

 دبپیماینید ها و کارشناسان بابرنامه آموزشی الزم که تکنیسینطراحی  ،آن از نظر کمی و کیفی مشخص شوند. در این ارتباط

برای پشتیبانی  هاضرورت راستا، بایددراین پایش در سراسر کشور را تضمین نماید، ضرورت دارد. تا کیفیت مناسب و یکنواختی

و ساختار تشکیالتی و هرم نیروی  بینیپیشپایش و معرف(  هاینقطهدائمی، های مکان) های مختلفبرنامه پایش در مقیاس

 .شود مشخصبرای این مهم الزم ریزی انسانی همراه با بودجه

 

 بندیمعج 
یک برنامه عملیاتی کاربردی برای ها و راهبردهای الزمه برای تدوین و سیاستکلی  هایخط، حاضر کلی، در نوشتارطوره ب

های پایش منابع طبیعی کشور در زیر کند که کلیه برنامهکمک می برنامه. اجرای این استشدهارائه  ،پایش منابع طبیعی کشور

فرآیندهای چندمقیاسی را  ،ریزیهای قابل استفاده برای مدیریت عرصه را تولید کند. این طرحدهطور منسجم داه یک چتر و ب
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ریزان و برنامه شامل سودبرانبرای  آسانیو به  به طور مستقیمکند تا ی ارائه میفراواکاوهای حاصل از پوشش داده و داده

در  به طور مستقیمهای آن آن دسترسی داشته و بتوانند از داده به ،برداران در سطح عرصههرهگیران در سطح کالن تا بتصمیم

های فنی و عملیاتی الزم را برای دستورکارکلیه  ای،برنامهدر چنین مدیریت خود استفاده نمایند.   زیرسطح عرصه و برای واحد 

و یک ظرفیت سازی علمی روزآمد و تدوین نموده  خاکیگیری متغیرهای مهم و کلیدی در عرصه مدیریت منابع ازهاند پایش و

ای بود که در به گونه نوشتارنوینی برای این مهم در سطح کشور به حساب خواهد آمد. از آنجا که مقیاس طراحی پایش در این 

گیری در اختیار کاربر قرار های مکمل و جامعی برای تصمیمهمواره داده بنابراین، شودهای مختلف و هماهنگ انجام مقیاس

ها را نیز پایداری دیگر عرصه هاینکتهمدیریت خود اتخاذ نماید و  زیربرای مدیریت پایدار عرصه  را دهد تا تصمیم مناسبمی

د که با اعمال چنین برنامه نشو مشخصای گونهپایش بهکلی برنامه هایخطدر این نوشتار سعی شد مورد نظر قرار دهد. 

، ظرفیت شدهها و اطالعات فرایند. چنین دادهبه دست آیند اطالعات پایش فراواکاویاز  های حاصلهای خام و دادهدادهپایشی، 

بسیار کلیدی برای پژوهش در کشور است و کمک خواهد کرد تا مدیریت دانش بنیان در عرصه منابع طبیعی کشور نهادینه 

 شود.
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Main Approaches and Designing Frameworks for 

Comprehensive Program for Monitoring the Country's Natural 

Resources 
 

 2and M. Arabkhedri 1Y. Parvizi 

 

Iran is an arid and semi-arid country whose natural resources have a fragile balance due to 

unstable management under the conditions of climate change and continuous droughts. 

General estimates show that soil loss is 14% of the gross national income and also the annual 

expenditure of 4000 billion Rials for the implementation of protection and restoration projects 

in the country. Having accurate information about the temporal and spatial changes in the 

quality and quantity of these resources is a key requirement for its sustainable management. 

Designing a natural resource monitoring program is a key in creating the necessary 

information platform for many conservation and restoration projects and prioritizing 

watershed measures and needed research. In this article, an attempt was made to explain the 

current situation, the history of monitoring land resources and the data obtained from them, 

and their strengths and weaknesses. Following, it will be explained how to achieve a 

comprehensive plan and design for the global monitoring of land resources (hydrological 

variables, soil erosion, vegetation and carbon secosteration) at the country level. First, the 

design of national and regional monitoring networks is explained by describing representative 

basins, permanent monitoring sites and sampling systems at different scales. Then, an 

overview of data collection, integration and analysis, sampling protocols and required tests 

are presented. Finally, general data collection schedule, support structure and human 

resources and the main findings of meta-analysis of spatial and temporal data (in terms of 

conservation planning, support system and decision-making) are described. 

 

Key words: Representative watersheds, Sampling system, Soil erosion, Watershed 

management. 
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