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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
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" Drynetهمگام با مسائل روز

به سومین خبرنامه  Drynetخوش آمدید .این
خبرنامه بخشی از فعالیتهای مربوط به پروزه Drynet
بوده که به بررسی موضوعات و دیدگاه های مرتبط
با مناطق خشک می پردازد .در این شماره به موضوع
بحران اخیر غذا و تبعات ناشی از امنیت غذایی
درمناطق خشک خواهیم پرداخت .همچنین موضوعات
مرتبط با سوختهای زیستی یا کشاورزی
 bio-or agrofuelsمورد نقد و بررسی قرار
خواهد گرفت .اعضاء شبکه  Drynetبر این باورند
که افزایش شدید قیمت غذا که به تازگی در جهان
حادث شده است ،بیش از همه ،مردم ساکن در مناطق
خشک را تحت تاثیر قرار می دهد .در این مناطق
موضوع امنیت غذایی همواره حتی در بهترین شرایط
مسئله ای دشوار و پیچیده بوده است.
این مطالب برگرفته از نشست میان دوره ای اعضاء
شبکه می باشد که از تاریخ  10لغایت  12تیرماه سال
 1387در شهر کیپ تاون درکشور آفریقای جنوبی
برگزار گردید .این نشست در فضایی دوستانه ،فعال و
مثبت برگزار شد و تمامی اعضاء با عالقمندی و جدیت
در مباحث مرتبط با مقابله با بیابانزایی و تعدیل اثرات
خشکسالی مشارکت نمودند.
نتایج حاصل از نشست میان دوره ای نشان داد که
تمامی اعضاء بعنوان دست اندرکارانی موثر ،روند
سیاستگزاری و تحوات توسعه ای مرتبط با برنامه اقدام
ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی را در کشور خود
دنبال می کنند.
ما بیش از پیش بر این باوریم که جوامع محلی
می توانند نقشی اساسی در روند توسعه و
سیاستگزاریهای مرتبط با معیشت پایدار درمناطق
خشک ایفا کنند .ما اولین قدمها را در بهبود فرآیند
مشارکت این جوامع برداشته ایم و گام بعدی را در
ارتقای ظرفیت سازمانهای محلی بمنظور اطمینان از
اثربخشی آنها می دانیم.
اعضاء شبکه جهانی Drynet
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در بخش منطقه ای و ملی عالوه بر درج اخبار و
رویدادهای مرتبط ،مقاالت و گزارش های مختلفی
درباره مقوله تخریب سرزمین و خشکسالی برگرفته
از مطالب ارسال شده به دفتر موسسه توسعه پایدار و
محیط زیست ارائه خواهد شد.
ما ضمن تشکر و قدردانی از کلیه افرادی که با ارائه
مطالب خود به پربار نمودن این نشریه کمک نموده اند
مشتاقانه منتظر دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما
در ارتباط با موضوعات این نشریه می باشیم.
آدرس ما:
خیابان آذربایجان ،تقاطع خیابان  12فروردین پالک
 - 142تهران  13169ایران
تلفن 66972973
فاکس 66400811
www.cenesta.org
وب سایت :
پست الکترونیکی :
dry-net.iran@cenesta.org

اعضاء شبکه  Drynetدر کیپ تاون  -آفریقای جنوبی

تهیه شده توسط:

موسسه توسعه پایدار و محیط زیست
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار جهانی
بحران جهانی غذا

تحدید امنیت غذایی بسیاری از کشورهای
درحال توسعه جهان را تحت تاثیر قرارداده است.
در طول  3سال گذشته قیمت جهانی مواد غذایی
دو برابر شده و مثل همیشه این فقرا هستند که
بیشترین آسیب را از بحران حادث شده متحمل
می شوند .و یکی از ویژگی های مناطق خشک،
گسترش ناهمگن میزان فقر در افراد ساکن در این
مناطق می باشد .در حال حاضر 854میلیون نفر در
سطح جهان از گرسنگی رنج می برند و بیش از
نیمی از این افراد در سرزمینهای تخریب شده و یا
حواشی آن زندگی می کنند.
از طرفی بنظر می رسد بسیاری از سیاستگزاران با
برجسته کردن این واقعیات از قابلیت توسعه کشت
گیاهانی نظیر جاتروپا و قابلیت رشد آن در مناطق
تخریب شده و آسیب پذیر بمنظور تولید سوخت
زیستی سخن می گویند .این سرزمینها در بسیاری
از موارد تنها چیزی است که برای اقشار فقیر و
گرسنه باقی مانده است.
سودا نگری در بازار نامتعادل جهانی با تاثیرپذیری
از موضوعاتی چون خشکسالی و نیاز به سوختهای
زیستی منجر به کاهش منابع تولید کننده غذا شده
است.
افزایش شدید قیمت غذا در سطح جهان ریشه در
سیاستهای گمراه کننده از سوی نهادهای بین المللی
و تاثیرات متقابل عواملی داشته است که اخیراً
درسطح جهانی بوجود آمده است .از جمله مهمترین
این عوامل می توان به احتکار و دالل بازی در
بازارهای مواد غذایی و سوختهای زیستی اشاره
نمود .خشکسالی و به تبع آن کاهش در محصوالت
زراعی و نیز افزایش جهانی قیمت نفت ازدیگر
این عوامل می باشند  .اختالل در نظام داد و ستد
که از سوی کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر
تحمیل می شود نیز عامل مهمی بشمار می رود،
عاملی که نقش آن در بسیاری از موارد کم اهمیت
و ناچیز انگاشته شده است .سوختهای زیستی صرف
نظر از اینکه از نقطه نظر منابع مورد نیاز رقیبی
برای محصوالت غذایی بشمار می روند ،قیمت این
محصوالت را مرتبط و متاثر از قیمت نفت نموده و
با ایجاد این ارتباط افزایش قیمت مواد غذایی را
باعث شده اند.

سودا نگری در بازار نامتعادل جهانی با تاثیرپذیری
از موضوعاتی چون خشکسالی و نیاز به سوختهای
زیستی منجر به کاهش منابع تولید کننده غذا شده
است .تجارت ناعادالنه همراه با سایر عوامل ذکر
شده بصورت بنیادین امنیت غذایی را تهدیدمی کند.
اعمال دامپینگ بر روی محصوالت زراعی کشور
مکزیک از سوی کشور ایاالت متحده که از طریق
پرداخت یارانه محصوالت زراعی خود را حمایت
می کند منجر به زیان ملیونها کشاورز مکزیکی شده
است .متعاقب این موضوع صنعت کشاورزی در
مکزیک سعی در تامین سوخت زیستی مورد نیاز
در کشور آمریکا را نمود و این امر به بحران غذا
در کشور مکزیک دامن زد .بسیاری از کشورهای
درحال توسعه مبتالبه چنین فرایندی هستند.
فرایندی که این کشورها را از یک صادر کننده مواد
غذایی به وارد کننده این مواد تبدیل خواهد کرد.
تولید محصوالت اقتصادی برای کشاورزان از نقطه
نظر امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است چراکه
آنان با فروش محصول خود درآمد الزم برای تامین
مواد غذایی را بدست می آورند .درحال حاضر بازار
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محصوالتی نظیر کتان و بادام زمینی در کشور
ساحل با نوسانات زیانباری همراه بوده است و این
امر منجر به ناتوانی اقتصادی و معشت میلیونها
کشاورز شده است .این افراد سرزمینهای خود را
ترک کرده و به اجبار راه مهاجرت به شهرها را
برگزیده اند .بدین ترتیب زمینهای رها شده به
همراه عامل خشکسالی منجر به فرسایش پیشرونده
خاک و تخریب اراضی در این مناطق شده است.
مضاف بر اینکه رشد نسبت جمعیت شهری نیز
بعنوان یک عامل تهدید کننده برای امنیت غذایی
باعث وخیم تر شدن اوضاع می گردد.
در ارتباط با این روند بنظر نمیرسد آحاد مردم
قدرت انتخاب داشته باشند ولی بایستی درمقابل
این تغییرات قامض و نامطلوب در حد امکان مقابله
کنند .اعمال برنامه های ابتکاری جهت دست یابی
به کشاورزی پایدار توسط جوامع محلی می تواند
تا حدودی در برابر زیاده خواهی های نهادهای
بین المللی برای گسترش سوختهای کشاورزی و
ایستادگی کند .اما این جوامع نیازمند حمایت هستند
و این نیاز در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار جهانی

احساس می شود.
اقدامات فوری و هماهنگ میتواند جریان توسعه
سوختهای زیستی را اصالح کند .در سطح ملی
حمایت دولت از کشاورزان خرده پا و ایجاد امکان
دسترسی مستقیم آنان به بازار محصوالت و
همچنین تقویت و توسعه فناوری کشاورزی پایدار
بسیار حائز اهمیت می باشد.
کشورهای توسعه یافته نیز بایستی در اهداف
جاه طلبانه و غیر منطقی خود مبنی بر اجرای
طرح های بزرگ مقیاس تولید سوختهای زیستی
در کشورهای درحال توسعه که حاصلی جز تحدید
امنیت غذایی و مهاجرت اجباری ساکنین فقیر این

مناطق نخواهد داشت ،تجدیدنظر کنند.
سازمانهای بین المللی نیازمند اولویت دادن به
مسائلی همچون تولیدات غذایی و توزیع عادالنه
آن ،تنظیم بازارهای جهانی مواد غذایی ،سازگاری
با تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر و کاهش و
تخفیف انتشار گازهای گلخانه ای درکشورهای
توسعه یافته ،اتخاذ سیاستهای درازمدت امنیت
غذایی و کاهش فقر ( به جای توسعه تجارت آزاد)
در برنامه ریزیهای تجاری می باشند .سازمانها و
نهادهای مالی نیز بایستی با اتخاذ سیاستهای عدالت
محور کشاورزان خرده پا را تحت پوشش قراردهند.
اعطاء کمکهای غذایی هیچگاه پاسخ مناسبی

معرفی سه مورد از نمونه های موفق مقابله با بیابانزایی

نبوده است بلکه بایستی حقوق تولیدات کشاورزی
و حقوق بهره برداری از زمین در مناطقی همچون
 mkulima، campesinoو  kisanدر اسرع
وقت تامین شود.
"By Drynet partner: Sona Prakash
Both ENDS,the Netherland

برای کسب اطالعات بیشتر در باره نمونه های موفق  succcess storiesمی توانید به
سایت اینترنتی شبکه جهانی  Drynetمراجعه نمائید.

رویدادهای بین المللی

جنگلکاری مشارکتی با هدف ترسیب کربن در مناطق خشک .بیرجند ،ایران.
این پروژه با هدف اصالح مراتع بیابانی توسط مردم محلی و برای بهبود معیشت و
سودمندی آنان طراحی شده است .همچنین نتایج این پروژه نشان داد که این مناطق
دارای قابلیت و ظرفیت قابل توجهی برای ترسیب کربن در گیاهان کشت شده و خاک
دارا می باشند و بدین لحاظ از منظر جهانی نیز سودمند می باشد .این پروژه با بهره گیری
از روشهای مشارکتی و از طریق بسیح جوامع دست اندرکار و توانمند نمودن آنان صورت
گرفته است ...

 3 -14نوامبر سال  2008میالدی
برگزاری نهمین نشست کمیته علوم و فناوری
( )CST9و هفتمین نشست کمیته اجرایی
ارزیابی عملکرد ()CRIC7کنوانسیون
مقابله با بیابانزدایی و کاهش اثرات خشکسالی
در شهر استانبول کشور ترکیه.
www.unccd.int

برنامه آشنایی با دفاع از محیط زیست و احیاء جنگلها .تیامبنی تیل ،کشور
سنگال
هدف این برنامه ارتقاء آگاهی های نقش آفرینان کلیدی در جوامع روستایی و شهری نسبت
به حفاظت از محیط زیست از طریق تغییر در میزان اطالعات ،آموزش و ارتباطات و بمنظور
اصالح بینش و رفتار جوامع هدف بعنوان اولین نیاز مدیریت موثر می باشد ....
تقویت قانون مدنی و حفاظت خاک و بهبود سرزمین توسط سازمان مردم
نهاد تما TEMA
برای اولین بار در تاریخ کشور ترکیه با نقش آفرینی یک سازمان مردم نهاد قانونی در باره
حفاظت خاک و مدیریت سرزمین به اجرا گذاشته می شود .این سازمان مردم نهاد که یکی
از اعضاء شبکه جهانی  Drynetمی باشد ،با همراهی مالی و پشتیبانی سیاسی طرفداران
خود در سطوح مختلف جوامع مدنی توانست این قانون را به تصویب مجلس قانونگذاری این
کشور برساند .......
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 5 -7نوامبر سال  2008میالدی
برگزاری گردهمایی با عنوان
 ClimAdaptدر زمینه ارائه آخرین
تحقیقات و ابتکارات مرتبط با کشاورزی پایدار
توسط مرکز راه حلهای کشاورزی-اکولوژیکی
" Agrecolدر گوتنگن کشور آلمان
www.agrecol.de/climadapt
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار جهانی
سوختهای کشاورزی:
فرصت و یا تهدید؟
بحران انرژی اینجاد شده در جهان در نتیجه
استفاده بیش از حد کشورهای توسعه یافته و
احتکار و دالل بازی کمپانی های نفتی باعث ایجاد
یک اتحاد نگران کننده بین کمپانی های تولید
کننده بذرهای اصالح شده ،تولید کنندگان کودها
و سموم شیمیایی کشاورزی و صنایع خودروسازی
شده است و آنان در شرایط کنونی به فکر ایجاد
منابع جایگزین انرژی نموده است .منابعی که
ظاهراً داعیه کاهش اثرات زیست محیطی تغییرات
اقلیمی را نیز دارند.
سوختهای کشاورزی منابعی از انرژی می باشند
که از طریق تک کشتی محصوالتی چون سویا،
نیشکر و ذرت بدست می آیند .درحالی که
سوختهای زیستی منابعی از انرژیهای تجدیدپذیر
می باشند که منشاء بیولوژیکی دارند .این سوختها
شامل موادی از قبیل هیزم ،ذغال ،کودهای
حیوانی ،بیوگاز ،بیوهیدروژن و ضایعات کشاورزی
هستند .این تعاریف ما را به این نتیجه گیری
هدایت می کند که تولید کنندگان سوختهای
کشاورزی  agrofuelsبا استفاده از پیشوند
 ( bioبه معنای حیاتی و زیستی) در این واژه"
 "Bio-arofuelsمی خواهند از سواالت و
نگرانی هایی که مستقیم ًا از سوی نهادهای
اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود طفره روند.
این سواالت بیان کننده بروز تعارضات اجتماعی
مانند بحران غذا ،تخریب منابع طبیعی ،آلودگی
آب و خاک و عدم تعادل و پایداری اکوسیستمهای
زمینی ناشی از توسعه سوختهای کشاورزی
می باشد.
هم اکنون کشورهای آمریکای جنوبی به تولید
و صادرات سوختهای کشاورزی روی آورده اند.
در این میان این تعارض وجود دارد که نیمی از
این کشورها همچنان با مشکل سوء تغذیه مواجه
می باشند .مشکلی که ریشه در عدم تعادل بازار

تخرب و تبدیل جنگلها بمنظور توسعه کشت سویا جهت تولید سوختهای کشاورزی  -برزیل

تولید محصوالت غذایی دارد .این تعارض بخوبی
نشان می دهد که بین تولید محصوالت غذایی
و تولید سوختهای کشاورزی یک مغایرت وجود
داشته و سوختهای کشاورزی برای تولید کنندگان
آن پرمنفعت تر می باشد .در این سناریو قشر فقیر
جوامع بیشترین آسیب پذیری را دارند چراکه آنان
نمی توانند افزایش قیمت مواد غذایی را تحمل
کنند.
این ادعا وجود دارد که تنها اراضی تخریب یافته
به توسعه کشت گیاهان مورد نیاز برای سوخت
کشاورزی اختصاص خواهند یافت و بدین ترتیب
مشکلی برای تولید محصوالت غذایی وجود
نخواهد داشت .به بیان دیگر ترویج کنندگان
سوختهای کشاورزی اذعان می دارند که تنها
سرزمینهای تخریب یافته توسط گونه هایی که
با این گونه اراضی سازگاری دارند کشت خواهد
شد .اما آنچه که در ماواری این ادعاها وجود دارد
و معمو ٌال از بیان آنها خودداری می شود این است
که تولید سوختهای کشاورزی منجر به توسعه
بیش از پیش اراضی کشاورزی خواهد شد و این
بدان مفهوم است که تنوع گونه ای در این مناطق
از بین می رود ،اراضی اختصاص یافته به مراتع

4

که معیشت دامداران بدان وابسته است ،به اراضی
کشاورزی تبدیل خواهد شد ،روند تخریب خاک
بدلیل استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها
بیش از پیش شدت خواهد یافت و در نهایت
بسیاری از ساکنین محلی در این مناطق مجبور
به مهاجرت و ترک سرزمینهای خود خواهند شد.
و در پایان بایستی یادآور نمود که فرآیند کنترل
تولید سوختهای کشاورزی متفاوت و مستقل
از تولید محصوالت غذایی و نیز منابع انرژی
می باشد .فرایندی که حاصل آن افزایش میزان فقر
در جوامع محلی ،انهدام تنوع زیستی و گرسنگی
خواهد بود.
By Drynet partner: Miguel
Angel Crespo,Director
"PROBIOMA,Bolivia
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار ایران و منطقه

تقویم رویدادهای داخلی
ارزیابی ظرفیت
سازمانهای مردم
نهاد در اجرای برنامه
اقدام ملی مقابله با
بیابانزایی

برنامه ارزیابی ظرفیت سازمانهای مردم
نهاد در اجرای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی
ملل متحد با همکاری موسسه توسعه پایدار و محیط
زیست(سنستا) و دبیرخانه کمیته ملی بیابانزدایی واقع
در سازمان جنگلها از  1اردیبهشت  1387از طریق
ارایه پرسشنامه به سازمانهای مردم نهاد ،با اهداف
ذیل شروع به فعالیت نمود:
 -1شناسايي زمينه فعاليت سازمانهاي مردم نهاد
 -2شناسايي گروههاي هدف سازمانهاي مردم نهاد
 -3شناسايي نقش هاي سازمانهاي مردم نهاد
 -4بررسي ميزان شناخت سازمانهاي مردم نهاد از
کنوانسيونهاي زيست محيطي
 -5بررسي ميزان شناخت سازمانهاي مردم نهاد از
وضعيت کشور در قبال کنوانسيون بیابانزدایی
 -6بررسي جايگاه سازمانهاي مردم نهاد در امر
مقابله با بيابانزايي از ديدگاه سازمانهاي مردم نهاد
 -7شناسايي راهکارهاي انگيزشي و تحرک بخشي
در جهت مشارکت فعال سازمانهاي مردم نهاد در
بیابانزدایی
 -8شناسايي موانع و مشکالت قانوني  ،ساختاري و
تشکيالتي در جهت مشارکت فعال سازمانهاي مردم
نهاد در بیابانزدایی
 -9شناسايي ظرفيت هاي الزم براي سازمانها،
از ديدگاه سازمانهاي مردم نهاد جهت فعالیت در
بیابانزدایی
آخرین نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

-1شناسایی 430موسسه مردم نهاد
 -2ارسال پرسشنامه به  215موسسه
 21 -3موسسه مردم نهاد منحل اعالم شد.
 183 -4موسسه تا کنون برقراري ارتباط امکانپذير
نشد.
 -5تعداد معدودي از موسسات نيز حاضر به
پاسخگويي نبودند
 120 -6موسسه به پرسشنامه پاسخ داده اند
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر
با شماره تلفن  66972973-021و یا شماره همراه
 7325057-0912تماس حاصل فرمایند.
با سپاس از موسسات مردم نهاد سراسر کشور به
خاطر همکاریهایشان و توجه به مقوهلل مقابله با
بیابانزایی.

تولید فیلم
خشکسالی مرگ
زندگی
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برگزاري کارگاه
ارزیابی ظرفیت
سازمانهای مردم نهاد در
اجرای برنامه اقدام ملی
مقابله با بیابانزایی
ملل متحد
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار ایران و منطقه
بيابانزايي چيست؟
 -3تخصص و مهارت سازمانهاي مردم نهاد را براي
مشارکت در فعاليت هاي بيابانزدايي چگونه ارزيابي
ميکنيد؟
 -4ميزان منابع اطالعاتي ،منابع انساني و منابع
مالي سازمانهاي مردم نهاد را براي مشارکت در
فعاليت هاي مقابله با بيابانزايي چگونه ارزيابي
مي کنيد؟
 -5چه موانع و محدوديت هاي قانوني -ساختاري و
تشکيالتي براي مشارکت فعال سازمانهاي مردم نهاد
در فعاليت هاي مقابله با بيابانزايي وجود دارد؟
 -6چه راهکارهاي انگيزشي و تحرک بخشي را در
جهت مشارکت فعال سازمانهاي مردم نهاد جهت
فعاليت هاي مقابله با بيابانزايي را ضروري ميدانيد؟
 -7ايجاد چه ظرفيت هايي را در سازمانهاي مردم
نهاد جهت مشارکت فعال آنها در فعاليت هاي مقابله
با بيابانزايي ضروري مي دانيد؟

ازمهمترين نتايج بحث در كارگاه:
 -١موسسات تاكييد زيادي به هماهنگي و ساختار
منسجم سازمانهای مردم نهاد ها داشتند و نهايتا
شكل گيري شبكه سازمانهاي مردم نهاد را با نتايج
خوب پيش بيني مي كردند
 -٢براي جهت گيري مثبت شبكه نياز به بازديد از
استانها و تشكيل سايت براي شبكه است
 -٣جهت انگيزش سازمانهاي مردم نهاد نياز به
همسو شدن مردم ،سازمانهاي دولتي و سازمانهاي
مردم نهاد است
 -٤در نهايت نتيجه مشخص از اظهارات بيان شده
اين است كه بسياري از سازمانهای هيچ اطالعي از
كنوانسيون نداشته و يا اطالعشان در اين زمينه بسيار
اندك مي باشد.
کارگاه به اين نتيجه رسيد که براي رسيدن به نتايج
مطلوب الزم است شبكه تشكيل شده و ارتباط بين
سازمانهاي مردم نهاد ،مردم و دولت همسو و دوستانه
گردد.

كارگاه ارزيابي ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد در اجراي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي
ملل متحد ١٣٧٨ /٠٣/٢٨ ،مركز آموزش منابع طبيعي جوانشير -كرج
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برکزاری جلسه
هم اندیشی سازمانهای
مردم نهاد و کارشناسان
دولتی در باره کنوانسیون
مقابله با بیابانزایی

با ابتکار و همکاری موسسه توسعه پایدار و محیط
زیست (سنستا) و معاونت مناطق خشك و نيمه
خشك سازمان جنگلها ،مراتع وآبخيزداري كشور و
با حضور  12موسسه زیست محیطی ،اولین جلسه
هم اندیشی در ارتباط با تشريح مفاهیم کنوانسیون
مقابله با بیابانزایی و نقش سازمانهای مردم نهاد در
اجرای آن ،در محل معاونت فوق الذكر در تاریخ
 1387/5/1برگزار گردید .در این جلسه کارشناسان
دفتر امور بیابان به تشریح مفاهیم و اصطالحات
کنوانسیون پرداخته و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد
دیدگاه های خود را در ارتباط با موضوع مورد بحث
مطرح نمودند.
لزوم شفافیت سیاستها و تعامالت بین دولت و
سازمانهای مردم نهاد.
لحاظ نمودن سازمانهای مردم نهاد زيست محيطي
به عنوان بازوان قوی و و شريكي قابل اعتماد برای
دستيابي به اهداف كنوانسيون.
تالش در جهت شناسايي و بهبود قابلیتها ،تواناییها،
عالقمندیها و نیازهای سازمانهای مردم نهاد در
راستاي عملياتي نمودن برنامه اقدام ملي مقابله با
بيابانزايي
ضرورت انسجام در سازمانهای مردم نهاد از طريق
ساماندهي ،انسجام و ايجاد شبكه سازمانهاي مردم
نهاد در ارتباط با مقوله مقابله با بيابانزايي.
بهبود و ارتقاي ارتباط از طريق برگزاري جلسات
ادواري بين سازمانهاي مردم نهاد ،مديران و
كارشناسان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري.
تشكيل كارگروه هاي ويژه جهت پيگيري موضوعات
اولويت دار از ديدگاه شركت كنندگان در خصوص
موضوعاتي چون:
سوختهای زیستی ،مستند سازی دانش بومی مناطق
بیابانی ،انرژیهای نو ،حفظ تنوع زیستی و...
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اخبار ایران و منطقه
برگزاری
کارگاه ملی مدیریت
بومی منابع طبیعی و
قرق های بومی
کارگاه ملي مديريت بومي منابع طبيعي و
قرقهاي بومي با حمايت و همکاري برنامه
کمکهاي کوچک تسهيالت محيط زيست جهاني
و برنامه عمران سازمان ملل متحد(GEF/
 )UNDPو موسسه توسعه پايدار ومحيط زيست
(سنستا) در  19تيرماه  78در دفتر برنامه عمران
سازمان ملل متحد با حضور  35نفر از نمايندگان:
مديران و کارشناسان ارشد بخش دولتي (جنگل و
مراتع ،سازمان عشاير ،گردشگري و ميراث فرهنگي،
محيط زيست ،دانشگاهيان ،سازمانهاي مردم نهاد،
انجمن جوانان حافظ زمين دامون و سنستا و تعداد
کثيري از نمايندگان جوامع بومي از مناطق مختلف
کشور (اردبيل ،هرمزگان ،کردستان ،آذربايجان،
سمنان ،يزد ،کرمان ،مازندران ،چهارمحال و
بختياري و فارس و زنجان) برگزار گرديد.
خطوط هادي کارگاه در ارتباط با شرح قرقهاي
بومي و محلي تا قبل از اصالحات ارضي و بعد از
آن (وضع موجود)
 -1قلمرو جامعه بومي از نظر خصوصيات طبيعي،
تنوع زيستي (گياهي و جانوري)؛
 -2تشکيالت و نظام مديريتي حاکم در آن قلمروها
(نظام اجتماعي که در طي ساليان دراز آن قلمروها
را حفظ کردهاند)؛
 -3دانش بومي ،قوانين عرفي ،مقررات حاکم در
نظامهاي اجتماعي آن قلمروها.
از اهداف اين کارگاه بررسي نظام هاي بومي
مديريت منابع طبيعي و اکوسيستم هاي مختلف
جنگلع مرتع ،بيابان ،تاالب و ساحلي است.

از جمله نتايج کلي کارگاه مي توان به موارد زير
اشاره نمود:
 -1قلب نظام های متفاوت مدیریت بومی منابع
طبیعی در سراسر کشور در اکوسیستم های مختلف
هنوز می تپد.
 -2این نظام ها در گذشته نقش مهمی در حفاظت
از عرصه های منابع طبیعی داشته اند و در حال
حاضر می توانند نقش مهمی را در حفاظت از
منابع طبیعی ایفا کنند(جنگل ،مرتع ،بیابان ،تاالب،
سواحل و.)...
 -3تهدیدهای صورت گرفته از  50سال پیش
(تهدیدهای درونی و بیرونی) این نظام های

مدیریتی بومی و عرفی را کم رنگ کرده است.
 -4رسیدن به توسعه پایدار بدون توجه به نظام
های دانش بومی جوامع محلی ،احیا ،تقویت و
اختیار دادن به آنها امکان پذیر نمی باشد.

7

پشنهادات ارایه شده توسط شرکت کنندگان در این
کارگاه:
 -1نظام عرفی و بومی در مدیریت منابع طبیعی به
رسمیت شناخته شود.
 -2همکاری بین جوامع بومی و محلی و گروه های
ذینفع با سازمان ها و ارگان های دولتی در مورد
مدیریت مشارکتی منابع طبیعی عملی شود.
 -3با ایجاد تمهیدات حقوقی الزم زمینه تقویت
حس تعلق جوامع بومی به منابع طبیعی فراهم شود.
 -4شبکه محلی ،منطقه ای و ملی تشکل های
جوامع بومی و محلی در مدیریت مشارکتی منابع
طبیعی در انواع اکوسیستم ها ایجاد شود.
 -5ارزش اقتصادی و نقش تولیدی جوامع بومی و
محلی در نظام برنامه ریزی کشور لحاظ گردد.
 -6دولت در پایداری معیشت جوامع بومی و
محلی و ایجاد تنوع معیشتی آن جوامع نقش
حمایتی موثر داشته باشد (.از قبیل :توسعه
گردشگری ،فرآوری محصوالت غذایی ،داروهای
گیاهی ،زنبورداری ،صنایع دستی و.)...
 -7دانش بومی جوامع بومی و محلی شناسایی،
ثبت و بکار گرفته شود( .میراث معنوی جوامع بومی
و محلی).
 -8با ثبت و ضبط دقیق دانش و فن آوریهای
بومی در شاخه های مختلف قبل از انقراض کامل
به عنوان سرمایه اجتماعی و میراث بشری مالکیت
معنوی دانش بومی کشور در سطح جهانی ثبت
شود.
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار ایران و منطقه
اولین کنفرانس بین المللی بحران
آب
تاریخ برگزاری کنفرانس 15-13 :اسفند
نشانی دبیرخانه :زابل ،دانشگاه زابل،
پژوهشکده تاالب بين المللي هامون ،دبيرخانه
اولين کنفرانس بين المللي بحران آب
پست الکترونيکي  icwc@uoz.ac.ir :و
Conferencewater@gmail.com
تلفکس ۲۲۴۰۶۹9- ,۰۵۴۲ - ۲۲۵۵۱۳۶ :
۰۵۴۲
محورهاي کنفرانس:
بررسي رژيم حقوقي رودخانه هاي مرزي وآبهاي مشترک (با تاکيد بر شرايط هيرمند)
بررسي نقش تاالب بين المللي هامون درتوسعه منطقه و راهکارهاي حفاظت از آن
کاربرد تصاوير ماهواره اي و استفاه ازفناوري هاي  RSو  GLSر مطالعات
خشکسالي
روشهاي ارزيابي ،پهنه بندي و پايشخشکسالي با استفاه از شاخص هاي معتبر
بررسي آسيب پذيري بخش هاي مختلف(کشاورزي ،خدمات و صنعت) از خشکسالي .
بررسي جنبه هاي زيست محيطي پديدهخشکسالي و سيالب
بررسي راهکارهاي علمي مشارکت مردمدر مراحل مختلف مديريت آب (در بخشهاي
کشاورزي ،صنعتي و شهري)
روشهاي بهره برداري آب از منابع غيرمتعارف (آبهاي لب شور ،شور ،پسابهاي
شهري ،روستايي ،صنعتي و )...
بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف آب وافزايش راندمان آب (در بخشهاي کشاورزي،
صنعتي و شهري)
واگذاري مديريت بهره برداري و نگهداريشبکه هاي آبياري و زهکشي به
تشکلهاي خصوصي
ضرورت هاي تغيير ساختار مديريتدولتي و خالءهاي قانوني در مديريت منابع

سمینارها ،همایشها و کنفرانسها ی سال  1387در
رابطه با مقابله با تخریب سرزمین و بیابانزایی
آب
پيش بيني سيالبهاي روخانه اي و تعييننواحي داراي خطر سيل خيزي و تهيه نقشه
هاي مربوطه در مناطق خشک و نيمه خشک
روشهاي اطالح مسير و بهسازي رودخانه هادر جهت کاهش خسارات سيالب
مشارکت اصولي بهره برداري در محافظت،نگهداري و بهره برداري از منابع آب و سازه
هاي آبي
همایش مسوولیت و تعهدات دولت
در قبال بالیای طبیعی
تاريخ شروع 12 :اسفند 1387
مدت :يک روز
محل برگزاري :اذربايجان شرقي  /تبريز
برگزار كننده :دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
نام مسئول :دکتر رضا الهامي
تلفن تماس4327562 :ـ0412
فكس4327563 :ـ0412
توضيحات:
حوادث طبيعي که گاه از آن به «بالياي
طبيعي»« ،مصيبت» و «فاجعه» ياد
ميشود ،هرساله جان هزاران نفر را به
ويژه در کشورهاي توسعه نيافته ميگيرد و
خسارتهاي جبرانناپذيري را به لحاظ مادي
و معنوي بر پيکره اقتصاد و اجتماع وارد
ميسازد .حال آنکه تجربه کشورهاي پيشرفته
و آيندهنگر نشان ميدهد که با برنامهريزي
دقيق و عملي ساختن آن در راستاي توسعه
پايدار ،ميتوان بسياري از حوادث طبيعي
(همچون سيل و بهمن) را مهار کرد و از
زيانهاي مالي و مصايب انساني بالياي
طبيعي ويرانگري مانند
ِ
زلزله پيشگيري کرد .با توجه به اينکه بارها
اينگونه حوادث در کشورمان به تلخي تجربه
شده و احتمال رويداد آنها
همواره وجود دارد؛ دانشگاه تربيت معلم
آذربايجان درصدد است تا «همايش مسؤوليت
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و تعهدات دولت در پيشگيري ازآثار مخرب و
مصيبتبار حوادث طبيعي» را
با نگاه حقوقي و فقهي نسبت به موضوع در
تاريخ  1387/12/12برگزار نمايد.
همایش ملی تاالب بین المللی
هامون
تاريخ شروع 5 :آذر 1387
مدت 2 :روز
محل برگزاري :سيستان و بلوچستان-زابل
برگزار كننده :دانشگاه زابل -پژوهشكده تاالب
بين المللي هامون
نام مسئول :دكتر زمان شامحمدي حيدري
تلفن تماس05422251521 :
فكس05422251525 :
توضيحات:
درياچه هامون عالوه بر اينكه بزرگترين
ومهمترين درياچه آب شيرين كشور تلقي
مي گردد و در سال  1352بدليل اهميت
اكولوژيكي خاص خود از جمله زيستگاه هاي
منحصر به فرد پرندگان مهاجر آبزي وكنار
آبزي در شرق كشور ،به عنوان هفتمين
تاالب بين المللي شناخته شده و از موقعيت
ممتازي در تامين بخش عمده اي از پروتئين
مورد نياز مردم منطقه ،استان و حتي خارج
از استان برخوردار مي باشد در عين حال
حيات وزندگي جمع كثيري از مردم (از
جمله صيادان وشكارچيان ،گاوداران ،تختك
نشينان ،حصيربافان ،عشاير مالدار و) ...به
طور مستقيم بدان وابسته است .از آنجائيكه
متاسفانه در حال حاضر تقريب ًا تمامي اين
نقش ها را از دست داده و نيزارها و مراتع و
ديگر پتانسيل هاي اين درياچه از بين رفته
است .لذا ضروري است كه بيش از پيش
به اين مهم توجه نمود و ضمن بررسي و
پيگيري علل انحطاط و از بين رفتن نقش ها
و توانمنديهاي بالقوه درياچه ،به چاره جويي
پرداخته و درصدد شناخت و برنامه ريزي
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار ایران و منطقه
تلفن تماس07116133395 :
به منظور احياء و رونق ارزش ها و نقشها و
اهداف سمینار:
توانمنديهاي بالقوه
 تبادل آرا و نظرات اساتید ،مهندسان وو بالفعل آن در حيات اقتصادي – اجتماعي و
متخصصان در زمینه اندرکنش صنایع نفت ،گاز،
اكولوژيكي منطقه برآئيم .
پتروشیمی و محیطزیست.
 شناسایی چالشهای زیستمحیطی فرارویسومین کنفرانس مدیریت منابع آب
اکتشاف ،استخراج و فرآوری نفت و گاز.
تاريخ شروع 23 :مهر 1387
 شناخت اثرات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکیمدت3 :روز
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی بر محیطزیست.
محل برگزاري :اذربايجان شرقي  /تبريز
 بررسی راهکارهای استراتژیک و عملیاتی"/URL: http://seminarnews.ir
برگزار كننده :انجمن علوم و مهندسی منابع آب برای کنترل و کاهش آثار مخرب بر محیطهای
طبیعی و انسانی.
ایران
 شناخت اثرات مخرب صنایع نفت ،گاز وتلفن تماس04113341241 :
پتروشیمی بر سواحل و ارائه راهکار جهت کنترل
توضيحات:
و کاهش آثار.
محورهای اصلی جهت ارائه مقاالت تخصصی
 توجه دستاندرکاران صنعت نفت و گاز بهعبارتند از :برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع
مدیریت کیفی آب هیدرولوژی آبهای سطحی و اهمیت توسعه پایدار و محیطزیست .
زیرزمینی تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب آب محورهاي تخصصي سمینار
 ارزیابی زیستمحیطی طرحهای توسعهیو محیط زیست آب و کشاورزی آب و صنعت
آب و سازه های آبی منابع آب و آمایش سرزمین صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشگاه.
بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی اقتصاد  -اثرات مخرب زیستمحیطی طرحهای صنعت
آب ،ارزش گذاری ،تأمین اعتبار ،مشارکت های نفت ،گاز و پتروشیمی بر خاک ،هوا و انسان.
 آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی ناشی ازمردمی و دولتی مسائل اجتماعی و بهداشتی
طرحهای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی.
آب ،آب و سالمت جامعه فرهنگ سازی
مصرف بهینه آب مدیریت کیفی منابع آب بهره  -آلودگی نفتی خلیج فارس ،دریای عمان و
دریای خزر.
برداری از آب های غیر متعارف ،مدیریت آب،
 راهکارهای کنترل و کاهش آثار مخرببازچرخانی آب و استفاده از پساب انتقال بین
حوضه ای آب مدیریت سیالب ها و خشکسالی زیستمحیطی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی بر
ها مهلت ارسال اصل مقاالت  31تیرماه  1387محیطهای مختلف.
اعالم شده و عالقه مندان به ارائه مقاله در این  -روشهای نوین جداسازی نفت و آلودگیهای
کنفرانس بایستی مقاالت خود را بر اساس فرمت آن از محیطهای مختلف.
 تصفیه خاک و آبهای آۀوده به مواد نفتیارائه شده در سایت کنفرانس آماده و از طریق
وبسایت کنفرانس به دبیرخانه ارسال نمایند.
اولین کنفرانس بین المللی تغییرات
زیست محیطی منطقه خزر
سمینار تخصصی نفت ،گاز و محیط
تاريخ شروع 3 :شهريور 1387
زیست
مدت 2 :روز روز
تاريخ شروع 15 :مهر 1387
محل برگزاري :مازندران  /بابلسر
محل برگزاري :دانشگاه شیراز
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زبان هماي
URL: http://cec.umz.ac.ir
برگزار كننده :دانشگاه مازندران و اتحادیه
دانشگاهی دولتی حاشیه خزر
نام مسئول :دکتر کریم سلیمانی  -مدیر روابط
بین الملل و دبیر علمی همایش
تلفن تماس 01125252981:
فكس01125257689 :
:توضيحات
این کنفرانس برای اولین بار بصورت بین المللی
در ارتباط با منطقه خزری برگزار می گردد که
شامل بررسی کلیه تغییرات محیطی و اثرات
ناشی از آن در منطقه خزری می باشد.
چهارمين نشست انجمن اعضاي هيأت
علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و
مراتع صنعت سدسازي با همهي مزيتها
و معايبش ،موضوع چهارمين نشست علمي
انجمن در سال جاري خواهد بود .اين موضوع،
به ويژه از آنجا براي پژوهشگران حوزه منابع
طبيعي كشور اهميت بيشتري مييابد كه بدانيم،
پايداري اغلب بومسازگان (اكوسيستم) هاي
ايرانزمين ،رابطهي تنگاتنگي با رعايت موازين
علمي در جانمايي ،ساخت و نگهداري سدهاي
بزرگ مخزني كشور دارد.
از اين رو ،انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه
تحقيقات جنگلها و مراتع تصميم گرفته است با
حضور دو تن از اساتيد و صاحبنظران متخصص
اين حوضه ،جناب آقاي مهندس احمد آل ياسين
و سركار خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد ،اين
موضوع مهم را به چالش كشد.
وعدهي ما 10 ،صبح روز چهارشنبه20 ،
شهريورماه سال جاري در محل تاالر اجتماعات
مؤسسه متبوع خواهد بود.ورود عالقهمندان و
مشاركت ايشان در اين همانديشي علمي آزاد
است.
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار ایران و منطقه
تصويب كردند يا پذيرفتند و به اين ترتيب خود
نظر به اهمیت شناخت کنوانسیونها و
را ملزم به رعايت مفاد كنوانسيون دانستند .ايران
نهادهای زیست محیطی جهانی که در
نيز در سال  ۱۹۹۶پس از تصويب هيئت دولت و
ارتباط با مقابله با بیابانزایی و تخریب
مجلس شوراي اسالمي به عضويت اين كنوانسيون
سرزمین فعال می باشند در این شماره و
در آمد.
شماره های آتی به معرفی کنوانسیونها و
اهم اهداف کنوانسیون و فعالیتهای مرتبط با آن به
نهادهای زیست محیطی مرتبط خواهیم
قرار زیر است:
پرداخت .در این شماره  7مورد از آنها بشرح  -تثبيت غلظت گازهاي گلخانه اي در جو در
سطحي كه از اثرات خطرناك فعاليتهاي بشر بر
زير معرفی می گردد.:
سيستم اقليم جلوگيري نمايد.
 ارائه گزارش دوره اي وضعيت ملي تغيير آبوهوا به كنوانسيون.
 تهيه ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي و جذبکنوانسیون
توسط چاهكها دركشور بصورت دوره اي.
تغییر آب و هوا
 تنظيم و اجرای برنامه هاي كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي.
 - www.unfccc.intهمكاري و توسعه روشهاي انتقال تكنولوژي
براي كاهش انتشار در بخشهاي مختلف انرژي،
در سالهاي دهه  ،۱۹۸۰شواهد علمي نشان دادند
حمل ونقل ،صنعت ،كشاورزي ،جنگل و زایدات
كه انتشار گازهاي گلخانهاي ناشي از فعاليتهاي
جامد و مایع.
انساني خطراتي براي آب و هواي جهان ايجاد
 همكاري منطقه اي و بين المللي درتهيهميكند و به اين ترتيب افكار عمومي لزوم
روشهاي تطبيق با پديده تغيير آب وهوا.
ايجاد كنفرانسهاي بين المللي دورهاي و تشكيل
 در نظر گرفتن موضوع تغيير آب وهوا درپيمان نامهاي براي حل اين مسئله را احساس
سياستها و برنامه ريزيهاي توسعه.
كرد .دولتها براي انعكاس افكار عمومي يكسري
هدف نهائي اين كنوانسيون و هر ابزار قانوني
كنفرانس بين المللي برگزاركردند و تنظيم
مرتبط كه توسط كنفرانس اعضاء مورد پذيرش
قراردادي بينالمللي را براي بررسي اين مسئله
قرارگيرد ،دستيابي به تثبيت غلظت گازهاي
خواستارشدند .در سال  ۱۹۹۰مجمع عمومي
گلخانهاي در اتمسفر تا سطحي است كه از
سازمان ملل متحد كميته مذاكرات بين الدول
تداخل خطرناك فعاليتهاي بشر با سيستم آب و
( )INCرا جهت تدوين كنوانسيون تغيير آب و
هوا ( )UNFCCCتشكيل داد .كميته مذاكرات ،هوايي جلوگيري نمايد .چنين سطحي بايد در يك
چهارچوب زماني كافي حاصل گردد تا اكوسيستمها
پيش نويس كنوانسيون را تهيه كرد و اين پيش
بطور طبيعي با تغيير آب و هوا خود را وفق دهند
نويس در  ۹ماه مه  ۱۹۹۲در مقر سازمان ملل در
و اطمينان حاصلشود كه امنيتغذايي تهديد
نيويورك تصويب شد .اين كنوانسيون در اجالس
نميشود و توسعهاقتصادي به طور پايدار ايجاد
زمين ،در ژوئن  ۱۹۹۲در ريودوژانيرو (برزيل)،
ميگردد.
جهت امضاء اعضاء آماده گرديد .اين كنوانسيون
در طول جلسه ريو توسط سران كشورها و مقامات اعضاي كنوانسيون با توجه به اصول كنوانسيون
بايدبا توجه به مبناي تساوي و بر طبق
ارشد  ۱۵۴كشور دنيا امضاء و از تاريخ  ۲۱مارس
مسئوليتهاي مشترك ولي متفاوت و قابليتهاي خود
 ۱۹۹۴الزم االجراء شناخته شد .تا اواسط سال
از سيستم آب و هوا به نفع نسلهاي فعلي و آتي
 ۱۹۹۹بيش از  ۱۷۵كشور عضو سازمان ملل آنرا
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بشر حمايت كنند .كشورهاي پيشرفته بايد نقش
پيشرو را در مقابله با تغيير آب و هوا و آثار سوء
آن بعهدهبگيرند .اين كشورها ميبايست با ارائه
سياستها و اقدامات موجه از نظر اقتصادي در رابطه
با تغييرات آب و هوا ،منافع جهاني را با حداقل
هزينه ممكن تضمين نمايند.
تمامي اعضاء با در نظر گرفتن مسئوليتهاي
مشترك ولي متمايز خود و نيز اولويتهاي خاص
ملي و منطقه اي خود براي توسعه ،بايد ميزان
انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از فعاليتهاي
بشري و نحوه جذب آنها بوسيله چاهكهاي كليه
گازهاي گلخانهاي (كه توسط پروتكل مونترال
كنترل نميشوند) را مكتوب ،منتشر و بصورت
دورهاي بازنگريكنند و آن را در دسترس كنفرانس
اعضاء قراردهند .كشورها بايد برنامه هاي ملي و
يا منطقه اي را براي تعديل تغييرات آب و هوايي
در اثر انتشار گازهاي ناشي از فعاليتهاي بشري
تدوين ،منتشر ،اجراء و بطور منظم بازنگري نمايند.
كشورها بايد استفاده از تكنولوژيها ،تجربيات و
رويههايي كه گازهاي گلخانهاي را كنترل ميكند،
ترويج نمايند و با مديريت مستمر در حفظ و
افزايش چاهك هاي جذب گازهاي گلخانهاي نظير
موجودات زنده ،جنگلها ،اقيانوسها و غيره بكوشند.
در اين راستا تمام اعضاي كنوانسيون بايستي
به تبادل كامل ،آزاد و فوري اطالعات علمي،
تكنولوژيكي ،فني ،اقتصادي ،اجتماعي و حقوقي
مربوط به سيستم آب و هوا ،تغييرات آب و هوا و
پيامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و اقدامات مقابله اي
مختلف بپردازند و در موارد مزبور با ساير اعضاء
همكارينمايند.
كشورهاي پيشرفته عالوه بر رعايت موارد فوق،
تجارب عملي در خصوص سياستهاي كاهش
انتشار براي دستيابي به تعهدات كمي خود را ،با
ساير كشورها مبادله خواهندنمود .اين اعضاء منابع
جديد و مضاعف ملي را براي پرداخت هزينه هايي
كه كشورهاي در حال توسعه عضو كنوانسيون
صرف نموده اند ،فراهم خواهند كرد .همچنين
اقدامات الزم را براي دسترسي ساير اعضاء به
دانش فني و تكنولوژي سازگار زيست محيطي
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اولين بازنگري در مورد كفايت تعهدات كشورهاي
انجام خواهند داد.
توسعه يافته كه در  COP1بر ضرورت آن تاكيد
اعضاي كنوانسيون بايستي امكانات الزم را جهت
اخبار ایران و منطقه
توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي ،افزايش آگاهي شده بود ،در سال  ۱۹۹۵در برلين انجام شد.
عموم مردم در مورد تغييرات آب و هوا و اثرات آن ،هيئتهاي حاضر به اين نتيجه رسيدند كه تعهدات
كشورهاي توسعهيافته براي كاهش ميزان انتشار
دسترسي عمومي به اطالعات و شركت همگان در
گازهاي گلخانهاي آنها در سال  ۲۰۰۰به سطح
مقابله با تغيير آب و هوا فراهم نمايند.
براساس اين كنوانسيون ،هيئتي فرعي براي مشاوره موجود در سال  ۱۹۹۰با هدف درازمدت كنوانسيون
براي جلوگيري از تداخل ضايعات خطرناك انسان
علمي و تكنولوژيكي جهت ارائه به موقع اطالعات
ساز با سيستم آب و هوايي ،تناسب ندارد.
به كنوانسيون اعضاء تاسيس شدهاست .از اهم
وزراء و مقامات اجرائي همراه با پذيرش توافقنامه
وظايف هيئت فرعي ميتوان به ارزيابي وضعيت
برلين و آغاز دور جديد مذاكرات براي تقويت
علمي ،تعيين تكنولوژيهاي نوين موثر و پيشرفته،
تعهدات كشورهاي توسعهيافته ،تعهدات جديدي را
ارائه مشاورههاي علمي-تحقيقاتي و جوابگويي
پذيرفتند .گروه ويژه اينكار كه در توافقتنامه برلين
به سئوالهاي كنفرانس اعضاء در ارزيابي و بررسي
براي تهيه پيش نويس پروتكل تشكيل شده بود،
اجراي موثر كنوانسيون اشاره كرد.
بعد از  ۸جلسه اين پروتكل را به  COP3ارسال
تبادل اطالعات مربوط به اجراي كنوانسيون از
كرد.
طريق دبيرخانه كنوانسيون انجام مي شود .اين
در كنفرانسي كه به ميزباني كشور ژاپن در شهر
اطالعات ،مواردي نظير آمار ملي كليه گازهاي
كيوتو در دسامبر  ۱۹۹۷برگزار شد ،حدود ۱۰
گلخانهاي از جمله منابع انتشار و چاهكهاي آنها،
هزار نفر شركت داشتند .يكي از نتايج مثبت اين
شرح كلي اقدامات انجام شده يا آتي هر عضو
كنفرانس پذيرش پروتكل جديدي بود كه به موجب
براي اجراي تعهدات كنوانسيون و ساير اطالعات
آن كشورهاي صنعتي متعهد ميشدند كه ميزان
را شامل ميشود .هر كشور عضو  ۶ماه پس از
انتشار گازهاي گلخانهاي خود را تا سالهاي ۲۰۱۲-
الزم االجراء شدن كنوانسيون براي آن عضو اولين
 ۲۰۰۸به ميزان  ۵%زير ميزان انتشار در سال ۱۹۹۰
تبادل اطالعاتي خود را انجام خواهد داد .اطالعات
مبادلهشده توسط اعضاء ميبايست در اولين فرصت كاهشدهند .با اطمينان ميتوان گفت كه اين تعهد
توسط دبيرخانه كنوانسيون در اختيار كنفرانس اعضاء اجباري و قانوني ،منحني باالرونده انتشار گازهاي
گلخانهاي كشورهاي صنعتي را كه در  ۱۵۰سال
( )COPو يا هيئتهاي فرعي ديگر قرار گيرد .اين
گذشته روند صعودي داشته است ،به تدريج معكوس
اطالعات تا زمان مطرح شدن در كنفرانس اعضاء،
خواهد كرد.
محرمانه تلقي ميشوند .كنفرانس اعضاء در اولين
پروتكل كيوتو در  ۱۶مارس سال  ۱۹۹۸جهت
نشست خود ترتيبات الزم را براي پشتيباني فني،
امضاء اعضاء آماده شد .اين پروتكل  ۹۰روز پس
مالي و اطالعاتي كشورهاي در حال توسعه ارائه
از تصويب حداقل  ۵۵هيئت عضو كنوانسيون،
مينمايد و نيازهاي مالي و فني الزم براي پروژه
هاي پيشنهادي و اقدامات مقابله اي را تعيين خواهد قابل اجراءميشد مشروط بر اينكه ميزان انتشار
گازهاي گلخانهاي اين  ۵۵عضو از  ۵۵%كل
كرد.
گازهاي گلخانهاي منتشر شده در سال  ۱۹۹۰توسط
پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون تغييرات آب و هوا كشورهاي صنعتي بيشتر باشد .همچنين اعضاء
كنوانسيون تغيير آب و هوا به اجراي تعهدات خود
كيوتو۱۳۷۶ -
در برابر كنوانسيون و آمادگي براي اجراي پروتكل
دولتها با پذيرش كنوانسيون تغيير آب و هواي
در آينده ،ادامه خواهندداد.
سازمان ملل در سال  ،۱۹۹۲اين كنوانسيون را
بر اساس پروتكل كيوتو ،اعضاي پيوست ۱
به عنوان سكوي پرتابي براي اقدامات اساسي
كنوانسيون ( كشورهاي پيشرفته ) براي انجام تعهد
تر در آينده مورد توجه قرار دادند .در پاسخ به
كاهش مقدار انتشار و نيز به منظور ارتقاء توسعه
تغييرات ناشي از شناخت علمي و خواست سياسي،
پايدار ،در موارد زير تالش خواهندكرد:
كنوانسيون امكان پذيرش تعهدات اضافي ديگري
ا -اجرا و يا تشريح بيشتر سياستها و اقدامات طبق
را از طريق بازنگري ،بحث و تبادل نظر فراهم
شرايط ملي خود ،مانند افزايش كارآيي انرژي در
ميسازد.
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بخشهاي مربوط به اقتصاد ملي ،محافظت و افزايش
چاهكها و انبارههاي گازهاي گلخانهاي ،ترغيب
شكلهاي پايدار كشاورزي ،ترغيب تحقيق ،توسعه و
گسترش استفاده از انواع جديد و تجديد پذير انرژي
و همكاري با ساير اعضاء ،زمينه انجام تعهدات
كاهش انتشار و ترويج توسعه پايدار را فراهم نمايند.
 -2طور منفرد يا مشترك تضمين خواهند نمود كه
كل ميزان انتشار معادل گاز دي اكسيد كربن آنها
در اثر دخالت انسان در طبيعت كه ناشي از گازهاي
گلخانهاي CO2, NO2, CH4, HFCs,
 PFCs, SF6است ،از مقدار تعيين شده براي
آنها تجاوز نكند .به اين ترتيب اعضاء به تعهد خود
نسبت به كاهش انتشار اين گازها در سطح جهان به
ميزان حداقل  ۵%زير ميزان انتشار در سال ۱۹۹۰
ميالدي ( ۱۳۶۹هجري شمسي) در دوره تعهد
 ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۲ميالدي ( ۱۳۷۸تا ۱۳۹۱هجري
شمسي) عمل خواهند كرد.
 -3حداكثر يكسال قبل از شروع اولين دوره تعهد،
نظام ملي خود را براي برآورد ميزان انتشار تمامي
گازهاي گلخانهاي حاصل از دخالت انسان در
طبيعت ،از نظر منابع و حذف آنها توسط چاهكها
تهيه خواهندكرد.
كليه اعضاء براي اجراي هرچه بهتر تعهدات خود با
توجه به اهداف مشترك و مسئوليتهاي متفاوت،
در نظر گرفتن اولويتهاي توسعه منطقهاي و ملي و
اهداف و شرايط خاص خود ،برنامهاي را به منظور
بهبود كيفيت آمار ،اطالعات و ضرايب انتشار و يا
الگوهاي منعكسكننده شرايط اقتصادي -اجتماعي
آنها براي تهيه و به روز كردن ادواري فهرستهاي
ملي انتشار گازهاي گلخانهاي ،از نظر منابع و
چاهكها باشد ،تنظيم خواهند نمود و تالشهاي الزم
را براي دستيابي به فن آوريهاي دوستدار محيط
زيست و تشويق بخش خصوصي به استفاده از اين
فنآوريها انجام دهند.
 دفتر طرح ملی تغییر آب و هواطرح توانمندسازي جمهورياسالميايران
براي ارائه اولين گزارش ملي تغيير آب و هوا به
سازمان مللمتحد با كمك مالي تسهيالت جهاني
محيط زيست ( )GEFو با همكاري دفتر عمران
مللمتحد ( )UNDPاز سال  ۱۳۷۷زير نظر
وزارت امورخارجه در سازمانحفاظتمحيطزيست
آغاز شده است .اين طرح در راستاي تعهدات ايران
در قبال كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمانملل
متحد كه در باال توضيح داده شد ،اجرا ميشود .دفتر
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
بشری اهمیت فوق العاده ای دارند.
طرح ملي تغيير آب و هوا در ژانويه  ۱۹۹۸فعاليت
معیارهای کنوانسیون رامسر مربوط به شناسایی
خود را آغاز نمود و در سپتامبر  ۱۹۹۹با استقرار در
منطقه
ایران و
اخبار
تاالبهای با اهمیت بین المللی:
سازمان حفاظت
زيستمحيطي
مركز تحقيقات
محيطزيست ،از تجهيزات الزم برخوردار گرديد .اين -1معیارها در ارتباط با گونه ها و جوامع اکولوژیکی
دفتر به اطالعات ،كتب ،مقاالت ،نرمافزارهاي مرتبط -2معیارهای ویژه بر اساس پرندگان آبزی
با پديده تغيير آب و هوا و سايت اينترنتي مجهز است-3 .معیارهای ویژه بر اساس ماهیها
تنوع اقلیم و جغرافیایی ایران باعث شده که انواع
www.climate- change.ir
مختلفی از جنگلهای مانگرو و صخره های مرجانی
گرفته تا دریاچه های کوهستانی و دشتهای شور
کویری در آن شکل بگیرند .از  42نوع تاالب
مشخص شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح
کنوانسیون
جهان به جز یک نوع تاالب یعنی تاالبهای تندرا بقیه
رامسر
در کشور ایران یافت می شوند که بیانگر تنوع بسیار
زیاد تاالبهای ایران است .همچنین تعداد تاالبهای
 www.ramsar.orgایران به واسطه وسعت کشور بسیار زیاد و محدوده
قوانین و معاهدات بین المللی پایه اجرا و بعمل
تغییرات ابعاد آنها بسیار وسیع است بطوریکه وسعت
درآوردن اصول و قوائد زیست محیطی در سطح
آنها بین کمتر از چند هکتار تا بیش از 500000
جهانی
جهانی می باشند .آنها نه تنها استانداردهای
هکتار در نوسان است .بیش از  84تاالب بااهمیت
را تعیین می کنند بلکه صرف وجود آنها در صحنه
بین المللی در ایران شناسایی شده است که از
جهانی اغلب دولتها را به امضاء معاهدات و یا تدوین بین آنها تاکنون  33تاالب در قالب  22عنوان به
قوانین داخلی خود ترغیب می کنند.
کنوانسیون رامسر معرفی شده اند.
کنوانسیون رامسر قدیمیترین معاهده بین المللی،
تاالبهای ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر:
آن
با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است .آغاز
-1تاالبهای آالگل ،آلماگل ،آجی گل
در دوم ماه فوریه  13(1971بهمن  )1349در شهر
-2تاالب امیرکالیه
ایرانی رامسر بوده که کنوانسیون نام خود را از این
-3مجموعه تاالب انزلی
سال
شهر اقتباس کرده است .کنوانسیون رامسر در
-4کوالب بندر کیاشهر و دهانه سفیدرود
 1975جنبه قانونی یافت .این معاهده  152کشور
-5دهانه رودهای گز و حرا
اهمیت
عضو را ملزم به تعیین و حفظ تاالبهای با
-6دهانه رودهای شور و شیرین و میناب
بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها
-7آب بندانهای فریدونکنار ،ازباران و سرخ رود
می نماید .حدود  1500سایت با مساحت کل حدود
-8تاالب گاو خونی
کنوانسیون
 150000000هکتار در حال حاضر در این
-9تاالب گمیشان
به ثبت رسیده اند( این آمار در سال  2006بدست
-10تاالبهای خلیج گواتر و حورباهو
آمده اند).
-11انتهای جنوبی هامون پوزک
گر چه نام رسمی کنوانسیون " :کنوانسیون تاالبهای -12هامون صابری و هامون هیرمند
بین المللی بویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی"
-13خورخوران
یا بیه اختصار " کنوانسیون تاالبها (رامسر ،ایران،
-14تاالب قوریگل
 ")1971نوشته می شود ،ولی به طور معمول به
-15دریاچه قوپی
بر
کنوانسیون
"کنوانسیون رامسر" شهرت دارد .این
-16دریاچه ارومیه
حفاظت و بهره برداری معقول از تاالبها به خصوص
-17دریاچه پریشان و دشت ارژن
در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان
-18شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان
کنوانسیون
آبزی تاکیید می کند .طی گذشت سالها،
-19تاالبهای نیریز و کمجان
گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام
-20تاالب شادگان ،خوراالمیه و خور موسی
تاالبها
ابعاد حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از
-21جزیره شیدرو
را دربرمی گیرد و تاالبها را در زمره اکوسیستمهایی
-22تاالبهای شورگل ،یادگارلو و دورگه سنگی
می داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه
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سازمان
خواربار جهانی

www.fao.org
سازمان فائو در سال  ۱۹۴۵توسط  ۴۴کشور عضو
سازمان ملل متحد تأسیس شد .هدف این سازمان،
باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان،
توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و
ایجاد امنیت غذایی است .مبارزه با سوءتغذیه با ارائه
اطالعات الزم به کشورهای مختلف؛ از دیگر اهداف
فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در
جهان را افزایش داده است .مقر این سازمان واقع در
شهر رم در کشور ایتالیا است.
فعالیتهای فائو شامل موارد ذیل می باشد :كشاورزي
محيط زيست  ،شيالت ،جنگل داری ،تغذیه ،فرآوری
و بازاریابی ،امنیت غذایی
دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران طی
همکاری نزدیک با همپایه های ملی خود و وزارت
جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه های مرتبط ،پروژه
های متعددی را در قالب کمک های فنی در بخش
کشاورزی ،دامداری ،جنگلبانی ،شیالت ،فقرزدایی،
امنیت غذایی و توسعه روستایی به اجرا درمی آورد.

ICARDA

www.icarda.org
تاریخچه :ایده تاسیس مرکز تحقیقات کشاورزی
در مناطق خشک در سال  1972به وسیله یک
تیم با گروه مشورتی در تحقیقات کشاورزی بین
المللی ،متصور شد .این گروه در رابطه با کمبود
مواد غذایی و کاهش منابع طبیعی در مناطق خشک
تحقیقی را به انجام رساندند .پروفسور Dunstan
 Skilbeckتیم را هدایت می کرد .و مرکز تحقیق
منظم در منطقه را توصیه نمود .ایکاردا در سال 1975
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
تحت پوشش قرار داده است ،سرمایه گذاری نموده
ایجاد شد .این مرکز یکی از  15مرکز استراتژی
است.
ایران باوکمک نهادهای
اخبارجهان است و
منطقه ای در
منطقه
سایت اینترنتی  IFADشامل زیربخشهای فعالیتها
مختلف هدایت می شود :موسسه های ملی ،منطقه
IFAD
،ارزیابی  ،مشارکت کنندگان در پروژه ها ،فقر
ای و بین المللی ،دانشگاهها ،سازمانهای مردم نهاد
روستائی،رسانه ،رویدادها و گردهمائی ها ،اسناد و
و وزارتخانه ها
انتشارات،گالری عکس و فرصتهای شغلی می باشد.
این سایت می تواند مورد استفاده عالقمندان به
توافقنامه در ایران:
www.ifad.org
مباحث فقر روستائی قرار گیرد..
ايكاردا ،به عنوان مركز بين المللى تحقيقات ،فعاليت
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
خود را در سال ۱۹۷۸آغاز كرد و در ايران نيز ،با
(International Fund for
امضاى تفاهم نامه همكارى با سازمان تحقيقات
كشاورزى در سال ،۱۹۸۴شروع به فعاليت كرد .دفتر  )AgriculturaL Developmentیک نهاد
مالی بین المللی است که متعاقب کنفرانس جهانی
ايكاردا براى اولين بار در سال ۱۹۹۶در ايران داير
غذا سال  1974وبه عنوان دستاورد مهم آن در
شد و در سال ۲۰۰۴ميالدى نيز ،پروژه مشترك
UNESCO
سال  1977تاسیس گردیده و به صورت آژانس
تحقيقاتى را براى گندم با موسسه ثبت ،كنترل و
تخصصی سازمان ملل متحد فعالیت می کند.این
گواهى بذر ،به انجام رساند .ايكاردا ،هم اينك با
کنفرانس که در واکنش به بحرانهای غذائی دهه
مراكز تحقيقاتى مختلف ايران ،همچون »سازمان
 70میالدی سازماندهی شده بود  ،مقرر داشت که
آموزش و تحقيقات كشاورزى»« ،موسسه حفظ
www.unesco.org
یک صندوق بین المللی توسعه کشاورزی می بایست
نباتات»« ،موسسه ثبت ،كنترل و گواهى بذر و
بنیانگذاری شود تا پروژه های کشاورزی برای تولید  -يونسكو چيست ؟
نهال»«،دانشگاه تهران» و«موسسه تحقيقات
علت وجودي سازمان ملل متحد برقراري صلح و
غذا در کشورهای درحال توسعه را تامین مالی نماید.
کشورى» ،همكارى دارد.
امنيت در سراسر جهان است  .بسياري از نهادهاي
 IFADدر واقع برای ریشه کن کردن فقر روستائی
وابسته به نظام ملل متحد تالش مي كنند مانع
در کشورهای در حال توسعه تاسیس شده است زیرا
امکانات ایکاردا:
از وقوع جنگ بين دولت ها شوند و يا در صورت
 75درصد فقیرترین مردم جهان در نواحی روستائی
دفتر مرکزی آن در نزدیکی  Aleppoمی باشد.
وقوع جنگ  ،صدمات و ويراني ها را محدود كنند و
زندگی می کنند و به کشاورزی وابسته هستند.
 948هکتار مزرعه دارد ،در آن اداره  ،آزمایشگاه و
خسارت ها را به حداقل برسانند  .اقدامات يونسكو
گلخانه مرکزی وجود دارد .در آزمایشگاه رشته های لذا ماموریت اصلی این نهاد همکاری با دولتها
قبل از هر چيز « مشاركت در حفظ صلح و امنيت از
وسازمانهای غیر دولتی برای توانمند سازی فقرای
مختلف مورد توجه است :بیوتکنولوژی ،جغرافیا،
طريق ارتقاي سطح همكاري بين ملت ها در زمينه
روستائی برای غلبه بر فقر می باشد.فعالیتهای عمده
سیستم های اطالعاتی ،پاتولوژی ،فیزیولوژی،
هاي آموزش  ،علوم و فرهنگ است
 IFADکه دسترسی فقرا به خدمات مالی ،بازارها
سالمت بذر ،فیزیک خاک ،حاصلخیزی خاک،
 تأسيس،فناوری ،زمین و سایر مناببع طبیعی را در بر می
کیفیت غذا و سالمتی حیوانات.
در  ۱۹۴۲دولت هاي اروپايي كه با آلمان نازي و
گیرد تحت چارچوب استراتژیک " توانمند سازی
هم پيمانانش در حال جنگ بودند  ،در انگلستان
فقرای روستائی برای غلبه بر فقر "انجام و پیگیری
ماموریت ایکاردا:
گردهم آمدند .هنوز تا خاتمة جنگ جهاني دوم
می شود .
کاهش
و
فقیر
مردم
رفاه
توسعه
ماموریت ایکاردا
زمان زيادي باقي بود كه كشورها در مورد چگونگي
سه هدف عمده این چارچوب استراتژیک عبارتند از:
فقر در راستای تحقیق و آموزش در مناطق خشک
بازسازي نظام هاي آموزشي خود پس از پايان
کشورهای در حال توسعه می باشد از طریق :افزایش  -1تقویت قابلیتهای فقرای روستایی و سازمانهای
جنگ و استقرار مجدد صلح ،سئواالتي را مطرح
تولیدات ،کیفیت غذا ،حفظ و افزایش پایه های منابع آنها
مي كردند ،طرح مذكور به سرعت اهميت يافت
طبیعی .محیط زیست در مناطق خشک سخت،
و ابعاد جهاني پيدا كرد .دولت هاي جديد از جمله
 -2دسترسی برابر به منابع طبیعی و فناوری
این
تغییر پذیر و استرسزا می باشد .و کشاورزی در
اياالت متحد امريكا تصميم به مشاركت در اين طرح
 -3افزایش دسترسی فقرای روستائی به خدمات
مناطق با بیشترین چالشها نسبت به مناطق پرباران
گرفتند .در اول نوامبر سال  ، ۱۹۴۵درست هنگام
مالی و بازارها
می باشد.
پايان جنگ ،كنفرانس بزرگي در لندن تشكيل شد.
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی از طریق تامین
ایکاردا کمیته ای است برای :پیشرفت تحقیقات
در اين كنفرانس نمايندگان چهل كشور شركت
وامهای کم بهره با دولتها در راستای توسعه  ،برنامه
کشاورزی ،مبادله آزاد اطالعات از داراییهای
كردند .فرانسه و انگستان ،به عنوان دو كشوري كه
های مالی و پروژه هائی که فقرا را قادر به کاهش
توسعه
اندیشمندانه مانند :دانش بومی کشاورزان،
بيشترين صدمات را از جنگ تحمل كرده بودند،
منابع انسانی ،استفاده از تاسیسات برای منابع طبیعی ،فقر نمایند  ،همکاری می کند و تاکنون بیش از 9.5
پيشنهاد كردند سازماني با هدف نهادينه ساختن
میلیارد دالر در  732پروژه که بیش از  300میلیون
کاهش فقر و مشارکت زنان و کودکان.
فرهنگ صلح به معناي واقعي كلمه تأسيس شود.
فقیر روستائی را در کشورهای کمتر توسعه یافته
از نظر آنان سازمان جديد بايد در راه « همبستگي
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
فكري و اخالقي بشريت » خدمت كند ،و مانع از
منطقه
ایران
اخبار
۱۹۴۵
شود.ودر  ۱۶نوامبر
جهاني ديگر
وقوع جنگ
 ۳۷ ،تن از نمايندگان كشورها اساسنامة يونسكو را
امضا كردند و بدين ترتيب سازمان آموزشي ،علمي
و فرهنگي سازمان ملل متحد ( يونسكو ) تأسيس
شد .در  ۱۹۴۶اساسنامة يونسكو به تصويب ۲۰
كشور رسيد و به اجرا در آمد  .اين كشورها عبارت
بودند از  :استراليا ،افريقاي جنوبي ،انگلستان ،اياالت
متحد امريكا ،برزيل ،تركيه ،جمهوري دومينيكن،
چكسلواكي ،چين ،دانمارك ،زالندنو ،عربستان
سعودي ،فرانسه ،كانادا ،لبنان ،مصر ،مكزيك ،نروژ،
هند و يونان.

 -اساسنامه

در آغاز ديباچة اساسنامة يونسكو آمده است « از
آنجا كه جنگ ابتدا در ذهن انسان پاي مي گيرد ،
دفاع از صلح نيز بايد از همانجا آغاز شود … »  .در
قسمت ديگري از ديباچه مي خوانيم « عدم درك
متقابل مردم  ،هميشه منشأ شك و بدبيني بين ملل
بوده است و عدم تفاهم ايشان اغلب به بروز جنگ
انجاميده است .براي اينكه صلح پايدار  ،صادقانه
و مورد قبول همه بتواند برقرار شود  ،در ديباچة
اساسنامة يونسكو آمده است كشورهاي امضا كنندة
اين اساسنامه « مصمم اند كه دستيابي كامل و برابر
به آموزش ،پي جويي آزاد حقيقت عيني  ،تبادل آزاد
انديشه ها و دانسته ها را براي همگان تضمين كنند
و روابط بين مردم خود را توسعه بخشند و افزايش
دهند تا با درك متقابل و بهتر به شناختي دقيق
تر و حقيقي تر از آداب و رسوم يكديگر برسند» .
براي تحقق اين هدف ،دولت هاي مربوط تصميم به
تأسيس « سازمان آموزشي  ،علمي و فرهنگي ملل
متحد ( يونسكو ) گرفتند تا با همكاري ملل جهان
در زمينه هاي آموزشي ،علمي و فرهنگي ،به تدريج
به اهداف صلح بين المللي و رفاه عام بشري برسند
و اين خود از اهداف اولية سازمان ملل متحد است
كه در منشور آن نيز آمده است » بند اول اساسنامة
يونسكو اعالم مي دارد كه يونسكو با « نزديك
تر كردن همكاري بين ملت ها از طريق آموزش،
علوم و فرهنگ » درصدد است در ترويج « احترام
جهاني به عدالت ،قانون ،حقوق بشر و آزادي هاي
اساسي براي همگان ،بدون توجه به نژاد ،جنسيت،
زبان يا مذهب » مشاركت كند .در بندهاي بعدي
اساسنامه  ،وظايف ،پايگاه حقوقي ،كاركرد و روابط
يونسكو با كشورهاي عضو و سازمان ملل متحد

تعريف شده است .يونسكو به مجموعه اي تعلق
دارد كه نظام ملل متحد خوانده ميشود .سازمان ملل
متحد در مركز اين مجموعه قرار دارد كه مقر آن
در نيويورك ( اياالت متحد امريكا ) است و تعداد
زيادي از نهادهاي بين دولتي يا برنامه ها با اين
نظام همكاري دارند و اجزاي آن هستند.

-كشورهاي عضو

در  ۵۹ ، ۱۹۵۰كشور عضو يونسكو بوده اند .در
 ، ۱۹۴۵اتحاد جماهير شوروي به عضويت يونسكو
در آمد و هفتادمين عضو سازمان شد .بين سال هاي
 ۱۹۶۰و  ، ۱۹۶۲روند استعمار زدايي باعث شد ۲۴
كشور افريقايي نو استقالل يافته به يونسكو بپيودند.
اما در  ۱۹۸۴يونسكو يكي از اعضاي مهم خود
يعني اياالت متحد امريكا را از دست داد زيرا اين
كشور به مديريت و جهت دهي برنامه هاي يونسكو
انتقاد داشت .كمي بعد ،انگلستان و سنگاپور نيز
يوسنكو را ترك كردند .از  ، ۱۹۹۰با فروپاشي بلوك
شرق ( پس از خراب شدن ديوار برلين ) تغييرات
ديگري در يونسكو ايجاد شد .آلمان شرقي از ليست
كشورهاي عضو يونسكو با پيوستن به آلمان غربي
خارج شد .كمي بعد ،اتحاد جماهير شوروي جايش را
به فدراسيون روسيه داد  ۱۲ :كشور جديد محصول
اين فروپاشي ،به يونسكو پيوستند .كشورهايي
نظير :ارمنستان ،آذربايجان ،گرجستا  ،قزاقستان و
قرقيزستان .كمي بعد ،نوبت به كشورهاي جدا شده
از يوگسالوي رسيد ( بوسني ـ هرزگووين،كراوسي و
اسلووني ) كه به عضويت يونسكو در آيند .در پايان
 ، ۲۰۰۱يونسكو  ۱۸۸عضو وابسته ( آروبا ،آنتيل،
هلند ،جزائر كائمن ،جزاير ورجين انگليس ،ماكائو و
توكالئو ) داشت.

 تأسيس كميسيون ملي يونسكو درايران

بر طبق مادة  7اساسنامة يونسكو ،كشورهاي عضو
با توجه به شرايط و مقتضيات خاص و بهمنظور
مشاركت نهادهاي علمي،آموزشي و فرهنگي و
ارتباطي و اطالعرساني خود در قالب برنامهها و
فعاليتهاي يونسكو ،يك كميسيون ملي تشكيل
ميدهد كه مركز عمل كلية برنامههاي سازمان و
نماينده و معرف آن كشور در يونسكو است و وظيفة
اصلي برقراري ارتباط و هماهنگي بين يونسكو و
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سازمانها و نهادهاي علمي ،آموزشي ،فرهنگي
داخلي را برعهده دارد.
پس از تصويب عضويت ايران در يونسكو توسط
مجلس شوراي ملي در تيرماه  ،1327كميسيون
نيمه رسمي قبلي كه درسال  1325تحت عنوان
«كميسيون ملي تعاون فكري» تشكيل شده بود،
در انطباق ساختار خود با شرايط و مقتضيات و
نيازهاي جديد به كميسيون ملي يونسكو تغيير
نام يافت و فعاليت رسمي خود را آغاز نمود .اما
از آنجايي كه براي تعيين اعضاءو حدود فعاليت
و چگونگي فعاليتهاي كميسيون ملي يونسكو
در هر كشور اساسنامهاي تدوين و اجرا ميشود،
كميسيون ملي يونسكو در بيست و يكمين جلسة
خود اساسنامة كميسيون را در سيزده ماده تنظيم
نمود كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ وقت در جلسة
دهم ارديبهشت ماه  1328هيأت وزيران به تصويب
رسيد و متعاقب ًا در ادارةثبت شركتها به ثبت رسيد
و به مورد اجرا گذاشته شد .اين اساسنامه بار ديگر
پس از پيروزي انقالب اسالمي مورد تجديد نظر
قرار گرفت و اساسنامه اصالحي (اساسنامه فعلي) كه
در  17ماده و  4تبصره تهيه شده بود ،پس از تأييد
در شوراي عالي كميسيون از سوي وزارت فرهنگ
و آموزش عالي وقت به هيأت دولت تقديم شد و
نهايت ًا در جلسة مورخ  1366/6/29هيأت وزيران به
تصويب رسيد
 فعالیتهای یونسکواهداف و وظايف اركان كميسيون ملي يونسكو در
ايران باستناد اساسنامة جديد
شوراي عالي  :اهم وظايف شوراي عالي
كميسيون عبارتست از :
ـ تعيين سياستها و تصويب برنامههاي اصولي
كميسيون ملي در قالب برنامهها و فعاليتهاي
عمومي يونسكو
ـ استماع و تصويب بودجه و گزارش فعاليتهاي
ساالنة كميسيون كه دبيرخانه تهيه و ارائه مينمايد.
ـ اظهار نظر دربارة توسعه و گسترش فعاليتهاي
كميسيون ملي
ـ تأييد اعضاي هيأتهاي اعزامي به كنفرانس
عمومي يونسكو كه شوراي اجرايي پيشنهاد ميكند.
ـ ايجاد ارتباط ميان كميسيون و سازمانهاي
ذيربط دولتي و غيردولتي
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
ـ ايجاد تسهيالت الزم براي كساني كه طرحها و
منطقه
فعاليت و
ایران
اخبار
منطبق با
هاي يونسكو و
مناسب با
برنامههاي
نيازهاي كشور ارائه مينمايند.
ـ اظهار نظر دربارة نشريات ادواري و ديگر انتشارات
كميسيون ملي و برنامهريزي جهت توسعه و تكميل
آنها
شوراي اجرايي  :اهم وظايف شوراي
اجرايي عبارتست از:
ـ كسب نظر از دولت در خصوص مشاركت در
برنامهريزي ،اجرا يا ارزيابي برنامهها و فعاليتهاي
بينالمللي ،منطقهاي و ملي يونسكو و پيشنهاد در
اين زمينه به دولت .
ـ تصويب آئيننامه كميتههاي ملي
ـ طرح و تعقيب نظرات و پيشنهادات جمهوري
اسالمي ايران در كنفرانس عمومي و ساير مجامع
يونسكو
 پيشنهاد برنامه و بودجه كميسيون به شوراي عاليبا نظر و همكاري دبيرخانه
 پيشنهاد اعضاي هيئت اعزامي به كنفرانسعمومي به شوراي عالي كميسيون ملي
يونسكو
 تصويب شرح وظايف كميتههاي ملي پيگيري و نظارت بر پيشنهادهاي جمهورياسالمي اير ان در مورد اجراي تصميمها و
توصيههايي يونسكو
ـ همفكري با دبيركل در خصوص اعضاي
هيئتهاي اعزامي به كنفرانسهاي منطقهاي و بين
دولتي
 همكاري در زمينة اجراي تصميمات و توصيههايشوراي عالي كميسيون
دبيرخانه  :اهم وظايف دبيرخانه عبارتست
از :
ـ تالش براي برقراري ،حفظ و بسط عدالت ،آزادي
و حقوق اساسي افراد انساني با الهام از اصول
اسالمي و پيگيري اهداف يونسكو از طريق همكاري
با اين سازمان و دفاتر وابسته آن
ـ مشاركت در فعاليتهاي يونسكو بهمنظور استقرار
صلح و ايجاد تفاهم متقابل ميان ملتها از طريق
اشاعه دانش و معرفت و اهتمام در امر نشر فرهنگ
و آموزش
ـ شناخت فرهنگهاي گوناگون جوامع و معرفي
فرهنگ اسالمي و ميراث فرهنگي ايران

ـ تعميم آموزش و و مبارزه با بيسوادي به عنوان
مانع عمده تعالي فكري و بسط توسعة فرهنگي از
طريق همكاري با يونسكو و مؤسسات تابعة آن
ـ همكاري و همگامي در ايجاد نظام نوين ارتباطات
بهمنظور مبادلة گستردة اطالعات در مقياس جهاني
و مقابله با انحصارطلبي قدرتهاي سلطهجوي
جهاني در اين زمينه
ـ ايجاد ارتباط بين يونسكو و سازمانهاي دولتي و
غيردولتي كشور كه در زمينههاي آموزشي ،تربيتي،
علمي ،فرهنگي و ارتباطات فعاليت دارند.
ـتسهيل و توسعة ارتباطات با كميسيونهاي ملي
يونسكو در كشورهاي ديگر بهويژه كشورهاي منطقه
و دفتر  Clusterتهران بهمنظور همكاري در
اجراي برنامهها و انجام مطالعات مشترك
ـ تهيه و تدوين پيشنهاديه بودجه ساليانه كميسيون
با مشورت شوراي اجرايي و ارائة آن به شوراي عالي
كميسيون ملي يونسكو
ـ تعيين مصرف وجوه و اموالي كه به عنوان هديه به
كميسيون ملي يونسكو تقديم ميشود.
ـ تأليف ،ترجمه و انتشار كتب و نشريات ادواري
يونسكو ومؤسسات ديگر علمي ،فرهنگي و تربيتي
ـ تدوين گزارش ساليانه فعاليتهاي كميسيون و
ارائة آن به شورايعالي

اهم وظايف كميتههاي ملي با استناد
آئيننامه مصوب كميتههاي ملي:

ـ تالش براي كسب آگاهيهايالزم و جمعآوري
اطالعات مورد نياز دربارة امكانات بالقوه و بالفعل
يونسكو و جامعة ملي ،منطقهاي و بينالمللي مرتبط
با آن
ـ برنامهريزي در جهت استفاده مؤثر از امكانات
يادشده اعم از اطالعات ،تجارب ،تجهيزات و ساير
كمكها و همكاريها بهمنظور تحقق اهداف و انجام
مسئوليتهاي كميسيون ملي يونسكو
ـ كوشش در توسعه ارتباط و تبادل اطالعات
بين وزارتخانهها ،سازمانها ،دانشگاهها ،مؤسسات
تحقيقاتي و مطالعاتي در زمينههاي مرتبط با
فعاليتهاي يونسكو در سطح كشور
ـ ايجاد هماهنگي در امر استفاده از كمكهاي
سازمانها و برنامههاي بينالمللي در زمينة بورسها،
خدمات مشاوران و كارشناسان واجد شرايط،
تجهيزات ،دورههاي آموزشي ،بازديدها و شركت در
همايشها و نشستهاي مربوطه
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ـ اعالم نظر به شوراي اجرايي در مورد مشاركت و
تركيب هيأتهاي نمايندگي دولت جمهوري اسالمي
ايران در مجامع ،بازديدها و دورههايي كه زيرنظر يا
با همكاري يونسكو و مؤسسات وابسته به يونسكو در
كشورهاي عضو تشكيل ميشود.
 همكاري با افراد و هيئتهاي اعزامي بهمنظورحسن انجام مسئوليتهاي محوله
ـ بررسي و اظهار نظر پيرامون گزارشها ،برنامههاي
ميان مدت و برنامه و بودجه دو ساله يونسكو و تهية
اصالحيهها و قطعنامههاي الزم و ارائة آن به گروه
هماهنگي مربوطه
ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به دستور مذاكرات
نشستها و اجالسهاي منطقهاي و بينالمللي كه
از طرف كميسيون ملي يونسكو در ايران به كميته
ارجاع ميشود.
ـ تعيين اصول برنامهها و چهارچوب فعاليتهاي
ساليانه كميته با توجه به تقويم فعاليتهاي يونسكو
ـ ارائه نظر به گرو ه هماهنگي مربوط پيرامون
طرحها و پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي و افراد
براي استفاده از برنامة مشاركت
ـ تهيه و ارائة گزارش فعاليتهاي كميته به گروه
هماهنگي مربوط جهت ارائه به شوراي اجرايي
كميسيون ملي يونسكو
ـ تشكيل كميتههاي فرعي و گروههاي كار براي
مطالعه و تحقيق در زمينههاي مورد عالقه كميته به
نحوي كه شركت افراد و سازمانهاي غيردولتي در
آنها به حد كافي ملحوظ شده باشد و كسب نظر و
استفاده از اطالعات آنان را ممكن سازد.
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
ملل با عوامل اصلی فعال در امر توسعه یعنی :دولت ،یونیسف در قالب برنامه های کشوری خود با سازمان
اخبار ایران و منطقه
شوراهای محلی ،دانشگاهیان ،سازمانهای جامعه مدنی ها و ارگان های متعددی همکاری می نماید که
UNDP
عمده آنها دولتی بوده اما با سازمان های غیر دولتی،
و بخش خصوصی ،همکاری تنگاتنگی در جهت
سایر آژانس های سازمان ملل و بخش خصوصی نیز
تقویت توسعه انسانی پایدار در جوامع روستایی و
شهری داشته است .این برنامه از سال  1345تاکنون همکاری می کند.
هیات رئیسه یونیسف شامل  36کشور بوده که به
همواره حضور فعالی در ایران داشته است .در طول
نمایندگی از همه نواحی به امر سیاست گذاری می
 www.undp.or.irاین سالها ده ها پروژه با تامین مالی یا مشارکت
پردازند .مقر مرکزی یونیسف در نیویورک بوده و 126
برنامه عمران سازمان ملل متحد در زمینه های
برنامه عمران سازمان ملل متحد شبکه جهانی
دفتر نمایندگی آن در سطح دنیا ،بیش از  160کشور،
مختلف همچون کشاورزی ،آموزش و پرورش امور
سازمان ملل متحد برای توسعه است .این برنامه که
حکومتداری ،مدیریت دولتی ،محیط زیست ،بهداشت ناحیه و منطقه را پوشش می دهند.
در سال  1965تاسیس شد ،کشورها را به دانش،
شما می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر درباره
و تجارت با موفقیت به اجرا درآمده است.
تجارب و منابع یکدیگر مرتبط ساخته و از ایجاد
یونیسف و فعالیتهای آن در سطجح جهان به سایت
تحول در آنها با هدف کمک به مردم برای ساختن
اینترنتی یونیسف www.unicef.org :مراجعه
زندگی بهتر حمایت می کند .برنامه عمران در حال
کرده و برای دریافت اطالعات در زمینه فعالیتهای
حاضر در  166کشور جهان فعالیت دارد و آنها را
این سازمان در ایران به آدرس www.unicef.
در تدوین و اجرای راه حل های خود برای مقابله
UNICEF
 org/iranرجوع نمایید.
با چالش های جهانی و ملی در زمینه توسعه یاری
می دهد .این کشورها نیز در جهت توسعه و افزایش
توانمندیهای خود از امکانات برنامه عمران سازمان
ملل متحد و طیف گسترده منابع انسانی آن استفاده
www.unicef.org
می نمایند.
در سال  ،2005رهبران جهان دستیابی به "اهداف ساخت جهانی شایسته به همراه کودکان
توسعه هزاره" تعهد خود را اعالم نمودند که از جمله یونیسف برای اولین بار با عنوان " صندوق بین
المللی امور اضطراری کودکان سازمان ملل متحد”
آنها هدف مهم به نصف رساندن نسبت مردمی که
در فقر مطلق به سر می برند می باشد .شبکه جهانی برای رسیدگی به وضعیت کودکان اروپا پس از جنگ
برنامه عمران سازمان ملل متحد تالشهای جاری در جهانی دوم تاسیس شد .این سازمان با هدف کمک
سطوح جهانی و ملی در جهت حصول به این اهداف به کودکان ساکن کشورهای در حال توسعه که فقر
گریبانگیر آنهاست .در سال  1332عضو ثابت سیستم
را با یکدیگر مرتبط و هماهنگ می نمایند .محور
سازمان ملل متحد شد.
فعالیتهای این برنامه بر پایه همکاری با کشورها
برای یافتن راه حلی برای مقابله با چالشهای موجود ماموریتی که برای یونیسف توسط مجمع عمومی
و نیز آگاه کردن دیگران از این راه حل ها قرار دارد .سازمان ملل متحد تعریف شده است .نظارت بر
اجرای پیمان نامه حقوق کودک پس از تصویب
چالشهای موجود شامل:
آن توسط این مجمع در سال  1368می باشد .این
.1حکومتهای مردم ساالر
پیمان نامه هم اکنون به عنوان پذیرفته شده ترین
.2کاهش فقر
.3جلوگیری از بروز بحرانو جبران صدمات ناشی از آن کنوانسیون در سطح جهان مطرح است و تنها دو
کشور سومالی و ایالت متحده آمریکا به آن نپیوسته
.4انرژی و محیط زیست
اند.
.5فناوری اطالعات و ارتباطات
رسالت یونیسف تاکیید بر ارتقای توجه ،حمایت و
.6و بیماری ایدز متمرکز شده است.
اجرای تدریجی کلیه مفاد پیمان نامه حقوق کودک با
برنامه عمران سازمان ملل متحد را یک هیات
اجرایی ،متشکل از  36عضو که نمایندگان کشورهای عنایت خاص به عالیترین منافع کودکان در هر زمالن
در حال توسعه و توسعه یافته هستند ،هدایت می کند .و هر مکان دارد ،به نحوی که اصول این پیمان نامه
بتواند پایه و اساس سیاست گذاریهای بعدی ،طرح و
" مدیر اجرایی برنامه عمران ملل متحد" باالترین
اجرای برنامه ها و فعالیت های معطوف به کودکان را
مقام اجرایی و سازمانی این برنامه می باشد.
در جمهوری اسالمی ایران ،برنامه عمران سازمان شکل دهد.
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برقراری اتباط موثر بین سازمانهای مردم نهاد
فعال در زمینه مقابله با بیابانزایی و تخریب سرزمین
به عنوان زمینه ساز ایجاد انسجام ،هماهنگی و
همکاری این سازمانها در راستای دستیابی به
اهداف مورد نظر می باشد .این خبرنامه سعی دارد
با معرفی سازمانهای مردم نهاد در سطوح ملی و
استانی اطالعات وتجربیات آنها را در اختیار سایرین
قرار دهد  .بدین لحاظ از کلیه سازمانهای غیر
دولتی مرتبط دعوت می گردد تا با ارسال اقدامات و
فعالیتهای خود ما را در دسیابی به این هدف یاری
نمایند .
در این شماره به معرفی انجمن جوانان حامی
طبیعیت خراسان ،انجمن حامیان کویر خراسان،
انجمن حریم سبز قم ،انجمن کودکان سبزاندیش
گیالن و انجمن جنگلبانی ایران خواهیم پرداخت.

انجمن جوانان حامی طبیعت خراسان
انجمن جوانان حامی طبیعت خراسان در سال 1384
با تالش عده ای از عالقمندان به طبیعت با کسب
مجوز از اداره محیط زیست خراسان رضوی فعالیت
خویش را آغاز نمود .این تشکل با هدف ارایه طرح
در زمینه حفظ ،احیاء توسعه و بهره برداری صحیح
از منابع طبیعی و محیط زیست -آشنا نمودن جوانان
با ذخایر جنگلی و اکوسیستم های جانوری -آموزش
جوانان در جهت حفاظت و صیانت از ذخایر جنگلی
و اکوسیستم های جانوری -همکاری با سازمانهای
ذیربط زیست محیطی و فعالیت در عرصه اجرایی
زیست محیطی -برقراری ارتباط با سایر تشکلها و
سازمانهای زیست محیطی داخلی و خارجی و تبادل
نظر با آنان.

مدیر هماهنگ کننده :محمد حسن کلیدری
تعداد اعضای فعال 50 :نفر
نوع فعالیت :غیر دولتی با فعالیتهای ملی
تلفن تماس05826222189 09155043262- :
فعالیتهای انجام شده توسط انجمن در عرصه
مبارزه با بیابانزایی در سطح استان و منطقه:
 -1برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پدیده بیابان
زایی و راه های مبارزه با ان ویژه اعضاء انجمن و
اعضاء سایر سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی
استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان
رضوی زمستان 1384
 -2برگزاری کارگاه علمی و آموزشی و بازدید از
پروژه های بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی در
شهرستان سرخس به مناسبت روز جهانی مبارزه با
بیابان زایی بهار 1385
 -3بازدید از روند رو به افزایش بیابان در عرصه
های منابع طبیعی و پروژه های انجام شده از سوی
دولت و بخش خصوصی در شهرستان گناباد با
همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی
تابستان 1385
 -4برگزاری کارگاه آموزشی بیابان زدایی با همکاری
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اداره فنی بیابان اداره کل منابع طبیعی خراسان
رضوی زمستان 1385
 -5برگزاری اولین همایش بیابان زدایی در سایه
مشارکت جوانان ایرانی ویژه دبیران سازمانهای مردم
نهاد زیست محیطی جوان شرق کشور در مشهد با
همکاری استانداری ،ادارات کل منابع
 -6بازدید از اکوسیستم دریاچه بزنگان به عنوان
یک اثر طبیعی ملی در بیابان های خراسان رضوی
در حاشیه برگزاری همایش بیابان زدایی در سایه
مشارکت جوانان ایرانی بهار 1386
 -7بازدید از پروژه های پیشگیری از روند بیابان
زایی در استان (مالچ پاشی ،بوته کاری و درختکاری)
در حاشیه اولین همایش بیابان زدایی در سایه
مشارکت جوانان ایرانی بهار 1386
سایر فعالیت های انجمن در سال های گذشته و
سال جاری:
 -1بذرکاری گونه های بومی استان در ارتفاعات
جنوبی مشهد زمستان 1384
 -2پاکسازی مسیر رودخانه های اخملد و کلیدر به
مناسبت روز جهانی پاسداشت روز جهانی آب بهار
1385
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 -3برگزاری کارگاه آموزشی با هدف آشنایی
اعضاء انجمن با حفاظت و صیانت از منابع طبیعی
با همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی
زمستان 1385
 -4برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با عوامل
تهدید کننده هوا در کالن شهر مشهد ویژه کادر
اجرایی پلیس راهوار مشهد با همکاری اداره کل
حفاظت محیط زیست استان زمستان 1385
 -5برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی گرامیداشت سال
پیامبر اعظم و روز هوای پاک ویژه کودکان سطح
شهر مشهد با همکاری اداره کل حفاظت محیط
زیست استان زمستان 1385
 -6چاپ پوستر گرامیداشت روز هوای پاک با
همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان
زمستان 1385
 -7چاپ بروشور نوروز و محیط زیست ویژه زایران و
مجاوران مشهد با همکاری اداره کل حفاظت محیط
زیست استان بهار 1386
 -8کمک به اداره کل حفاظت محیط زیست استان
در پروژه سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت
شده استان و پارک ملی تندوره پاییز 1386
 -9برگزاری کارگاه عملی اطفاء حریق در عرصه
های طبیعی (جنگل و مرتع) با همکاری اداره
منابع طبیعی شهرستان چناران ویژه اعضای شورا
روستاهای شهرستان چناران ویژه اعضای شورا
روستاهای شهرستان چناران پاییز 1386
 -10برگزاری مسابقه ماهیگیری به مناسبت
گرامیداشت روز جهانی محیط زیست در اکوسیستم
دریاچه بزنگان با همکاری اداره حفاظت محیط
زیست شهرستان سرخس بهار 1387
 -11شرکت در نمایشگاه دستاوردهای دولت مهر
در استان خراسان ئ همکاری با اداره کل حفاظت
محیط زیست خراسان رضوی بهار 1386
 -12برگزاری کالس ترویجی در محله های
عشایری شهرستان چناران ،کالت ،نیشابور و درگز
با هدف آشنایی و جوانان عشایر با منابع طبیعی و
حفاظت ،صیانت و بهره برداری صحیح از مراتع با
همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی بهار
1387
 -13برگزاری چندین برنامه درختکاری در سطح
پارکها و بوستانهای شهر مشهد با همکاری اداره کل

منابع طبیعی  ،سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
مشهد و سایر ساطمانهای مردم نهاد زیست محیطی
استان در سالهای 86 ،85 ،84
 -14عضویت انجمن در کمیته برنامه ریزی برنامه
پنجم سازندگی و شرکت مستمر در جلسات کمیته در
سال 1387

انجمن حامیان کویر خراسان
انجمن حامیان کویر خراسان به عنوان تشکل
زیست محیطی استان خراسان در سال  1378با
تالش عده ای از عالقمندان به طبیعت با کسب
مجوز از سازمان ملی جوانان فعالیت خویش را آغاز
نمود .این تشکل با هدف فرهنگ سازی زیست
محیطی و آگاهی مردم و ارتقاء دانش زیست محیطی
اقشار مختلف ،آشنایی عموم با اکوتوریسم ،ارایه
طرحهای متنوع و مفید زیست محیطی ،گسترش و
بسط اکوتوریسم کویر و بیابان ،فعالیت خود را آغاز
نمود.
مدیر هماهنگ کننده :مهندس سید احمد رونقی
تعداد اعضای فعال 8 :نفر
نوع فعالیت :غیر دولتی با فعالیتهای ملی
تلفن تماس09155623167- 09155619767-:
05614436634
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از فعالیتهای صورت گرفته این تشکل:
 -1اجرای طرح محیط بان داوطلب با همکاری
سازمان محیط زیست
 -2برگزاری همایش طبیعت کویر به همراه پیمایش
قسمتهایی از کویر
 -3همکاری با سازمان محیط زیست در برعهده
گرفتن قسمتی از وظایف سازمان
 -4تجهیز بانک اطالعاتی شبکه استانی با همکاری
اعضاء
 -5تهیه نقشه زمین شناسی و ماهواره ای با
همکاری سازمان نقشه برداری کشور
 -6ایجاد تجهیزات رسانه ای جهت برگزاری
کالسهای آموزشی – جلسات و همایشها
 -7راه اندازی چندین سایت اینترنتی و اطالع رسانی
 -8معرفی جاذبه های کویر و اکوتوریسم در سطح
استان و کشور با عرضه محصوالت فرهنگی
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار ایران و منطقه
 -9اجرای کالسها و کارگاههای آموزشی متنوع در
زمینه اکوتوریسم ،محیط زیست و حیات وحش
 -10مبارزه با قاچاق حیات وحش و شکار غیر
مجاز در منطقه خراسان جنوبی با مشارکت
مردمی
 -11راه اندازی کمپ گردشگری کویر با هدف
توسعه اکوتوریسم و معرفی جاذبه های طبیعت
کویر
 -12تهیه فیلم و کلیپ مستند از حیات وحش
کویر با همکاری سیمای خراسان جنوبی
 -13اجرای چندین همایش داخلی با شرکت
اعضاء
 -14برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی
 -15بررسی و انتشار تقویم فعالیتی زیست
محیطی انجمن در سال جاری
 -16شرکت در مسابقه عکس طبیعت و کوه
ایران و راهیابی به مرحله فینال
 -17یمایش صدها مسیر ناشناخته در دامان طبیعت
و کوه ها و کویرهای خراسان جنوبی
 -18تهیه کروکی و نقشه ها – ثبت اطالعات
توسط جوانان انجمن از مناطق مختلف کویر –
کوهستان – آبگیرها و ...

 -19کشف چندین اثر باستانی  .دو اثر ملی طبیعی
 -20عکسبرداری و تهیه بانک عکس فیلمبرداری و
تهیه کلیپ مستند از نقاط مختلف کویر با همکاری
شرکتهای تجاری
 -21اجرای اولین همایش کویرنوردی و جاذبه
های طبیعت کویر در سطح کشور با همیاری
کوهنوردان
 -22اجرای چندین برنامه دوچرخه سواری با هدف

 -38همکاری در تدوین و پیگیری پروژه
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و هوای پاک
گردشگری و اکوتوریستی بزرگ مارکوه
 -23اجرای چندین برنامه پاکسازی کوهستان با
بیرجند
شرکت ارگانهای مختلف
 -39طرح ریزی اولین همایش ملی کویر
 -24شرکت فعاالنه اعضاء انجمن در برنامه های
نوردی و جذابیتهای گردشگری کویر با
مختلف سازمان محیط زیست اعم از جلسات –
حمایت کمیته ملی طبیعت گردی
آمارگیری جانوران – مسابقات و ...
 -40طرح ریزی اولین دوره آموزشی
 -25مبارزه با قاچاق حیوانات و شکارچیان غیر
کویرپیمایی و مقابله با شرایط دشوار در
مجاز در منطقه
 -26تحقیقات مختلف علمی – زیستی با همکاری جهت محیط بانان
 -41طرح ریزی و اجرای تورهای یکروزه
اساتید دانشگاه دوستداران طبیعت و دانشجویان
گردشگری و اکوتوریستی با حمایت سازمان
عالقمند
ملی جوانان
 -27شناسایی چندین گونه عجیب و ناشناخته
و در دست تحقیق جانوری و گیاهی از قبیل  -42بازدید از پارک ملی تندوره شمال
خراسان رضوی در دو برنامه و تهیه عکس
ماهی کور درح – عقرب
و فیلم مستند از اکولوژی غنی پارک
سبز خور و...
 -43پیمایش زمینی قسمتهای زیادی از
 -28همکاری با سازمان محیط زیست در
کویر مرکزی ایران و شناسایی جذابیتها و
مبارزه با آالیندگان محیط
 -29تهیه طرح ها و گزارشات کارخانه ها استعدادهای طبیعی و اکوتوریستی منطقه
به همراه عکاسی و فیلم برداری از روستاها
و واحدهای صنعتی آالینده
و کویر
 -30پیگیری گزارشات مبنی بر وجود چند
 -44طرح ریزی و اجرای پروژه تکمیل
قالده یوزپلنگ در استان خراسان جنوبی
دوربین تله ای سنسورهای لیزری و
-31اکتشاف یک زیستگاه جدید
حساس به حرکت با قابلیت ارسال تصاویر
از زاغ بور و هوبره ،تحقیق و مطالعه و
به ماهواره و کنترل نامحسوس از راه دور
همچنین تهیه عکس از پرندگان فوق
 -32اجرای چندین تور اکوتوریستی جهت که جهت عکس برداری از حیات وحش و
کنترل تردد شکارچیان بسیار حائز اهمیت
بازدید از مناطق مختلف کویر و
می باشد.
جانوران آن
 -45راه اندازی سایت اینترنتی کویرهای
 -33اجرای اولین پیمایش دقهای نمکی
ایران جهت معرفی جذابیتها ،آموزش
کویر مرکزی با شتر به مسافت 170
کویرنوردی ،گیاهان و حیات وحش کویر،
کیلومتر
مناطق و روستاهای کویری و ...در آدرس:
 -34اجرای اولین پیمایش زمینی زیگزار
www.irandeserts.com
عظیم لوت
 -46ایجاد هسته محیط زیست و هسته
 -35بازدید از منطقه حفاظت شده
گردشگری در مرکز رشد علوم و فناوری
نایبند با همکاری انجمن یوزپلنگ و
خراسان جنوبی  ،تشکیل دفتر و تحویل
سازمان محیط زیست
تجهیزات اداری و رایانه ای با هدف
 -36بازدید از مناطق حفاظت شده هزار
ساماندهی ایده ها و طرحهای در رابطه با محیط
مسجد بهمراه برنامه کوهپیمایی و طبیعت
زیست و اکوتوریسم
گردی
 -47صعود پرافتخار و موفقیت آمیز چند تن از
 -37معرفی به عنوان نماینده سازمان
اعضاء انجمن به قلل هیمالیا در کشور پاکستان
میراث فرهنگی و گردشگری جهت اجرای
 -48شرکت در نمایشگاه بین المللی جاذبه های
تورهای یک روزه گردشگری در سطح
کویر در خراسان جنوبی و با راه اندازی غرفه عکس
استان
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
اخبار ایران و منطقه
طبیعت و تجهیزات طبیعت گردی
-49تهیه عکس طبیعت و انتشار پوسترهای متنوع
و رنگی از حیات وحش استان به سفارش سازمان
حفاظت محیط زیست
 -50طراحی و تدوین اولین کتاب آلبوم عکس
اکوتوریسم و سیمای طبیعت خراسان جنوبی به
سفارش سازمان حفاظت محیط زیست
 -51پیمایش و شناسایی بی سابقه مسیر تاریخی ده
سلم – شهداد(عبور از کویر بزرگ لوت) با همکاری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 -52همکاری با مطبوعات در جهت چاپ مستمر
مطالبی درباره استعدادهای گردشگری و نقاط دیدنی
استان در راستای معرفی جذابیتهای گردشگری
استان خراسان جنوبی و ارتقاء فرهنگ گردشگری
-53برگزاری جلسه و راهکارهای همکاری با کمیته
ملی طبیعت گردی و پیشنهاد طرحهایی در ر ابطه
با اکوتوریسم مناطق بیابانی و کویری کشور
 -54برگزاری اولین نمایشگاه عکس طبیعت و
اکوتوریسم خراسان جنوبی در پاییز 86
 -55برگزاری همایش بزرگ فرهنگی – ورزشی
گردشگری کویر در پاییز 86
 -56تشویق از سوی دبیر کمیته ملی طبیعت گردی
بابت فعالیتهای ارزنده در حوزه کویر
 -57سفر بزرگ اکتشافی به قلب کویر ناشناخته
لوت و نقطه سفر حیات و اولین صعود بشر به بلند
ترین کوههای شنی جان
 -58سفر به کشور امارات جهت بازدید از
فعالیتهای انجام شده در موضوع محیط زیست و
گردشگری کویر
انجمن حریم سبز قم
انجمن حريم سبز بعنوان تنها تشکل زيست
محيطي استان قم در سال  1379با تالش عدهاي
از عالقهمندان به طبيعت با کسب مجوز از سازمان
حفاظت از محيط زيست فعاليت خويش را آغاز
نمود.
در سال  1381پروانه فعاليت را از استانداري قم
دريافت نمود و در سال  1385با شماره ثبت 576
رسم ًا توسط وزارت کشور ثبت گرديد.اين تشکل
باهدف ارتقاء فرهنگ زيست محيطي خانوادهها

در راستاي افزايش مشارکت مردمي در تحقيق
حفاظت از محيط زيست و صيانت از منابع طبيعي
فعاليتهاي متنوعي را انجام داده است
مدیر هماهنگ کننده :مهندس عاتقه موسوی
تعداد اعضای فعال 230 :نفر
نوع فعالیت :غیر دولتی با فعالیتهای استانی
تلفن 09125518403 :
آدرس پست الکترونیکی:
harim_e_sabz@yahoo.com
نشانی سایت اینترنتی:
www.harimsabz.blogfa.com
الف -فعاليتهاي آموزشي
 -1برگزاري کارگاههاي آموزشي ويژه نونهاالن و
دانش آموزان مقاطع ابتدائي تا دبيرستان که تاکنون
بيش از  10000نفر ،پوشش داده شده است.
 -2آموزش صدها خانم (خانهدار و دانشجو)در
کالسهاي آشنايي با محيط زيست استان ،آشنايي
با گياهان مرتعي استان ،آشنايي با منابع آب و
صرفهجويي در آن ،پرورش گياهان آپارتماني،
پرورش قارچ خوراکي ،شناسايي گياهان دارويي
استان و نحوه استفاده از آن و ...
 -3نمايش فيلمهاي زيست محيطي و طراحي
نمايشهاي مختلف مرتبط با طبيعت.
ب-فعاليتهاي فرهنگي
 -1برگزاري مسابقات مختلف طراحي ،جدول،
انتخاب بهترين جمله زيست محيطي ،پوستر ،ساخت
بادبادک و ...
 -2برگزاري نمايشگاههاي مختلف از جمله :گل و
گياه ،نقاشي ،پوستر ،روزنامه ديواري و ...
 -3بازديد از مناطق مختلف زيست محيطي کشور
همانند :پارک ملي کوير ،پارک ملي گلستان،
جنگلهاي مازندران ،جنگلهاي حراء قشم و ...
 -4چاپ و انتشار کتاب درخت پير تنها ويژه
کودکان.
 -5تهيه مستند کوهستان پاک.
 -6مشارکت با صدا و سيماي مرکز قم در تهيه
برنامههاي خاص زيست محيطي.
ج -فعاليتهاي عرصهاي
 -1توزيع هزاران اصله نهال در بين اقشار مختلف
استان.
 -2کاشت هزاران نهال در نقاط مختلف استان.
 -3توزيع کيسه زباله در بين دانش آموزان و
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خانوادههاي آنها.
 -4پاکسازي تفرجگاهها و نقاط مختلف استان از
جمله پلنگ دره ،دو برادران و ...
د -پارهاي از فعاليتهاي ديگر
 -1عضو هيئت مديره کانون هماهنگي و حمايتي
تشکلهاي بخش کشاورزي استان.
 -2عضو هيئت مديره خانه سازمانهاي مردم نهاد
استان.
 -3عضو کميته آمايش سرزمين و محيط زيست
استان.
 -4عضو کميته آلودگي هواي استان.
 -5تاسيس تعاوني زنان هميار منابع طبيعي.
 -6شرکت در فعاليتهاي تحقيقاتي از جمله طرح
مطالعاتي بهرهبرداري از کتيرا در نقاط مختلف
استان.
انجمن حريم سبز در سال  1384موفق به کسب
عنوان تشکل برگزيده منابع طبيعي کشوري گرديد.
همچنين در سال  1385عنوان نمونه بخش مبارزه
با بيابانزائي استان را دريافت کرد.
هم اکنون انجمن حريم سبز بالغ بر  600عضو دارد
که صميمانه و بيهيچ چشم داشت در جهت داشتن
استاني آباد و پاک تالش ميکنند.
پارهاي از فعاليتهاي مقابله با بيابانزايي انجمن
حريم سبز
 -1شرکت اعضاي انجمن در کارگاههاي ويژه
بيابان.
 -2مشارکت در فعاليتهاي عرصهاي نظير کاشت
انواع گياهان بياباني (تاغ ،آتريپلکس و  )...در
سالهاي .1378-1379
 -3همکاري با اداره کل منابع طبيعي استان در
برگزاري کالسهاي آموزشي بيابان ويژه شوراهاي
روستايي و مروجين.
 -4مشارکت در طرح آبياري بوتههاي بياباني در
سالهاي .1387-1379
 -5برگزاري کارگاههاي آموزشي ويژه نونهاالن (با
موضوع حفظ فضاي سبز استاني راهي براي مقابله
با بيابانزائي).
 -6برگزاري دورههاي آموزشي ويژه دانش آموزان
در ضرورت جلوگيري از بيابان زدائي.
 -7برگزاري مسابقه نقاشي (رول  50متري) در
ضرورت حفظ طبيعت استان.
 -8توزيع نهالهاي مختلف در بين روستائيان به
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جهت باال رفتن سرانه فضاي سبز استان؛
 -9توزيع کتابهاي مختلف آموزشي در بين
مدارس و روستاهاي مختلف استان در راستاي
فرهنگ سازي حفظ طبيعت و مقابله با افزايش
بيابان.
 -10بازديد از نقاط مختلف بياباني استان از جمله:
دشت مسيله ،حوض سلطان ،کاروانسراي ديرگچين،
کوه نمک و حسين آباد ميش هست.
 -11بازديد از پارک ملي کوير در محدوده
استحفاظي قم و سمنان و آشنايي با پوشش گياهي
و جانوري آن و تهيه مستند از آن.
 -12پاکسازي بخشهايي از پارک ملي کوير
بخصوص محوطه اطراف قصر بهرام در سال
.1385
 -13بررسي معضالت ناشي از ورود آاليندههاي
فاضالبهاي صنعتي چرم شهر ورامين به نقطه
دشت مسيله ،حوض سلطان و درياچه نمک قم.
 -14شرکت در همايش بيابان در خراسان رضوي
که با همکاري اداره کل منابع طبيعي ،سازمان ملي
جوانان و سازمان مردم نهاد جوانان طبيعت مشهد
برگزار گرديد و بازديد از فعاليتهاي مهار بيابانزائي
استان.
انجمن کودکان سبز اندیش گیالن
انجمن کودکان سبز اندیش گیالن یک انجمن
غیر دولتی است که فعالیت خود را از سال 1384
با هدف کمک به گسترش برنامه های زیست
محیطی برای رشد و تکامل کودکان در گیالن
به کوشش جمعی از متخصصان تعلیم و تربیت،
مدیران ،دانشگاهیان و مربیان مراکز آموزشی
کودکان خردسال آغاز کرده است .این انجمن
در طی این زمان تاکنون طرح ها و برنامه های
متعددی را در گیالن با مشارکت سازمانهای دولتی
و غیر دولتی انجام داده است .کودکان سبز اندیش
با رویکرد ترویج تفکر پایه ای و ضرورت حفظ همه
جانبه از محیط زیست تاسیس شده است.
اهداف این انجمن شامل:
 -1یافتن روشهای خالق آموزشی زیست محیطی
برای کودکان

 -2آموزش و ترویج فرهنگ صلح سبز (اشاعه
آگاهیهای زیست محیطی)
 -3توانمند سازی مربیان و والدین در جوامع
مختلف در جهت رشد و تکامل ذهن کودکان در
حفظ منابع طبیعی
 -4آشنایی کودکان با  3عامل :ایجاد ،حفظ و
گسترش محیط زیست
 -5حفظ محیط زیست و آگاهیهای الزم نسبت به
عوامل تخریب کننده طبیعت
مدیر هماهنگ کننده :مهندس زهرا رستمی
تعداد اعضای فعال 585 :نفر
نوع فعالیت :غیر دولتی با فعالیتهای استانی
تلفن2243032-09113370147 :
فعالیتهای انجمن:
 1-1اجرای برنامه در تاریخ  29/10/1384با
موضوع هوای پاک (تهران دیگر نه) در سالن آمفی
تاتر محیط زیست همراه با برگزاری مسابقه نقاشی
و اجرای سرود و بازدید از موزه محیط زیست
گیالن با حضور  10مهد کودک و تعداد 250
کودک صورت گرفت
 -2اجرای برنامه در تاریخ  2/2/1385با موضوع
روز جهانی زمین پاک در بوستان کشاورز و با
همکاری سازمان بازیافت ،سازمان محیط زیست،
انجمن کودکان سبز اندیش گیالن و شبکه سبز
گیالن برگزار گردید و محور این برنامه پاک نمودن
رودخانه زرجوب و احیا آن که با حضور اعضای
شورای شهر و رییس سازمان محیط زیست و
اعضای انجمن کودکان سبز اندیش و گروهی از
مهدهای کودک و مدارس ابتدایی برگزار گردید.
یکی دیگر از محورهای این برنامه اعتراض کودکان
به سازمان آب و فاضالب شهری به رودخانه
زرجوب بود.
 -3اجرای برنامه در تاریخ  1385/2/3با موضوع
رود و دریای پاک در ساحل مروارید خزر .این
برنامه با برگزاری جشنواره بادبادکها و پاک سازی
نمادین ساحل با حضور  5مهد و تعداد  120کودک
نونهال با همکاری انجمن کودکان سبز اندیش
گیالن ،انجمن سبزپوشان گیالن و حمایت شبکه
سبز صورت گرفت.
 -4اجرای اولین جشنواره تنوع زیستی در تاریخ
 .1385/3/5این جشنواره با مدیریت انجمن کودکان
سبزاندیش گیالن و همکاری اداره محیط زیست و
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همکاری شبکه سبز شیالت در پارک قدس شهر
رشت برگزار گردید .ارایه خالصه فعالیتهای انجام
شده در آن روز :ایستگاه خمیربازی  -ایستگاه
نمایش -ایستگاه نقاشی  -ایستگاه آرزوها -ایستگاه
کاردستی -ایستگاه پبت نام پلیس تنوع زیستی
 -5برگزاری اولین جشنواره " تا رهایی" در تاریخ
 :1385/5/4این جشنواره با همکاری و مدیریت
انجمن کودکان سبزاندیش گیالن ،سازمان محیط
زیست ،سازمان شیالت و شبکه سبز برگزار گردید.
هدف طرح برنامه :مراقبت از بچه ماهیان در تاالب

انزلی .ضرورت طرح :آگاه سازی و ایجاد حساسیت
اهالی نسبت به موضوع ،رهاسازی ماهیان استخوانی
بصورت نمادین با دو گروه در تاالب -1:ضامن
رهایی  -2رهایی بخش
 -6اجرای برنامه نقاشی بر روی اتوبوسهای
اتوبوسرانی :با هماهنگی سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری و اجرای طرح از انجمن کودکان
سبزاندیش استان گیالن تعداد  5دستگاه اتوبوس
از سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهر رشت به
امانت گرفته شد و کودکان به ذوق خود مجموعه
نقاشی های خود را بر روی بدنه آنها منقش
ساختند .این نقاشیها که با مضمون هوای پاک با
استفاده از گواش طراحی شد به شکل زنده ای بر
روی اتوبوسها نقش بست و پس از مراسم نقاشی
اتوبوسها حامل کودکان و نقش بسته به نقاشی
های آنها با شعارهای خاص این روز در سطح
شهر به گشت زنی و فرهنگ سازی پرداختند.
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این حرکت در سطح استان بسیار مورد توجه قرار
گرفت.
 -7انجمن کودکان سبز اندیش از  15لغایت 17
اسفند  1386به مناسبت هفته منابع طبیعی اقدام
به برگزاری سایه های سبز نمادی از تفکر خالقانه
کودکان که یک رویکرد نوین در آموزش است به
جهت شناخت و درک آنان به اهمیت و مراحل
رشد گیاهان به صورت نمایش خالق به مدت
 3روز نمود .کارهای دستی خالقانه کودکان به
جهت بازدید عموم و مسوولین و تشکلهای زیست
محیطی ،مدیران و مربیان در سالن اجتماعات
بهزیستی استان گیالن به نمایش گذاشته شد.
 -8النه گذاری پرندگان در تاریخ  1386/3/18با
همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن
کودکان سبزاندیش گیالن و همکاری جمعی از
مهدهای کودکان استان گیالن برگزار گردید.
این برنامه با هدف ترویج و گسترش حمایت از
پرندگان و محیط زندگی آنها در رابطه با گسترش
فرهنگ آپارتمان نشینی و کمبود فضای سبز برای
زندگی پرندگان برگزار شد .در این برنامه برای
کودکان مهدهای کودک در پارک قدس رشت برای
پرندگان بر روی درختان نصب گردید.
 -9مراسم آغاز به کار پلیس همیار محیط زیست
دی ماه  1386سازمان حفاظت از محیط زیست:
انجمن کودکان سبز اندیش گیالن بعذ از  4سال
فعالیت خود با همکاری سازمان حفاظت از محیط
زیست به مناسبت هفته هوای پاک اولین مراسم
آغاز بکار پلیس همیار کودک محیط زیست
را در کشور برگزار نمود .این برنامه با شرکت
مهدکودکهایی که مجری این طرح بودند و با
حضور مدیر کل محترم سازمان حفاظت از محیط
زیست و مسوولین نیروی انتظامی و معاونت و
کارشناسان امور اجتماعی بهزیستی استان گیالن در
سالن محیط زیست برگزار گردید و با اهدا کاله و
لباس ویژه طراحی شده به  150کودک کار خود را
رسما آغاز نمود .این مهئها متحد شدند کع در طول
هفته  2ساعت به آموزش مسایل زیست محیطی به
کودکان توجه ویژه ای داشته باشند.

جامعه جنگلبانی ایران
کشور ما سرزميني است پهناور و بزرگ که در
منطقه خشک و نيمهخشک جهان قرار گرفته
است و داراي تنوع اقليمي زيادي است که اين
تنوع اقليمي ،اقاليم رويش متنوعتري بوجود آورده
است .بديهي است اين تنوع اقليمي ،اقالم مختلف
ايران يا تمدنهاي مختلف و کهن و شيوههاي
زندگي و معيشت ويژه هر اقليم را پديد آورده
و قرنهاست که در ايران با شرايط مختلف آب
و هوايي خو گرفته و زندگي ميکنند و همواره
از منابع طبيعي کشور بهره برده و با توجه به
فرهنگ خود آنرا حفظ نمودهاند .والکن در قرون
اخير با توجه به رشد جمعيت و افزايش نيازها و
گاه ًا حرص و آز عرصههاي منابع طبيعي دچار
مخاطره گرديده است .لذا حدود  90سال است که
دولتها به طرق مختلف توليگري و تصديگري
منابع طبيعي را بعهده گرفته و بويژه در  40سال
اخير منابع طبيعي توسط دولت مديريت گرديده
است که اين شيوه سرپرستی شبهات مثبت و
منفي زيادي در تبادل داشته و ميتوان گفت در
بيشتر مناطق بعلت شيوههاي معيشت و زندگي
و پشتيباني  ......ناآگاهانه دستگاههاي خدماتي
شيوه مديريت دولتي با تضاد و تقابل مواجه و
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عرصههاي منابع طبيعي بيمهري و تخريب و
تجاوز واقع شده است لذا در اين رهگذر است که
بخشي از کارشناسان و متخصصين منابع طبيعي
بر آن شدند تشکالتي غيردولتي بوجود آورند
که به طريق مقتضي با اطالعرساني بصورت
مشخصي و علمي و آگاهي بخشي به مسئولين
نظام و کشور همينطورکه مردم به حفاظت و
بهرهبرداري صحيح از اين منابع کمک نموده و
در کنار دولتها توسعه متوازن ،عادالنه و آگاهانه
کشور را پيگيري نمايند .چون کشور توسعه يافته
منابع طبيعي و محيط زيست توسعه يافتهاي هم
خواهد داشت.
يکي از اين تشکلها جامعه جنگلباني ايران است
که در سال  1382با مجوز رسمي وزارت کشور
تشکيل گرديده و با هيات مديرهاي مرکب از 5
نفر در سطح ملي فعاليت مينمايد.
جامعه جنگلباني ايران تشکلي صنفي ،علمي،
تخصصي و غير سياسي ،غيردولتي و غيرانتفاعي
است که مرکز اصلي آن در تهران و برابر ماده 15
اساسنامه خود در بيشتر آنها داراي نماينده بوده
و در بيشتر استانهاي کشور داراي شعبه است
که در سيستم هيئت مديره انتخابي اعضاء اداره
ميشود و داراي اهداف زير است:
 -1اطالعرساني در زمينه معرفي و شناخت
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ارزشهاي اکولوژيک و زيست محيطي منابع طبيعي
تجديد شونده به مسئولين نظام و مردم؛
 -2بهينهسازي امور حفظ و احياء و توسعه منابع
طبيعي تجديد شونده کشور ،فعاليت در جهت
بهرهگيري از صاحبنظران و متخصصين منابع
طبيعي تجديد شونده؛
 -3همکاري با مسئولين منابع طبيعي تجديد شونده
به منظور ارزيابي سياستها ،برنامهها ،فعاليتهاي
اجرايي از طريق نقد و بررسي و تحليل مسائل و
مشکالت و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت رفع
آنها؛
 -4برقراري زمينه ارتباط با جوامع علمي و
تخصصي داخلي و بينالمللي و بهرهبرداري از
يافتههاي جديد علمي و فني در ارتباط با منابع
طبيعي تجديد شونده؛
 -5توصيههاي الزم به منظور زمينهسازي و
برقراري هماهنگي بين سازمانهاي آموزشي،
پژوهشي و اجرايي مرتبط به منابع طبيعي تجديد
شونده؛
 -6ايجاد و تقويت انگيزههاي الزم در کارشناسان
و متخصصين منابع طبيعي تجديد شونده کشور و
دفاع از حقوق صنفي آنان؛
 -7زمينهسازي در جهت مشارکت عادالنه مردم
بويژه بهرهبرداران واقعي عرصهاي منابع طبيعي در
سطوح سياستگزاری ،برنامهريزي ،اجرا و نظارت؛
 -8برگزاري گردهماييها و نمايشگاههاي علمي
تخصصي در رابطه با اولويتها و نيازهاي منابع
طبيعي تجديد شونده کشور؛
 -9انتشار نشريه علمي ،تخصصي و ترويجي در
زمينه هاي مرتبط؛
 -10شناسايي و ارزيابي نيروهاي تخصصي آزاد در
جامعه و فراهم نمودن زمينه مشارکت عملي آنها در
فعاليتهاي امور منابع طبيعي تجديد شونده؛

فرهنگ و ارشاد اسالمي در مرداد ماه ......... 1385
خبري ،تحليلي ،اطالعرساني ،پژوهشي و آموزشي؛
 -11ايجاد ،تقويت و ارتقاء ارتباط با ساير
 -12انتشار  9شماره ماهنامه تاکنون؛
تشکلهاي ذيربط منابع طبيعي تجديد شونده؛
 -13برگزاري همايش سازمانهاي مردم نهاد در
 -12حمايت وتقويت از تشکلهاي غيردولتي
هفته منابع طبيعي سال  1385در موسسه تحقيقات
هماهنگ با اهداف جامعه؛
جنگلها و مراتع کشور؛
که با توجه به اهداف فوق فعاليت خود را در سطح
کشور آنجا نموده و تاکنون حدود  2000نفر بعنوان  -14همکاري در برگزاري همايش حفاظت از
عضو ثبت نام نموده که تاکنون براي  450نفر آنان جنگل و همايش ملي آينده جنگلهاي ايران
دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران؛
کارت عضويت صادر گرديده است.
 -15ارائه پيشنهاد و اعالم نظر کارشناسي
اعضاي جامعه جنگلباني ايران متخصصان و
کارشناسان رشتههاي منابع طبيعي و محيط زيست درموضوعات مختلف منابع طبيعي تجديد شونده و
محيط زيست دهها مورد؛
در سطح کشور ميباشند که در بخشهاي مختلف
آموزشي پژوهشي و تحقيقات ،اجراء بخش خصوصي  -16اعالم نظر و موضوعگيري در موارد متعدد
مختلف؛
و آزاد به فعاليت ميپردازند.
جامعه جنگلباني ايران پس از دريافت پروانه فعاليت  -17اقدامات متنوع در زمينه حمات از تشکيالت
به شماره  42 381/2-الف مورخ  83/11/5از وزارت منابع طبيعي کشور و حفظ استقالل آن؛
محترم کشور فعاليت خود را رسم ًا آغاز نموده و اهم  -18همکاري و نشستهاي متعدد با انجمنهاي
علمي و سازمانهاي مردمنهاد و مشارکت با آنها؛
فعاليتهاي آن بشرح ذيل ميباشد:
 -1سازماندهي جامعه و تقسيم مسئوليت و وظايف  -19برگزاري جلسات پرسشو پاسخ با خبرنگاران
رسانهها؛
بين اعضاء هيئت مديره؛
به طور خالصه ميتوان گفت جامعه جنگلباني
 -2تشکيل دبيرخانه و افتتاح حساب؛
ايران با توجه به شرايط منابع طبيعي محيط زيست
 -3طراحي و ثبت عالمت جامعه؛
 -4ثبت جامعه در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت کشور توانسته است با بضاعت فني و تخصصي
خود در کشور اعالم موجوديت نموده و تالش
صنعتي کشور؛
نمايد در جهت تحقق اهداف خودگام برميدارد
 -5تشکيل کميتههاي فني بيابان ،جنگل ،مرتع،
امروز بنا به اظهار اغلب انجمنهاي علمي مرتبط،
محيط زيست ،آبخيزداري و فرهنگي پشتيباني؛
سازمانهاي غيردولتي منابع طبيعي و محيط زيست
 -6تشکيل نمايندگي در استانها و ايجاد شعبات
و دستگاههاي دولتي زيربط از تشکلهاي شناخته
مستقل در ده استان کشور با انتخاب هيات مديره
ً
شده و نسبتا فعال تلقي ميگردد.
استاني؛
 -7معرفي جامعه به مجامع مختلف از جمله رياست
جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي ،دستگاههاي
اجرايي دولتي ،دانشکدههاي ذيربط ،موسسات
تحقيقاتي و پژوهشي ،سازمانهاي مردمنهاد،
مهندسين مشاور منابع طبيعي ،انجمنهاي علمي
زيربط و صنايع چوب کشور ،تالش در جهت
توانمندسازي تعدادي از سازمانهاي غيردولتي با
حضور در عرصههاي مناطق جنگلي و تشکيل
گروههاي آموزشي؛
 -8تهيه و تدوين و ارسال آئيننامههاي اجرائي؛
 -9عضوگيري و صدور کارت عضويت براي اعضاء؛
 -10تدوين و انتشار خبرنامه؛
 -11اخذ مجوز انتشار ماهنامه طبيعت سبز از وزارت
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
مدیریت پایدارآب و خشکسالی

اخبار ایران و منطقه
sustainable management of water and drought
از فاطمه ظفرنژاد ،پژوهشگر آب
znejad@hotmail.com
باورهای ایرانیان از دیرباز با طبیعت و جلوه های
آن گره خورده است .چکامه زیبایی که در اوستا
به نام الهه آب و رودها "آناهیتا" سروده شده است
نشان دهنده ارزش گذاری این قوم برای آب و
رودخانه هاست .ایرانیان از نخستين اقوامي بودند
كه روشهاي توسعه منابع آب را آزمودند و به
جهانيان آموختند :ساخت آبراهه ،چرخچاه ایرانی،
قنات ،آب بندان ،و حتی سدهاي كوچك و کارامد.
ایرانیان باستان آب را مهریه دختر پیامبر می
دانستند و روشهاي پايدار كاربرد آبهاي سطحي
و زيرزميني را با هماهنگي مصرف در سالهاي
خشك و تر و بدون تخريب محيط بكارميگرفتند.
ایرانی درگذشته با رفتاری هوشمندانه از طبیعت
بهره برداری می کرد بدون آنکه رودها و دهانه
ها و تاالب ها و سایر پیکره های آبی را بخشکاند
و یا سفره آب زیرزمینی دشتهاو سیالبدشتها را
تخریب کند .ایرانیان صرفه جویی در مصرف را
همواره رعایت می کردند و درخشکسالی ها همراه
با صرفه جویی بیشتر ،الگو و سطح کشت را تغییر
می دادند .کوچ موقت نیز از راههای دستیابی به
توان مناطق کمتر متاثر از خشکسالی بود.
ناپایداری شدید ناشی از ساخت بيرويه سدها در
 5دهه گذشته ،آسیب زیادی به رودهاو پیکره
های آبی سطحی و زیرزمینی و نیز سیالبدشت ها
تحمیل کرده و نیز مصرف منابع آب را باآهنگي
بسيار بیشتراز نرخ پايداري آن در سرزمین باالبرده
است .با ساخت سدها نه تنها رودها خشکیده که
سامانه های پایداری چون قنات های چندهزارساله
با همه آوازه بلندشان در هماهنگی با ترسالی
و خشکسالی ،تخریب شده است .خشکسالی به
مایادآوری می کند که سدسازی بی رویه با همه
هزینه های نجومی و منابعی که برایش خرج شده
ناکارآمد است و مدیریت یکسره مبتنی بر عرضه
آب بدون توجه به مبانی پایداری در یک سرزمین
خشک و نیمه خشک ،اشتباه بزرگی است.
تصمیم گیری های ناشفاف و بدون پاسخگویی
مشاوران و مجریان و پیمانکاران بخش آب به

سبب تصدی گری کام ٌ
ال دولتی در بخش آب،
گذشته از آنکه با اصل  44قانون اساسی ،موازین
توسعه پایدار ،و منافع ملی ناسازگاری دارد ،آسیب
زیادی نیز به محیط زیست واردکرده است:
رودخانه ها از جغرافیای کشورپاک شده اند (روخانه
کرج ،سفیدرود ،تجن ،و بسیاری از رودهای داخلی
ایران) بی آنکه کسی نظر واقعی جوامعی که
معیشت و زندگی شان با رودها پیوند خورده است
را پرسیده باشد .رودخانه پس از سد به بستری
خشک و بیابانی بدل می شود که حاکی از تخریب
کامل اکوسیستمی است که آب رودخانه مایه ادامه

می زند که بر جوامع انسانی و معیشت و معاش
آنها نیز اثرات منفی زیادی می تواند داشته باشد.
درصورت انجام مطالعات جامع در حوضه های
آبخیز کشور چه بسیار سدها ساخته نمی شد .هر
سد اثر زیادی بر باالدست و پائین دست خود دارد
و جنگل زدایی و بیابان زایی را تشدید می کند.
جنگل ها نیز درپاره از موارد دراثر ساخت سدها
آسیب می بینند .جنگلهای منگل ،البرز ،تجن،
سفیدرود ،شفارود ،....دراثر سدسازی و نیز رفتارهای
نابخردانه مانند ساخت کانال سراسری چالوس
سردابرود ،بشدت کاهش یافته اند.

چارچوب  :1پيامدهاي اكولوژيكي سد

تغيير در باالدست رودخانه تا مخزن
 .1تغيير در حجم آب
 .2تغيير در ريختشناسي رودخانه ،بستر ،وكنارهها از بابت افزايش حجم آب و نيز رسوبگذاري
 .3كاهش زيستگاههاي كناررودخانهاي و رودخانهاي و تنوعزيستي درباالدست رودخانه
تغيير درمحل مخزن و درياچه
 .1از ميان رفتن و حذف اراضي زراعي و باغي و جنگلها و مراتع و تپههاي مشرف به رودخانه و
درههاي اطراف در اثر زيرآب رفتن و تبديل بهدرياچه
 .2تغییر کیفیت آب دراثر تبخیر و شورشدن ،یکجاماندن و خوراكوري eutrophication
 .3حذف زیستگاه های رودخانه ای و کناررودخانه ای و تنوع زیستی در محل مخزن
 .4از میان رفتن روستاهاو جوامع بومی با خرده فرهنگهای کمیاب در مخزن ونیز دره ها و تپه های
مشرف به رودخانه
 .5زيرآب رفتن نقاط تاريخي و ميراث فرهنگي
 .6زيرآب رفتن ميراث ديداري و زيباييهاي طبيعي
تغييردرپائيندسترودخانه
 .1تغييردرميزانجريان ،توزيعزمانيجريان ،نوساناتطبيعيجريانآّب
 .2تغييردر ريختشناسي رودخانه ازبابتكاهش جريان
 .3تغييردركيفيتآبرودخانه درپائيندست
 .4كاهش زيستگاههاي كناررودخانهاي و رودخانهاي و تنوع زيستي درساحلپائيندست و سيالبدشت
حیات آن بود .سدسازی از عوامل قابل توجه بیابان
زایی بشمار می رود.
آبخیزها که از مهم ترین پیکره های طبیعی با
اکوسیستم های کام ٌ
ال ویژه هستند تخریب شده
اند .ساخت سدهای زیاد در یک آبخیز بدون نگاه
جامع به منابع و مصارف کنونی و آتی آن نه تنها
به محیط فیزیکی و جوامع گیاهی و جانوری آسیب
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تاالب ها و دریاچه ها از ساخت سدها آسیب زیادی
دیده اند .سد جیرفت نه تنها جنگل مه رویه را
تخریب کرد که تاالب جزموریان را با اکوسیستم
استثنایی آن از میان برد .تاالب چغاخور با ساخت
سد چغاخور در یک مرحله و افزایش ارتفاع بی
فایده آن در مرحله دوم به تخریب تهدیدشد.
دریاچه های پریشان ،بختگان ،ارومیه و بسیاری
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دیگر پیکره های آب شیرین و شور کشور بشدت از
سدسازی آسیب دیده اند و می بینند.
منطقه
ایران و
اخبار
رودخانه
بیند .سد تجن،
آسیب زیادی می
دهانه ها
تجن را که رگ حیات ساری بشمار می رفت

خشکاند و اکوسیستم غنی این رودخانه و دهانه
تجن در دریای مازندران را ویران کرد بدون
آنکه زمین دیمی را به آبی تبدیل کرده باشد.
این سرنوشت برای بابلرود و دهانه زیبای آن در

بابلسر نیز رقم زده شده است و باآبگیری سدالبرز
(بدون ارزش افزوده و بازدهی اقتصادی برای مردم
منطقه) شاهد مرگ بابلرود خواهیم بود و البته
خانوارهای زیادی که معیشتشان با این دهانه زیبا

چارچوب شماره  2گزینه های تامین آب و نیرو بدون سدسازی
 )1برنامهريزيكاهشهدررفتآب * :كاهش هدررفتآب درشبكههايكشاورزي(بيش از :)65%بهسبب رهاسازي بيشازنياز،تبخير ،نشتازنهرها ،آبياري
درساعاتگرم و ..با توجه به حجم کاربرد آب در کشاورزی ،کاهش هدررفت در شبکه های کشاورزی می تواند به معنی دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جدید
در هر سال و جایگزین صدها سد باشد .هدررفتآب درشبكههاي شهري بهسبب نشت ،كهنگي ،پوسيدگيلولهها ،فشار زياد درخطوط و...است .كاربرد راهكارهاي
كارا براي كاهش هدررفت مانند نصب قطعكنندههاي خودكار براي فوريت درزمانخرابيخطوط ،نصب سامانههاي نشتيابي سريع ،كاهش فشار آب در لولهها و ...در
شبكههاي شهري به معنی دستیابی ساالنه به چند صد میلیون مترمکعب آب جدیداست که جامعه را از وجود شمار زیادی از سدها بی نیاز می سازد.
 )2برنامهريزيكاهشمصرف :كاهش مصرف دركشاورزي :جايگزيني روشهاي آبياري باهدررفت كم مانند روشهاي قطرهاي ،لولههاي
ترويجرعايتنرخپايداري آب ،كاربرد ابزارهاي اقتصادي
كمفشار،آبفشانهايكمفشارو… گسترش واريتههايكمنيازتر بهآب ،كاربردروشهايآبياريموثر،
ِ
كاهش مصرف در شهرها :اجباريكردن ساخت وكاربرد شيرهاي پايشگر در برنامههاي شهرسازي ،برنامهريزي نصب كنتورهاي مجزا براي خانوارهاي مختلف در
مجتمعهاي مسكوني ،ظرفيتسازي و آموزش رعايت صرفهجويي در مصرف آب و...
 )3بازیافت :بازيافت زهاب كشاورزي ،مصرفدوبارهدركشت محصوالتكشاورزيمقاوم بهشوري ،باغات غيرمثمر ،فضاي سبز و جنگلكاري،وصنعت .بازيافت آب
شرب شهرها ،مصرف دوباره در باغاتغيرمثمر،كشتمحصوالتكشاورزيغيرخوراكي ،فضايسبز ،جنگلكاري ،صنعت .بازیافت آب به معنای یافتن منابع جدید آب
است.
 )4بازچرخاني و بازكاربردآب :بازچرخانيآب بویژه آب صنعتي ،الزام قانوني كاربرد چندباره آب در واحدها ،الزام صنايع به تصفيه كامل زهاب خود،
برنامهريزيمصرف فاضالب تصفيه شده صنايع در خود همان صنايع،درفضاهاي سبز و جنگلكاري ....در ژاپن میانگین مصرف آب صنعتی بیش از  20بار و در
ایاالت متحده بیش از  15بار است**.
 )5افزايش كاربردهرمترمكعب آب :کاربردهرمترمکعب آب درکشور با توجه به راندمان آبیاری و کاربرد آب شهری و صنعتی کمتر از  0.4است که باید برای
افزایش آن تا بیش از یک ،برنامه ریزی بنیادی انجام شود .افزایش کاربرد هر مترمکعب آب تا بیش از  1به معنی آنست که حتی اگر زمینهای آبی کشاورزی کشور
 1.6برابر رقم کنونی شود و نیز جمعیت شهرها تا  1.5برابر رقم کنونی افزایش یابد مابدون نیاز به سدها قادر به تامین نیاز ملی خواهیم بود.
 )6كاربرد ابزارهاي مالي دربخشآب :كه سريعترين اثربخشي را دارد و درحقيقت مصرفكننده را خودبهخود بسوي كاربردكليه رهيافتهاي باال ميكشاند که
عبارتست از فروش حجمي آب (كه بويژه دركشاورزي به كاهش شديد مصرف خواهدانجاميد) ،تعيين آببها باتوجه به محدودیت آب در کشور و تخصيص موثر،حذف
يارانه کور و نرخگذاري درست آب برپايه نرخ پايداري آن***
 )7مشاركت انجمنهاي غيردولتي وآب بران :در تصمیم گیری ها از موثرترین روشهای مدیریت پایدار بخش آب بشمار می رود که می تواند به ذخیره
بخش بزرگی از آب مصرفی دراثر مشارکت آب بران شهری و کشاورزی بیانجامد .درحقیقت انجمنهای آب بران ،یامصرف کنندگان آب،ازبابت پیوندنزدیک بامساله،
اصالح کنندگان بالقوه سامانه مصرف و تقاضا بشمارمی روند و می توانند میلیاردها مترمکعب آب را صرفه جویی و بازیافت کنند.
)8توسعه واحیای قناتها :این میراث  4هزارساله ایرانیان که پایدارترین روش کاربرد آب زیرزمینی ،بشمار می روند ومسائل مزمن سفره های زیرزمینی
تخلیه شده درپی چاه کنی و تلمبه بی رویه آب را درپی ندارندو توهم دسترسی به آب نامحدودایجادنمی کنند ونیز به نشست زمین دراثربرداشت بی رویه آب و
خالی شدن سفره نمی انجامند و بهره برداری متناسب درسالهای کم آب و پرآب را میسر می سازند .متاسفانه بسیاری از قناتهای کشور زیر مخزن سدهااز میان
رفت(سدبارنیشابور ،سدنهرین طبس ،سد ماشکید سدسورک و)....
 )9گردآوری و دروی باران :همانند آب بندانهای مازندران و گیالن از دیگر روشهای تامین آب است که با موفقیت کامل از صدها سال پیش انجام می شده
است .به یمن این روش
 )10استفاده از آب شیرین کن ها :که بویژه در نواحی کنار خلیج فارس تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد و جزایر و کشورهای خلیج فارس همه آب
مصرفی خودرا از این روش بدست می آورند .آب بدست آمده از آب شیرین کن ها برای مصارف صنعتی ،کشاورزی،فضای سبز و مصارف شهری کام ٌ
ال مناسب است
و البته قیمت تمام شده آن ازهرسدی ارزانتراست.
*براي آگاهي بيشتر درزمينه كاهش هدررفت وكاهش مصرف نگاهكنيد به كتاب "آخرين واحه" نوشته ساندراپوستل ترجمه دكتر امين عليزاده،
**برايآگاهيازتجربهجهان درزمينه بازيافت آب نگاهكنيد به نشريه "آب صنعتي با تكيه برجنبههاي اقتصادي"انوش نوري اسفندياري ،دفتر اقتصاد آب ،سازمان
مديريت منابع آب ايران ،وزارت نيرو.1380
***براي آگاهي بيشتر درزمينه نرخ پايداري به دو ماخذ زير نگاه كنيد:
 Peter J. Cook, "Sustainability & Nonrenewable Resources", Environmental Geosciences, Volume 6- No.4, 1999.D.J.Merrittes & Others, Environmental Geology – Newyork, 1998 -
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پیوندخورده است سرنوشت نامعلومی خواهندداشت .بهبود راندمان استفاده ازآن ايجادنميكند".
دكتر كديور در مقدمه  47صفحه ای بر نسخه
منطقهپیکره
سالها بامقاومت
اخبار سدمنگل
آغاز ساخت
ایرانکه و
فارسی کتاب "سدها و توسعه ،چارچوب جدیدی
کارشناسی دفتر فنی آب متوقف بود ،گذشته از
تخریب بخش بزرگی از جنگل های آمل ،باخسارت برای تصمیم گیری" ضمن ارائه تفسیری جامع از
نظام سدسازی کشور و متمرکز بودن همه تصمیم
مخزن بسیارپرهزینه ،سرنوشت تلخ مشابهی
گیری های آن در دست شرکت های دولتی،
برای منطقه و دهانه رودخانه هراز به دریادرپی
باتاسف مينويسد" :ايران .پس از چين و تركيه،
خواهدداشت.
ٌ
خودرا درمقام سوم سدسازي جهان ميداند".
پیامدهای مخرب یادشده غالبا در گزارشات
اماآيابايد ازاين بابت بهخودبباليم؟
طرحهاي آب نادیده مانده و در حقیقت مطالعات
الگوی این رویکردسدسازی ما یعنی امريكا پی
طرح های آب تنها پوششی برای ساخت سد
تالش و فشار محافل علمی دانشگاهی و سازمان
هستند .هیچ ارزیابی و راستی آزمایی برای فواید
های غیردولتی،ازدهه  70ميالدي به این سو نه
نسبت داده شده به سدهای کشوروجودندارد.
تنها سدی نساخته که ناگزير از برچيدن شمار
سدهای کشاورزی غالب ٌا بدون ساخت شبکه رها
شده اند 1 .میلیون هکتار شبکه مربوط به سدهای زيادي از سدهاي خود شده است ،و سد  32متري
ا ِلوآ ،سد  82متري گالينزكنيون ،سد  87متري
ساخته شده اجرایی نشده اند .بسیاری از سدهای
کشاورزی اص ٌ
كانديت ،و  4سد رودخانه لوئر اسنيك واشينگتن
ال فاقد هرگونه اطالعات و نقشه
جانمایی برای اراضی که باید آبیاری کنند ،بوده اند .نیز هم اینک با هزینه های گزاف دردست
برچيدن هستند .فرانسه در 1998دوسد را ازروي
و بنظرمی رسد تازمانیکه که این  1میلیون هکتار
شبکه ساخته شود سدهای یادشده عمر مفید خودرا سرشاخههاي لوار برچيد .هزینه سنگین برچيدن
سدها نشاندهنده اشتباهات بشر در ساخت وساز
تمام کرده باشند .البته اگر واقع ٌا اراضی مستعد
در آبخيزهاست .دکتر معصومه ابتکار با اشاره به
کشاورزی بی آبی وجودداشته باشد و همانند سد
لزوم توجه به تجربه جهان می نویسد"افراد باهوش
تجن اراضی پایئن دست همه آبی نباشند.
از اشتباه دیگران درس می گیرند ،افراد معمولی
درسال  2000نتایج بررسی کمیسیون جهانی
از اشتباه خودشان درس می گیرند و افراد کودن
سدها وابسته به سازمان ملل درباره  150سد
درسراسرجهان منتشرشد .دکتر قادر اسمال ،رئيس هرگز درس نمی گیرند".
ما باسدسازی ،آبخیزها ،رودخانهها ،جنگل ها ،و
این كميسيون می نویسد "بشر درقرن بيستم
پیکره های آبی کشور را ویران کردیم و بدون
بطورمتوسط هرروز يك سدبزرگ ساخت بيآنكه
کسب درآمدی درخور از صرف هزینه های نجومی،
تحليل مستقل و جامعي دردست داشتهباشد كه
تخصیص ناموثر منابع را به اقتصاد کشور تحمیل
چرا سدميسازد ..وآيا سرمايهگذاري بشر دراين
زمينه بازدهي مناسبي داشته است يانه؟" پتريك کردیم .البته شرکت های دولتی منتفع از سدسازی
از ادامه این وضعیت به هر قیمت دفاع می کنند و
مككالي درکتاب رودهای خاموش می نویسد
با زیرپاگذاشتن اصل  44قانون اساسی ،دستورکار
"هيچچيز يكرود را آن اندازه دگرگون نميكند
 21کنفرانس ریو که ایران نیز امضا کننده آن بوده،
كه يك سد .يك مخزن متضاد رودخانه است
و نیز با "غیرمتخصص" خواندن پژوهشگران و
–جوهره و طبع رود رفتن و جريان يافتن است،
نفی حقایق و یافته های روز جهان ،ثابت می کنند
اما جوهره يك مخزن ماندن است ".چارچوب
که هرگز درس نخواهند گرفت .تنها دخالت رده
شماره  1اثر سد بر اکوسیستمهای رودخانهای را
های تصمیم گیری بیرون از این چرخه و یاری
نشانمیدهد.
پژوهشگران و اندیشمندان جامع نگر و ملی می
ساندرا پوستل نويسنده کتاب "آخرين واحه" ،براین تواند در وضعیت کنونی تغییر ایجاد کند .گزینه
باوراست که "سياستهاي بخش آب در كشورهاي های پایدار تامین آب ونیرو بسیار ارزانترند و
پیامدهای منفی بسیار کمتری بر محیط دارند.
مختلف بجاي تشويق و ترويج صرفهجويي و
مصرف كارآمد و درست آب ،به عرضه هرچه بيشتر رهيافت تغيير وضعیت كنوني به مديريت پايدار آب
در چارچوب شماره  2آمدهاست.
آب گرايش دارند و بسياري از دولتها قيمتهاي
مغایرت رویکرد مدیریت سازه ای و سدسازی با
بسيار كمي براي عرضه آب تعيينکردهاند كه
اصل  44قانون اساسی و نیز توصيههاي سازمان
انگيزه چنداني براي صرفهجويي در مصرف آب يا
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ملل و کمیسیون جهانی سدها(نگاه کنید به کتاب
سدو توسعه) ،دستورالعملهاي توسعه پايدار (که
ایران از امضاکنندگان اسناد کنفرانس ریو 1992و
ریو 2002 ،+10بوده است) ،و با بيانيه های بین
المللی مانند بیانیه سنفرنسيسكو(چارچوب )3
و بيانيه"مديريت آبخيز (چارچوب  )4بدون هیچ
توجیه به هدررفت منابع مالی و طبیعی انجامیده
است.
بی توجهی به مطالعات طرح های سدسازی
عواقب زیادی داشته است .اجرای بسياري از
سدها پيش از اتمام مطالعات و اثبات توجيهپذيري
آنها آغازشدهاست" .طرح و اجرا" (تصميمگيري
واجراباطراحي همزمان)
برپايه مطالعات ابتدايي
ِ
پدیده ناخوشایند و توجیه ناپذیری است که با
کلیه موازین و ضوابط علمی و فنی مغایرت دارد
اما در بخش آب کشور بسیار رایج است و به
اشتباهات بزرگی نیز انجامیده است .اهمیت ندادن
به مطالعات و نتایج آن تاجایی است که رد توجیه
یک سد ازسوی یک مشاور ،بگزينش مشاور
ديگر و ساخت سد ميانجامد .خسارت مخزن
سد بارنيشابور آنرا فاقد توجيه ارزیابی کرد اما
متاسفانه مجری كار را به مشاور ديگري سپرد تا
با کورکردن قناتی فعال ،ساختگاهي خارج از بستر
(سه سد و دیواره) را برگزیند ،اراضي زراعي زیادی
را در مخزنش زيرآبببرد ،بدون راستی آزمایی
درآمدها ،باهزینه بسیار سنگین بر بودجهملی ،همان
اراضي راآبرساني كند كه قنات ميكرد .همچنین
اند سدهای نهرین طبس ،ماشکید ،سورک و ...
پیامدهای سنگین این بی توجهی به مطالعات
تقریب ٌا در همه سدهای کشور مشهود است بویژه
نارسایی مطالعات زمین شناسی ،هیدرولوژی،
اجتماعی و مشارکت مردمی،خسارت مخزن ،شبکه
های آبیاری ،اقتصادی ،زیست محیطی ،و ارزیابی
های تطبیقی ،كموبيش همه گیر است .سدهای
الر ،آبشينه و كرخه (بابيش از  8مترمكعب فرارآب)
شايد پرهزينهترين نمونههاي نارسايي مطالعات
زمین شناسی باشند  .لرزهخيزي ناشي از سدها
تاكنون در ايران مورد بررسي قرارنگرفته اما رابطه
ميان لرزشهاي زمين و مخزن سدها دربيش از
 70سد جهان بثبت رسيدهاست .درکشور زلزله
خیزی چون ایران تصمیم گیری های دقیق تری
برای پیشگیری از خطرات احتمالی بسیار ضروری
است .سدهای خالی بسیار از ساوه و پیشین تا
گاوشان نشانه بارز نارسایی مطالعات هیدرولوژی
و بیش برآوردهای متکی به آمارسازی های رایج
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است .آيندهنگري در مطالعات هیچ جایی ندارد.
باتوجه به عمر اقتصادي سدها (50سال) ،بايد
منطقه
اخبار ایران و
آورد رودخانهها باتوجه بهرشد جمعيت و مصرف
درآينده ،تعديلشود تا از بيشبرآوردها جلوگيريشود.
مطالعات جامع و معنی دار اجتماعی تقریب ٌا در
هیچیک از طرح های سدسازی کشور انجام نشده

است .و مهندسان "متخصص" برخالف گذشتگان
ما و معماران اندیشمند ایرانی با نگاهی کام ٌ
ال
تهی از نگرش به انسان و جوامع مختلف متاثر از
سدها در باالدست ،در مخزن ،و در پائین دست،
تنها ساخت و ساز به هر قیمت را هدف قرار داده
اند .مطالعات خسارت مخزن یا انجام نشده است

یا بشکل ناقص و فارغ از نگاه عمیق به جوامع و
خرده فرهنگهای ارزشمند و خاستگاه های تمدن
بشری و با نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی
اهالی مخازن و نیز ارزش میراث فرهنگی و دیداری
مناطق یادشده انجام شده و بیشتر به نسخه
های تکراری بی محتوا برای رهاکردن مهندسان

چارچوب شماره  3بيانيه سن فرنسيسكو
مديريت منابع آب ،سازمانهاي مدني و سدهاي بزرگ:
• هدفاز ساخت سد بايد بروشني تعريفشدهباشد وشالودههاي روشني براي سنجش موفقیت یا شکست آن درآينده پیش بینی شود.
• در زمان برنامه ريزي ،باید همه گزينههاي دستيابي به اهداف طرح ،اعم از سازهاي و غيرسازهاي ،بروشني تحليل گردد.
• هر دولت يا بنگاهي كه براي طرحهاي سدهاي بزرگ اعتبار تامين ميكند بايد دسترسي آزاد به دادههاي بكارگرفته شده و اطالعات طرح به شهروندان را اجازه
دهد.
• ارزيابي كامل پيامدهاي كوتاه و بلند مدت زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي طرح بايد انجام گيرد و براي بازبيني و نقد آن از سوي كارشناسان مستقل ،فرصت
كافي داده شود.
• همه مردم خسارت ديده از سد چه در محدوه مخزن و چه در پائيندست بايد از احتمال اثرگذاري طرح برهستي و زندگي خود آگاهباشند و بايد در فرآيند
برنامهريزي مورد مشورت و نظرپرسي قرارگيرند و اهرمهاي سياسي موثر براي رد طرح را داراباشند.
• همه مردمي كه خانهها ،زمينها يا معيشت خود را در سايه اجراي طرح سدسازي از دست ميدهند بايد به كمك موسسات حسابرسي خسارتشان تعيين و جبران
گردد.
• خطر شكستن سدها براي ايمني و زندگي مردم مي بايست تشریح شود و تحليل انجام شده بايد براي هركس كه در منطقه بالقوه متاثر از شكستن سد زندگي
ميكند بسادگي دسترس پذیرباشد.
• هر طرح آبياري همراه با يك سد بزرگ ،بايد نخست توليد خوراك براي مصرف محلي را درنظر بگيرد و سپس توليد محصوالت نقدي را هدف قرار دهد.
• هر طرح آبياري همراه با يك سد بزرگ بايد در راستاي بكارگيري پايدار اراضي كشاورزي ،يك برنامه جامع براي پيشگيري از شور و زهدار شدن زمينها تهيه
كند.
• طرح سدسازي بايد نشان بدهد كه هيچ پيامد زيانآور مهمي (مانند پيامدهايي كه به از دست رفتن حاصلخيزي خاك و يا شوري آن بيانجامد) بر عرضه خوراك يا
معيشت مردم وابسته به كشاورزي در سيالبدشتهاي پائيندست نخواهد داشت.
• طرح سدسازيبايدنشاندهد كه هيچتهديدي براي كيفيت آبمصرفي كساني كه در پائيندست زندگيميكنند دربر نخواهد داشت.
• طرح بايد سالمت مردم را بهبودبخشد و نبايد خطرشيوع بيماريهاي ناشي ازآب را افزايش دهد.
• پيامدهاي زيستمحيطي مصارف صنعتي وابسته به الكتريسيته توليدشده از سد بايد در برنامهريزي طرح در نظر گرفتهشود.
• طرح سدسازي بايد نشان دهد كه هيچ پيامد زيانآور مهمي برماهيگيري رودخانهاي ،دهانهاي و ياساحلي پائيندست خود ندارد.
• طرح سدسازي نبايد اثر زيانباري بر هيچ پارك ملي ،جايگاه ميراث فرهنگي ،مناطق درنظرگرفته شده براي كارهاي با اهميت علمي و آموزشي ،و يا مناطق
زيستگاهي گونههاي درخطر و يا در معرض نابودي داشته باشد.
• برنامه جامع جنگلكاري و مهارفرسايش درمخزن وحوزه آبخيز بايد با طراحي تلفيق گردد.
• برنامهريزي و مطالعات سدسازي بايد تعيين كند كه آيا طرح پايدار است يا نه .اين مساله بويژه به تجمع رسوب در مخزن ،شوري خاك و تغيير در ميزان ورودي
مخزن در پي تخريب آبخيزبازميگردد .اگرطرح پايدارنباشد يك برنامه ترميم و احيا بايد به مثابه بخشي از طراحي پروژه به آن پيوست شود.
• هزينههاي پيشبيني شده طرح بايد همه هزينههاي اقتصادي خسارتهاي زيستمحيطي ناشي از ساخت ،آمادهسازي ،نگهداري بهرهبرداري ،و نيز برچيدن سد را
دربرداشته باشد.
• تحليل اقتصادي يك طرح سدسازي بايد دامنه عدم قطعيت و احتمال تغيير در برآوردهاي هزينه و درآمد طرح را تعيين كند.
• درآمدهاي پيشبينيشده سدها بايد برپايه تجربه طرحهاي گذشته انجام گیرد.
• برنامهريزي سدهاي برقابي بايد تحليلي از فايدهها و هزينههاي ساير گزينههاي توليدبرق و حفاظت و ذخيره انرژي را ارائهدهد.
• براي اطمينان ازاينكه اجرا،بهرهبرداري و نگهداري سد وتجهيزات وابسته به آن ،دستيابي به فوايد پيشبيني شده طرح را امكانپذير می سازد ،بايد ابزارهاي
موثري ارائه شود.
• ماخد :رودهاي خاموش ،همچنين نگاه كنيد به سايت رودخانه هاي جهان www.internationalrivers.org
.D.J.Merrittes & Others, Environmental Geology – Newyork, 1998 -

27

(  )dry-netخبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
منطقهاست.
و جوامع شبیه
مردم و
اخباراز شر این
"متخصص"
ایران
جوامع بومي ساكن درياچه مخزن سدها ،که
غالب ٌا نگهبانان و وارثان بخش قابل اهمیتی از
تمدن کهن این سرزمین و خرده فرهنگ های
غنی آن هستند در سرنوشتی محتوم سكونتگاه،
معيشت ،و اراضي كشاورزي خودرا ازدستميدهند
و از تولیدکننده پرارزش کشاورزی به حاشیه
نشینان فاقد ارزش اجتماعی در منطقه یادرحاشیه
شهرهای اطراف بدل می شوند .جابجايي آنان،
محسوس یا نامحسوس ،بزورانجام ميشود .در
مخزن یکی از سدهای دردست ساخت غرب کشور
کشاورزی کهنسال به نگارنده گفت" :باما مثل
حیوان رفتار می کنند" .باآنکه مخزن سدها گاه
بسیار بزرگ هستند و برای نمونه درياچه كرخه
 162كيلومترمربع است ،اما مطالعات مناسبی
از مخزن آنها و ساکنان و مالکان اراضی آنها
دردست نیست .از  ،1375بخشنامههايي براي ارائه
طرح جایگزین معیشتی و سکونتی براي ساکنان
مخزن سدها تهیه و تنظیم شده اما تاكنون طرح
جايگزين معيشتي،سكونتي ارائه و اجرانكردهايم.
بوميان را در بهترين حالت با پرداخت مبلغي كم به
نزديكترين شهرها كوچاندهايم .عليرغم شمارزياد
سدهاي ساختهشده ،تاكنون پژوهشي درباره
سرنوشت جوامع بومي ساكن مخزن سدها انجام
ندادهايم .کسی که خانهاش در مخزن سد تجن را
ازدستدادهبود به نگارنده گفت بارها با نامه نگاری،
ناكافي بودن مبلغ دريافتي را اعالمکرده اما جوابي
دريافتنكردهاست.
مطالعات شبکه در بسیاری از سدهای کشاورزی
اص ٌ
ال انجام نشده است و به بهانه جدابودن شرح
خدمات سدسازی از شرح خدمات شبکه آبیاری،
حتی یک نقشه جانمایی درست از محل اراضی
کشاورزی منسوب به سد وجود نداشته است .و
البته بدون اطالعات مربوط به شبکه معلوم نیست
که چگونه مطالعات اقتصادی یا زیست محیطی یا..
به توجیه طرح منجر شده است.
کنترل سيالب های كوچك ومتوسط با سدها
تاحدودی امکان پذیراست اما سيلهاي بزرگ
خطرآفرينتر ميشوند .تجربه تلخ شکست سد
خاکی دشت با تلفات جانی و مالی زیاد از همین
نمونه هاست .که در تاریخ  19/5/80در پی
بارندگی که بهخودیخود ميتوانست خسارات بسيار
مديريت غيرسازهاي
كمتري داشتهباشد رخ داد.
ِ
کنترل سيالب با بهرهگيري از روشهای غیرسازه

ای آبخيزداري و سامانههاي هشدار سيل ايمنتر از
سدسازی است.
تغيير كيفيت آب مخزن در نقاط گرمسیر و مناطق
خشک و نیمه خشک بسیار محتمل است و به
سبب یكجاماندن و خوراكورشدن آب درمخزن
رخميدهد .نمونه آن سد ميناب در هرمزگان است
که برای تامین شرب بندرعباس ساختهشد اما
با ظهور پدیده خوراک وری و كاهش كيفيت و
بويناكي ،آب آن براي شرب و کشاورزی نامناسب
شد .درخواست جلوگیری از تكرار تجربه سد
ميناب ،در نظرات كارشناسي دفترفني آب برای
سدهاي شميل ،نيان (جايگزينهاي ناپايدار شرب
بندرعباس) ،وساير سدهاي كشور بازتابیافتهاست
 .مطالعات اليهبندي و پيشبيني كيفيت آتی آب،
پيش از تصميمگيري ضرورياست.
تبخير آب ازسطح درياچه سدها بسيار زيادتراز
رودخانههاست .تبخير ازسطح درياچه كرخه ساالنه
بيشتراز  30ميليون مترمكعب ،معادل حجم يك
سد بزرگاست .جریان اين آب در رودخانه ،سفره
زيرزميني دشتهاي پائيندست را تغذیه و كيفيت
خودرا حفظمیکرد.
ميراثفرهنگي تمدن بشري از كنار رودها
آغازشدهاست ،درهها بويژه در خاورميانه
ميراثفرهنگي ارزشمندي درخوددارند .کمابیش
همه سدهای ایران در دره هایی ساخته شده و می
شوند که خاستگاه تمدن بیش از  6هزارساله ایران
بوده است .سد کارون و بسیاری دیگر سدهای
خوزستان و غرب کشور و نیز سدهای فارس و
خراسان و.کرمان و ..در زمینه ازمیان بردن آثار و
میراث فرهنگی مثال زدنی هستند .اما مهمتراينكه
ازدسترفتن ميراثفرهنگي چندهزارساله بخاطر
ساخت سدهایی است كه کاربرد مستندی نداشتند.
سد سيوند داراي پيامدهاي منفي برآثارباستانیاست
و درعین حال ميراثطبيعي،ديداري کميابي رانيز
زيرآب ميبرد .عليرضا افشاري براين باوراست كه
"تنگه بالغي از كممانندترين موزه هاي طبيعي..
ايراناست.
تغيير در پائيندست ،بسبب كاهش ميزان آب
حتمیاست و اين كاهش غالب ٌا به حذف فیزیکی
رودخانه ،نابودي زيستگاههاي رودخانهاي ،و گونهها
ميانجامد و كيفيت آب كاهش مييابد .رودخانه
كرج روزگاري از رودهاي مهم ناحيه بشمارميآمد
كه نهتنها از جغرافياي كشور حذفشده و اراضي
و باغهاي حقابهبر پائيندست آن دچار مشكل
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شدهاند ،كه سفره زيرزميني باافت شديد سطح
آب روبروست .شكايتهاي زيادي مبني بر
خشك شدن انهار سنتي يا كم شدن آب چاههاي
سيالبدشت وجوددارد .درپي ساخت سدهاي زياد
روی سرشاخههاي كارون ،آب مصرفي در خرمشهر
بسيار شورشد .هدايت الكتريكي آب درتابستان
تا  17هزار ميكروموس برسانتيمتر رسيد .مردم
خرمشهر كه در پائينترين نقطه مصرفكننده آب
كارون هستند بابحران روبروشدهاند.
دكتر كديور مينويسد :تاكنون روندتصميمگيري
درنظام سدسازي ايران ،عموم ًا تصميمگيري
متمركز دولتي بودهاست .تصميمگيريها غالب ًا

بستر دریاچه بختگان

بیتوجه به مالحظات اقتصادي ،اجتماعي،
زيستمحيطي ،و بدون راستيآزمايي ادعاهاي
ساختگی درباره آورد رودخانه ،درآمدهاي اقتصادي،
وازهمه مهمتر بدون توجه به مردم ،حقابه بران
پائین دست ،متاثران از طرح يا نمايندگان آنها
انجامميشود.
توسعه شبكههاي كشاورزي بهانه ساخت بسياري
از سدها بودهاست .اما تقریبا در همه سدها غالب ًا
مستنداتی برای این هدف ارائه نشده است .نگارنده
درفاصله سالهاي  1376تا  1384همكاري با
دفترفني آب وزارت نيرو ،در كموبيش همه بيش
از  50سد بررسيشده كه هدفشان تامين آب
كشاورزي اعالم شدهبود ،با كمبودهاي كليدي
درزمينه مستندسازي دادهها و حتي جانمايي اراضي
كشاورزي برخوردكردهاست .بنابر برآورد کارشناسان
دفتر شبکه های آبیاری سازمان مدیریت منابع
آب کشور ،بیش از يك ميليون هکتار شبکههايي
كه هدف توجیه ساخت سدهابودند ،شناسايي
و اجرانشدهاند .سد دز بههدف توسعه آبياري
ساختهشد اما  17000کشاورز بومي از زمينهايشان
راندهشدند تا " 16000هکتار زمينهاي كشاورزان
راندهشده به شرکتهاي کشتوصنعت ميتسويي،
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
چيس منهتن ،بانکامريکا ،شل ،کمپانيجاندير،
و شرکت توسعهکشاورزیجهان واگذارشود" .سد
منطقه
ایران
اخبار
كشاورزيوساختهشد اما
تامين آب
حنا با هدف
باهمه ارزشي كه ويالهاي مشرف به درياچه آن
پيداكرد ،زمينهاي نيازمند به آب آن نامعلومماند.
سد قرهآقاج سميرم نيز هدفش راتامین آب
كشاورزي اعالمکرد اما اراضي آن شناسايینشد.
سد بهشتآباد بدون مستندسازي مصرف و بدون
بررسي پيامدها در پائيندست ،باادعاي ذخيره بيش
از يك ميليارد مترمكعب آب ،نياز به بررسيهاي
بسيار عميقتر با استانداردهاي روز جهان دارد
و گرنه مسالهساز خواهدشد .سد منگل عليرغم
مخالفت بدنه كارشناسي دفتر فني آب در زمينه
عدم توجيه اقتصادي ،زيستمحيطي ،ناروشنی
فوايد و اراضي كشاورزي ،و خسارت مخزن بسيار
سنگين ،بدون ژرفنگري الزم باجرارفت .سد
البرز نيز سرنوشتی مشابه داشت  .كانال سراسري

چالوس نيز ازديگر جلوهفروشيهاي مديريت
سازهاي بخش آب با فوايد نامعلوم است كه هدف
آن تامين آب كشاورزي اعالمشدهبود اما بدون
راستيآزمايي و جامعنگری بهاجرارفت .انجام
مطالعات تطبيقي ميتواند ابهامات را روشنسازد.
گزینههای سدها 10 -گزینه ارائه شده درچارچوب
 2بسیار روشن و گویا هستند و عمدت ٌا اصالح
رفتار و پرهیز از هدررفت ،روشهای غیرسازه ای و
احیاری سامانه های ملی تامین آب مانند آب بندان
ها و قنات ها ،و نیز پاره ای روشهای نوین مانند
آب بندان ها را دربرمی گیرند.
آب بندان ها در حقیقت همان روش گردآوری
و دروی باران یا  rainharvestingبشمار
می روند و در مازندران و گیالن بخوبی و
باهزینه هایی غیرقابل مقایسه با سدها بکار
گرفته می شوند .استخرها و آببندانها (به شيوه
کشاورزان مازندراني و كوهپايههاي البرز) آب باران

در فصول سرد را بهخوبي گردآوري ميکند ودر
فصل خشک بهمصرفميرساند .بازدیدی از آب
بندان های بابلسر و توابع آن که درنهایت زیبایی
و کارایی آب شالیزارهای اطراف خود را تامین می
کنند این پرسش را پیش می آورد که اساس ٌا سد
البرز چرا و با کدام توجیه در دست ساخت است.
بنظر می رسد که این سد به یک ارزیابی کامل و
دقیق نیاز دارد تا از تکرار اشتباه تجن جلوگیری
شود .و نیز خانوارهای بسیاری که معیشتشان به
جریان آب در دهانه بابلرود وابسته است از خطر
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدید درامان بمانند.
قناتها درخشان ترین روش کاربرد آب زيرزميني
هستند .مککالی مینویسد":از  3000سال پيش
نزديک به  4000قنات در ايران احداثشد که
نزديک بهنيمي از آنها تا دهه چهل دردست
بهرهبرداري بودند و سهچهارم کل نياز آب ايران
از قناتها تامينميشد .بعکس قناتها که تنها

چارچوب شماره  4بيانيه مديريت آبخيز
 )1تالش هاي بين المللي بايد افزايش يابد تا پوشش گياهي كه زماني براي حوضه آبريز رودخانه به مثابه پوشش زمين عمل ميكرد به حال نخستين خود
بازگردانده شود .از دست رفتن اين پوشش زمين در قرن گذشته دليل اصلي تخليه سفره آب زيرزميني ،فرسايش خاك ،خشكساليها و سيلها در بسياري از
كشورهاست.
 )2آب زيرزميني بايد به مثابه يك منبع تجديدناپذير بشمار رود و كاربرد آن نبايد از تغذيه طبيعي سفره فراتر رود.
 )3نياز به آب بايد نخست در سطح جامعه مشخص شود ،و هر راهچارهاي كه براي تامين اين نياز برنامهريزي ميشود بايد در برگيرنده مشخصات
مصرفكنندگان و منتفعين از برنامه باشد .راهكارها بايد مناسب با الگوهاي مصرف منابع مردم بومي باشد.
 )4سامانههاي توليد محلي بايد به كمك جايگزيني گزينه هاي اكولوژيكي ايمن و نيزاز دور خارج كردن و حذف تدريجي موارد زير تقويت شود :كشتهاي
سرمايه بر ،كودهاي شيميايي كشاورزي ،كاربرد سوختهاي فسيلي و مشتقات آنها ،كاربرد آب زياد در برابر هزينه كم.
 )5جدول زماني يك طرح آب نبايد از سوي گروههاي تامين كننده مالي يا وامدهنده هدايت و تعيين شود .توسعه متناسب ،يك راهحل اقتصادي بلند مدت
است .بنابراين برنامهريزي و اجراي طرح بايد برپايه ديدگاههاي فرهنگي اقتصادي جامعه مورد نظر و در بلندمدت مشخص گردد.
 )6روشهاي سنتي حفاظت و كاربرد آب بايد دوباره برقرار و نهادينهگردد .بهجاي ساخت مخزن بهتراست بيشتر بهروشهاي گذشته بازگشت ،روشهايي چون
درختكاري در ميانگيرها  Bufferدر پيرامون سامانههاي حوضه آبريز ،استخرها ،حوضچهها يا استخرهايآب (آب بندانها) و قناتها كه بهحفاظت و تامين
آب كمكميكردهاست.
 )7حفاظت از جنگلهاي باراني بزرگترين آبخيزهاي زمين مانند آمازون و كنگو ،به بيشترين توجه فوري نياز دارد .جنگلهاي باراني نقش بسيار مهمي در
نگهداري سالمت بيوسفر يا زيستكره دارند.
 )8حقوققانونيوسياسي حفاظت از محيطزيست دربسياري ازكشورها ناشناختهماندهاست .بنابراين درخواستميكنيم كه كشورها:
• براي مديريت آب قوانين و مقررات زيستمحيطي ويژه وضعكنند و آنها را تقويت كنند.
• مردميكردن و عدم تمركز در تصميمگيريهاي مربوط به حفاظتازمحيطزيست و مديريتمنابعطبيعي .اينمهم دربرگيرنده فرايند گوشكردن به نظرات
عموم درباره همه طرحهاي پيشنهادي است.
• حمايت از حقوقبشر بويژه براي طرفداران محيطزيست و نقدكنندگان طرحهاي آب
• ايجاد يك نظامنامه بينالمللي مديريت منابع آب كه راهبردهاي قانوني توسعه بخش آب را تهيه و دردسترس گروههاي مدافع منافع عموم قرار دهد تا از
تخلفات قانوني جلوگيريكنند.
• برنامههاي موفق تامين آب پايدار بايد از سوي سازمانهاي طرفدار رودهاي جهان گردآوري و منتشرشود .اينكار ميتواند كمككند تاجوامع دانشگاهي و
كارشناسان توسعه به آزمون دوباره سامانههاي سنتي تشويق شوند و نيز ميتواند كمك كند تا خودباوري و اعتمادبه نفس در مردم بومي بازسازي شود.
ماخد :رودهاي خاموش ،همچنين نگاه كنيد به سايت رودخانه هاي جهان www.internationalrivers.org
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
با آهنگي از آبخوان آب برمیدارند که بتواند
تاآنجا
تخليه آبخوان را
موتورتلمبهها
تجديدشود،
منطقه
ایران و
اخبار
ادامهمیدهند که سطح آب زيرزمينی پائينمیافتد
و قناتهای فعال ميخشكند" .سدها نيز در
ازميانبردن قناتهاي ايران سهم موثري داشتهاند.
بسياري از قناتهاي فعال در مخزن سدها
نهرينطبس و..
زيرآبرفتهاند .سدهاي بارنيشابور،
ِ
با هزينه بسيار سنگينتر از قناتها ساختهشدند
تا همان اراضي را آبرسانیکنند كه قناتهاي
غرقشده آبياريميكردند .بااين تفاوت كه قناتها
آب را دربرابر آفتاب قرارنميدهند كه تبخيرشود،
كيفيت آب را كام ً
ال حفظ ميكنند ،بدست مردم
ساخته و نگهداري-بهرهبرداري میشوند ،پيامد
منفي برمحيط ندارند ،و سامانههاي تخصيص موثر
منابع آب بشمارميروند.
جواد صفينژاد پژوهشگر برجسته نظامهاي آبياري
سنتي ايران ،دسترسي به آبهاي زيرزميني و
انتقال آنها به سطح زمين و بهرهگيري از آنها
را شگفتي عمومي قناتها مينامد .پاپلييزدي
و لبافخانيكي ،ايران را حوزه تمدن كاريزي يا
قناتي مينامند و براينباورند كه تمدن كاريزي..
اقتصاد مبتني بر خردهمالكي ،صنايعدستي و
تجارت و اساس ًا اقتصادي صلحجويانه و آرامش
طلب و صرفهجويانه را بنانهاده ..كه هويت
مردمان تمدن كاريزي را ميسازد .پروين
باقریاهرنجاني مينويسد :روزگار هخامنشيان اوج
شكوفايي آبياري و حفر كاريز در سراسر فالت
ايران بشمارميرود ..دردوره هخامنشي آنكس كه
كاريزي حفرميكرد و آب بسطح زمين ميآورد
ماليات پنج نسل براو بخشيدهميشد .او همچنين
به باور شاردن سياح فرانسوي اشارهمیکند که :در
فن اكتشاف و هدايت آب هيچ مردمي در جهان
بپاي ايرانيان نميرسند .آداب و رسوم خاص
حرمتگذاري به قنات و تقدس آن نزد ايرانیان
آنگونه که جمشيد صداقتكيش مينويسد دلیل
مهم برتری این شیوه بهرهبرداری ازمنابع آباست.
اما دکتر سمساريزدي برآنست كه در طول 30
قرن گذشته ،قناتها بااينكه بخش عمدهاي از
نيازآبي كشور را تامين ميكردهاند ،همواره حافظ
بيالن آبي در سفرههاي آب زيرزميني بودند و
هيچگاه اين موازنه را برهمنزدهاند در نيمقرن
اخير ،باورود تكنولوژي جديد ..چاههاي عميق و
نيمهعميق درهمهجا حفرشد..آبكشيهاي بيرويه
باعث افت شديد سطح آب زيرزميني و برهم زدن
تعادل بيالن آبي سرزمينها گرديد .سمساريزدي

داليل زوال قناتها را به دو دسته اجتماعی و فنی
تقسيم ميكند .نتيجه تحقيقات سمساريزدي،
لبافخانيكي و دهقانمنشادي پس از زمينلرزه بم
نشانمیدهد كه ميتوان در چهار فصل سال از آب
قنوات در مزارع و باغها استفادهکرد.
حفرچاه و تخليه آب زيرزميني بكمك موتور
پمپ البته يكي از مهمترين داليل از ميان رفتن
كاريزهاست و نیز پیامدهای نشست زمین را
دربرداشتهاست .تحقيقات ميداني عبدالعظم پويا
نشاندادهاست ،با تخليه بيرويه سفرههاي آب
زيرزميني در برخي جاها با پديده نشست زمين تا
 12متر روبرو شدهايم (دشت محمدآبادميبد).
كاهش هدررفت در راستاي تخصيص موثر منابع،
عبارتست از کاهش تلفات آب در مسیر منبع تا
مصرف کننده در شبکه های کشاورزی و شهری.
نگاهی به تلفات آبیاری درکشور ( )65%-70%و
نیز تلفات شبکه های شهری نشان می دهد که با
اصالح شبکه ها امکان ذخیره میلیاردها مترمکعب
آب در هر سال وجود دارد که مارا از ساخت
بسیاری از سدها بی نیاز می کند.
کاهش مصرف آب بويژه در شهرها از مهمترين
گامها در مديريت پايدار بخش آباست .ما
پياپي اراضي زراعي و باغات كرج و شهريار،
سپس جاجرود و طالقان را از حقابه كشاورزي
محرومکرديم تا در تهران به نامناسبترين شيوه ،با
يارانه كور (بسود اقشار پردرآمد و پرمصرف) آب را
دردسترس مصرفکنندگانی قراردهيم كه در سايه
ارزاني ،روش مصرف صرفهجويانه گذشتگان خود را
فراموش كردهاند .اخيراً نیز ساخت سد ديگري در
منجيل رودبار براي برداشت از حقابه شاليزارهاي
پايئندست براي تهران مطرحشدهاست و نيز
چندين خط لوله ديگر براي برداشت ته مانده حقابه
تخصيص يافته به كرج و شهريار دردست بررسي
و اجراداريم بيآنكه بينديشيم كه بجاي اين همه
راهكار مديريت ناکارامد عرضه با رويكرد سازهاي،
كافيست راهكارهاي مديريت تقاضا در راستاي
كاهش مصرف بیرویه را بکارگیریم .كاهش
مصرف و تلفات آب چه دركالن شهرها و چه در
آبياري ،به ذخيره مقدار بسيار زيادي آب ميانجامد
كه نياز به سدها را ازميانميبرد.
ذخيره برق با بكارگيري مديريت تقاضا ،توليد
نگاوات ناميده ميشود كه به جاي توليد مگاوات
ميتواند پاسخگوي نيازها باشد و با نصب
المپهاي كممصرف و اشاعه فرهنگ صرفهجويي
بخوبي امكانپذيراست .مككالي مينويسد:
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"كاربرد روشهاي تجديدپذير توليد انرژي مانند
نيروگاههاي خورشيدي درآينده نزديك ،به خط
توليد ارزان و اقتصادي بدلخواهدشد .تاآنزمان
كاربرد نيروگاههاي گازي با تخصيص موثر
منابع همسوتر ،ارزانتر ،توليد گازهاي گلخانهاي
آنها از سدها كمتر و زمان ساخت آنها کمتر از
برقابيهاست(1.5سال دربرابر 10سال).
بازیافت ،بازکاربرد ،بازچرخانی ،و افزایش کاربرد هر
مترمکعب آب سه راهکار بسیار مهم مدیریت پایدار
آب است که در همه جهان و حتی در کشورهای
بسیار پرآب شمال اروپا شناخته شده است و
بکارگرفته می شود که به مثابه دستیابی به منابع
آب جدید است .متاسفانه مساله بازیافت بازچرخانی
آب کشاورزی و شرب و صنعتی تاکنون درایران
بررسی نشده است و هیچ تحقیقی دراین زمینه
انجام نگرفته است .میانگین کاربرد هرمترمکعب
آب در کشور نزدیک به  0.4است که باید برای
رسیدن آن دست کم به  1برنامه ریزی های الزم
انجام گیرد .کاربرد ابزارهای مالی دستیابی به این
سه راهکار را بخودی خود شتاب می بخشد.
مشارکت سازمانهای آب بران و سازمانهای
غیردولتی در ساماندهی کاهش هدررفت و کاهش
مصرف و بکارگیری نگاه و اندیشه مردم از مهم
ترین راهکارهای پیشنهادی توسعه پایدار و
دستورالعمل  21سازمان ملل است که در سراسر
جهان سودمندی آن آزموده شده است .این سازمان
ها سرچشمه غنی راهگشایی به روشهای نو ویژه
هر جامعه برای اصالح رفتار نادرست نسبت به
منابع طبیعی هستند.
بکارگیری ابزارهای مالی راهیابی به اصالح رفتار
نسبت به منابع را تسریع می کند .حذف یارانه
های کور (یارانه یکسان برای همه اقشار و برای
هر میزان مصرف) و تعیین قیمت مناسب برای
این منبع محدود و پرداخت یارانه تنها به مصرف
کنندگان کم مصرف و  ...روشهای بسیار اثرگذار بر
کاهش مصرف و هدررفت آب است که به منزله
دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جدید می تواند
باشد.
آب شیرین کن ها از مهم ترین اشکال تامین آب
در نقاط ساحلی جنوب کشور از خرمشهر و آبادان
تا چاه بهار می تواند بشمار رود .بویژه که تجربه
جزایر خلیج فارس نشان دهنده امکان پذیری آن
برای کاربردهای کشاورزی و شهری و صنعتی
است و قیمت تمام شده آن نیز در سال های اخیر
از قیمت تمام شده واقعی سدها بسیار کمتر است.
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در این زمینه هم تاکنون پژوهش های الزم انجام
نشده است.
منطقه
فرهنگ و
ایران
اخبار
درخشان ايراني
تمدن و
اگر نگاهی به
بیندازیم درگذر از چندین هزاره با همه ترسالی ها
و خشکسالی های آن در این سرزمین ،خشکسالی
را درک می کنیم و با آن بشیوه پایدار و بدون

ویرانگری کنار می آئیم .نیز صدای پای آب را
می شنویم و آب را می فهمیم .ادبیات ما از رودکی
تا سپهری ،علیرغم خشکسالی ها پراست از باور
و بزرگداشت آب و پیکره های آبی .بی گمان وقت
آن رسیده است که تقلیدکور از الگوهای بیگانه را
رها کنیم و از ساخت و ساز آزمندانه و نابخردانه

آبخیزها دست برداریم و با نگاهی به آنچه بوده ایم،
و با تکیه بر هویت هوشمند ایرانی به حفاظت از
آبخیزها و رودخانه ها ،جنگل ها و پیکره های آبی
میهنمان همت گماریم.
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اخبار ایران و منطقه

The role of participatory development in ecotourism and sustainable
livelihood of rural people

مقدمه:
تا چند دهه پيش ،رشد شهرها و روستاهاي کشور ما
در يک تعامل اقتصادي و اجتماعي تقريب ٌا هماهنگ و
متجانس قرار داشته و هنوز درآمدهاي نفتي جايگزين
توليدات اقتصادي و سرمايه هاي توليدي نشده بود.
در سالهاي اوليه دهه پنجاه با افزايش سريع قيمت
نفت حجم عظيمي از ثروت پديد آمد و کم کم
توليدات روستايي بويژه بخش کشاورزي به حاشيه
رانده شد .روابط شهرها و روستاها به تدريج و سپس
با شتاب از يکديگر گسسته ,و با شکاف عظيمي،
شهرها به مرکز قدرت ،ثروت ،رفاه و اشتغال تبديل
و روستاها به همان نسبت از رشد و توسعه عقب
ماندهتر گرديدند.
مسائل مربوط به رشد و توسعه در دهه هاي اخير
در سطح بين المللي نيز موجب بحثها و گفتگو هاي
فراواني گرديد .نظريه پردازان هر کدام از زاويه
خاصي به پديده توسعه و توسعه نيافتگي مينگرند.
با توجه با تجارب بينالمللي غني در مشارکت جوامع
محلي در فرآيند توسعه ،ميتوان گفت که توسعه
بايد مردم گرا بوده و در راستاي توانمند کردن
جوامع محلي در کليه سطوح اعم از تصميم گيري،
برنامهريزي و اجراي برنامه هاي توسعه باشد .در
اين صورت ميتوان در بستر توانمند جوامع محلي ،با
مشارکت واقعي اين جوامع از مرحله تصميمگيري تا
برنامهريزي ،اجرا ،پايش و ارزيابي به توسعه واقعي
(درونزا) و پايدار دست يافت.
شيوههاي مشارکتي در حقيقت بخشي از "تحقيق
در کنار اجراي مشارکتي" (Participatory
 )Action Researchاست که هدف آن در واقع
توانمند شدن جوامع محلي است ،تا آنان بتوانند،
با اتکا به موهبات مادي و معنوي خود تحقيق
کنند ،نقاط ضعف و قوت را پيدا کنند ،برنامه ريزي
کنند و پـس از تصميم گيري ،برنامههاي توسعه
را به اجرا بگذارند .اين برخورد با توسعه را که بر
خالف روشهاي متعارف پيشين متکي بر منابع و
توانمنديهاي دروني جوامع محلي است توسعه بر
پايه دارائي هاي جوامع محلي (“ABCD” Asset
)Based Community development

مي نامند که در آن منابع بيروني به عنوان حامي و
مکمل منابع دروني و نه جايگزين آن مطرح مي شود.
در اين مقاله سعي شده است که با اشارهاي به
تجربيات بينالمللي در زمينه اکوتوريسم ،با استفاده
از توسعه مشارکتي ،و بهرهبرداري پايدار از توان
اکوتوريسمي مناطق و تاکيد بر معيشت پايدار جوامع
محلي ،اهميت توانمند شدن جوامع محلي را پررنگ تر
کرد ،تا بتوانند توانهاي طبيعي منطقه را به عنوان
عناصري که مي توانند مورد برنامهريزي مديريت
مشارکتي قرار گيرند ،مطرح ساخته و با مديريت
جوامع محلي به ويژه صندوقهاي توسعه پايدار
روستائي (يا تشکلهاي محلي ـ ملي رسمي جوامع
محلي) به عنوان نهاد مديريت مشارکتي به هدف
مطلوب در اکوتوريسم دست يافت.
بيان مسئله:
دردهه هاي اخير ،بحث توسعه روستايي و چگونگي
تأمين پايداري آن به يكي ازمباحث اصلي متخصصين
توسعه وبويژه توسعه روستايي مبدل شده است.
اين دغدغ ة خاطر ،بعد از شكست الگوهاي متعدد
توسعه روستايي (كه هركدام تجارب ارزشمندي براي
دستيابي به يك راهكار درست و راهبرد هدفمند،
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محسوب ميشوند) ،تشديد شده و امروزه ،جهان شاهد
تجارب علمي متعدد و نظرات مختلف در زمينة
توسعة جوامع روستايي با هدف پايداري آن مي باشد.
يكي ازموضوعهاي حياتي پايداري توسعة جوامع
روستايي ،تحقق معيشت پايدار و امن براي
جوامع و مردم محلّي است .درطول قرنها ،تجربة
عملكردمطلوب نظامهاي س ّنتي نشان داده كه معيشت
پايدارجوامع محلّي از اهداف دست يافتني و قابل
تحقق مي باشد .اين هدف ،هنگامي دست يافتني
است كه پيش شرط هاي ضروري آن فراهم گردد.
روش مديريت مشاركتي درامر برنامه ريزي ،اجرا و
نظارت جوامع محلّي ،يكي از اين پيش شرطهاي
ضروري به شمار مي آيدٍ .تجربه صدها سال عملكرد
نظامهاي س ّنتي نشان داده كه چنانچه خود جوامع
محلّي بر بستر تواناييهاي جمعي و مشاركتي و نيز
دانش بومي ،زمام امور را به دست گيرند ،امكان
تحقق اين هدف دوچندان مي گردد.
امروزه سيستمهاي سن ّتي معيشت در حال اغتشاش و
بهم ريختگي است و در اين راستا ،متأسفانه جوامع
محلي نيزمورد بيتوجهي در امر برنامهريزي قرار
ميگيرند .واقعيت اين است كه تنها در صورتي توسعه
پايدار تحقق مي يابدکه ارزشهاي واقعي و توانمندي
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
مديريتي جوامع محلّي و دانش بومي آنها در زمينة
ناديده
بهرهبرداري
اخبارتي مديريت
سيستمهاي س ّن
منطقه
ایرانو و
گرفته نشود .معيشت پايدار را نمي توان از باال به
پايين برنامهريزي ،هدايت وكنترل نمود؛ بلكه بايد
صرف ًا حمايت و تقويت شود .نقش واقعي و مطلوب
دولتها ،سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي ميان
بخشي ،ايجاد زمينههاي حمايتي و تسهيلگري براي
جوامع محلّي است تا مستق ً
ال در راستاي معيشت
پايدار فرآيندهاي توانمند سـازي را طي نمايند.
درحقيقت ،معـيشت پـايدار برگرفته از الگوهاي
واكـنش جوامع محلي نـسبت به محدوديتها
وفرصتهاي محلي آنها مي باشد و به همين دليل
بايد توسط خود جوامع محلّي توسعه و تنظيم گردد.
برطبق تعريف مؤسسة محيط زيست استكهلم ،
معيشت پايدار عبارتست از:
”ايجاد شرايطي كه در سيستمهاي انساني ،طبيعي
و اقتصادي ،حامي توسعه پايدار بوده و در عين حال
از منـابع و فرصتهاي نسلهـاي آتي حفاظت نموده
و امكانات الزم را براي تأمين غذا ،سرپناه و نوعي
زندگي مقبول توسط خود افراد فراهم مي آورد.
درتعريف معيشت پايدار ،مؤسسه بين المللي توسعه
پايدارعنوان كرده:
” معيشت پايدار در واقع  ،امكانات و ظرفيتهاي
مردم را درجهت انجام و حفظ شيوههاي مناسب
زندگي به كار ميگيرد و ضمن رفاه آنها ،نسلهاي
آينده را نيز مورد مالحظه قرارمي دهد “.اين امكانات
مشروط به وجود و در دسترس بودن گزينههاي
اكولـوژيـكي ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي و
سياسي بوده و مبتني بر مساوات ،مالكيت منابع
و نظام تصميم سازي مشاركتي مي باشد ،تـعريف
عملي زير به اهميت توانمندسازي افراد وكسب
استقالل وكرامت آنها دربرآورده شدن نيازهاي آنان
اشاره دارد.
”ايجاد معيشت پايدار اساس ًا هم معني ايجاد معيشت
هايي است كه درآن ،افراد دركسب منابع مالي
كافي به منظور تأمين نيازهاي اساسي خود همچون
غذا ،لباس و مسكن توانمند مي باشند ،در اين
فـرآيند ،مردم به داشتن يك زندگي آبرومنـدانه و در
راستـاي پايداري موفق هستند.
امروزه ،يكي از راهكارهايي كه براي تأمين معيشت
پايدار جوامع محلّي مطرح مي باشد ،بحث استفاده
ازتوانهاي محيطي جوامع روستايي براي بوم گردي
(اكوتوريسم) مي باشد .با توجه به اه ّميت اين
مسئله ،سال  2002را نيز سال جهاني بومگردي (
اكوتوريسم ) معرفي كرده اند .بوم گردي مي تواند

خدمات بهداشتي و آموزشي الزم را از طريق
درآمدزايي در اختيار ساكنان محلّي بگذارند و متقاب ً
ال
به اشتغال زايي در صنعت گـردشگري بيـافـزايد.
نمـايش عـيني منـافع اقتصادي ناشي ازحفاظت
عـرصه ها براي مردم بــومي ،يكي از راهكارهاي
كليدي در حفاظت موفقيت آميز يك منطقه به شمار
مي رود.

سابقه و ضرورت انجام تحقيق:
در بيشتركشورهاي آسيايي ،فرآيند تح ّوالت
اقتصادي در قالب ارگانهاي مؤثر براي كمك به
توسعة رسمي ،غالب ًا براي اولين بار در تاريخ آنها
شكل مي گيرد .توسعة بين المللي در اواخر دهة
 1940آغاز شد .اشتباهات زيادي رخ داد ،درسهاي
بسياري آموخته شد كه چگونه بايد به كمك و
ياري دولتهاي ملّي شتافت و انجمنهاي محلّي را
براي دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي آماده
كرد.
در دهة  ، 1960اين سؤال مطرح گرديد كه
آيا كشورهاي توسعه يافته براي مشكل مردم
فقير ،راه حلي پيدا كرده اند يا خير؟ اين راه حلها
معمو ًال تكنيكي هستند و باعث توسعة گوناگون
محصوالت و توليدات ،پرورش احشام ،آبياري،
كودهاي شيمييايي و عوامل ضد آفات ،فن آوري
فرآيندكشاورزي و ...ميگردند .اين گونه توسعه
روستايي كه باعث ازبين رفتن قـشر فقير روستانشين
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خـواهد شد ،در كشورهاي بلوك شرق سابق مانند
آسياي ميانه ،مغولستان و شرق و مـركز اروپا يا چين
به طور هم زمان انجام شد؛ ولي در كشـورهاي
بلوك غرب ،اين برنامهها در زمانهاي خاص و
معين شده پيش رفت و به همين دليل ،كشورهاي
آسيايي از اين برنامه ها عقب افتادند.
البته تالش براي انتقال مستقيم فنآوري با
شكست روبرو شده وكارگران مـاهر نيز متوجه
شدند كه تـوسعه و پيـشرفت فـقط با ابزار مـدرن
و به ايـن سادگيها بـه وجود نميآيد ” .متخصصين
پيشرو“ مي دانستند كه براي شناخت از راه حلهاي
درست و منطـقي به اطالعات بيشتري نياز دارند.
از اينرو ،بازديد و نــقشه برداري را آغاز نموده و
در سالهاي  ،1970محدوديت روشهاي قـديمي از
ميـان برداشته شد و با هزينه هاي سنگين ،صـرف
زمانهاي طوالني و دقت و امكانات بيشتر به يك
سري عمليات تحقيقـي پرداختند و توانستند شناخت
كاملي از شرايط و چگونگي معيشت و زندگي مردم
روستا به دست آورند .دراين راستا از تكنيكهاي
مختلف و متن ّوعي بهره جستند ودر نهايت به اين
نتيجه رسيدند كه راهكار و تكنـيك مناسب براي
تـوسعة پايدار روستايي ،الگوي همگرداني مشاركتي
جوامع محلّي است كه با تكيه بر سيستم س ّنتي
معيشت و دانش بومي ميتوانند در تـوسعة جـوامع
روستايي مؤثر واقع شوند.
در كشور ايران به منظور توسعة روستايي از همان
شروع برنامة عمراني اول توسعه اقتصادي و
اجتمـاعي ،الـگوهاي مختلفي در نـظام برنامهريزي
ايـران قرار گرفت .متأسفانه اين الگوها ،عين ًا كپي
بـرداري از الگوهاي توسعة روستايي غرب بود كه
شرايط اقتصادي و اجتـماعي روستـاهاي آن با
نظام روستايي ايران تفاوت اساسي داشت .به همين
دليل در برنامه هاي عمراني بعدي هم( ،حتي بعد
ازپيروزي انقالب اسالمي) به دانش بومي والـگوهاي
محلّي تـوجه در خـور شايستـهاي نشـد تا اينكه
در سالهاي اخير ،متخصصين و كارشناسان مسائل
روستايي دريافتند كه جامعة روستايي ايران بايد
با توجه به شرايط خاص خود مورد برنـامهريزي
قرارگيرند و در اين راه ،شرط اصلي به حساب آوردن
جامعه محلّي ،توانمند كردن آنها و نهـايت انتقـال
بخشي از قـدرت اجرايـي دولتها به ارگانهاي محلّي
وخود جوامع محلّي مي باشد.
در اين راستا ،طرحهاي مختلفي در سـطـح
جـوامع روستـايي انجام مي شود كه پيشينـه اين
روشـها به سالـهاي اول دهة پنجاه ميرسد .درسال
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 ، 1352طـرح توسعه منطقهاي سلسله "الشتر" با
برنامهريزي از پائين به باال توسط خود روستائـيان
اخبار ایران و منطقه
براي رسيدن به معيشت پايدار وخودكفايي منطـقه
شروع شد .در اين طـرح ،گروههاي چهارگانه
كشاورزي و دامداري ،بهداشت و درمان ،آموزش
وگروه زنان تشكيل و قرار شده بودكه بعد از آموزش
يك ساله به روستـاهاي خـود برگردند .هدف اين
طرح ،ايجاد يك خانة توسعه براي هر هزار نفر بود
كه قاعدت ًا مي بايست وظيفه هدايت و برنامهريزي
جوامع را بر عهده داشته باشند .فاز ا ّول اين طرح
به مديريت دكتر مجيـد رهنما صورت گرفت كه
ادامه كار آن با پيروزي انقالب اسالمي متـوقف
گرديد .در سـالهاي پس از پيـروزي انـقالب
اسالمي نيز طرحهاي توسعة روستايي با استفاده از
روشهاي مشـاركتي در چنـدين نقـطه كشور انجام
گرديد كه ازآن جمله مي تـوان به طـرح تـوسعة
ناحيهاي روستاهاي محروم در استانهاي كردستان،
هرمزگان و كهكيلويه وبوير احمد ،طرح آبخيز داري
حبله رود ،مديريت مشارکتي تلفيقي آفات در شمـال
كشور  ،توليد و بهره برداري از انرژيهاي تجديدپذير
در مناطق با شرايط اقليمي ويژه ،مالحظات و
اقدامهاي زيست محيطي در برخي ازنقاط كشور،
ايجاد صندقهاي توسعة پايدار روستايي در استانهاي
محروم ،اجراي طرح معيشت پايدار عشاير کوچرو
ايران در يکي از تيرههاي طايفه شش بلوکي ،ايل
قشقائي ،و در پي آن ايجاد صندوق شوراي معيشت
پايدار عشاير تيره کوهي اشاره كرد .اين گونه
طرحها و تشکلهاي محلي بوجود آمده به منظور
شروع برنامه ريزي از پائين به باال و اتكاء به توان
مـشاركتي جوامع محلّي ،تجارب ارزشمندي را در
اختيار متخصصين توسعه و برنامهريزي قرار داده و
خواهد داد .در برنامهريزي و اجراي طرحهاي اين
چنيني چهار مالک به حصوص بيانگر اهدافي معقول
براي طرحهاي توسعه روستايي و استانداردهايي
براي ارزشيابي هستند که عبارتند از:
• بسيج منابع ،با هدف خود اتکائي و خودکفايي؛
• افزايش مقياس و گسترش ،به گونهاي که شمار
بيشتري از افراد بتوانند از نوآوريهاي فني و
سازماني بهرهگيرند؛
• تنوع بخشي ،به طوري که قابليتهاي سازماني
براي حل ساير مشکالت نواحي روستايي به کار
روند و
• نوآوري مستمر ،با استفاده از فرآيند يادگيري
راهبرهاي حل مشکالت ،با روابط رشد يافته نهادي،
چه دروني و چه بيروني ،که روستاييان را قادر سازد

بر موفقيت آينده خود بيشتر کنترل داشته باشند.
در اين راستا مقولة استفاده ازتوانهاي بوم گردي
نواحي مستعد ،براي توسعه جوامع محلّي از طريق
همـگرداني مشاركتي روستايي مطرح گرديد .اين
طرح هرچند در ايران سابقه اجرايي ندارد؛ ولي در
سطح جهاني به يكي از راهبردهاي توسعة روستايي
در جوامع محلّي مبدل گرديده است كه تجارب
زيادي به همراه داشته است .دراين زمينه به چند
مورد از تجارب جهاني اشاره مي شود:
• طرح «صندوق بين المللي حيات وحش» كه
به ابتكار سازمان جهاني حيـات وحـش در يكي
ازجزاير مـالزي صورت گرفت باعث تشويق وزارت
جنگلداري و جوامع محلّي به سمت ايجاد فعاليتهاي
جايگزين بجاي غارت منابع شيالتي آن كشور
گرديد .اين اقدام در "پروژه هاي سيلوز ()Silves
برزيل" نيز پيـاده شد.
• تـركيه يكـي از كشورهايي است که در منطقه
بلك ( )Belekبا غناي اكولـوژيكي خود ،امـروزه
به يـكـي از قطبـهاي بوم گردي تبديـل شده
است ،اما در گذشته متـأسفـانـه بـر اثر برنامهريزي
ناكارآمد ،استفاده بيش از حد از منابع طبيعي،
آلودگيهاي فزاينده و عدم مشاركت جوامع محلّي
در استفاده از منابع طبيعي ،تجربه ناموفقي در
توسعه روستايي داشته است .از طرف ديگر ،ناحية
مجاور در اين منطقه به نام سيرالي ( )Ciraliبا
جمعيت اندك ساحل نشين و حضور صندوق حيات
وحش و مشاركت جوامع محلّي در اجراي قوانين
موجود و ايجاد محدوديت براي نوع و كيفيت روند
توسعه ساحلي ،به نمونة موفقي تبديل گشته است
() WWF ,2001
• در آفريقا ،كشور رواندا در زمينه بومگردي به
موفقيتهايي نائل شده است  .پروژه گوريل كوهستان
با كمتر از  500گردشگر و با ورودية كمتر از 200
دالر آغاز به كار كرد .اين پارك با گذشت  10سال
در حدود  5000گردشگر و با حق ورود  200دالر
(هر نفر) ،ساالنه در حدود يك ميليون دالر درآمد
دارد در حالي كه هر يك از گردشگران هر ساله در
حدود  600دالر صرف مخارج اقامت و گردشگـري
خود ميكنند كه در مجموع  3ميليون دالر نـصيب
كشور ميشود .درآمـد تخميني مراكز گردشگري 8-6
ميليون دالر درسال بالغ مي شود كه پس از قهوه
وچاي  ،باالترين درآمد صادراتي و ارزآوري را به
خود اختصاص داده است  .نتيجه اين اقدام ،كسب
سود قابل توجه و درآمد ساكنان در زمينة گردشگري
محلي ميباشد)Gail lash,1997( .
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• عالوه برتجارب فوق الذكر ،كشور برزيل را
درآمريكاي جنوبي مي توان برشمرد كه با موج
عظيمي از منابع و اعتبارات بينالمللي در بخش
بوم گردي مواجه است .بر همين اساس ،مؤسسة
حيات وحـش جهاني در برزيل به تدوين برنامه اي
براي توانمندسازي و افزايش آگاهيهاي عمومي در
سطوح محلّي و ملي پرداخت تا ازاين طريق ،نوعي
بوم گردي روستايي و قانونمند پي ريزي و محقق
گردد .يکي از پروژههاي در حال اجراي کشور
برزيل که به عنوان اولين ابتکار اين کشور شناخته
شد ،پروژه اي است به نام سيلوز ( )Silvesکه به
فاصله  300کيلومتري منارس ( )Manausواقع
شده و با حمايت برخي عوامل دست اندرکار محلي،
ضمن جلوگيري از صيد تجاري به حفاظت از منابع
شيالتي اصيل مشغول ميباشد .انجمن حمايت از
محيطزيست و ارزشهاي فرهنگي سيلوز ( )Silvesبا
هـدف مـديـريت آبـگيرها و تـقويت فرآيند حفاظت
ازمنابع محلّي راه اندازي شده است .در اين منطقه،
يك مهمانسراي طبيعي (متل) درسال  1996ساخته
شده كه توسط مردم محلّي اداره مي شـود و10
درصد ازسـود خالـص آن به هـزينـه هاي مديريـت
ذخـائر و عـرصه ها اخـتصاص مي يابدWWF,( .
)2001
متأسفانه كشور ايران در استفاده از عناصر بومگردي
عليالخصوص با همگرداني مشارکتي محلي
تجربه ناموفقـي داشته است .وضعـيت فعلي منابع
بـومگردي برخي نـواحي مثل ابـيـانـه در منـاطق
كـويـري ،كندوان در مناطق كوهستاني و ماسوله
در مناطق شمال و بسياري جاهاي ديگر عمـ ً
ال
نتـوانسته در خـدمت توسعة جوامع محـلّي قـرار
گيـرد و تاثير مـخـرب استفـاده بيرويـه و بدون
برنامهريـزي از عــرصههاي بومگردي بوضوح ديده
ميشود.
لذا از آنجا که كشاورزي ديگر جوابگوي مؤثر
نيازهاي جامعه روستايي نيست و روزبه روز از
ظرفيتهاي اشتغالزايي تهي ميگردد .بنابراين،
جايگزيني فعاليتهاي ديگر كه بتواند ضمن
اشتغالزايي در تأمين معيـشت پايدار جوامع روستايي
مبدل شده
مؤثر باشد به يك ضرورت انكارناپذير ّ
است .توسعة مشارکتي در بومگردي روستايي با
هدف تأثير درتحـقق معيشت پايدار جوامع محلّي،
يكي ازراهكارهايي است كه ميتواند در برخي نواحي
كه مستعد توانهاي بوم گردي مؤثر باشد ،به عنوان
جايگزين عدم كارايي بخش كشاورزي در تأمين
اشتغال و درآمد براي روستائيان تلقي گردد.
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
با اجراي توسعه مشارکتي ،و به دنبال آن بومگردي
روستايي ،بايد تمام بخشهاي سرمايهگذاري ،اشتغال
اخبار ایران و منطقه
ودرآمدزايي در جوامع محلّي تقويت گردد تا رونـد
توسعة پايدار نيز تضمين شود ،که پيش شرط اصلي
آن باال بردن سطح مشاركت جوامع محلّي در امر
توسعه است .واقعيت اين است که تجارب جهاني
نشان داده که اگر تشکلهاي بومي و محلي در فرآيند
برنامهريزي اجرا و ارزيابي مشارکت نداشته باشد،
امکان موفقيت طرحهاي توسعه روستايي فراهم
نشده و به تخريب محيط زيست طبيعي و فرهنگي
روستاها منجر و تاثير منفي بر گردشگري خواهد شد.
از آنجا كه ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي بوم گردي
درروستاهاي ما همچون ويژگيهاي طبيعي از اهميت
زيادي برخوردار است؛ لذا اجراي طرح بوم گردي
روستايي در نقاط مستعد کشور ميتواند عــامل مهمي
براي ارتقـاي سطـح بـهره مندي جـوامع محلي
ازمنابع طبيعي موجود و پايداري معيشت روستائيان
باشد.

محلي که در طبيعت و نزديکي مکانهاي حفاظت
شده و پارکهاي ملي زندگي ميکنند درآمد هنگفت
و گزينههاي اقتصادي چندان پايداري ندارند و يکي
از مشکالت جوامع محلي در حال حاضر نبود درآمد
و معيشت پايدار است .اکوتوريسم مي تواند براي اين
دسته از جوامع محلي گزينه اقتصادي با ارزشي به
شمار آيد .امتياز ديگري که اکوتوريسم براي جوامع
محلي دارد ،اين است که با همگرداني مشارکتي
خود جوامع محلي مي تواند آنان را به ارکان اجرايي
موثري در حفاظت از منابع طبيعي تبديل نمايند ،چون
رفاه آنان وابسته به حفظ محيط زيست است از تالش
در حفاظت از آن کوتاهي نخواهند کرد.
جوامع بومي از دانش تجربي و عملي زيادي در
مورد محيط طبيعي خود برخوردارند که از اجداد خود
به ارث برده اند و ميتوانند بر پايه مديريت سنتي
مستقيما فعاليتهاي وابسته به جهانگردي مانند اداره
مراکز اقامتي محلي ،رستورانها و ديگر خدمات
جهانگردي همچون راهنماهاي محلي ،توليد صنايع

راهکارها و عوامل اجرايي:
واگذار کردن اجراي مسئوليتها از قبيل :مشکل يابي،
طبقهبندي ،اولويتبندي ،ارائه راهحلها ،درآوردن
امکانات مادي و معنوي ،امکان سنجي و برنامهريزي
و در نهايت درآوردن برنامه اقدام جوامع محلي را
تشويق خواهد کرد مسئوليت نگه داري و توسعه
پايدار هر طرحي را به عهده بگيرند .معموال جوامع

دستي و ...را بر عهده گيرند.
عاملين اجرايي طرحهاي بومگردي ،سازمانهاي
غيردولتي و جوامع محلي ميتوانند باشند .بنا به
منشور جهانگردي کميسيون توسعه سازمان ملل
متحد مسئولين و دولتهاي ذيربط بايد بکوشند تا
سازمانهاي غيردولتي ومجامع محلي هر چه بيشتر در
برنامه هاي توسعه جهانگردي مشارکت داشته باشند.
سازمانهاي غيردولتي در اينجا نقش تسهيلگر ،و
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نهادها و تشکلهاي جوامع محلي ،به عنوان مجريان
اصلي با روش مديريت همگرداني (مشارکتي) ،همانند
صاحبان امتياز خدمات جهانگردي عمل خواهند کرد.
نتيجه گيري:
تحقق بومگردي با مديريت مشارکتي جوامع محلي
با تاکيد بر معيشت پايدار نتايج زير با به دنبال خواهد
داشت:
 جوامع محلي به ارزش منابع طبيعي وضرورت بهرهبرداري بهينه ازآن پي مي برند؛
 با همگرداني مشاركتي جوامع محلّي بر منابعطبيعي ،پتانسيلهاي بوم گردي منطقه فعال ميشوند؛
 محدوديتها وتنگناهايي كه باعث بروز اختالفاتمعيشتي در زمينههاي اقتصادي و اجتماعي جوامع
روستايي مي گردد ،ازبين ميرود؛
 جريان برنامهريزي از پائين به باال صورت مي گيردو جوامع محلّي در برنامهريزي ،اجرا ،پايش و ارزيابي
مشاركت مستقيم خواهند داشت؛
 از لحاظ اقتصادي ،تأثيرات مثبتي در منطقه هويدامي گردد؛
 جريان گردش پول در نظام اقتصادي منطقه تسريعمي گردد؛
 بوم گردي به تن ّوع اشتغال وفعاليت منجر مي گردد؛ زمينه هاي پاگيري و احياي نظامهاي س ّنتيمشاركتي فراهم مي گردد؛
 سطح كيفي زندگي مردم ارتقاء مي يابد؛ ميانگيندرآمد سرانه اهالي محل ،افزايش پيدا مي كند.
 نگهداري و حفاظت از عناصرطبيعي و بومگرديمنطقه از طريق همگرداني مشاركتي به پايداري آن
منجر ميگردد؛
 مبادله فرهنگها بين فرهنگ محلّي به عنوانفرهنگ ميزبان وكنشهاي فرهنگي ديگر انجام
ميگيرد.
.
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
تنوع زیستی :راهکاری اساسی برای کشاورزان در معرض تغییرات اقلیمی و خشکسالی

اخبار ایران و منطقه

Biodiversity: A fundamental strategy for farmers under climate change
and drought effects.

مشارکت دارند و نه فقط در آزمايش نمونه ها.
شدت مورد تهدید کشاورزی صنعتی هستند و از
کلیات
طریق سیاستهای دولت و فعالیتهای بخش خصوصی از آنجايي كه بذرهاي آزمایشی در ايستگاههاي
آب و هوای آينده را نميتوانيم به طور دقيق
به مصرف ارقام یک نواخت تشویق می شوند .هامیان تحقيقاتي در شرايط خاص و منطقه ي محدودي
پيش بيني کنيم اما خشکتر وگرمتر شدن آب
کشت می شوند( ،به طور مثال ایستگاههای
کشاورزی صنعتی ادعا می کنند که با استفاده از
و هوا حتمي است .در میان این تغییرات شگفت
تحقیقاتی همیشه در بهترین شرایط آب و خاک و
مهندسی ژنتیک به بذوری خواهند رسید که به
انگیز کشاورزي دنيا به سمت يکنواختي و کشت
از کودها و سموم الزم برخوردار هستند یعنی شرایط
خشکسالی و شوری مقاوم هستند .اما تجربه نشان
تکمحصولي ميرود که اين موضوع از گرم شدن
کره زمين و تغييرات اقليمي مهمتر و نگرانکنندهتر می دهد که شرکتهای بذر تولید کننده تراریخته ها ،ایستگاه تحقیقات با شرایط اکثر کشاورزان خیلی
فرق می کند) ،سازگاري و انعطاف الزم را در مزرعه
زراعي مناسب بسيار بیشتر به فکر سود خودشان هستند تا حل کردن
است .بذرهاي يکنواخت در سال
ِ
کشاورزان (به دلیل تفاوت زیاد بین شرایط مزرعه و
مشکالت کشاورزان.
خوب نتيجه ميدهند اما سال بعد ممکن است به
دليل تغييرات اقليمی و عدم سازگاری بذور با شرایط
دشوار ،هيچ چيزي براي برداشت وجود نداشته باشد.
تغييرات اقليمی
به اين ترتيب اگر بذر یکنواخت باشد و نسبت به
افزايش درجه حرارت:
تنش خاصی حساس باشد ،تمام مزرعه از دست
از سال  1976تا  2006میالدی (یعنی  ۱۳۵۵تا  ۱۳۸۵هجری) درجه حرارت کره زمين
خواهد رفت .در اين نوع مزارع ،بيماریها و آفات
 2درجه افزايش پيدا کردهاست .اگر اين افزايش دما ادامه يابد ،به توفانها و سيلهای
به سرعت شيوع میيابند و خسارت هنگفتی متوجه
شديد ،ذوب شدن يخچالهای طبيعی و کوههای يخ و باال آمدن سطح دريا منجر
بخش کشاورزی مينمايد .اينجاست که اهميت
میشود.
تنوع زیستی در کشاورزي مشخص ميگردد.
ِ
توان
ي
م
به دو مثال بسيار شناخته شده در اين زمينه
سرزمينهای خشک در معرض آسيب:
اشاره کرد :شيوع بيماری باليت برگهای ذرت
 %41از سطح زمين توسط نقاطي پوشيده شده که تبخير باال و بارندگي کمي دارند .اين
سال
در سال  1970و بيماری زنگ ساقه گندم از
نقاط محل سکونت  2ميليارد نفر هستند که  %90از آنها در کشورهاي در حال توسعه
 ،1999در شيوع بيماری باليت برگ ذرت که به
زندگي ميکنند .حداقل  %30ارقام گياهي کشت شده در جهان ،از همين مناطق خشک
کاهش  15درصدی عملکرد ذرت در سراسر کشور
منشاء گرفتهاند.
منجر شد ،استفاده گسترده از سيتوپالسم نر عقيم
زمین گرمتر و خشکتر:
تگزاس در هيبريدهای ذرت نقش مهمی داشت.
اين
به اين ترتيب تمام هيبريدهای ذرت نسبت به
نواحي خشک ِ در معرض آسيب هم افزايش 2درجهاي دماي کره زمين را تجربه کردهاند.
قارچ حساس شدند .بيماری زنگ سياه ساقه گندم
به دليل وابستگي کامل کشاورزي اين نواحي به ميزان بارنگي ،با افزايش دما عملکرد
ابتدا در اوگاندا تشخيص داده شد .به دليل شباهت
محصوالت به طور چشمگيري در مناطق خشک کاهش مييابد.
ژنتيکی ارقام گندمی که در کشورهای مختلف کشت
مناطق کوهستاني:
ميشد ،شيوع اين بيماری به ترتيب در کنيا (،)2001
تغييرات اقليمي در نواحي مرتفع ،به معني بارندگي بيشتر است .تشديد نوسانات اقليمي به
اتيوپی( ،)2003يمن و شمال سودان ( ،)2007مصر،
اين شکل ،موجب پيدايش و شيوع هر چه بيشتر آفات و بيماريها ميگردد.
ترکيه ،خاورميانه ،شبه قاره هند و در نهايت در ايران
گزارش شد.
نواحي ساحليِ در معرض تهديد:
افزايش
به
رو
بارندگي
البته
و
هوايي
و
آب
نوسانات
افزايش سطح دريا ،زندگي بيش از  630ميليون انسان را که ساکن نواحي پست ساحلي
است .با اين شرايط ،آيا واقعا" عاقالنه است که
هستند ،تهديد ميکند .دو سوم شهرهاي بزرگ دنيا در همين نقاط واقع شدهاند.
تنها روي يک رقم بذر حساب کنيم؟ حفاظت از
محصوالت کشاورزی در کشاکش آشفتگی اقلیمی،
بهنژادی مشارکتی روشی برای ارتقاء شرایط ایستگان تحقیقات) از خود نشان نمي دهند.
از راه سازگار نمودن و استفاده از تنوع ژنتیکی
از اينرو ،محققان ايكاردا به اين مهم پي برده اند كه
تنوع زیستی در مزارع کشاورزان:
گیاهان و حیوانات ،ميسر است؛ يعنی همان کاری
براي رفع اين مشكل ،كار اصالح بذر را با مشاركت
بهنژادی مشارکتی گياهان نوعی تحقيق مشارکتی
که روستاييان بيش از  ۱۰۰۰۰سال است به آن
است .در تحقيقات مشارکتی ،افراد شرکت کننده ،در كشاورزان در مزرعه آنان انجام دهند.
ميپردازند .بيشترين بخش اين تنوع در کشور های
اصالح مشاركتي بذر ،فرايندي است كه طي آن،
تمام مراحل از طرح تحقيق تا بکارگيری فنآوری ها
در حال توسعه وجود دارد .اما جوامع روستايي به
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
محقق با مشارکت کشاورزان تعداد زیادی از
بذرهای آزمایشی را (به طور مثال  ۱۰۰رقم
منطقه
ایراندرو
اخبار
مزرعه خود كشاورز
انتخاب کرده و
متفاوت)
و با روشهای کاشت ،داشت و برداشت خود او
کشت می شود .بهترین ارقام توسط خود کشاورز
و با معیارهای خود او انتخاب می شوند .قبل از
برداشت محصول کشاورزان به هر رقم بذر امتیاز
می دهند (بر اساس شاخص هايي كه خود آنها

 400کيلوگرم در هکتار گزارش شد .مثالی دیگر
این که عملکرد يکي از ارقام بومي در خشکترين
روستاي سوريه ( 140ميلي متر بارش ساليانه)،
 600کيلوگرم در هکتار و عملکرد کراسهايي که
با استفاده از ارقام بومي ايجاد شده بودند بين  1تا
 1/2تن در هکتار گزارش شد.
بهنژادي مشارکتي بهبود تنوع زيستي را قطعا" به
دنبال خواهد داشت به این دلیل که تعداد زیادی از

وضعیت تنوع زیستی کشاورزی چیست؟
کاهش تنوع زيستی در کشاورزی را میتوان با توجه به داليل زير مشخص نمود :در
حدود  250000گونه گياهی وجود دارد که از اين ميان تنها  50000گونه قابل خوردن
است و انسان امروز تنها از  250گونه آنها استفاده میکند %90 .کالری مورد نياز
بدن انسان فقط از  15محصول کشاورزی تامين میشود که بخش عمده آن شامل
گندم ،ذرت و برنج است .روشهای نوين اصالح نباتات در رابطه با اين محصوالت
مؤفق عمل نموده و بدين ترتيب ،روند يکنواختی ژنتيکی سرعت يافته است .ارقام
پرمحصول و پر استفاده سه محصول نامبرده نیز شامل این روند میگردند و از لحاظ
ژنتيکی به يکنواختی دچار شده اند (رگه های خالص گندم و برنج و هيبريدهای ذرت).
در نتيجه ،منابع عمده تامین کننده غذای انسان به شدت آسيب پذيرگشته و آينده
امنيت غذايی به خطر افتاده است.
تعيين كرده اند مانند ميزان باردهي ،مقاومت به
آفات و بيماريها و سازگاري با محيط) .پس از
برداشت کشاورزان با در نظر گرفتن امتیازات خود
و عملکرد هر رقم بذر ،از بین صدها رقمی که در
سال اول کشت شده بود ،معموال  ۲۰الی  ۳۰رقم
نمونه برای کشت در سال دوم انتخاب می کنند.
این روند در سال دوم و سوم هم ادامه دارد و هر
سال بهترین ارقام انتخاب می شوند و در آخر
سال چهارم ،یک یا دو رقمی که با آب و هوا و
دیگر شرایط آن منطقه سازگار هستند به دست
می آیند .كشاورزان در فعاليتهاي انجام شده و
تصميم گيريهاي اساسي ،نظير انتخاب و توليد ارقام
مناسب ،مشاركت مستقيم و مستمر دارند.
طرح بهنژادي مشارکتي ایکاردا با توليد کراسهايي
که اجداد بومي دارند به ارقامی رسیده است که به
خشکسالی مقاومند  .به طور مثال ،در سال ۱۳۸۷
در سوریه کشاورزان با خشکسالی شدیدی رو به رو
بودند و از ارقام جديدي که از کراس ارقام بومي
با يکي از ارقام اصالح شده به دست آمده بود،
عملکرد خوبي شاهد بودند .به اين ترتيب عملکرد
"واسطه  "1و "واسطه ( "2ارقام جديد) به ترتيب
 1/8و 1/2تن در هکتار و عملکرد ارقام بومي

ارقام مختلف باید در مزارع کشاورزان کشت شود
تا آنها حق انتخاب و مشارکت واقعی داشته باشند
و نه مشارکت نمایشی .با کشت  5رقم بذر انتخاب
مشارکتي صورت نميگيرد اما با کشت 100-50

رقم بذر هم انتخاب مشارکتی می شود و هم تنوع
زيستي به وجود ميآيد.
بهنژادي مشارکتييک فرآيند غير متمرکز است
به این دلیل که هر بذری مخصوص آن آب و
هوایی است که روند اصالح و انتخاب بذر در آن
انجام شده و در نتیجه تحقیقات باید در اقلیمهای
مختلف صورت بگیرد .ارقامی که در این روند به
دست می آیند از روستا به روستا ،شهر به شهر و
کشور به کشور با هم تفاوت دارند .اين تفاوت حتی
شامل ارقام يک روستا هم میشود چون وضعيت
معيشت ،سن ،جنسيت و ساير ويژگيهای کشاورز
در انتخاب بذر دخیل است.
کشت مخلوط با تنوع زیاد و بهنژادی تکاملی
بعضی از کشاورزان خود به این نتیجه رسیده اند
که کشت تعداد زیادی از ارقام یک یا چند گونه
به طور مخلوط به افزایش کمی و کیفی محصول
منجر می شود .به طور مثال:
 کشاورزانی که در سوريه در طرح بهنژادیمشارکتی فعال هستند به طور اتفاقی بذرهای ۲۰۰
رقم جو را با هم مخلوط کشت کردند و شاهد آن
بودند که باالترين عملکرد طي  3سال متوالي،
مربوط به همين  200رقم بوده است.
 کشاورز-نانوايان فرانسوي برای رسیدن به نانبا کیفیت باال با مخلوطی از  50رقم گندم نان
تهیه کردند .سپس به این فکر افتادند که این ۵۰
رقم را با هم مخلوط کشت کنند .این تجربه به
آنها نشان داد که این نوع کشت مخلوط افزایش

تنوع ژنتيکي را انتخاب کنیم يا مهندسي ژنتيک؟
صنعت بيوتکنولوژي با هدف مقابله با تغييرات اقليمي و کمک به افراد گرسنه ،استفاده
از محصوالت دستکاري شده توسط مهندسي ژنتيک را توسعه ميدهد.
هنوز بعد از ده سالي که از آغاز کشت اين بذور ميگذرد ،توليد غذا در سطح جهان
افزايش نيافته است و به جاي آن ،سود شرکتهاي بزرگ صنعتي چند برابر شده است.
آلودگي بذور معمولي در اثر مجاورت يا تماس با محصوالت دستکاري شده به وسيله
مهندسي ژنتيک ،تهديدي براي تنوع موجود در مزرارع کشاورزان به حساب ميآيد.
بعد از ده سال آغاز توليد محصوالت دستکاري شده ژنتيکي:
 فقط  4محصول اين صنعت (ذرت ،سويا ،کلزا و پنبه) شکل تجاري به خود گرفتهاند. بيش از %90اين محصوالت توسط تنها  4کشور (آمريکا ،کانادا ،آرژانتين و برزيل)در کل جهان توليد ميشود.
 مقاومت به آفات و بيماري ،تنها دو ويژگي محصوالت تجاري اين صنعت هستند. در بيش از  %90از نواحي که در سال  2005زير کشت محصوالت دستکاريژنتيکي شده قرار گرفتند ،از بذرهاي توليد شده شرکت مونساتنو استفاده شد.
 هيچ سودي نصيب کشاورزان خردهپا ،مصرفکنندگان و تنوع زيستي نشده است.37
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
کمی نیز به همراه دارد به این دلیل که هر نوع
منطقهمرزعه
باالخره به تمام
اخبارکه اتفاق
تنش اقلیمی
بیافتد و
ایران
شان اثر نمی گذارد چون به دلیل تنوع ژنتیکی باال
تعدادی ارقام به این تنشها مقاوم خواهند بود .در
ضمن کيفيت نان ب ه دست آمده به قدري مطلوب
است که مردم حاضرند آن را با قيمت چند برابر نان
معمولي بخرند.
 یک کشاورز -دامدار -قصاب ايتاليايی سالهاستاز ارقام مخلوط گندم ،جو و تریتیکاله برای تغذيه
دامهای خود استفاده ميکند و به گفته او کيفيت
گوشت به دست آمده به قدری مطلوب است که به
سختی میتواند جوابگوی تقاضای مشتریهايش
باشد.
 خربزه کاران گرمسار با تجربه به این نتیجهرسیده اند که کشت دو رقم مختلف خربزه به طور
مخلوط به کیفیت هر دو می افزاید.
یکی از روشهای بهنژادگری بر اساس به کار گیری
تنوع زیادی است .اصالح نباتات به شيوه تکاملی،
يک مفهوم قديمي است که  50سال پيش برای

بايد پويا باشد .اگر فرضا" به 20
رقم رسيديم ،بايد آنها را در تمام
اقليمها کاشت و ديد که آيا هر
سال همان نتيجه را ميدهد يا
نه .اقليمها همواره به هم تبديل
ميشوند ،يعني ممکن است آب
و هواي امروز يک روستا در
ده سال آينده به آب و هواي
روستاي همسايه تبديل شود.
به اين شکل ميتوان به روند
تقريبا" پايدار نظام کشت با در
نظر گرفتن تغييرات آب و هوايي رسيد.
شما ميتوانيد تمام ارقام بومی استان کرمانشاه را
جمعآوری کنيد و اين ارقام را به طور مخلوط در
نقاط مختلف استان طی چند سال پياپی بکاريد.
ارقام ضمن احيای مجدد ،هر سال با آب و هوا و
به طور کلی با شرايط منطقه کشت شده سازگارتر
میشوند و شما در نهايت میتوانيد مناسبترين و
سازگازترين ارقام بومی هر منطقه را شناسايی کنيد.

مالکيت بذر متعلق به کيست؟
کشاورزي چند مليتي به انحصاري
تعدادي شرکت توليد کننده بذر و مواد شيميايي
ِ
کردن گياهان (يعني اولين حلقه از زنجيره غذايي) از طريق ثبت آنها همانند اختراعات
صنعتي مشغول شدهاند و بر روي بذوري که جوامع کشاورزان به توسعه آن ميپردازند،
ادعاي مالکيت دارند.
ده شرکت ،کنترل بيش از  %55بازار تجارت بذر دنيا و شش شرکت %72 ،بازار
آفتکشهاي کشاورزي دنيا را ،در اختيار دارند.
ثبت گياهان همانند اختراعات صنعتي به طور فزايندهاي کشاورزان را از نگهداري و
تبادل بذور منع ميکند.
آزمايشگاههاي شرکتهاي چند مليتي در حال توسعه بذوري هستند که عمدا" توسط
مهندسي ژنتيک بعد از برداشت به حالت عقيم هستند(بذور ترميناتور) .اگر اين بذور
شکل تجاري پيدا کنند ،ميتوانند تهديدي براي  1/4ميليارد نفري باشند که زندگيشان
وابسته به بذور خود مصرفی است باشد.
اولين بار توسط "سونسن" مطرح شد با این تعریف
که انواع بسیار زیادی از بذر یک گونه طی سالهای
زیادی در محیط مورد نظر کشت می شود .به این
ترتیب به بذور اجازه ادامه رشد و نمو و تکامل
داده می شود .به دليل دادن فرصت تکامل به گياه،
میتواند راهي برای تقابل با پديده تغييرات اقليمی
به شمار آيد.
آب و هوا در حال تغییر است پس روش کار ما نيز

خشکسالي باز هم پيش ميآيد .اين دوره بهترين
زمان تشخيص ژنهاي مقاوم به خشکي است.
در ایران اولین تجربه بهنژادی تکاملی در مزارع
کشاورزان و با مشارکت آنها در کرمانشاه و گرمسار
در پاییز  ۱۳۸۷آغاز خواهد شد .هزاران رقم مختلف
گندم در  100مترمربع کشت خواهد شد .مهم
نيست اين آزمايش در يک منطقه انجام شود يا
در چند منطقه ،فقط چند سال پياپي باید کشت
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و برداشت شود و هر سال ترکيب بذور با آب و
هواي آن منطقه سازگارتر ميشود .اگر در ميان
این هزاران رقم گندم کشاورزان شاهد رقمي بودند
که خوب بود ،بذرش را انتخاب می کنند و در يک
رديف می کارند تا تکثیر و استفاده شود.
نقش بانک ژن:
به راستي چرا بايد نگران کاهش تنوع باشيم؟
بخش زيادی از تنوع ژنتيکی در بانکهای ژن
( ژرمپالسم) در شرايط دما و رطوبت پايين
نگهداری میشود .نمونههای ژنتيکی (بذر) هر چند
مدت يک بار از بانک ژن خارج میشوند و برای
جوان ه زنی مجدد کشت ميگردند .بذر جديدی
نگهداری دوباره
که در آخر به دست ميآيد ،برای
ِ
انتخاب میشود.
اين نگهداری از يک سو در حفاظت از ارقام خاص
ن های مربوط به آنها بسيار مؤثر
و گونه ها و ژ 
است و از سوی ديگر با قرار دادن بذور در جای
بسيار خنک ،تکامل آنها در حين نگهداری متوقف
میشود .به همين دليل ،افراد زيادی از نگهداری
همزمان بذور در بانک ژن (خارج از محيط طبيعی)
و کاشت بذور در مناطق بومي خود (در محيط
طبيعی) ،حمايت ميکنند .به اين ترتيب ،گياه
ميتواند سير تکاملي خود را طی کند و با شرایط
اقلیمی در حال تغییر خودش را تطبیق دهد.
از اين زاويه ،بهنژادی مشارکتی گياهان مکمل
خوبی برای نگهداری نمونه ارقام در بانک ژن است
چرا که به بذور اجازه ادامه رشد و نمو و تکامل و
نيز سازگاری با فنون جديد زراعی ،کاربردهای جديد
و در نهايت اقليمهای جديد را میدهد.

