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مشترك ما»  اين موضوعي  است كه در 

گراميداشت روز جهاني مقابله با يبابانزائي سال 
2009 مورد تاكيد قرار گرفته است. 

در طول يك قرن گذشته و بخصوص از زمان 
پايان جنگ سرد، درك و استنباطي كه از واژه 
امنيت در سطح جهان وجود داشت، دستخوش 

تغيير و تحوالت بنيادين شده است.  اين 
مفهوم در حال حاضر گستره اي بسيار فراتر از 

حفاظت و دفاع  در برابر متخاصمين و دشمنان 
داشته و به نوعي بيانگر احساس اطمينان 

آحاد مردم در تامين خواسته ها و نيازهاي آنان 
است.  دستيابي به اين احساس اطمينان، 

نيازمند فرايندي است كه در آن توسعه پايدار 
مهم ترين نقش را ايفا مي كند.

بيابانزايي، تخريب سرزمين و خشكسالي 
عواملي هستند كه امنيت بشر را در تامين 

غذا و دسترسي به آب و بالطبع فعاليت هاي 
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اقتصادي، مورد تهديد قرار مي دهند.  در حال 
حاضر سياستگذاري هاي نادرست و نيز تغييرات 
آب و هوايي بيش از هر زمان ديگري به خاك 
و قابليت بهره وري زمين آسيب مي رساند.  در 
چنين شرايطي وقتي كه  براي مردم تضميني 

براي دسترسي به آب مورد نياز و خاك 
حاصلخيز وجود ندارد، مهاجرت به مناطقي 
كه تصور مي شود شرايط بهتري دارند آغاز 

مي شود.  آمارهاي اخير جهاني نشان مي دهد 
كه بين 17 تا 24 ميليون نفر در جهان به 

خاطر تخريب شرايط زيست محيطي خود، ناچار 
به مهاجرت  شده اند و تخمين زده مي شود اين 

رقم تا سال 2050 ميالدي به بيش از 200 
ميليون نفر برسد.

بازتاب بي ثباتي امنيت خاك 
امنيت خاك موضوعي است كه مستقيمًا به 
فرايند بيابانزايي، تخريب سرزمين و اثرات 
خشكسالي مربوط مي شود.  اين عامل به 

شدت معيشت مردم را تحت تاثير قرار داده 
و حتي مي تواند زندگي و بقاء آنها را مورد 

تهديد قرار دهد. تداوم اين وضعيت مهاجرت 
انسان ها يي را در پي خواهد داشت كه ناچار به 
ترك سرزمين هاي تخريب يافته خود هستند.  
بدين لحاظ چالش امنيت مي تواند سطوح ملي 
و منطقه اي  را نيز متاثر از خود كند. تحقيقات 

نشان داده است كه يك ارتباط معني دار بين 
بيابانزايي و كشمكش ها و ستيزه  جويي هاي 

ملي و منطقه اي وجود دارد.  اين شواهد نشان 
مي دهند كه بيابانزايي، تخريب سرزمين و 

خشكسالي يك چالش جهاني است اگرچه در 
يك مقياس محدود و محلي رخ داده باشد. 

 در بسياري از كشورهاي واقع در مناطق 
خشك، مقابله با بيابانزايي و ارتقاء توسعه، 

ريشه هاي كامًال مشتركي دارند علت اين امر را 
مي توان در اهميت مسائل اقتصادي اجتماعي 

در مديريت منابع طبيعي و كشاورزي پايدار 
جستجو نمود.  از اين منظر مقابله با بيابانزايي 

امري است كه نيازمند برنامه ريزي توأمان 
براي كاهش فقر و نيز حفاظت از اكوسيستم ها 

مي باشد.  بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 
امنيت خاك بايد به عنوان بخش مهمي از 

سياست هاي توسعه ملي و بين المللي در نظر 
گرفته شود.  از طرفي امنيت خاك نيازمند 

اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه كوتاه، ميان و 
بلند مدت امنيت خاك مي باشد. اين سياست ها 

بايستي بگونه اي باشندكه اثرات تغييرات آب 
و هوايي و كاهش تنوع زيستي را نيز شامل 
شوند.  براي اجرايي كردن اين سياست ها  

همانگونه كه در ارزيابي اكولوژيك هزارة سوم 
بر آن تاكيد شده است، مديريت سرزمين، با 

تكيه بر روش هاي بومي و در سطوح محلي در 
اولويت قرار دارد.  اما در اين ارزيابي هماهنگي 
و ارتباط مديريت سرزمين در سطوح منطقه اي 
و بين المللي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.  
در سطح منطقه اي بايستي همكاري ها  براي 

مديريت اكوسيستم هاي مشترك تقويت شود و 
در سطح بين المللي يافته هاي علمي و فناوري 

و مهندسي بايستي به نحو موثري براي 
بهره مندي همه كشورها به اشتراك گذاشته 

شود.

 مشاركت بين المللي بهترين راه 
براي مقابله مؤثر با بيابانزايي

در فرايند مشاركت جهاني براي مقابله با 
بيابانزايي سياست گذاران و نهادهاي ذيربط 
بين المللي بايستي سياست ها  و برنامه هاي 

بلند مدت بهره برداري پايدار از خدمات 

اكوسيستم ها را تبيين كنند.  همكاري اين 
نهادها  با سازمان هاي منطقه اي و نيز دولت ها 

براي اطمينان از بهبود شرايط، امري الزم 
و ضروري مي باشد.  از طرفي بايستي از 

نقش آفريني تمامي دست اندركاران امر مقابله 
با بيابانزايي در يك فرايند از پايين به باال 

اطمينان حاصل نمود.  در اين ميان بايستي 
به نقش زنان در امنيت خاك در سطح محلي 
توجه كافي شود.  زنان در واقع اولين حلقه در 
زنجيره روابط اجتماعي به شمار مي روند.  در 
بسياري از جوامع محلي، اين زنان هستند كه 
چگونگي مديريت سرزمين را به كودكان خود 
مي آموزند.  بدين لحاظ زنان بايستي در فرايند 

تصميم گيري براي مقابله با بيابانزايي و تخريب 
سرزمين در كليه سطوح حضور داشته باشند. 

حال وقت آن رسيده است كه به مقوله امنيت 
خاك مانند ساير جنبه هاي امنيت توجه شود.  
بيابانزايي، تخريب سرزمين و خشكسالي يك 
تهديد جهاني  است كه امنيت تمامي جوامع را 
تهديد مي كند و مشاركت جهاني دانشمندان، 

سازمان هاي بين المللي، سازمان هاي 
جوامع مدني و دولت ها  براي مقابله با 

اين تهديد نقش كليدي را ايفا مي كند.  در 
اين ميان كنوانسيون مقابله با بيابانزايي در 

صدر فعاليت هاي بين المللي براي مقابله 
با اين تهديد قرار دارد.  يكي از مهم ترين 

سياست هاي اجرايي كنوانسيون ارتقاء شرايط 
زندگي جوامع تحت تاثير از بيابانزايي مي باشد.  
اين سياست ناظر بر اين نكته است كه  تامين 
آينده مشترك جهانيان در گرو بهبود وضعيت 
مردماني است كه از بيابانزايي و پيامدهاي آن 

رنج مي برند.
دبيرخانه كميته ملي مقابله با بيابانزايي

بروز خشكسالي هاي چند سال اخير و 
طوفان هاي گرد و غبار و ساير پديده ها در 

اقصي نقاط كشورمان و ساير مناطق دنيا و 
ارتباط اين وقايع با تغيير آب و هوا فرصتي 

مناسبي بود تا در اين خبرنامه به چالش هاي 
مرتبط با اين موضوع پرداخته شود.  بحران 

1.  اقتباس از:
Jonathan Davies and Michele Nori. Climate change and livelihoods: Managing and mitigating climate change through pastoralism’’.  Policy Matters, No. 16, October 2008. 
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موجود در ارتباط با تغيير آب و هوا و اثرات 
آن بر اكوسيستم هاي مختلف و جوامع انساني 

موضوعي است كه توجه مجامع بين المللي، 
منطقه اي، ملي و به ويژه محلي را به خود 

جلب كرده است.  تمام گروه ها در پي يافتن 
روش هاي مديريتي مناسب جهت سازگاري و 
تطابق با پديده هاي ناشي از تغيير آب و هوا 

هستند.  
هم اكنون دو معاهده بين المللي سعي در يافتن 

راهكاري هاي مناسب جهت كاهش اثرات 
تغيير اقليم و مقابله با بيابانزائي هستند.2  در 

اين راستا مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست 
نيز به عنوان سازمان مردم نهادي كه داراي 

سابقه طوالنِي كار با جوامع بومي و محلي 
بخصوص عشاير كوچنده است، توان خود را 

در جا انداختن، بسط و گسترش ديدگاه هاي به 
روز و عملي موجود در دنيا، در ارتباط با قابليت 

سازگاري و تطابق روش هاي مديريتي جوامع 
بومي عشايري در اكوسيستم هاي خشك و 

نيمه خشك (اكوسيستم هاي غيرمتعادل) در بين 
كارشناسان، سازمان هاي دولتي ملي و محلي 
و در بين جوامع بومي و محلي، به كار گرفته 
است.  وجود بيش از 200 ميليون نفر عشاير 
كوچرو در سرتاسر دنيا و حدود 1/5 ميليون 

نفر عشاير كوچرو در ايران اهميت دستيابي به 
راهكاري كارآمد جهت مقابله با اين بحران ها 
را روشن مي سازد.   الزمه اين امر، پرداختن 

به روش هاي موفِق مديريت منابع طبيعي 
علي الخصوص مراتع و تطبيق اين روش ها در 
مناطق خشك و نيمه خشك، با تغييرات آب و 
هوا در طي ساليان متمادي، توسط اين جوامع 

است. 

شيوه مرتع داري عشاير كوچنده (مرتع داري 
مبتني بر كوچ) در عين حالي كه به شدت 

تحت تاثير تغييرات آب و هوا است، بيشترين 
قابليت سازگاري با تغيير آب و هوا را دارا 
است.  بدين لحاظ اين سبك مرتع داري 

يكي از مهمترين مصاديق تعديل اثرات تغيير 
اقليم به شمار مي رود.  در حال حاضر عوامل 

متعددي اكوسيستم هاي  مرتعي را تهديد 
مي كند.  عواملي كه ريشه در تغييرات آب 

و هوا و يا عوامل انساني دارند.  اين عوامل 
محدوديت هاي متعددي را براي مرتع داران 

و بخصوص عشاير كوچرو ايجاد كرده است. 
محدوديت هايي كه به شدت از قابليت و 

توان اين جوامع در مواجهه با شرايط دشوار 
كاسته و آنان را بيش از پيش آسيب پذير كرده 
است.  تغيير آب و هوا تنها يكي از چالش هاي 
عديده اي است كه مرتع داران بايستي مد نظر 

قرار دهند، اما در شرايطي كه مشكالت متعدد 
اقتصادي، اجتماعي و سياست گذاري هاي غير 
اصولي، اين جوامع را تهديد مي كند چگونه 

مي توان انتظار داشت كه  پيامدهاي ناشي از 
تغيير آب و هوا را نيز تحمل كرده و خود را 

از تبعات آن ايمن كنند.  به نظر مي رسد اگر 
اين جوامع بتوانند از مشغله ها و تهديدهاي 

اقتصادي- اجتماعي و نيز سياست هاي 
غيراصولي كه بر آنان تحميل مي شود رهايي 

يابند، آنگاه راحتتر خواهند توانست با توجه 
به ماهيت شيوه زندگي خود كه بر مبناي 

سازگاري با شرايط اكوسيستم تعريف شده 
است خود را با تغيير آب و هوا و پيامدهاي 

ناشي از آن تطبيق دهند.
ظرفيت تطبيق با شرايط دشوار و 

اكوسيستم هاي غيرمتعادل، اساس و خصلت 

مرتع داري مبتني بر كوچ و مديريت پايدار 
عرفي مرتع مي باشد، و اين نكته اي است كه 

متوليان امر بايستي همواره مد نظر داشته 
باشند.  بنابراين ارتقاء ظرفيت سازگاري كليد 

موفقيت در مقابله با اثرات تغيير آب و هوا 
مي باشد.  ارتقاء قابليت انعطاف و افزايش 

دامنه هاي  تحمل اكوسيستم هاي  مرتعي كه 
انسان و بهره بردار نيز جزئي از آن مي باشند، 

متضمن بقاي اين اكوسيستم ها و بالطبع 
امنيت معيشت جوامع كوچرو خواهد بود.  تغيير 
شيوة معيشت، اسكان عشاير و مرتعداري تك 

قطبي (Ranching) كه متاسفانه همه در 
رأس سياست هاي دولت هاي مختلف بوده 

است، همه سياست هايي است كه از ظرفيت 
سازگاري و دامنه تحمل اين جوامع در برابر 
تغيير آب و هوا (تغيير اقليم) مي كاهد و آنان 
را بيش از پيش نسبت به تغييرات آسيب پذير 

مي كند .  سياست هايي كه گرچه ممكن است 
با نيت خير از طرف كارشناسان و مديران 

اعمال شده باشد، اما در واقع پايدار نبوده و در 
دراز مدت نتيجه عكس خواهد داشت. 

به اميد روزي كه در كشور ما نيز روش هاي 
جاري مديريت منابع طبيعي، علي الخصوص 

مراتع، كه سياست ها و برنامه هاي بهبود و 
اصالح آن عمدتًا از سوي نهادهاي دولتي و 

متولي امر ديكته و ابالغ مي شوند،  تغيير جهت 
داده و جاي خود را به سياست هايي در راستاي 

ارتقاء ظرفيت ها و بهره گيري از پتانسيل هاي 
انساني جوامع بومي و بالطبع دانش بومي و 

سنتي آنها در مديريت منابع طبيعي و حمايت 
موثر از ايفاي نقش اين جوامع در اين زمينه 

بدهد. 

.2(a) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and (b) United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

وحيد جعفريان
كارشناس ارشد مقابله با بيابانزايي

زمين، كره خاكي،  ناميدن سياره ما به اين 
اسامي بي دليل و يا اتفاقي نبوده است.  

زندگي زيست بوم هاي خاكي به شدت وابسته 
به قشر نازك و آسيب پذيري در سطح قاره ها 
است كه به آن خاك مي گوييم.  بدون خاك، 
جانداران هرگز نمي توانستند در روند تكامل از 
اقيانوس ها پا به خشكي بگذارند.  بدون خاك 

هرگز گياه، جنگل، محصوالت كشاورزي، دام 
و در نهايت انسان نمي توانستد به جهان هستي 

راه يابند.
تشكيل اين پوشش گرانبها در سطح زمين 

زوال زمين: مروري بر كنوانسيون مقابله با بيابانزايي
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بسيار با تأني و كند بوده در حالي كه همين  
خاك مي تواند بسرعت تخريب شده و از بين 

برود.  صدها سال زمان الزم است تا تنها يك 
اينچ خاك در سطح زمين ايجاد شود، در حالي 

كه تنها در يك فصل ممكن است تخريب 
و يا فرسايش يافته و از دسترس خارج شود.  
اين اتفاقي است كه به سرعت در حال وقوع 

است.  به نظر مي رسد كره خاكي، آنچه را كه 
به خاطرش نام گذاري شده  بسرعت از دست 

مي دهد. 
بحران تخريب خاك بيش از همه جا در 

مناطق خشك جهان درحال وقوع است. اين 
مناطق سكونت گاه بيش از 2 ميليارد نفر يعني 

حدود يك سوم جمعيت جهان مي باشد.  خاك  
مناطق خشك آسيب پذيرتر از ساير مناطق 

بوده و محدوديت پوشش گياهي و نامناسب 
بودن شرايط اقليمي همگي باعث شده اند كه 
بيابانزايي در مناطق خشك گسترده تر باشد.  

بدين لحاظ مي توان گفت كه قريب به 45 در 
صد سطح خشكي هاي جهان (مناطق خشك)  
تحت تاثير فرايند بيابانزايي قرار دارند و حدود 

10 تا 20 درصد اين مناطق تاكنون تخريب 
يافته اند. 250 ميليون نفر از جمعيت جهان به 
طور مستقيم تحت تاثير آثار زيان بار بيابانزايي 
قرار دارند.  در اين ميان آفريقا بيش از ساير 

قاره ها در معرض تهديد فرايند بيابانزايي 
مي باشد.  وسعت مناطق تحت تاثير در آفريقا 
به 46 در صد كل مساحت اين قاره مي رسد. 

از طرف ديگر  قاره آسيا بيشترين جمعيت 
درمعرض بيابانزايي و خشكسالي را در خود 

جاي داده است .
تخريب سرزمين مي تواند در هر يك از 

مناطق جهان اتفاق بيفتد. ولي بنا به تعريف؛ 
بيابانزايي مصداقي براي تخريب سرزمين در 
مناطق خشك به شمار مي رود.  اطالق واژه 
بيابانزايي براي تخريب سرزمين ممكن است 
مفهوم اشتباهي را در ذهن متبادر كند.  براي 
بسياري از افراد، بيابانزايي به اين مفهوم است 
كه بيابان هاي جهان در حال گسترش هستند 

بدين ترتيب كه ماسه هاي روان و شرايط 
بياباني، حاشيه بيابان ها را تحت تاثير قرار داده 

و باعث از دست رفتن اراضي حاصلخيز واقع 
در حاشيه بيابان ها مي گردد.  البته اين واقعيت 

دارد كه اراضي حاشيه بيابان ها تحت تاثير 
شرايط اقليمي و محدوديت بارندگي قرار داشته 

و مي توانند به عرصه هاي بياباني تبديل شوند 
ولي  مفهوم بيابانزايي چيزي فراتر و متفاوت از 

اين فرايند مي باشد.
بيابانزايي را مي توان به يك بيماري پوستي 

تشبيه نمود.  تخريب سرزمين مانند لكه هاي 
بيماري پوستي مي توانند در هر جايي ايجاد 

شوند.  اين پديده گاهي در مناطقي اتفاق 
مي افتد كه هزاران كيلومتر از نزديكترين 
بيابان فاصله دارند.  اين مناطق تخريب 

يافته مي توانند گسترده شده و با پيوستن به 
يكديگر سطح وسيعي از مناطق شبه بياباني را 

ايجاد كنند.
فرايند بيابانزايي و تخريب سرزمين مي تواند 

چرخه معيوبي از چالش ها را ايجاد كرده و 
باعث تشديد روند تخريب شود.  چالش هاي 
اقتصادي و اجتماعي و بحران هاي سياسي 

بخشي از تبعات تخريب سرزمين مي باشد كه 
در نهايت مي تواند افزايش خطر آسيب پذيري 
جوامع متاثر را در پي داشته باشد. در دنياي 

سياست تخمين زده مي شود كه بيش از نيمي 
از جدال ها و كشمكش هاي مسلحانه كشورها 
ريشه در عوامل زيست محيطي و بهره برداري 
از منابع طبيعي در مناطق خشك دارد.  بطور 
قطع پديده هاي تغيير اقليم، وقوع خشكسالي 
و تغييرات آستانه هاي آب و هوايي، زمينه ساز 
بسياري از جدال هاي سياسي بين كشورهاي 

مبتالبه بوده است.
خشكسالي اغلب باعث وخيم تر شدن روند 
بيابانزايي و بروز فجايع حاصل از اين روند 

مي باشد. ولي چهار عامل انساني نيز مي توانند 
اثرات بسيار سريع و آني در ايجاد و تشديد 

بيابانزايي داشته باشند.  بهره برداري بيش از حد 
از طريق فعاليت هاي كشاورزي، چراي بيش از 
حد دام كه زمينه ساز فقر پوشش گياهي و بي 
دفاع شدن زمين در برابر فرساش است، قطع 

درختان و جنگل زدايي كه باعث مي گردد خاك 
لخت در معرض عوامل جوي قرار گيرد و آبياري 

و زهكشي نا مناسب كه منجر به شوريزايي 
مي گردد.  در حال حاضر 20 در صد اراضي 

كشاورزي تحت آبياري (450000 كيلومتر مربع) 
در معرض شوري زايي قراردارند و از اين ميزان 
ساالنه  2500 تا 5000 كيلومتر مربع از اراضي 

كشاورزي بدليل شورشدن، حاصلخيزي خود را از 
.(UNDP) دست مي دهند

كنوانسيون مقابله با بيابانزايي و تعديل اثرات 
خشكسالي با اجماع كشورهاي تحت تاثير 
خشكسالي و تخريب سرزمين بخصوص 
كشورهاي آفريقايي و موافقت سران اين 

كشورها در نشست زمين ( كنفرانس ريو) در 
سال 1992 شكل گرفت.  اين كنوانسيون 
تغييرات اقليمي و فعاليت هاي انساني را دو 

عامل اصلي در تخريب سرزمين و بيابانزايي 
مي داند و تاكيد مي نمايد كه بيابانزايي حاصل 

عملكرد و تاثير متقابل عوامل مختلف فيزيكي، 
بيولوژيكي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 

فرهنگي مي باشد. درحالي كه افرايش جمعيت 
و بالطبع افزايش تقاضا براي محصوالت 

كشاورزي زياد مي شود سيستم هاي سنتي 
مديريت سرزمين كه بر اساس تعادل شكل 

گرفته اند رو به نابودي گذاشته و اين در حالي 
است كه روش هاي نوين توليد تك كشتي كه 
واكنشي به تقاضاي روز افزون مي باشد، باعث 
تشديد تخريب سرزمين مي گردند.  نتيجه اين 

امر كاهش بيش از پيش حاصلخيزي، عدم 
توجه به حفاظت از منابع  و راندن كشاورزان 
و مرتع داران به حاشيه مناطق تخريب يافته 

خواهد بود.
در گذشته تصور بر اين بوده است كه نابودي 

معيشت و تخريب چرخه اقتصادي ساكنين 
مناطق خشك و بهره برداران مستقيم از 

زمين، حاصل عملكرد اشتباه آنان به لحاظ 
بهره برداري بي رويه مي باشد.  اما نگاهي 

عميق تر به موضوع، بيانگر اين مطلب است 
كه براي اين مردم راهي به جز اين باقي 

نمانده است.  فقر يكي از مهمترين عواملي 
است كه امكان رجوع به روش هاي ديگر را از 
آنان سلب مي كند.  افراد فقير مجبورند براي 
تامين غذاي خانواده خود تا جايي كه امكان 
دارد از زمين كوچك خود بهره برداري كنند.  
اين، استراتژي كوتاه مدت آنان براي گذران 

معيشت است اما حاصل اين امر عدم پايداري 
منابع و نابودي آينده آنان مي باشد.  افراد فقير 
مناطق خشك اغلب نقشي در تعيين سرنوشت 

خود ندارند.  آنان اغلب حتي در كشور 
خودشان به عنوان شهروندان درجه دوم به 

حساب آمده و در تصميم گيري هاي منطقه اي 
و ملي كمترين نقش را دارند.  حضور اين 

افراد در چرخه هاي اقتصادي و سياست گذاري 
بسيار كمرنگ مي باشد و زنان كه در اين 
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ميان شايد بيش از همه از پيامدهاي بيابانزايي 
آسيب مي بينند، كمترين جايگاه و نقش را 
حتي در داخل جوامع خود دارند.  در واقع 

مي توان گفت بيابانزايي و تخريب سرزمين به 
يك اندازه زنان و مردان را متاثر نمي كند.  بر 

اساس قواعد اجتماعي حاكم بر بسياري از 
اين جوامع وقتي كه منابع موجود در اطراف 

اين جوامع تخريب مي گردد.  اين زنان هستند 
كه بايستي براي فراهم آوردن سوخت، آب و 

مواد غذايي مورد نياز مسافت هاي طوالني تر و 
دشوارتري را طي كنند.  وقتي كه منابع طبيعي 

محدود مي شود زنان بايستي سهم بيشتري را 
در تامين درآمد خانوده از طريق صنايع دستي 

و فعاليت هاي جنبي ايفا كنند.  و در نهايت 
وقتي كه خانواده قادر به تامين معيشت و بقاء 
خود نيست مردان بخاطر پيدا كردن شغل هاي 
فصلي و يا دائمي به شهرهاي بزرگ مهاجرت 
مي كنند و اين امر مشكل زنان را براي حفظ و 

بقاي خانواده دوچندان مي كند. 
اما بايستي خاطر نشان نمود كه بيابانزايي تنها 

مشكل كشورهاي در حال توسعه و يا قشر 
خاصي جوامع  نيست. تنها در آمريكاي شمالي 

74 درصد از مناطق خشك به شدت و يا به 
طور متوسط در معرض تخريب سرزمين قرار 

دارند و 13 كشور از اعضاء اتحاديه اروپا تحت 
تاثير بيابانزايي قرار دارند.  به طور كلي بيش 

از 110 كشور در جهان به لحاظ وجود قابليت 
آسيب پذيري در خطر بيابانزايي قرار دارند.  

برنامه زيست محيطي  ملل متحد خسارت هاي 
ناشي از بيابانزايي را 42 ميليارد دالر در سال 

تخمين زده است و سهم قاره آفريقا از اين 
خسارت تنها 9 ميليارد دالر در سال مي باشد.

در گذشته برنامه ريزان توسعه اغلب تمايل 
به ناديده انگاشتن ساكنين مناطق خشك 
داشته اند.  اما همين مردمان بيش از هر 

كس ديگري راه هاي تعامل با اين اكوسيستم 
شكننده را در طول زمان تجربه كرده و 

دريافته اند.  آنان بايستي به عنوان كليد حل 
چالش هاي بيابانزايي در نظر گرفته شوند.

كنوانسيون مقابله با بيابانزايي توسعه مشاركتي 
را بعنوان اصل و مبناي  سياستگذاري خود 

قلمداد مي كند.  برنامه عمل مقابله با بيابانزايي 
كه در واقع  دستوركار اقدام هها و فعاليت هاي 

مقابله با بيابانزايي در هر كشور را ترسيم 

مي كند، از سطوح محلي سرچشمه گرفته و بر 
اساس مشاركت واقعي جوامع محلي تعريف 

شده است.  برنامه ريزي جمعي كليد پايداري 
اقداماتي است كه در متن برنامه عمل تعريف 
شده اند.  بنابراين در يك زمان، مهار و احياء 

عرصه هاي تخريب شده همراه با بهبود 
معيشت و حفظ حرمت فقيرترين آحاد جوامع 

متاثر مد نظر قرار گرفته و آنان را به ماندن در 
سرزمين خود و حل چالش هاي پيش رومشتاق 

مي كند، اين بهترين و شايد آخرين فرصت 
براي مقابله همه جانبه با بيابانزايي باشد.

بيابانزايي چيست؟
آيا بيابان ها در حال گسترش اند؟

به جز موارد نادر در زمان هاي بحراني، 
ماسه زارها در محدودة مشخصي قرار داشته 

و قادر به گسترش در مناطق حاشيه اي 
نمي باشند.  به نظر مي رسد بيابان هاي طبيعي 
تنها در صورتي گسترش مي يابند كه كاهش 

شديد بارندگي در يك دوره زماني طوالني 
حادث شود.  اما معموٌال اين شرايط قابل 

بازگشت بوده و با شروع بارندگي هاي مناسب 
محدوده بيابان ها به وضعيت اوليه بازمي گردد.
پس آيا مي توان گفت كه همه چيز رو به راه  

بوده و جاي نگراني نيست؟ خير. تخريب 
سرزمين فرايندي رو به جلو و پيشرونده بوده 
و تخريب روزافزون سرزمين هاي حاصلخيز 
در وضعيت هشدار دهنده اي قرار دارد.  در 

مناطق خشك وقتي كه حاصلخيزي  خاك 
كاهش يابد زمين به عرصه اي شبيه به بيابان 

تبديل مي شود و اين چيزي است كه  به 
آن بيابانزايي مي گوييم.  فرايند بيابانزايي 
امري تدريجي است و در اين فرايند ابتدا 

سرزمين هاي تخريب يافتة جدا از هم ايجاد 
شده و بعد با گسترش و پيوستن  اين مناطق 

به يكديگر سطوح وسيعي از عرصه هاي بياباني 
شكل مي گيرند.

آيا مي توان تصور كرد كه بيابانزايي امري 
قهري و صرفًا ناشي از شرايط سخت آب و 
هوايي است؟ خير.  خشكسالي تنها بخشي 
از فرايند بيابانزايي را سبب مي شود و البته 
خشكسالي را مي توان عامل وخيم تر شدن 
و شدت يافتن فرايند بيابانزايي دانست.  با 
اين حال بايستي تاكيد نمود كه در  فرايند 

بيابانزايي در درجه اول عامل انساني نقش 
دارد.  چرا كه بيابانزايي ابتدا از مناطقي شروع 

مي شود كه بهره برداري بيش از حد از زمين 
صورت گرفته باشد.

آيا بيابانزايي تنها مشكل جوامع فقير 
كشورهاي در حال توسعه است؟ خير.  

اگرچه بيش از يك ميليارد نفر از فقيرترين  
مردم جهان در تخريب يافته ترين مناطق 

زندگي مي كنند.  اما اين افراد تنها قربانيان 
بيابانزايي نيستند.  در حال حاضر قريب به 

18 كشور توسعه يافته جهان مستقيمًا تحت 
تاثير بيابانزايي قرار دارند.  از طرفي تمامي 

كشورهاي توسعه يافته با چالش مهاجرت هاي 
روزافزون افرادي روبرو هستند كه كه ديگر 

قادر به زندگي در سرزمين هاي تخريب يافته 
خود نمي باشند.  بيابانزايي ترسيم كننده اين 

واقعيت است كه فقر در هر گوشه از جهان كه 
وجود داشته باشد سعادت و پايداري در تمام 

جهان را متاثر از خود مي كند.
بنابر آنچه كه مطرح شد بيابانزايي را چگونه 

مي توان تعريف نمود؟  تعريف مورد توافق 
سران كشورهاي جهان در نشست زمين در 
سال 1992 و كنوانسون مقابله با بيابانزايي 
عبارت است از: تخريب سرزمين در مناطق 
خشك، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب 

ناشي از تغييرات و نوسانات اقليمي و 
فعاليت هاي انساني.

تخريب سرزمين سابقه اي به قدمت تمدن 
بشري دارد.  رد پاي تخريب سرزمين 

را مي توان از دشت هاي چين باستان تا 
كوه هاي سرزمين اينكاها در آمريكا پيدا 

نمود.  يك داستان حماسي سومري شايد 
اولين نوشته اي باشد كه به مهفوم بيابانزايي 
در ادبيات ملل كهن مي پردازد.  اين داستان 

بين النهرين  ساكنين  سرنوشت  كننده  بازگو 
در حدود 2000 سال پيش از ميالد مسيح  

است كه به خاطر قطع و نابودي جنگل هاي 
اين منطقه به عقوبتي سخت گرفتار شدند.  

پايتخت كشور اين تمدن بزرگ كه بيش 
از 50000 نفرسكنه داشته به همراه مزارع 

حاصلخيز آن نابود شد و اكنون ازاين تمدن 
بزرگ جز خرابه هاي مدفون در ماسه هاي 

روان چيزي به جا نمانده است.
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پالتو، سرزمين خود، يونان را در چهار صد 
سال پيش از ميالد اينگونه وصف مي كند: 
سرزمين ما در مقايسه با آنچه قبل از اين 

بوده همانند بدن نحيفي است كه از بيماري 
تحليل رفته است.  شمال آفريقا كه روزگاري 

به عنوان انبار غله امپراتوري بزرگ روم 
به شمار مي رفت و قريب به 600 شهر 

آباد را در خود جاي داده بود هم اكنون به 
بياباني لم يزرع تبديل شده است. كريستف 
كلمب در يادداشت هاي خود به جنگل هاي 

كوهستان هاي هائيتي اشاره كرده و مي نويسد 
هرگز در عمر خود جنگل هايي اينچنين انبوه 

و شكوهمند نديده ام. اين كوهستان ها هم 
اكنون عاري از جنگل و به سرزميني غير قابل 

بهره برداري تبديل شده اند. 
اما در تاريخ ردپايي از بهره برداري هاي 
معقوالنه و مدبرانه از سرزمين نيز ديده 
مي شود.  جوامع مناطق خشك كم كم 
توانستند شيوه هاي تعامل با سرزمين و 

بهره برداري پايدار از اين مناطق آسيب پذير 
بيابند.  به عنوان مثال مردمان كشور الجزاير  
شيوه مرتع داري مبتني بر كوچ را ابداع كردند 

و بدين طريق توانستند به بهترين وجه از 
شرايط فصول مختلف سال و تغييرات آب و 
هوايي بهره گرفته و تخريب سرزمين را به 
كمترين ميزان كاهش دهند.  آنان توانستند 
منابع موجود را با كشاورزان ساكن در شمال 
اين سرزمين و نيز ساكنين واحه هاي مناطق 

جنوبي به اشتراك بگذارند.  
نخستين اقدام جدي براي مقابله با بيابانزايي 

در سطح بين المللي پس از پايان خشكسالي ها 
و قحطي شديد و گسترده شمال آفريقا در 

سال هاي 1968 تا 1974 آغاز شد.  در طي 
اين دوره خشكسالي، يبش از 200 هزار نفر 
و ميليون ها راس دام جان باختند.  در سال 

1973 اداره سوداني ساحلي سازمان ملل
United Nations Sudano- 

Sahelian Office به منظور كمك به 9 
كشورغرب افريقا كه از خشكسالي بيشترين 

خسارت را متحمل شده بودند، تشكيل گرديد.  
متعاقب اين اقدام دامنه كمك به كشورهاي 

خسارت ديده به 22 كشور شمال افريقا تسري 
يافت.  در اين زمان سازمان هاي منطقه اي 

و زيرمنطقه اي آغاز به كار نمودند.  همچنين 
به دنبال وقوع دوره ديگري از خشكسالي 

در سال 1985 صندوق بين المللي توسعه 
كشاورزي IFAD برنامه ويژه اي را براي 

كشورهاي تحت تاثير خشكسالي و بيابانزايي 
در شمال آفريقا تعريف نمود.  اين صندوق 

توانست با بسيج منابع مالي مبلغي در حدود 
400 ميليون دالر را فراهم آورد اين مبلغ  

به همراه كمك هاي اعتباري ساير منابع به 
ميزان 350 ميليون دالر براي تامين هزينه 
اجرايي 45 پروژه در 25 كشور شمال آفريقا 

بكار گرفته شد.  در سال 1977 سازمان ملل 
متحد نخستين اجالس ويژه مقابله با بيابانزايي 

را در نايروبي پايتخت كنيا برگزار كرد.  در 
اين كنفرانس جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و 
زيست محيطي بيابانزايي در سطح بين المللي 

مورد بحث قرار گرفت و طرحي تحت عنوان 
" طرح اقدام براي مقابله با بيابانزايي" به 

تصويب رسيد.  اين طرح  شامل يك سري 
از توصيه ها و دستورالعمل ها براي كشورهاي 

تحت تاثير از بيابانزايي بود تا بتوانند به كمك 
آن  برنامه هاي مقاله با بيابانزايي را  تدوين 

كرده و نيز بتوانند در اين راستا با ساير 
كشورهاي جهان همكاري و تعامل داشته 

باشند.  اما بازنگري هاي بعدي در سال 1990 
نشان داد كه اين اقدامات متناسب با نيازهاي 

جامعه جهاني و شايسته روند بيابانزايي و آثار و 
عواقب آن بر روي مردمي كه دچار آن هستند 
نبوده است.  به ويژه اين كه اكثر مردمي كه از 
پي آمدهاي بيابانزايي رنج مي برند در كشورهاي 

در حال توسعه و فقير زندگي مي كنند.  بر 
اساس برآوردي كه در سال 1980 انجام شده 
بود اعتباري بالغ بر 4,5 ميليارد دالر در سال  
براي عملياتي كردن طرح اقدام براي مقابله 

با بيابانزايي پيشنهاد گرديد.  2,4 ميليارد دالر 
از اين اعتبار مربوط به كشورهاي فقيري 

مي شد كه به شدت نيازمند كمك هاي خارجي 
بودند.  اما آنچه كه در عمل اتقاق افتاد اين 
بود كه تنها يك چهارم مبلغ مورد نياز اين 

كشورها يعني 0,6 ميليارد دالر در اختيار آنان 
قرار گرفت.  بدين ترتيب تا سال 1991 يعني 

14 سال پس از توافق بر روي تهيه طرح 
اقدام براي مقابله با بيابانزايي، تنها 20 كشور 
توانستند برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي 

را تهيه كنند.  اين تعداد كمتر يك چهارم 
كشورهاي تحت تاثيري بود كه براي تدوين 

اين برنامه توافق كردند.  بجز محدوديت منابع 
اعتباري عوامل ديگري نيز در ناكارآمدي 

فعاليت هاي مقابله با بيابانزايي نقش داشتند. 
كشورهاي توسعه يافته و نيز سازمان هاي 

حمايت كننده و ارائه دهنده تسهيالت، اغلب 
بدون ارتباط با يكديگر اقدام به تهيه و اجراي 

عمليات مقابله با بيابانزايي در كشورهاي در 
حال توسعه مي نمودند.  بدين ترتيب طرح هاي 
جديد كه بنا به عاليق هر يك از اين حمايت 

كنندگان به اجرا گذاشته مي شد، ارتباط 
منطقي با ديگر طرح ها كه از سوي حمايت 
كنندگان ديگر  تعريف مي شدند، نداشت و 

قطعًا  اين گونه طرح ها نمي توانستند در جهت 
تكميل يكديگر عمل كرده و در نتيجه موجب 

بهره برداري مطلوب از منابع شوند. از طرفي 
طرح هاي ارائه شده در اين زمان كمتر به 

جنبه هاي اجتماعي مقابله با بيابانزايي توجه 
نموده و مردم محلي كه مي توانستند به عنوان 

يك دست اندركار كليدي در فرايند تهيه و 
اجراي طرح ها نقش آفريني كنند اغلب ناديده 

گرفته مي شدند.  در مقدمه سند كنوانسيون 
نيز به اين موضوع اشاره شده است:  اقدامات 
در خور توجهي توسط دولت ها و سازمان هاي 

بين المللي در مورد مقابله با بيابانزايي و تعديل 
اثرات خشكسالي صورت گرفته و تالش هاي 

گسترده اي در جهت اجرايي كردن برنامه 
اقدام  مقابله با بيابانزايي صورت گرفته ولي 

عليرغم اين تالش ها، نتايج  مورد انتظار 
حاصل نگرديده است.  در سند مذكور بر اين 

نكته تاكيد شده است كه براي رفع اين چالش 
بايستي روش ها و اقدامات موثر ديگري در 
چارچوب توسعه پايدار و در سطوح مختلف 
تعريف نمود. كشورهاي در حال توسعه با 

محوريت كشورهاي آفريقايي تاكيد نمودند كه 
اين موضوع بايستي به طور جدي در دستور 

كار كنفرانس سران سال 1992 در ريودوژانيرو  
كه تحت عنوان كنفرانس سازمان ملل براي 
محيط زيست و توسعه (UNCED) برگزار 

شد مطرح گردد.  اين تالش ها باعث شد كه 
سران جهان موضوع مقابله با بيابانزايي را در 

بيانيه اين كنفرانس كه تحت عنوان دستور 
كار 21 نام گرفته است، لحاظ نمايند.  در اين 
بيانيه از سازمان ملل خواسته شده است تا با 

موضوع مقابله با بيابانزايي و خشكسالي به 
عنوان معضالت جهاني برخورد جدي بعمل 

آيد.  براي تحقق اين امر كميته اي تحت 
عنوان «كميته بين الدول مذاكرات» تشكيل 
شد و به اين كميته ماموريت داده شد كه تا 
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جهانى اخبار 

سال 1994 مستندات قانوني كنوانسيون مقابله 
با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي را تهيه 

كند.  كميته مذاكرات در طول مدت 13 ماه 
مباحث دشواري را طي برگزاري 5 اجالس 

اصلي در نايروبي، ژنو، نيويورك و پاريس 
مطرح نمود. سرانجام متن سند را در 17 ژوئن 

سال 1994 آماده كرد و در اكتبر همان سال 
اين كنوانسيون براي امضاء كشورها در پاريس 

مفتوح شد. و تا ماه مي سال 1995 تعداد 105 
كشور سند كنوانسيون را امضاء نمودند.  بدين 

لحاظ هفدهم ماه ژوئن هر سال بعنوان روز 
جهاني مقابله با بيابانزايي نامگذاري شده است.

Drynet همگام با مسائل روز

به پنجمين خبرنامه DryNet خوش آمديد. 
 DryNet  اين خبرنامه كه توسط شبكه

تهيه شده است، مسائل و چالش هاي جهاني 
مناطق خشك را در رابطه با موضوع هاي 

محلي و منطقه اي مورد بحث قرار مي دهد. 
در اين شماره مباحث مربوط به اثرات تغيير 
آب و هوا (تغيير اقليم) در مناطق خشك، و 

با  تطبيق  مكانيسم هاي  و  بيابانزايي  فرايند 
بيابانزائي مورد توجه قرار گرفته است. 

در بخش منطقه اي و ملي خبرنامه حاضر 
رويدادها، مقاالت و گزارش هاي مختلفي در 

ارتباط با موضوع تغيير آب و هوا (تغيير اقليم) 
و چالش هاي مربوط به آن، كه برگرفته از 
مطالب ارسال شده به دفتر موسسه توسعه 

پايدار و محيط زيست مي باشد، ارائه شده 
است. ما ضمن تشكر و قدرداني از كليه 
افرادي كه با ارائه مطالب خود به پربار 

مشتاقانه  نمودن اين خبرنامه كمك نمود ه اند، 
منتظر دريافت ديدگا ه ها و نقطه نظرهاي شم 

در ارتباط با اين خبرنامه مي باشيم. 
 DryNet در طي ماه مارس 2009 شبكه

نشست هاي منطقه اي خود را در آسيا، آفريقا 
و آمريكاي التين برگزار نمود.  هدف از 
برگزاري اين نشست ها بررسي پيشرفت 
كار فعاليت هاي پروژه، بررسي وضعيت 

مناطق خشك و نيز تشريك مساعي در 
مورد چشم اندازها و برنامه هاي آتي شبكه 

بود. عالوه بر اين، انجام اقدامات مرتبط در 
حاشيه اين نشست ها، درك بهتري را براي 

شركت كنندگان فراهم آورد. در اين خصوص 
مي توان به بازديد از عرصه هاي كاري 

كشورقزاقستان، 
برگزاري يك 

كنفرانس 
با  عمومي 

جمع  حضور 
كثيري از دست 

اندركاران 
بومي و محلي 

در كشور 
سنگال و ارائه 

يك گزارش 
تحقيقاتي 

در خصوص 
روش هاي 
بيولوژيك 
با  مقابله 

امراض و 
بيماري هاي 

به  گياهي 
ابتكار شبكه DryNet در كشور بوليوي 

اشاره كرد.
يكي از موضوعاتي كه در هر سه نشست 

منطقه اي در ارتباط با برنامه هاي آتي 
شبكه مورد تاكيد قرار گرفت، مقوله تغيير 
آب و هوا و اثرات و پيامدهاي آن بر روي 
زيست بوم هاي مناطق خشك و سياست ها 
و تدابير سازگاري و تطبيق با اين تغييرات 

بود. از آنجا كه اكوسيستم هاي مناطق 
خشك بسيارشكننده و آسيب پذير مي باشند، 

حتي در مقابل افزايش مقادير جزئي دما و 
آسيب هاي  متحمل  بارندگي  الگوي  تغيير 

جدي و فاجعه بار خواهند شد.  بدنبال اين 

تغييرات بسياري از مناطق حاشيه اي نيز 
تحت تاثير اثرات مخرب بيابانزايي و تخريب 

سرزمين قرار خواهند گرفت. بنابراين توجه 
به پيامدهاي تغيير آب و هوا (تغيير اقليم) و 
جستجو يراي يافتن پاسخ هاي مناسب براي 
سازگاري و تطبيق با اين تغييرات مهمترين 

اولويت كاري اعضاء شبكه DryNet در 
سال هاي فرارو خواهد بود.

By Drynet partner: 
Both ENDS, 
theNetherlands
drynet@bothends.org

اجالس منطقه اي در آفريقا. بازديد اعضاء شبكه DryNet از يك مزرعه كشاورزي در 
Maude Gentit :اطراف شهر داكار كشور سنگال. عكس از
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تطبيق و سازگاري با تغيير آب و هوا (تغيير اقليم)
هم افزايي ها، نتيجه ابتكارات به كارگرفته شده 

در كنوانسيون مقابله با بيابانزايي

برگزيده هايي از يك مقاله: چالش هاى سازگاري جوامع انسانى با تغيير آب و هوا

هم اكنون سال هاي زيادي است كه كشورهاي 
متاثر از بيابانزائي، اقدام هاي خود را براي 
بهبود و عملياتي كردن برنامه اقدام ملي 

مقابله با بيابانزايي آغاز نموده اند.  اين اقدام ها 
در بسياري از موارد منتج به ارائه برنامه ها 
و ابتكارهاي متعددي براي بهبود و تعديل 

اثرات مخرب بيابانزايي و خشكسالي، و اتخاذ 
سياست هاي حياتي براي جوامع محلي تحت 
تاثير تخريب سرزمين شده است.  كشورهاي 
تحت تاثير در آفريقا، آسيا و آمريكاي جنوبي، 

اولويت هاي خود را بر توسعه كشاورزي، امنيت 
غذايي، حفاظت و حمايت از منابع طبيعي، 
مديريت منابع آب، بهبود كارآيي مصرف 

انرژي، توليد و مديريت اطالعات و گسترش 
ارتباطات متمركز ساخته اند.  اين ابتكارها بطور 

عمده در راستاي اولويت ها و فعاليت هايي 
كه در برنامه اقدام ملي اين كشورها تدوين 
شده است، تعريف شده اند.  از طرف ديگر 

اين فعاليت ها، پاسخ مناسبي براي رفع نيازها 

و چالش هاي اثرات 
مخرب تغيير اقليم 

در كشورهاي كمتر 
توسعه يافته نيز در 

نظر گرفته مي شوند. 
در آفريقا حوزه 

عمل سازگاري با 
تغييرات اقليم شامل 

منابع آب، امنيت 
غذايي، اكوسيستم 

مناطق خشك، 
جنگلداري و مناطق 
ساحلي مي شود.  با 
توجه به موارد ذكر 

شده، به سختي 
مي توان تفاوتي بين عمليات اجرايي براي 
فائق شدن بر چالش هاي ناشي از تغييرات 

اقليمي و نيز مقابله با بيابانزايي و سازگاري و 
تعديل اثرات خشكسالي قائل شد. از طرفي 
برخي از عمليات مقابله با بيابانزايي از قبيل 
مديريت پايدار سرزمين و مديريت جنگل، 
عمًال منتج به تعديل اثرات تغيير اقليمي 

مي گردد.  بعالوه اقدامات كشورهاي درحال 
توسعه در جهت دستيابي به انرژي هاي نو، 

كاهش نياز به سوخت هاي فسيلي و در نتيجه 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را مي توان 

به عنوان بخشي از برنامه هاي مديريت پايدار 
سرزمين به حساب آورد.  در واقع اعضاء 
كشورهاي عضو كنوانسيون هاي تغييرات 

اقليمي و مقابله با بيابانزايي، همواره نيازها و 
اولويت هاي مشتركي را براي تحقق اهداف 

برنامه ملي اقدام تغييرات اقليمي و نيز برنامه 
عمل ملي مقابله با بيابانزايي عنوان مي كنند. 

سياست هاي هر دو مورد در واقع توسعه واقعي 
و پايدار را مد نظر قرار داده اند، اگرچه روش ها 

و متدولوژي كنوانسيون هاي تغيير اقليم 
 UNCCD و مقابله با بيابانزايي UNFCCC

متفاوت مي باشد، اما هر دو برنامة مشتركي 
را كه شامل بهبود وضعيت زندگي اقشار 

آسيب پذير و توانمند سازي جوامع تحت تاثير 
بيابانزايي و تغييرات اقليمي در دستور كار خود 

قرار داده اند.
به منظور تسريع در پيشرفت برنامه هاي عمل 

سازگاري با تغيير آب و هوا اين برنامه ها 
بايستي بافعاليت ها و اقداماتي كه قبًال در 
برنامه عمل ملي مقابله با بيابانزايي شروع 

شده اند، تطبيق داده شوند.  اين فرايند موجب 
تقويت هماهنگي و همكاري بين نقش آفرينان 

و نيز سازمان هاي ذيربط شده و از موازي 
كاري در برنامه هاي اجرايي اين كنوانسيون ها 

جلوگيري خواهد نمود.  در اين صورت با توجه 
به منابع مالي محدود در هر بخش، به لحاظ 

هم افزايي و ارتقاء اثربخشي، پاسخ مناسب تري 
به نياز افراد ناتوان ساكن در مناطق خشك 

كه معيشت آنها بطور مستقيم وابسته به منابع 
طبيعي مي باشد، داده خواهد شد. 

By Drynet partner: 
Emmanuel S. Seck,
ENDA TM, Senegal 
(Environmental
Development Action in the 
Third World) - “Environment 
Energy Development”

طبق اظهار نظر نشست بين الدول تغييرات 
اقليم (IPCC)، تغييرات سريع در وضعيت 

اقليمي، جوامع آسيب پذير را بيش از همه 
تحت تاثيرات سوء خود قرار خواهد داد. اين 

موضوع باعث شده موضوع سازگاري در صدر 
برنامه هاي جهاني قرار گيرد.  اما براستي 

شير دوشي از شتر در منطقه Khaba، كشور هندوستان.
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رويدادهاي بين المللي سال 2009

در پاسخ به اين چالش، اتخاذ چه تدابير و 
برنامه هاي عملي الزم مي باشد؟ 

از آنجا كه محيط پيرامون و وضعيت فيزيكي 
محيط زيست جهان در حال تغيير مي باشد، 

موجودات زنده و جوامع مربوط به آنها 
نيز تنها در صورتي قادر به ادامه حيات و 

بهره مندي از شرايط مطلوب خواهند بود كه 
بتوانند خود را با شرايط جديد وقف دهند.  

الزمه سازگاري جوامع انساني در مقابل تغيير 
آب و هوا، بهره مندي متوازن از قابليت ها، 
توانمندي ها، تدابير و باورها مي باشد.  اين 

امر داللت بر واژه اي به نام ظرفيت سازگاري 
دارد.  به بياني ديگر ظرفيت سازگاري را 

مي توان توانايي تطبيق نيازهاي دروني يك 
تغييرات  با  اجتماعي  اقتصادي  پوياي  سيستم 

عوامل بيروني دانست. 
بقاء و كاميابي كشاورزان و بهره برداران 
مراتع در مناطق خشك تنها در صورتي 

تضمين خواهد شد كه آنها بتوانند منابع خود 
را منطبق با دانش بومي و تجربيات نياكان 
خود مديريت نمايند.  اين نكته بسيار مهم 

است كه ما بدانيم چه شرايطي جوامع آسيب 
پذير را در سازگاري با تغييرات محيط زيست 

توانمند خواهد نمود. در اين راستا ما بايد 
سياست ها و برنامه هاي خود را بر اساس 

دانش بومي، تجربيات و باورهاي اين جوامع 
كنيم. تعريف 

موانعي چون فقر و عدم قابليت انعطاف در 
برابر تغيير شرايط، دو عامل مهم در ناتواني 
جوامع و ساختارهاي اجتماعي آنها در برابر 
تغيير اقليم و پيامدهاي زيان بار آن به شمار 
مي روند و تنها تامين منابع مالي براي رفع 

چالش هاي حاصل از اين تغييرات كافي 
نيست.  قابليت ارتجاع و افزايش دامنه 

انعطاف اين جوامع در برابر تغييرات، عامل 
مورد نياز ديگري براي توانمند كردن آنها 
مي باشد.  كمك هاي يك سويه و بالعوض 
به جوامع كشاورزي ممكن است به عنوان 

يك عامل بازدارنده و تحليل دهنده قابليت 
انعطاف در برابر تغيير شرايط و خودكفائي اين 

جوامع عمل كند.
 دستوركار اجالس كپنهاگ كه در باره 

سازگاري با تغيير آب وهوا برگزار خواهد شد، 
بايستي ظرفيت سازگاري و ارتقاء قابليت 

انعطاف در برابر تغيير اقليم را مد نظر قرار 
دهد.  اين نكته بسيار حائز اهميت است 

كه ما منابع خود را در جهت ارتقاء ظرفيت 
سازگاري و دامنة انعطاف جوامع تحت تاثير 

نمائيم. بسيج 

آنچه كه به عنوان يك تجربه موفق در يك 
دوره از زمان به اثبات رسيده است بهترين 

راهكار براي سازگاري به شمار مي رود.  
بنابراين مديريت پايدار منابع بايستي بر اساس 

اولويت ساماندهي منابع محلي، بهره گيري 
از آگاهي هاي محلي، درگير كردن نظام هاي 

اقتصادي اجتماعي و تشويق جوامع محلي 
در مشاركت همه جانبه در تدوين تحقيقات 

كاربردي مشاركتي تعريف شود.  راه حل ها و 
روش هايي كه تنها بر اساس علوم تئوريك و 

به صورت يك سويه از بيرون براي اين جوامع 
ديكته مي شود مسلمًا به شكست منجر مي گردد 

و هنگامي كه چنين اتفاقي صورت پذيرد، 
بايد به خاطر داشته باشيم كه در اين شكست 

جوامع تحت تاثير مقصر نيستند.
By Drynet partner: 
Noel Oettle, 
EMG, South Africa

 4 تا 15 مي 2009
هفدهمين نشست كمسيون توسعه پايدار 
سازمان ملل-  نيويورك- آمريكا- 

كميته سياست گذاري كميسيون در سومين 
دور اين اجالس بر روي موضوعات آفريقا، 
خشكسالي و بيابانزايي، سرزمين و توسعه 

روستايي متمركز خواهد شد.  شبكه 
DryNet از طريق برپايي يك نشست جانبي 

در اين اجالش شركت خواهد كرد. 
http://www.un.org/esa/dsd/
csd/csd_csd17.shtml

 21 تا 22 مي 2009
كنفرانس محيط زيست و اقتصاد-كيپ 

تاون-آفريقاي جنوبي- در اين كنفرانس به 
راهكارهاي بهره گيري از منابع زيست محيطي 

در جهت مديريت منابع طبيعي پرداخته 
خواهد شد. در اين ارتباط ارزش هاي اقتصادي 

حفاظت از تنوع زيستي، مديريت منابع آب 
(بخصوص در بخش منابع طبيعي)، مديريت 
منابع كشاورزي (در ارتباط با منابع طبيعي)، 

تغيير اقليم و مديريت اكوسيستم هاي آبي 
محور بحث و تبادل نظر خواهد بود.

www.capeaction.org.za/
index.php?C=events&P=2

 1 تا 3 ژوئن 2009
كنفرانس بين المللي انفورماتيك تنوع زيستي- 

لندن- انگلستان- انفورماتيك تنوع زيستي 
فعاليت نوپايي است كه با هدف جمع آوري 

و ساماندهي اطالعات تنوع زيستي در سراسر 
جهان به منظور بهره برداري مطلوب در علوم 

و نيز حفاظت از اين اطالعات تشكيل شده 
است.  در اين نشست راهكارهاي تهيه بانك 

اطالعات جهاني تنوع زيستي در قالب يك 
برنامه 5 تا 10 ساله مورد بررسي قرار خواهد 

گرفت.
www.e-biosphere09.org

براي دريافت مقالة كامل به اين سايت مراجعه نمائيد:
  www.dry-net.org

اگر مايل به دريافت اين خبرنامه الكترونيكي يا 
اطالعات بيشتر در مورد مقاالت منتشره مي باشيد با 

اين آدرس يا وب سايت تماس بگيريد.
  drynet@bothends.org

  www.dry-net.org
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شتر، اين حيوان اهلي، به لحاظ برخورداري از 
ويژگي هاي منحصر بفرد در سازگاري با بيابان، 

از بهترين شرايط براي مقاومت و ايستادگي 
در برابر گرمايش كره زمين و پيامدهاي آن 

برخوردار است. 
 افزايش نسبي غلظت دي اكسيد كربن باعث 

ايجاد تغييراتي در وضعيت پوشش گياهي 
مي گردد.  در مراتع Borana دركشور 

اتيوپي، تبديل جوامع گياهي علفزار به جوامع 
بوته زار نمونه اي از اين تغييرات مي باشد.  

بدين لحاظ دام هاي اين مراتع كه قبًال 
شامل گله هاي گاو بوده است جاي خود را به 

گله هاي شتر داده است.  در شرايط افزايش 
فراگير دماي اتمسفري، شتر از كارآيي بسيار 

باالتري نسبت به نژادهاي غير بومي گاو 
برخوردار مي باشد.  يكي از علل اين امر اين 
است كه وضعيت دما در توليد شير گاو بسيار 

تاثيرگذار بوده حال آنكه در مورد شتر اين 
وابستگي وجود ندارد.

در حال حاضر برگزاري مسابقات شترراني در 
مناطقي چون كشورهاي حاشيه خليج فارس 
يكي از جاذبه هاي شناخته شده گردشگري 

بوده و اين موضوع سهم و جايگاه خوبي در 
ايجاد اشتغال و شرايط اقتصادي اين مناطق 

داشته است.  
ظرفيت اقتصادي كه در توليد شير اين 

حيوان وجود دارد كمتر مورد توجه بوده ولي 

آمارها نشان مي دهد كه 
اخيراً تقاضا براي خريد 

بسته هاي شير شتر در سوپر 
ماركت هاي  امارات متحده 
عربي، بخصوص در دوبي 
به سرعت در حال افزايش 
است.  علت اين امر را مي 

توان در يافته هاي اخير 
علم پزشكي جستجو نمود.  
تحقيقاتي كه بر روي شير 
شتر صورت گرفته است، 

نشان مي دهد كه اين ماده 
مي تواند به علت داشتن 

ماده اي شبيه به انسولين به 
عنوان يك ماده جايگزين انسولين در درمان 

بيماران در معرض ديابت در نظر گرفته شود.  
همچنين اثبات وجود مواد تحريك كننده 

سيستم ايمني بدن، در اين ماده موجب شده 
است كه شير شتر در درمان بيماري هاي مزمِن 

تحليل برنده سيستم ايمني بدن، همچون 
بيماري سل و حتي سرطان توصيه شود.  اين 

ماده همچنين به عنوان يك داروي منحصر 
بفرد براي بيماراني كه مبتال به عدم تحمل 
الكتوز مي باشند به شمار مي رود.  وجود اين 

ويژگي ها در شير شتر باعث شده كه نام طالي 
سفيد بيابان را بر اين ماده معجزه گر اطالق 

كنند.  توليد كنندگان محصوالت لبني از شير 
شتر در دبي، توانسته اند با پيوستن به يك 

كمپاني استراليايي توليد كننده شكالت، بازار 
خوبي از طريق توليد 

پودر شير خشك 
ايجاد كنند. بدين 

لحاظ به منظور 
كسب سهم بيشتر 
در بازار توليد شير 

شتر، كشورهاي 
حاشيه خليج فارس 

مبادرت به خريد 
گسترده شتر ماده 

از كشورهايي چون 
هندوستان، پاكستان 

و سودان نموده اند.

اغلب جمعيت شترهاي جهان در حال حاضر 
در مالكيت مردماني قرار دارند كه در گرم ترين 

و دورافتاده ترين مناطق آفريقا و آسيا زندگي 
مي كنند. بديهي است كه اين مردم ثروتي 

گرانبها را در دستان خود دارند اما براي 
برخورداري از فوايد اين منابع آنها نيازمند 

منابع متعدد ديگري همچون ارتقاء آگاهي در 
باره پتانسيل اقتصادي دام هاي خود، تقويت 

سازماندهي، توانمندسازي، آموزش و همچنين 
حمايت هاي فني در حهت فرآوري محصوالت 

دامي شتر كه البته تنها به توليد شير محدود 
نمي گردد، مي باشند. اين فرآوري مي تواند ساير 
توليدات دامي شتر نظير گوشت، پشم، چرم و 

حتي كود حيواني را نيز شامل شود.
اخيراً اقداماتي در جهت حمايت از پرورش 
دهندگان شتر با ابتكار عضو هندي شبكه 

DryNet از كشور هندوستان 
 Lokhit Pashu- Palak Sansthan

و با حمايت عضو اروپائي اين شبكه: انجمن 
توسعه مرتع داران و دام هاي بومي

 Pastoral Peoples & 
 Endogenous livestock

 Development

 آغاز شده است، اين اقدامات كه در جهت 
ساماندهي توانمندي هاي بومي پرورش دهندگان 
شتر تعريف شده اند، نتايج مثبت و قابل توجهي 

داشته است.  به هرحال الزم است اقدامات 
مكمل ديگري نيز انجام شود.  در اين ارتباط 
تالش هاي اين سازمان مردم نهاد بايستي از 

طريق سياست گذاري هاي مناسب دولتي و نيز 
انجام تحقيقات كاربردي مورد حمايت قرار 

گيرد.  اين الگو مي تواند در كشورهايي همچون 
ايران، پاكستان و ساير كشورهاي جنوب غربي 
آسيا كه از پتانسيل مناسبي در جهت پرورش 

شتر برخوردار هستند مورد استفاده قرار گيرد. ما 
بر اين باوريم كه اقداماتي از اين دست نه تنها 
براي كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس بلكه 

براي بسياري از مردمان مناطق خشك يك 
فرصت مناسب مي باشد.

By DryNet partner:
Ilse Köhler-Rollefson, 
LPP, Germany

شتر، ثروتي بي همتا در مواجهه با تغيير اقليم 

شير دوشي از شتر در منطقه Khaba، كشور هندوستان
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تقويم رويدادهاي داخلي 

منطقه اى اخبار 

 برگزاري نشست مطبوعاتي 
در سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخيزداري كشور
در آستانة برگزاري هفتة منابع طبيعي، در 

روز 14 اسفند 1387، نشست مطبوعاتي اي 
تحت عنوان «ظرفيت ها و چالش هاي 

سازمان هاي مردم نهاد و جوامع 
بومي محلي در حفظ، احياء، توسعه 

و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي 
تجديد شونده» با همكاري روابط عمومي 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و 
مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست در محل 

سازمان تشكيل گرديد. 
حضور رياست سازمان جنگل ها به همراه مديران 
ارشد و كارشناسان، نماينده هائي از سازمان هاي 

مردم نهاد، نمايندگان سازمان هاي جوامع روستايي 
و عشايري، اصحاب رسانه  ها و اساتيد دانشگاه ها 

و ساير عالقمندان به غناي اين جمع افزود.
در اين نشست ابتدا آقاي مهندس چنانه مدير 

كل روابط عمومي سازمان، ضمن خوشآمد گويي 
به حضار بيان كردند كه: اين نشست به ابتكار 

مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست و در جهت 
تقويت و توسعه ارتباطات اجتماعي شكل گرفته 
است. چون بحث منابع طبيعي و محيط زيست 
از حوزه فعاليت هاي يك سازمان خارج است و 
نيازمند همكاري و حضور همه جانبة گروه ها و 
سازمان هاي مختلف از جمله سازمان هاي مردم 
نهاد در اين عرصه ها است. وي همچنين يادآور 

شد كه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور در راستاي اجراي وظايف قانوني خود در 

حوزه ارتباطات اجتماعي، نيازمند همه مردم است.
آقاي دكتر شريفي، رئيس سازمان جنگل ها، 

يادآور شدند، قبل از پيشرفت هاي اخير، منابع 
طبيعي و طبيعت مسلط بر زندگي انسان ها بود، 

اما در يك مقطعي انسان ها و جوامع مختلف 

سعي كردند كه منابع طبيعي و طبيعت را تحت 
كنترل خود دربياورند در نتيجه به توسعه اي 

روي آوردند كه فعاليت ها و اقدامات اين چنين 
توسعه اي، زندگي مردم و طبيعت را به مخاطره 

انداخت. وقوع رويدادهاي اخير در ارتباط با 
حركت ذرات شن، گرد و غبار و آلودگي هوا در 
استان هايي مثل خوزستان، يزد، ايالم، اصفهان 

و حتي در تهران حاكي از اثرات توسعه ناموزوني 
كه در همه جا ديده مي شود. در گذشته فقط در 

استان سيستان و بلوچستان پديده بيابان زائي 
ديده مي شد ولي در حال حاضر تغييرات آب و 

هوايي همگان را تحت تاثير قرار داده است. 
ايشان همچنين يادآور شدند كه نقش و توسعه 
سازمان هاي مردم نهاد براي انتقال دانسته ها و 

اطالعات امري الزم است، چرا كه ما اين تجربه 
را كرده ايم كه هرجا حضور و همكاري مردم 

بوده ما موفق بوده ايم و هرجا كه ارتباط با مردم 
قطع بوده، موفقيت ما هم ناچيز بوده است. 

ايشان همچنين اضافه كردند كه سازمان هاي 
مردم نهاد به عنوان يكي از بازوهاي اجرائي 

هستند كه مي توانند در ارتباط با مردم موثر واقع 
شوند. ما از اين سازمان ها حمايت مي كنيم. 

سياست دولت محترم هم همين است و وزارت 
كشور اخيراً از تمامي سازمان ها و وزارتخانه هاي 
مختلف خواسته است تا كارهاي اجرايي شان را 

به سازمان هاي مردم نهاد واگذار نمايند. در ادامه 
آقاي دكتر شريفي به سوال هاي عنوان شده از 
طرف نماينده رسانه ها در ارتباط با موضوع هاي 

مطرح شده پاسخ دادند.
سپس ادامه نشست با تشكيل گروه هاي كاري در 4 
محور زير ادامه يافت. آنچه در زير مي آيد جمع بندي 
كلي نظرات ارائه شده توسط تمام شركت كنندگان 

در ارتباط با اين چهار محور مي باشد: 
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 برگزاري نمايشگاه عكس 
«مقابله با تخريب سرزمين و 

بيابان زايي» 
در پي يك فراخوان عمومي مسابقه عكس، به 
مناسبت هفته منابع طبيعي، نمايشگاه عكسي 
تحت عنوان «مقابله با تخريب سرزمين 

و بيابان زايي»، در تاريخ 19 اسفند ماه 1387 
در مركز آموزشي منابع طبيعي دكتر جوانشير، 
در كالك كرج برگزار شد.  اين نمايشگاه با 

همكاري مركز تحقيقات بين المللي همزيستي 
با كوير دانشگاه تهران، سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان مردم نهاد 
مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست تشكيل 

گرديد.  هدف از برپائي نمايشگاه مذكور ارتقاء 
آگاهي هاي عمومي نسبت به اهميت و جايگاه 

منابع طبيعي (جنگل، مرتع، تاالب، تنوع زيستي، 
حيات وحش، آب و آبخيز) و يافتن راهكارهاي 

مقابله با تخريب سرزمين بود.
آثار به نمايش گذاشته شده در اين نمايشگاه، 

منتخبي از آثار ارسالي عالقمندان در 
موضوع هاي زير بود: 

جاذبه هاي بوم گردي و توريسم در مناطق   .1
خشك و نيمه خشك؛

نقش فرهنگ و موسيقي در مناطق بياباني   .2

و خشك و نيمه خشك؛
نقش جوامع روستايي و عشايري و دانش   .3

بومي در: عرصه هاي بياباني، مرتعي و 
جنگلي و تعديل اثرات خشكسالي؛

محور اول: ارتباط دانش بومي در مقابله 
با تخريب سرزمين و خشكسالي، 

مستندسازي و تلفيق آن با دانش نوين؛
ناديده گرفتن دانش بومي و توسعه لجام   

گسيخته پيامدهايي چون تخريب سرزمين 
و ناپايداري معيشت جوامع بومي و محلي 
را دربرداشته است. لذا بهره گيري مناسب 

از دانش بومي و سنتي و تلفيق آن با 
دانش نوين در جهت افزايش توان  تمام 
گروه ها در مقابله با بيابانزائي و تخريب 

سرزمين بايد در اولويت قرار گيرد.

محور دوم: جايگاه و ظرفيت 
سازمان هاي مردم نهاد و جوامع بومي 
و محلي در برنامه اقدام ملي مقابله با 

بيابان زايي؛
تجربه نشان داده است كه مديريت دولتي   

به تنهائي پاسخگوي بحران موجود در منابع 

طبيعي و جلوگيري از تخريب هر چه بيشتر 
سرزمين نيست. در اين راستا بالفعل كردن 
توان سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي 

جوامع بومي و محلي و دخيل كردن آنان در 
امر حفاظت از طبعيت و مقابله با بيابانزائي 
از اموري است كه توجه ويژه اي از سوي 

سياستگذاران، دستگا ه هاي دولتي و متوليان 
منابع طبيعي مي طلبد. به عبارتي نهادينه 
كردن مشاركت اين سازمان ها از مرحله 

نوشته و حرف بايد به مرحله قوانين رسمي 
و عملي تغيير جهت دهد.

حور سوم: راهكارهاي ايجاد انگيزه 
و تحرك بخشي به منظور مشاركت 

سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي 
بومي در مقابله با بيابان زايي؛

 اعتماد به سازمان هاي مردم نهاد و 
سازمان هاي جوامع بومي و محلي به 

عنوان نهادهاي تخصصي و كارآمد 
مردمي، افزايش نقش حمايتي سازمان هاي 
دولتي از فعاليت اين سازمان ها، تخصيص 
منابع و امكانات مورد نياز اين سازمان ها 
و ايجاد فضاي مناسب جهت فعاليت  اين 
سازمان ها از جمله راهكارهايي است كه 
به عنوان مشوق و ايجاد انگيزه در اين 
سازمان ها در امر مقابله با بيابانزائي و 

جلوگيري از تخريب سرزمين خواهد شد؛

محور چهارم: موانع و محدوديت هاي 
قانوني، ساختار و تشكيالتي براي 

مشاركت فعال سازمان هاي مردم نهاد 
و جوامع بومي در فعاليت هاي منابع 

طبيعي و اجراي برنامه اقدام ملي 
مقابله با بيابان زايي؛

نهادينه كردن مشاركت سازمان هاي مردم   
نهاد و سازمان هاي جوامع بومي و محلي 

از طريق وضع قوانين رسمي، تعيين 
جايگاه فعاليت اين سازمان ها در تحقيقات، 

اجرا و...، برداشتن موانع و قوانين 
دست وپاگير، عمل به مفاد كنوانسيون هاي 

بين المللي از جمله كنوانسيون مقابله با 
بيابانزائي ملل متحد در ارتباط با ايفاي 
نقش سازمان هاي مردم نهاد در اجراي 

برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزائي، دخيل 
كردن سازمان هاي مردمي به عنوان 

گروه هاي ذينفع و ذيحق در امور حفاظتي، 
تخصيص منابع و امكانات به سازمان هاي 

مردم نهاد علي الخصوص در عرصه هاي 
بياباني براي ايفاي نقش در فعاليت هاي 

مربوط از جمله عواملي است كه در تقويت 
ساختارهاي تشكيالتي و مشاركت فعال 

اين سازمان ها و تعامل و همكاري با دولت 
مؤثر خواهد بود. 

اين نشست در ساعت 2 بعد از ظهر خاتمه 
يافت.
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تغييرات آب و هوايي و پيامدهاي آن در   .4
عرصه هاي بياباني؛

نقش منابع طبيعي در اشتغال، صنايع   .5
دستي و معيشت پايدار؛

نقش اديان، عرفان، عرف و سنت هاي   .6
ديرين در صيانت از منابع طبيعي ؛

نقش ريش سفيدان، گيس سفيدان، زنان،   .7
مردان، جوانان و كودكان در حفظ و 

مديريت منابع طبيعي؛
فقر، مهاجرت و مشكالت اقتصادي و   .8
اجتماعي بهره برداران منابع طبيعي؛

تبعات مثبت و منفي طرح هاي خصوصي و   .9
دولتي در مناطق بياباني و خشك بر منابع 

طبيعي؛
گونه هاي گياهي و جانوري نادر (اهلي و   .10

وحشي).
تعداد شركت كنندگان در فراخوان مسابقه 

عكس كًال 60 نفر بودند و مجموع آثار ارسالي 
آنها تعداد 478 عكس بود.  از ميان آثار ارسالي 
تعداد 185 عكس برگزيده، چاپ و در نمايشگاه 
به نمايش گذاشته شد.  آثار به نمايش گذاشته 

شده منتخبي از عكس هاي ارسالي توسط 
گروه هاي مختلف همچون: سازمان هاي جوامع 
روستايي و عشايري،  كارشناسان، سازمان هاي 
مردم نهاد، دانشجويان و ساير عالقمندان بود.  
از ويژ گي هاي بارز اين نمايشگاه نظرخواهي از 

بازديدكنندگان در ارتباط با عكس هاي برتر و 
متناسب با موضو ع هاي نمايشگاه بود. 

در تحليلى كه از حدود 50 فرم نظرسنجى 
تكميل شده بعمل آمد مشخص گرديد كه 
بازديد كنندگان بيشتر به جنبه هاى انسانى 

بيابانزايى توجه نموده و آثار منتخب خود را در 
اين ارتباط برگزيده اند.  تعدادي از عكس هاي 

برگزيده نمايشگاه در زير آمده است. 
داوري نهايي آثار ارسالي مرتبط با اين 

فراخوان، با بررسي فرم هاي تكميل شده 
توسط بازديد كنندگان نمايشگاه و با نظر 
هيئت مشورتي كه متشكل از جناب آقاي 

فرهاد ورهرام (داور افتخاري مسابقه) و 
نمايندگاني از سازمان جنگل ها، مراتع و 

بين المللي  تحقيقات  مركز  كشور،  آبخيزداري 
همزيستي با كوير و مؤسسه توسعه پايدار و 
محيط زيست مي باشد، انجام خواهد گرفت.  

جوايِز آثار برگزيدة اين فراخوان، در روز 
جهاني «مقابله با بيابانزائي» (27 خرداد ماه 

1388) به برگزيدگان اهداء خواهد شد.  
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استفاده از سوخت زيستي فقر را افزايش مي دهد 

به گزارش سايت پيام سبز سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور، شامگاه روز 

دوشنبه 88/1/24  طوفان شن بخشي از 
استان يزد را درنورديد.  اين طوفان از شمال 

اردكان در منطقه جاده چوپانان آغاز و بعد 
از درنورديدن شهرهاي ميبد و اشكذر مقادير 

انبوهي خاك و شن را بر شهر يزد فروريخت.  
به گفته مسئول روابط عمومي منابع طبيعي 
استان يزد، يزد دومين استان بياباني كشور 

است كه بيش از 5/9 ميليون هكتار از 
عرصه هاي بياباني را در خود جاي داده است 

و منشا و محل طوفان شن، كانون هاي 
بحراني حساس به فرسايش بادي در استان 

يزد ميباشد. 
يك پژوهشگر و مدرس دانشگاه يزد در اين 

 باره گفت: براساس شواهد و بررسي هاي 
انجام شده در سطح شش هزار هكتار از 

اراضي دشت يزد - اردكان در طول 600 
سال گذشته نزديك به 2 متر ضخامت اين 
دشت به واسطه فرسايش بادي كاسته شده 

است.  براساس همين مطالعات هرساله بطور 
متوسط بيش از 20 هزار متر مكعب گرد و 

غبار برروي شهر يزد فرو مي ريزد.  شهر يزد 
به لحاظ شاخص هاي وجود ذرات گرد و غبار 
بعد از شهرهائي در ليبي و الجزاير به عنوان 
يكي از شهرهاي شاخص توفان هاي گرد و 

غبار در دنيا است.  وقوع توفان هاي ماسه اي 

و فرسايش بادي در دشت يزد - اردكان 
هرساله بالغ بر 54/6 ميليارد ريال بر منابع 

زيستي، اقتصادي و مسكوني اين منطقه 
خسارت وارد مي كند.

 www.nafttimes.com
نفت تايمز : به گفته يك سازمان خيريه 
جهاني، جايگزين كردن سوخت هاي سنتي با 
سوخت زيستي بيش از 30 ميليون نفر را در 
سراسر جهان به سوي فقر كشانده است.  به 
نقل از آكسفام (سياست هاي سبز) اين امر در 
كشورهاي توسعه يافته به افزايش قيمت مواد 
غذايي دامن مي زند كه خود بيشترين ضربه را 

به فقرا خواهد زد. 
در عين حال به گفتة اين سازمان، استفاده از 
اين سوخت جايگزين، نقش مثبتي در مبارزه 

با تغييرات جوي نخواهد داشت.  آكسفام 

در گزارش خود از اتحاديه اروپا خواسته،  
هدفي را كه پيشتر در استفاده ده درصدي از 
سوخت هاي قابل جايگزين در حمل و نقل تا 

سال 2020 اعالم كرده بود لغو كند.
آكسفام تخمين زده اين تعيين هدف مي تواند 

با تغيير كاربري زمين ها توليدات كربن را تا 
سال 2020 هفتاد برابر كند.  راب بيلي مشاور 

سوخت هاي زيستي آكسفام و نويسنده اين 
گزارش، از كشورهاي ثروتمند كه با ارائه 

يارانه و تخفيف مالياتي توليد سوخت از غالت 
را تشويق مي كنند، انتقاد كرده است. 

به گفته آقاي بيلي «اگر نرخ غله براي توليد 
سوخت از نرخ آن براي توليد مواد غذايي 

بيشتر شود، الجرم غالت براي توليد سوخت 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت».  وي افزود 
«كشورهاي ثروتمند به وخامت تغييرات جوي 

دامن مي زنند، غالت و زمين ها را از چنگ 
توليدكنندگان مواد غذايي در مي آورند و جان 

ميليون ها نفر را مي گيرند».

فرصت يا جنايت
سوخت هاي زيستي مخالفان و موافقان 

سرسختي دارد.  رهبراني چون لوال دوسيلوا 
رهبر برزيل معتقدند استفاده از اين سوخت 

گرد و غبار و طوفان شن استان يزد را درنورديد



15

خشك مناطق  آينده  براي  جهاني  ابتكاري 
(dry-net) خبرنامه  شبكه جهاني مقابله با بيابانزايي

به دليل خشكسالي تمام مزارع كشت گندم ديم در بوشهر از بين رفت

فرصت بسيار خوبي را در اختيار كشورهاي 
در حال توسعه قرار خواهد داد.  آقاي دوسيلوا 

معتقد است اين كار صادارات غالت مورد 
استفاده در توليد سوخت در آفريقا، آمريكا 

مركزي و جزاير كارائيب را بسيار پرمنفعت 
خواهد كرد و اين كشورها را در خروج از فقر 

ياري مي كند.  با اين همه چندين سازمان 
خيريه و تحليل گران زيادي نسبت به ابعاد 
منفي استفاده از سوخت هاي زيستي هشدار 

داده اند.  يكي از مشاوران سازمان ملل متحد 
تا آنجا پيش رفته كه سوخت زيستي را 

«جنايتي عليه بشريت» خوانده است.

بوشهر- خبرگزاري مهر: مدير زراعت سازمان 
جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: به دليل 
خشكسالي و شرايط جوي نامناسب و كمبود 

بارندگي تمامي مزارع كشت گندم ديم در 
استان بوشهر به مرحله برداشت نرسيد. 

از طرفي پيش بيني مي شد در سال زراعي 
88 - 87 كشت گندم ديم در سطح 105هزار 

و 400 هكتار در استان بوشهر صورت گيرد 
كه به علت خشكسالي فقط 82  هزار و 300 
هكتار زير كشت ديم گندم رفت كه به دليل 
نبود بارش هيچ برداشتي از اين ميزان سطح 

كشت نيز صورت نخواهد گرفت.  وي با بيان 
اين كه 33 درصد گندم آبي بوشهر به دليل 
شرايط جوي نامناسب و كمبود بارندگي به 

مرحله برداشت نرسيده است، اظهار داشت: در 
سال زراعي ياد شده، 18هزار و 700 هكتار 

از اراضي اين استان زير كشت گندم آبي 
رفت كه به داليل ياد شده شش هزار و 100 

هكتار از اين كشتزارها قابل برداشت نيست.
وي با اشاره به اينكه برداشت گندم از 

12هزار و 600 هكتار از كشتزارهاي آبي 
قابل برداشت محصول در اين استان آغاز 

شده است، اظهار داشت: پيش بيني مي شود 

امسال 31 هزار و 500 تن گندم از مزارع 
آبي استان بوشهر برداشت شود كه اين 

ميزان يك سوم متوسط برداشت گندم از 

مزارع آبي و ديم اين استان در سال هايي 
است كه خشكسالي نبوده است. 

 www.watthead.blogspot.com/2007
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 همشهري آنالين- منابع طبيعي، كلنگ احداث 
مجتمع پتروشيمي در حريم درياچه پريشان 

در حالي به زمين زده مي شود كه كارشناسان 
محيط  زيست معتقدند اين كار، ميخ آخر را به 

تابوت اين درياچه خواهد زد.
به گزارش مهر، درست يك  هفته پس از آنكه 
100  هكتار از مراتع و نيزارهاي اطراف درياچه 

در يك آتش سوزي گسترده سوخت، كلنگ 
احداث مجتمع پتروشيمي كازرون در روستايي 

در يك كيلومتري اين تاالب زده مي شود.
در اين  باره پايگاه اينترنتي سبزپرس نوشته 

است كه صبح سه شنبه دعوتنامه هايي از سوي 
پتروشيمي كازرون براي رسانه هاي محلي اين 

منطقه ارسال شد كه خبر از اجراي مراسم 
كلنگ زني 2 طرح مجتمع پتروشيمي در 

شهرستان كازرون، در روستاي «آب كنارو» در 
يك كيلومتري تاالب پريشان و و آغاز مراسم 
ويژه مجتمع پتروشيمي در شهر «نودان» كه 

به لحاظ وجود جنگل هاي بلوط در اين منطقه 

از موقعيت ويژه اي برخوردار است، مي داد 
كه در آن از اصحاب رسانه نيز براي پوشش 

خبري اين مراسم دعوت به عمل آمده بود.  بر 
اين اساس كلنگ احداث مجتمع پتروشيمي 

كازرون در روستاي آب كنارو با حضورنوذري 
وزير  نفت به زمين زده شد.  به نقل از همين 
گزارش، ميزان آب مصرفي براي يك مجتمع 

پتروشيمي 300 هزار تني در شرايط عادي 
روزانه بيش از 10  هزار مترمكعب خواهد بود 
كه اين ميزان با مصرف آب روزانه يك شهر 

60 هزار نفري برابري مي كند.
اسماعيل كهرم، استاد و كارشناس محيط 

زيست درباره اين موضوع مي گويد: با توجه به 
نياز فراوان مجتمع هاي پتروشيمي به ميزان 

قابل توجهي آب، احداث پتروشيمي در فاصله 
يك كيلومتري درياچه پريشان اين درياچه را 

براي هميشه نابود خواهد كرد.

احداث پتروشيمي، ميخ آخر تابوت درياچه پريشان

توليد كنندگان محصول ارگانيك صاحب تشكل مي شوند 

به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد 
كشاورزي، رئيس گروه ساماندهي توسعه 

تشكل ها در حاشيه نشست توليد كنندگان 
محصوالت ارگانيك كه با هدف بررسي و راه 

اندازي يك تشكل قانوني برگزار شد گفت: 
«اين توليد كنندگان به منظور دفاع از منافع 

صنفي و حقوقي خود در چارچوب يكي از ساز 
و كارهاي قانوني تشكل ايجاد مي كنند.  وي 

افزود: در صورت شكل گيري اين تشكل، 
وزارت جهاد كشاورزي به لحاظ آموزشي، 
دسترسي به منابع و تسهيالت اعتباري و 

تثبيت جايگاه آنان در بخش هاي تخصصي 
حمايت الزم را خواهد كرد. 

مهندس مهدي دوست با اشاره به اينكه 230 
هزار هكتار از اراضي كشاورزي به صورت 
ارگانيك كشت مي شود اظهار داشت: هم 

اكنون در حال اجراي برنامه IPM در سطح 
800  هزار هكتار اراضي كشاورزي هستيم تا 
اين اراضي را به سمت توليد محصوالت سالم 

سوق دهيم.  وي در مورد انجمن ارگانيك ايران 
افزود: اين انجمن يك تشكل مردمي است 

كه فعاليت هاي آموزشي، مشورتي و داوطلبانه 
در راستاي توليدات ارگانيك انجام مي دهد و 
پاسخگوي بخشي از مسائل توليد كنندگان 
است، كه با راه اندازي تشكل صنفي برخي 
از مطالبات حقوقي و صنفي توليد كنندگان 

ارگانيك نيز به طور قانوني پيگيري خواهد شد.   

رئيس گروه ساماندهي توسعه تشكل ها در عين 
حال عدم شناسايي توليد كنندگان محصوالت 

ارگانيك در سراسر كشور و عدم شناخت و 
اطالع رساني در مورد مزاياي محصوالت 

ارگانيك و سالم و همچنين آثار سوء استفاده از 
سموم شيميايي در توليدات را از مشكالت توليد 

محصوالت ارگانيك اعالم كرد. 
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سوگندنامه دانش آموزان بمناسبت هفته منابع طبيعي دركرمان 

برگزاري سومين كنفرانس ملي با شعار بين المللي
«سياره زمين به شما نياز دارد! براي مقابله با تغييرات اقليم متحد شويد.» 

به نام پديد آورنده هستي
اينك كه در پناه خداوند متعال و كوشش 
دبيران و تالش خود، توشه اي از دانش و 

خرد را از مكتب شعور و آگاهي برچيده ام، در 
سبزترين هفته سال كه زمين حرمت سبز دارد، 

در پيشگاه قادر منان سوگند ياد مي كنم كه 
حرمت سبز زمين را نگاهبان باشم.

تمن پيمان مي بندم زردي هاي نقشه   
جغرافياي استانم را با كاشت درخت سبز 

كنم؛
تمن پيمان مي بندم در تاريخ، ذهن و   

ياد شهرم خطي از بي حرمتي به زمين و 
مواهب طبيعي آن به نگارش در نيايد؛

تمن با اعتقاد به اينكه درختان آيه هاي   
رحمت و حامي حفظ و بقاي ملت هستند 

سوگند ياد مي  كنم تبر و تيشه را در 
صندوقخانه بيشه آويزان كنم و زخمي 

برتن اين مهربانان وارد نكنم؛
تمن به شرف خود سوگند ياد مي كنم   
به منابع طبيعي و مواهب بي پايانش 

حريصانه چشم ندوزم و تعرض و تصرفي 
به آن نداشته باشم؛

تمن متعهد مي شوم براي ترويج فرهنگ   
منابع طبيعي مروجي كوشا باشم و در 

تحقق فرموده مقام معظم رهبري تالش 
كنم كه فرهنگ منابع طبيعي به معارف 

عمومي تبديل شود؛
تمن عهد مي بندم به خاطر مهرباني هاي   

درخت با متجاوزان و متصرفين منابع 
طبيعي نامهرباني كنم؛

تمن به بيلچه باغباني، به گان اسكي هاي   

مالچ پاش، به فهم و شعور حافظان 
منابع طبيعي، به قطره قطره آب هاي 

سقاهاي دشت هاي بي آب و علف، به 
عرق جبين بيابان زدايان، به صميمت 

وشكوه درخت قول مي دهم بر چشمان 
دلسوزان عرصه هاي منابع طبيعي سرمه 

اميد و نشاط بكشم و دستان سبزشان را به 
سبزي بفشارم.

قرن 21 چالش هاي زيادي را در پيش رو دارد 
كه مقوله هاي محيط زيستي از مهم ترين اين 
چالش ها به شمار مي آيند.  اقليم و تغييرات 

آن از اصلي ترين موضوعاتي است كه در 
اين زمينه و در دهه اخير، توجه محققين و 
برنامه ريزان را به خود اختصاص داده است. 

بي توجهي به قوانين طبيعت و انتشار گازهاي 
گلخانه اي منجر به ايجاد اثرات مخرب تغيير 
اقليم و مشكالت عديده بشري گشته است.  
بايد با مديريت صحيح منابع، جذب و انتشار 

گازهاي گلخانه اي، در جهت تثبيت آن به 
نسبتي پايدار در جو كوشيد. در اين راستا 
و با توجه به برگزاري موفق دو كنفرانس 

ملي روز جهاني محيط زيست در سال هاي 
گذشته، سومين كنفرانس ملي با شعار بين 

المللي«سياره زمين به شما نياز دارد! 
براي مقابله با تغييرات اقليم متحد 

شويد.» در دستور كار قرار گرفت. 
از جمله اهداف مهم اين كنفرانس جلب توجه 

دانشمندان و كارشناسان مسايل زيست محيطي 
و علوم جوي و اقليمي منطقه، به اهميت 

تغييرات اقليمي و ارائه روش هاي مناسب 
مبارزه با پيامدها و عواقب ناگوار آن است.  

اميد است برگزاري اين كنفرانس گامي مثبت 
براي همكاري محققين زيست محيطي كشور 

برداشته شود. 

محورهاي سومين كنفرانس 
ملي روز جهاني محيط زيست 

مهندسي محيط زيست؛  
مديريت سوانح و مخاطرات طبيعي؛  

مديريت و برنامه ريزي محيط زيست؛   
مهندسي طراحي محيط زيست؛   

  مباحث حقوقي و اقتصادي محيط زيست؛ 
  فن آوري هاي نوين حفظ محيط زيست؛ 
پدافند غيرعامل در حوزه محيط زيست؛   

  مباحث جهاني محيط زيست. 
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دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و 
راهكارهاي مديريت آن به همت مركز 

تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان، 
ستاد حوادث غير مترقبه استانداري اصفهان، 

كار گروه تخصصي محيط زيست و منابع 
طبيعي در 25 ارديبهشت ماه 88 در شهر 

اصفهان برگزار شد. 

هدف هاي اين همايش به شرح 
زير است: 

تبادل نظر، مبادله علمي اطالعات و   
يافته هاي جديد درزمينه هاي مختلف علوم 

مرتبط با خشكسالي؛ 

شناسايي پتانسيل، ظرفيت و راهكارهاي   
كاهش خسارت خشكسالي؛

گسترش فرهنگ صرفه جويي و بهبود   
مصرف آب در كليه بخش ها؛

اطالع رساني.  

برگزاري دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن 

همايش منطقه اي بحران آب و خشكسالي 

چهارمين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم

همايش منطقه اي بحران آب و خشكسالي در 
تاريخ 30 ارديبهشت 1388 در استان گيالن با 
همكاري: دانشگاه آزاد رشت، آستارا، الهيجان 

و نور با محور هاي زير برگزار شد:
ديدگاه هاي نظري و كاربردي در   

خشكسالي؛
خشكسالي و كشاورزي؛  

خشكسالي، منابع طبيعي، امور دام،   
جنگل ها و مراتع؛

مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و   
كم آبي؛

خشكسالي و آمايش سرزمين؛  

اثرات زيست محيطي، اقتصادي- اجتماعي   
و سياسي خشكسالي؛

خشكسالي وتغييراقليم؛  
پيش بيني كوتاه مدت و   
بلند مدت خشكسالي؛

 RS نقش فن آوري هاي  
و GIS در مطالعات 

خشكسالي؛
مدل هاي ديناميكي و   
سينوپتيكي خشكسالي؛
خشكسالي و مديريت   

منابع آب؛

خشكسالي و مديريت خاك ورزي.  

سازمان هواشناسي كشور چهارمين كنفرانس 
منطقه اي تغيير اقليم را برگزار خواهد كرد. 

اين كنفرانس با حمايت وزارت كشور، وزارت 
راه و ترابري،  وزارت جهاد كشاورزي، وزارت 
نيرو، سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت 

و درمان، از تاريخ 10 الي 12 اسفند ماه 
1388 در تهران برگزار خواهد شد. موضوعات 

كنفرانس شامل موارد زير خواهد بود: 

ارزيابي علمي و شناخت
 تغيير اقليم

مدل هاي پيش بيني اقليمي از فصلي تا   

دهه اي (ديناميكي، استاتيكي، روش هاي 
جديد)؛

نابهنجاري هاي اقليمي در سال هاي اخير؛  
مدل سازي پيش بيني تغييرات اقليمي؛  

گازهاي گلخانه اي؛  
كاربرد فن آوري هاي نوين در مطالعات   

تغيير اقليم (شامل داده و تصاوير ماهواره، 
سيستم هاي پردازشگر فوق سريع و ....)؛

ارزيابي اثرات تغيير اقليم
  اثر تغيير اقليم بر روند گرمايش جهاني؛

  اثر تغيير اقليم بر كشاورزي، منابع طبيعي؛
  اثر تغيير اقليم بر هيدرولوژي، تلفات آبي 

و منابع آب؛
  اثر تغيير اقليم بر محيط زيست (خاك، 

اكوسيستم دريايي، حيات وحش، آلودگي 
هوا، صنعت تعديل آب و هوا و ...)؛

اثر تغيير اقليم بر انرژي، ساختمان، مسايل   
شهرنشيني و توسعه شهرها؛
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بحران آب در بنگالدش  به علت گرماي شديد

گزارش برگزاري همايش روز جهاني حفاظت از رودخانه ها در تنكابن

  اثر تغيير اقليم بر سالمت انسان ها 
(تنش هاي گرمايي و ...)؛

اثر تغيير اقليم بر مسايل اقتصادي–   
اجتماعي جامعه و صنعت گردشگري؛

اثر تغيير اقليم بر رخداد بالياي طبيعي   
(سيل، خشكسالي، بيابان زدائي و 

بيابان زائي، توفان هاي جوي، توفان شن و 
...)؛

اثر تغيير اقليم بر صنعت حمل و نقل؛  
  اثر تغيير اقليم بر توسعه پايدار.

اقدامات مقابله با اثرات زيانبار 
تغيير اقليم

سياست هاي ملي و منطقه اي در مقابله با   
تغييرات اقليمي؛

تهيه گزارشات ملي تغيير اقليم و فهرست   
چشمه و چاهك گازهاي گلخانه اي؛

ارزيابي نيازهاي آموزشي در مطالعات   
تغييراقليم؛

  اقدامات اقتصادي درجهت كاهش مصرف 
سوخت هاي فسيلي و صرفه جويي در 

مصرف انرژي.

ارزيابي تغيير اقليم و 
فعاليت هاي صورت گرفته در 
اين زمينه در كشورهاي منطقه

نهادهاي مسئول در زمينه بررسي و   
پيگيري اثرات تغيير اقليم در ايران؛

اثرات صنايع بر محيط زيست و تغيير اقليم   
در ايران؛

نقش و مسئوليت سازمان هواشناسي كشور   
در ايجاد بانك اطالعاتي داده هاي اقليمي و 
مديريت ريسك مسايل تغيير اقليم در ايران؛

تجربه كشورهاي منطقه در زمينه مقوله   
تغيير اقليم؛

بررسي زمينه همكاري هاي منطقه اي در   
رابطه با تغيير اقليم.

به گزارش خبرگزاري ايرنا،  شهر «داكا» 
(پايتخت بنگالدش) به علت گرماي شديد هوا 
(42/2 درجه سلسيوس) كه تقريبا از يك ماه 
قبل شروع شد و در 14 سال اخير بي سابقه 

بوده است با بحران كم آبي مواجه شده و 
مردم براي بدست آوردن سهمية آب در مقابل 

تانكرها صف بسته اند. 

به همت جمعيت زنان مبارزه با آلودگي 
محيط زيست و انجمن كوهنوردان ايران، 

نخستين همايش حفاظت از رودخانه ها 
به منظور بررسي تاثير منفي سد ها بر 

محيط زيست، در تاريخ 14 مارس 2009 (24 
اسفند ماه 1387)، در شهرستان تنكابن برگزار 
شد.  شركت كنندگان اين همايش نمايندگان 

سازمان هاي مردم نهاد  فعال از شهرستان هاي 

مختلف، نمايندگان شوراي اسالمي شهر 
تنكابن و سازمان حفاظت محيط زيست 

استان مازندران، و جمعي از چهره هاي علمي 
و دانشگاهي كشور بود.  آنچه در زير مي آيد 

بيانيه اي است كه در نتيجه برگزاري اين 
همايش تهيه و تنظيم گرديده است.
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يانيه مشترك گروه هاي مردم 
نهاد شركت كننده در گرد 

همايي 14 مارس روز حفاظت از 
رودها تنكابن 24 اسفند 1387
نگاهي به كارنامه 5 دهه سدسازي در   

كشور نشان مي دهد كه رويكرد مديريت 
سازه اي در آبخيزها با صرف هزينه سنگين 

از بودجه عمومي، بدون بازبيني و ارزيابي 
تطبيقي، پيامدهاي ناسازگاري بجاي 

گذاشته است؛
ميليون ها خانوار كشاورز مولد جوامع بومي   

آبخيزها، حقابه موروثي خود را در اثر 
انحراف آب با سدسازي از دست داده اند؛
صدها هزار خانوار كشاورز توليدكننده در   

مخزن سدها از حقابه و حق كشت وكار و 
دامداري و نيز حق سكونت موروثي خود 

محروم شده اند و با ترك اجباري سرزمين 
خود ناچار از پذيرش سرنوشت تلخي كه 

سدسازي براي آنان رقم زده شده اند؛
عشاير توليد كننده آبخيزها مراتع و   

چراگاه هاي موروثي خود را در زير مخزن 
سدها از دست داده اند؛

كشاورزان زيادي در دشت هاي پائين دست   
با زهدار شدن اراضي خود در اثر ورود آب 

زياد روبرو شده اند؛

يادگارهاي فرهنگي و تاريخي و طبيعي   
زيادي در مخزن سدها به زير آب رفته اند؛

سدها در بيابانزايي سهم بسيار مهم و   
غيرقابل انكاري داشته اند.  جنگل هاي 
باستاني هيركان ايران بويژه در نواحي 

دو هزار و سه هزار از منابع مهم جنگلي 
كشور به شمار مي رود الزم است از 

هرگونه ساخت و ساز بي رويه در اين 
ناحيه خودداري شود و نيز طرح و تصويب 

افزايش بهره وري كشاورزي از جنگل ها 
ضربه اي مهلك بر اين عرصه هاي جنگلي 

بشمار مي رود؛
سدها با ايجاد توهم فراواني آب بويژه در   

شهرها ميزان مصرف سرانه را تا 5-4 
برابر استانداردهاي جهاني افزايش داده اند؛
پنج ميليون هكتار از جنگل هاي كشور در   
اثر سدسازي از ميان رفته است.  متاسفانه 

گذشته از سدسازي، اراضي جنگلي 
شمال ايران بويژه در مناطق غرب استان 

مازندران بخصوص در مناطق جنگلي 
رامسر، تنكابن، عباس آباد، نشتارود و 

سلمان شهر با روند نابودي سريعي بر اثر 
ويال سازي مواجه است؛

ساالنه 10 ميليارد مترمكعب از آب   
تجديدپذير محدود كشور در پشت سدها 

تبخير مي شود؛
پيكره هاي آبي كشور از سدسازي آسيب   

زيادي ديده اند. درياچه اروميه، پارك 
ملي بختگان، تاالب جزموريان، تاالب 

گاوخوني، تاالب چغاخور، و ديگر تاالب ها 
و درياچه هاي كشور در پي سدسازي در 

باالدست ها تخريب شده اند؛
دهانه ها و رودخانه هاي كشور و   

اكوسيستم هاي غني وابسته به آنها و نيز 
گونه هاي نادر و بومي در اثر سدسازي 

خشكيده اند و يا نسل آنها منقرض شده 
است. حفاظت از حريم رودها و جلوگيري 

از تجاوز به آنها سبب كاهش خسارت 
سيل هاي ويرانگر خواهد شد.  احداث 
بند انحرافي لوكاجوب بين روستاهاي 
كشكو و سنگرمال، آغوزكله در مسير 

رودخانه چشمه كيله تنكابن، مسير تاريخي 

مهاجرت تخم ريزي ماهي آزاد درياي خزر 
را كه يكي از گونه هاي حمايت و حفاظت 
شده در قوانين محيط زيست كشور است 
در فاصله 7 كيلومتري از مصب رودخانه 
مسدود نموده و خط بطالني بر ميلياردها 
تومان هزينه دولتي براي بازسازي ذخاير 
طبيعي اين موجود ارزشمند كشيده است. 
حفاظت از رودخانه چشمه كيله در برابر 
ساخت و سازهاي آزمندانه شركت هاي 

سدساز درخواست سازمان هاي مردم نهاد 
از مسئوالن است؛

با توجه به اثرات ناسازگار باال، و نيز با توجه 
به وجود جايگزين هاي كم هزينه تر به جاي 
سدها، با استفاده از مديريت غيرسازه اي آب 

و اهميت دادن به مديريت تقاضاي آب و 
نيرو، سدسازي فعاليتي فاقد توجيه اجتماعي، 

اقتصادي و زيست محيطي بشمار مي رود. 
شركت كنندگان در گردهمايي از مسئوالن 

مي خواهند كه:
روند مميزي و فرايند تخصيص بودجه به   

سدها را بازبيني نمايند؛
تا زمان مشخص شدن نتايج ارزيابي   

تطبيقي دست كم 1 درصد سدهاي كشور، 
از تخصيص بودجه براي ساخت هر سدي 

خودداري شود؛
با تمركز بر دانش بومي و تجربه   

گران بهاي مردمان اين سرزمين، از تخريب 
قنات ها، آب بندان ها و ساير اشكال پايدار 

تامين و توزيع آب بدست مديريت سازه اي 
آب جلوگيري كنند؛ 

با روش هاي گوناگون مهار مصرف بويژه   
در شهرها و كالن شهرها به كمك 

مديريت تقاضاي آب و نيرو، گام موثري 
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در ذخيره هزينه هاي ساخت سدها به سود 
حفاظت هرچه بيشتر از محيط زيست 

برداشته شود؛
از كليه جوامع كشاورزي و عشايري كه   

حقوق آنها در روند سدسازي كشور تضييع 
شده است احقاق حق شود؛

با استفاده از اهرم هاي قانوني، ضمن   

ممانعت از ساخت وسازهاي بي رويه 
در حريم رودخانه ها و دريا، با كاربرد 

روش هاي نوين مديريت پسماند مانند 
بازچرخاني، بازيافت، بازكاربرد آب، از ورود 
پساب هاي تصفيه نشده كشاورزي، صنعتي 

و خانگي به رودخانه ها و آب هاي جاري 
جلوگيري شود.

چالش هاي اخير مطرح شده در ارتباط با پديده 
تغيير آب و هوا (تغيير اقليم) و پيامدهاي ناشي  

از آن ما را بر آن داشت، تا مصاحبه اي با 
معاون محترم دفتر تغيير آب و هواي سازمان 

حفاظت محيط زيست داشته باشيم. آنچه 
كه در زير مي آيد بخشي از اظهار نظرها و 

پاسخ هاي ايشان به سواالت ما مي باشد.
پرسش: همانگونه كه مستحضريد، 

همواره بر تقش و تاثير متقابل 
كنوانسيون هاي زيست محيطي بر 

روي يكديگر تاكيد شده و ارتباط اين 
كنوانسيون ها اقدامي مهم در جهت 

هم افزايي تاثير آنها پنداشته مي شود.  
در اين ارتباط چه اقدامي از سوي دفتر 

تغيير آب و هوا صورت گرفته است؟ 
چه پيشنهادي را براي ارتقاء اين 

ارتباط داريد؟
پاسخ: موضوع نقش و تاثير متقابل 

كنوانسيون هاي زيست محيطي بر روي يكديگر 

همواره مورد تاكيد نهادهاي متولي  اين 
كنوانسيون ها بوده است.  در ار تباط با اين امر 

صندوق تسهيالت جهاني مبادرت به تعريف 
پروژة ارزيابي ملي ظرفيت هاي زيست محيطي 
NCSA كه مجري ملي آن در كشور، وزارت 
امور خارجه است، نموده است. از حدود 4 سال 
پيش اين كار شروع و هم اكنون نيز تهيه سند 
اين پروژه در مراحل پاياني خود مي باشد.  در 

اين پروژه  ظرفيت هاي اجراي كنوانسيون هاي 
زيست محيطي تغيير آب و هوا، مقابله با 

بيابانزايي و تنوع زيستي در سه سطح فردي، 
ميداني و ملي از نظر وجود نقاط مشترك و 

وجه تمايز مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با 
ارائة برنامه عمل، بتوان راهكارهاي مشخصي 

جهت ارتباط و هم افزايي اثرات بين آنها، ايجاد 
نمود.  ولي با اين حال به نظر  من چالش هاي 

فرا روي اجراي موثر اين كنوانسيون ها توسط 
پروژه NCSA برطرف نشده است.

از طرفي نبود ساختار رسمي و تعريف شده  
از مهمترين چالش هايي است كه در حال 

حاضر در ارتباط با كنوانسيون تغيير اقليم در 
كشور وجود دارد.  اگر چه  زيركميته اي به نام 

زيركميته تغيير آب و هوا، در كميته توسعه 
پايدار كشور وجود دارد، ولي اين كميته داراي 
يك ساختار مستقل نبوده و فاقد منابع مالي و 
قدرت اجرايي  الزم بوده و خيلي جدي گرفته 
نشده است.  من فكر مي كنم اين موضوع در 

ارتباط با ساير كنوانسيون هاي نيز صادق است.  
ما هنوز مسائل تعهدآور اين كنوانسيونها را 

بصورت رسمي در متن برنامه هاي توسعه اي 
كشور وارد ننموده ايم.  بنابراين مشكل 

ساختاري  به نظر من مهمترين چالش اين 
بخش مي باشد.  اين دفتر فعاليت هاي خود 
را در جهت ايجاد ساختار با تعريف آئين نامه 

تغيير اقليم تعريف نموده است كه در حال 
حاضر در مراحل نهايي جهت تصويب 

مي باشد. از ويژ گي هاي اين آئين نامه، ساختاِر 
سيستمي بودن آن است.  بدين ترتيب كه 

تمامي نهادهاي درگير در بخش تغيير اقليم 
در ارتباط با هم بوده و فرايندي از باال به 

پايين براي برنامه ريزي در اين خصوص وجود 
دارد.  تعريف كميته هاي كاري در سازمان هاي 

ذيربط، كه در اين آئين نامه وجود دارد، زمينه 
ساز ارتباط موثر كنوانسيون هاي مختلف خواهد 

بود، ولي بنظر مي رسد هنوز يك نگاه جدي 
در ارتباط با كنوانسيون هاي زيست محيطي 

ديده نمي شود.  من به خاطر ندارم كه مثًال، 
نهادهاي نطارتي درخواست كرده باشند كه 

چه اقداماتي در ارتباط با تعهدات كشور نسبت 
به كنوانسيون ها انجام گرفته است. شايد علت 
اين امر را مي توان به اين موضوع نسبت داد 

مصاحبه با آقاي مهندس محمد صادق احدي
(معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا،  سازمان حفاظت محيط زيست)
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كه در مرحله تصويب اين كنوانسيون ها در 
مجلس كنكاش كافي در خصوص تعهدات 

مربوط صورت نمي گيرد.   در اين مرحله 
بايستي مشخص شود كه اصًال ضرورت 

پيوستن به كنوانسيون چه بوده و چه منافع و 
تعهداتي در قبال آن وجود دارد. آيا ظرفيت ها 

و زمينه هاي الزم براي انجام اين تعهدات 
موجود است؟ يا خير؟  اگر ظرفيت هاي الزم 

براي اجرائي شدن اين تعهدات و الزامات وجود 
ندارد چه راهكارهاي ساختاري و اعتباري را 

بايد جهت ارتقاء ظرفيت ها صورت داد.   اين 
كنوانسيون ها بدون اينكه ابزارهاي آنها به 

درستي ديده شده باشد، تصويب شده است.  به 
طور مثال دفتر تغيير اقليم  با دشواري در صدد 
ايجاد ساختار بوده و در اين راستا مسلمًا وقت 

زيادي تلف خواهد شد.
پرسش: يكي از راهكارهاي تامين 
منابع براي كاهش انتشار گازهاي 

گلخانه اي و ترسيب كربن مكانيسم 
توسعه پاك مي باشد.  چه اقداماتي 

از سوي دفتر تغيير آب و هوا در 
جهت ظرفيت سازي براي اين موضوع 

صورت گرفته است؟ چه موانع و 
چالش هايي در اين ارتباط در كشور ما 

وجود دارد؟
پاسخ: مكانيسم توسعه پاك راهكاريست 
كه براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي  
كشورهاي توسعه يافته  تعريف شده است.  
در اين مكانيسم  تعهد كاهش انتشار در هر 
كشور امري جهاني بوده و ميتواند در ساير 

كشورهاي در حال توسعه نيز انجام شود.  به 
اين ترتيب كه آنها مي توانند در قالب تعهدات 

خود از انتشار گازهاي گلخانه اي در هر نقطه از 
دنيا بكاهند و در اين راستا، گواهي اين كاهش 

انتشار را دريافت نموده و به متوليان اين امر 
ارائه دهند.  با اجراي اين مكانيسم از يك سو 
كشورهاي توسعه يافته مي توانند به تعهد خود 

عمل كنند و از سوي ديگر انتشار گازهاي 
گلخانه اي خود را كاهش دهند و از سوى ديگر 
ساير كشورها از منافع حاصل از كاهش انتشار 
و يا ترسيب كربن بصورت مستقيم بهره مند 
مي شوند. به طور كلي اين فرايند به كاهش 

فشار بر منابع و به بياني ديگر به توسعه پايدار 
كمك مي كند.  در اين ارتباط  حدود 4500 

پروژه در سراسر جهان تعريف شده است. ولى 
در كشور ما غليرغم  وجود ظرفيت هاي بالقوه 
بسيار باال جهت بهره گيري از مكانيسم توسعه 

پاك، هنوز سهمى در اين بازار نداشته است. 
ما در حال حاضر تنها دو پروژه مرتبط با اين 

امر در مراحل نهايي تصويب داريم.   علت 
اين امر را مي توان در نبود ساز و كارهاي 

زيربنايي در كشور براي تدوين و نهايي كردن 
اين فرايند دانست.  نبود ظرفيت و آگاهي هاي 
الزم در سطوح مديريتي، فرايند بروكراتيك و 
دشوار تشريفات مالي و قراردادها ومزايده ها از 
اين جمله است. اين ساز و كارها مي توانست 
در مرحله پذيرش كنوانسيون و نيز پروتكل 

كيوتو پيش بيني شود.  جا دارد اشاره كنيم كه 
تعهدات كشورها در خصوص كاهش انتشار 

گازهاي گلخانه اي در قالب پروتكل كيوتو تا 
سال 2012 تعريف شده است.  در اين مرحله 
براي كشورهاي در حال توسعه تعهدي براي 

كاهش انتشار ديده نشده است.  ولي در 

دوره هاي بعدي تعهدات كشورهاي ديگري نيز 
به ليست اين كشورها افزوده خواهد شد. در 

كشور ما نيز بايستي به تمهيدات الزم در اين 
ارتباط انديشيده شود.

پرسش: در ارتباط با پديده 
طوفان هاي گرد وغبار و ارتباط اين 

پديده را با تغيير آب و هوا (تغيير 
اقليم) توضيح دهيد. آيا بايستي اين 

معضل را ناشي از تغييرات جهاني 
اقليم بدانيم؟ در اين صورت فكر 

مي كنيد چه راهكارهاي عملي براي 
مقابله با اين وجود دارد؟

پاسخ: مسلمًا وقوع خشكسالي هاي پي درپي 
و تغييراتي كه در دراز مدت در الگوي بارش 
بوجود مي آيد و همچنين تغييرات اتمسفري، 

افزايش شدت و فراواني طوفان ها باعث 
مي گردد كه شاهد افزايش وقوع طوفان هاي 

گرد و غبار باشيم.  اين طوفان ها فرايندي 
پيچيده داشته و مي تواند مشكالت و 

معضالت زيادي را در سطوح ملي، منطقه اي 
و حتي بين المللي ايجاد كند.  در اين ارتباط 

دستگاه هاي مختلفي از جمله سازمان 
هواشناسي مي تواند در پيش بيني اين موارد و 

همكاري در مديريت اين معضل همكاري كند.
در اين مصاحبه سواالت مختلف ديگري نيز 

مطرح شد كه در نشريات آينده به آنها خواهيم 
پرداخت.
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www.ppfi.ir

مؤسسه تسهيلگران حرفه اي پيشرو، به 
شماره ثبت 19567 در سال 1385 با هدف 

ارائه مشاوره و طرح و نظارت بر فعاليت هاي 
گروهي مديريتي و برنامه ريزي استراتژيك 

سازمان هاي مختلف در بخش هاي خصوصي، 
دولتي و غيردولتي كه خدماتي همچون 

طراحي، برنامه ريزي و اجراي كارگاه هاي 

متنوع و خالق در زمينه هاي مختلف، تاسيس 
شده است.

اعضاي هيات مديره
سعيد نوري نشاط، معصومه عظيمي، صديقه 
كريمي هومونلو، سارا حاجي محمد ولي ميرزا 

مي باشند.  البته الزم به ذكر است شبكه 
همكاران مؤسسه بسيار گسترده بوده و شامل 

بيش از 50 نفر از كارشناسان و متخصصان در 
رشته هاي مختلف مي باشد كه به طور مستمر 

با مؤسسه در ارتباط هستند.
كارگاه هاي موسسه در ابعاد فردي، گروهي 

وسازماني در قالب كارگاه هاي آموزشي 
(در مفاهيم مختلف مديريتي)، حل مسئله 

و برنامه ريزي، نيازسنجي، تبادل تجربه، 
بحث گروهي متمركز و ارزشيابي و انجام 

فعاليت هاي تسهيلگري، در زمينه هاي 
مختلف زيست محيطي، مهارت هاي زندگي، 

كودكان و... و نيز طراحي بسته هاي آموزشي 
و توان افزائي برحسب نياز مخاطبان برگزار 

مي گردد. 

روش برگزاري كارگاه ها
 ADIDS براي برگزاري كارگاه از روش

استفاده مي شود ، به گونه اي كه هر مبحث 
از يك فعاليت (Activity) آغاز مي شود 
  (Discussion) و سپس بحث گروهي
در باره آن فعاليت صورت مي گيرد و پس 
از آن يك مطلب آموزشي (Input) ارائه 

مي شود.  تعميق (بحث بيشتر در باره موضوع 
كه ممكن است از يك فعاليت نيز استفاده 

شود) (Deepening) و نتيجه گيري 
(Synthesis) دو قسمت بعدي اين 

متدلوژي است.  اين روش يكي از روش هاي 
بسيار موفق در آموزش هاي كارگاهي است 

كه كمك به تغيير نگرش، افزايش دانش 
و نيز تمرين مهارت ها مي كند و در عين 

حال فضايي را براي تبادل گسترده دانش و 
تجربه ميان شركت كنندگان فراهم مي سازد.  

تسهيلگر تالش خواهد مي كند كه فرآيند 
حركت انرژي را نيز در كارگاه به گونه اي 

تنظيم كند كه افراد بتوانند با حوصله و با توان 
بسيار با فعاليت هاي روزمره كارگاهي همراه 

شوند.

www.hamyaran.org

مؤسسه همياران غدا به شماره ثبتي 012693 
از سال 1379 با هدف توانمندسازي جوامع 

محلي، بهبود معيشت و ارتقاء سطح مديريت 
محلي از طريق برقراري ارتباط مؤثرتر مردم 

با يكديگر و دست اندركاران دولتي، غيردولتي، 

مراكز فرهنگي و امور خيريه و خيرين، در 
كشور و در سطح منطقه فعال مي باشد. 

اين مؤسسه تاكنون در زمينه هاي مختلف 
آموزش، تحقيق، پژوهش، كمك هاي فني به 
سازمان هاي مردمي و خيريه جهت فقرزدائي، 

اشتغالزايي، حفظ محيط زيست، كودكان و زنان، 
همچنين اجراي مجموعه طرح هاي الگويي 

در شهرهاي مختلف در جهت اشتغال زايي و 
تشكيل صندوق اعتبارات خرد محلي فعاليت 

نموده است.
 مؤسسه همياران از سال 1380 تاكنون 
چهار پروژه پايلوت توانمندسازي جوامع 

محلي را در چهار منطقه با شرايط اقليمي، 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مختلف 

(اردكان، يزد- بافت سنتي، صفارود، رامسر- 
روستائيان جنگل نشين، بروات، بم- منطقه 

بحران زده و نوده، مشهد- منطقه حاشيه نشين 
وسكونتگاه هاي غيررسمي) اجرا و پيگيري 

نموده است. يكي از اولويت هاي بدست آمده 
در نيازسنجي هاي انجام شده در هر چهار 

منطقه، بحث معيشت و اشتغال بوده است. 
مؤسسه همياران توانسته در دو منطقه اقدام 

به تشكيل صندوق هاي توسعه محلي با هدف 
اشتغالزايي از طريق اعتبارات و تأمين منبع 

مالي خرد، نمايد. 

معرفي سازمان هاي مردم نهاد ملي

مؤسسه همياران غدا 
(غيردولتي ايران)

مؤسسه تسهيلگران 
حرفه اي پيشرو
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برخي از عناوين كارگاه ها
كارگاه هاي مهارت هاي فردي

مجموعه كارگاه هاي مهارت هاي زندگي؛  
مجموعه كارگاه هاي توانمندسازي   

نوجوانان و جوانان؛
كارگاه توانمندسازي زنان؛  

مجموعه كارگاه هاي ويژه كودكان؛   
مجموعه كارگاه هاي علوم محيط زيست؛  

مجموعه كارگاه مهارت هاي كسب و كار؛  

كارگاه هاي مهارت هاي گروهي
مجموعه كارگاه هاي گروه سازي؛   

مجموعه كارگاه  تسهيلگري؛  
مجموعه كارگاه هاي توانمندسازي خانواده؛  

كارگاه هاي مهارت هاي سازماني
كارگاه رفتار سازماني؛  

كارگاه نحوه مكاتبات اداري؛  
كارگاه تغيير در ساختار مديريت سازماني؛  

كارگاه فنون مذاكره سازماني؛  
كارگاه آشنائي با استانداردهاي بين المللي؛  

كارگاه مديريت دانش؛  
كارگاه آموزشي شوراياران.  

 Drynet معرفي سازمان هاي مردم نهاد عضو شبكه

www.pastoralpeoples.org 
 ال. پي. پي. سازمان مردم نهادي است كه در 
سال 1992 در آلمان توسط خانم دكتر ايلسه 

ُكهلر (Ilse Köhler) بعد از تحقيقات 
وسيعي در ارتباط با وضع بحراني عشاير 

كوچندة كشورهاي اردن, سودان و بخصوص 
هند تشكيل شده است.  هدف اصلي اين 

سازمان، پشتيباني فني و مشاوره به جوامع 
عشايري كوچنده مي باشد. به دليل نقش و 
جايگاه ذخاير ژنتيكي دام هاي بومي جوامع 

كوچنده در سازگاري با شرايط اقليمي، تاكيد 
اين سازمان بر شناسائي، حفظ،  نگهداري و 

تكثير اين گونه ها است.  همچنين اين سازمان 
مديريت مرتع توسط عشاير كوچنده را به 

عنوان بهترين روش مديريت پايدار مراتع در 
ارتباط با تغييرات اقليمي مي داند.  ال پي پي 
رسالت خود را در حفظ حقوق منابع طبيعي 

عشاير كوچنده دنبال مي كند.

www.emg.org.za 
اي. ام.جي  يكي از اعضاء شبكه جهاني 
DryNet و يك سازمان مردم نهاد و 

غيرانتفاعي در شهر كيپ تاون، آفريقاي جنوبي 
است.  اين سازمان ديدگاه و ماموريت خود را 

به شرح زير بيان مي كند:
«ما از طريق كار خود اميدواريم بتوانيم مشوق 

تدوين آن دسته از سياست ها، عمل ها و 
اقدام هاي زيستمحيطي باشيم كه منجر به 

روابطي عميق تر، انساني تر و پايدارتر بين انسانها 
و نيز بين انسانها و محيط طبيعي شان شود.

رسالت ما بيدار كردن قابليت هاي بالقوه  خود 
و ديگران است تا به طور مقتدرانه، عاقالنه 

و مبتكرانه ارتباطمان را با محيط طبيعي 

و منابعي كه زندگي را پايدار مي كند قويتر 
سازيم. 

ما بر اين باوريم كه رابطه جامعه با طبيعت با 
رابطه ما با يكديگر ارتباط درهم تنيده اي است 

و اينكه استفاده و بهره وري پايدار از منابع 

سازمان مردم نهاد توسعه مرتع داران و دام هاي بومي (ال.پي.پي)
League for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock 

Development (LPP)

سازمان مردم نهاد گروه پايش زيست محيطي (اي.ام.جي)
Environmental Monitoring Group (EMG) 
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اين پروژه با همكاري جمهوري اسالمي ايران 
و صندوق تسهيالت زيست محيطي جهاني 

(GEF) و نيز كمك هاي فني- اجرايي سازمان 
خواروبار وكشاورزي ملل متحد (FAO) از 

اواسط سال 2010 ميالدي در ايران به اجرا 
درخواهد آمد. براساس دستورالعمل اجرايي 
و مراحل تدوين پروژه اعالم شده از طرف 
GEF، كشوِر متقاضي و همكار در تامين 

اعتبار و اجراي پروژه مي بايست كليه ضوابط، 
معيارها، روش انجام كار، محدوده هاي 

جغرافيايي پايلوت ها، اهداف و كليه فعاليت هاي 
اجرايي، مطالعاتي و مشاركتي مورد نظر جهت 

انجام را در محدوده زماني اجراي پروژه (5 
سال) و در قالب يك سند رسمي تحت عنوان 
سند پروژه و با همكاري مشاورين ذي صالح 

ملي و بين المللي تدوين و جهت تائيد و 
 GEF تصويب نهايي به دبيرخانه شوراي عالي

ارائه دهد. 

مشخصات كلي پروژه
منابع تامين اعتبار: جمهوري اسالمي   

ايران / GEF؛
آژانس اجرايي: FAO؛  

كشور مشاركت كننده: جمهوري   
اسالمي ايران؛ 

به نمايندگي: سازمان جنگل ها، مراتع و   
آبخيزداري كشورـ دفتر امور بيابان؛ 

اعتبار پيش بيني شده: 3/7 ميليون   
دالر؛ 

سهم ايران: 6/4 ميليون دالر (63   
درصد نقدي و 37 درصد غيرنقدي)؛

سهم GEF: 7/2 ميليون دالر؛   
تاريخ شروع: اواسط 2010؛  
تاريخ خاتمه: پايان 2015.  

هدف اصلي پروژه
كاهش تخريب اراضي و مناطق جنگلي 

تخريب شده از طريق ارتقاي وضعيت حفاظتي 
اكوسيستم هاي جنگلي مهم، سرمايه گذاري در 
جهت مديريت پايدار اراضي و مناطق جنگلي 

در مناطق هدف و همچنين توسعه ظرفيت هاي 
ملي و محلي به منظور حمايت گسترده از 

اجراي چنين روش هايي درسطح كشور.

وضعيت فعلي پروژه 
اين پروژه هم اكنون درحال تهيه سند با 

همكاري مشاورين بين المللي از فائو مي باشد.

معرفي پروژه هاي ملي ـ بين المللي
پروژه بزرگ مقياس «احياي جنگل ها و اراضي تخريب شده با تاكيد ويژه بر اراضي شور و 

مناطق مستعد به فرسايش بادي»
Rehabilitation of forest landscapes and degraded land with particular attention to 

saline soils and areas prone to wind erosion

كره زمين بدون عدالت سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي امكان پذير نمي باشد.  بنابراين محور 

كار ما و تاكيد ما بر بنا كردن فرآيندهاي 
تصميم سازي عادالنه و پايدار در ارتباط با 
بهره وري و مديريت منابع طبيعي است».
در مسير تالش براي دستيابي و تحقق 

رسالت مان، ميكوشيم تا:
اطالعات منتشره، تحليل و بينش ها و   

ديدگاه هاي متفاوت را به مردم عادي و 
گروه هاي هدف ويژه برسانيم؛

يادگيري  متقابل، گفتمان و اقدام هاي   

مؤثر را تسهيل كنيم؛ و
اقدامات عملي و تجارب برتر را از طريق   

ايجاد شراكت، تسهيل اقدام پژوهي و 
ارتقاء گفتمان الگوسازي كنيم و نمايش 

دهيم.
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مقدمه
جمهوري اسالمي ايران از امضاء كنندگان 

كنوانسيون مقابله با بيابان زايي ملل 
متحد مي باشد. در اين راستا يكي از تعهدات 

و الزامات اين كنوانسيون، تهيه و تدوين 
برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان زايي 

است كه آماده و به دبيرخانه كنوانسيون ارسال 
شده است.

ايران به لحاظ شرايط اقليمي و توسعه اي 
خاص خود، به شدت در معرض 

بيابان زايي است. كنترل بيابان زايي به 
عنوان يكي از اولويت هاي كشور و در 

راستاي حفظ منابع  طبيعي ( بعنوان بستر 
توسعه پايدار كشور) و نيل به اهداف توسعه 

هزاره، امري حياتي مي باشد و لذا اجراي 
برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان زايي به عنوان 
يكي از اولويت هاي اصلي و راهبردي توسعه 
كشور محسوب مي شود. بنابراين تقويت و 

انسجام سازماني جهت مديريت يكپارچه 
منابع  طبيعي و اجراي صحيح برنامه اقدام ملي 

و حساس نمودن مسئولين و بسيج و 
مشاركت جوامع محلي به منظور احتساب 

اجراي اين برنامه به عنوان اولويت اصلي در 
اقدامات جاري و آتي ايشان، بسيار ضروري 

مي باشد. همچنين اجراي برنامه ها و اقدامات 
الگويي براي نمايش مديريت منسجم منابع 

طبيعي در زيست بوم هاي مختلف كشاورزي و 
منابع طبيعي از اولويت هاي ملي است.

زمينه هاي كاري پروژه
پروژه «تقويت و انسجام سازماني 

براي مديريت يكپارچه منابع طبيعي» 
كه با مشاركت صندوق تسهيالت محيط 

زيست جهاني (GEF) و برنامه عمران ملل 
متحد (UNDP) در ايران اجرا مي شود، در 

طبقه بندي پروژه هاي GEF، جزء پروژه هاي 
بزرگ مقياس بوده كه در چهار زمينه كاري 

(Focal Area) GEF-4 به شرح زير 
فعاليت نموده و تامين اعتبار مي گردد:

تنوع زيستي (Biodiversity)؛  
تخريب سرزمين   

(Land Degradation)؛
آبهاي بين المللي  

 (International Waters)؛
تغييرات آب و هوايي  

.(Climate change) 
بر اساس فرم شناسائي پروژه (PIF) كه 

به تصويب شوراي عالي GEF نيز رسيده 
است، اين پروژه مي بايست در 4 عرصه كاري 

(مرتعي، جنگلي و اراضي زراعي آبي و ديم 
واقع در زيست بوم هاي كشاورزي و منابع 

طبيعي مناطق خشك، نيمه خشك و خشك 
نيمه مرطوب) جمعًا به مساحت حدود 000،50 
هكتار از اواسط سال 2010 ميالدي و به مدت 

5 سال به اجرا درآيد. 
اين پروژه و سند نهايي مربوط مي بايست 

 Strategic) با برنامه هاي راهبردي
Programs) مرتبط در هر يك از زمينه هاي 
 GEF-4 ذكر شده در (Focal Area) كاري

منطبق باشد كه عبارتند از: 
برنامه راهبردي شماره 1 از زمينه كاري   
تخريب سرزمين: كشاورزي پايدار و 

مديريت مراتع؛
برنامه راهبردي شماره 3 از زمينه كاري   

آب هاي بين المللي: برقراري تعادل 
در بهره برداري از منابع آب هاي سطح 

االرضي و زيرزميني در حوزه هاي آبخيز 
بين المللي؛

برنامه راهبردي شماره 6 از زمينه كاري   
تغييرات اقليم: مديريت كاربري 

اراضي و تغيير آن و نيز جنگل كاري 
به عنوان ابزاري جهت ترسيب كربن و 

كاهش انتشار آن به اتمسفر؛
برنامه راهبردي شماره 4 از زمينه   

كاري تنوع زيستي: تقويت سياست ها و 
چارچوب هاي كاري نظم دهنده به منظور 

گنجاندن آن در سياست هاي تنوع 
زيستي.

در فاز اجرايي اين پروژه، در قالب 
همكاري هاي منطقه اي GEF/UNDP و در 
7 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، به طور هم 
زمان و تحت يك پروژه مادر يا چتر با عنوان:

Middle East and North 
Africa Regional Program for 
Promoting Integrated SLM 
(MENARID)

به اجرا در خواهد آمد.  از اين رو اجراي 
دقيق، منظم و موفق اين پروژه همزمان با 

ساير كشورهاي هدف، مورد تاكيد ويژه دولت 
جمهوري اسالمي و GEF/UNDP مي باشد.

هدف اصلي پروژه
هدف اصلي پروژه، شناسايي و حذف موانع و 
خالء هاي موجود در مديريت يكپارچه منابع  

طبيعي از طريق تقويت ظرفيت هاي قانوني و 
سازماني و نيز ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر 

بين دست اندركاران ذيربط و ارتقاء و ارائه 
الگوهاي موفق در زمينه مديريت اراضي، 

زيست بوم ها و منابع آب مي باشد. 
اين پروژه داراي سه مؤلفه يا بخش اصلي 

مي باشد: 
افزايش آگاهي بهره برداران   .1

درخصوص تغيير كاربري اراضي كه منجر 
به تخريب منابع آب و خاك شده و اثرات 

منفي بر روي اكوسيستم وتوليد محصوالت 
و امرار معاش مردم محلي خواهد داشت؛

ايجاد محيطي توانمند جهت مديريت   .2
يكپارچه منابع  طبيعي و استقرار سيستم 

هشدار اوليه براي تغييرات كاربري اراضي 
و خشكسالي؛

ارائه و تسري بهترين فعاليت ها و اقدامات   .3
درخصوص مديريت يكپارچه منابع آب و 

خشكسالي.

پروژه بين المللي «برنامه تقويت و انسجام سازماني براي مديريت يكپارچه منابع طبيعي»
Institutional Strengthening and Coherence for Integrated Natural Resources Management

GEF/MENARID Program in Iran by UNDP
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دستگاه مجري
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
با تمام توان خود مسئوليت مطالعه و اجراي 

 UNDP .اين پروژه را به عهده گرفته است
نيز به عنوان بازوي اجرائي و فني GEF و به 
عنوان كارفرماي مشترك بر مراحل تهيه سند 

و اجراي آن نظارت خواهد داشت. مشاورين 
بين المللي، زمينه را براي ارزيابي ظرفيت 

پايه (اوليه) و تهيه نمودن سند پروژه فراهم 
مي نمايند كه سند مذكور مبناي اجراي پروژه 

بزرگ مقياس مربوط قرار خواهد گرفت. 

شرح خدمات پروژه
انجام مطالعات پايه و تجزيه و تحليل 

و ارزيابي وضع موجود
ارزيابي ظرفيت سازماني براي اجراي پروژه   

و تهيه پيش طرح مورد نياز جهت تقويت 
ظرفيت كميته ملي مقابله با بيابان زائي در 

سطح ملي و استاني؛
برگزاري كارگاه هاي مشورتي جهت تعيين   

سازمان ها، نهادها و نقش آفرينان بخشي و 
فرابخشي ذيربط و شناسائي دست اندركاران 
و ذينفعان مرتبط با اجراي پروژه و پيشنهاد 
راهكارهاي مناسب براي تعريف وظايف و 

نحوه تعامل هر يك از آنان با يكديگر؛
تحليل سياست ها، قوانين و مقررات   

موجود درخصوص تخريب سرزمين و 
مديريت يكپارچه و منسجم منابع  طبيعي، 

تبيين وضعيت اجرايي قوانين مربوط و 
تعيين چالش هاي موجود براي اجراي 

آنها و تدوين پيش نويس قانون منسجم، 
يكپارچه و فرابخشي مديريت پايدار 

سرزمين (مديريت جامع منابع طبيعي)؛
تحليل هزينه هاي اقتصادي و   

زيست محيطي وارده بر خدمات 
اكوسيستمي بدليل تخريب سرزمين، 
تغييرات آب و هوا و وقوع خشكسالي؛

تجزيه و تحليل تفصيلي عوامل اصلي   
تغيير كاربري اراضي كه موجب تخريب 

منابع آب و خاك مي شوند و تعيين 
محدوديت ها و موانع موجود بر سر راه 

پذيرش فراگير مديريت پايدار منابع طبيعي 
در چهار زيست بوم كشاورزي منتخب؛

ارزيابي امكان پذيري، پايداري، اثربخشي   
و سودمندي فن آوري هاي جايگزين و 

مداخالت پيشنهادي كه مديريت يكپارچه 
منابع سرزمين را در چهار زيست بوم 

كشاورزي منتخب تقويت مي نمايد. 
اين موارد شامل مطالعه نحوه بازاريابي 

محصوالت توليدي توسط جوامع محلي 
هدف و معرفي شيوه هاي امرار معاش 

جايگزين مانند اكوتوريسم و غيره مي باشد؛
ارزيابي گزينه ها و راهكارهاي موجود براي   
تقويت شبكه سازمان ها و نهادهاي ذيربط 

و استقرار سيستم هشدار و پيش آگهي 
و پايش با وظيفه توليد كليه اطالعات 
درخصوص خشكسالي و تخريب منابع 

آب و خاك (مطالعه نحوه كاربرد داده هاي 
هواشناسي در مناطق پايلوت پروژه جهت 

ايجاد سيستم هشدار خشكسالي)؛
مطالعه بازار يا «پرداخت   

عوارض براي خدمات زيست 
 Payment for- محيطي» يا

 Environmental Service
PES)) با هدف تعيين حيطه و ميزان 

منابع و انگيزش هاي مورد نياز جهت تهيه 
ساز و كارهاي مديرت منابع طبيعي مبتني 

بر بازار؛
مطالعه ميزان كارآمدي شاخص هاي موجود   

براي ارزيابي مديريت پايدار منابع  طبيعي 
و نيز شناسائي مجموعه شاخص هاي معتبر 
مديريت پايدار منابع  طبيعي نظير داده هاي 

سنجش از دور و نيز تهيه پيش طرحي 
براي استقرار سامانه نظارت و ارزيابي ملي 

تخريب سرزمين؛

تعيين ويژگي ها و شاخص هاي انتخاب   
هر عرصه الگويي (پايلوت) و عرصه هاي 
كاري پروژه از بين چهار نوع زيست بوم 
كشاورزي جهت انجام فعاليت هاي ذكر 
شده در مولفه سوم فرم شناسائي پروژه 
(PIF) بر مبناي خدمات زيست محيطي 

كه هر كدام از اين عرصه هاي كاري ارائه 
مي دهند و نيز تهيه پيش طرحي جهت 

مستندسازي تجارب موفق و دانش بومي 
در خصوص مديريت مشاركتي منابع و 

كاهش عوامل آسيب پذيري در برابر 
خشكسالي همچنين تحليل اطالعات 

موجود درخصوص خشكسالي و تغييرات 
آب و هوايي در ايران با هدف لحاظ 

نمودن آنها در سامانه اطالعاتي تخريب 
سرزمين.

ايجاد سامانه پايش و ارزيابي پروژه
تهيه چارچوب پايش و ارزشيابي پروژه   

به طور هماهنگ و در راستاي چارچوب 
 .MENARID برنامه مادر يا

تدوين كليه شاخص هاي كمي براي پايش   
 Base) و ارزشيابي با ارائه وضع موجود

Line Condition) و اهداف مورد نظر 
در زمان اتمام پروژه.

 ايجاد سامانه مديريت اطالعات پروژه
ارائه روش و قالب تهيه و آماده سازي   

اطالعات پايه مورد نياز از منابع قابل توليد 
و يا قابل دسترس با همكاري و دستياري 

تيم مشاورين ملي؛
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ارائه قالب، روش و سامانه پايدار جمع آوري   
اطالعات پايه بدست آمده از انجام 

مطالعات ارزيابي پايه و تحليل كمبودها 
و نواقص موجود و خصوصيات هر يك 

از عرصه هاي انتخاب شده و خدمات 
زيست بومي  (اكوسيستمي) كه ارائه 

مي نمايند مانند مقررات مربوط به آب و 
اقليم، محل اسكان مناسب براي حفظ 

تنوع زيستي و نحوه تامين آب و غذا براي 
جوامع محلي و غيره در چهار زيست بوم 

كشاورزي منتخب.

اعتبارات اجرايي پروژه
براي اجراي اين پروژه، تامين اعتباري حدود 

15 ميليون دالر را جمهوري اسالمي ايران 
و صندوق تسهيالت محيط زيست جهاني 
(GEF)، حدود 4/4 ميليون دالر را تعهد 

نموده اند.

معيارهاي انتخاب محل 
اجراي پروژه

در خصوص محل مناسب جهت اجراي پروژه 
بين المللي «تقويت و انسجام سازماني 
براي مديريت يكپارچه منابع طبيعي 

(MENARID)»، پيشنهاد مي شود 3 حوزه 
آبخيز در سه استان مختلف (جهت امكان 

استفاده هرچه بيشتر از اعتبارات استاني در 
اجراي پروژه) انتخاب شوند كه داراي معيارها 

و ضوابط ذيل باشند:
عرصه پيشنهادي، يك حوزه آبخيز   

مستقل (واحد هيدرولوژيكي) باشد كه 
ترجيحًا با محدوده سامان هاي عرفي 

همخواني داشته باشد؛
داراي تنوع كاربري اراضي مناسب   
باشد (اراضي مرتعي حدود 70 در صد،  

جنگل،  زراعت آبي و زراعت ديم هر كدام 
حدود 10 در صد از سطح حوزه آبخيز را 
پوشش دهد) و همچنين داراي منابع آب 

سطحي و زير زميني باشد؛
عرصه پيشنهادي از سرشاخه هاي   
يكي از رودخانه هاي مرزي ( 

Water International) باشد؛

داراي مشكالت تخريب سرزمين   
(Degradation Land)، بيابان زائي 

و تبعات خشكسالي باشد؛
ترجيحًا داراي گونه هاي گياهي و جانوري   

در معرض خطر نابودي باشد (ضرورت 
حفظ تنوع زيستي در منطقه مورد نظر)؛

امكان توسعه جنگل كاري و تقويت   
پوشش گياهي را براي جذب و ترسيب 

كربن داشته باشد؛
صرفًا در يكي از رويشگاه هاي   

جنگلي ايران ( «زاگرسي» يا «ايراني– 
توراني» و يا «خليج و عماني») واقع شده 

باشد؛
بر اساس معيارهاي كنوانسيون مقابله با   

بيابان زايي داراي اقليم خشك، يا نيمه 
خشك و يا خشك نيمه مرطوب 

باشد (بعنوان مثال كل حوزه آبخيز 
مي تواند يك اقليم داشته باشد و يا آنكه 

پايين دست آن خشك و باالدست آن نيمه 
خشك و يا خشك نيمه مرطوب باشد)؛
داشتن امنيت الزم جهت حفظ جان   

ميهمانان داخلي و خارجي؛
  ترجيحًا داشتن تنوع فرهنگي و اجتماعي 
و بخصوص وجود عشاير كوچ رو در 

منطقه مورد نظر؛
  داشتن شرايط فقر، محروميت و 
بيكاري و مهاجرت جوانان به شهر در 

بخش عمده اي از آن؛

  داشتن زير ساخت هاي (راه هاي ارتباطي) 
مناسب و سهولت دسترسي به منطقه 

مورد نظر؛
  داشتن روحيه همكاري و مشاركت 

در بين مردم محلي؛
  داشتن ظرفيت كارشناسي و اجرائي 

قوي در سطح استان و همچنين داشتن 
اعتبارات استاني قابل توجه؛

  اعتقاد داشتن مسئولين استاني 
(استاندار، رئيس سازمان جهاد كشاورزي، 

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري، 
نمايندگان مجلس و ...) به مديريت 

جامع و يكپارچه منابع طبيعي و اعمال 
حمايت هاي الزم؛

  ترجيحًا داشتن مطالعات تفصيلي- اجرائي 
منابع طبيعي و يا آبخيزداري بهنگام؛
  ترجيحًا بكر بودن منطقه مورد نظر 

(نداشتن پروژه بين المللي قبلي در خصوص 
توسعه روستايي)؛

  امكان توسعه در بخش كشاورزي (زراعت 
آبي و ديم) جهت افزايش بهره وري و 

راندمان آبياري؛
  ترجيحًا داشتن تنوع نظام هاي 

بهره برداري مختلف در منطقه مورد 
نظر.
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گزارش ها و مقاله ها
طوفان هاي گرد و غبار و تغيير اقليم

وحيد جعفريان، كارشناس ارشد 
منابع طبيعي

بنا به تخمين محققين دانشگاه آكسفورد وزن 
موادي كه ساالنه در اثر پديدة طوفان هاي گرد 
و غبار در سطح جهان منتشر مي شود، بالغ بر 

2000 تا 3000 مييليون تن مي باشد.  اين 
پديده اتمسفري به لحاظ فرايند پيچيدة خود 

كمتر شناخته شده است.  ولي يافته هاي اخير 
حاكي از آن است كه طوفان هاي گرد غبار 

با تغييرات اقليم در ارتباط مي باشد.  در حال 
حاضر پيشرفت هايي كه در زمينه سنجش از 
دور و تصاوير ماهواره اي حاصل شده است، 

امكان تجزيه و تحليل و منشاء يابي اين 
طوفان ها را براي دانشمندان ميسر ساخته 

است.  آنچه كه در ارتباط با آمار وقوع 
طوفان هاي گرد و غبار در خور تامل مي باشد، 

اين است كه فراواني وقوع آنها در 50 سال 
اخير به شدت افزايش يافته است.

طوفان هاي گرد و غبار مي توانند مقادير بسيار 
زيادي از مواد را در فواصلي بسيار طوالني 
انتقال دهند به طور مثال طوفان هايي كه 

از كشور چين منشاء يافته اند بسياري از 
كشورهاي اروپايي را تحت تاثير قرار مي دهند 

و يا از صحراي آفريقا تا گرينلند امتداد پيدا 
مي كنند.  وقوع خشكسالي هاي پياپي و 

تغيير در الگوي پراكنش بارندگي و نيز تغيير 
در الگوي جريان هاي اتمسفري ناشي از 

تغيير اقليم  از علل جهاني افزايش فراواني 
طوفان هاي گرد و غبار به شمار مي رود.  

هرچند كه تغيير در الگوي هيدرولوژي آب هاي 
سطحي از طريق احداث سدهاي بزرگ را 

نيز از عوامل موثر در افزايش پتانسيل وقوع 
طوفان هاي گرد و غبار ذكر كرده اند.  از 
طرفي اين پديده تاثيرات تشديد كننده بر 

گرمايش زمين و تغييرات اقليم داشته و در 
تخريب اكوسيستم هاي حياتي، شور شدن 

خاك، ايجاد و شيوع برخي از بيماري ها، 
آلودگي هوا، وقوع باران هاي اسيدي و تغيير در 

آلبدوي برف ايجاد مي كند. 
در سنوات اخير گزارش هاي متعددي در 
خصوص وقوع طوفان هاي گرد و غبار و 

تشديد فراواني آن در مناطق مختلف ايران 
همچون خوزستان، سيستان، خراسان، يزد 

مناطق مركزي كشور و حتي تهران ارائه شده 
است.  ما بر اين باوريم كه مديريت و تعديل 

اثرات اين پديده تنها متوجه متوليان منابع 
طبيعي و بخش بيابان نبوده بلكه بايستي با 
اقداماتي هماهنگ از سوي مراجع تحقيقاتي 

و اجرايي، و نيز همكاري و هماهنگي متوليان 
كنوانسيون هاي تغيير اقليم و مقابله با بيابانزايي 

در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي به اين 
موضوع مهم پرداخت.

گسترة طوفان هاي گرد و غبار در منطقه خليج فارس 
و درياي عمان
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خبرگزاري موج: «تغيير 
وضعيت آب و هوايي با ايجاد 
تغيير در بهره وري كشاورزي 

مي تواند خيل عظيمي از جامعه 
بشري را به ورطة فقر بكشاند.» 
با آغاز انقالب صنعتي در قرن نوزدهم، انتشار 
گازهاي مختلف گلخانه اي (دي اكسيد كربن، 

متان، دي اكسيد نيتروژن، سولفور هگزا 
فلورايد، فريون و پرفلوروكربن) در جو زمين 
افزايش يافت و باعث گرم شدن غير طبيعي 
درجه حرارت زمين شد.  به دليل وجود اين 
گازها، گرمايي كه زمين از خورشيد مي گيرد 

به اندازه كافي متشعشع نشده و در نتيجه، در 
فرآيند جذب و انعكاس باقي مي ماند و موجب 

باال رفتن درجه حرارت كره زمين مي گردد. 
اتمسفر و جو زمين بايد بتواند انرژي ساطع 

شده از سطح زمين را جذب و منعكس كند. 
اين ويژگي براي ثبات اقليمي و آب و هوايي 
ضروري است، اما افزايش درجه حرارت كره 

زمين به دليلي كه اشاره شد، عمًال بر الگوهاي 
آب و هوايي جهاني تأثير سوئي داشته و 

منجر به تغييرات بلند مدت آب و هوايي شده 
است.  مصرف سوخت هاي فسيلي از سوي 
افراد جامعه بشري، سطح دي اكسيد كربن 

موجود در هوا را از حدود PPM 280 (قسمت 
در ميليون) در دوران پيش از صنعتي شدن، 
به حدود PPM 387 (قسمت در ميليون) در 
وضعيت كنوني رسانده است.  در واقع، تجمع 

 PPM 2-3 و تراكم اين گاز در جو، حدود
در سال بوده است.  در صورتي كه نرخ فعلي 

انتشار اين گاز درجو به همين شكل ادامه پيدا 
كند، ميزان تراكم اين گاز تا پايان قرن بيست 

و يكم به حدود PPM 538-987 خواهد 
رسيد. 

بد نيست بدانيم صنعت سيمان يكي از 
اصلي ترين منشاءهاي خروج دي اكسيد كربن 

است كه حدود پنج درصد از كل دي اكسيد 
كربن متساعد شده در جو را توليد مي كند. 

ذرات معلق در هوا با طول عمري در حد چند 
دقيقه، يا به صورت ذرات خروجي (گرد و غبار 

يا گازهاي خروجي و تركيبات حاصل از موتور 
خودروهاي ديزلي) هستند و يا از تركيباتي 

نظير دي اكسيد سولفور، اكسيد نيتروژن، بخار 
آمونياك و تركيبات ارگانيك موجود در جو به 

وجود مي آيند. اين گازها در اثر واكنش هاي 
شيميايي باعث توليد تركيبات سولفات، نيترات 

و آمونيومي مي شوند.  همزمان با افزايش سطح 
متان، مي توان گفت بنا به داليل مورد اشاره و 
با توجه به عوامل مذكور، درجه حرارت زمين 
بين سال هاي 2100-1990 به طور متوسط 

حدود 5/6-1/4 درجه سلسيوس افزايش خواهد 
يافت. البته افزايش سطح متان، عمدتًا به دليل 

دامداري ها و مزارع برنج كاري است. 
پيش از گسترش استفاده از سوخت هاي 
فسيلي، بزرگترين تهديد بشريت نسبت 

به شرايط اقليمي، نحوه استفاده از زمين، 
كشاورزي، آبياري و جنگل زدايي و فرسايش 

خاك بود.  الگوي جذب و تغيير مسير نور 
خورشيد تا حدودي باعث تغيير اقليم محلي 
شده بود.  به هر حال، اكنون شواهد حاكي 

است كه آب و هواي منطقه مديترانه و يونان 
به طور كامل به اقليم گرم و خشك تبديل 
شده و علت اين تغيير فاحش، جنگل زدايي 

مي باشد. 
از طرفي، تغييرات مذكور ممكن است باعث 

افزايش و باال آمدن آب دريا، تغيير در پوشش 
گياهي، افزايش بيماري ها و تغيير اكوسيستم 

شود. يكي از اثرات محتمل اين تغيير اقليم 
را مي توان در باال آمدن سطح آب دريا در 

منطقه اقيانوس آرام و بنگالدش دانست كه 
قطعًا باعث بروز آبگرفتگي مالديو و خطر وقوع 

طوفان در فلوريداي آمريكا، آب شدن يخ 
كوه هاي آلپ در اروپا و مواردي از اين دست 
خواهد شد كه بدون شك در تفرج گاه هاي 

اسكي معروف جهان نيز اثرات اقتصادي 
محسوسي به جاي مي گذارد. 

به غير از تغيير در اين مناطق، وضعيت اقليمي 
اقيانوس اطلس شمالي نيز دچار تغييراتي 

خواهد شد كه باعث تحوالتي در وضعيت آب 
و هواي بريتانيا مي گردد.  البته اين موارد فقط 
معدودي از مناطق تحت تأثير تغييرات اقليمي 

است كه به طور خالصه به آنها اشاره شد.  
به اين ترتيب، تا سال 2020، بالغ بر سيصد 

ميليون نفر از مردم اقصي نقاط جهان در 
معرض خطرات جدي تر مرتبط ديگري نظير 

ماالريا و ساير بيماري هاي مناطق گرم و 
مرطوب قرار خواهند گرفت.  عالوه بر اين، 
باال آمدن سطح آب دريا و آب شدن يخ ها، 

يكصد ميليون نفر ديگر از ساكنان كره خاكي 
را در معرض آب گرفتگي ساحلي قرار مي دهد. 

تغييرات آب و هوايي از مدت ها پيش با 
اثرگذاري بر بهره وري كشاورزي و كاهش آن، 
خيل عظيمي از جامعه بشري را با خطر سقوط 

در ورطه گرسنگي مواجه كرده است. 

تغييرات آب و هوايي، تهديدي عليه بشريت
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گزارش نشست مشورتِي طرح «دستيابي به الگوي مديريت پايدار 
مراتع در قلمرو عرفي عشاير»

نشست مشورتي يك روزه اي در تاريخ 27 
بهمن ماه 1387 به دعوت آقاي مهندس 

اسكندري، مدير كل دفتر فني مرتع سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در سالن 

اجتماعات اين سازمان تشكيل شد. 
هدف از اين نشست انتخاب مناطق پايلوت 
جهت اجراي طرح «مديريت يكپارچه مراتع 
در قلمرو عرفي عشاير» از طريق مشورت و 
اخذ ديدگاه گروه هاي ذيحق و ذينفع در اين 

امر بود.
شركت كنندگان اين نشست شامل نمايندگان 

سازمان هاي جوامع بومي از صندوق هاي 
شوراي معيشت پايدار عشاير كوچرو از ايل 

شاهسون، ايل قشقائي، ايل ابوالحسني، 
نماينده سازمان امور عشاير ايران، معاون 

مناطق خشك و نيمه خشك سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور، مدير كل دفتر فني 
مرتع سازمان، كارشناسان بخش هاي مختلف 

سازمان، مديران كل اداره هاي كل منابع 
طبيعي استان هاي فارس، اصفهان، لرستان، 
سمنان، اردبيل، كرمانشاه، ايالم و تهران و 

تسهيلگران و كارشناسان مؤسسه توسعه پايدار 
و محيط زيست بود. شركت كنندگان اين 

كارگاه در مجموع 33 نفر بودند.

اهم موضوع هاي مطرح شده 
توسط نمايندگان 

سازمان هاي دولتي
وضعيت بحراني منابع طبيعي و اهميت   

حفظ و حراست از مراتع توسط تمام 
گروه هاي ذيحق و ذينفع از طريق يكي 

شدن سياست ها و سپردن مديريت پايدار 
مراتع به بهره برداران بومي و محلي؛
ارائه آخرين نسخه پاورپوينت طرح   

«دستيابي به الگوي مديريت پايدار مراتع 
در قلمرو عرفي عشاير (ييالق، ميان بند، 

قشالق و ايلراه ها)» توسط مدير كل 
دفتر فني مرتع سازمان. با هدف حفظ 
اكوسيستم هاي طبيعي(جنگل، مرتع) و 
بهبود وضعيت معيشت عشاير و احياء و 

تقويت نظام هاي بهره برداري مناسب در 
استفاده از استعدادهاي متنوع منابع موجود؛

تاكيد بر ارزش دانش بومي و مديريت   
سنتي منابع طبيعي در بين جوامع بومي و 
محلي و همدل شدن سازمان هاي دولتي 

در ارج نهادن و استفاده از اين دانش بومي 
در حفظ و حراست از منابع طبيعي؛

تاكيد مديران كل منابع طبيعي استان هاي   
مختلف بر اينكه، بهترين مراتع موجود در 
كشور، مراتعي است كه متعلق به عشاير 
كوچرو است و آنها به صورت سنتي آنرا 

مديريت مي كنند؛
هماهنگ شدن بخش ها و سازمان هاي   

مختلف دولتي در يك سو كردن ديدگاه در 
ارتباط با اجراي اين طرح براي دستيابي به 

بهترين نتيجه مورد انتظار؛ 

اهم موضوع هاي مطرح شده 
توسط نمايندگان سازمان هاي 

جوامع بومي
تاكيد تمام نمايندگان سازمان هاي جوامع   

بومي عشاير بر: هر چه مردمي تر شدن 
طرح مذكور بخصوص مديريت، اجرا، 

پايش و ارزيابي آن؛
ممانعت از تكرار اشتباه هاي دهه هاي   

گذشته در مديريت منابع طبيعي، حمايت از 
كوچ از طرق مختلف؛ 

جلوگيري از تخريب هر چه بيشتر   
قلمروهاي عشايري به واسطه طرح هاي 
توسعه اي كشوري؛ تغيير كاربري مراتع؛

سپردن مديريت واقعي منابع طبيعي   
قلمروهاي عشايري به جوامع بومي و 

محلي به طور رسمي (كاهش تصدي گري 
دولت در اين امر)؛ 

سپردن مديريت كوچ به خود عشاير و   
درك ارزش واقعي عشاير در اين امور، 

تقويت احساس تعلق به سرزمين در بين   
جوامع بومي از طرق مختلف (مثال دادن 

سند براي مراتع عشايري)؛ 
و نهايت اينكه اگر اين طرح بدون حضور   
واقعي جوامع بومي و با ديدگاه هاي دولتي 
و كارشناسي انجام گيرد، جز ياس و نااميد 

چيزي به ارمغان نخواهد داشت؛

اهم موضوع هاي مطرح شده 
توسط نماينده سازمان مردم 
نهاد مؤسسه توسعه پايدار و 

محيط زيست
تاكيد بر حساس بودن اجراي اين طرح،   

بخصوص دولتي نكردن ايده طرح مديريت 
پايدار مراتع در قلمروهاي عشايري، تعلق 
خاطر و دادن احساس امنيت الزم براي 
سپردن مديريت و امور اجرايي اين طرح 

به صورت مشخص و رسمي به جوامع 
بومي و محلي از ابتداي امر؛ 

  اشاره به نتايج سياست هاي نادرست 
دهه هاي قبل و برنامه هاي توسعه قبلي در 
اسكان عشاير و اثرات اجتماعي، اقتصادي 

و زيست محيطي آن بر منابع طبيعي؛ 
تاكيد بر اهميت جذب منابع مالي الزم در   
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برنامه پنجم توسعه كشوري براي اجراي 
اين طرح در مناطق پايلوت از طرف 

مقامات دولتي و تبيين مكانيزم هاي الزم 
براي مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و 

سازمان هاي جوامع بومي و محلي؛ 
اشاره به سرريز مازاد جمعت عشاير كوچرو   

به صورت طبيعي به شهرها و روستاها، 
و اجتناب از اسكان اجباري توسط دولت، 
با اشاره به جمعيت ثابت يك و نيم تا 2 
ميليون نفري عشاير در طي حداقل يك 

قرن اخير؛ 
  تعريف جايگاه، نقش و وظايف تمام 
گروه ها و مشخص نمودن اين امر در 

اجراي طرح مذكور از ابتداي امر؛ 
تاكيد بر اينكه محدوده طرح مذكور صرفًا   

در چارچوب مرزهاي سياسي، اداري و 
جغرافيايي نبوده و تعيين محدوده طرح  

بايستى با توجه به قلمروهاي ايلي عشاير 
كه شامل ييالق، ميان بند، و قشالق و 

ايلراه ها است انجام گيرد.  با توجه به اينكه 
حداقل قلمرو مورد نظر بايد در حد طايفه 
بوده و اجراي اين طرح در سطوح كوچك 

امكان پذير نخواهد بود.
تاكيد بر حضور نمايندگان دولتي در   

كميته حمايتي به جاي حضور در كميته 

راهبري و اينكه 
هدايت، مديريت 
و اجرا به عهده 

سازمان هاي 
جوامع بومي و 

محلي باشد؛ 
اشاره به بيانيه   

سازمان ملل 
متحد در مورد 
مردمان بومي، 
حمايت دولت 

ايران از اين بيانيه، كه در آن قلمروهاي 
عرفي، فرهنگ و آداب و سنن مردمان 

بومي و حقوق آنان در تمامي عرصه ها به 
رسميت شناخته شده است؛

جمع بندي و نتيجه گيري
با توجه به بحران موجود در منابع طبيعي 

كشور و آگاهي تمام گروه هاي ذيحق و 
ذينفع از اين امر و همچنين نظرات سه گروه 

مختلف در ارتباط با طرح مديريت پايدار 
مراتع در قلمروهاي عرفي عشاير، اين نتيجه 
عايد مي شود كه در واگذاري مديريت منابع 

طبيعي توسط بهره برداران واقعي (جوامع بومي 
و محلي، يكي شدن سياست ها، هماهنگي 

بين بخشي، جذب منابع مالي جهت اجراي اين 
طرح، حفظ ارزش هاي فرهنگي و استفاده از 

دانش بومي و تلفيق آن با دانش نوين؛ كاهش 
نقش تصدي گري دولتي و مردمي كردن هر 
چه بيشتر طرح هاي حفاظتي از نكاتي است 

كه تمام گروه ها در آن اتفاق نظر دارند. آنچه 
كه نياز است ايجاد بستري مناسب براي قدم 

گذاردن در اجراي اينگونه طرح ها عاري از 
اشتباهات گذشته است تا بتوان به الگوئي 

راهگشا و عملي با مشاركت گروه هاي ذيحق 
و ذينفع در اين امر دست يافت. 

در اين راستا همانگونه كه در متن سند مقابله 
با بيابانزايي نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفته 
است بايستي فرايندي مشاركتي را با حضور 

موثر كليه دست اندركاران و مد نظر قرار دادن 
عاليق و اولويت هاي آنها تعريف كرد.  چنين 

فرايندي جهتي از پايين به باال داشته و بر 
خالف روش هاي جاري در مديريت منابع 
طبيعي كشور كه سياست ها و برنامه هاي 
بهبود و اصالح مراتع كه عمدتًا از سوي 

نهادهاي ستادي متولي امر ديكته  و ابالغ مي 
شوند،  با در نظر گرفتن و به حساب آوردن 
جوامع محلي و نقش آفريني آنان در فرايند 
برنامه ريزي، اجرا، نظارت و ارزيابي زمينه 

توسعه پايدار منابع طبيعى را فراهم مى آورد.
در پايان اين نشست مشورتي قرار شد، مجدداً، 
ديدگاه  گروه هاي مختلف، نقش و وظايف هر 

گروه، چگونگي مديريت، اجرا و... طرح در 
اين طرح بازبيني و نسبت به انتخاب مناطق 

پايلوت اقدام الزم انجام گيرد.

حفاظت از آب و هوا،  جنگل و معيشت

است.  جهاني  موضوعي  جنگلي  درختان  قطع 
تنوع  بر  كار  اين  مخرب  تاثيرات  بر  عالوه 
به  آنان  زندگي  كه  افرادي  معيشت  و  زيستي 
عمده اي  نقش  پديده  اين  است،  وابسته  جنگل 
يك  حدودا  و  داشته  هوايي  و  آب  تغييرات  در 

پنجم ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را موجب 
انتشار  اكسيدكربن  دي  اعظم  بخش  مي گردد. 
يافته در جهان ناشي از قطع درختان جنگلي در 
هفت كشور گرمسيري از جمله برزيل و اندونزي 

مي باشد. 

كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي 
از قطع درختان جنگلي و تخريب جنگل ها1 

(كه تحت عنوان REDD  از آن ياد مي شود)  
.1 Reducing Emissions from Deforestation and

Degradation (REDD)
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همانطور كه تحقيقات رو به رشد IIED در 
اين زمينه نشان مي دهد، مي تواند راهي رو به 

جلو را به ما نشان دهد. 

REDD چيست؟ 
به طور ساده مي توان گفت REDD شامل 

مشوق هايي است براي تغيير چگونگي استفاده 
از منابع جنگلي. اين كار از پرداخت هزينه 

اقداماتي كه از تخريب جنگل جلوگيري 
مي كنند صورت مي گيرد. اين مكانيزم هاي 

انتقال مي توانند شامل تجارت كربن يا پرداخت 
هزينه هاي مديريت جنگل باشد. 

هنوز مكانيزمي كه تحت پروتكل كيوتو به 
صورت رسمي REDD را مورد شناسايي 

قرار دهد وجود ندارد، اما پروژه هاي داوطلبانه 
REDD در گوشه و كنار جهان در حال انجام 

هستند. با گذشت زمان اين حقيقت بيشتر 
مشخص مي شود كه به منظور تاثيرگذاري 
بيشتر الزم است هدف پرداخت ها عوامل 

محلي و ملي خاصي باشند كه با گذشت زمان 
بر روند تخريب و قطع درختان جنگلي تاثير 

دارند، صورت گيرند. 

REDD چگونه عمل مي كند؟ 
REDD مفهومي ساده است به اين معنا 
كه از برنامه هاي خوب مديريت جنگل در 

كشورهاي در حال توسعه حمايت مالي مي كند، 
به طوري كه باعث مي شود قطع درختان به 

صورت پايدار در مقايسه با شيوه نادرست آن از 
نظر مالي مقرون به صرفه تر باشد. 

REDD عبارتست از كمك مالي به 
كشورهاي در حال توسعه با هدف جلوگيري 

از تخريب جنگل هايي كه در غير اين صورت 
مورد تخريب قرار خواهند گرفت. منبعي كه 

اين كمك هاي مالي از آن تامين مي شود 
مي تواند تجارت كربن باشد. يعني صنايعي كه 

در كشورهاي پيشرفته باعث انتشار گازهاي 
گلخانه اي مي شوند در عوض مبالغي را به 
عنوان اعتبار كربن به كشورهاي در حال 

توسعه مي پردازند. 
اين مبالغ صرف اقداماتي مي شود كه 

كشورهاي در حال توسعه را قادر مي سازد 
جنگلهاي خود را به نحو پايدار مورد استفاده 

قرار داده و از آنها بدرستي محافظت كنند 
(به طور مثال از راه استفاده درست از چوب 

درختان و ديگر محصوالت جنگلي). اقدامات 
فوق مواردي هستند كه كشورهاي مزبور بدون 
دريافت هاي كمك هاي مالي قادر به انجام آنها 

نيستند. 
اين امر يكي از مزاياي REDD را براي ما 

روشن مي سازد، به ويژه در شرايطي كه با 
ركود اقتصادي جهاني روبرو هستيم.  اين 

مزيت عبارت است از  ارزان بودن اين شيوه در 
مقايسه با ديگر اقدامات مشابه از جمله تسخير 

كربن2 يا انرژي هاي تجديدپذير.  اگرچه 
موضوع فوق نيز مستدل مي باشد اما مي توان 
گفت رها كردن جنگل به حال خود با صرف 
هزينه كم مي تواند فوايد زيادي را به همراه 

داشته باشد. 
جنگل هاي باراني گرمسيري كه در مجاورت 

اقيانوس ها قرار دارند غني ترين اكوسيستم 
روي كره زمين هستند.  بر طبق آمار سازمان 

خواربار و كشاورزي ملل متحد (FAO)،  در 
سراسر جهان جنگل ها محل سكونت يا خزانه 

منابع 70 ميليون نفر را تشكيل مي دهند. 
مديريت پايدار جنگل ها با هدف آنكه بتوانند 

به مردمان وابسته به آنان خدمت كرده، طيف 
فوق العاده اي از گياهان و جانوران وحشي را 

در خود پناه داده و پديده مهم جداسازي كربن 
را عملي سازند هم اكنون نيازمند اقدام فوري 

در سطح جهاني است. 

چالش هاي REDD كدامند؟ 
شماري از چالش هاي سياسي و فني بر سر راه 
شناسايي REDD توسط پروتكل كيوتو قرار 
داشت.  اما ائتالف ملت  جنگل هاي باراني از 
 REDD اين نكته اطمينان حاصل كرد كه

مجددا به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث 
در كنفرانس متعهدين در چارچوب كنوانسيون 

تغييرات آب و هوايي سازمان ملل، در سال 
2005 در مونترال مطرح گردد. 

طي كنفرانس برگزار شده در سال 2007 در 
بالي، REDD به عنصري كليدي در نقشه راه 

بالي، برنامه عمل مذاكره درباره تدوين يك 
رژيم آب و هوايي جديد تا آخر سال 2009 

تبديل شد. تا سال 2008، در آخرين كنفرانس 
اعضا در Poznan در لهستان،  REDD در 

مركز گفتگوهاي پرحرارت قرار گرفت. 
حاميان و مروجان REDD آنرا راهي براي 
ترويج حفاظت از جنگل ها و مكانيزمي كم 
هزينه براي كاهش انتشار كربن مي دانند. 

منتقدان REDD معتقدند كشورهاي صنعتي 
نبايد با پرداخت پول از مسئوليت خود براي 

كاهش ميزان انتشار كربن معاف شوند. 
همچنين نگراني هايي نيز درباره تاثيرات 

 REDD منفي كه ممكن است پرداختهاي
بر جوامع وابسته به جنگل داشته باشد وجود 

دارد از جمله از راه تضعيف حقوق آنان در 
زمينه استفاده از منابع. در اين رابطه پيوندهاي 

بالقوه و پيچيده اي نيز با كشاورزي وجود 
دارد. محدود ساختن گسترش كشاورزي 

مي تواند تاثيراتي بر تامين مواد غذايي و ديگر 
محصوالت كشاورزي به همراه داشته باشد. 

براي آنكه پروژه هاي REDD بتواند در 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نقش 

موثري داشته باشد، الزمست حائز برخي از 
معيارهاي دقيق باشند. به طور مثال نبايد 
داراي «تراوش»3 باشند –  به اين معني 

كه محافظت جنگل در يك منطقه، پديده 
قطع درختان را به منطقه اي ديگر منتقل 

كند. پروژه هاي REDD در عين حال بايد 
"تكميلي" باشند به اين معنا كه بايد نتايجي 
را در برداشته باشند كه در اثر ديگر تغييرات 
اقتصادي خود به خود رخ نمي دهند. در اين 

راستا الزم است براي هر پروژه خط مبنايي در 
نظر گرفته شود تا بتوان بر اساس آن ميزان 
پيشرفت در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 

را اندازه گرفت. 
تصدي و استفاده از اراضي و اداره جنگل نيز 

فاكتورهايي كليدي هستند كه موفقيت يا 
شكست پروژه هاي REDD را تعيين مي كنند.  

مكانيزم پرداخت نيز از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. 

بنابراين، اين راه حل به ظاهر ساده براي 
جلوگيري از تخريب جنگل با پيچيدگي هاي 
 REDD خاص خود همراه است. از آنجا كه

.2Carbon capture.3Leakage
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را نمي توان از واقعيت هاي بسيار پيچيده 
اجتماعي،  اقتصادي و بيولوژيكي جنگل جدا 
دانست اين موضوع همواره موضوعي بحث 

برانگيز بوده است. 

REDD اقدامات كنوني در رابطه با
پروژه هاي REDD در حال حاضر روند رو 

به افزايشي را طي مي كنند. به مثال هاي زير 
توجه كنيد. 

در سال 2008، سازمان ملل متحد برنامه 
REDD-UN را راه اندازي كرد كه يك 
همكاري بين سازمان خواربار و كشاورزي 

(FAO)، برنامه عمران سازمان ملل 
(UNDP) و برنامه محيط زيست سازمان ملل 

(UNEP) و يك صندوق سپرده چند اهدا 

كننده اي بود. 
كشور نروژ به اين برنامه كمك هاي بزرگي 
كرد و تعدادي از كشورهاي درحال توسعه 

نيز مانند بوليوي، جمهوري دموكراتيك 
كنگو، اندونزي، پاناما، گينه نو پاپوا، پاراگوئه، 

تانزانيا و ويتنام به مرحله اول اين برنامه 
پيوستند. مقامات مسئول اميدوارند اين برنامه 

در پانزدهمين كنفرانس اعضا در كپنهاگ، 
دانمارك در سال 2009 رسمًا مورد موافقت 

قرار گيرد. 
REDD هم اكنون در گوشه و كنار جهان با 

درجات مختلفي از موفقيت در حال انجام است. 
پروژه توسعه پايدار Juma در آمازون كه 
بزرگترين ايالت كشور برزيل است شروع 

موفقيت آميز و اميدوار كننده اولين پروژه 
REDD در اين منطقه را پشت سر گذاشته 

است. پروژه Juma بخشي از برنامه 
گسترده تر Floresta Bolsa است كه به 

بيش از 6000 خانوار در 14 ناحيه مورد تهديد 
كه بالغ بر 10 ميليون هكتار مي گردد پول 

مي پردازد. 
برنامه Floresta Bolsa از چهار طريق 

اصلي براي پرداخت پول بهره مي گيرد.  
پرداخت هاي اين برنامه از طريق يك سيستم 

كارت بدهي كه توسط يكي از بانكهاي 
معمولي اجرا مي شود، صورت مي گيرد. اين 
بانك مشوق هايي در سطح خانوار و جامعه 

محلي براي مناطقي كه ميزان تخريب جنگل 
در آنها به صفر برسد ارائه مي كند.

بيانية همايش جهاني جوامع بومي در ارتباط با تغييرات آب و هوا
بيانية اَنكوِرج

24 آوريل 2009 (چهارم ارديبهشت 1388)
از 20 تا 24 آوريل 2009 (اول تا چهارم 

ارديبهشت 1388) نمايندگان مردمان بومي 
از شمالگان (آركتيك)، امريكاي شمالي، آسيا، 

اقيانوسيه، آمريكاي التين، آفريقا، درياي 
كارائيب و روسيه در اَنكوِرج, در آالسكا در 

«اجالس جهاني سران مردمان بومي دربارة 
تغييرات آب و هوائي» شركت كردند. بدين 
وسيله از مردماِن آتنا (Ahtna) و دنا آينا 

 (Dena’ina Athabascan)اتاباسكن
امكان گردهمايي ما را در سرزمين  هاي خود 

فراهم آوردند، سپاسگزاريم.
ما به عنوان مردمان بومي ساكن در مناطقي 

كه در برابر اثرات ناشي از تغييرات آب و 
هوائي در معرض شديدترين آسيب ها قرار 

دارند، با مسائل تغييرات آب و هوا ابراز 
همبستگي مي  كنيم و بر ارتباط گسست ناپذير 

و مقدس ميان زمين، هوا، آب، اقيانوس ها، 
جنگل ها، دريا هاي يخي، گياهان، حيوانات و 
جوامع بشري تاكيد داريم و اين منابع را پاية 

ماّدي و معنوي بقاي خود مي دانيم.

ما از تخريب شتابناكي كه ناشي از تغييرات آب 
و هوايي كه خود حاصل توسعة ناپايدار است، 

بي اندازه نگرانيم و هم اكنون، زير باِر سنگين 
و نابرابر تاثيرات نامطلوبي قرار گرفته ايم، كه 

بر فرهنگ، سالمت مردم و محيط، حقوق 
بشر، رفاه، معشيت سنتي، نظام  هاي غذائي و 

حاكميت غذائي، زيرساخت  هاي محلي، توانايي 
اقتصادي و حتي بقاي «مردمان بومي» سايه 

افكنده اند. 
 امروز مادر ما، زمين نه تنها در معرض 

تغييرات آب و هوائي قرار دارد، بلكه در معرض 
بحران تغييرات آب و هوائي نيز قرار گرفته 
است. از اين رو، تاكيد مي كنيم كه تجاوز, 

نابودي و بي حرمتي نسبت به عناصر زندگي 
فورا پايان يابد. 

ما مردمان بومي به واسطة دانش بومي و 
ديرينة خود، به واسطة علم , معنويت، كردار، 

تجارت و رابطة خود با سرزمين ها و قلمرو هاي 
سنتي مان، آب ها ، هوا، جنگل ها، اقيانوس ها، 

دريا هاي يخي و منابع طبيعي ديگر و كّل 
زندگي مان، نقش بسيار مهمي در التيام بخشى 

و پشتيبانى از مادرمان زمين داريم. 

آيندة جوامع بومى بستگي به درايت و پشتكار 
ريش سفيدان و گيس سفيدان جهت تثبيت 

دوبارة نقش مقدس زنان، اعتماد به جوانان 
امروزي و نسل  هاي فرداي خود دارد.
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ما از حق و حقوق مسلم جوامع بومى، كه 
در «بيانية سازمان ملل متحد دربارة حقوق 

جوامع بومي»UNDRIP 1)) مورد تاكيد قرار 
گرفته است، دفاع مى كنيم و تاكيد بر رعايت 

همه جانبة آن در فرآيند تصميم گيري ها و 
فعاليت  هاي مربوط به تغييرات آب و هوايى 
داريم. اين امر حق و حقوق ما را در ارتباط 

با امنيت دسترسي به زمين و به رسميت 
شناخته شدن سند مالكيت زمين, سرزمين ها، 

قلمروها، محيط زيست و منابع طبيعى به 
همان صورتى كه در ماده  هاي 30-25 «بيانية 
سازمان ملل متحد دربارة حقوق جوامع بومى 
(UNDRIP)» آمده است، را در بر مى گيرد.

 اگر اجراي طرح ها و برنامه هاي خاص  بر 
روي منابع  جوامع بومي تاثير بگذارد، بايد 

حِق «تصميم گيري و استقالل  جوامع بومى» 
مورد احترام و عمل  قرار گيرد، به وي ژه، بر 

حِق «رضايت خاطر آزادانه و  همراه با آگاهى 
از پيش و مشورت مشاركتي »، كه حق «نه» 

گفتن را نيز در بردارد، تاكيد داريم.  افزون 
بر اين، مي بايستي، اصول مورد توافق در 

چارچوب  «كنوانسيون  تغييرات آب و هواي 
 ،«UNFCCC) ) سازمان ملل متحد
بازتاب ويژ گي ها و نقاط قوت «بيانية 

سازمان ملل متحد در باره حقوق جوامع 
بومى(UNDRIP)» باشد.

فراخوان براي جامه عمل 
پوشاندن حق و حقوق 

جوامع بومي
ما، براي تحقق هدف اصلى چارچوب   .1

«كنوانسيون تغييرات  آب و هواي سازمان 
ملل متحد  (UNFCCC)»، پانزدهمين 

كنفرانِس اعضاي UNFCCC را فرا 
مي خوانيم، تا در راستاي دستيابي به، 

كاهِش اجباري انتشار گازهاي گلخانه اي 
در كشورهاي توسعه يافته، حداقل به 45 

در صد پايين تر از سطح آن در سال 1990 
تا سال 2020 و دستكم به ميزان 95 در 
صد كاهش (از سطح آن در سال 1999) 

تا سال 2050، پشتيبانى كنند.   با  شناخت 
علل ريشه اي تغييرات آب و هوا ، شركت 

كنندگان اين كنفرانس از دولت هاي عضو 

مي خواهند كه در جهت تقليل   وابستگى 
به سوخت هاي ُفسيلى گام بردارند.  در 

ضمن ما خواستار انتقال نظام كنوني 
انرژي، به يك اقتصاد غير متمركز 

انرژي  هاي تجديد شونده هستيم، طوري 
كه منابع و سيستم توليد تحت كنترل خود 

جوامع محلي باشد تا بتوانند به امنيت و 
حاكميت انرژي برسيم، و خود مالك و 

اداره كننده آن نظام و منابع باشيم؛
بايد افزود كه شركت كنندگان اين همايش 
توافق كردند كه براي دست زدن به اقدامى 

عملى دو گزينة زير را ارائه دهند كه هر كدام 
از پشتيبانى يك يا چند گروه منطقه اي شركت 

كننده برخوردار است:
الف: ما خواستار پايان دادن به توسعة   

زيست سوخت ها و قطع بهره برداري 
و توسعه سوخت  هاي فسيلي در 

سرزمين  ها و قلمرو هاي جوامع بومي 
هستيم. 

ب: ما خواستار تحقق فرآيندي   
هستيم كه بدون زير پا گذاشتن حق 
مردمان بومى براي رشد و توسعه، به 
بهره برداري از سوخت هاي ُفسيلى به 

طور نهايى و قانوني پايان بخشد. 
ما اعضاي كنوانسيون تغييرات آب و   .2

هوا را فرا مى خوانيم كه اهميِت نقش و 
سهم دانش و تجربه  هاي سنتى و ديرينة 
مردمان بومى را در گسترش راهبرد هاي 

مربوط به تغييرات آب و هوا را به رسميت 
بشناسند.  همچنين، براي پاسخگويى 

به مسائل ناشى از تغييرات آب و هوا، از 
اعضاي پيمان نامه مي خواهيم، به ِدينى 

كه از نظر تاريخب و زيست محيطى به 
گردن كشور هاي مسئوِل پخش گاز هاي 

گلخانه اي است (كشورهايي كه در پيوست 
1 كنوانسيون نام برده شده اند) اِذعان كنند.  

از سوي ديگر، اين كشورها را نيز به 
پرداخت اين ِديِن تاريخى فرا مي خوانيم؛

ما از «هيئت ميان دولتى تغييرات آب و هوا   .3
(IPCC)»، «ارزيابى زيست بومى هزاره»، 

و ديگر نهاد هاي مرتبط مي خواهيم كه 
در اجراي ارزيابي هاي تغييرات آب و هوا 

توسط جوامع بومى پشتيبانى كنند؛ 
از هيئت  هاي تصميم گيري كنوانسيون   .4

 (UNFCCC) تغييرات آب و هوا
مي  خواهيم كه براي مشاركت موثر و كامل 
مردمان بومى با كمك خود آنها سازمان ها 

و ساز وكار هاي رسمى و قانونمند ايجاد 
كنند.  براي چنين كاري، توصيه  هاي 

خاص زير را براي اين كنوانسيون 
UNFCCC عرضه مي  كنيم: 

الف: برگزاري و سازماندهي   
نشست هاي اطالع رساني فني دربارة 

دانش سنتى و تغييرات آب و هوا 
توسط خود جوامع بومى؛

ب: به رسميت شناختن، درگير كردن   
و تشكيل «ميزگرد بين المللي جوامع 

بومي دربارة تغييرات آب و هوا» و 
درگيركردن مراجع ملي و منطقه اي 
آنها در مقام مشاوران پيمان نامه؛
ج: ايجاد فوري مرجع «مردمان   

بومي» در دبيرخانة كنوانسيون تغييرات 
آب و هوا (UNFCCC)؛

.1www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html
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د: به كار گماشتِن نمايندگان مردمان   
بومي در مكانيزم  هاي گردآوري 

اعتبارات مالي كنوانسيون تغييرات آب 
و هوا (UNFCCC) با مشورت خود 

مردمان بومي؛
ه: به كارگيري اقدامات الزم براي   

تضمين مشاركت موثر و كامل جوامع 
بومي و محلي در تنظيم، اجرا و نظارت 
بر فعاليت هاي مربوط به تغييرات آب و 
هوا كه در راه بهبود، بازبيني و انطباق 
با اثرات حاصل از تغييرات آب و هوا 

مي كوشند؛
همة اقداماتى كه تحت عنوان «كاهش   .5

انتشار گازها بر اثر جنگل زدايى و تخريب 
(REDD)» صورت مي گيرد، بايد حق 

و حقوق مردمان بومي را به رسميت 
بشناسد و پيش از آغاز هر كاري، در حفظ 

اين حقوق بكوشد،  حقوقى كه از جمله 
آنها: تأمين امنيت حق تصرف و مالكيت 
زمين، به رسميت شناختن سند زمين به 

شيوه  هاي سنتى و بر اساس استفاد از 
قوانين عرفى و استفاده پايدار از جنگل ها 

براي آب و هوا، زيست بوم ها و مردمان 
بومي، را قبل از انجام هر گونه تصميم 

اجرايي، در برمي گيرد؛
ما مردمان بومي، دولت ها را به چالش   .6
مي كشيم كه از راه حل هاي نادرست و 
غيرپايدار براي مقابله با تغييرات آب و 

هوا كه بر حق و حقوق، سرزمين ها، هوا، 
اقيانوس ها، جنگل ها، آب ها و قلمرو هاي 

مردمان بومي تاثير منفي مي گذارد، دست 
بردارند؛ راه حل هاي نادرستي مانند انرژي 
هسته اي، سد هاي بزرگ، نظام مهندسي 
زمين، ذغال پاكيزه، زيست سوخت هاي 
كشاورزي, كشتزارها، و ساز و كار هاي 

مبتني بر بازار مانند تجارت كربن،  
مكانيزم توسعه پاك و جنگل كارى  جهت 

جبران نشر گازكربنيك.  حق و حقوق 
مردمان بومي براي محافظت از جنگل ها و 
معشيت مبتني بر جنگل بايد تضمين شود؛

ما مي خواهيم كه در كشور هاي توسعه   .7
يافته و در حال توسعه سرمايه گذاري كافي 
و مستقيمي صورت گيرد و صندوقي ايجاد 
شود كه به كمك آن, مردمان بومي بتوانند 

در تمامي فرآيند هاي كنوانسيون تغييرات 

آب و هوا (از جمله تغيير، كاهش، نظارت, 
انطباق, پايش و انتقال فنّ آوري هاي 

مطلوب براي افزايش توانايي، ظرفيت و 
آموزش خود) به طور كامل و موثر شركت 
داشته باشند.  ما قويا به تمام نمايندگي ها 
و آژانس هاي مرتبط با سازمان ملل متحد 

توصيه مي كنيم كه در جلِب مشاركت، 
آموزش و ظرفيت سازي براي جوانان و 

زنان مردمان بومي، هّمت گماشته و اجراي 
اين امور را تسهيل كرده و سرمايه گذاري 
كنند، تا اطمينان حاصل كنند كه مردمان 

بومي در تمام فرآيند هاي ملي و بين المللي 
مربوط به تغييرات آب و هوا شركت دارند؛

ما خواستار آنيم كه نهاد هاي مالي براي   .8
مردمان بومي بيمة ريسك پذيري را مهّيا 

كنند تا اين مردمان بتوانند از حوادث ناشي 
از تغييرات شديد آب و هوائي جان سالم به 

در برند؛ 
از همة نمايندگي هاي سازمان ملل   .9
متحد- از جمله «سازمان بهداشت 

جهاني (WHO)»، «سازمان آموزشي، 
علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد 

(UNESCO)»، و «گردهمايي دائمي 
سازمان ملل متحد دربارة مسائل 

بومي(UNPFII)»- مي خواهيم كه مقابله 
با اثرات ناشي از تغييرات آب و هوا ، به 
ويژه تاثير اين تغييرات بر مردمان بومي، 

را در راهبردها و برنامة عمل  هاي خود 
بگنجانند. خصوصا، «سازمان خواربار و 

كشاورزي سازمان ملل متحد (FAO)» و 
ديگر سازمان هاي مربوط را فرا مي خوانيم 

كه با ايجاد كار گروهي متشكل از مردمان 
بومي به بررسي 

اثرات ناشي از 
تغييرات آب و هوا 
بر مردمان بومي 
از لحاظ امنيت 

غذائي و حاكميت 
غذائي بپردازند.
ما، هم چنين،   .10

از «برنامة 
محيط زيست 
سازمان ملل 

 «(UNEP) متحد
مي خواهيم تا با 

ارزيابي سريع اثرات تغييرات آب و هوا 
به خصوص انتشار كربن سياه تدابيري 

بيانديشد كه قرارداد  هاي بين الملي مورد 
نياز در راستاي كاهش انتشار كربن سياه 

صورت گيرد؛
از دولت ها مي خواهيم كه اساس حقوق   .11

بشر و منزلِت و كرامت مردمان بومي 
را به رسميت بشناسند و اين حقوق از 

جمله حق و حقوِق جمعي آنها بر مالكيت، 
بهره برداري، دسترسي به سكونت گاه هاي 

متعارف شان را رعايت كنند، مالكيت مبتني 
بر عرِف مردمان بومي را بر سرزمين ها، 

هوا، جنگل ها، آب ها، اقيانوس ها، دريا هاي 
يخي و اماكن مقدسه را محترم شمرده 
و به حق و حقوقي كه در معاهده نامه ها 
دربارة برنامه ريزي براي كاربري زمين و 
راهبرد هاي مربوط به كاهش اثر تغييرات 

آب و هوائي تصريح شده است، اذعان 
كنند و آنها را مورد پشتيباني قرار دهند.  

به ويژه، دولت ها بايد تضمين كنند كه 
مردمان بومي حق كوچندگي دارند و به 
اجبار و به زور از جايي رانده نمي شوند و 
در جايي دور از سرزمين ها و قلمرو هاي 
خود اِسكان داده نمي شوند و نيز اين كه 
حق و حقوق جوامعي كه در خود انزوايي 
هستند _(از بقيه بريده اند) حفظ شود.  
افزون بر اين، از دولت ها مي خواهيم كه 

در صورت اجبار به مهاجرت بر اثر تغييرات 
آب و هوا، برنامه هاي مطلوب و اقدامات 
موثري براي پاسخگويي به دشواري هاي 

مردمان بومي به مرحلة اجرا درآيد؛
12.  از دولت ها مي خواهيم كه سرزمين ها، 
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قلمروها، آب ها، جنگل ها، اقيانوس ها، 
دريا هاي يخي و اماكن مقدسي را كه از 
چنگ مردمان بومي بيرون كشيده شده 

است، به آنها بازگردانند، زيرا وضعيتي 
كه مردمان بومي به آن دچار شده اند، 

دسترسي آنها را به شيوه هاي سنتي 
معشيت شان با محدوديت روبرو مي سازد و 
سبب مي شود كه مردمان بومي به ناچار از 
سرزمين هاي خود استفاده هاي نابجا كنند 

و اين سرزمين ها را در معرض فعاليت ها و 
شرايطي قرار دهند كه بر شدت تغييرات 

آب و هوائي بيفزايد؛
براي تامين منابع ضروري جهِت بقاي   .13

جمعي خود در برابر بحران آب و هوائي، 
اعالم مي داريم كه جوامع ما و نيز آب ها، 
هوا، جنگل ها، اقيانوس ها، دريا هاي يخي، 
سرزمين ها و قلمرو هاي سنتي ما «مناطق 
حاكميت غذائي» بشمار مي آيند كه خوِد 
مردمان بومي بر اساس قوانين عرفي، به 
دور از تسلط صنايع استخراجي، نظام هاي 

توليد صنعتي شيميائي محوِر مواد غذائي 
(يعني آالينده ها، زيست سوخت هاي 

كشاورزي و موجودات دست كاري شده 
ژنتيكي) حد و حدود آنها را تعيين و اداره 

خواهند كرد؛
ما مردم خود را ترغيب مي كنيم كه در   .14

عين حالي كه مطمئن اند از حقوق مربوط 
به مالكيت معنوي در خصوِص دانش 
سنتي، نوآوري ها و تجربه  هاي عملي 

خود محافظت مي كنند،  اين حقوق را در 
سطح محلي، ملي و بين المللي نيز رعايت 

كرده، به تبادل اطالعات بپردازند.  اين 
اطالعات از جمله شناخت و بهر ه گيري 

از زمين، آب و دريا هاي يخي، كشاورزي 
سنتي، مديريت جنگل، بذر هاي موروثي، 

كوچندگي (عشاير كوچنده)، گياهان 
خوراكي، حيوانات و گياهان داروئي را در 
بر مي گيرد.  چنين شناخت و تجربه  هاي 

عملي، در امر تدوين و بكارگيري 
راهبردهايي براي سازگاري، تطابق و 

كاهش اثرات تغييرات آب و هو ، برقراري 
حاكميت غذائي، رسيدن به استقالل 

غذائي، تقويت خانوادة جوامع بومي، داراي 
اهميتي اساسي است. 

ما با در اختيار گذاشتن دانش بومي 
و سنتي، نوآوري ها و اقدام هايي كه 

در ارتباط با تغييرات آب و هوائي اند، 
سهم خويش را به بشريت اَدا 

مي كنيم، به شرط آن كه حق و حقوق 
اساسي ما در مقاِم پاسداراِن نسل 

اندر نسِل اين دانش به رسميت 
شناخته شود و مورد احترام قرار گيرد.  

ما بر ضرورِت حياتي دست زدن به 
اقدامي گروهي پا مي فشاريم.

اين تصميمات در 24 آوريل 2009 (چهارم 
ارديبهشت 1388)، در اَنِكريج در آالسكا، به 
در «گردهمايي  كنندگان  شركت  همة  تاييد 
سراِن مردمان بومي دربارة تغييرات آب و 

است. رسيده  هوائي» 

آقاي دكتر حميد موسوي، دانشيار 
دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

استعداد و قابليت هاي شتر در استفاده از منابع 
علوفه اي فقيري كه در مناطق بياباني و مراتع 

كه جزء گروه چهارم مواد خوراكي عنوان 
شده اند، موجب شده است كه اين حيوان در 

توليد مواد غذايي از چنين علوفه هايي بيش از 
هرحيوان ديگري موفق باشد و اين از اهميت 
فوق العاده اي برخوردار است.  در مقام مقايسه 

اين حيوان با ساير دام ها كه فاكتور اغذيه 
به تنهايي 60 در صد از هزينه هاي پرورش 

را تشكيل مي دهد.  اين دام بجز درمواقع 
خشكسالي و بحران كمبود علوفه در مراتع 
بيش از 90 در صد احتياجات خود را تأمين 
مي كند و از بهترين علوفه تا بدترين آن كه 

تعليف آن براي ساير دام ها ناممكن است 
تغذيه مي نمايد.  گونه هايي كه مورد تعليف 

شتر قرار مي گيرند حتي بد خوراك و خاردار 

نيز مي باشند.  ميزان كيفيت شير توليدي دام 
بستگي به تركيب غذاي مصرفي و آب آن 

دارد.  شتران شيرده در مناطق بياباني نه فقط 
بايد با كمبود آب مبارزه كنند بلكه با كمبود 
علوفه نيز بايد بسازند.  تركيب علوفه مورد 

مصرف در مزه و ميزان پروتئين و چربي شير 
همچنين تركيب آن مؤثر است.

بشر از بدو اهلي نمودن شتر و پرورش آن 
سعي در استفاده از علوفه مراتع در برآوردن 

نياز غذايي اين دام نموده و هم اكنون نيز در 
بيشتر نقاط دنيا چراي شتر در مراتع معمول 

و متداول است.  با توجه به ضريب وابستگي 
دام هاي مختلف به مراتع مي توان گفت كه 
پرورش شتر بستگي نسبتا زيادي به كيفيت 

وكميت علوفه مراتع همان منطقه دارد.
در شرايط طبيعي يعني مساعد بودن شرايط 

جوي و بارندگي بيش از 70 ميليمتر كه علوفه 
موجود در مرتع هر منطقه مي تواند 90 در صد 

احتياجات مورد نياز شتر را برطرف نمايد، در 
غير اين صورت و به تناسب عدم شرايط نرمال 
و طبيعي بايستي از طريق تغذيه دستي كمبود 

مواد مورد نياز دام را برطرف نمود.  مسلما 
در مواقع خشكسالي مي توان گفت كه ميزان 

تغذيه دستي از 10 در صد يا حد طبيعي تجاوز 
كرده و به بيش از 30 در صد نيز خواهد رسيد 

كه اين امر در استان هاي مختلف كشورمان 
كه هر چند سال يكبار رخ مي دهد مصداق مي 

يابد.  همانطوري كه بيان شد گياهان مرتعي 

تغذيه شتر
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يكي از منابع غني مورد استفاده در تغذيه 
شترها به شمار مي روند و معموال شتران در 

مراتع برخي گياهان را بر ساير گونه هاي ديگر 
ترجيح ميدهند.  در اينجا سعي بر اين شده 

است كه به معرفي گياهان مرتعي كه شتران 
براي تغذيه ترحيج مي دهند، بپردازيم.

معموال بسته به موقعيت و زمينه علوفه در 
دسترس بين 6-4 هكتار مرتع درسال يا 

بعبارتي4-2 تن ماده خشك براي هر نفر شتر 
در نظر مي گيرند.  مساحت مراتع مخصوص 
شتر در كشور كه قابل استفاده براي دام هاي 

ديگر نمي باشد و هيچگونه رقابتي در چرا 
ايجاد نمي نمايد، حدود 30 ميليون هكتار است 

كه ظرفيت چراي 600000 نفر شتر را دارا 
ميباشد، بنابراين باتوجه به اين ظرفيت امكان 

افزايش تعداد اين دام در كشور وجود دارد.
علوفه هاي مورد مصرف شتر در مراتع 

عبارتند از: تاغ، شوره ها، قيچ، گون، گز، 
چوچ، رمس، كهور، كهورك، خارشتر، 
گورگياه، مزج، اسكنبيل، خورنال، چبر، 
خيو،گاورس، التي، دوني، درمنه، كنار، 

نيل، ذهير، استبرق و آتريپلكس.
جنس تاغ، 6 گونه دارد كه در نواحي كويري 

خشك مي رويد، اين درختچه ها تا ارتفاع 
چندين متر مي رسند و داراي برگهاي ريزي 
هستند كه شترها به راحتي از آن تغذيه مي 

كنند. 
شوره ها گياهان يكساله يا چند ساله اي 
هستند كه اغلب شوره يا علف شور ناميده 

مي شوند.  علف شور خوش خوراك و مورد 
استفادة اكثر دام هاست، اما گونه اي ازآن به 

نام (جو) به علت شوري بيش از حد تنها مورد 
چراي شتراست.

گياه قيچ جزء گونه هاي علفي و چوبي است 
كه مورد استفادة شتر است.

گون، گياه مقاومي نسبت به چراي مفرط دام 
است.  چند ساله بوده و با بذرپاشي طبيعي 
تكثير مي يابد.  گز از گياهان ديگري است 

كه خوراك مناسب شتر است.  انواع مختلف از 

گزشاهي تا گزانگبين را در مراتع ايران داريم.
چوچ، كه در ارديبهشت و اسفند گل مي دهد 

و گياه مناطق جنوب ايران است تنها مورد 
استفادة شتر ميباشد.

كهور وكهورك، از گياهان مورد عالقه 
شترند. كهورك كه داراي ميوه اي شبيه بادام 
زميني است ميوه و برگ هاي جوان مورد نياز 

شتر را تأمين مي نمايد.
خارشتر، كه از نامش پيداست ، غذاي 
مخصوص شتر است.  اين گياه حتي در 

خاك هاي فقيري كه قشر سفيد رنگ نمك را 
دارند نيز مي رويد.

مزج، گياهي است كه در شن هاي روان 
قابليت تكثير دارد.  چراي مفرط را به خوبي 

تحمل نموده و به آساني توليد بذر مي نمايد و 
گونه هاي آن مورد تغذيه شتر است.

اسكنبيل، گياه چوبي است كه داراي 
ساقه هاي نرم فراوان محكم و درهم و انبوه 

است و ميوة آن برگ و ساقه هاي جوان قابليت 
چراي شتر را دارد.

خورنال مناسب ترين گونه مراتع مصنوعي 
بخصوص در خوزستان و بلوچستان است.  

بصورت آبياري يا بدون آبياري احداث مي شود.  

در حالت طبيعي پراكندگي آن فراوان است.  
خوش خوراك و با جوانه زدن آسان و رشد 

سريع و مقاومت در برابر چراي مفرط از 
گونه هاي بسيار خوب مرتعي است و خوراك 

مناسب شتر است.
التي، از گياهاني است كه در اطراف 

بندرعباس وجود دارد و صرفا شتر از آن 
استفاده مي نمايد.

آتريپلكس، گياهي سرسبز و سودده در مراتع 
است.  از مهمترين گياهان خانوادة اسفناجيان 

است كه شرايط محيطي سرما و گرما و شوري 
خاك را به خوبي تحمل مي نمايد.

همانطور كه گفته شد علوفه هاي خاردار و تند 
كه براي ساير دام ها خوشخوراك نيستند غذاي 

مناسبي براي شترند.
حرفة شترداري موقعي موفق و موجه است 

كه پرورش شتر با مرتعداري همراه باشد يعني 
با استفاده از منابع سطحي آب، علوفه كشت 
و تكثير شود و مراتع نيز احيا گردد.  دراين 

صورت شتر نه تنها مخرب منابع طبيعي 
نيست بلكه عامل مفيدي در كوددهي و هرش 

درختچه ها و بوته هاي كويري خواهد بود.  
بعبارت ديگر شتر تكميل كنندة اكوسيستم 

مناطق كويري است و تمام اين موارد بستگي 
به توجه دولت و مردم به اين حرفه دارد.
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حسين بدري پور،  
كارشناس ارشد مرتع داري

با آغاز انقالب صنعتي در اوايل قرن نوزدهم 
ميالدي و رشد روزافزون تحوالت بشري، تغييرات 

گوناگوني در زندگي انسان ها رخ داده است كه 
از آن جمله مي توان به مصرف بي رويه انواع 

سوخت هاي فسيلي نظير زغال سنگ، نفت و 
گاز طبيعي اشاره نمود كه باعث افزايش غلظت 

CO2)، متان، 
گازهايي مانند دي اكسيد كربن (

اكسيد نيترو در جو مي شود. 
افزايش غلطت گازهاي فوق به عالوة بخار آب، 

ازن جو پائين، كلروفلوئوركربن ها، پرفلوئوروكربن ها 
باعث ايجاد پديده گلخانه اي در جو زمين مي شوند 

كه از اين گازها به عنوان گازهاي گلخانه اي نام 
برده مي شود.  البته الزم به ذكر است كه بخار آب 

و دي اكسيد كربن مجموعاً 90 درصد از سهم اثر 
گلخانه اي را به مجموعه خود اختصاص مي دهند.
افزايش گازهاي گلخانه اي جو زمين، باعث برهم 

خوردن توازن انرژي زمين مي شود كه نتايج 
مطالعات انجام شده با استفاده از مدل هاي جوي، 

حاكي از آن است كه تا سال 2100، دماي كره 
زمين از 1 تا 3/5 درجه سانتيگراد افزايش خواهد 

يافت، كه اين مقدار بيش از تغييرات دمايي 
10000 سال گذشته خواهد بود.  تصوير 1 روند 

تغييرات دمايي زمين را در دو قرن اخير نشان 
مي دهد.  در تصوير 2 هم روند تغييرات غلظت 

گاز دي اكسيدكربن و درجه حرارت هوا در هسته 
برفي Vostock در طي 400000 سال گذشته 

را نشان مي دهد.

پيامدهاي تغيير آب و هوا 
دما و ميزان بارش برف و باران، هر دو بر آب و 
هوا تاثير مي گذارند.  مقادير دما و ميزان بارش 

باران در هر منطقه نيز متأثر از عرض جغرافيايي، 
ارتفاع و جريان هاي  اقيانوسي آن منطقه مي باشد.  

تغيير آب و هوا پديده اي است كه ميزان 
تاثيرعوامل فوق را بر آب و هواي هر منطقه 
تغيير مي دهد و تاثيرات نامطلوبي را به جاي 

مي گذارد.  برخي پيامدهاي شناخته  شده ناشي از 
تغيير آب و هوا عبارتند از:

باال آمدن سطح آب درياها و كاهش منابع   
آب شيرين؛

تغييرات آب و هواي منطقه اي در   
عرض هاي باال و نيمكره شمالي؛

تغيير در ميزان بارش باران و جهت وزش   
باد؛

افزايش بالياي طبيعي مثل طوفان، گردباد   
و سيل؛

افزايش ميزان خشكسالي و توسعه مناطق   
بياباني؛

افزايش آلودگي هوا در برخي مناطق در اثر   
افزايش بادهاي گرم؛ 

اثر احتمالي بر گسترش بيماري هايي نظير   
ماالريا.

ارزيابي اثرات تغيير آب و هوا 
بر ايران 

دما و ميزان بارش
به منظور ارزيابي ميزان آسيب پذيري كشور در 

اثر عدم كنترل رهايش گازهاى گلخانه اى، 
شش سناريوي متفاوت طراحي شده اند. اين 
سناريوها خود تركيب منتخبي از مدل ها و 

سناريوهاي متفاوت مانند دو مدل جي سي ام 
HadCM2 وECHAM4)، سه سناريوي 

)
متفاوت مي باشند.  در اين تركيب ها سه انتشار (IS92a, IS92b and IS92c) و 

وضعيت مختلف براي انتشار گازهاي گلخانه اي 
در نظرگرفته  شده  است كه به ترتيب عبارتند از: 

ا لف: ميزان انتشار پايين؛
ب: ثابت نگهداشتن ميزان انتشار در   

شرايط فعلي؛
  ج: ميزان انتشار باال.

در نهايت نتايج مدل سازي انجام شده بين 
تركيبات سناريوها و حساسيت هاي اقليمي 

مختلف نشان مي دهد كه براي حالت (الف) 
افزايش دما بين 1 تا 1/5 درجه سانتيگراد، 

براي حالت (ب) افزايش دما بين 2/5 تا 
4/1 درجه سانتيگراد و براي حالت(ج) اين 

افزايش دما بين 5/9 تا 7/7 درجه سانتيگراد 
مي باشد.  همچنين همين تركيب ها براي به 

تغيير اقليم و سازگاري جوامع عشايري

روند تغييرات دماي زمين در  تصوير 1. 
محدوده سال هاي 1860 تا1980

روند تغييرات درجه حرارت و غلظت دي اكسيد كربن در طي 400000 سال گذشته در  تصوير 2. 
Vostock هسته برفي
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تصوير كشيدن تغييرات بارندگي در كشور مورد 
استفاده قرار گرفت كه نتايج آن عبارتند از: 

براي شرايط الف - 11 در صد تا 19/1 در   
صد كاهش بارش نسبت به سال پايه؛

براي شرايط ب - 30/9 در صد تا 50 در   
صد كاهش نسبت به سال پايه؛

براي شرايط ج - 58 در صد تا 80 در صد   
كاهش نسبت به سال پايه.

تغيير اقليم و تاثير آن بر 
جامعه عشايري

تغيير اقليم بر عناصر اصلي زندگي انسان در 
اقصي نقاط جهان تاثير مي گذارد كه تغيير 

در ميزان آب قابل دسترس، توليدات دامي، 
سالمت و محيط زيست بشري تنها بخشي از 
تاثيرات منفي تغيير اقليم مي باشند.  دامداران 
كوچنده كه جزو ارزشمندترين افراد كشورها 
محسوب مي شوند، جزو اولين افرادي هستند 

كه اتفاقًا بيشترين تاثيرات را از تغييرات 
اقليم مي بينند.  اگر چه عليرغم گزارش فائو1 

بسياري بر اين باورند كه اين گروه توليد كننده 
كمترين تاثير را بر تغيير اقليم دارند.

در گذشته، فراواني و شدت وقوع بالياي 
طبيعي اقليمي مانند خشكسالي و طوفان كمتر 
بود.  وقوع خشكسالي با فواصل زماني كمتر، 
شرايط را براي بروز سيل هاي مهيب فراهم 
نموده كه از پيامدهاي آن عالوه بر مرگ و 
مير انسان و دام و از بين رفتن خاك، فقر 

و بروز رقابت و منازعات شديد بر سر منابع 
محدود مانند علوفه و چراگاه مي باشد.

چنانچه به آمارهاي دام، انسان و خودرو در 
طي دهه هاي اخير دقت شود، مشاهده مي شود 

كه روند رشد جمعيت دام بسيار كندتر از 
روند رشد جمعيت انسان و خودروهاي جهان 
مي باشد.  طبيعي است كه نمي توان جمعيت 

بشري را گرسنه نگه داشت لذا كم كردن 
جمعيت دام امري ناممكن است ولي در 

خصوص خودرو و ساير صنايع آالينده مي توان 
جايگزين هايي با آاليندگي هاي كمتر فراهم 

نمود.

در گذشته دامداران روش هاي سنتي براي 
پيش بيني هواشناسي داشته اند كه متاسفانه 

بسياري از آنها ديگر پاسخگوي شرايط جاري 
نمي باشند به عنوان مثال دامداران قبايل 

ماسايي از طريق رصد ستاره ها، درختاني كه 
زود گل مي دهند و ابرهاي سفيد گسترده 

الگوهاي هواشناسي را شناسايي و پيش بيني 
مي نمودند، حال آنكه امروزه اين عوامل 

پاسخگوي شرايط جاري نيستند و دامداران 
دچار اشتباهات فاحشي مي شوند.

سازگاري جوامع عشايري
سيستم بهره برداري از مراتع به شيوه 

عشايري، كه مبتني بر كوچ و يا به تعبيري 
تحرك در مسير دو مرتع يكي در گرمسير 

و ديگري در سردسير و عبور از ميان 
بند (ايلراه) در جستجوي آب و علوفه و 

گريز از ناماليمات اقليمي (گرما و سرما) 
است، بهترين و پايدارترين شيوه مديريت 
و بهره برداري از منابع مناطق خشك به 

شمار مي آيد.  اين شيوه از اعصار گذشته در 
كشورهايي مانند ايران رواج داشته و عليرغم 

فشارهاي مختلف، هنوز جوامع عشايري با 
افتخار و اصرار مثال زدني به اين فرهنگ 

خود مي بالند و حاضر به ترك اين شيوه 
نيستند. بهره برداري 

عشاير جزيي از مثلث پايداري2 هستند كه 
مولفه هاي آن مثلث عبارتند از گياه، دام و 
انسان كه حيات و بقاء آنها در گرو حيات 

و بقاء دو مولفة ديگر يعني دام و گياه 
است.  هر يك از اين مؤلفه ها به نوعي 

خود را با شرايط حيات خود سازگار نموده 
است.  به عنوان مثال گياهاني كه اكنون در 

هر منطقه حضور دارند در طول اعصار در 
مقابل ناماليمات و فشارهاي مختلف مانند 
سرمازدگي، آتش سوزي، سيل، خشكسالي، 

چرا و... دوام يافته و با شرايط آن محل 
سازگار شده اند و گياهاني كه توان تحمل اين 

شرايط را نداشته اند از بين رفته اند.  همين 
روال در مورد دام ها نيز صدق مي كند البته 

با شدت و حدتي كمتر.  در طول دوران 
گذشته دام هايي كه توان تحمل ناماليمات 
را نداشته اند، تلف شده اند و دام هاي ضعيف 

را هم عشاير از گردونه توليد و باروري حذف 
نموده اند يا به تعبيري سلكسيون دام هاي 

مناسب انجام شده است.
سومين مؤلفه كه مهمترين و تاثير گذارترين 
هم مي باشد، انسان و يا عشاير مي باشد كه 
آنها نيز شيوه زندگي خود را طوري تنظيم 
كرده اند كه با توجه به شرايط اكولوژيك 

مرتع و گياهان علوفه اي تصميم مناسب براي 
بهره برداري از مرتع اتخاذ مي نمايند. 

عشاير با توجه به اختالفات آب و هواي 

ييالق و قشالق و مراتع ايلراه، نحوه حركت 
و اطراقگاه ها را تعيين مي نمودند و با توجه 

به ايلراه هاي غني موجود، در مسير كمتر 
نياز به علوفه دستي و يا پس چر مزارع 

پيدا مي كردند.  ولي در حال حاضر آنها با 
معضالتي دست به گريبان هستند كه تا 

چندي قبل وجود نداشت، آنها سعي دارند 
كه با استفاده از توانمندي اي خود بر اين 

معضالت فائق آيند.  اما آيا اين جامعه توان 
تحمل تغيير آب و هوا را خواهد داشت؟ دامنه 

سازگاري آنها تا چه خواهد بود؟
الزم است از هم اكنون كه نشست هاي 
مختلفي در مورد تاثيرات تغيير اقليم بر 

بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي برگزار 
مي شود، عشاير هم مورد بي مهري قرار 

نگيرند و ضمن بيان ظرفيت ها و توانايي هاي 
خود در توليد و حفظ منابع پايه، توانمندي  
اين جوامع براي كاهش گازهاي گلخانه اي 
و ارتقاء ظرفيت سازگاري آنها مورد بحث و 

بررسي قرار گيرد.
.١Livestock’s long shadow- environmental issues 

and options – FAO LEAD, 407 pp

علي اكبر اميري (عشاير كوچرو تيره هيبتلو- 
طايفه شش بلوكي، ايل قشقايي)

.2Triangle of sustainability
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سوخت هاي بيولوژيك (بيوسوخت ها) مي توانند 
بيشتر از جنگ عراق آدم بكشند.  اين را جرج 

مونبيوت در يكي از مقاله هاي گزارشي اش 
نوشته است.  آيا مي توان باور كرد كه 

سوئيس كشوري در دل قارة سبز به دليل 
برنامه هاي توليد بيوفيول در آستانة قحطي قرار 

گيرد؟ مونبيوت در اين مورد نوشته سوئيس 
كمك هاي فوري دريافت مي كند. 40 درصد از 
مردم سوئيس با كمبودهاي حاد غذايي مواجه 

شده اند. دولت تصميم به صادرات بيوفيول 
گرفته بود.  بيوفيول از يكي از محصوالت 

كشاورزي اصلي كاساوا cassava ساخته 
مي شود. دولت چندين هزار هكتار از زمين هاي 

كشاورزي را براي توليد اتانول در يكي از 
استان ها (الوميسا) به كشت آن اختصاص داده 

بود كه به واسطة خشكسالي در اين منطقه 
ضربة بدي خورد. 

قدرت خريد بيوسوخت در ملل ثروتمند به 
معناي قاپيدن غذا از دهان مردم فقير است به 
عبارتي راندن خودروها با استفاده از  بيوفيول 

به افزايش مردم فقير و گرسنه ماندن آنها 
خواهد انجاميد.

حتي صندوق بين المللي پول IMF كه 
همواره آمادة قرباني كردن فقرا در مذبح داد 
و ستد و تجارت مي باشد، هشدار مي دهد كه 

استفاده از غذا براي توليد بيوفيول ممكن است 
به جهت محدوديت زمين هاي كشت و كار و 

آب در سراسر جهان، قيمت هاي غذا را افزايش 
دهد.

سازمان خواروبار و كشاورزي در مورد كمترين 
ميزان ذخاير غذايي در جهان طي 25 سال 
گذشته و به وجود آمدن بحران بسيار جدي 
هشدار داده است. حتي در زماني كه قيمت 
غذا در جهان پايين بود،850 ميليون نفر در 
گرسنگي به سر مي بردند چرا كه از عهده 

خريد آن بر نمي آمدند. با هر افزايشي در قيمت 
آرد و غالت، بيش از چندين ميليون نفر در 

معرض گرسنگي قرار مي گيرند.  هزينة توليد 
برنج، طي يك سال گذشته 20 درصد افزايش 

داشته است، ذرت تا 50 درصد و گندم تا 100 
درصد افزايش داشته است.

اگرچه بسياري از فعالين بشري و 
زيست محيطي در مورد اثرات بيوسوخت هشدار 

داده اند اما دولت ها توجهي ندارند. دولت ها به 
موضع دفاعي خود ادامه مي دهند. مثًال دولت 

انگلستان اخيراً قانوني را به تصويب رسانده كه 
به موجب آن تا سال2010 ميالدي 5 درصد 

سوخت حمل و نقل جاده اي بايد از محصوالت 
كشاورزي گرفته شود.

اما از يك سوي ديگر تحقيقات جديدي كه 
توسط پل كروتزن برنده نوبل صورت گرفته، 

نشان مي دهد برآوردهاي رسمي از سهم 
آالينده كودهاي نيتروژني غفلت كرده است. 

اين نوع كودها توليد كنندة گازهاي گلخانه اي 
از جمله اكسيد نيتروژن هستند كه 296 برابر 

قوي تر از دي اكسيد كربن مي باشد!
مطالعات جديد حاكي از آن است كه اتفاقاً كشت 
و توليد محصوالت كشاورزي كه از آنها در تهيه 

بيوسوخت استفاده مي شود سهم بيشتري در 
آسيب به اقليم و گرمايش زمين دارند.

البته در بريتانيا براي مثال اعالم شده كوشش 
مي كنند اين اطمينان داده شود كه تنها از 

پايدارترين بيوفيول ها در اين كشور استفاده 
خواهد شد... اما به گفتة جرج مونبيوت، هيچ 
ابزاري براي اجباري كردن اين هدف وجود 

ندارد.  اين مسئله قابل توجه است كه چنانچه 
تالش شود يك استاندارد الزام آور تحميل 
شود در اين صورت قوانين تجارت جهاني 
شكسته مي شود! پس عمًال كاري صورت 

نخواهد گرفت.
باك ها پر مي شود اما به قيمت خالي 

شدن شكم ها... 
مونبيوت در گزارشي مي نويسد: توليد 
بيوسوختي كه از گياهي به نام ياتروفا 

Jatropha گرفته مي شود رو به گسترش 
است. ياتروفا يك علف هرز سخت با دانه هاي 

روغني است كه در مناطق حاره اي مي رويد.
تابستان 2007 باب گلداف كه هرگز فرصتي 

را جهت بسط دادن راه حل هاي سهل 
انگارانه براي مشكالت پيچيده از دست 
نمي دهد، در نقش مشاور ويژه وارد گود 

شد. .به دليل اينكه ياتروفا قابليت رويش در 

بيوسوخت، ُجرمي كشاورزي بر عليه بشريت
www.iranianantiglobalists.org/zamin%20e%20sozan.htm
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زمين هاي باير را دارد گلداف اظهار داشته: 
«ياتروفا يك گياه تغييردهندة زندگي است 
كه ايجاد شغل مي كند.  اين محصول پول 
نقد كشاورزي، قدرت اقتصادي براي خرده 

مالكان آفريقايي به همراه مي آورد».
بله، ياتروفا مي تواند در زمين هاي كم حاصل 
رشد كند و توسط خرده مالكان كشت شود، 

اما اين گياه بر روي زمين هاي حاصلخيز هم 
مي تواند برويد و توسط بزرگ مالكان هم 

كشت شود! حقيقت بسيار روشني كه وجود 
دارد اين است كه بيوسوخت كاالي تجاري 
بين المللي است و با توليد ارگانيك و محلي 

سازگاري ندارد.
گرفت 14ميليون  تصميم  هندوستان  دولت 

هكتار از زمين ها را به زير كشت ياتروفا ببرد، 
كشاورزان دهقان به دليل اينكه زمين هاي 

كشاورزي شان را براي اين تصميم خالي 
كرده بودند از آگوست2007 دست به اعتراض 

و شورش زده اند. 
در سمت ديگري از گيتي نمايندگان 

سازمان ها و جنبش هاي اجتماعي از برزيل، 
بوليوي، كلمبيا، گوآته ماال و... در بيانيه اي 

تحت عنوان (مخزن هاي خودرو ها پر مي شود 
اما به قيمت گرسنگي شكم مردم) اعالم 

كردندكه شيوة اخير توليد انرژي بيولوژيكي 
به وسيلة  اِلِمان هايي كه منجر به سركوب 

و محروميت مردم از منابع طبيعي متعلق به 
خودشان مي باشد، شكل گرفته است... به 

قولي ديگر بيوفيول مساوي است با گرسنگي 
جهاني!!

اياالت متحده، ديگر ملل جهان سومي دنيا را 
به سوي توليد بيوفيول مجبور مي كند با اين 

دليل كه رفع احتياج به انرژي با هزينة به 
يغما رفتن ديگر منابع صورت پذيرد! 
گفته: «ما نياز داريم  جرج بوش اخيراً 

تحقيقات دربارة وسايل نقليه هيبريد و 
گسترش كاربرد وسايل ديزلي پاكيزه و 

سوخت هاي بيوفيولي را ترويج و تشويق 
كنيم.  بايد به سرمايه گذاري در شيوه هاي 

جديد توليد اتانول ادامه دهيم...».

كارشناس و فعال محيط زيستي، جرج 
مونبيوت در باره اين اظهار نظر بوش 

مي گويد: اين يك مصيبت تمام عيار است، 
به دو دليل... دليل اول اينكه در اين صورت 

شما رقابتي بين خوراك مردم و خوراك 
اتومبيل ها ايجاد كرده ايد.  چرا كه شما آن 

محصوالتي كه براي بيوفيول توليد مي كنيد 
بر روي همان زمين هاي كشت و كار 

محصوالت كشاورزي و غذايي مردم است. 
در اين رقابت رانندگان خودرو برنده خواهند 
شد چرا كه كساني كه آنقدر ثروتمند هستند 
كه خودرو برانند، ثروتمندتر از آنهايي هستند 

كه در معرض خطر مرگ از گرسنگي هستند. 
تقريبا چيزي در حدود يك درصد از سوخت 
حمل و نقل جهان از طريق بيوفيول تامين 
مي شود.  ما شاهد دو برابر شدن قيمت هاي 
ذرت و گندم هستيم كه در سراسر جهان اثر 

است. گذاشته 
دومين دليلي كه استفاده از بيوفيول يك 

مصيبت تمام عيار مي باشد اين است 
كه بيشتر كشت هاي جديد بيوفيولي در 

زمين هايي  يا  باراني  سرزمين هاي جنگل 
كه محصوالت داراي كربن باالي ديگر بر 

روي خود داشته، انجام مي شود و چيزي كه 
شاهدش هستيم اثر بزرگ منفي نه فقط 

بر تنوع زيستي و موجودات محلي و محيط 
زيستي بلكه بر تغييرات آب و هوايي هم 

مي باشد.

چنانچه توسعه و گسترش بخش بيوسوخت 
در سياستگذاري هاي دولت ها متوقف نشود 
اثرات انساني آن بيشتر از آن  چيزي است 

كه در عراق رخ مي دهد.  ميليون ها نفر 
بي خانمان، بيشتر از صدها ميليون نفر به 

سمت گرسنگي پيش مي روند.
از طرفي توجه به تغيير ملموس الگوهاي 

مصرف و توليد حائز اهميت است. جايگزيني 
كشاورزي ارگانيك به جاي كشاورزي 

صنعتي...كشاورزي ارگانيك هم به دليل 
به سوخت هاي فسيلي،  كاهش وابستگي 

كودهاي شيميايي و در عين حال جذب كربن 
بيشتر در خاك بسيار شاخص است.

هنگامي كه «ارگانيك و اكولوژيكي» با 
«عرضه مستقيم و محلي» متحد شوند، 

انتشار گازهاي مضر به وسيلة كاهش مصرف 
انرژي بسته بندي، سردخانه اي كردن غذاها 

مي يابد. و...كاهش 
عبور از سيستم غذايي صنعتي جهاني 

شده كه توسط WTO، بانك جهاني و 
اگري بيزنس (كشاورزي تجاري) جهاني 

به سيستم هاي غذايي محلي و بوم گرا 
تحميل شده و از طرفي توسل به كشاورزي 

اكولوژيكي (بوم گرا) راه حل اساسي مشكالت 
است. اقليمي 
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www.weather.ir 
اثبات وقوع پديده تغيير اقليم 

(Climate Change) در سطح جهان 
به سهولت امكان پذير نيست و نيازمند 

بررسي هاي جامع و طوالني مدت بر آمارهايي 
از پارامترهاي جوي است، اگر چه، روند گرمتر 
شدن دماي سطح زمين و افزايش غلظت گاز 

CO2 تقريبا اين امر را قطعي مي نمايد. 

سناريوهاي تغيير اقليمي در چرخه آبشناسي 
نمود كامًال بارزي مي يابند. چرا كه تمامي 

اجزاء آن تحت تأثير تغييرات حاصله در 
ميزان تبادالت انرژي و جرم قرار مي گيرند. 

نوسان منابع آبي به طرز قابل مالحظه اي 
تابع تغييرات اقليمي است، چرا كه نياز به 

اين منابع با افزايش تبخير و تعرق در شرايط 
گرمتر، خشك تر و آفتابي تر بيشتر مي شود.  

به عنوان مثال براساس گزارشات منتشره در 
سال 1996، مناطق جنوب انگليس در سال 
2050 شديداً مستعد وقوع خشكسالي بوده 

ولي مناطق شمالي به مراتب مرطوب تر شده و 
سيل درآنجا مشكل زا خواهد شد.

بررسي ها نشان داده است غلظت گازكربنيك و 
ساير گازها در اتمسفر از نيمه دوم قرن نوزدهم 
افزايش يافته است. ميزان غلظت CO2 از سال 

1958 تا 1988 حدود 35 درصد فزوني يافته 
است.  Boult و همكاران در سال 1988 اثر 
دو برابر شدن غلظت CO2 را بر روي عوامل 

هيدرولوژيكي از قبيل تبخير و تعرق پتانسيل، 
رطوبت خاك، تجمع برف، ذخيره آب زيرزميني، 
رواناب و بيالن آبي در سه حوزه بلژيك مطالعه 

كردند.  نتايج نشان داد كه تبخير و تعرق 
پتانسيل، درصد رطوبت خاك و ميزان ذخيره 

آب هاي زيرزميني در حوزه هايي با نفوذ پذيري 
زياد افزايش يافته است.

Mitchel در سال 1989 نشان داد كه در 
اثر دو برابر شدن CO2، درجه حرارت بين 

2/8 تا 5/2 كلوين و بارندگي بين 7/1 تا 15 
درصد افزايش مي يابد ولي افزايش بارندگي 
در مناطق مختلف يكسان نيست.  اگر نرخ 

 CO2 افزايش گازكربنيك ثابت بماند، ميزان
در سال 2035 به جاي ppm 360 فعلي به 

ppm 420 خواهد رسيد.  افزايش گازكربنيك 
باعث افزايش درجه حرارت و رطوبت مطلق در 
اليه هاي هواي نزديك سطح زمين مي گردد.  
هر چند با دو برابر شدن CO2، ميزان بارندگي 
افزايش مي يابد ولي افزايش بارندگي در نقاط 
مختلف يكسان نيست.  در مناطقي با عرض 

جغرافيايي زياد بطوركلي ميزان بارندگي و 
رواناب افزايش مي يابد ولي در مناطق با عرض 
جغرافيايي كم بارندگي بسته به منطقه افزايش 
يا كاهش نشان مي دهد. بطوركلي مي توان از 

تحقيقات انجام شده چنين نتيجه گرفت كه:
ميزان گازكربنيك و ساير گازهاي موجود   

در اتمسفر (نظير متان، CFC) بعد از 
انقالب صنعتي افزايش يافته است؛

مدل هاي شبيه سازي مختلف نشان   
داده اند كه با افزايش گازكربنيك شرايط 

هيدرولوژيكي از قبيل بارندگي، درجه 
حرارت و تبخير و تعرق و رواناب و... 

تغيير مي كند، كه به تبع آن وقوع يا عدم 
خشكسالي نيز قابل بررسي است.

نوسانات آب و هوايي 
و بيابان زايي

نوسان هاي آب و هوايي كه باعث بيابان زايي 
مي شود، بيشتر به كاهش ميزان بارندگي، 
رطوبت، افزايش دما به ويژه در تابستان، 

افزايش ميزان خشكي، تبخير و تعرق، وزش 
بادهاي گرم و سوزان و كاهش پوشش گياهي 

(بر اثر وزش باد) ارتباط مي يابند.
حتي بر اثر نوسانات آب و هوايي، طغيان 

جانوران و حشرات و آفات به برخي سرزمين ها 
از جمله ملخ ها به شمال شرقي قاره آفريقا 

نير اعمال شده است كه سير قهقرايي محيط 
زيست را به همراه داشته است.

بطور كلي مي توان به علل عمده زير براي 
وقوع خشكسالي و بيابان زايي اشاره كرد:

استقرار سلول هاي پرفشار جنب گرمسيري   
با دامنه نوسان بين عرض هاي 20 و 40؛

عامل بري بودن؛  
عدم صعود و جابجايي شديد هوا؛  

جريانات دريايي سرد و باالراندگي آ  ب ها؛  
وزش بادهاي گرم سوزان؛  

موانع كوهستاني؛  
استقرار كم فشار حرارتي.  

باد و آب به عنوان دو عامل اقليمي كه داراي 
تغييرات و نوسانات نسبتًا زيادي هستند 

در شكل گيري مناطق خشك و بياباني و 
ژئومورفولوژي آنها نقش بسزائي را ايفاد 

مي كند.  وقوع پديده فرسايش آبي و بادي در 
گسترش بيابان ها و از دست رفتن خاك هاي 

سطح االرضي حاصلخيز، نقش عمده اي داشته 
و تبعات منفي خشكسالي را تشديد مي نمايد.

تغيير اقليم و خشكسالي 
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پرسشنامة ارزيابي ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در اجراي 
برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزائي ملل متحد

الف. اطالعات تشكل

چگونگي مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در راستاي اجرائي نمودن 
«برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي»

نوع مجوز:  نام مسئول سازمان: نام سازمان: 
 آدرس پستي: 

شماره تلفن:
شماره نمابر:

آدرس پست الكترونيكي:آدرس سايت:

هدف سازمان:

گروه هاي هدف سازمان: 
دو مورد از فعاليت هاي شاخص  و پروژه هاي موفق سازمان خود را ذكر نماييد: 

مركز تحقيقات بين المللي همزيستي با كوير 
دانشگاه تهران با همكاري سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخيزداري كشور و مؤسسه توسعه 
پايدار و محيط زيست با هدف اجرائي نمودن 

«برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي و كاهش 
اثرات خشكسالي»، «ارتقاء جايگاه و نقش 

سازمان هاي مردم نهاد، جوامع بومي و محلي» 
و «نهادينه كردن مشاركت آنها به عنوان گروه 

هاي ذيحق و ذينفع در امر حفاظت از طبيعت 
و مقابله با بيابان زايي»، اقدام به شناسايي 

توانمندي و ظرفيت  سمن هاي فعال در سطح 
ملي و مناطق تحت تاثير بيابانزايي نموده 

است.  در اين ارتباط كسب اطالع از ميزان 
آگاهي و شناخت اين سازمان ها از كنوانسيون 

مقابله با بيابانزائي و نيز ارزيابي قابليت ها و 
توانائي  آنها، در جهت نقش آفريني آنان در 

فرآيند برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزائي 
امري ضروري و بديهي مي باشد.  پرسشنامه 
زير در راستاي دستيابي به اين هدف ها تهيه 

و تنظيم شده است. اميد است كه سازمان هاي 
مردم نهاد با تكميل اين پرسشنامه، ياريگر 

دستيابي به نتايج مورد انتظار در اين امر باشند. 

ب. كنوانسيون مقابله با بيابان زايي ملل متحد
لطفًا ميزان آشنايي خود را با هريك از كنوانسيون هاي زير مشخص نماييد؟  .1

خيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كماصًالنام كنوانسيون

كنوانسيون مقابله با بيابانزايي سازمان ملل متحد

كنوانسيون تغييرات اقليمي ملل متحد

كنوانسيون تنوع زيستي ملل متحد

ديگركنوانسيون هاي زيست محيطي
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لطفًا ميزان آشنايي خود را با موارد زير مشخص نماييد؟  .2
خيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كماصًالموضوع

وضعيت كشور در قبال كنوانسيون مقابله با بيابانزايي
برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي ايران و اهداف آن

آشنايي با فعاليت ها و طرح هاي مقابله با بيابان زايي كشور
اهميت استفاده از دانش بومي در مديريت مناطق بياباني
ميزان بهره گيري از دانش بومي در امر مقابله با بيابانزايي

لطفًا ارزيابي خود را از موارد زير، در امر كنوانسيون مقابله با بيابان زايي مشخص نماييد؟  .3

خيلي خوبخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيفاطالع ندارممقابله با بيابان زايي
جايگاه برنامه هاي آن در سياستهاي ملي كشور
هماهنگي بين بخشي (ميان سازمانهاي ذيربط)

قوانين و مقررات موجود ملي و بين المللي
تخصيص منابع مالي 

وضعيت تحقيقات 
تكنولوژي و فناوري موجود 

ضرورت بهره گيري از انرژيهاي تجديدپذير 
همگرايي سياست  بخش هاي منابع آب، 

كشاورزي، انرژي، منابع طبيعي و توسعه روستايي

چه وزارتخانه و سازماني در كشور مسئول كنوانسيون مقابله با بيابانزايي ملل متحد مي باشد؟                                   .4
سازمان محيط زيست   □         وزارت جهاد كشاورزي    □            وزرات امور خارجه□               اطالع ندارم  □      

خالءهاي سياستگذاري در برنامه هاي مقابله با بيابانزايي كدامند؟  .5
عدم تخصيص منابع مالي كافي براي مديريت منابع طبيعي □

عدم مشاركت جوامع محلي و مدني در برنامه ريزي و مديريت منابع طبيعي □
چند بعدي بودن و پيچيدگي مشكالت منابع طبيعي با مسائل اقتصاد، توسعه، صنعت، فقر، آموزش و.... □

نحوي برنامه ريزي □
اطالع ندارم  □
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مناسب ترين شكل پيوند ميان دولت، سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي چگونه است؟  .8
ارتباط دولت با جوامع محلي از طريق تشكل هاي غيردولتي □• 
ارتباط مستقيم دولت با جوامع محلي □• 
ارتباط سه جانبه تعريف شده بين دولت، سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي □• 

چه راهكارهاي انگيزشي و تحرك بخشي را در جهت مشاركت فعال سازمان هاي مردم نهاد در مقابله با بيابانزايي پيشنهاد مي نماييد؟  .9
چه موانع و مشكالت قانوني، ساختاري و تشكيالتي جهت مشاركت فعال سازمان هاي مردم نهاد در مقابله با بيابانزايي وجود دارد؟   .10

در جهت مشاركت فعال سازمان هاي مردم نهاد در مقابله با بيابانزايي ايجاد چه ظرفيت هاي در آنها را پيشنهاد مي نماييد؟  .11
در جهت مشاركت فعال دولت براي مقابله با بيابانزايي، ايجاد چه ظرفيت هايي را پيشنهاد مي نماييد؟  .12

در جهت مشاركت فعال جامعه محلي در مقابله با بيابانزايي ايجاد چه ظرفيت هائي را پيشنهاد مي نماييد؟   .13
آيا تمايل به همكاري در پروژه هاي مرتبط با اقدام ملي مقابله با بيابان زايي و كاهش اثرات خشكسالي را داريد؟  .14

ساير اظهار نظرات ضروري:  .15

چه مكانيسمي براي هماهنگي بين سازمان هاي مسئول پيشنهاد مي كنيد ؟  .6
تشكيل ستاد عالي بيابانزدايي در سطح كشور □                       استفاده از ظرفيت كميته ملي توسعه پايدار □

مديريت امور كنوانسيون توسط نهاد رياست جمهوري □             مورد پيشنهادي شما ....................................
ج. سازمانهاي مردم نهاد و جوامع محلي

لطفًا ارزيابي خود را از موارد زير در مورد  فعاليت هاي منابع طبيعي و مقابله با بيابان زايي در كشور مشخص نماييد؟  .7

اطالع موضوع
ندارم

خيلي 
خيلي خوبمتوسطضعيفضعيف

خوب
موضع كنوانسيون در خصوص نقش مردم براي مقابله با بيابان زايي 

وضعيت كمي و كيفي سمن هاي مرتبط با بيابانزدايي در ايران
تحقق ايفاي نقش بهره برداران در مديريت پايدار اراضي در حال حاضر

تاثيرگذاري سمن ها در شكل عرفي آن درجامعه روستايي و عشايري 
تاثيرگذاري تعاوني ها، شوراهاي اسالمي، دهياري ها و... 

ارتباط بين سمن هاي مرتبط با بيابانزدايي با جوامع بومي و محلي متاثر
رابطه بين دولت با سمن ها، جوامع بومي و محلي در مقابله با بيابانزايي
ميزان توانمندي جوامع محلي در اجراي فعاليت هاي مقابله با بيابانزايي
ميزان توانمندي سمن ها ، بويژه فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهي عمومي
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بيابان زايي؛ آينده مشترك ما
منابع طبيعى- سعيده وحيدنيا:

بار ديگر قرار است تا روز 27 خرداد ماه 
سال جاري همزمان با بسياري از كشورهاي 

جهان به مناسبت روز جهاني مقابله با 
بيابان زايي، مراسمي در كشور ما برگزار شود. 
 بهانه نامگذاري اين روز به 27 خرداد سال 
1373 برمي گردد كه يك بار ديگر همدلي 

جهاني در زمينه حفظ منابع و محيط و 
مبارزه با تخريب سرزمين در مناطق خشك 

و نيم خشك جهان به ثمر نشست. به اين 
بهانه گفت وگويي با علي خلدبرين كارشناس 
فرسايش خاك داشته ايم كه در زير مي خوانيد:

هدف از تدوين كنوانسيون مقابله با   
بيابان زايي چه بوده و از چه اهميتي 

برخوردار است؟
به دنبال بروز خشكسالي و وقوع قحطي هاي 

شديد در اواخر دهه 1960 و اوايل 1970 آفريقا، 
اين موضوع به عنوان يك معضل جهاني و درد 

مشترك صدها ميليون انسان به خصوص در 
كشورهاي در حال پيشرفت در سطح بين المللي 
مطرح شد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

را بر آن داشت تا در سال 1974 نخستين 
قطعنامه رسمي را براي جلب ملت ها به مقابله 
با بيابان زايي تصويب كند. به دنبال اين برنامه، 

كميته مذاكرات، عالوه بر يك نشست مقدماتي 
و تشكيالتي در نيويورك 5 اجالس اصلي 

تشكيل داد تا باالخره متن كنوانسيون در 17 
ژوئن 1994 (27 خرداد 73) تدوين نهايي شد و 

آن را به جامعه جهاني عرضه كرد.
آيا كشور ما هم در اين كار نقش فعالي را   

به عهده داشت؟
بله، كشور ما نيز در تدوين اين سند يا 

معاهده نامه بين المللي به طور فعال مشاركت 
كرد و مسئوليت يكي از گروه هاي كاري 

تدوين كننده را به عهده داشت و پس از تدوين، 
سومين كشوري بود كه آن را امضا و تأييد كرد 
و باالخره مفاد آن كنوانسيون با قيد يك فوريت 
در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد تا 
به عنوان يك سند قانوني در كشور نافذ و قابل 

اجرا باشد.

ايران يكي از كشورهايي است كه   
سال هاست فعاليت هاي چشمگيري را 
تحت عنوان تثبيت شن هاي روان در 
عرصه مناطق كويري و بياباني كشور 

انجام داده و نتايج ارزشمندي نيز از آن 
گرفته تا آنجا كه سازمان هاي بين المللي 
ذيربط و كارشناسان خارجي، هميشه از 
آن به عنوان يك اقدام تحسين برانگيز 

(عظيم) نام برده اند، آيا اين كارها مقابله با 
بيابان زايي نبوده است؟

ايران سابقه اي نسبتا طوالني و چشمگير در 
كار احياي پوشش گياهي در مناطق بياباني 
و تثبيت ماسه هاي روان دارد، هنوز هم در 
كشور ما فعاليت هاي خوبي در اين زمينه 
صورت مي گيرد و نه تنها روستاييان بلكه 
مردم ساكن در شهرهاي مناطق بياباني 

ازجمله يزد، كاشان، كرمان با اهميت اين كار 
كامال آشنا هستند و از آن بهره مند مي شوند، 

اما مشكل كار در اين است كه در مواردي 
كارهاي موفق تثبيت ماسه هاي روان و 

احياي پوشش گياهي تخريب شده در مناطق 
بياباني با موضوع مقابله با بيابان زايي خلط 
مبحث شده است و درحقيقت موفقيت هاي 

پروژه تثبيت ماسه ها مفهوم اساسي مقابله با 
بيابان زايي را تحت الشعاع قرار داده است. اين 

وضعيت به ويژه در سال هاي اوليه بعد از تدوين 
كنوانسيون بيشتر مشهود است؛ به طوري كه 
در مواردي كارهاي تثبيت شن كشور عين 
فعاليت هاي مقابله با بيابان زايي تلقي شده 

است.
ممكن است در اين زمينه بيشتر توضيح   

بدهيد؟
قبل از اينكه به اين موضوع بپردازم الزم 
است توضيحي درباره فرسايش خاك كه 

البته آن هم يكي از مصاديق بارز بيابان زايي 
است بدهم. باز هم تاكيد مي كنم تنها يكي 

از مصاديق، نه همه آنها فرسايش خاك است 
كه يك پديده طبيعي است. ذرات خاك ها 

ممكن است تحت تأثير نيروهايي مثال جريان 
آب يا باد كه از منشأ اصلي خود كنده شده، 

حركت كنند و باالخره در جاي ديگري رسوب 
كنند. زماني كه سرعت و نيروي عامل 

فرسايش يعني آب يا باد، بيش از ميزان 
چسبندگي و پايداري خاك باشد، اين عوامل 
مي توانند ذرات آن را از بستر اصلي خود جدا 

سازند و تا آنجا كه در توان دارند آن را جابه جا 
كنند و وقتي از توان آنها كاسته شده آن 

مواد حل شده را رسوب دهند. به هر حال 
فرسايش خاك ماهيتا يك پديده طبيعي است 

اما انسان مي تواند با دخالت خود مخصوصا 
با بهره برداري نامناسب از خاك و پوشش 

گياهي و اعمال مديريت نادرست بر سرزمين، 
آن را كامال تشديد كند و درگير عواقب زيانبار 

آن شود. عموما ما وقتي از فرسايش خاك 
صحبت مي كنيم، منظور همين نوع فرسايش 
تشديد شده است كه انسان به طور مستقيم يا 

غيرمستقيم در بروز آن تأثيرگذار است.
لطفا در ادامه تفاوت مفهوم بيابان با   

بيابان زايي را توضيح دهيد؟
مفهوم بيابان به عنوان سايه انداز يا درحقيقت 
سدراهي براي درك مفهوم واقعي بيابان زايي 

در كشور بوده است. واقعيت آن است كه 
بيابان يك اصطالح جغرافيايي - فرهنگي 

است. جايي است كه عمده ترين شاخص آن 
كمبود رطوبت، قلت بارندگي و محدوديت 

آب است و متأثر از اين وضع كمبود پوشش 
گياهي و درنهايت محدوديت عرصه هايي 

براي زيستن و زندگي. طبعا در چنين مناطقي 
پتانسيل توسعه هم اندك است.

در مناطق بياباني به طور طبيعي، وضعيت 
بوم شناختي (اكولوژيكي) از حساسيت ويژه اي 

برخوردار است يا به تعبير ديگري حساس و 
شكننده است و درصورت بهره برداري بي رويه 

از منابع محيطي آن، خيلي زود دستخوش 
بحران مي شود و يا درصورت تخريب ممكن 
است بازگشت به وضعيت اوليه آن به سادگي 

و سهولت امكان پذير نباشد. به هر حال درك 
اين واقعيت كه بيابان، بيابان است نه چيزي 

بيشتر يا كمتر، بسيار مهم است. از بيابان بايد 
توقع كمي داشت در اين صورت آن هم بر 

حسب توان، پاسخگوي اين توقع كم خواهد 
بود. در بيابان مي توان روستاهايي كوچك 
داشت. اما مسئله مهم آن است كه امروز 

مشكل بيابان زايي موضوع اصلي بيابان هاي 
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واقعي ما نيست بلكه نمود بارز آن را بايد در 
ساير عرصه هايي كه اصوال در تفكر عموم 
و به لحاظ فرهنگي در قلمرو مناطق بياباني 

نيستند جست وجو كرد.
با وجود اين، عرصه هايي كه امروز در   

كشور ما در معرض خطر بيابان زايي قرار 
دارند پهنه هايي خيلي وسيع تر از آن چيزي 

است كه از آن به نام بيابان نام مي بريم.
بله، اين موضوع كامال صحت دارد. امروز 

عرصه هايي كه در معرض خطر واقعي 
بيابان زايي قرار دارند، نه دشت هاي مناطق 

كويري و بيابان هاي مركزي ايران، نه 
شوره زارهاي كوير لوت و دشت كوير، بلكه 

سرزمين هاي وسيعي واقع در دشت هاي 
كشور و دامنه هاي حاشيه مناطق جنوبي 
البرز و زاگرس است، جايي كه به شدت 

در معرض فرسايش آبي قرار دارد. توسعه 
شهرها و سوداگري اراضي بهترين اراضي 

كشاورزي را مي بلعد. در اين مناطق بهترين و 
حاصلخيزترين اراضي براي گسترش شهرها، 

احداث شهرك هاي صنعتي، كارخانجات 
و... اختصاص مي يابد و عرصه فعاليت هاي 

كشاورزي به مناطق حاشيه اي كمتر حاصلخيز 
يا ديمزارهاي ناپايدار رانده مي شوند كه چراي 

مفرط و بي رويه دام ها در مراتع آن به شدت 
جريان دارد، سفره هاي آب زيرزميني از نظر 

كمي و كيفي در حال افت است و درمجموع 
يك جريان ناپايدار توسعه در آن حاكم است. 

به همين دليل است كه اگر يك سال بارندگي 
باشد آن سال به خودكفايي در زمينه گندم 

مي رسيم و سال بعد اگر باران كم ببارد، بايد 
ميليون ها تن گندم وارد كنيم تا غذاي اصلي 

مردم تأمين شود.
به نظر الزم است درمورد مقابله با   

بيابان زايي كه در اغلب موارد از آن با 
اصطالح بيابان زدايي ياد مي شود هم 

توضيحي بدهيد.
طبق تعريف كنوانسيون مقابله با بيابان زايي 
مجموعه فعاليت هايي را شامل مي شود كه 
بخشي از توسعه جامع سرزمين در مناطق 
خشك، نيم خشك و خشك نيم مرطوب در 
راستاي توسعه پايدار بوده و اهداف آن در 

اولويت نخست جلوگيري از كاهش تخريب 
سرزمين، در اولويت دوم احياي زمين هاي 

به طور جزئي تخريب شده و در اولويت سوم 
احياي زمين هايي است كه در مراحل اوليه 
بيابان زايي قرار دارند. اساس كار بيابان زايي 
مبتني بر فعاليت هايي است كه در چارچوب 

طرح هاي جامع صورت مي گيرد و بديهي 
است يكي از الزامات اين جامع نگري وجود 

طرح هاي جامع است. شايد نگاهي مجدد 
به ماده 2 كنوانسيون كه هدف آن را مقابله 
با بيابان زايي و كاهش اثرات خشكسالي در 

كشورها از طريق اقدام مؤثر در تمامي سطوح 
با حمايت و همكاري هاي بين المللي و ترتيبات 
مشاركتي در چارچوب يك رويه جامع همسو با 
دستور كار 21 به منظور كمك به دستاوردهاي 
توسعه پايدار مي داند بتواند ضرورت لزوم اين 

جامع نگري را بهتر و بيشتر تبيين كند.
شما در صحبت هايي كه داشتيد به اين   
نكته اشاره كرديد كه از نظر كنوانسيون 

اولويت كار در مقابله با بيابان زايي 
جلوگيري از تخريب سرزمين يا كاهش 

روند تخريب است؛ درواقع از اين نظر بايد 
گفت كه انجام كارهاي حفاظت از منابع 

سرزمين از بيشترين اهميت برخوردار است. 
آيا چنين رويكردي در كشور ما وجود دارد؟

كنوانسيون مقابله با بيابان زايي، اولويت دادن 
به فعاليت هاي حفاظتي و مقابله با تخريب 
سرزمين را در مقايسه با انجام فعاليت هاي 

بهسازي و بازسازي مورد تاكيد قرار مي دهد. 
واقعيت آن است كه بنا به داليلي چنين 

رويكردي در كشور ما به كندي صورت گرفته 
و كمتر مورد توجه و پذيرش برنامه ريزان 

قرار گرفته است تا آنجا كه با وجود ارتقاي 
دانش و معرفت پيرامون صور مختلف تخريب 
جنبه هاي مختلف زيست محيطي اعم از آب، 
خاك، پوشش گياهي، حيات جانوري، باز هم 
در شرايط حاضر شاهد تهديد كمي و كيفي 
جنگل ها و مراتع، كاهش تنوع زيستي، افت 

مستمر سطح آب هاي زيرزميني، كاهش 
كيفيت آب ها، تشديد فرسايش، نقصان 
حاصلخيزي خاك يا شور شدن خاك ها 

هستيم. 
در موارد عديده اي مبارزه با بيابان زايي بيشتر 

از آنكه معطوف به حفاظت و حمايت از ساختار 
اكولوژيك و تدوين خطوطي جهت بهره گيري 

بهينه از منابع طبيعي مناطق خشك منطبق 

با ظرفيت تحمل آنها باشد صرف فعاليت هاي 
احيايي يا اجراي كارهاي سازه اي مي شود، 

اين بدان معني است كه مثال ما نتوانيم مانع 
از سقوط آنها و ضربه مغزي شدن آنها از يك 

چرخ و فلك شويم، اما در كنار آن به دنبال 
بهترين تيم جراحي مغز و پيشرفته ترين 
تأسيسات اتاق عمل و بيمارستاني براي 

مداواي اين آدم ها باشيم.
درمورد اقدامات ملي درخصوص مقابله با   
بيابان زايي و كاهش اثرات خشكسالي و 
اينكه اصوال خاستگاه اين برنامه چيست 

و به چه نكاتي توجه دارد، توضيحي 
مي فرماييد؟

برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان زايي و كاهش 
اثرات خشكسالي را درحقيقت بايد يك سند 

ملي براي اين كار توصيف كرد. ماده 10 
كنوانسيون هدف از تدوين برنامه هاي عملي 
ملي را «شناسايي عوامل مؤثر بر بيابان زايي 

و معيارهاي عملي مقابله با بيابان زايي و 
كاهش اثرات خشكسالي» مي داند، اين برنامه 

بايد نقش مربوط به دولت، جوامع محلي و 
همچنين منابع موجود و مورد نياز را معين كند. 

طي چند سال گذشته كوشش هاي مستمري 
به عمل آمد تا برنامه اقدام ملي مبارزه با 

بيابان زايي تدوين شود.
اينك كه تدوين شده اميد است بتواند به عنوان 

يك ميثاق ملي مورد پذيرش نظام هاي 
برنامه ريزي و اجرايي قرار گيرد. نبايد فراموش 

كرد كه همانگونه كه دبيرخانه كنوانسيون 
تأكيد دارد اهميت برنامه اقدام ملي بيابان زايي 
در تدوين يك سند مكتوب نيست، بلكه ارزش 
واقعي آن در نهادينه كردن يك چارچوب قابل 
انعطاف و پويا براي مشاركت در سياستگذاري، 
برنامه ريزي، طراحي و اجراي برنامه در زمينه 

كنترل بيابان زايي، آمادگي براي مقابله با 
خشكسالي و كاهش اثرات آن نهفته است.
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