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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک
شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي طرحي متشکل از  14سازمان غير دولتي از
تمام نقاط دنياست که برای مقابله با تخریب سرزمین و بیابانزایی همکاری

می کنند

به هفتمین خبرنامه  Drynetخوش آمديد.
فهرست مطالب
اين خبرنامه بخشي از فعاليتهاي مربوط به
اخبار جهانیاخبار جهاني
پروژه  Drynetميباشد که به موضوعات
بينالمللي ،منطقهاي و ملي مرتبط با مناطق
 Drynet-1همگام با مسائل روز
خشک ميپردازد .در اين شماره گزارشی از
تجزیه و تحلیل دستاوردهای پروژ ه yDr
 -2مروری بر عملکرد فاز اول پروژه Drynet
netپس از  3سال از آغاز آن ارائه خواهد
شد .همچنین رهکارهای استمرار و تداوم
 -3پروتوکل های زیستی فرهنگی جوامع محلی
دستاوردهای آن در آینده مورد بحث قرار خواهد
 -4دامداری و تاثیرات متقابل آن با تغییرات آب وهوایی گرفت.
همانگونه که در مجله شماره  6ذکر گردید،
 Drynetدر قالب یک پروژه  3ساله و با
گزارشها و مقالهها
حمایت نهادهای رسمی وابسته به کنوانسیون
مقابله با بیابانزایی نظیر مکانیسم جهانی GM
 -1شاهزنگ یادگاری از ایل
از سال  2007تشکیل گردید .این پروژه هم
بنياد
جامعه
گردشگري
 -2الگوي ايراني توسعه
اکنون در فاز پایانی فعالیتهای خود قرار دارد.
 -3عشایر ،واسطۀ بین اقتصاد و محیطزیست
در این فاز ،اعضاء شبکه در قالب یک فرایند
-4مفاهیم  ،موانع و مولفههای بهره وري توليد در
مشارکتی ،به ارزیابی نتایج ،دستاوردها و
جامعه عشایری
اثرگذاری اقدامات انجام شده در طول اجرای
 -5مغایرت مدیریت سازه ای آب با قوانین ملی و
پروژه پرداختند .نتایج حاصل از این ارزیابی
تعهدات بین المللی
-6کشاورزی ارگارنیک توانایی تغذیه جمعیت جهان مبین تقویت جایگاه اعضاء شبکه در ایفای نقش
برای مقابله با بیابانزایی و نیز بهره مندی دست
را دارد
 -7درک ارتباط ما بین کشاورزی  ،محیط زیست و اندرکاران مرتبط در سطوح جهانی و ملی بود.
بنحوی که جوامع و نهادهای مرتبط در سطوح
سالمتی
مختلف تمایل و تاکید خود را بر استمرار و تمدید
 -8مدیریت پایدارآب و خشکسالی
پروژه ابراز داشتند..
 -9توصیه هایی برای پایش و ارزیابی بیابانزایی
 -10زنان و بیابانزایی
سومین نشست سالیانه اعضاء Drynet
با
مقابله
کنوانسیون
اعضاء
 -11نهمین کنفرانس
بمنظور تدوین الگوی شناسایی دستاوردها و
بیابانزایی
درک روشنی از برنامه های پیش رو در نوامبر
 2009در شهر رم ایتالیا برگزار گردید .برنامه
موسسه توسعه پایدار و محیط زیست
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این نشست شا مل دو بخش جداگانه بود .در
بخش اول ،نشست داخلی اعضاء برای تدوین
چهارچوب و خط مشی ارزیابی و نیز برنامه
پیش رو مورد بحث قرار گرفت .بخش دوم،
یک نشست دو روزه با دعوت از دست اندرکاران
موثر و مرتبط با مقوله بیابانزایی بود که در محل
 IFADبرگزار شد .در این بخش ،اعضاء شبکه
به تشریح عملکرد خود و برنامه های پیش رو
و بحث و تبادل نظر با نمایندگانی از سازمانها
و نهادهایی همچون ،مکانیسم جهانی،GM
سازمان خوارو بار و کشاورزی  ، FAOائتالف
بین المللی سرزمی ن  ، ILCشبکه tDeser
 Netو همچنین تعدادی از سازمانهای مردم
نهاد کشورهای توسعه یافته مبتالبه بیابانزایی
پرداختند.
ما مشتاقانه منتظر دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات
شما در باره این نشریه و نیز درج گزارشات و مقاالت
شما در ارتباط با موضوعات شماره آینده می باشیم .
آدرس ما :
خیابان آذربایجان  -تقاطع خیابان  12فروردین -
پالک 142
تهران  13169ایران
تلفن 66972973
فاکس 66400811
www.cenesta.org
وب سایت :
پست الکترونیکی :
dry-net.iran@cenesta.org
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شبکه  Drynetخود را بعنوان مرجع و نقطه
اتصال دانش بومی و محلی مرتبط با مناطق
خشک و تخریب سرزمین معرفی نموده و سعی
دارد تا با ایجاد و تقویت ارتباط جوامع محلی،
سیاستگزاران و جوامع علمی ،توجه آنان را به
اهمیت دانش بومی جلب نموده و تبادل اطالعات
و دانش را بین آنان تسهیل نماید .بدین ترتیب
پیشرفتهای علمی جنبه کاربردی پیدا کرده و
مطابق و همسو با نیاز واقعی جوامع محلی تعریف
خواهد شد .این شبکه همچنین در طول اجرای
پروژه سعی داشته تا با تقویت اعضاء ،آنان را
بعنوان دست اندرکارانی مطمئن و توانمند برای
ایجاد ارتباط بین جوامع محلی و سیاستگزاران
در سطوح مختلف ملی و بین المللی یاری نماید.
نتیجه این خط مشی ارتقاء جایگاه جوامع محلی

شبکه  Drynetبا همراهی برخی از نهادهای
و نقش آفرینی آنان در عرصه های ملی و بین
بین المللی بدنبال تداوم ،توسعه و گسترش شبکه
المللی بوده است.
می باشد .در حال حاضر تمامی اعضاء شبکه به
شرایط کنونی مناطق خشک ،ضرورت برقراری
همراه کمیته راهبردی در حال تدوین جزئیات و
و تداوم فرایندی مشارکتی برای مدیریت این
دستورالمعل مرحله بعدی پروژه می باشند.
مناطق را ایجاب می کند .در این راستا توانمند
تمرکز این پروژه در آینده نیز بر تداوم مقابله با
سازی جوامع محلی بنحوی که بتوانند خواسته
بیابانزایی در سطح جهانی و نیز بهبود زندگی
های خود را مطرح نموده و در این فرایند نقش
جوامع تحت تاثیر از بیابانزایی ،تخریب سرزمین و
آفرینی کنند ،بیش از پیش احساس می شود.
فضای تعاملی و همگرایی دست اندرکاران مختلف تغییرات اقلیمی خواهد بود.
با تشکر از توجه ،تالش و مشارکت مستمر اعضاء
در سومین نشست پروژه برای برنامه های آتی
پروژه بسیار ارزشمند بود .این فضا در واقع بازتابی شبکه طی سه سال گذشته و تمامی سازمانها،
از سیاستها و هدفگزاری پروژه ،در مسیر آینده را نهادها و افرادی که در این راستا همکاری داشته
ترسیم نموده است .سیاستهایی که بر همسویی و اند .این شبکه مشتاقانه عالقمندی خود را برای
اتحاد دست اندرکاران مختلف و تقویت همکاریها تداوم همکاری سازمانهای ذیربط و افراد عالقمند
در برنامه های آتی شبکه ابراز می دارد.
برای مقابله با بیابانزایی تاکید دارد.

اخبار جهانی
پروتوکل های زیستی  -فرهنگی
ابزاری برای توانمند سازی جوامع بومی

جوامع دامدار  -بویژه در مناطق خشک -را
بایستی بعنوان مدیران منابع ژنتیکی دامی
دانست .تولید و پرورش دامهای مقاوم در برابر
شرایط دشوار اکوسیستم از مهمترین اهداف
دامداران بومی می باشد .چرا که نژادهای بومی
دام ،قابلیت بیشتری در سازگاری با شرایط
خشکسالی و سازگاری با پیامدهای ناشی از
تغییرات آب و هوایی دارند .این قابلیتها اغلب
در نژادهای اصالح شده با روشهای مصنوعی
مشاهده نمی شود.
نقش و اهمیت دامداری سنتی و دانش بومی
مرتبط در مدیریت پرورش دام موضوعی است
که در نشریه اخیر سازمان خواروبارو کشاورزی
جهانی  FAOمورد توجه قرار گرفته است
( .)FAO, 2009در این نشریه ،استفاده از
روشهای بومی و سنتی پرورش دام در برنامه
عمل جهانی منابع ژنتیکی دامی لحاظ گردیده

است .عالوه بر این کنوانسون تنوع زیستی از
کشورهای متعاهد عضو می خواهد تا روشهای
حفاظتی در شرایط طبیعی  in-situرا اعمال
نموده و در این راستا با به رسمیت شناختن
و بهره گیری از دانش بومی و تجارب جوامع
محلی زمینه مناسب برای اعمال این روش
حفاظتی را ایجاد نمایند.
علیرغم این توافقات بین المللی ،موضوع حفاظت
در محیط های طبیعی در مورد دام متکی به
مراتع و جوامع وابسته بندرت مورد توجه و
حمایت قرار گرفته و برنامه های توسعه اصالح
نژاد دام با نژادهای غیر بومی و روشهای حفاظت
در محیط های مصنوعی  ex-situمبنای برنامه
ریزی های برخی از دولتها قرار می گیرد .جوامع
بومی دامدار اغلب از حقوقی که کنوانسیونهای
الزام آوری همچون کنوانسیون تنوع زیستی
و سایر نهادهای قانونی برای حمایت از شیوه
مدیریتی آنان تصویب نموده اند ،بی اطالع می
باشند .در چنین شرایطی پروتوکل های زیستی
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فرهنگی جوامع محلی
Bio-cultural Community
Protocols
می تواند بعنوان ابزاری موثر برای ارتقاء آگاهی
و دفاع از حقوق جوامع بومی بکار گرفته شود.
با اجرای این پروتکلها جوامع بومی می توانند
نسبت به ثبت دانش بومی و منابع ژنتیکی و
شیوه های سنتی مدیریت دام اقدام نمایند .این
تعهد نامه ها می توانند نظامهای مدیریت دانش
بومی را برای آیندگان حفظ نموده و فرایند
عملیاتی نمودن این نظامها را تسهیل نماید.
بدین ترتیب نقش جوامع محلی در قبال اجرای
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کنوانسیون تنوع زیستی مشخص و تبیین خواهد
GLOBAL NEWS
گردید .در حالی که رفته رفته موضوع BCPs
جای خود را در ادبیات کنوانسیون تنوع زیستی
و در ارتباط با مفاهیم دسترسی به اطالعات و
مشارکت جوامع بومی در منافع باز می کند ،اعضاء
شبکه  )Drynet (LPPSفعالیتهای خود را در
ارتباط با عملیاتی نمودن پاراگراف  8jکنوانسیون
تنوع زیستی ( حفاظت ژنتیکی در محیط طبیعی
 )in-situبعنوان یک ابزار قانونی و الزام آور
دنبال می کنند.
برای اطالعات بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:

• FAO. 2009. Livestock keepers
Guardians of biodiversity.
Animal
Production and Health Paper
167. Rome.
http://www.pastoralpeoples.org/
docs/
livestock_keepers_guardians.
pdf
• Natural Justice and UNEP.
2009.
Biocultural Protocols. A
Community
Approach to Ensuring the
Integrity
of Environmental Law and
Policy.
http://www.unep.org/commun y
typrotocols/
PDF/communityprotocols.pdf
• Raika Biocultural Protocol.
http://www.abs.biodiv-chm.de/
fileadmin/
ABS/documents/2009-Raika%20
Community%20Protocol%20final.
pdf

رویدادهای جهانی
سال 2010
 4-1فوریه 2010
اولین کنفرانس مركز بينالمللي تحقيقات
كشاورزي در مناطق خشك ICARDA
با عنوان امنیت غذایی و تغییرات آب و
هوای در مناطق خشک .عمان – اردن
www.icarda.cgiar.org/
Announcement/
_2009/IntlConfrnc
FoodSecurity/
 27-21فوریه 2010
چهارمین کنفرانس بین المللی سازگاری
جامعه محور با تغییرات آب و هوایی در شهر
دارالسالم – تانزانیا
هدف از برگزاری این کنفرانس تبادل
اطالعات و تصمیم گیری درباره برنامه
سازگاری جامعه محور با تغییرات آب
و هوایی و توسعه تبادل تجربیات با
کشورهایی خارج از قاره آفریقا می باشد.
به همین منظور در برنامه این کنفرانس
یک کارگاه تخصصی برای معرفی درسهای
آموخته و تجارب موفق تعریف شده است.
هدف نهایی این برنامه تبادل دانش و
تجربیات بمنظور کمک به جوامع آسیب
پذیر از تغییرات آب و هوایی می باشد.
http://community.eldis.
org/.59b70e86/
CBA%20Conference%20
Announcement.Pdf
 31-28مارس 2010

کنفرانس جهانی تحقیقات کشاورزی برای
توسعه ( )GCARDارتقاء اثر بخشی
تحقیقات بر توسعه :بنا به درخواست و
میزبانی مونته پلیه  ،فرانسه در بخش اول
x3

این نشست که با دعوت از تصمیم گیران
بلند پایه ،آزانسهای
بین المللی و ذینفعان و سازمانهای
تاثیرگذار تشکیل خواهد شد ،موضوع
نیازهای بخش تحقیقات کشاورزی و
سازمانهای ذیربط برای افزایش اثربخشی
دانش نوین برای کاهش فقر مورد بررسی
و ارزیابی قرار می گیرد .بخش دوم که در
واقع بخش اصلی این کنفرانس نیز می
باشد نشستی با حضور تمامی بخشها بوده
اودست اندرکاران مرتبط با توسعه تحقیقات
کشاورزی را شامل می شود .این دست اندر
کاران شامل کشاورزان ،مصرف کنندگان،
جوامع مدنی ،بخش خدمات ،تامین کننده
های نهاده های کشاورزی و نمایندگانی از
بخش بازاریابی می باشند.
http://www.egfar.org/egfar/
/website
gcard/2010-conferenc y
FoodSecurityAndateChangeInDryAreas_2009.
htm 20-16آگوست 2010
دومین کنفرانس بین المللی آب و
هوا ،پایداری و توسعه در مناطق نیمه
خشک( )ICID IIفورتالزا ،برزیل
هدف از این کنفرانس ارتقاء امنیت و
پایداری توسعه در مناطق نیمه خشک می
باشد .دومین کنفرانس  ICIDبا دعوت از
سیاستمداران ،دانشمندان ،و نمایندگانی از
سازمانهای مردم نهاد ،چالشها و فرصتهای
مناطق خشک و نیمه خشک را برای دست
یابی به آینده ای بهتر بررسی می کند.در
این کنفرانس ،توصیه هایی برای کاهش
آسیب پذیری و بهبود شرایط زیستی
ساکنین مناطق خشک سرتاسر جهان ارائه
خواهد شد.
/http://ictsd.org/i/events/59501
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GLOBAL
 NEWSجهانی
اخبار
موضوع مدیریت دام بایستی مورد توجه
کارشناسان تغییرات آب و هوایی قرار گیرد .چرا
دامداری و تاثیرات متقابل آن با تغییرات که نیمی از میزان انتشار گازهای گلخانه ای
آب و هوایی
در بخش کشاورزی به تنهایی مربوط به این
گویند:
می
کارشناسان
بخش می باشد .در حاشیه اجالس اخیر کپنهاگ
راه حل ساده ای وجود ندارد.
در خصوص تغییرات آب و هوا برخی از اظهار
نظر ها حاکی از تمایل گروهی برای تدوین
سیاست کاهش تعداد دام در کشورهای در
برنامه ای در مورد محدود کردن تعداد دام و
حال توسعه نتنها باعث توقف انتشار گازهای
گوشت قرمز بود .که البته به نظر می رسد این
گلخانه ای نمی شود بلکه هیچ سودی هم برای
اقدامات یک نوع پاک کردن صورت مسئله و
جمعیت فقیر وابسته به دام نخواهد داشت .این
یا پاسخی بسیار ساده و سطحی برای حل یک
سخن جمعی از کارشناسان مدیریت دام می
چالش غامض و پیچیده باشد .توجه به این نکته
باشد .برای بسیاری از مردم موضوعاتی از قبیل
الزم است که مکانیسم تولیدات دامی اساس ٌا در
گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی،
کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال
تداعی گر تصاویری چون دودهای سیاهی که
توسعه متفاوت می باشد .در کشورهای توسعه
از دودکش کارخانه ها بیرون می آیند ،امتداد
یافته شیوه دامداری از نوع صنعتی و بسته بوده
طوالنی خودروهایی که در ترافیک بزرگراه ها
و غذای دام برمبنای استفاده از دانه های زراعی
گرفتار شده اند ،دریاچه های خشک و شده و
می باشد حال آنکه در کشورهای در حال توسعه
سله بسته و یا خرسهای قطبی گرفتار شده در
و وابسته به تولیدات کشاورزی تغذیه دام عمدت ًا
یخهای ذوب شده و شناور قطبی می باشد.
با استفاده از گیاهان مرتعی و علوفه انجام می
در عین حال بندرت می توان تصاویری نظیر
شود .تحقیقات نشان داده است که عامل اصلی
شخم زدن زمین های کشاورزی ،کشت دانه
انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به روشهای
های زراعی و یا تعلیف دام را مرتبط با موضوع
دامداری صنعتی در کشورهای توسعه یافته می
تغییرات آب و هوایی تجسم نمود .درواقع جایگاه
باشد .ضمن آنکه تولیدات غیر ارگانیک این نوع
و نقش فعالیتهای کشاورزی در مباحث مربوط
دامداریها بلحاظ استفاده مفرط از مواد شیمیایی
به تغییرات اقلیم تا همین اواخر مورد غفلت
و هورمونی نقش مضری بر سالمت انسانها نیز
واقع شده بود .یافته های اخیر اثبات می کنند
داشته اند .بنابراین چاره انتشار گازهای گلخانه
که کشاورزی نقش غیر قابل انکاری در انتشار
ای از طریق دام را باید در شیوه دامداری و
گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم داشته و
تغذیه و پرورش دام جستجو نمود .در حال
از طرفی کشاورزی را بایستی یکی از اولین
حاضر مصرف بیش از حد مواد پروتئینی یکی
قربانیان تغییرات اقلیم بشمار آورد.
از چالشهای بهداشتی جوامع پیشرفته بشمار می
فعالیتهای کشاورزی نظیر :جنگل تراشی بمنظور
رود .در حالی که سوء تغذیه ناشی از کمبود مواد
ایجاد مزارع جدید ،کود دهی خاک و حمل
پروتئینی از مشکالت بسیاری از کشورهای در
و نقل محصوالت و نیز دامپروری ،قریب به
حال توسعه می باشد .این امر نشان دهنده این
یک سوم انتشار گازهای گلخانه ای را به خود
واقعیت است که تولید و توزیع فراورده های
اختصاص می دهند .در عین حال کشاورزان
دامی در کشورها متفاوت بوده و بنابراین برنامه
بخصوص کشاورزان کشورهای در حال توسعه،
های مرتبط با مدیریت دام در ارتباط با انتشار
بیش از همه در معرض تهدیدات تغییرات اقلیمی
بایستی بصورت متفاوتی تعریف شوند.
نظیر تغییر در الگوی بارندگی و تغییرات غیر
درکشورهای در حال توسعه بسیاری از مردمانی
قابل پیش بینی آب و هوایی قرار دارند.
که به دامداری مشغول هستند در واقع کشاورزان
x4

خرده پایی می باشند که دامهای خود را با علوفه
سبز و یا پس چر مزارع تعلیف می کنند و یا
اینکه مرتعداران کوچ رو می باشند و بسته به
شرایط فصول مختلف سال دامهای خود را در
مراتع ییالقی و قشالقی می چرانند .برای هر
دو گروه از این مردم امکان تغییر معیشت و
بهره گیری از سایر منابع بسیار محدود می
باشد .بعنوان مثال کل دام موجود در کشور
آفریقا تنها  3درصد از انتشار متان ناشی از دام
را بخود اختصاص داده است .این دامها اغلب
بعلت تغذیه کم تولید ناچیزی دارند و همین
امر کشاورزان را به داشتن دام بیشتر ترغیب می
کند .کارشناسان بر این باوند که موضوع انتشار
مشکل اصلی در این مطقه نبوده بلکه مشکل
اصلی در کارآیی تولید محصوالت دامی است.
کاهش کارآیی تولید دام حتی در مقادیر جزئی
از مهمترین عوامل تهدید کننده جوامع فقیر و
گرسنه در آفریقا می باشد.
هم اکنون بیش از یک میلیارد نفر از جوامع
انسانی زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند و
از گرسنگی مزمن و سوء تغذیه ناشی از کمبود
پروتئین رنج می برند .برای این مردم کاهش
تعداد دام ،یک راه حل نیست بلکه پیدا کردن
راهکارها و شیوه های پایدار دامداری تنها راه
ممکن می باشد .بسیاری از دانشمندان علوم
دامی و دام پروری آفریقا در حال حاضر راه
سومی را برای مدیریت پایدار دام جستجو می
کنند .این شیوه در واقع تلفیقی از دامداری
صنعتی و دامداری سنتی می باشد .شیوه ای
که بدون دامن زدن به فقر و سالمت عمومی
جامعه و با توجه به ظرفیت حمل منابع طبیعی
تعریف شده باشد.
برای اطالعات بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
http://www.scidev.net/en/subsuharanafrica/
opinions/no-simple-solutiontolivestockand-climate-change.htm
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گوسفند و تلقیح مصنوعی با کمترین هزینه
بیشترین بهرهوری را در دستور کار خود قرار
اخبار ایران و منطقه
دهند .ضمن اينکه عشایر باید کارهای جانبی
طرح ساماندهی صنایع دستی عشایر كشور
در راستای تقویت نقاط قوت و رفع كاستیها و از قبیل زنبورداری ،پرواربندی ،پرورش مرغ
تأمين گاز مايع عشاير براي پيشگيري
بومی ،کشاورزی ،پرورش بوقلمون ،پرورش دام
موانع فراوری تولید بهینه صنایع دستی عشایر
از تخريب مراتع
كشور از طرحهای مهم سازمان امور عشایر است سنگین ،را در کنار دامداری خود داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد ،مديركل
ايشان همچنين اظهار کرد که دولت با پرداخت
كه در جلسات استانهای پایلوت مورد بررسی
امور عشاير خراسان رضوي گفت :به منظور
تسهیالت بانکی باید به قشر زحمتکش و
قرار میگیرد .استانهای پایلوت این طرح شامل
پيشگيري از تخريب مراتع ،گاز مايع در اختيار
عشایر و نهادینه کردن دانش بومي و نوین آنها
استانهای :آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
اشاره
عشاير قرار ميگيرد .علياكبر معمارزاده با
کمک کند
خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان ،فارس،
.http://www.roostanews .
به آغاز كوچ بيش از  300خانوار عشاير كوچرو از كهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری،
استان به مناطق قشالقي استان گلستان گفت:
كرمان ،اصفهان ،اردبیل ،و گلستان میباشند.
عشاير استان پس از بهرهبرداري از تهچراي
گفتنی است كه در حال حاضر  35درصد صنایع فانوسهاي خورشيدي براي نخستين
مزارع ،همه ساله با شروع فصل سرما به مناطق دستی كشور توسط جامعه عشایری تولید میشود بار چادرهاي عشاير منطقه ييالقي الر را
قشالقي كوچ ميكنند .وي با بيان اينكه به
روشن کرد.
كه به لحاظ مرغوبیت از بهترین نوع صنایع
منظور پيشگيري از تخريب مراتع ،گاز مايع
مسئول امور عشاير شميرانات و تهران با اعالم
دستی میباشد/http://ashayeri.kr.ir .
مورد نياز عشاير در محل استقرار آنها تأمين
اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ايانا گفت :اين
ميشود گفت :به منظور برخورداري عشاير از
فانوسها از صبح تا زماني که آفتاب وجود دارد،
 25درصد گوشت مورد نياز کشور
شارژ ميشوند و نور آن تا چهار ساعت در زمان
خدمات بهداشتي و درماني و دامپزشكي ،راههاي توسط عشاير توليد ميشود
ارتباطي ،آموزش و پرورش و سوخت زمستاني
تاريکي هوا دوام خواهد داشت .محسن بختياري
مدیرکل دفتر امور تعاونیها و مشارکتهای
مورد نياز عشاير ،هماهنگيهاي الزم از طريق
مردمی سازمان امور عشایر کشور گفت :ساالنه افزود :عالوه بر اين ،يونيتهاي خورشيدي
دستگاههاي ذيربط در استان گلستان به عمل
نيز که شبيه موتور برق عمل ميکند براي
یک میلیون تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور
نخستين بار در اين منطقه به بهرهبرداري رسيد.
آمده است http://www.farsnews.net/ .است که  25درصد آن توسط عشایر تولید
".newstext
وي با اعالم اينکه اين يونيت ،بدون هيچ سر
میشود.
و صدايي ،حدود  140وات ساعت برق توليد
بررسی ساماندهی صنایع دستی عشایر
ميکند ،خاطرنشان کرد :المپهاي استفاده شده
كشور در نشست استانهای پایلوت
در اين سيستم از نوع  LEDو کم مصرف است
به منظور ساماندهی صنایع دستی عشایر
که ميتواند چهار تا پنج چادر را روشن کند.
كشور ،نشست استانهای پایلوت با حضور حسن
بختياري افزود :اين طرحها به صورت پايلوت
ایرانپاك مدیركل امور تعاونیها و مشاركت
در منطقه ييالقي الر اجرايي شده است و در
مردمی سازمان امور عشایر و مدیران كل و
صورت مثبت بودن نتايج ،به توليد انبوه خواهد
مدیران عامل اتحادیههای عشایری استانهای
رسيد و براي کليه عشاير قابل استفاده خواهد
پایلوت هجدهم و نوزدهم آذرماه در استان
بود.
به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور ،حسن
گلستان برگزار شد.
ايرانپاک ،ظهر سه شنبه در بازدید از محل
ییالقی میانبند و فعالیتهای شرکت تعاونی
نمونه کشور در نیشابور افزود :جمعیت عشایر
در سراسر ایران یک میلیون و  200هزار نفر
است که با دارا بودن حدود  24میلیون رأس
دام سبک در هر سال ،مقدار  180هزار تن
گوشت قرمز 430 ،هزار تن شیر و  36هزار تن
پشم تولید میکنند .وی خاطرنشان کرد :عشایر
باید با روشهای نوین و بهگزینی نژادهای برتر
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معرفي سازمانهاي مردم نهاد ملي
اخبار ایران و منطقه

مشاركتي منابع طبيعي و ساير دارائيهاي
مؤسسه توسعه پايدار و محيطزيست
جوامع محلي ،نهادهاي مديريت سنتي
آبخيزداري ،آبزيان ،آب ،مرتع ،جنگل و حيات
وحش)؛
	•جلوگيري از بيابانزایي از طريق اصالح
موسسه توسعه پايدار و محيط زيست به عنوان
سياستها و برنامههاي عمل در سرزمينهاي
يک سازمان مردم نهاد ،اساس کار خود را در
خشك و نيمه خشك؛
خدمت به جوامع بومي و محلي بويژه جوامع
	•تقويت سنتهاي احيا و مديريت مراتع توسط
عشايري و روستايي متمرکز کرده است.
عشاير دامدار كوچرو،
موسسه جوانان حافظ زمين (دامون)
اين مؤسسه عمده توان و نيروي خود را در عرصه 	•شناخت و پيش آگاهي آب و هوا و معماري
حفاظت از منابع طبيعي ،حفاظت از طبيعت،
اقليمي و سنتي؛
ارتقاء ظرفيت و توانمندکردن جوامع روستايي و
	• تاكيد در بهبود وضعيت زيستمحيطي در همه
عشايري ،دستيابي به کشاورزي پايدار و ارگانيک
امور علمي ،عملي و اجرائي.
و ...در سطوح مختلف به کار ميگيرد ،تا با تاثير
بر سياستگذاريها بتواند ،با دست تواناي تمام
تاريخچه و مشخصات مؤسسه
موسسه جوانان حافظ زمين ،از پاييز  1379به
گروههاي ذيحق و ذينفع ،رسالت خود را به انجام اين مؤسسه پس از پيروزي انقالب اسالمي
رساند.
همت جمعی از دانشجويان منابع طبيعی و زمين
ايران ،با نام مشابهي در سال  1358به ثبت
هدفهاي موسسه
	•افزايش ظرفيتها و توانمندکردن جوامع محلي
از طريق بکارگيري رويکردهاي مشاركتي
توسعه با هدف پايداري معيشت ،برابري
اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي؛
	•داشتن نقش پل ارتباطي بين جوامع روستايي،
عشايري و سازمانهاي دولتي ،در رفع
مشكالت اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي
جامعه؛
	•کمک به تامين بهداشت جوامع محلي،
بهداشت محيط زيست و كنترل آلودگي؛
	•كمك به تدوين سياستهاي مناسب ملي و
بينالمللي در امر توسعه پايدار؛
	•ارتباط و آموزش دو طرفه با جوامع محلي؛
	•جلب سرمايهگذاري و تالش در توسعه
انرژيهاي نو (خورشيد ،باد و بيوگاز)؛
	•تحقق كشاورزي پايدار از طريق بكارگيري
روشهاي كشت آلي و غيرشيميايي؛
	•همگرداني ميراث طبيعي و فرهنگي (مديريت

	•انرژيهاي نو؛
	•مديريت همگرداني منابع طبيعي؛
	•برگزاري کارگاههاي آموزشي  -مشارکتي در
ارتباط با مسائل محيطزيست و مديريت پايدار
منابع طبيعي؛
	•شرکت در اجالس و همايشهاي بينالمللي؛
	•انتشارات و توليدات سمعي و بصري.

شناسی ،در جهت اشاعه فرهنگ منابع طبيعی و
رسيده بود که به علت تغيير زمينههاي كاري
ايجاد نگرش تخصصی به محيطزيست ،فعاليت
و نيازهاي در حال تغيير كشور ،با نام مؤسسه
خود را آغاز نمود.
توسعه پايدار و محيط زيست در سال  1370به
شناسايی معضالت موجود در مسير حفظ و
شماره ثبت  6331مجدداً به ثبت رسيد.
مؤسسه توسعه پايدار و محيطزيست عضو اتحاديه گسترش منابع طبيعی ،ارتقاء آگاهی عمومی
جهاني حفظ طبيعت ( )IUCNو رابط منطقهاي در مورد اهميت منابع طبيعی ،تالش در جهت
جلوگيری از تخريب منابع طبيعی و احياء اين
غيردولتي براي تسهيالت جهاني محيط زيست
منابع و ارتقاء سطح بنيه علمی پژوهشها و
( )GEFو معاهده بيابانزدایي سازمان ملل
تحقيقات به عمل آمده در کشور ،اهم اهداف اين
( )UNCCD-RIODاست.
انجمن به شمار میروند.
همچنين اين مؤسسه از سال  ،1380ميزبان
كميسيون سياستهاي زيستمحيطي ،اقتصادي و جوانان حافظ زمين در طول  9سال فعاليت خود،
اجتماعي اتحاديه جهاني حفظ طبيعت ( IUCN/تالش کرده با اجرای فعاليتهايی چون برگزاری
سمينارها و دورههای آموزشی ،جشنوارهها و
 )CEESPدر ايران ميباشد .زمينههاي كاري
گراميداشتها ،و همچنین اجرای طرحهای
كميسيون فوق عبارتند از :معيشت پايدار،
همگرداني منابع طبيعي ،امنيت زيست محيطي و تخصصی زيستمحيطی با همکاری نهادها و
سازمانهای مختلف محلی ،ملی و بینالمللی در
تجارت و محيط زيست.
جهت اهداف ياد شده گام بردارند.
عرصههاي فعاليت اين مؤسسه عبارت است از:
	•توسعه پايدار؛
	•كشاورزي پايدار و حفظ محيطزيست؛
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مردم نهاد عضو شبکه Drynet
هاي
اخبارسازما
معرفي
منطقه
ایرانن و

موسسه Both ENDS

موسسه LPPS

کوچنده ( )WAMIPميباشد.
http://www.lpps.org/

موسسه OLCA

در سال  ،1986نمايندگاني از  15سازمان
زيستمحيطي کشور هلند براي بحث پيرامون
همکاري با هزاران سازمان زيستمحيطي موجود
در کشورهاي در حال توسعه گرد هم آمدند ،تا
بدين ترتيب فعاليت موسسه Both ENDS
به شکل رسمي آغاز گردد .این موسسه با
هدف دستیابی به جهانی با شرايط عادالنهتر ،با
منابع پايدارتر و معيشت پايدار فعاليت مينمايد.
سازمانهاي جوامع مدني ( ،)CSOsدر تحقق
اين اهداف نقش بسزايي دارند ،.به همين دليل،
حمايت و تقويت اين سازمانها ،در دستور کار
اين موسسه قرار دارد .موسسه Both ENDS
در حمايت از صدها سازمان زيستمحيطي در
آفريقا ،آسيا ،آمريکاي التين و کشورهاي اروپاي
مرکزي و شرقي فعاليت نموده است .عمده اين
فعاليتها عبارت است از:
	•تامين منابع مالي طرحهاي مختلف؛
	•ايجاد شبکههاي مرتبط در خارج و داخل
کشورها؛
	•جمعآوري اطالعات مربوط به طرحها؛
	•برقراري ارتباط با سياستگذاران و شرکتهاي
معتبر در سطح محلي ،ملي و بينالمللي؛
	•ارتقاء جايگاه و حقوق جوامع بومي.
اين مؤسسه همچنين همکاري خود را با
سازمانهاي محلي و بومي فعال در عرصههاي
مختلفي چون مديريت جنگلها ،تاالب ،نواحي
خشک و حفاظت از مناطق تحت خطر سيالبها،
آغاز نموده است.

سازمان رفاه دامداران سنتيLokhit Pashu( ،
 )Palak Sansthanدر سال  1996با هدف
حمايت از شترداران کوچروي منطقه رايکا
( )Raikaدر مواقع بحراني و حساس شکل
گرفت.
فعاليتهاي اين موسسه بر پايه تعامل نزديک
با جوامع بومي و عشاير کوچرو تا به امروز ادامه
يافته و امروزه اهداف آن تا توسعه دامداران سنتي
با محوريت مردم و مديريت پايدار تنوع زيستي
با تکيه بر اکوسيستمهاي غني ،گسترش يافته
است.
سازمان رفاه دامداران سنتي در شهر صدري ايالت
راجستان قرار دارد .اين ايالت در غرب هندوستان
واقع شده و از نواحي خشک و در معرض بياباني
شدن محسوب ميگردد .دامداري به شکل سنتي
و عشايري ،تنها منبع درآمد ساکنان اين منطقه
را تشکيل ميدهد و به همين دليل ،تعامل انسان
با حيوان از جايگاه خاصي در فرهنگ روستايي
مردم راجستان برخوردار است .ايالت راجستان به
زيستگاه شترهاي يک کوهانه و نژادهاي برتر
دام ،مشهور است .عمده فعاليتهاي LPPS
عبارت است از:
	•وزش فنآوريهاي مناسب به دامداران؛
ش بومي دامداران با هدف
	•مستند نمودن دان 
حفاظت از ميراث طبيعي منطقه رايکا؛
	•برگزاري کارگاهها و همايشهاي مرتبط.
سازمان رفاه دامداران سنتي عضو شبکه LIFE
 http://www.bothends.org/وابسته به سازمانهاي مردم نهاد ،شبکه عشاير
کوچروي هندوستان و اتحاديه جهاني عشاير
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موسسهOLCA (Latin American
Observatory for Environmental
 )Conflictsکه در کشور شيلي واقع شده،
با هدف انجام تحقيقات زيستمحيطي و حل
اختالفات و تعارضات مربوطه در منطقه آمريکاي
التين ،فعاليت خود را آغاز نموده است .حمايت
از جوامع بومي از طريق افزايش ظرفيت آنها در
حل تعارضهاي موجود ،فراهم نمودن موقعيت
گفتگو و فرصت استفاده از تجارب موجود در
حل اختالفات زيستمحيطي ،عمده فعاليتهاي
موسسه  OLCAرا تشکيل ميدهد .ساير
فعاليتهاي اين موسسه عبارت است از:
ارائه آموزش ،راهنمايي و حمايتهاي الزم
به گروههاي مختلف مردم (جوامع بومي،
کشاورزان و ماهيگيران) جهت حفاظت و مديريت
محيطزيست و احقاي حقوق مربوط به آن؛
ايجاد فضاي الزم جهت اشتراک تجارب
زيستمحيطي جوامع بومي مختلف؛
تقويت و توسعه شبکههاي منطقهاي در حمايت
از راهحلهاي مردممحور (جامعه محلي) براي
مقابله با مشکالت زيستمحيطي.
http://www.olca.cl/
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گزارشها و مقالهها

اخبار ایران و منطقه

بزرگ ايل به راه ميافتد ،کوچ مدير داشت و
از مشخصههاي شهاز است .او به صداي چوپان
شاهزنگ یادگاری از ایل
آشناست و دستورات او را به خوبي رعايت ميکند چون از او دستور ميرسيد بار و بنه را باز و
بهمن افراسيابي ،کارشناس ارشد و معاون دفتر
سيه چادري که مخصوص زمان کوچ بود با
و به هر طرف که او دستور دهد گله را هدايت
امور مراتع
چند پايه موقت برفراشته ميشد .چوپانان گله را
ميکند .در خروج گله از آغل ،او پيشتاز است.
آرام و آهسته ،با نواي «قروم قروم» شهاز پيش
اگر قرار باشد گله از رودخانه عبور کند او اولين
شاهزنگ ،زنگ مدرسه نيست اما داستانش
خواهد بود که بايد به دستور چوپان لبيک گويد و ميبردند .صداي زنگ شهاز صداي دوستي بود و
شيرين و شنيدني است .من قشقائيام چون
شاهزنگ بر گردنش باشد به آن شهاز ميگويم و به آب بزند .در فصل بهار که گوسفندان مجبورند رضايت مرتع از گله و گله از مرتع و چوپان از هر
دو .آهنگ زنگ شهاز با کوچ و حرکت کوچ ،با
اما خادم سنگسري است و به آن پازنگ ميگويد .به دلیل وجود حشرهای با نام محلی «پله» سر
گياهان سبز طبيعت هماهنگ بود .خبري از کوچ
خود را زیر شکم یکدیکر پنهان کنند ،حرکت
ممکن است شهاز در ايالت مختلف نامهاي
زود هنگام و ماشينهاي حامل بار و بنه و گله
ديگري داشته باشد .داستان از آنجا شروع ميشود دادن گوسفندان در این وضعیت در مرتع سخت
خواهد بود ،در آنجا باز شهاز با شاهزنگش گله را نبود .زنگ شهاز ،زنگ رعايت بود و نظم .بار
که بگويد او کيست؟ کجاست؟ و براي چيست؟
و بنه و سواره و پياده کوچ را مدير کوچ هدايت
پراکنده و به حرکت در ميآورد.
يادم ميآد و نوايش هنوز در گوشم طنينانداز
ميکرد و گله را چوپان و شهاز .نداي شاهزنگ
است .تک نواي «قروم قروم» آن با صداي هي در گذر از کوهستانهاي صعبالعبور او علمدار
گله است .چون فصل چيدن موي بزها فرا رسد ،شهاز از قشالق تا ييالق آرام بود و پيوسته و
هي چوپان در دشتهاي سبز «چاه زال و چاه
چون به ييالق ميرسيد سرزمينش سبز بود و
او اولين است که بايد اصالح شود .او بيشتر از
مارو » که پوشيده از علفهاي يکساله بود در
ديگران با چوپانان سر و کار دارد و اگر سرکشي رنگارنگ ،سيه چادرها در ميان کوهپايهها صفايي
اواسط اسفند ماه سکوت دشت را ميشکست.
دوچندان به حوزههاي آبخيز ميبخشيدند .خبري
شاهزنگ را در محل ما استاد سهراب ميساخت ،کند گاهي مورد ضرب و شتم قرار ميگيرد.
از صداي تبر و تيشه و خيش نبود و آنان خود
جنس آن از آهن بود و نوايش با نوع قرار گرفتن اولين دامي که به سر سفره علوفه مينشيند
را صاحب بيچون و چراي چراگاهها ميدانستند.
اوست در نوشيدن آب با شاخهايش اطرافيان را
زبونک و اندازهاش فرق ميکرد .چوپانان اگرچه
گوشهايشان به واگذاري ،اشتغال و ...تخريب و
از نزديک با داغ گله  ،صاحب گله را ميشناختند دور ميسازد .در پيمودن ايلراه هرجا که ايل
راه باريک شود او يار و مددکار چوپان از گذرگاه تصرف ناآشنا و فقط به صداي «قروم قروم»
اما صداي «قروم قروم» شهاز از دور دست گله
شاهزنگ شهاز آشنا بودند.
تنگ است.
را معرفي ميکرد .چوپانان با نواي شاهزنگ
باگذشت زمان ،شهاز پير و فرتوت گرديد .ديگر
همسايگان ،آشنا نبودند .شبانگاهان که براي شب يادم ميآيد آن روزها نواي «قروم قروم»
نواي شاهزنگش طنينانداز دشتهاي سبز ديروز
چرا در فصل بهار گله را از آغل خارج ميکردند ،شاهزنگ شهاز آهسته و پيوسته بود و او گله
و خشک امروز نيست .استاد سهراب ديگر زنگ
را در مرتع آرام ميساخت و نواي شاهزنگش
در تاريکي شب نواي شاهزنگ شهاز معرفي
نميسازد« .قروم قروم» زنگهاي پوسيده تند و
آرام بخش چوپان بود .او بین چوپان و گله بود.
صاحب گله بود.
نامنظم گرديده ،ديگر آبي در رودخانه نيست که
مسئول پراکنش دام در مرتع بود .اگر خان ايل
او را به گردن پازنهاي درشت اندام که قدرت
داشت و چوپان گله ،گله سرگل داشت و او رهبر شهاز علمدار عبور گله از آن باشد.ديگر شهاز از
جنسي را از او گرفته بودند و يا بزهاي سرکش
چوپان دستور نميگيرد و آتش افروخته نميگردد
هيکلدار نازا ميانداختند .چوپانان از بچگي آنان گله بود .چون به دقت حرکت به سوي يورد
ميرسيد نواي شاهزنگ تندتر ميگرديد و آهنگ تا شهاز از ميان آن بگذرد از قشالق خداحافظي
را شناسايي و ميدانستند زماني آنان رهبر گله
کند.
حرکت گله با نواي شاهزنگ شهاز هماهنگ
خواهند شد .در جواني به گردن آنها زنگهاي
امروز نداي کوچ از درون شهر به گوش چوپان
ميشد.
کوچکي ميانداختند تا آداب و رسوم بزرگي و
چون به هنگام کوچ از قشالق به ييالق ميرسيد ،ميرسد و کوچ مدير ندارد و شهاز سوار بر
رهبري را ياد بگيرند.
صبح حرکت ،آتشي به فاصله ده متري کاميون است.
آنان چون مفتخر به شاهزنگ ميشدند به درجه در اولين ِ
توسط صاحب گله افروخته ميشد و شهاز در
شهاز و يا سرگلي نائل ميگرديدند.
سرستون حرکت قرار ميگرفت تا با گذر از ميان
قشقائيها به سرگل يعني دامي که جلودار گله
آتش افروخته از قشالق خداحافظي و به ييالق
است شهاز ميگويند .او جايش هميشه در چند
حرکت نمايد.
متري جلو گله است.
ايل با دستههاي طايفه ،تيره ،و بنکو با نداي
تکبر ،غرور و سر به هوا رفتن با هيکلي درشت
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عشایر ،واسطۀ بین اقتصاد و
محیط
زیستایران و منطقه
اخبار

علی اکبری ،پژوهشگر

مقدمه
شيوه زيست مبتني بر كوچ (كوچندگي) ،از
متقدمترين اشكال حيات اجتماعي است كه
از اولين دوران شكلگيري زندگي اجتماعي
انسانها تاكنون تداوم داشته است .صاحبنظران
را عقيده بر اين است كه در تاريخ ده هزار ساله
حيات فرهنگي ايران ،در كنار الگوي زيستي
يكجانشيني ،كوچندگي نيز هميشه با آن همراه
بوده است و اين نوع زندگي ،پديدهاي جغرافيايي
و فرهنگي است .عدهاي نيز بر اين عقيدهاند كه
كوچندگي در ايران پديدهاي متأخّ ر است كه به
خصوص با ورود تركان به ايران ،تقويت شده و
بيشتر سر و سامان پيدا كرده و ترويج آن هم
بيشتر متأثر از ناامنيها و عوامل سياسي بوده
است تا عوامل و زمينههاي جغرافيايي و اقليمي .
بهرحال شیوهی زیست عشايري ،واقعيتي است
كه در طول تاريخ ،از مادها و پارسها گرفته
تا دولت مدرن در ايران وجود داشته و عالوه
بر تأثير شاخص در امور اقتصادي و اجتماعي،
هميشه اثر اين نوع زندگي بر رفتار سياسي
حاكمان نيز ديده شده است .امروزه نيز عشاير
با بهرهبرداري از زمينهاي حاشيهاي ،استفاده
از مناطق صعب العبور و غير قابل دسترس و
بهرهگيري از پسچر مزارع ،نقش تعيين كنندهاي
در مديريت زمين و توليد مواد پروتئيني داشته و
كارآمدترين گروه در بهرهبرداري بهينه از زمين
و مؤثرترين شيوه همزيستي با طبيعت را دارا
هستند.
صرفنظر از عوامل محيطي و محدوديتهاي
جانبي ،بدون ترديد استفاده از مراتع با تكنيك
كوچ اگر با محيط سازگاري نداشت و از توجيه
اقتصادي برخوردار نبود ،قرنها پيش دوران آن
بسر ميآمد .پايداري و تداوم اين شيوه زيست
در كنار تحوالت شگرف تكنولوژيكي ،ارتباطات
و پیشرفت های اقتصادي ،اجتماعي و  ...از
طرف ديگر موانع و چالشهاي بيشمار دروني
و بيروني و تغييرات تأثيرگذار شرايط محيطي،

بيانگر توان سازگاری با محيط است که خود
معلول وضعيت جغرافيايي و اقليمي است.
برنامهريزان ( ،)Plannersبه دلیل پیش فرض
نادرست ،تقريب ًا بدون استثناء تالش نمودهاند
كه شیوه ی معیشت عشايري را به چيزي غير
از آنچه هستند تغيير دهند و بهمين جهت،
عشاير به حاشیه رانده شده و در سياست¬هاي
توسعهاي و فعاليتهاي اجرايي حداقل خدمات را
دريافت كردهاند.
جوامع عشايری
حدود  40درصد از كره زمين را مناطق خشك
و نيمه خشك تشكيل ميدهند  .ناپايداري،
نزوالت جوي كم ،ريزشهاي غير قابل
پيشبيني و ناموزون ،خشكساليهاي پيدرپي
و دورهاي ،رطوبت اندك ،تبخير زياد و اختالف
دماي قابل مالحظه بين گرمترين و سردترين
مناطق ،از ویژگیهای جدايي ناپذير اينگونه
اكوسيستمها است .اگر مراتع كوهستاني و
ارتفاعات را نيز بدان بيفزائيم بخش عمدهاي از
جهان را قلمرو كوچندگان در برميگيرد .ايران،
خاورميانه ،آسياي ميانه و شمال آفريقا از جمله
مناطقي هستند كه به اقتضاي شرايط اقليمي و
جغرافيايي ،كوچندگي و زندگي عشايري از قديم
در آن رواج داشته است.
عشاير به همراه اكوسيستمهاي خشك و نيمه
خشك و قلمرو خود ،مجموعهاي غیر قابل
تجزیه ،بسيار با اهميت از نظر جمعیتی نیز،
اقليت قابل مالحظهاي را تشكيل ميدهند که
از روابط اقتصادي واجتماعي بسيار نزديکي
نيز با یکجانشینان برخوردارند (1999M.
.) .Niamir-F
حركت از نقطهاي به نقطه ديگر ،صرفنظر از
ابعاد و اشكال آن ،و سازش فرهنگي جغرافيايي
با شرايط محيطي از ويژگيهاي مشترك آنان
است كه با تكيه بر دانش بومي و تجارب
طوالني مدت خود ،مطلوبترين سازگاري و
همزيستي با طبيعت را دارا هستند.
درکشورهايي با منابع طبيعي و محيط
جغرافیایی مشابه کشور سومالي ،دامداري
عشايري در بهرهبرداري از مراتع توام با کوچ و
9

مهاجرت ،به عنوان پر بازده ترين شيوه زندگي
اقتصادي ،درآمدزا و سازگار با طبيعت در چنین
اکوسیستمهاست (.).J.Janzen,and…1993
جامعهي عشاير ايران
جدول شماره  1روند تحوالت جمعيتي جامعه
عشاير ايران را نشان ميدهد .گر چه نسبت
جمعيت اين جامعه بر اساس سرشماري سال
 1377حدود 2/2در صد جمعيت كشور را
دربرميگيرد ،اما قدر مطلق جمعيت عشاير در
چند دهة گذشته چندان تفاوتي نكرده است.
با وجود همة محدوديتها ،موانع و تنگناهاي
محيطي ،برنامهریزیهای نادرست ،رشد جمعيت
كشور و توسعه مراكز شهري و روستايي،
رفتارهای پيشداورانه برنامهریزان و تالش
برای حذف عشایر از گردونه برنامههای توسعه
و دريافت سهم ناچيزي از خدمات دولتي،
حمايتهاي ترجيحي از بخش زراعت ،كاهش
كمي و كيفي مراتع و بسته شدن مسيرهاي
حركت عشايري به ويژه در سالهاي پس از
انقالب اسالمي ،جابجایی از ییالق به قشالق
و بر عکس کماکان وجود دارد و تنها شيوة
كوچ در بسیاری موارد ،و به ناگزیر ،از سنتي به
نيمه ماشيني تبديل شده ولي ماهيت آن از بين
نرفته است .هنوز ميليونها رأس دام با صدها
هزار انسان ،سالي دوبار از قشالق به ييالق و
بالعكس ،بدون توجه به مرزبنديهاي تقسيمات
كشوري ،گاه تا يك هزار كيلومتر مسافت را
دوبار در سال طي ميكنند.
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در سال است كه در مقايسه با ميانگين جهاني،
جدول  1-تحوالت جمعيتي عشاير ايران
 850ميليمتر در سال ،تفاوت محسوس و چند
اخبار ایران و منطقه
برابر کمتر دارد .در ايران ساالنه حداكثر به 130
درصد نسبت به كل
جمعيت عشاير
جمعيت كل کشور
سال(هجري –
ميليارد متر مكعب آب دسترسي وجود دارد و
كشور
کوچنده (نفر)
(نفر)
شمسي)
طبق بررسيهاي انجام شده بين  5 10-درصد
از ايام سال ،در كشور ایران بارندگي وجود دارد
25
1/900/000
7/654/000
1260
كه ميزان بارش ،زمان ريزش و پراكنش آن هم
20
2/500/000
10/000/000
1290
بسيار متغير و ناپايدار است.
بیش از  53درصد از سطح کشور را مراتع
10/5
2/000/000
21/000/000
1342
تشکیل میدهند 8 .درصد مراتع با پوشش
10
2/500/000
25/780/000
1345
متراکم 26 ،درصد با پوشش نیمه متراکم و 66
7/2
2/410/000
32/818/000
1354
درصد با پوشش کم تراکم هستند 25 .درصد
ارزش هر هکتار مراتع مربوط به تولید علوفه و
7
2/400/000
33/200/000
1355
 75درصد آن مربوط به ارزشهای زیستمحیطی
2/3
1/152/099
50/650/000
1366
است .بنابراین حفظ ،احیاء ،توسعه و بهرهبرداری
از مراتع بیش از آنکه از دیدگاه تعلیف دام دارای
2/2
1/304/089
60/055/488
1377
اهمیت داشته باشد از نظر زیستمحیطی ارزشمند
مأخذ :برداشت از منابع مختلف (مندرج در مجموعه اسناد و برنامههاي عشايري در برنامه  5ساله چهارم توسعه)
است .جامعهی عشایری تنها گروهی هستند که
با نگرشی دوجانبه ،هم از علوفه آن برای پرورش
دامهای خود بهرهبرداری میکنند و هم از
اطالق میشود  .ویژگیهای بیابانها عبارتند از :محیطزیست حفاظت میکنند زیرا حیات و بقای
حدود  60درصد از عرصههای جغرافيايي و 80
خودشان در گرو آن است.
درصد از حوزههاي آبخيز كشور كماكان در قلمرو بارش کم ،دمای باال با دامنه نوسان شدید؛
بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی،
كوچندگان است و بالغ بر ده برابر نسبت جمعيتي تبخیر زیاد .تبخیر تقریبا بیش از دو برابر بارش
جمعیت دامی کشور حدود  124میلیون واحد
است و باد عامل اصلی تخریب و فرسایش
خود در تهيه گوشت قرمز و تامین مواد مصرفي
دامی اعالم شده که حدود  83میلیون واحد دامی
محسوب میشود؛
ارگانيك کشور نقش دارند . .جامعه عشايري
آن وابسته به مرتع هستند .این در صورتی است
1.1خشکسالیهای دورهای و گاه شکننده؛
عليرغم دريافت سهم ناچیزی از خدمات دولتي
که مراتع موجود کشور تنها میتواند جوابگوی 37
2.2پوشش گیاهی بسیار فقیر و پراکنده .بیابانها
و امكانات رفاهي ،زمينههاي اشتغال بيشتري را
اغلب بین  15تا  30درجه شمالی و جنوبی قرار میلیون واحد دامی در مدت یک سال را تامین
فراهم ساخته است .در سال  1377نسبت جمعيت
نماید .مطابق این آمار در حال حاضر بیش از 2/2
گرفتهاند و به دلیل نزول جریانهای هوای
فعال به  2/51درصد و نرخ بيكاري به  9/3درصد
برابر ظرفیت مجاز از مراتع کشور بهرهبرداری
خشک از باالی تروپوسفر به پایین ،بخار آب
رسيده است كه در مقايسه با نرخ بيكاري در كل
میشود و معیشت بیش از  900هزار خانوار
در این مناطق کم شده و هوا بیش از حد
كشور ،كه در سال هاي اخير همواره حدود 14
روستایی و عشایری به بهرهبرداری از مراتع
خشک میگردد؛
درصد بوده است ،اندك ميباشد.
وابسته است .بدین ترتیب افزایش تعداد بهرهبردار
3.3خاکهای این مناطق دارای مواد آلی کم و
نگاهي به اقليم ايران
و دام سبب شده است که استفاده از مراتع ایران
اغلب جوان و کم تحول یافته هستند.
ايران كشوري است كوهستاني و متوسط ارتفاع
به شکلی غیر اصولی افزایش یافته و نظارت و
شرایط خشک حاکم بر جغرافیای ایران باعث
آن باالتر از  1700متر ميباشد كه  70درصد از
کنترل بهرهبرداری از مراتع را ضروری مینماید.
گستردگی بیابانها شده است .در حال حاضر
مساحت آن باالي هزار متر ارتفاع قرار گرفته
بر اساس گزارش سازمان خواربار جهاني
سرانه بیابان در کشور  5/0هکتار است در
است .حداقل  50درصد آن را بلنديها تشكيل
( )FAOاز بين  40نوع سانحه طبيعي ثبت شده
حالی که سرانه جهانی آن  /22هکتار میباشد.
ميدهند و حدود یک چهارم آن را نيز بيابانها
در جهان 31 ،نوع آن در ايران قابل وقوع است
بیابانهای ایران در  18استان و  97شهرستان
در برميگيرند .بیابانها به مناطق دارای اقالیم
گسترده شده و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور و ايران جزء ده كشور اول بالخيز دنيا محسوب
فراخشک و خشک که میزان متوسط بارندگی
ميگردد .بر همين اساس ،حدود  60ميليون
را احاطه کرده است.
سالیانه آن کمتر از  /1میلیمتر و درصد پوشش
ميانگين بارندگي در كشور كمتر از  240ميليمتر نفر از ساكنين كشورهايي مثل ايران ،پاكستان
گیاهی چند ساله آن کمتر از ده درصد باشد
10
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و افغانستان در طول سالهاي  2000و 2002
خشكسالي شديدي را تجربه نمودهاند كه حدود
ایرانميوباشد.منطقه
اخبار سهم ايران
یک سوم آن
يك چهارم قلمرو كشور ايران قابل كشاورزي و
كشت و زرع ميباشد و بقيه منابع طبيعي است
و عشاير در همزيستي با طبيعت توانستهاند از
طريق دامداري سنتي ،مراتع و علفزارها را به
غذا و گوشت و فراوردههاي لبنياتي تبديل نمايند.
شرايط اقليمي ،استعداد طبيعي و توان محيطي
جغرافياي ايران ،نوعي سازش فرهنگي با محيط
را پيش آورده است كه با استفاده از فنون و
تكنولوژي ساده ،محيط غير قابل كشت را براي
بشريت به خدمت گرفته و از  8000سال پيش
تاكنون يكي از مناطق عشاير خيز جهان بوده
است (امان الهي.)282 ،
ميتوان ادعا كرد كه عوامل زير در پيدايش،
تكوين و تداوم زندگي عشايري و كوچنده در
ايران مؤثر بودهاند:
1.1عوامل اقليمي – جغرافيايي؛
2.2عوامل اقتصادي و نظام بهرهبرداري؛
3.3عوامل اجتماعي و سياسي.
مهاجرت و حاشيه نشيني نيز از معضالت جدي
و نگران كننده جاري كشور است .فراموش
نكنيم كه حاشيه نشينان امروز ،توليدكنندگان
ديروزند و با ادامه روند فعلي ،توليد كنندگان
امروز نيز حاشيهنشينان فردا خواهند بود كه
عالوه بر هزينههاي اجتماعي ،منابع بيشماري
بايد صرف ساماندهي و تأمين نيازهاي اوليه آنان
شود .امروزه پيدايش روستاهاي كم جمعيت و
عدم پايش آنها ،مهاجرتهاي دسته جمعي و
يك سويه به سمت شهرهاي بزرگ ،تخليه و رها
سازي روستاها ،اسكان ترويجي و هدايت نشده
عشاير در آباديهای كم جمعيت و نوبنياد و دور
باطل آن ،نظام استقرار نامناسب و پيامدهاي
اكولوژيك و اقتصادي – اجتماعي نامطلوب به
يك معضل ملي تبديل شده است.
غالب بودن کوچ به عنوان يک استراتژي
دامداري ،نشانهی بارز شيوه مديريت دام در
محيط هاي نامتعادل است .در اين محيطها
هدف ،مديريت گله ،پاسخگويي به نوسانات
توليدات منابع موجود در مرتع است که با تکيه
بر بهرهجويي از ناهمگوني محيطي و نه با سعي

در دستکاري محيط زيست در جهت ايجاد
حداکثر ثبات و يکساني به انجام ميرسدR.H.(.
)Benke, and…1993

راندمان توجه کرد نه به افزایش سطح.
4.4توصیه میشود برخی از اراضی کم بازده ،به
کشت نهادهای علوفهای تخصیص داده شود.

مناطق خشك و نيمه خشك معمو ًال در حاشيه
محيطزيست
قرار دارند و از نقطه نظر بهرهوري اقتصادي،
بنابر گزارشهاي كنوانسيون بينالمللي
تنوع زيست محيطي ،توان سياسي ،اهميت
بيابانزدايي ( ،)UNCCD , 2004وابسته به
اجتماعي و مالحظات توسعهاي كمتر مورد
سازمان ملل ،بيابانزايي ()Desertification
توجه قرار ميگيرند.
يك پديده نگران كننده جهاني است .یک سوم از
سطح كره زمين در حال تهديد بيابانزايي است .عشاير ايران در چنين محيطي ،واسطه بين
اقتصاد و محيط زيست هستند كه در تاريخ،
زندگي بيش از  1.2ميليارد نفر در بيش از 110
فرهنگ و اقتصاد ايران نقش عمدهاي ايفا
كشور جهان با مخاطره جدي روبرو شده است.
كردهاند ،كوچ ،شاخصة اصلي زندگي آنهاست
ساليانه  10ميليون هكتار از اراضي كشاورزي
كه خود اقدام منطقي ،رفتاري كارآمد ،شیوهای
در دنيا بخاطر بيابانزايي از بين ميروند135 .
سازگار و تكنيك مناسب در بهرهبرداري از محيط
ميليون نفر ،معادل مجموع جمعيت كشورهاي
ناپايدار بوده و دستاورد آن سازگاري بلند مدت با
فرانسه ،ايتاليا ،سوئد و هلند بخاطر تهديدات
طبيعت و ادامه زيست است.
بيابانزايي ناچار به مهاجرت هستند .اين پديده
امكانات و قابليتهاي جامعه عشاير ايران
بخاطر گسترش بيابانهاي فعلي نيست ،بلكه
عمدت ًا ناشي از تخريب اراضي در مناطق خشك ،توانمندیها و قابلیتهای جامعهی عشایری
ایران به صورت اجمال به شرح زیر میباشند .این
نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب است .در
نتيجه يک سوم اراضي در آسيا ،دو سوم در آفريقا ظرفیت ها را
میتوان به عنوان فرصت مورد توجه قرار داد و
و یک پنجم اراضي آمريكاي جنوبي در معرض
در توسعه پایدار بهرهبرداری نمود:
خطر هستند.
32.51 .1ميليون هكتار مراتع و قلمرو عرفي
پس از چند دهه آزمون و خطا ،در مطالعات بر
عشاير (بيش از یک سوم مراتع كشور)؛
روی توسعه کشاورزی پایدار در ایران در اوایل
2 .2دارا بودن حدود  24ميليون واحد دامي؛
دهۀ  80توسط فایو ( )FAOتوصيههایی با
3 .3در اختیار داشتن ذخیره ژنیتیکی و دام مادر و
مضمون زیر صورت گرفته است:
مولد كشور؛
1.1با توجه به اقلیم ایران ،از افزایش سطح زیر
4 .4عرضه ساليانه حدود 15-10ميليون رأس
کشت و توسعه زراعت خودداری شود.
دام مازاد به بازار مصرف ( با توجه وضعیت
2.2مزیت آب و هوای ایران در توسعه باغات و
بارندگی در سال)؛
دامداری است.
3.3در بخش زراعت بایستی به پژوهش و افزایش 5 .5مالكيت بالغ بر  500هزار هكتار اراضي
11
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آنان (كمتر از  10%سهم آنان تامین میشود)؛
اطراقگاههای بین راهی .بر اساس گزارش
كشاورزي (آبي و ديم)؛
سازمان امور اراضی ،نسبت به استعداد یابی1313 5.4پائين بودن سطح برخورداري مناطق عشايري
6 .6فرهنگ تالش و سخت كوشي آحاد جامعه
اخبار ایران و منطقه
از شاخصهاي توسعه يافتگي و فقر بهداشت
میلیون هکتار اراضی جهت انجام فعالیتهای
عشايري؛
و آموزش در مناطق عشايري؛
زراعی و باغی شناسایی و تشخیص داده
7 .7برخوردار از دانش بومي گسترده و کارآمد؛
1414وسعت قلمرو ،گستردگي ،پراكندگي و صعب
شده و  1.4میلیون هکتار از این اراضی به
8 .8مهارت ذاتي و انگيزه فراوان در حفاظت،
العبور بودن مناطق عشايري؛
افراد واجد شرایط( روستایی ،فارغ التحصیالن
توسعه و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي؛
1515تغییرات مدام در مرزبنديهاي جغرافياي
کشاورزی و سایر کارآفرینان) واگذار شده
9 .9حضور و استقرار در مناطق استراتژيك،
استانها و شهرستانها و توسعه روز افزون
است (ص .)171این اراضی عموما مراتع و
ژئوپلتيك و حساس مرزي؛
تقسيمات كشوري و مضاعف شدن موانع و
مسیرهای کوچ عشایر است که اساسآ به خود
1010تعلق ذاتی به سرزمين و قابليت بسط
مشكالت؛
آنان واگذار نشده است.
و گسترش امنيت از طريق واگذاري
1616تاکید بر اسكان ولی عدم حمايت مادی و
مسئوليتهاي ويژه به عشاير (پدافند غير
معنوی از اقدام داوطلبانه عشاير؛
عامل) ؛
 1717فقدان الزامات و عدم اجراي قوانين و مقررات
1111برخورداري از تجربه و دانش بومي در توليد
مصوب براي عشاير از سوی دستگاه های
محصوالت لبني و دامي؛
مسئول؛
1212مهارت در توليد صنايع دستي جذاب ،بازار
1818برداشتهاي نادرست برنامه ریزان از اين
پسند و دوستدار محیط زیست؛
جامعه و نگاه قالبي به عشاير؛
1313مزيتهاي اقتصادي و فرصتهاي شغلي قابل
1919پایین بودن سطح سواد و باال بودن سن
توجه در مناطق عشايري از قبيل گردشگري؛
شاغلین این بخش؛
1414بهرهبرداري از منابع جنگلي ،توسعه و بهينه
2020عدم تناسب سهم سرمایه گذاری در حوزه
4 .4تصرفات و تخريبهاي گسترده غير قانوني
سازي صنايع دستي ،زنبورداري ،شيالت و
عشایری متناسب با نیاز ،سرانه و سهم آنان
چراگاهها ،مسيرها و مراتع عرفي عشايردر
آبزيان و..؛
در تولید؛
عرصههاي منابع طبيعي .چند برابر آنچه رسمآ
 1515برخوردار از ميراث فرهنگي و سنتهاي بومي
2121عدم بکارگیری فناوریهای جدید برای
واگذار شده تخریب و تصرف شده است.
و اصيل به عنوان بخشي از سرمايه ملي؛
افزایش بهرهوری و افزایش شاخصهای
5 .5عدم توسعه زير ساختها در مناطق عشايري؛
1616وجود زمينه مناسب براي بازسازي نهادهاي
توسعه؛
6 .6افزايش جمعيت كشور و گسترش فیزیکی
اجتماعي در جهت مديريت ،نظارت و حل و
2222خطرات ناشی از خشکسالیها ،وقوع بالیای
مراکز شهری و روستایی و ورود به حریم
فصل دعاوي؛
طبیعی ،آفات و امراض و شرایط ناپایدار؛
عرفی عشایر؛
1717توانايي و تجربه توليد مواد ارگانيك؛
2323مشکالت بازاریابی ،نوسانات پیشبینی نشده
7 .7حمايتها و يارانههاي ترجيحي براي بخش
1818مشاركت جو ،تحمل پذير ،قانع و سازگار؛
در بازار ،ورود گسترده محصوالت دامی و
زراعت در برابر دامداري؛
1919نیازمندی به سرمایهگذاری کمتر در برابر طرح
سهمبری توسط واسطهها؛
8 .8محدوديت منابع آب و خاك براي استقرار و
های روستایی و شهری؛
2424عدم حمایت از تشکلها ،تعاونیها و
ساماندهي عشاير؛
2020پایین بودن نرخ بیکاری در جامعهی عشایری
صندوقهای معیشت پایدار گروههای
9 .9تصرف منابع آب در چراگاهها و حریم عرفی
نسبت به جوامع شهری و روستایی.
عشایری؛
عشایر برای سایر مصارف و سلب حقوق آنان؛
2525ضعف کارایی نظام مدیریتی موجود در عشایر؛
1010عدم كفايت قوانين و مقررات موجود و نبود
تنگناها و محدوديتهاي اصلي جامعه
ضمانت اجرايي در حفظ و تثبيت حقوق عرفي 2626اقتصاد تک محصولی عشایر ،خطرات و
عشايري
آسیبهای پیشروی؛
عشاير؛
1 .1نظام برنامهريزي بخشي كشور و عدم
1111عدم حضور عشاير در مراجع تصميم گيري و 2727حداقل بهرهمندی از یارانهها و تسهیالت در
همپوشاني با نیازهای عشایر؛
مقایسه با سایر جوامع و اقشار؛
فقدان جايگاه مناسب در نظام برنامهريزي و
2 .2نيازمندیهاي چند انضباطي و بين بخشي
2828فقدان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه
اجرايي كشور؛
عشاير؛
عشایری؛
1212ناچيز بودن سهم عشاير از اعتبارات و
3 .3واگذاريهای غير كارشناسي و غیر قانونی
2929محدودیتهای جغرافیایی و دشواری
تسهيالت و عدم تناسب با نسبت جمعيتي
قلمرو عشایر به ویژه مسیرهای حرکت و
12
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	•بهتر است خدمات به كوچندگان قطع شود تا
فعالیتهای پژوهشی در قلمرو جامعهی
ناگزير ،اسكان يابند.
عشایری؛
اخبار ایران و منطقه
وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی جامعه
3030عدم وجود نظام حمایتی از پژوهشگران و
عشایری ،در برنامه تنظیمی وزیر جهاد کشاورزی
محققان عشایری؛
در سال  1388برخی مواد مرتبط با این جامعه را
3131نبود برنامه برای امور فرهنگی ،بهداشتی،
به شرح زیر اعالم نموده است :
حقوقی و عشایر؛
3232متون بیاثر و غیر واقعی نظام آموزش عالی 	•افزایش درآمد کشاورزان ،روستاییان و عشایر
و بهبود زندگی آنان؛
در خصوص عشایر.
	•توجه به توسعه متوازن روستاها و مناطق
عشایری در حیطه وظایف وزارتخانه؛
پيشداوريها و پنداشتهاي نادرست
	•توسعه بیمه محصوالت کشاورزی و تنوع
درباره عشاير
بخشیدن به آن در زمینه بیمه محصوالت،
بسياري از ايدهها و نظريات موجود درباره عشاير
بیمه وسایل و امکانات تولیدی ،بیمه در مقابل
يك اسطوره ( )mythsو پيشداوري بودهاند،
حوادث غیر مترقبه ،بیمه درآمد کشاورزان و
بدون آنكه مبناي منطقي و صحيحي داشته
عشایر و پرداخت خسارت به کشاورزان به
باشند .بين آنچه پژوهشگران و کارشناسان آشنا
صورت واقعی و متناسب؛
به مسایل عشایری توصيه مينمايند و آنچه
	•ساماندهی و حمایت از تولیدات عشایری،
سياستگذاران و برنامهريزان تصميم ميگيرند
ساماندهی کوچ و اسکان عشایر ،اجرای
اخالف فاحشي وجود دارد .موارد زير برخي از اين
برنامه توسعه جامع عشایری ،اجرای طرحهای
ذهنيتها و برداشتهاي يك جانبه ميباشند،
عمرانی و ارتقاء کیفیت زندگی عشایر؛
گرچه تحقيقات علمي و عملي موجود هيچيک از
	•اصالح الگوی تولید دام روستایی و عشایری
اين فرضيات را تاييد نميکند:
به منظور افزایش تولیدات دامی ( به میزان
شيوه زيست عشاير يك روش توليدي كهنه است
حداقل یک میلیون تن) از طریق اصالح
كه دوران آن سپري شده است؛
نژاد دام بومی ،به نحوی که ( حداقل پنجاه
	•كوچندگي ذات ًا عقبگرد ،غير ضروري ،مخرب
درصد) دامهای کم بازده کشور مطابق تعاریف
و هرج و مرج زاست؛
استاندارد تا برنامه پنجم پر بازده شوند.
	•تخريب مراتع ،غالب ًا ناشي از چراي زياد
	•سازمان جنگلها ،مرتع و آبخیزداری که
دامهاي عشاير است؛
متولی اصلی منابع طبیعی در کشور است در
	•عشاير به لحاظ بهرهبرداري مشاع از مراتع،
سال  ،1388ذیل اهداف پنجگانه ،موارد زیر
نسبت به بقا و پایداری آن توجه الزم ندارند؛
را تحت عنوان سیاستهای اجرایی خود برای
	•مشاركت عشاير در اقتصاد ملي ناچيز است؛
سالهای آتی مطرح نموده است:
	•عشاير نسبت به جماعات اسكان يافته،
	•بکارگیری و اشاعه دانش بومی برای حفاظت
بهرهوري كمتري دارند؛
از منابع طبیعی و تلفیق دانش بومی با
	•عشاير براي بهرهمندي از خدمات بايد اسكان
شیوههای نوین؛
يابند؛
	•ارتقای مشارکت تشکلهای غیردولتی ،جوامع
	•عشاير مانع توسعه و عامل بازدارنده براي
محلی ،نهادهای مدنی و تشکلهای مرتبط
برنامهريزي هستند؛
با آنها؛
	•مزيت نسبي جمعيت محدودي بنام عشاير در
	•فراهم سازی زمینه تغییر شیوههای
برابر كل جامعه ،ناچيز و چندان مهم نيست و
بهرهبرداری از روشهای سنتی به بهرهبرداری
بهتر است ناديده گرفته شوند؛
اصولی مبتنی بر دانش بومی؛
	•آواره كوه و صحرا بودن براي گذران زندگي در
قرن بيست و يكم ،دور از مدنيت و شأن انسان 	•تقویت همکاری و مشارکت مردم و
بهرهبرداران در مدیریت پایدار و حفاظت از
است؛
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منابع طبیعی؛
	•برقراری تعادل دام و مرتع و بهرهبرداری از آن
بر اساس توان اکولوژیک؛
	•ظرفیتسازی و حمایت از سازمانهای مردم
نهاد و تشکلهای جوامع محلی مرتبط با
مدیریت پایدار سرزمین
اگر چه در برنامه سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری روشهای دستیابی به این سیاستها
نامشخص است.

مزيتهاي دامداري عشايري
از مزيتهاي دامداري عشايري ،استفاده از
زمينهاي حاشيهاي (،)Marginal Land
استفاده از مراتع كه غالب ًا در مناطق صعب العبور
و غير قابل دسترس ميباشد و نيز استفاده از
پسچر مزارع با پرداخت اجاره به زارعين به
عنوان درآمد كمكي به آنان ميباشد و به طور
عمده از منابعي براي تغذيه دام استفاده ميكنند
كه داراي هزينه فرصت صفر و يا منفي ميباشند.
به بيان ديگر آنان از منابعي بهرهبرداري مينمايند
كه در صورت عدم استفاده ،از ميان رفته و
زياني براي اقتصاد محسوب ميشود و يا توسط
كشاورزان سوزانده شده و زياني براي اقتصاد
ملي و محيطزيست محسوب ميگردد( .نجفي،
بهاءالدين.)383 ،
كارشناسان ،عامل انساني و دام زياد در مراتع
را بيش از ساير عوامل در تخريب مراتع مؤثر
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ميدانند  .اين مشكل از ابتداي دهة چهل و پس
مراتع
جنگلها و
اخبار و ملي
از تقسيم اراضي
منطقه
شدن و
ایران
پديدار شد .بر اين اساس ،نقش مردم در حفاظت
از محيط ،مشاركت آنان در بازسازي مراتع،
مديريت مؤثر و شكل يافته آنان در بهرهبرداري
از منابع طبيعي و احساس وابستگي و مالكيت
عرفي عشاير به سرزمين و قلمرو ،عمال به دولت،
مأموران دولتي و بخشنامههاي دولتي واگذار شد.
بينظمي ،رقابت در چرا ،تخريب و تصرف ،ورود
مدعيان پر نفوذ و جديد در عرصههاي مراتع و
 ...شيرازة كار را گسست و پايههاي حاكميت
بر منابع طبيعي را متزلزل نمود .كارشناسان نيز
بجاي بازنگري در سياستها و استفاده از دانش
و تجربه عشاير و بومي شده کشور ،تالش
نمودند از الگوهاي غربي استفاده نمايند و شد
آنچه امروزه نظارهگر آنيم .در نتيجه منابع پايه،
آب و خاك و بنيانهاي توليد با بحران جدي
مواجه شده است و زندگي توليدكنندگان و جامعه
عشايري نيز با تهديد جديتر.
در بررسي تطبيقي مزيتهاي دامداري روستايي و
عشايري بر اساس  5شاخص اصلي و  50شاخص
فرعي نتايج زير حاصل شده است :
تناسب نسبي جمعيت دامدار عشايري در مقايسهبا روستا به مراتب بهتر است.
از مجموعه  260/653/1خانوار دامدار روستايي
و عشايري متكي بر مراتع ،بيش از  89درصد
جمعيت را روستائيان و كمتر از  11درصد را
جمعيت عشاير تشكيل ميدهند.
 نسبت ميزان مرتع و تعداد دام عشاير درمقايسه با روستا متعادلتر و حجم واحدهاي
بهرهبرداري عشاير بزرگتر هستند.
 5/49درصد از دامداران روستايي و عشايري
كمتر از  20رأس دام و  41/78درصد از جمعيت
دامداران ،كمتر از  50رأس دام دارند .اين جمعيت
(14/78درصد) نه زندگي معيشتي و نه زندگي
اقتصادي مناسبي دارند ولي يكي از معضالت
جدي منابع طبيعي هستند كه بايد معاش آنان را
از طرق ديگر برنامهريزي و تأمين نمود.
دامداري عشايري نظاممندتر از دامداريروستايي است.
بنيان اقتصادي نظام دامداري عشاير بر محور

انسان ،دام و بهرهبرداري از مراتع پايهريزی شده
است كه كوچ عامل توازن و واحدهاي مديريتي
در قالب كوچكترين ردههاي ايلي هنوز از انسجام
نسبي برخوردارند .اين پديده ،به عنوان عامل
نظارتي و هماهنگكننده ،چه از نظر علمي و چه
به لحاظ تجربي كارآمدترين نهادهاي اجتماعي
هستند .نظاممند بودن دامداري ،نظاممندي
بهرهبرداري از مراتع را در پي دارد و همين امر
به حفاظت ،همكاري و همياري در مديريت و
سازماندهي كمك مينمايد .سازمان جنگل و
مراتع نيز ،ميزان مشاركت عشاير را در امر مراتع
بيشتر و مراتع قلمرو عشاير را كمتر تخريب يافته
در مقايسه با روستا و مراتع روستايي گزارش
نموده است (طرح تعادل دام و مرتع).
مديريت مراتع و اجراي عمليات اصالح و احياءدر مراتع عشايري بهتر انجام ميگيرد.
سامانهاي عرفي به عنوان قلمرو و محدوده
كوچكترين واحدهاي مديريتي عشاير ،تعريف
شده و به رسميت شناخته شده است و بر همين
اساس با انجام عمل مميزي ،اجازه بهرهبرداري
از مراتع يك محدوده را به صورت پروانه چرا يا
پروانه بهرهبرداري به دامداران و مرتعداران عشاير
ميدهد .گزارشهاي سازمان جنگلها و مراتع
مبين آنست كه تهيه ،تصويب ،واگذاري و اجراي
ّ
طرحهاي مرتعداري وحفاظت در مراتع عشايري
بهتر انجام گرفته است .مميزي ،اعمال مديريت
چرا ،كنترل پروانه ،كنترل ورود و خروج دام
عشاير به سهولت قابل انجام است و اختالفات
و مشكالت حقوقي قانوني و اجتماعي مراتع
عشايري نسبت به روستا ،كمتر ،شدت تخريب و
رقابت در بهرهبرداري آن نيز كمتر و استراحت و
بازپروري مراتع عشايري بيشتر است (طرح تعادل
دام ومرتع).
 دامداري سنتي و مرتعداريعشايري،اقتصاديتر از دامداري سنتي و
مرتعداري روستايي است.
دانش فني ،نوع و نژاد دامهاي داشتي ،قلمرو
بيشتر و تجارب قابل مالحظه عشاير در مديريت
مراتع و دام موجب بهرهوري بيشتر بويژه در مورد
دام سبك ميشود.
بدون ترديد دام عشاير به عنوان سرمايه ملي،
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بهترين ذخيره ژنتيكي دام و جمعيت اصلي دام
مولد و مادر كشور را تشكيل ميدهد كه به
دليل اعمال مديريت و گزينش ()Selection
علمي توسط دامداران ،نوع و نژادهايي با قدرت
سازگاري باال در اقاليم مختلف را شامل ميشوند.

بسياري از مشاغل باال دست و پائين دست
دامداري و رونق اقتصادي مراكز شهري و
روستايي در مناطق استقرار عشاير متأثر ازعرضه
فرآوردهها،حضور و يا عدم حضور آنان در حركت
به ييالق و قشالق ،دچار پويايي و يا ركود نسبي
ميشود .به طور مثال :شهرهايي مانند فيروزآباد
در فارس ،ايذه و مسجد سليمان در خوزستان،
گچساران در كهگيلويه و بويراحمد و  ...در
مناطق قشالقي و شهرهايي مانند مشكينشهر در
اردبيل ،كوهرنگ در چهار محال و بختياري ،اقليد
در فارس ،سميرم در اصفهان و  ...از نمونههاي
عيني هستند.
عرضه ميانگين  15ميليون رأس دام و
فراوردههاي دامي هر ساله به بازار توسط عشاير
و خريد مايحتاج و علوفه دامي از بازار ،ظرفيت
و امكان قابل مالحظهاي است كه هم در
اقتصاد،گردش سرمايه و اشتغال جامعه اثرگذار
است و هم در تأمين بخش قابل توجهي از
نيازهاي پروتئيني شهروندان.
رشد جمعيت جهاني يك واقعيت است و گرسنگي
اصليترين نماد فقر جامعه بينالمللي است ،به
گونهاي كه يك نفر از چهار نفر در كشورهاي
در حال توسعه در فقر مطلق بسر ميبرد.
بررسيهاي انجام شده نيز نشان ميدهد كه
كشش درآمدي تقاضا براي گوشت و فراوردههاي
لبني در سالهاي آينده بيش از محصوالت
زراعي ميباشد .برآورد شده است تا سال 2030
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ميالدي مصرف سرانه فراوردههاي دامي 44
منطقه
اخبار ایران و
درصد افزايش پيدا خواهد كرد و راه حل آن،

اولويت دادن به توليدات داخلي ،ظرفيت سازي و
كاهش نابرابريهاست )FAO(.

جمعبندي
شيوه عشايري در بهرهوري از زمين ،پاسخ
کارآمدي به الزامات محيط و طبيعت دشوار
ميباشد .کوشش براي بهره بردن از ناپايداري
محيطي را ميتوان مديريت غنيمت گرايانه
()Opportunistic Stocking Strategy
ناميد که در برابر نوسانات خارج از کنترل
وغير قابل پيشبيني ،عکسالعملهاي انعطاف
پذيرصورت ميگيرد .لذا:
	•بجاي تالش براي مبارزه وحذف اين شيوه
معیشت ،راهبرديترين اقدام تسهيل امور و
تامين نيازمنديهاي آنان ،بويژه توسعه همه
جانبه آموزش وپرورش است؛
	•اولين گام ،به رسميت شناختن توان علمي
و دانش تجربي جوامع عشايري به عنوان
بهترين مديران زمين در شرايط نامتعادل
است؛
	•بجاي تکيه بر اعمال مقررات و صدور
بخشنامههای یکجانبه؛ ضمن توانمندسازی
آنان ،نظارت بر منابع محلي در قلمرو عشاير
به آنان وگروههاي عشايري واگذار و مورد
حمایت قرار گیرند؛
	•جوامع عشايري داراي صالحيت کم نظير
براي به عهده گرفتن مديريت در عرصههاي
مختلف منابع طبيعي هستند .بازسازي و به
رسميت شناختن نهادهاي مدني و بومي
عشاير دراين روند کمک شاياني خواهد نمود؛
	•کمک به بازاريابي ،فروش و خروج بهنگام دام
مازاد از عرصه مراتع ،اقدام عملي در ايجاد

7 .7اكبري ،علي – يوسفي باصري ،علي محمد:
تعادل نسبي و تقويت اقتصاد دامداران و در
قابليتها و توانمنديهاي نظام دامداري
راستاي منافع ملي است؛
عشاير در پايداري و مديريت تعادل دام
	•تجديد نظر در سياستها ،تثبيت حقوق عرفي
و مرتع ،مجموعه مقاالت همايش ملي
عشاير در عرصههاي منابع طبيعي و مشارکت
ساماندهي جامعه عشاير ايران ،جلد اول،
دادن عشاير در حفاظت از محيط زيست ،راه
ارديبهشت 1383؛
صواب در خروج از بحران فعلي زيستمحيطي
8 .8ششمین کتاب سال کشاورزی ایران سال
و پرهيز از هزينههاي گزاف است؛
زراعی  ،88 87-نلشر پارس گل1388 ،؛
	•زندگي و معيشت دامداران با تعداد دام اندک
(با اولويت کمتر از  20راس و سپس دامداران 9 .9قانون برنامه چهارم توسعه؛
1010باقري ،مرتضي :مجله كشاورزي و توسعه
با کمتر از  50راس) را بايد به گونهاي ديگر
روستا18/12/82 ،؛
و بدون ارتباط و بهرهبرداري مستقيم از مراتع
1111مركز آمار ايران :نتايج تفصيلي سرشماري
ساماندهي کرد؛
اقتصادي – اجتماعي عشاير ايران.1377 ،
	•در اتخاذ هرگونه تصميم براي زندگي
منابع انگليسي:
عشاير,خود آنان شايستهترين افراد براي
1. UNDP, GEF: Proceedings
مشورت هستند؛
from the Global Pastoral
	•تحميل شيوه زندگي به آنان تاکنون پاسخ
Programme. Nairobi, Kenya,
مثبتي نداده است ،فرصت انتخاب را نبايد از
;2004
آنان سلب کرد.
2. FAO, Managing Mobility in
African Range lands. Edited
فهرست منابع
by: M. Niamir – Fuller, IT
1 .1مجموعه مقاالت همايش ملي ساماندهي
;Publications, 1999
جامعه عشاير ايران ،جلد اول ،ارديبهشت
3. UNDP, The Global Dry lands
1383؛
Imperative – Pastoralism and
2 .2امان الهي بهاروند ،سكندر -پاپلي يزدي،
;Mobility in Dry lands
محمد حسين -فرهادي ،مرتضي و كياني،
4. UNCCD: United Nations
كيانوش :ميزگرد عشاير و هويت ايراني (-)1
Convention to Combat
فصلنامه مطالعات ملي ،سال پنجم ،شماره ،1
Desertification- www. Unccd.
سال 1383؛
;Int
3 .3اكبري ،علي – ميزبان ،مهدي :درآمدي بر
5. M.P.O. Baumann, J. Janzen,
شناخت ويژگيهاي جمعيت و جوامع عشايري
and H.J. Schwartz: Pastoral
ايران ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال پنجم،
Production in Central Somalia
شماره  ،1سال 1383؛
published by GTZ, Federal
4 .4نجفي ،بهاءالدين :نقش عشاير در توسعه
;Republic of Germany, 1993
اقتصادي ايران ،مجموعه مقاالت همايش
6. Range Ecology at
ملي ساماندهي جامعه عشاير ايران ،جلد اول،
Disequilibrium. Edited by Roy
ارديبهشت 1383؛
H Benke, Ian Scoones, Carol
5 .5سازمان امور عشاير ايران ،مجموعه اسناد و
;Kerven
مدارك برنامه توسعه جامعه عشايري ،زمستان
7. Global Pastoral Imperative,
1383؛
UNDP, 2004, Nairobi, Kenya.
6 .6سازمان جنگلها و مراتع ،طرح ملي تعادل
دام و مرتع؛
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الگوي ايراني توسعه گردشگري

اخبار ایران و منطقه
جامعه بنياد

چکیده
هنگام بحث در مورد مشارکت جامعه در
توسعه گردشگري که در نهايت منتج به توسعه
گردشگري جامعه بنياد خواهد شد ،پاسخ به سه
سوال اساسي کامال ضروري است .نخست آنکه
آيا جامعه محلي تمايلي به توسعه گردشگري
در محل زندگياش را دارد يا خير؟ دوم آنکه
نوع مشارکتي انتظاري که از جامعه در توسعه
گردشگري انتظار ميرود چيست؟ و در نهايت
آنکه آيا اين نوع مشارکت با توجه به امکانات
موجود در جامعه تحققپذير است يا خير؟ تنها
در صورت پاسخگويي به اين سه سوال اساسي
است که ميتوان با اطمينان وارد فرايند توسعه
گردشگري جامعه بنياد در يک مقصد گردشگري
شد ،زيرا تاريخچه مشارکت جامعه در توسعه
گردشگري و همچنين تاريخچه اجرايي توسعه
گردشگري جامعه بنياد با استفاده از مدلهاي
رايج نشان دهنده وجود برخي مشکالت و در
نتيجه عدم دستيابي به اهداف تعريف شده در
توسعه گردشگري جامعه بنياد است .در اين مقاله
سعي بر اين است تا با تلفيق اين سه سوال با
الگوي رايج توسعه گردشگري جامعه بنياد()4D
به الگويي مناسب با توجه به اهميت واقعي بودن
مشارکت در ايران دست يابيم.
کلمات کليدي :توسعه گردشگري ،گردشگري
جامعه بنياد ،مشارکت جامعه ،مشارکت انتظاري.

مايل به توسعه گردشگري در مقصد مورد نظر
 -1لزوم تمايل جامعه به توسعه
است .گرچه در برخي از مطالعات انجام شده
گردشگري در يک مقصد
که بيشتر بر جنبه اقتصادي توسعه گردشگري
جهت درك بهتر جايگاه جامعه در توسعه
تاکيد دارند تمايل مردم به توسعه گردشگري در
گردشگري توجه به اين نكته ضروري است كه
مبحث رضايت شغلي بررسي شده( کنيا و عمان)
گردشگري در کشورهاي در حال توسعه معموال
ولي متاسفانه اين امر هنوز به عنوان جزئي از
فعاليتي اقتصادي است که پيامدهاي اجتماعي
الگوهاي مشارکتي گردشگري جامعه بنياد تثبيت
نيز در پي دارد (تاسون و تيموتي ،2003 ،ص
نشده است.
 .)10لذا نقش جامعه در آغاز توسعه گردشگري
را نميتوان ناديده گرفت .اين در حالي است که  -2نوع مشارکت جامعه در گردشگري
برنامههاي توسعه دولتي بيشتر نظرات گروههاي جامعه بنياد
از آنجا که در حاشيه قرار داشتن مردم در
نخبه و برگزيده را در نظر ميگيرند در صورتي
که جامعه مقصد بايد فرصت داشته باشد تا ميزان فرايندهاي توسعه و اجرا باعث تشديد اثرات
و نوع توسعه گردشگري را در محل زندگي خود منفي توسعه گردشگري ميشود ،مشاركت جامعه
در برنامهريزي و اجراي توسعه گردشگري به
تعيين کند (تاسون ،2005 ،ص .)336تجربه
عنوان يكي از اصول توسعه پايدار گردشگري
نشان داده كه برون داد بخش زيادي از اثرات
گردشگري و مطالعات نگرش ساکنين در جوامع ميتواند راهي جهت جلوگيري از ادامه گسترش
اثرات منفي توسعه گردشگري و لذا تضمين بقاي
ميزبان "اعالن نيازي براي افزايش مشارکت
عموميو به ويژه نگرش توسعه مقصد با محوريت گردشگري و جامعه مقصد باشد.
مشاركت جامعه در گردشگري فرايندي چند
بيشتر "جامعه" است (کوگ  .)1990 ،لذا
بعدي بوده (تاسون ،2000 ،ص  )621و از دو
برنامهريزان و سرمايهگذاران بايد نظرات جامعه
ميزبان را جهت آغاز توسعه گردشگري به حساب ديدگاه مشارکت در تصميمگيري و سود حاصل از
توسعه گردشگري قابل بررسي است .همين امر
بياورند (ويليامز و الوسون  ،2001،ص .)270
متاسفانه در الگوهاي توسعه مشارکتي گردشگري ارائه يك تعريف جامع و واضح براي مشاركت
مانند مدل پينل ,بنياد رست و مدل ( )4Dفرض جامعه در توسعه گردشگري را دشوار كرده است.
برخي مشارکت جامعه در توسعه گردشگري را
ابتدايي بر آن است که جامعه
16
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به سادگي ،توانايي عموم جهت مشارکت در
منطقه
ایران
گردشگري
و توسعه
ريزي
اخباربراي برنامه
تصميمگيري
جامعه بنياد با هدف کسب سود از توسعه
گردشگري ميدانند (هال ،2000 ،اينسکيپ،
 :1991سليم المنصوري ،2006 ،ص  :17تاسون،
 ،2005ص  )333در حالي كه مشارکت جوامع
در توسعه گردشگري در بسياري از کشورهاي در
حال توسعه تنها کمک به مردم جهت افزايش
سود مالي ناشي از افزايش ميزان اشتغال و
تشويق جهت کسب و کارهاي کوچک و نه
فرصتي جهت شرکت در تصميمگيريهاست .اين
امر خود مانع از کسب سود کافي از گردشگري
در اين کشورهاست (تيموتي ،1999 ،تاسون،
 ،2005ص .)336در کشورهاي کمتر توسعه يافته
نيز هر چند فقيرترين گروهها اکثريت جامعه را
تشکيل ميدهند اما کمترين قدرت را داشته و
به ندرت قادرند ديدگاههاي خود را بيان کنند .در
اين كشورها مشکل واقعي فقدان فرصت براي
مشارکت مستقيم مردم است .در تاييد اين امر
از نظر النگ ( )1993اگر مردم محلي در فرايند
برنامهريزي و اجراي گردشگري مشارکت نداشته
باشند حتي يک برنامه خوب هم نتايج مناسبي
درپي نخواهد داشت (سليم المنصوري،2006 ،
ص  .)112نکته جالب توجه اين است که در
حوزه گردشگري انبوه نيز ميتوان از مشارکت
جامعه محلي سود برد .براي مثال در برزيل
گردشگري انبوه لوکس را با مشارکت جامعه
محلي اجرا ميكنند ( سينها،2005 ،ص .)623
همچنين از نظر برنامهريزان ،نوع مشاركت جامعه
نيز يكي از عوامل تعيين كننده موفقيت توسعه
پايدار گردشگري است ،زيرا اگر مشاركت ،غير
فعال و در سطوحي پايينتر از مشاركت تعاملي
باشد عمال طرحهاي مشاركتي توسعه گردشگري
موفقيتي در پي نخواهند داشت .در اين موارد
معموال شكلگيري مشاركت بر اساس اعطاي
مشوق است كه در صورت حذف كوتاه مدت اين
مشوقها ،جامعه تمايل به پيگيري فرايند توسعه
را نداشته و لذا چرخه توسعه با مرحله

از برجستهترين ذينفعان در آغاز فرايند توسعه
بهبود و بازبيني كامل نخواهد شد (www.
گردشگري كامال ضروري به نظر ميرسد .اين در
 ،recoftec.orgص  .)40از طرفي توجه به
حالي است که تاکنون در انواع الگوهاي مشارکتي
اين امر نيز ضروري است که عاقالنه نيست از
توسعه گردشگري مانند الگوي پينل و مدل 4D
ابتدا با فعالترين حالت که نياز به اعتماد و رشد
و مدل بنياد رست فرض بر مشارکت فعاالنه
ظرفيتها و منابع دارد وارد عمل شويم".
در صورت عدم مشاركت جامعه در تصميمگيري جامعه در اجراي مراحل توسعه بوده است.
نمونههاي اندکي از توسعه مشارکتي گردشگري
نيز كه تنها در انواع متعالي مشاركت تحقق
در جهان واقعي وجود دارد (تاسون و تيموتي،
مييابد ،اعمال نفوذ نخبگان مالي در
تصميمگيريها احتمال حضور ساير اقشار جامعه  ،2003ص  .)3اگرچه اينسکيپ  ،هترينگتون و
مک اينتاير در  1993مطالعات موردي زامبيا و
را كاهش داده و باعث عدم توزيع عادالنه
مکزيک را به عنوان مشارکت جامعه در توسعه
هزينهها و منافع در جامعه بر خالف اهداف
گردشگري معرفي کردهاند ،اين مطالعات نشان
و اصول گردشگري جامعه محور خواهد شد.
همچنين در صورت عدم تمايل مردم به مشاركت دهنده مشارکت غير فعال ،دستکاري شده و يا
شبه مشارکتي است .به نظر ميآيد که موردي
در تصميمگيري و برنامهريزي ،ذينفعان مايل
در کشورهاي در حال توسعه از مشارکت مردم
به الگوبرداري از نمونههاي موفق جهت توسعه
در توسعه گردشگري ديده نشده که فراتر از
گردشگري ميشوند كه اين امر نيز احتمال
مشارکت در مشاوره و يا مشارکت دستکاري
دستيابي به اهداف گردشگري جامعه بنياد را
شده باشد (تاسون ،2000 ،ص  .)614براي مثال
كاهش خواهد داد (فاضل بخششي،1387،ص
مشارکت مردم در توسعه گردشگري بليز در
.)115
کنيا ،پراينها در برزيل ،سوالوسي در اندونزي
در نهايت نيز اين توسعه مشاركتي باعث
تنها در سطوح پايين مشارکت شکل گرفته است
توانمندسازي رواني جامعه نشده و مردم را قادر
به مشارکت واقعي در فرايند تصميمگيري نخواهد (سينها،2005،ص  .)623در  1994نيز سازمان
جهاني گردشگري ليست  25مطالعه موردي
کرد (رامچاندر ،2004 ،ص  .)98با توجه به
در برنامهريزي گردشگري در کشورهاي در
مطالب بيان شده منطقا تالش جهت تعيين نوع
حال توسعه را ارائه داده که فقط در يکي ،يعني
مشاركت انتظاري جامعه به عنوان يكي
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برنامه گردشگري سريالنکا ما شاهد حضور قابل مطالعات عموميتوسعه شکل گرفته و به يک
منطقه
ایران و
بخش خاص اقتصادي تعلق ندارند .تاسون انواع
مستقيم
مشارکت غير
اخبار به صورت
مالحظه جامعه
مشارکت را در سه گونه كلي قرار داده که داراي
همراه با توکنيسم  ،از طريق يک کميته
عناوين فرعي نيزهستند .اين انواع عبارتند از:
گردشگري شامل گروههاي عالقمند محلي،
•مشارکت خود جوش مشارکت خودجوش که
عوامل محلي و دولت مرکزي هستيم .البته اين
فرم ايدهال مشارکت محسوب شده و تفويض
مورد نيز هنوز به صورت پروپوزال علميارائه
نشده است (تاسون ،2000 ،ص  .)614همچنين قدرت و اختيار در حد عالي در آن صورت
ميگيرد .مسئوليتپذيري در مديريت و قدرت به
سازمان جهاني گردشگري در سال 1980
فهرستي از  1619طرح گردشگري منتشر کرد که جامعه محلي داده ميشود.
طبق بررسيهاي انجام شده فقط  % 5/66از اين
طرحها عملي شدهاند .به عبارتي تقريبا نيمياز
اين طرحها()% 5/44غير عملي برآورد شدهاند.
تاسون داليل متعددي را براي عملي نشدن اين
طرحها بيان ميکند .گرچه اين داليل از مکاني
به مکان ديگر متفاوت هستند تحليل تحوالت
برنامهريزيهاي گردشگري نشان دهنده عدم
توجه به مشارکت جامعه در دهههاي  80و 90
در طرحهاي مورد نظر بوده است .در ايران نيز
گرچه مشاركت جامعه در توسعه گردشگري يكي
از اهداف برنامه توسعه ملي گردشگري جهت
پايداري بيشتر اين صنعت و محيط پيرامونيش
است ( فاضل بخششي،1387،ص )16عمال اين
مشاركت فقط توسط صاحبان سرمايه و به شكل
فعاليت جهت كسب سود اقتصادي تعريف شده
است.
با توجه به ماهيت عملياتي مشارکت ،تشخيص
گونههاي متفاوت مشارکت از هم امري ضروري •مشارکت تشويق شده با اعطاي مشوقهاي
مادي و مشارکت در مشاوره همراه است .در
است  .به دليل گسترده بودن كاربرد مشاركت
در حوزهها و زمانهاي متفاوت ،گونهشناسيهاي بهترين حالت تنها مردم اظهار نظر دارند ولي
جهت اعمال نظريات در برابر گروههاي ذينفع
گوناگوني براي مشارکت مطرح شده است.
مشارکت جامعه در توسعه گردشگري براي اولين قدرتمند مانند دولت و يا تورگردانان بزرگ ملي و
بار در رابطه با مباحث مديريت محيط زيست وارد بينالمللي قدرتي ندارند .اين نوع داراي سطحي
گونه شناسيهاي مشارکت شد (تاسون ،2006 ،از توکنيزم بوده و معموال در کشورهاي در حال
ص  .)493در ادامه و نظر به متفاوت بودن توسعه توسعه بسيار مشاهده ميشود .همچنين ،فرايندي
گردشگري نسبت به ساير انواع توسعه ،تاسون در باال به پايين و غيرفعال است .در اين حالت شايد
مردم در سود گردشگري سهيم شوند ولي در
سال  1999سعي کرد تا گونهشناسي مشارکتي
خاص گردشگري تهيه کند .زيرا دستهبنديهايي فرايند تصميمگيري نقشي نخواهند داشت.
•مشارکت اجباري جامعه پايينترين سطح
مانند دستهبندي پتري يا اورنستاين بر اساس
18

در گونهشناسي است .هدف اصلي آن مشاركت
مردم در فرايند توسعه گردشگري نبوده بلکه
راهي براي کسب دانش توسط قدرتمندان يا
نخبگان جامعه جهت جلوگيري از تهديدات و
استفاده از فرصتهاي آتي است .البته گاهي
تصميمگيريهايي نيز در برآورده ساختن نيازهاي
اساسي مردم محلي به آنها تفويض ميشود .در
اين حالت گرچه شايد به ظاهر توسعه گردشگري
بر اساس اولويتهاي جامعه باشد اما بيشتر در
راستاي منافع گردشگري ،تصميمگيرندگان،
تورگردانان و گردشگران است (تاسون،2006 ،
ص .)495
نکته قابل توجه اين است که گاهي مردم به
صورت ايدهالي در سطوح باالي طيف قرار
ميگيرند ولي پس از مدتي به دليل مسائلي مانند
تغييرات سياسي و يا اقتصادي که خارج از کنترل
جامعه است به سطوح پايينتري از مشارکت
تنزل ميکنند (تاسون ،2006،ص  .)495لذابه
نظر ميرسد بازبيني و نظارت بر نوع مشارکت
انتظاري جامعه در توسعه گردشگري جامعه بنياد
به نوعي تضمين کننده موفقيت آتي طرحهاي
اجرايي خواهد بود.
-3امکان پذيري مشارکت انتظاري
جامعه
آنجا كه وجود محدوديت در موفقيت جامعه
در مشارکت مورد توافق همگان است (
تاسون ،2000،ص  )618در نخستين نشست
هيات مشارکتهاي مردميشوراي اقتصادي
– اجتماعي سازمان ملل در ژوئن ،1982
تصميم گرفته شد تا فهرستي از موانع مربوط به
مشارکتهاي مردميتهيه شود (محمودنژاد،1370،
ص  ،)11به همين دليل هم در حوزه گردشگري
عوامل موثر در مشارکت بيشتر تحت عنوان موانع
و محدوديتها بررسي شدهاند .گرچه مبناي اين
محدوديتها ريشه در ادبيات عموميعوامل موثر
بر مشارکت دارد ولي در گردشگري بر برخي از
اين عوامل تاكيد بيشتري ميشود .براي مثال در
گردشگري سطح دانش و مسائل
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•کشف :به معناي يافتن چيزهايي است که
منطقه
ایران و
گردشگري و به عنوان
اخبارتوسعه
ميتواند جهت
محصول مورد استفاده قرار بگيرد و به يک جامعه
يا گروه حيات ميدهد .فرايند يادگيري ،تبادل
عقايد ،بحث و قالب بندي اطالعات در بين
مشارکت کنندگان جزء اصلي فرايند اکتشاف بوده
که مبنايي براي آگاهي ،اعتماد همگاني ،توسعه
مهارتها و توانمندسازي جامعه توسط دانش
و مشارکت جامعه در فرايند گردشگري جامعه
محور است .در اين مرحله مشارکتکنندگان
ويژگيهايي را که ميتوانند موجب جذب گردشگر
و توسعه گردشگري جامعه بنياد شوند با توجه به
نکات قوت و مهارتهاي موجود در جامعه كشف
ميکنند .يادگيري مشارکتي و توسعه مهارت و
دانش بخشهاي مهمياز مرحله کشف هستند
(انستيتو کوهستان ،2000 ،ص .)30
•رويا :تخيل يک پيامد ،ايجاد يک تصوير مثبت
از آينده ،ايجاد يک محصول گردشگري و
پيشبيني آينده آن است .شايد اين مرحله يکي
از دشوارترين بخشهاي مدل باشد .زماني که
مشارکت کنندگان بايد با هم روياي آينده را
بسازند (انستيتو کوهستان ،2000 ،ص .)54
•طراحي :بنا کردن آينده مورد نظر ،شامل فرايند
توافق ،گفتگو و تحقيقات آتي در قبال ايده است
و فرايند ايدهال کار در آينده را نشان ميدهد.
•تعديل :يا ادامه دادن ،به فرايند پايداري و
کنترل ميپردازد و اينکه چگونه بياموزيم ،تعديل
و توانمندسازي کنيم (انستيتو کوهستان،2000 ،
ص  16و .)17تجربه نشان داده است که يکي
از اصليترين داليل شکست در طرحهاي توسعه
گردشگري جوامع و فعاليتهاي حفاظتي فقدان
پيگيري طرح توسط اعضاي جامعه است (انستيتو
کوهستان ،2000 ،ص .)47اين امر به وضوح در
پرو مشاهده شده استnwww.gapadve ( (.
)tures.com

فاز دوم :تعيين نوع مشارکت انتظاري
مدل گردشگري جامعه بنياد ايران
با توجه به مطالب ذکر شده و تاکيد بر سه سوال در اين فاز با استفاده از ابزار پرسشنامه نوع
مشارکت انتظاري جامعه تعيين خواهد شد .در
بنيادين جهت آغاز توسعه مشارکتي گردشگري
جامعه بنياد مدل گردشگري جامعه بنياد ايران در صورتي که اين نوع مشارکت در گونهشناسي
تاسون در حد خودجوش باشد مدل وارد فاز
تصوير  2ارائه شده است.
سوم خواهد شد .در غير اين صورت مدل وارد
چرخه ارتقاء سطح مشارکت شده و تا هنگام
در اين مدل  4فاز متفاوت قابل مشاهده است که دستيابي به نوع مشارکت انتظاري خودجوش
اين فرايند ادامه خواهد داشت .اين مرحله از
در زير به توضيح آنها ميپردازيم
مدل نيز توسط محقق در روستاي زاغمرز واقع
فاز اول :تعيين تمايل به توسعه
در استان مازندران به انجام رسيده که نتايج
در اين فاز با استفاده از ابزار پرسشنامه تمايل
حاصل نشاندهنده مشارکت انتظاري از نوع غير
مردم به توسعه گردشگري مقصد ارزيابي
ميگردد .در صورت مثبت بودن پاسخ ،مدل وارد خودجوش و نامناسب جهت توسعه گردشگري
جامعه بنياد بوده است (فاضل بخششي،
فاز دوم خواهد شد و در غير اين صورت مدل
،1388ص .)119
به سمت چرخه تغيير نگرش نسبت به توسعه
فاز سوم :ارزيابي امکان پذيري نوع
گردشگري وارد شده و تا مثبت شدن پاسخ اين
مشارکت انتظاري
فرايند ادامه خواهد داشت .اين مرحله توسط
محقق براي اولين بار در روستاي زاغمرز به انجام در اين فاز ميزان واقعي و قابل اجرابودن
رسيده و نتايج نشان دهنده تمايل اهالي به توسعه مشارکت انتظاري مردم مورد بررسي قرار خواهد
گردشگري بوده است (فاضل بخششي،1388,ص گرفت .در صورت مناسب بودن بستر مدل وارد
فاز چهارم خواهد شد و در غير اين صورت
.)116
مدل وارد چرخه بهبود بستر مشارکتي شده و تا
دستيابي به بستر مناسب اين فرايند ادامه خواهد
داشت.
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كيفي محصول در كنار افزايش راندمان نهاده ¬ها
با توجه به سنتي بودن فعاليتهاي بخش
مفا هیم  ،موانع و مولفههای بهره وري
مي¬باشد.
كشاورزي و عدم سرمايه گذاري مناسب در
عشایریو منطقه
جامعهایران
اخبار
توليد در
رشد بهره¬وري درهر بنگاه اقتصادي که ناشي
آن جامعه و پايين بودن درآمد سرانه خانوار و
نويسندگان :تيمور بيرجندي  -فرزانه
از افزايش بهره¬وري نهاده¬هاي كار و سرمايه
ضعف زير ساختي در زمينه¬هاي حمل و نقل و
وحدتي راد
می باشد  ،در نهایت بهبود سطح زندگي مردم ،
نگهداري توليدات  ،ضعف بازاريابی  ،كم بودن
توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و ایجاد اشتغال مولدو
سطح دانش و سواد ،تنگناهاي قانوني موجود،
چكيده
بهره¬وري ملي را به همراه خواهد داشت.
صعب¬العبور بودن مناطق عشايري وهمچنین
معيارمناسب ارزیابی فعاليت¬هاسنجش ميزان
پائين بودن نرخ اشتغال (خصوص ًا بانوان ) ،تخريب امروزه بهره¬وري يكي از مهمترين و موثرترين
كارآيي و اثربخشي و در واقع اندازه گیری بهره
شديد منابع طبيعي بدليل بهره برداریهای نامناسب منابع و روش¬هاي دستيابي به رشد و توسعه
وری است.
،محروميت¬ هاي فراواني را به وجود آورده است .مستمر اقتصادي و افزايش ثروت ملي ملت
شناخت مولفه های موثر درارتقائ بهره¬وري
¬ها ،با توجه به كميابي منابع توليد ،محسوب
شناسایی معرف ها و مولفه های توليد در
تولید در جامعه عشايري به منظور ايجاد يك
جامعه عشايري در بخش¬هاي مختلف زراعت و مي¬گردد.
مرجع قابل اتكا و جامع در خصوص مباحث
باغداري ،دامپروری و صنايع دستي و كوچ ،سوخت خلق نمودن شرايطي كه سبب تسريع در رشد
توليدي موضوعی اساسی و مهم در این جامعه
بهره¬وري پايدار گردد ،بسيار مهم بوده و تنها
توليد كننده محسوب میشود تا از طریق ان بتوان و انرژي¬هاي تجديد شونده و اسكان ،بایستی
مورد بررسي قرار گرفته و شاخصهاي اختصاصي زماني مي¬توان گفت بهره¬وري افزايش يافته
با همسو نمودن كليه فعاليت¬هاي توليدي ،
كه بتوان ثابت نمود كارآيي (نسبت ستانده به
جريان بهره¬وري را با محوريت بخش خصوصي هر بخش بطور جداگانه تعريف و براي هر يك
نهاده) به طور كام ً
ال مشخص و محسوس در
فرمولي جداگانه در راستاي فزوني بهره¬وري
از طريق هماهنگی ساختاری وسیستمی کلیه
راستاي اهداف مورد نظر صورت گرفته باشد.
نهادها وعوامل موثر در افزایش وبهبود بهره¬وري تعريف گردد.
واضح است که بهر¬ه¬وري بر موارد كمي و
واژگان كليدي
توليد ،مديريت نمود.
بهره وری -كوچ –اسكان -صنايع دستي-شاخص كيفي به صورت توأمان تأكيد دارد و به عنوان
اهداف بر نامه ای در جامعه عشايري از قبيل
انجام كار در ست به روش صحيح تعريف شده
بهره¬وري -عشاير-نهاده -راندمان
پوشش كامل سوخت رساني و افزايش توليد در
راستاي توسعه پايدار  ،توسعه مكانيزاسيون  ،كشت
ارقام اصالح شده  ،بهبود توليد محصوالت باغي
در كنار توجه به مقوله بسته¬بندي  ،گسترش
توليد صنايع تبديلي در كنار توسعه منابع دامي ،
اختصاص ًا بهبود كيفيت صنايع دستي به عنوان
توليد پاک و ارزشی  ،در صورت تحول و بازنگري
در دستورالعمل¬هاي نظارتي و اجرايي كشور و
ارائه برنامه¬هاي كاربردي و عملياتي با توجه به
شرايط حاكم در این جامعه قابل تحقق خواهد
بود.
وجود منابع زراعي حاصلخيز و گسترده و
پتانسيل¬هاي فراوان جهت توسعه پرورش
انواع دام و بهره¬مندي از منابع اب سطحي و
زيرزميني و ساير موارد با توجه به برخورداري
شايسته مناطق عشايري از جاذبه¬هاي طبيعي
و عرصه¬هاي فرهنگي و از همه مرجح¬تر
مقدمه
طبيعت بکر  ،تنها با مهندسي و اصالح سیستم
واز آن جا كه فعاليتهاي انساني نمي¬توانند بدون
افزايش ارزش توليد و رقابت پذيري ،مهمترين
ها و روش¬ها و برنامه¬هاي توسعه با اعمال
عنصر در تركيب قدرت اقتصادي هر واحد توليدي هدف و مقصود باشند وقتي سخن از بهره¬وري
تکنیک های بهره-وري به صورت بهينه ،مورد
بعمل مي آيد مقصود سنجش فعاليتها در راستاي
تلقي مي¬گردد كه الزمه آن افزايش كمي و
بهره¬برداري قرار خواهد گرفت.
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هدف از يك سوو نقش موثر و راندمان ان از
منطقه
اخبار ایران و
سوی دیگر را مدنظر قرار خواهد داد.
زندگي عشايري دنيايي هيجان انگير و پرمشقت
است .آنان پشم مي¬چينند ،شير مي¬دوشند،
جاجيم مي¬بافند ،روغن مي¬گيرند  ،ماست
مي¬زنند ،موي بز مي¬ريسند و در سياه چادر
زندگي مي¬كنند با رسيدن فصل كوچ ،زنان،
كودكان و مردان عشاير كوچ نشين با كوله
باري از تجريبات سالهاي گذشته بدون دغدغه
و نگراني ،سختي راه را تحمل مي¬كنند تا به
مقصد برسند .كوچ نشيني در واقع يك تاريخ
كهن با آداب و سنن اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي است كه پشت اين زندگي ساده نهفته
شده است .براي حفظ اين نوع از زندگي و اين
پديده زنده و پويا كه جامعه¬اي توليد كننده در
دل آن واقع شده بايد به افزايش بهره¬وري در
همه ابعاد اين شيوه از معيشت انديشيد.
موانع ،منابع ،مفاهیم و مولفه های بهره
وری در تو لید جا معه عشایری
بهره وری یکی از مفاهیم اقتصادی است،ودر
ارتقا آن مولفه های متعددی دخیل است در
جامعه عشایری ودر هر جامعه دیگری باید برای
رسیدن به حداکثر سوددهی ،ابتدا انسان ونیاز
های اورا در نظر گرفت زیرا انسان ونیاز های او
از محوری ترین عوامل توسعه پایدار هستند.
باید در این مسیراز نیروی انسانی ومهارت آن
،از زمین موجود،از زمان ،از مکان،از تجهیزات
واعتبارات ،به نحو بهینه در راستای افزایش بهره
وری بهره جست ،در این راه عالوه برتنگناهایی
که درهر جامعه هدف در خصوص افزایش بهره
وری وجود خواهد داشت در جامعه عشایری
مشکالت به مراتب جدی تری نمایان می کند
،عدم اعتقاد وباور ملی به نتایج وفواید بهبود
بهره وری وترس از برخی نمادهای ظاهری بهره
وری ازجمله بیکاری وناآگاهی عمومی نسبت به
مفاهیم وجایگاه بهره وری واثرات مثبت آن در
آینده ،وحتی بی توجهی به افکار مبتکر وخالق
ومقاومت بی چون وچرای برخی از افراد وحتی
صاحب نظران در مقابل تغییرات وعدم تمایل به
ترک برخی عادات غلط وغرق شدن در باورهای

اشتباه قدیمی ،از موانع موجود است.
همچنین نظارت نامناسب و غیر کارشناسی و
وجود ضعفهایی درتعهدات اجرایی وبرخورد گذرا
ومقطعی با پروسه بهره وری وایجاد نا پیوستگی
در روند آن وتعجیل در حصول نتیجه خود سبب
نا کارایی ودر نهایت عدم بهره وری خواهدشد
که در این مقوله همه این موارد جهت رسیدن به
نتیجه برتر باید لحاظ گردد.
جهت ارتقا بهره¬وري در جامعه عشایری
بايد ابتدا قابليت¬هاي توسعه در این جامعه و
پتانسيل¬هاي آن را شناخت و مورد بررسي
قرار داد ،و جود منابع زراعي حاصلخيز در اكثر
مناطق عشايري و اقليم مناسب جهت كشت و
زرع همچنين وجود نيروي انساني ماهر،ذینفع و
ذیعالقه و فراوان در جامعه عشايري جهت توسعه
فعاليت¬هاي كشاورزي و باغباني به عنوان
يك پتانسيل مثبت ،بعالوه وجود پتانسيل¬هاي
محیطی فراوان جهت توسعه دامپروري ،پرورش

تولید فرآورده های غذايي سالم و صنایع تبديلي
 ،صنايع دستي و زمينه مناسب جهت افزايش
كمي و كيفي این توليدات و وجود هنر وفرهنگ
زیبا وهنرمند متخصص و ماهر در زمينه دست
با فته های عشايري  ،همچنین بهره¬گيري از
انرژي¬هاي تجديد شونده و نو با توجه به عرصه
موجو دو نوع زندگي عشاير در مناطق مختلف
زمينه مناسبي جهت توسعه و برنامه-ريزيهاي
مناسب جهت ارتقاء و افزايش بهره¬وري را
فراهم آورده است.
استفاده بهینه از پتانسیل های موجود مستلزم
شناخت تنگناها و محدوديت¬ها بر سر راه
بهره¬وري دراین جامعه مستعد تولیدی است تا
بتوان با مرتفع نمودن محدوديت¬ها و يا حداقل
كم نمودن و بهبود آنها به نتايج مثبتی دست
يافت كه تنگناها در اين بررسي به صورت زير
مطرح وطبقه بندی شده اند كه عبارتند از:
•" سنتي بودن فعاليت¬هاي كشاورزي و در

زنبور عسل ،پرورش آبزيان در اكثر مناطق
عشايري و وجود وظرفیت های كارآفرين در
اين راستا و بهره¬مندي از منابع آب سطحي
و زير زميني در مناطق عشايري جهت توسعه
فعاليت¬هاي كشاورزي و صنعتي وابسته نيز
به عنوان بستر ی مناسب بر سر راه توسعه
مي¬باشند.

نتيجه پائين بودن سطح راندمان توليد -عدم
سرمايه¬گذاري مناسب و كمبود منابع مالي
و پائين بودن درآمد ساالنه خانوار -وجود
ضعف زير ساختي در زمينه¬هاي حمل و نقل،
نگهداري توليدات ،و بسته بندي وبعالوه ضعف
بازاريابي جهت مصارف داخلي و خارجي –
كمبود زير ساخت-هاي مناسب جهت توسعه
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گردشگري – كم بودن دانش و سطح سواد
عشايري و در نتيجه
اعظم جامعه
در قسمت
منطقه
ایران و
اخبار
پذيرش كمتر آموزش¬هاي تخصصي توسط
افراد جامعه – تخريب شديد منابع طبيعي و
بهره¬برداري نامناسب و بيش از ظرفيت از
مراتع مناطق عشايري و فرسايش مداوم خاكهاي
زراعي – تنگناهاي قانوني و عدم شفافيت سازي
در مالكيت اراضي
• تهديدات امنيتي ناشي از مرزي بودن مناطق
عشايري
• عدم توانايي در ارائه وثيقه و ضامن جهت
دريافت تسهيالت بانكي جهت هرگونه سرمايه
گذاري
• دور بودن وصعب العبور بودن مناطق عشايري
و باال بودن هزينه¬هاي سرمايه¬گذاري توليد
به همين دليل ،در مناطق دور دست عشايري –
پايين بودن نرخ اشتغال در بخش توليد در جامعه
عشايري و عدم تمايل قشر جوان به ادامه حضور
در اين جامعه – پايين بودن نرخ مشاركت زنان
در بخشهاي اقتصادي که با توجه به مشاركت
فراوان و گسترده زنان عشايري در اين حيطه
بدليل نگرش¬هاي فرهنگي مو جود در اين
جامعه ،متاسفانه بامشکالتی مواجه هستیم–
وحضور هميشگي واسطه¬ها و سلف خرها برسر
راه توليدات عشايري
با توجه به پتانسیلها وتنگناهاومحدودیت های
برشمرده شده  ،باید مولفه های الزم جهت
رسیدن به بهره وری پایدار را درجامعه عشایری
برشمرد:
• مشارکت عشایر :جلب وافزایش مشارکت آنان
درتصمیم گیریهاواجرای پروژه هاجهت حفظ
،نگهداری وبهره برداری کارا و اثر بخش؛
• سطح برخورداری :ارتقائ رفاه اجتماعیشامل
تامین آب آشامیدنی،پوشش برق رسانی،تامین
راه،ارائه امکانات آموزشی،پوشش سوخت
رسانی،ارائه امکانات بهداشتی،توزیع عادالنه
سرانه،برخورداری عادالنه ازتسهیالت،تخصیص
عادالنه منابع،ایجاد اشتغال پایدار ،احترام به
فرهنگ بومی وکمک به حفظ آن و سعی
درفراهم نمودن کلیه امکانات رفاهی درچهارچوب
باورهاوخواسته هایشان

• حفظ محیط زیست با ارائه مدیریت پایدارزیست ممکن  ،ماکزیمم صرفه و بازدهی اقتصادی را
برای عشایر به جریان انداخت؟
محیطی
• ایجاد تنوع وبهبود شیوه تامین معاش ودرنتیجه • چگونه بایدفضای آرام و حفاظت شده و زیستن
توام با اطمنیان و درآمد موثررا برای خانوار
اشتغال زایی وافزایش سطح درآمد
• بهبوداشتغال  :از طريق :تامین آب کشاورزی ،عشایری  ،فراهم ساخت؟
• و همچنین چگونگی محاسبه ارزش افزوده
تامین زمین کشاورزی ،تامین نهاده های مورد
منابع که در گرو رشد فر هنگ بهره وری و
نیاز ،افزایش فعالیت های جانبی در بخش
کاهش مشکالت و موانع ،به همه آنها پاسخ
کشاورزی– ،تامین سرمایه از طریق اعطای
خواهیم گفت.
تسهیالت –توجه خاص به مشاغلی که ریشه
برای این منظور تهیه شاخص های اثر گذار ،
تاریخی در فرهنگ وسنت جامعه دارند مثل
اندازه گیری دقیق انها  ،تشریح و ضعیت پایداری
صنایع دستی وارجح تر ومهم تر از همه موارد
آنها و معرفی اصول و روش های کاربردی و
رضایت خاطر عشایراز منابع وامکاناتی که در
تدوین سیاست گذاری و برنامه ریزی های فنی و
اختیارشان قرار گرفته است.
• اموزش :مهمترین عنصر در افزایش سطح
اگاهی ورفتار تو لیدی

توسعه ای و پشتیبانی های راهبردی از ضرورت
نتیجه گیری
براساس موضوعات مطرح شده و با لحاظ ظرفیت های مهم به شمار می روند.
تأكيد بر ارتقائ سطح بهره وری در همه ئ ابعاد
ها و تنگناهایی که به آن اشاره شده است  ،به
نظر میرسد باید پاسخگوی چندین سوال متعدد و تولیدی وپشتیبانی زندگی عشایری به عنوان
مرتبط پیرامون موضو ع تولید در جامعه عشایری رکن اساسی توسعه ،واز راهکارهای ثمر بخش
در گرو اجرای دقیق و کاربست مناسب و متوازن خواهد بود.
مقوله بهروری باشیم.
منابع
• چگونه میتوان کارایی ،امنیت و زندگی ایده
 .1گزارش همایشهای کشوری بهسازی امور
آل را برای عشایر با اجرا ی بهره وری فراهم
تولید -سازمان امور عشایر ایران
ساخت؟
 .2مجموعه مقاالت علمی وزارت جهاد کشاورزی
• سازماندهی تو لید در این قالب و مقوله را
 .3تحقیقات کارشناسی مدیریت بهسازی امور
چگونه تعریف نمود؟
• چگونه می توان پروسه تولید با کمترین هزینه تولید -سازمان امور عشایر ایران
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مغایرت مدیریت سازه ای آب با قوانین
المللیمنطقه
ایران و
اخبار
تعهدات بین
ملی و
فاطمه ظفرنژاد ،پژوهشگر آب،
سدسازی و مدیریت سازه ای آب کشور با قانون
اساسی مغایرت های اساسی دارد و ناقض سه
اصل مهم  44و  48و  50قانون اساسی کشور
بشمار می رود .همچنین بندهای ،13 ،12 ،11 ،8
 ،17 ،15 ،14و  18مفاد دستور  21کنفرانس ریو
که ایران امضا کننده آن د ر 1992بوده است
بوسیله سدسازی نقض شده است .مدیریت سازه
ای در بخش آب همچنین ناقض بندهای ،5 ،3
 ،17 ،10و  19پیمان مبارزه با بیابانزایی است که
ایران در  1994آن را امضا کرده است .در این
مقاله به بررسی این مغایرت ها می پردازیم.
.-1مغایرت با قانون اساسی
سدسازی متاثرند ،دستشان به هیچ جا بند نیست.
اما اگر طرفشان بخش خصوصی باشد مسلم ٌا
 1-1اصل 44
ساکت نخواهند نشست .مرگ دهانه های رودها
اصل  44قانون اساسی مشارکت بخش های
خصوصی و تعاونی را در همه فعالیت های دولت در دریای مازندران و تضییع حق ماهیگیران و
قایق داران و کارکنان در بخش گردشگری تنها
الزامی می شمرد .مشارکت بخش خصوصی
از بخش آب تغذیه شده با بودجه عمومی برمی
جلوی بسیاری از اتالف ها در بخش عمومی را
آید و بس .انحراف آب از یک حوضه آبخیز
می گیرد .سالهاست که بخش آب کشور بدنبال
کسی است تا بهره دهی حتی یک طرح سدسازی به حوضه دیگر که به خالی شدن چشمگیر
را تائید کند و بخواهد درآن سرمایه گذاری کند .روستاهای حوضه نخستین می انجامد تنها از
مدیریت سازه ای و تصمیم گیری شرکت های
اما بنظر نمی رسد که بخش خصوصی اصال
منتفع در سدسازی برمی آید .مطالعات امکان
بخواهد در این زمینه وارد شود .روشن است که
یابی ،تدقیق و طراحی ،و گرفتن ردیف بودجه
بخش خصوصی هرگز نمی تواند پاسخگوی
های غول آسا برای اجرا در طرح های سدسازی
حقابه ضایع شده کشاورزان پائین دست یک
روندی بسیار ناشفاف و بدون پاسخگویی دارد.
سد باشد .این تضییع حقوق تنها از یک دستگاه
دولتی و تکنوکرات های تائید کننده و تصویب
 1-2اصل 48
کننده سدها در بخش آب برمی آید و بس .در
حقیقت  50سال است که به هیچ یک از شکایات اصل  48قانون اساسی رعایت عدالت در زمینه
بهره برداری از منابع طبیعی را در جریان همه
بسیار زیادی که از بخش آب کشور شده است
فعالیت ها الزامی می سازد .مدیریت بخش آب با
پاسخی داده نشده است .از حقابه بران پائین
دست کرج و دز تا کشاورزان و دامداران دهستان رویکرد سدسازی بطور کامل این قانون را نقض
لفور که خانه و زمینشان در  3-2ماهه گذشته در کرده است .حقابه دیرینه و موروثی کشاورزان
جریان آبگیری مخزن سد البرز از میان رفته است یک دشت یا یک سیالبدشت با سدسازی و
انحراف آب به شهر دیگری فرستاده می شود تا
همه و همه تا زمانی که دولت حقشان را زیرپا
اهالی ان با مصرفی بیش از  4برابر استانداردهای
گذاشته و نمایندگانشان نیز از توهم توسعه با
25

دنیا ( 390مترمکعب در سال) و با پرو خالی
کردن استخرها و ...به زیستن در خوشی به
جیب دیگران عادت کنند آنهم بدون آنکه هزینه
های حتی نگهداری و بهره برداری شبکه ها
را پرداخته باشند یا هزینه های سنگین تصفیه
پساب سمی و خطرناک تولید شده را .یارانه
های آب شهرها جز به زیان زحمتکش ترین
اقشار کشور نیست که همانا کشاورزان و عشایر
تولیدکننده خوراک و برقرارکننده امنیت غذایی
کشورند .بخش آب کشور حتی در حل مساله
ساده اصالح الگوی مصرف نیز ناتوان بوده است.
هیچگونه عدالتی در عملکردهای  50سال گذشته
بخش آب کشور جستجو نکنید.
 1-3اصل 50
اصل  50قانون اساسی بگونه شفاف و روشن
هرگونه فعالیتی را که ممکن است پیامدهای
نامطلوب بر محیط زیست داشته باشد ممنوع
اعالم کرده است .پیامدهای بسیار نامطلوب
سدسازی بر آبخیزها ،بر جنگل ها ،بر رودها،
دهانه ها ،تاالب ها ،دریاچه ها ،بر دشتها و بر
سیالبدشتهای کشور ،بازبینی در روند مدیریت
آب را الزامی و ضروری ساخته است .بنظر می
رسد که پیکره دولتی بخش آب و حضور بسیار
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طرح تغییر داده می شود و بنام طرحی جدید به
داشته است.
مقتدرانه شرکت های سدساز دولتی منتفع در
مشاوری دیگر سپرده می شود تا سد را توجیه
منطقهخود • شفافیت و پاسخگویی دربرابر پیامدهای
گذاشتن عملیات
اخبارها ،با ناشفاف
تصمیم گیری
ایران و
کند .تحلیل جامعی از پیامدها در دست نیست
در فضایی بسته ،جلوی هرگونه اعتراض به نقض اقتصادی -اجتماعی
و مدیریت جامع منابع و مصارف آب و حوضه
مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازی،
اصول قانون اساسی را نیز سد بندی کردهاند.
آبخیز انجام نمی شود.
با فایده آن برای جامعه ،حاکی از تخصیص
• کاربست سامانه مدیریت جامع منابع طبیعی ،با
ناموثراست .موازین هزینه موثر را درنظرنمی
 - 2مغایرت با معاهدات بین المللی
توجه به دانش بومی
گیریم و پرهزینه ترین گزینه را برمی گزینیم.
عملکرد بخش آب و مدیریت عرضه با رویکرد
مدیریت جامع منابع طبیعی ناشناخته مانده است.
سدهای پرهزینه و ناپایدار را می سازیم تا
سازه ای ،با مفاد دستور  21کنفرانس ریو که
دانش بومی مردم آبخیزها نادیده گرفته می شود.
ایران نیز از امضاکنندگان آن بوده است ( ،)1992همان اراضی را آبیاری کنند که قناتهای پایدار
قناتهای پایدار تخریب می شوند تا سدی با هزینه
مغایرت های اساسی دارد و بندهای  ،12 ،11 ،8می کردند (سدهای نهرین طبس ،بارنیشابور،
زیاد برای همان اراضی ساخته شود.
ماشکید ،سورک .)...در کشوری با آفتابی چنین
 ،17 ،15 ،14 ،13و  18دستور  21را آشکارا
• راه اندازی روند مشارکت جوامع بومی در برنامه
پرسخاوت گزینه خورشیدی تنها گزینه تامین
نقض می کند.
برق است .حقوق فردی و اجتماعی جوامع بومی ریزی توسعه منطقه ای
از میان  40فصل جداگانه دستور  ،21فصل
جوامع بومی آبخیزها جز با ازدست دادن زمینهای
آبخیزها و سیالبدشتها را با سدسازی و انتقال
بیابانزایی به سبب اهمیت فوق العاده آن برای
حوضه به حوضه نقض می شود .ساکنان مخزن کشاورزی و مسکونی و مراتع و حق ماهیگیری و
ادامه حیات انسان بر روی کره زمین بصورت
جداگانه و بعنوان معاهده بامضای اعضای سازمان سدها ناخواسته از روستاهای خود رانده می شوند .یا از دست دادن حقابه موروثی ،مشارکت دیگری
ملل متحد رسید و ایران نیز از امضاکنندگان این مبالغ پرداختی برای خرید زمین کشاورزی و خانه در برنامه ریزی ها نداشته اند .دانش بومی
مسکونی جایگزین پاسخگو نیست .نارضایتی آنان درخشان این سرزمین را در طرح های سد و
بیانیه بود( .)1994مهم تر آنکه بیانیه معاهده
اثری درتصمیم گیری برای ساخت سد و زیرآب مدیریت سازه ای نادیده گرفته ایم.
مبارزه با بیابانزایی بالفاصله به امضای مجلس
رفتن زمین و خانه هایشان ندارد .حقوق اجتماعی • هماهنگی با پژوهشهای علمی و همکاری با
شورای اسالمی نیز رسید .مدیریت بخش آب و
کشاورزان حوضه آبخیزی که بدون بررسی ،حقابه سازمانهای غیردولتی
سدسازی با بندهای  ،17 ،10 ،5 ،3و  19پبمان
شان را به حوضه دیگری منتقل شده نادیده می بخش آب متاسفانه دربرابر یافته های علمی
مبارزه با بیابانزایی متناقض است .
ماند و به خالی شدن چشمگیر روستاهای حوضه نیز روش سدبندی را بکارگرفته است 5 .دهه
می انجامد .حقوق اجتماعی کشاورزان سیالبدشت است که بی هیچ تغییر معنی دار در راهبردها و
 2-1تلفیق محیط زیست و توسعه در
هایی که با انحراف آب و سدسازی در باالدست ،رویکردها همان راه و روشی را ادامه می دهد که
تصمیمگیری
به سبب ناسازگاری با محیط زیست ،با جوامع
آبخوان و سفره زیرزمینی شان تهی شده است
در فصل هشتم دستورکار  21به مساله تلفیق
بومی ،و نیز ناسازگاری با دانش روز جهان نزدیک
محیط زیست و توسعه پرداخته شده است  .دراین نادیده می ماند .متاسفانه به سبب فراگیر بودن
به چند دهه است از کشورهای اسکاندیناوی،
توهم توسعه با ساخت و ساز ،شکایت این اقشار
بخش ،پرهیز از تصدی گری دولتی ،و لزوم
ژاپن ،اروپا ،امریکا و حتی بسیاری کشورهای
شرکت انجمن های بومی و انجمنهای غیردولتی مولد و ارزشمند راه به جایی نمی برد.
آسیایی و آفریقایی ...رخت بربسته است.
• تضمین دسترسی عموم به داده ها و تسهیل
درتصمیم گیریها گوشزدشده است:
تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیری ها
آن و مشارکت موثر مردم
• پایش و ارزیابی سامانمند فرایند توسعه و
دسترسی به داده های سدهای کشور برای عموم در ماده  3پیمان مبارزه با بیابانزایی ودر بندهای
بازبینی دائمی شرایط محیط و منابع طبیعی
زیر تاکید شده است:
ناممکن است .برای مشارکت انجمنهای بومی-
با وجود هزاران سد در دست بهره برداری،
محلی و سهیم شدن مردم در تصمیم گیری ها • تصميم به طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه
ساخت ،و مطالعه ،تاکنون ارزیابی رسمی اثرات
با مشاركت مردم و جوامع محلي
و فایده های منسوب به سدها انجام نشده است .هیچ تدبیری اندیشیده نشده است.
مشارکت جوامع بومی و دانش پایدار آنان در
• کاربست تحلیل جامع پیامدهای ناشی از
ارزیابی اولیه مستقل دو سد تجن و البرز نشان
برنامه ریزی های آب ضروری است.
داده است که فایده ادعا شده این دو سد درآبیاری تصمیم گیری
برای طرح های سد یا سامانه های انتقال ،بررسی • همکاری دولت باجوامع محلي و سازمانهاي
دههاهزارهکتار زمین پائین دست نادرست بوده
غيردولتي در بکارگیری پایدارزمین ،آب و منابع
جامع منابع و مصارف حوضه آبخیز ضروری
است و اراضی پائین دست این دو سد بکمک
آب بندانهای بومی و کارامد منطقه از دهها سال است .اگر مطالعات سدی نتایج ناسازگار با ساخت طبیعی
فرایند تصمیم گیری در مدیریت آب کشور
پیش به موثرترین شکل کاربری آبی و شالیکاری داشته باشد مانند نمونه البرز ،بارنیشابور ،....نام
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• بهبود شرایط اکولوژیکی ،بیولوژیکی ،اقلیمی،
اقتصادی اجتماعی منابع جنگلی
این بند از فصل  11دستور  21بر لزوم بهبود
شرایط جنگلها تاکید دارد .آبخیزها از مهم ترین
پیکره های طبیعی بشمار می روند که آمیزه ای
از اکوسیستم های جنگل و رودخانه تا دهانه و
تاالب را دربرمیگیرد .بهبود شرایط اکولوژیکی
بیولوژیکی جنگلها موکول به جلوگیری از
تخریب آنها بوسیله ساخت و سازهای نسنجیده
است.

اخبار ایران و منطقه

روشن و شفاف نیست و گزینه های پایدار
جانشین سدها هرگز بررسی و معرفی نمی شوند.
بکارگیری پایدار منابع طبیعی و آب و زمین
طبع ٌا در مدیریت سازه ای آب ،طبیعتا نمی تواند
دغدغه شرکتهای سدساز تصمیم گیر ،و مشاوران
و پیمانکارانش باشد.
 2-2مبارزه با جنگل زدایی
موضوع فصل یازدهم دستورکار 21مبارزه
با جنگل زدایی است که دراین زمینه تقویت
نهادهای ملی حفاظت از جنگلها وترمیم جنگلها
توصیه شده است .حفاظت و مدیریت پایدار
جنگلها از خطوط اصلی سیمای توسعه پایدار
است .مبارزه با جنگل زدایی با راهکارهای زیر
تحقق می یابد.
• حفظ کاربری و الگوی مالکیت در اراضی
جنگلی
مدیریت سازه ای بخش آب بسادگی الگوی
کاربری جنگل ها را تغییر می دهد .جنگل های
هیرکان شمال ایران از رویکرد ساخت و ساز
سد و انتقال در خراسان و گلستان تا آذربایجان،
آسیب جبران ناپذیری دیده است .هر سد دست
کم ده هزار هکتار جنگل در مخزن و اطراف تا
پائین دست و کناره های رودخانه را تخریب و
تهدید می کند .این رقم در طرح کانال سراسری
چالوس سردابرود که منطقه ای وسیع در جنگلها

حفاظت از جنگلها طبع ٌا در پیمان مبارزه با
بیابانزایی نیز جایگاه بسیارمهمی دارد .ساخت سد
غالب ٌا در نقاط جنگلی مهم با تراکم باال انجام می
شود .هر سد دست کم  10هزار هکتار جنگل
را تخریب یا تهدید می کند .مخزن سد اراضی
حتی مناطق حفاظت شده (سیسنگان) را می
جنگلی را زیرآب می برد و بیابانزا بشمارمی
پیماید ،چندین برابر می شود.
• تضمین مدیریت پایدار و حفاظت از جنگلهای رود .مخزن کرخه گذشته از تبخیر ساالنه بیش
از  300میلیون مترمکعب آب تجدیدپذیر160 ،
موجود
کیلومترمربع تغییر کاربری ایجاد کرده است.
با ساخت جاده و راه دسترس برای مطالعات
ژئوتکنیک و بررسیهای پیش از اجرا و نیز ساخت میزان تبخیر از پشت سدهای کشور دست کم 5
میلیارد مترمکعب درسال تخمین زده می شود.
و بهره برداری ،تخریب اراضی آبخیز که عموم ٌا
مدیریت سازه ای آب با ساخت و ساز در آبخیزها،
کاربری جنگل دارد آغاز می شود .به غیر از
تخریب اراضی ترازهای باالتر آبخیز را تسهیل
جنگلهایی که در مخزن سد از میان می روند،
می کند .بازسازی و بهبود شرایط اکولوژیکی-
اراضی باالدست ،پیرامون سد و پائین دست
بیولوژیکی درپی تخریب زیستگاه ها و کاهش
نیز دستخوش آسیب و تغییر کاربری می شود.
چوب بری و جنگل تراشی باالدست و قاچاق الوار گونه های گیاهی و جانوری بسیار دشوار خواهد
آسانتر می شود .مدیریت سازه ای آب در نابودی بود.
جنگلهای گلستان ،مازندران ،گیالن ،آذربایجان،
 2-3مدیریت اکوسیستم های شکننده ،و مبارزه
کردستان ،کرمانشاه ،خوزستان ،خراسان،
اصفهان ،تهران و مرکزی ،هرمزگان ،و سیستان با بیابانزایی
در فصل دوازدهم دستورکار  21مدیریت
بلوچستان ...نقش بسزایی داشته است.
اکوسیستم های شکننده و مبارزه با بیابانزایی
• بازسازی و ترمیم جنگلهای تخریب شده
بررسی شده است .اکوسیستم شکننده با سیما
بازسازی و ترمیم جنگلهای تخریب یافته پس
و منابع کمیاب ،دربرگیرنده صحرا ،کوهستان
از ساخت سدها و تونل های انتقال و ...تقریب ٌا
ناممکن می شود .بخشی از جنگلهای لفور برای و آبخیز ،تاالب ،و برخی مناطق ساحلی است.
رهنمودهای این فصل عبارتنداز:
برداشت منابع قرضه درشت دانه در سد خاکی
البرز چنان تخریب شده که دیگر نمی توانیم حتی • مبارزه با تخریب زمین و تغییر کاربری آن
آنرا بازسازی کنیم .خشک شدن رودخانه و سفره سدسازی ،کاربری اراضی را بسیار تغییرمی دهد و
های زیرزمینی وابسته به آن امکان ترمیم اراضی در تخریب سرزمین موثراست .رودها خاموش می
شوند و بستر آنها به بیابان یا گندابرویی باریک
جنگلی در پائین دست را نیز ناممکن می سازد.
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تبدیل می شود .رودخانه تجن پس از سد تجن
منطقهتنها
تبدیل شد که نه
خشک و آلوده
به بستری
ایران و
اخبار
در تخریب اکولوژی منطقه موثر افتاد که مهم
ترین عامل زیبایی طبیعی شهر را از میان برد.
بستر عریض رودخانه به مخزن زباله و فاضالب
با چشم اندازی ناخوشایند تبدیل شده است .با
پرشدن سد البرز همین سرنوشت برای بابلسر
رقم زده شد .گردشگری محور اقتصادی این
شهر است و خشکیدن بابلرود پیامدهای اجتماعی
اقتصادی مهمی بهمراه دارد.
• گسترش برنامه های جامع توسعه و گسترش
برنامه های جامع مبارزه با بیابانزایی
ما با مدیریت سازه ای آب ،بدون برنامه راهبردی
سنجیده و جامع مبتنی بر توسعه پایدار ،تنها به
ساخت و ساز بی رویه درحوضه های آبریز و
آبخیز ،پرداخته ایم .تخریب دریاچه ارومیه بعنوان
یک حوضه آبریز مهم کشور ،یکی از نمودهای
اینگونه مدیریت است .تنها دو سد زرینه رود و
سیمینه رود روی دو رودخانه به همین نام1 ،
میلیارد مترمکعب از آب ورودی به این دریاچه را
کاهش داده اند .در ساخت این سدها نیز غلوآمیز
بودن فایده ها بسیار محتمل است .زهدار شدن
اراضی پایئن دست سد زرینه رود در اثر ورود آب
اضافی می تواند یکی از شواهد فایده غلوآمیز و
ندیدن پیامدهای ناسازگار باشد .سایر سدهای
این حوضه آبریز ارزشمند که تا بیش از  40سد
تخمین زده می شود ،تخریب دریاچه را دامن زده
و اینک دریاچه با خشکی و کاهش حجم روبرو
شده و هکتارها از آن به بیابانی خطرناک تبدیل
شده است .جاده میان گذر که مانند زخمی عمیق
بر پیکر دریاچه نشسته و در تخریب اکوسیستم
دریاچه اثر زیادی داشته نیز نمود دیگری از
مدیریت ساخت و ساز به جای مدیریت راهبردی
پایدار آب است .نگاهی به تجربه تلخ تخریب
دریاچه آرال ما را وامی دارد درباره پیامدهای
تخریب دریاچه ارومیه بیشتر بیندیشیم.
• تشویق مشارکت مردم و آموزش محیط زیست،
تقویت شبکه ارزیابی و پایش تخریب محیط دراثر
فعالیت انسان.
مدیریت سازه ای آب در مشارکت دادن مردم
بومی و سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری

ها ،پایش و ارزیابی سدها بسیار ناموفق عمل
کرده است .بیش از هزار سد در مراحل بهره
برداری و اجرا یا دردست مطالعه داریم اما
متاسفانه هیچگونه ارزیابی انجام نداده ایم.
• تقویت ظرفیت نهادهای ملی برای تحلیل داده
های زیست محیطی و پایش تغییرات اکولوژیکی
به پشتوانه قانون اساسی ،می توانیم در تحلیل
داده ها و پایش تغییرات اکولوژیکی ناشی از
سدها ،عملکرد موثرتری را از نهاد ملی سازمان
محیط زیست کشور انتظار داشته باشیم .اما در
سکوت کامل سازمان محیط زیست ،سدسازی
به مرگ رودها و سایر پیکره های آبی و نیز
تخریب جنگل های کشور انجامیده است .در
سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز سامانه ارزیابی
تخصیص موثر و هزینه موثر راه اندازی نشده
است از این رو سدسازی با بودجه سنگینی که به
خود اختصاص داده تقریبا ارزش افزدوه درخوری
برای مردم دربرنداشته است.

است تا بتوان برای توسعه راهبردی برنامه ریزی
کرد.

 2-4توسعه پایدار کوهستان و آبخیز
فصل  13دستورکار  21به توسعه پایدار کوهستان
و آبخیز می پردازد .کوهستانها منابع غنی آب،
تنوع زیستی ومنابع معدنی،جنگلی ،کشاورزی و
یادگارهای طبیعی را درخوددارند .از ویژگیهای
این اکوسیستم ،تغییرپذیری سریع است .این
اکوسیستم به فرسایش خاک ،زمین لغزه ،کاهش
زیستگاه و تنوع گونه ای حساس است .کوهستان
دربرابر دخالت انسان و تغییر توازن اکولوژی
طبیعی خود آسیب پذیراست .دستور " 21توسعه
تلفیقی آبخیزها" بکمک راهکارهای زیررا توصیه
می کند.
• انجام بررسی میدانی گسترده و تهیه بانک
اطالعاتی برای مدیریت تلفیقی اکوسیستم
کوهستان و آبخیز
این مدیریت تلفیقی نیازمند مطالعات جامع حوضه
های آبخیز و حوضه های آبریز است .اما به جای
مدیریت تلفیقی ،پیش نویس های قانون جامع
آب همواره بر رویکرد ساخت بیشتر سدها تاکید
کرده است.
• بهبود دانش موجود با توجه به موازین حفاظتی
در مناطق کوهستانی با مشارکت جوامع بومی و
تقویت شبکه ارتباطی و پایگاه اطالعاتی برای
سازمانهای مرتبط با آبخیزها
ازآنجا که در مدیریت سازه ای ،لزوم حفاظت
بند  5پیمان مقابله با بیابانزایی نیز در این زمینه اکوسیستم های متفاوت کوهستان و آبخیز تا
پیکره های آبی و نیز نظرپرسی از جوامع بومی
چنین توصیه می کند:
• اولویت دهی به مبارزه با بيابانزايي و تخصیص از اهمیت برخوردارنیست ،دهه هاست که شاهد
خاموش ساخت و ساز در کوهستانها ،آبخیزها،
منابع كافي به آن
جنگلها ،تاالبها ،و دریاچه ها با نام توسعه هستیم.
• شناسایی عوامل اصلي بيابان زايي وتوجه به
عوامل اجتماعي–اقتصادي مؤثر و تعیین راهبردها • راه اندازی نهادهای محلی ،ملی برای
گسترش شناخت اکولوژی آبخیزها و کوهستانها
و اولويتهای مبارزه با بیابانزایی درسياستگذاری
وسیاستگذاری برای انگیزه آفرینی در کاربرد فن
توسعه پايدار
آوری دوست با محیط زیست
سیاستگذاری توسعه پایدار و تعیین راهبردهای
حفاظت از سرزمین نیازمند تشکیل "اتاق اندیشه بند  10پیمان مبارزه با بیابان زایی نیز تدوین
راهبردهای توسعه پایدار" در سطح ملی با شرکت برنامه های هماهنگ با شرايط ژئوفيزيكي،
اجتماعي -اقتصادي ،زيست شناسي وهمکاری با
فعال و موثر اندیشمندان پژوهشگران و سازمان
های مردم نهاد و نمایندگان جوامع بومی و محلی جوامع بومی؛ تسهیل مشاركت مؤثر سازمانهاي
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غيردولتي و جوامع بومی زارعين ،دامداران،
منظم و ارائه
اخبارنیز بازنگري
ماهیگیران؛ و
منطقه
ایران و
گزارشهای ارزیابی را توصیه می کند.
آبخیزهای کشور بدون بررسیهای میدانی کامل
و مطالعات جامع منابع و مصارف سدبندی شده
است ..بانک اطالعاتی مدیریت تلفیقی و ارزیابی
زیست محیطی آبخیزها راه اندازی نشده است،
اگر این کار انجام شده بود بخش بزرگی از
سدهای کشور اص ٌ
ال ساخته و حتی مطالعه و
پیشنهاد نمی شدند .شناخت اکوسیستم شکننده
آبخیز و عملیات حفاظتی الزم برای تقویت آن
نیازمند مشارکت جوامع بومی و بکارگیری دانش
بومی پیش ازهر ساخت وسازست.
 2-5کشاورزی پایدار و توسعه روستایی
بند چهاردهم دستورکار  21به کشاورزی
پایدار و توسعه روستایی اختصاص یافته است
که هماهنگی سیاستگذاری کشاورزی ،زیست
محیطی و اقتصاد کالن را می طلبد .درحقیقت
حتی سیاستگذاری کالن توسعه کشاورزی و
تامین امنیت غذایی نیز باید با موازین حفاظت
از محیط زیست هماهنگ باشد .این موازین
عبارتنداز:
• بازبینی سیاستگذاری کشاورزی و برنامه ریزی
تلفیقی آن
• تضمین مشارکت مردم و توسعه انسانی
• حفاظت و نوسازی منابع خاک
همچنین بند  17پیمان مبارزه با بیابان زایی
بر حفاظت منابع خاک و کشاورزی پایدار و بر
همكاريهاي فني-علمي در مبارزه با بيابانزايي ،و
ارزش گذاری به دانش فني و سنتي کشاورزان و
توسعه و تقويت توان پژوهشي تاکید می کند.
اگر طرح های سدسازی راستی آزمایی شوند،
مشخص می شود که بخش کشاورزی کشور در
موارد بسیار از مدیریت سازه ای آب دچار آسیب
شده است بی آنکه سدهایی که به نام او ساخته
شده است برایش سودمند بوده باشد .با انتقال
حوضه به حوضه در نقاطی به افزایش سطح آب
زیرزمینی و تخریب اراضی کشاورزی دامن زده
ایم .این مساله در آذربایجان ،سیستان بلوچستان،
غرب ،و ....دیده می شود و حاکی از آنست که

بخش کشاورزی از بابت حفاظت منابع خاک
دچار دردسرشده است .مدیریت تلفیقی آب می
تواند دانش بومی متکی به تمدن دیرینه این
سرزمین را پیش از هرساخت وساز بررسی کند
و راهکارهایی موثرتر و کم هزینه را به تصمیم
گیران بشناساند.
 2-6حفاظت از تنوع زیستی در اکوسیستم های
گوناگون
فصل پانزدهم دستورکار  21حفاظت از تنوع
زیستی را گوشزد می نماید .اکوسیستمهای
طبیعی از آبخیز و جنگل ،مرتع ،صحرا ،رودخانه،
تاالب ،دریاچه ،تا دریا ،تنوع زیستی کره خاک را
درخوددارند .کاهش تنوع زیستی در اکوسیستم
های زمین به تهدید جدی برای بشر تبدیل می
شود .بخش بزرگی از کاهش تنوع زیستی کره
زمین به سبب تخریب زیستگاه ها رخ داده است.
توصیه اصلی عبارتست از:
• حفظ تنوع زیستی درهمکاری دولت با
سازمانهای غیردولتی ،بخش خصوصی ،جوامع
بومی ،ومردم
ماده  19پیمان مقابله با بیابانزایی نیزتوصیه می
کند:
• ظرفیت سازی مشاركت مردم بومي
وسازمانهاي مردم نهاد و نیز ظرفیت سازی
آموزشی -پژوهشی برای حفظ تنوع زیستی در
سطح ملی و ترویج بهره برداری پایدار منابع
طبیعی
اما ساخت سد و سامانه های انتفال ،زیستگاه
های گیاهی و جانوری کوهستان ،آبخیز،
رودخانه ،دهانه ،دریاچه و تاالب را ازمیان می
برد .از دست رفتن زیستگاه های باالدست،
مخزن ،وپائین دست دربرگیرنده زیستگاه های
خشکی ،جنگلی ،کنارآبی ،آبی ،و دهانه ای است.
خشکاندن رودخانه ها ،دهانه ها و دریاچه ها
ازبابت کاهش زیستگاه و تنوع زیستی خسارت
می بینند .خشکاندن پیکره های آبی یکی از
ناسازگارترین پیامدهای سدسازی و انتقال آب
است.
 2-7حفاظت از پیکره های آبی
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در فصل هفدهم دستور کار  ،21حفاظت از پیکره
های آبی بسیار مهم تلقی شده است و حفاظت
رودخانه تا دریاچه ،تاالب ،دهانه ،کناره و ساحل،
و نیز دریا و اقیانوس را پیشنهادمی کند .حفاظت
از پیکره های آبی از اهم وظایف دولتهاست وباید
با همکاری سازمانهای غیردولتی و مشارکت
مردم به این مهم پرداخت.
تقریب ٌا همه پیکره های آبی کشور دربرگیرنده
رودهای دائمی و فصلی ،دریاچه های ارومیه،
پریشان ،بختگان ،....تاالب های جزموریان،
چغاخور ،انزلی ،....و دهانه ها از تجن ،سفیدرود،
بابلسر ....در اثر مدیریت سازه ای آب آسیب دیده
است ،مفاد فصل هفدهم عبارتند از:
• سیاستگذاری فرایند تصمیم گیری تلفیقی
درباره پیکره های آبی و پاسخگویی
• شناسایی طرحهای تغییردهنده پیکره های
آبی،مناطق ساحلی و دهانه ها
• تعیین مسائل مدیریت پیکره های آبی
• رویکرد حفاظت همه پیکره های آبی در
برنامه ریزی و اجرای طرحها ،ارزیابی و پایش
پیامدهای طرحها
• گسترش روشهای حسابداری منابع محیط
زیست و تعیین خسارت آلودگی ،تخریب پیکره
های آبی وزیستگاه ها
• دسترسی به اطالعات برای افراد ،گروهها و
سازمانها ومشارکت آنان دربرنامه ریزی و تصمیم
گیری
• مدیریت تلفیقی پایدار پیکره های آبی
• ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ،پایش و
نظارت طرحهای مهم و پایش اثرات هرتصمیم
گیری
• ارزیابی ادواری پیامدها برای تضمین اهداف
مدیریت تلفیقی و پایداری پیکره های آبی
•حفاظت و نگهداری از زیستگاه های آبی و
کنارآبی بحرانی
• تلفیق برنامه های توسعه پایدار درفعالیتهایی
که بر پیکره های آبی و ساحلی و دهانه ای
اثرگذارند
• حفاظت تنوع زیستی دهانه ها و نواحی ساحلی
بکمک ضوابط و قوانین حفاظت زیستگاه ها
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حسابداری ملی کشور فاقد ابزارهای مرسوم
منطقههای
تخریب پیکره
اخبار زیان ناشی
دنیا در برآورد
ایراناز و
آبی در حساب های ملی است .تحلیل طرحها
اگرانجام شود ،بدون هزینه گذاری برخسارات
وارد بر پیکره های آبی و محیط زیست انجام می
شود .مدیریت تلفیقی پایدار و جامع منابع و پیکره
های آبی ضرورتی است که تاکنون به تعویق
افتاده است.
 2-8منابع آب شیرین و اهمیت آن در زندگی
بشر
فصل هجدهم دستورکار  21منابع آب شیرین
و اهمیت آن را تاکید کرده است .دراین بخش
باردیگر به مدیریت و برنامه ریزی تلفیقی منابع
آب توصیه می شود .این تلفیق همه پیکره
های آب شیرین سطحی و زیرزمینی و نیز حفظ
کیفیت را دربرمی گیرد .بنابرتوصیه های این
فصل الزم است که ماهیت میان بخشی توسعه
منابع آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی در
نظرگرفته شود .توصیه های اصلی این فصل
عبارتنداز:
• مدیریت تلفیقی منابع آب و خاک در حوضه
آبخیز
• حفاظت از منابع آب و کیفیت آب اکوسیستم
های آبی
• مشارکت مردم و جوامع بومی در سیاستگذاری
و تصمیم گیری مدیریت آب
• ترویج الگوهای مصرف پایدار و کاربری موثر
آب
• تلفیق ضوابط حفاظت از منابع آب با برنامه
ریزی حفاظت جنگل ،کوهستان ،رود و سایر
اکوسیستم ها
• تخصیص موثر منابع با توجه به محدودیت
فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی
• تصمیم گیری تخصیص برپایه مدیریت تقاضا،
سازوکارهای قیمت گذاری و ضوابط قانونی
• مدیریت غیرسازه ای سیالب و خشکسالی و
تحلیل خطر و ارزیابی اثرات زیست محیطی و
اجتماعی
• توسعه منابع جدید عرضه آب مانند شیرین

های آب صنایع هیچ انگیزه ای برای بازچرخانی
کردن آب دریاها ،بازکاربرد پساب و زهاب ،و
آب مصرفی خود ندارند .بازچرخانی و بازیافت
بازچرخانی آب
• مشارکت مردم در تصمیم گیری با بهبود نقش آب کاهش آلودگی منابع اب را نیز دربرخواهد
داشت .در اسکاندیناوی شهروندان برای آبی
سازمانهای غیردولتی در مدیریت و برنامه ریزی
که استحصال آن بسیار کم هزینه است و هیچ
منابع آب
• کاهش تصدی گری دولتی ،و بکارگیری قانون محدودیتی ندارد هزینه ای چند برابر ما پرداخت
می کنند و  10-8برابر همین رقم را نیز بازای
گذاری و پایش آب
• تبیین آب بعنوان یک کاالی اقتصادی و کاربرد هر مترمکعب مصرف برای تصفیه آب پرداخت
می نمایند .این مدیریت درست میزان مصرف آب
ابزارهای مالی برای بهبود الگوی مصرف
در این کشورها بسیار کاهش داده و نیز از میزان
آلودگی پیکره های آبی کاسته است.
 3نتیجه گیری
کاربرد ابزار مالی در اصالح الگوی مصرف آب
احیای روشهای ملی پایدار مانند قنات و آب
بسیار موثر است .قیمت گذاری مناسب آب و
بندان ،انجام پژوهش ها و تک نگاری ها و
ترویج این سامانه های پایدار از مهم ترین مولفه حذف یارانه ها به نفع اقشار کم درآمد و کم
مصرف است.
های مدیریت پایدار آب در کشور است.
 .تا زمانیکه سد سازی به عنوان تنها روش
کاهش مصرف یک ضرورت مهم در مدیریت
مدیریت آب شناخته می شود و تکنوکراتهای
بخش آب است که تاکنون توجهی به ان نشده
شرکت های مشاور و مجری سدسازی بدون
است .تغییر رویکرد مدیریت آب از سدسازی
هیچ هم اندیشی با سایر بخشهای اقتصادی و
و رهیافت مدیریت عرضه به رویکرد مدیریت
تقاضا ،کاهش مصرف را در دستور کار بخش آب نیز مردم بومی یک سرزمین ،و نیز بدون توجه
به آموزه های گذشته چندهزار ساله مان ،برای
قرار می دهد .مصرف چهار برابر استانداردهای
بزرگترین ردیف های بودجه اجرایی کشور در
دنیا در شهرهایی که منابع آبی محدودی دارند
روندی ناشفاف و بسیار بسته تصمیم گیری می
کارنامه خوبی از مدیریت بخش آب بدست نمی
دهد.مصرف زیاد آب همچنین آلودگی آبخوان ها کنند شرایط روز بروز بدتر می شود .ما هم اینک
با دالرهای نفتی سدهایی می سازیم که نسل
و چاهه ها را بسیار افزایش داده است.
افزایش راندمان کاربرد آب در کشور از نزدیک به آینده ناچار است برای رفع آثار مخرب آنها بر
 35%کنونی تا نزدیک  80%می تواند به تنهایی محیط ،با هزینه های گزاف و بدون دالرهای
به اندازه ظرفیت همه سدهای کشور یعنی نزدیک نفتی این سدها را برچیند
به  40میلیارد مترمکعب آب اضافه در دسترس
قراردهد .این کار از تخریب آبخیزها با سدسازی شش هزار سال ایرانیان در این مرز و بوم زیستند
آسانتر و هزینه دستیابی به آن از هزینه بسیاری اما همه کوهستان ها و آبخیزها ،رودها و دریاچه
ها ،تاالب ها و جنگل ها ،علیرغم ترسالی ها و
از سدهای کشور کمتر خواهد بود .قیمت یارانه
ای آب انگیزه هرگونه تالش در این زمینه را هم خشکسالی های دائما تکرار شونده ،صحیح و
از بخش خصوصی و هم از بخش عمومی سلب سالم به جای ماندند و به ما به ارث رسیدند.
چگونه ما در کمتر از  50سال با فراموشی هویت
کرده است.
و با تقلید از روش مدیریت و مصرف بیگانگان،
کمر به تخریب همه این جلوه های طبیعی
بازکاربرد ،بازیافت ،بازچرخانی ،کاربرد پساب از
شناخته شده ترین روش هایی هستند که به مثابه بستیم؟ امانتداری و پاسخگویی به آیندگان
مسئولیت بزرگی در زمینه حفاظت از این سرزمین
منابع جدید آب می توانند بشمار روند و گویی
کهن بر دوش ما می گذارد.
که بر حجم آب تجدید پذیر در دسترس کشور
بسیار می افزایند .به سبب یارانه ای بودن قیمت
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کشاورزی ارگارنیک توانایی تغذیه

دارد.و منطقه
ایران
اخبار
جهان را
جمعیت
نویسنده  Andre Leu:رئیس
فدراسیون ارگانیک استرالیا
مترجم :عباسعلی نصراللهی

چندین تن از حامیان تولیدات کشاورزی مدرن
اظهار نمودهاند که اگر همه کشورها روش تولید
ارگانیک را در تولید محصوالت کشاورزی را
انتخاب کنند ،جهان از قحطی خواهد مرد .آنها
طی مقاالت علمی در مجالت علمی و دیگر
مطبوعات گفتهاند که کشاورزی ارگانیک پایدار
نیست و تولیدات آن به مراتب از کشاورزی مدرن
پایین تراست.
آنها از این طریق فشار را برای کاربرد گیاهان
تراریخته (،)GMOsهورمونهای رشد،آنتی
بیوتیکهای خوراکی دام ،اشعه دادن مواد عذایی و
مواد شیمیایی سنتز شده را افزایش داده و کاربرد
آنها را توجیه می نمایند ،با این منطق که بدون
استفاده از چنین محصوالتی جهان قادر به تغذیه
خودش نیست.
از زمان نظریه مالتوس درباره اصول رشد جمعیت
درسال  1798و انفجار جمعیت ،نظریه پردازان
زیادی پایان تمدن انسانی را بر اثر قحطی
پیشگویی نموده اند .نظریه مالتوس توسط پل
اهریش  Paul Ehrlichدر سال 1968در
کتاب بمب جمعیت بر سرزبانها انداخته شد.
برطبق منطق ایشان تمام جمعیت انسانی می
بایست در ابتدای شروع قرن بیست و یکم می
مردند و مبارزه برای تغذیه تمام بشریت به اتمام
رسیده و در دهه  1970جهان ناگزیر دچار قطعی
های فراوان می شد و صدها میلیون نفر در اثر
اشتباه یک برنامه شروع شده می مردند.
تنها مورد قحطی اتفاق افتاده از سال 1968
تاکنون در کشورهای آفریقایی بوده که باعث آن
هم دولتهای فاسد بوده و براثر بی ثباتی سیاسی
 ،جنگلهای داخلی و خشک سالیهای دوره ای
تشدید گردیده است و جهان برای تغذیه مردمان
قحطی زده دراین کشورها غذای کافی در اختیار
داشته و حوداث سیاسی ویالجستیکی مانعی برای
رسیدن مواد غذایی اعم از داخلی و یا بین المللی

بوده است و نه تنها قحطی های وسیع اتفاق
نیفتاده،بلکه صدها میلیون نفر نیز از گرسنگی
نمرده اند.
با وجود چنین توهمی از مرگ و میر ناشی
از قحطی برای تولید موجودات ()GMOs
تراریخته را توجیه می نمایند بطوریکه در ژوئن
 2003رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس
بیوتکنولوژی اظهار داشته است که ما باید از
گسترش بیوتکنولوژی سالم در جهان دفاع کنیم
و برنده جنگ در برابر گرسنگی باشیم.

حال ما باید این سؤال را از خودمان بکنیم که
آیا واقع ًا گرسنگی در جهان ارتباطی با تولید مواد
غذایی دارد یا نه .در دهه نخست قرن بیست
و یکم تعداد زیادی از کشاورزان در جهان از
پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی رنج
می برند که غالب ًاپایین بودن قیمت ها براثر
تولید مازاد پرنیاز بوده است  .بیشتر محصوالت
تولیدی ما براساس نیاز بازار و با هدف کاهش
قیمت و تنظیم بازار تولید می گردند .سود کم
شرکتها در چنین شرایطی آنها را وا می دارد که
تولیدات کشاورزی را با حجم زیاد تولید نمایند
و در نتیجه باعث از بین رفتن جوامع کوچک
کشاورزی می شوند .مناطق بسیار وسیعی از
استرالیا و آمریکای شمالی هم اکنون کشاورزان
کمتری نسبت به  100سال پیش دارند و نهایت ًا
جوامع کوچک روستایی در حال محو شدن
هستند و صدها هزار کشاورزی آرژانتین براثر
هزینه های باالی تولید و پایین بودن قیمتهای
محصوالت تولیدی مجبور به ترک خانه و کاشانه
خود شده اند و مشابه همین وضعیت  ،صنعت
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شکر دراسترالیاست که در آستانه از هم پاشیده
گی است .تعداد زیادی از دامداران استرالیایی از
زمان آزاد سازی قیمت ها براثر کاهش درآمد
مجبور به ترک صنعت دامداری درآن کشور شده
اند .در بیشتر کشورهای صنعتی برای جلوگیری
از فروپاشی صنعت کشاورزی به کشاورزان خود
یارانه پرداخت می نمایند.
کشورهای اروپایی  ،آمریکای شمالی و برزیل در
مراحل اختصاصی مقداری از زمینهای کشاورزی
خود به صنعت تولید مواد سوختی مثل اتانول
هستند تا بتوانند ازاین طریق صنعت کشاورزی
را سر پا نگهدارند .یکی از روشهای جدید برای
تولید محصوالت تراریخته ایجاد مزارع خاصی
بنام بیوفارم  Biopharmاست که دراین
مزارع گیاهانی از قبیل ذرت  ،نیشکر و توتون
به نحوی دستکاری شده اند که محصوالتی از
قبیل هورمون  ،واکسن  ،پالستیک  ،پولیمر و
محصوالت دیگر غیر غذایی تولید نمایند.
کشاورزان غله کار هندی به واردات محصوالت
ارزان قیمت که آنها را بیشتر فقیر می کند
اعتراض دارند .کشورهایی نظیر هندوستان و
چین که به آنها زمانی بعنوان وارد کنندگان خوب
محصوالت کشاورزی نگاه می شد ،هم اکنون
در بیشتر سالها مقدار زیادی محصوالت غذایی
به خارج صادر می نمائید .در حقیقت هندوستان
با جمعیت بسیار زیاد در بیشتر سالها محصوالت
غذایی به خاج صادر می کند.
جنگلهای استوایی در آمریکای جنوبی برای
چرای دامها و تولید همبرگر برای فروشگاههای
زنجیره ای در آمریکا شمالی معدوم گردیده اند
و زمانیکه خاک در یک منطقه فقیر می گردد،
یک منطقه جدید از جنگلها برای چرای مجد ًد
معدوم می گردد .و قسمت قدیمی تر به حال خود
با علفهای هرز آن رها می گردد .در آسیا بیشتر
جنگلها برای الوار قطع می گردد و بیشتر چوب
آن به کشورهای صنعتی صادر می گردد  .یکی
از غمبارترین موارد نابودی تنوع زیستی و نهایت ًا
یک خاک فقیر است که برای استفاده افرادی
که وضعیت مالی خوبی ندارند باقی می ماند.
بیشتر این تولیدات الوار و گوشت گاواست که به
کشورهای ثروتمند صادر می گردد.
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مجله همکاری نزدیکی با کمکهای کشوراسترالیا که همگی مؤید این موضوع است که زمانیکه
واقعیت این است که هم اکنون در جهان مواد
به کشورهای دیگر با همکاری مؤسسه کشاورزی کشاورزان روشهای پایدار ارگانیک را جایگزین
انسانها در جهان
اخباراز نیاز
غذایی بیشتر
منطقه
مصرف و
ایران
مواد شیمیایی گران قیمت نمودند مقدار محصول
ارگانیک کنیا ( )KIOFدارد.این مجله جامعه
تولید می گردد و هنوز زمین مناسب کشاورزی
تولیدی آنها بشدت افزایش یافت و این موضوع
محلی  Makuyuرا مثال زده که اخیراً با
برای تولید محصول وجود دارد .متاسفانه با
زمانی اتفاق افتاده که  22300کشاورز در جنوب
همکاری و کمک  Aus AIDآنها در یک
توجه بدلیل ناکارآمدی سیستم توزیع ناعادالنه
کارگاه علمی اصول کشاورزی ارگانیک را تدریس برزیل با استفاده از کود سبز و پوشش گیاهی
و روشهای فقیر کشاورزی  ،میلیونها نفر در
از خانواده بقوالت و تلفیق دامها در چرخه تولید
نموده اند که شامل روشهای تولید کمپوست،
جهان،غذای کافی برای تغذیه مناسب خود
تولیدآفت کشهای سالم ،تولید سبزیجات ارگانیک مقدار محصول ذرت تولیدی را دو برابر نموده و
دریافت نمی کنند.
آیا کشاورزی ارگانیک می تواند جمعیت جهان را و روشهای محافظت از دام ها به روش ارگانیک گندم تولیدی را به  4تا  5تن در هکتار افزایش
دادند.
بوده است .
تغذیه نماید؟
 45000کشاورز در گوآتماال و هندوراس با
کشاورزی ارگانیک باید قادر به پاسخگویی به دو با کاربرد این شیوه تولید ذرت  4تا  9برابر
استفاده از فن آوری جایگزینی مقدار ذرت تولیدی
افزایش یافته است .محصوالت تولید شده به
سؤال اصلی باشد.
شان را سه برابر نمودند و تنوع محصول را در
روش ارگانیک در کل بازده بیشتری داشته
 1آیا کشاورزی ارگانیک قادر به تولید باال می
مزارع خود زیاد کردند و باعث رشد اقتصادی
و غالب ًا محصول تولیدی  60درصد بیشتر از
باشد؟
جوامع محلی و بازگشت مهاجرین از شهرها به
محصوالتی بود که به روش معمول با کاربرد
 2آیا کشاورزی ارگانیک می تواند غذای مورد
روستاهایشان گردیدند.
نیاز همه افراد نیازمند جامعه را فراهم نماید یا نه؟ مواد شیمیایی گران قیمت از قبیل کود و سم
 20000کشاورز هم اکنون در سرتاسر کنیا از
تولید می شود بوده است .نکته جالب اینکه هم
در یک مقاله تحلیلی در مجله نیوسایسیت
برنامه های کشاورزی پایدار بهره می برند وآنها
 New Scientistدر سوم فوریه  2001اظهار اکنون این کشاورزان اغلب مازاد بر نیاز خود
محصول تولید می کنند و قب ً
ال حتی قادر به تولید توانسته اند مقدار ذرت تولیدی خودشان به بیش
نظر گردیده که کشاورزی پایدار با تکنیک ساده
از  5/2تا  3/3تن در هکتار برسانند و تولید
محصول در حد نیاز غذای خود نبودند و این
در حال افزایش محصول در بیشتر نقاط جهان
سبزیجات را در طول دوره خشکی پایدار و بهبود
کشاورزان در حال تشکیل تعاونی یا تشکلهایی
می باشد که در بیشتر موارد تا  70درصد و با
هستند که بتوانند اضافه محصول خود را در بازار ببخشند.
بیشتر توام با موفقیت بوده است .و این تکنیک
ً
 10000کشاورز خرده مالک در مکزیک کال با
بفروش برسانند .در آمدحاصل شده از فروش
با جایگزینی مواد طبیعی بجای مواد شیمیایی
روش کشاورزی ارگانیک فهوه تولید می نمایند
محصوالت اضافی در حال برگشت به جامعه
سنتتیک بوده است.
محلی است و آنها تاکنون مقدار زیادی بزشیری ،و پس از اجرای برنامه ارگانیک مقدار محصول
پروفسور  Jules Prettyمدیر انجمن مرکز
خرگوش ،کندوی زنبور عسل و ماکیان به اعضای تولیدی آنها  5/1برابر گردید.
زیست محیطی در دانشگاه  Essexچنین می
یک میلیون کشاورز برنجکار در کشورهای
جامعه محلی تحویل داده اند .مقدار 000/20
نویسد،او می گوید شواهد اخیر در  20کشور
بنگالدش  ،چین  ،هندوستان  ،اندونزی  ،مالزی
درخت که شامل  2000انبه نیز می شود کشت
جهان نشان می دهد که بیش از دو میلیون نفر
نموده اند و تعداد زیادی از کشاورزانی که با روش و فیلیپین ،سریالنکا،تایلندو ویتنام سیستم
برروی  405میلیون هکتار بصورت کشاورزی
ارگانیک کار می کنند در حال آموزش کشاورزان کشاورزی خودشان را به کشاورزی پایدار تغییر
پایدار در حال فعالیت هستند و این موضوعی
داده اند .جائیکه برنامه مدرسه در مزرعه ()FFS
است که نمی توان آنرا به یک مورد ناچیز نسبت دیگر در محدوده خودشان هستند تا آنها نیز
کشاورزان را به صورت گروهی قادر ساخته که
بتوانند از این روش استفاده کنند.
داد و یا از آن براحتی چشم پوشی کرد .موضوع
عالوه بر انتخاب روشهای جایگزینی برای کنترل
قابل توجه این است که فقط نمی توان به اعداد روحیه کشاورزان دراین جامعه عوض شده و
آفات و عدم استفاده از آفتکشهای شیمیایی تولید
آنها به این نکته واقف گردیده اند که توانایی
بسنده نمود بلکه موضوعی است که در 10-5
محصول را نیز  10درصد باال ببرند.
سال گذشته اتقاق افتاده است .و مهمترین اینکه حل مشکالت خودشان را دارند این روش بسیار
ساده امروز برای اطراف واکناف عالم برای فائق  Nicolasو  Parrottاز از مؤسسه صلح
چنین دستاوردهایی در مناطق دور دست و فقیر
آمدن برمشکالت کشاورزی الزم است نه گیاهان سبز در گزارشی تحت عنوان انقالب سبز واقعی
از نظر منابع طبیعی انجام گردیده که هیچگاه
تراریخته نوأم با مواد شیمیایی سمی گران قیمت .موفقیتهای کشاورزی ارگانیک و فناوریهای
به نظر نمی رسید بتوانند عالوه بر نیاز خودشان
زیست بوم کشاورزی کشورهای در حال رشد را
مواد غذایی تولید نمائید  .یک مثال بارز از چنین جامعه  Makuyuدر کینا یک مثال استثنایی
ذکر نموده است.
موضوع کشاورزی درمجله  World Visionنیست  .پروفسور  Prettyمثالهای مشابه
در ایالت مادیا پرادش هندوستان میانگین تولید
 Newsدر ژانویه  2002چاپ گردیده است .این دیگری نیز از مناطق مختلف جهان بازگونموده
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پنبه در پروژه Maikaal Bio-cotton
روشهای
قطعاتی که با
 Projectدرصد از
منطقه
ایران و
 20اخبار
معمول محصول تولید می نمودند بیشتر بود.
در ماراگاسکار برنامه ( SAIسیستم کاشت
متمرکز برنج ) تولید محصول را از  2تا  3تن در
هکتار به  6تا  8و یا  10تن افزایش داده است .
نام کشور اتیویی همیشه با کلمه قحطی همراه
بوده و شنیدن نام این کشور نا خود آگاهانه
کلمه قحطی را در ذهن تداعی می کند .اخیراً
کشور اتیویی برنامه ای را براساس سنت دیرینه
سرخپوستان برای کاشت محصوالت برروی
چاله ای از کمپوست اجرا نموده و با استفاده از
آن در زمینهای لم یزرع این زمینها را حاصلیز
نموده و با کمپوست نمودن باقیمانده محصوالت،
تولید محصول را براحتی به باالتر از مزارعی که
کودشیمیایی مصرفی می کنند برساند .نتایج این
پروژه چنان چشمگیر بوده که دولت اتیوپی آماده
انتخاب سیستم ارگانیک بعنوان یک استراتژی
امنیت غذایی برای کشورش شده است.
با اجرای این پروژه نه تنها امنیت غذایی برای
کشور اتیوپی تامین می شود بلکه یک غذای
خوب و عاری از باقیمانده کودو سموم شیمیایی
برای مردم آن کشور فراهم می گردد که تأثیر
بسزائی در سالمت مردم و محیط زیست خواهد
داشت موضوعی که تمام کشورها اعم از فقیر
و غنی باید بعنوان یک استراتژی آینده برای
سالمت جامعه خودشان انتخاب نمایند.
در ارتقاعات کشور بولیوی استفاده از پودر
استخوان و سنگهای فسفات و تناوب محصول و
بقوالت تثبیت کننده ازت محصول سیب زمینی
را بطور پشمگیری افزایش داده اند.
اولین نکته حائز اهمیت از آموزش کشاورزان
برای انتخاب روش روشهای ارگانیک و پایدار
محصول در مناطق فقیر جهان این است که
عالوه برسالم سازی روشهای تولید و محیط
زیست تولید محصول نیز افزایش یافته و غذا
و سبزیجات در مناطق مورد نیاز توسط خود
متقاضیان تولید و مصرف می گردند و نیازی به
نقل و انتقالهای طوالنی مواد غذایی نیست .
دومین نکته بسیار حائز اهمیت دیگر هزینه های
پایین افزودینها به خاک است و تولید کنندگان

درصد داده ها به زمین را کاهش دهند و ازاین
نیازی به خرید کودهای شیمیایی  ،علفکشها و
طریق سودخوبی را نسیت خود سازند.
آفت کشهای وارداتی ندارند .افزایش محصول
همراه با کاهش هزینه های تولید برای کشاورزان در شروع کار روش ارگانیک تولید محصول
موفقیت خوبی را فراهم می کنند و نهایت ًا از این ممکن است  10تا  15درصد تولید محصول
کاهش یابد ولی دالیل خوبی وجود دارد که این
طریق درآمد کشاورزی افزایش می یابد.
سومین نکته حائز اهمیت این است که استفاده از جریان به سرعت برعکس خواهد شد و تولید
روشهای ارگانیک نیاز بیشتری به نبروی کاردارند ،محصول شروع به افزایش مداوم خواهد نمود
برای مثال در آمریکای شمالی یک چهارم از
مثل کنترل دستی علفهای هرز ،تولید کمپوست
کشاورزانیکه از روش پایدار استفاده می نمایند
و تناوب زراعی برای کاهش مصرف کودهای
تولید محصول آنها بیش از کشاورزانی است که با
شیمیایی وارداتی در خاک،این موقعیت را فراهم
روش معمول کشاورزی می کنند این موضوع در
می کند که اشتغالزایی در جوامع محلی افزایش
حالی است که با استفاده از روش ارگانیک اثرات
یابد و کارگران فاقد زمین از این طریق امور
منفی برروی محیط زیست نیز برطرف می گردد .
روزانه خود را اصالح نمایند.
برای نمونه جامعه  Makuyuدر کنیا که قب ً
پروفسور  George Monbiotدر طی یک
ال
ذکر گردید .با اجرای پروژه مزبور در آن منطقه با مقاله در روز نامه گاردین Aug. /24/ 2000
افزایش درآمد رفتار مردم آنان تغییر کرده است بدین نحو بیان می کند که برنامه تحقیقی برروی
گندم تولیدی در انگلستان بوسیله کود دامی در
واین جامعه دوباره زنده گردیده است و از این
طول  150سال گذشته محصول بیشتری نسبت
توانایی برخوردار گردیده اند که بتواننددرآینده و
به گندمهائیکه با کودهای شیمیایی تولید می
سرنوشت جامعه خود موثر واقع گردند.
شوند بدست داده است.
آیا کشاورزی ارگانیک می تواند به افزایش
در یک مطالعه که بر روی تولید محصول سیب
محصول کشاورزی در کشورهای توسعه یافته
درختی که توسط دانشگاه ایالتی واشنگتن در
منجر گردد؟
آمریکا صورت گرفته ،وضعیت اقتصادی  ،پایداری
از سال  1946و پیدایش کودهای
زیست محیطی بررسی گردیده و دو روش
شیمیائی،آفتکشها،قارچکشها ،علفکشها،واریته
کشاورزی ارگانیک و معمول وسپس تلفیق هر دو
های پرمحصول،دورنمای صنعتی وهمچنین
انقالب سبز باعث افزایش نسبت ًا خوب محصوالت برنامه با هم بررسی گردیده چنین نتیجه گرفتند
که تولید در سیستم ارگانیک برابر با روش های
کشاورزی گردیده است.
بدلیل اینکه در مراحل کاربرد کشاورزی ارگانیک معمول باغداری است .دراین مطالعه همچنین
مشخص گردید که سودآوری باغها در برنامه
ازاین موارد استفاده نمی گردد ممکن است
ارگانیک نه سال پس از ایجاد باغ می باشد در
با استفاده از کشاورزی ارگانیک نهایت ًا تولید
محصول کاهش یابد که در درازمدت جبران می صورئیکه در باغها با روش معمول  15و  16سال
برای باغهایی بوده که از هر دو روش استفاده می
گردد.
کنند.
این مفهوم که با افزون نهاده ها به زمین مثل
در یک مقاله که در مجله  Natureبه چاپ
کودهای شیمیایی و استفاده از آفت کشها برای
رسیده  Laurie Drinkwaterو همکارانش
کنترل آفات تولید محصول افزایش می یابد
در مؤسسه  Rodleنشان دادند که برنامه
درست نیست  .در یک مطالعه چاپ شده تحت
عنوان زمین زنده پروفسور  Prettyپروژه های کشاورزی ارگانیک بازده بهتری اعم از محصول
هفت کشور صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی را ویادرآمد نسبت به کشاورزی معمول با نتایج برابر
داشته است .
مطالعه نموده و پس مطالعه چنین نتیجه گیری
 Gary Zimmerیکی از کشاورزان پیشاهنگ
کرده که کشاورزان دراین کشورها می توانند
بدون ترس از هرگونه کاهش محصول  20تا  80در زمینه کشاورزی بیولوژیکی که یک گاوداری
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پی در پی چندین دولت گردید .این کشور درحال
شیری را به روش ارگانیک در ایالت ویسکانسین زیرکاشت سویا در  5/6میلیون هکتار دراین
حاضر بشدت مقروض است و اقتصاد آن توسط
منطقهیکی کشور از سویای تراریخته استفاده شده بود.
 2000زمائیکه
اخبارکند .در سال
آمریکااداره می
ایران و
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کنترل
نتایج بدست آمده از مطالعات  Lehmannو
از مزارع یونجه خود را ))Remineralized
می گردد .استاندارد زندگی بمقدار زیادی افت
 Pengueکه در مجله Biotechnoligy
که خاک آن اصالح گردیده بود چهار برابر
نموده و هزاران کشاورز بطور ناخواسته مجبور
مزارعی که در آن محدوده با روش معمول کشت  and Developnent Monitorبچاپ
به ترک مزارع خود شده اند .فقر و گرسنگی در
گردیده بودند محصول تولید نمود .اواز این طریق رسیده  ،براثر کاهش  28درصدی قیمتها درطی
ارزش غذای چراگاه را  300درصد افزایش داده و سالهای  1993تا  1999درآمد کشاورزان به نصف سطح روستاها و شهرها افزایش یافته است .
برطبق گزارشات  Cartias Argentinaیک
درحال حاضر گوساله از 150گاو بدون هیچگونه تقلیل یافته بود و شرایط بسیاری از کشاورزان
مؤسسه وابسته به کلیسای کاتولیک در کشور
برای پرداخت اقاط وامهای بانکی که به جهت
مشکلی تهیه می نماید.
آرژانتین  40درصد کودکان آرژانتینی از سوء
خرید بذر و مواد شیمیایی و ماشین آالت اخذ
 Dr. Rickمقاالت علمی زیادی را در زمینه
تغذیه برنج می برندو 40درصد از کودکان زیر
کشاورزی ارگانیک بررسی نموده و مقدار عملکرد کرده بودند بسیار مشکل گردید.
 18سال آرژانتین در زیرخط استاندارد سازمان
درطی این مدت تعداد تولید کنندگان  32درصد
بین کشاورزی معمول و روش ارگانیک را مورد
ً
بداشت جهانی مخصوصا در قسمت شمال شرق
مقایسه قرار داده است و در این مطالعه این چنین کاهش یافت و از  170000نفر به 116000
نتیجه گیری می کند که تولید محصول به روش کشاورز تقلیل پیدا نمود .یعنی  54000کشاورزی این کشور زندگی می کنند ،در مقایسه با مناطق
دیگر حتی در پایتخت ثروتمند نشین حداقل 19
بطور ناخواسته شغل خود را از دست دادند .و
ارگانیک مقرون به صرفه تراست زیرا هزینه
هم اکنون  50درصد زمینهای بوسیله شرکتهای کودک از سوء تغذیه در ماههای اخیرجان خود را
های تولید در روش ارگانیک بسیار پایین تر از
از دست داده اند.
روشهای معمول کشاورزی است و به عالوه تولید بزرگ کشاورزی اداره می شوند و نقش
با توجه به موارد یاد شده اگر ( )GMOsگیاهان
محصول نیز در اکثر موارد بیشتر ار روش معمول کمپانیهای چند ملیتی در زمینه کشاورزی مرتب ًا
تراریخته نتوانند بچه های آن کشور را که
در حال افزایش است.
تولید می گردد.
سومین تولید کننده محصوالت تراریخته درجهان
صنعتی شدن تولید غالت و سویا تولید آنها را
آیا ( )GMOsگیاهان تراریخته می توانند
می باشد تغذیه نمایند چگونه می توانند بقیه
بشدت به سرمایه خارجی وابسته کرده است و
غذای مورد نیاز جهان را تولید نمایند؟
جمعیت جهان را تغذیه نمایند.
باعث هرچه مقروض تر شدن کشور آرژانتین
یک مثال بارز دراین زمینه کشور آرژانیتن می
نتیجه گیری:
شده است .حذف تعرفه های وارداتی باعث
باشد این کشور با توجه به شرایط بازار آزاد و
حذف تعرفه ها و استفاده از محصوالت تراریخته ورشکستگی صنایع ماشین آالت کشاورزی محلی کشاورزی ارگانیک می تواند جهان را تغذیه
نماید.
گردیده و در نتیجه بیکاری زیادی را بدنبال
با بحران عجیبی روبرو شد .این کشور یکی از
داشته است .بذر تجارتی بشدت توسط شرکتهای این داده ها به خوبی نشان می دهد که
بزرگترین تولید کنندگان محصوالت تراریخته
تجاری بذر چند ملیتی کنترل می شودو زمانیکه کشاورزی ارگانیک توانایی تولید محصول خوب
در جهان می باشد،و  28درصد کل محصوالت
را دارد و این موضوع در حال حاضر به شکل
این اطالعات منتشر شد،اقتصاد آرژانتین
تراریخته را تولید می نماید.
متحد وجود ندارد و تعداد زیادی از تولید کنندگان
ارگانیک در حد قابل قبول محصول تولید نمی
کنند .آموزش بهترین روشهای کشاورزی ارگانیک
که از نظر اقتصادی به صرفه است .روشی ساده
که از نظر اقتصادی و زیست محیطی امیدوار
کننده و اطمینان از تولید پایدار از کارآیی قابل
قبولی برخوردار می باشد.
کشاورزی ارگانیک یک راه حل بادوام و جوابگو
برای جلوگیری از قحطی جهانی می باشد زیرا:
 -1این روش می تواند به تولید محصول باال
دست یابد.
 2می تواند این محصول را در مناطقی تولید
نماید که واقع ًا مورد نیاز باشد.
ورشکسته شد و باعث هرج و مرج و استعفای
در سال  2000-1999بیش از 80درصد سطح
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درک ارتباط ما بین کشاورزی  ،محیط زیست و سالمتی در ارتباط با حل پایدار مشکالت ناشی از فعالیتهای کشاورزی بر روی
سالمتی انسانها ،
سیاستگذاری غذایی در شهر واشینگتن دی سی
المللی
بین
تحقیقات
مؤسسه ایران و منطقه
دیدگاهاخبار
نوسندگانRachel Nugent and Axel Dresche :
عباس علی نصراللهی عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ترجمه و تدوینّ :

تولیدات کشاورزی وابستگی کاملی به محیط
زیست برای تبدیل مواد خام به مواد غذایی و
آماده سازی آن برای مصرف انسانها چیزی که
انسان برای زنده ماندن بدان نیازمند است دارد.
اگرچه عملیات کشاورزی برای سالمتی انسان
ضروری به نظر می رسد  ،بی توجهی به عملیات
کشاورزی و نامناسب بودن عملیات کشاورزی می
تواند باعث تخریب محیط زیست و آلودگی منابع
طبیعی و نهایتا برای سالمتی انسانها زیان بار
باشد برعکس عملیات کشاورزی مناسب می تواند
این مشکالت را کاهش دهد و درعین غذای
مورد جوامع را تامین می نماید از تخریب منابع و
محیط زیست نیز جلوگیری نماید .در این خالصه
برسی ارتباط بین کشاورزی ،محیط زیست و
سالمت انسان مورد برسی قرار می گیرد.
تاثیر نهاده های سیستم کشاورزی بر روی محیط
زیست سالمت انسان
کشاورزی قدیمی ترین مدیریت محیط زیست
توسط انسان میباشد .همانطور که در شکل
مشاهده می فرمایید بعضی از این عملیات
تاثیرات زیادی بر روی محیط زیست دارند .نتایج
این اقدامات به طور مستقیم بر سالمت انسان
مؤثر و به طور غیر مستقیم بر روی امنیت غذایی
اثر بخش می باشند که در یک ارتباط دو سویه
نتایج بازخورد امنیت غذایی و سالمت انسان و
عملیات کشاورزی غیر قابل اغماض می باشند
و ارتباط تنگاتنگ دارند.
فعالیتهای کشاورزی مرتبط با سالمتی انسان
شامل استفاده از زمینهای بایر و کاربرد آنها ،حفر
چاه و استخراج آب کانال کشی برای انتقال آب
 ،اصالح نژاد دام و گیاه و کاربرد مواد شیمیایی
محرک رشد .بسیاری از این فعالیتها در تناقض
آشکار با کشاورزی سنتی و شیوه های معیشتی
کشاورزان می باشد.

استفاده از زمینهای بایر برای کشاورزی
استفاده از زمینهای بایر برای کشاورزی برای
تولید محصول ویا دامداری باعث بر هم
خوردن تعادل خاک دریک منطقه می شود که
شامل :قلیایی شدن خاک  ،سدیمی شدن خاک
،فرسایش خاک ونهایتا باعث تشدید بیابان زایی
می شود .برنامه محیط زیست سازمان ملل و
دیگران تخمین می زنند که  38درصد زمینهای
دائر کشاورزی از فرسایش خاک بر اثر عملیات
ضعیف زراعی رنج می برند که نتیجتا کاهش
محصول را بدنبال داشته و امنیت غذایی را
در بعضی از کشورها به همراه خواهد داشت.
برای مثال در کشور مالی بین  40تا  60درصد
محصول برداشتی از این نوع زمینها است که
از نظر حاصلخیزی فقیر هستند و قادر به تامین
امنیت غذایی در آن کشور نیستند.
نابودی جنگلها ،زمینهای زراعی و دامپروری به
عنوان عوامل افزایش دهنده گازهای گلخانه
ای در نظر گرفته شده اند .مطالعات زیاد در این
زمینه باز گو کننده این واقعیت است که تغییرات
آب و هوایی تاثیرات مهمی بر روی سالمتی
انسان مخصوصا بیماریهای قلبی عروقی ،
تنفسی و به هم خوردن مکانیزم انتقال
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بیماریهای عفونی دارند .سازمان بهداشت جهانی
تخمین می زند که تغییرات آب و هوایی و
افزایش دما خطر ریسک ابتال به اسهال را در
بعضی مناطق  10درصد افزایش می دهد که
دلیل بارز آن افزایش موارد در زمان طوفان های
فصلی می باشد .در سال  1998طوفان میچ (
 )Mitchدر آمریکای مرکزی در مراحل اولیه
باعث مرگ  10000نفر و گسترش سریع ناشی
از استفاده از آب آلوده و بیماریهایی که توسط
ناقلین انتقال می یابند شد.
به عبارت دیگر مدلهای پیشگویی چنین القا می
کنند که تغییرات آب و هوایی بطور غیر مستقیم
بر روی تولیدات مواد غذایی در جهان تاثیر گذار
هستند .در اینجا نگرانی برای کشورهای در حال
توسعه این است که تولید غالت در مناطقی را
که از نظر امنیت غذایی ،تامین هستند مرد تاثیر
قرار دهند .در یک مطالعه که اخیرا انجام گرفته
افزایش پدیده النینو( ) El Ninoباعث کاهش
عملکرد محصوالت سورگوم  ،میلت()Millet
ذرت در واحد سطح در جنوب
 ،بادام زمینی و ّ
آفریقا شده است .در سالهای حاد این پدیده باعث
کاهش محصول از 50 20-درصد شده است.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که
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در چنین مناطقی سوء تغذیه موجود در جوامع
هوایی می باشد.
اخبارتغییرات آب
محلی بر اثر
منطقه
ایرانو و
مطالعات اخیر تالش می کند که واقعیت های
بیشتری را در رابطه با کاهش محصوالت غذایی
بیان نماید ولی مشکل عمده کماکان آفات و
بیماریها در رابطه با کاهش محصول به حساب
می آیند.
یکی از مشکالت اساسی استفاده از زمینهای
بایر کاهش ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی  ،تنوع
زیستی گیاهی ،حیوانی و میکرب ها در سیستم
کشاورزی هستند .کاهش تنوع زیستی همراه با
کاهش منابع زیر زمینی آب ،استفاده از کود وسم
اصالح نژاد دام و گیاه نیز می توانند باعث بر
هم خوردن تنوع زیستی در زیست بوم شوند و
باعث بر هم خوردن روند چرخه انتقال بیماریها
شوند.
استخراج منابع زیر زمینی آب و
کانالهای آبیاری
بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع
آبب موجود در جهان می باشد که این امر باعث
بر هم خوردن تعادل منابع آب کاهش ذخایر
آبی و آلودگی آن می گردد که همگی در روند
سالمتی انسانها مؤثر هستند .عوامل بیماریزایی
که توسط آب انتقال می یابند همه ساله باعث
مرگ  2/3میلیون نفر در جهان می شود که
مقدار زیادی از این عوامل مرتبط با آلودگیهای
است که از بخش کشاورزی نشات می گیرد.
در مناطق استوایی بر اثر ایجاد کانونهای پرورش
پشه ناقل ماالریا و بیماری شیستوزوما که بر
اثرآبیاری زمینهای زراعی ایجاد گردیده موارد
انتقال این دو بیماری به شدت افزایش یافته
است .در سرتاسر کشورهای در حال توسعه
استفاده از آبهای آلوده در کشاورزی باعث انتشار
ویروسها و پارازیت ها گردیده و نتیجتا بیماری
اسهال را بدنبال دارد .از دیدگاه تغذیه فراهم
نمودن آب برای آبیاری امکان پرورش ماهی را
فراهم می سازد که دسترسی افراد محلی را به
گوشت ماهی تسهیل می نماید.
کاربرد مواد شیمیایی در کشاورزی
کشاورزی مدرن متکی به استفاده از مواد
شیمیایی در چرخه تولید محصول است تا بتواند

تقاضای رو به افزون مواد غذایی در جهان را بر
آورده سازد  .مقدار تاثیر مواد شیمیایی بر روی
موجودات ویا محیط زیست بیشتر ناشی از انباشته
شدن انها در محیط زیست  ،خاک ،هوا آب و
بافتهای گیاهی و درجه در معرض قرار گرفتن
انسانها با مواد ویا مقدار باقیمانده آنها در مواد
غذایی مورد مصرف انسان است .تخمین زده
می شود .در برنامه کنترل آفات تنها مقدار ا/
 .در صد از سموم به آفات می رسد و بقیه یا
در محیط زیست و یا بر روی مواد غذایی باقی
می مانند  .استفاده بیش از حد سموم در محیط
باعث کاهش تنوع زیستی مثل زنبورهای گرده
افشان می گردد .اگرچه اندازه گیری هر دو روش
بسیار مشکل به نظر می رسد ولی هر دو اینها
بر روی سالمتی انسان تاثیرمنقی دارند .اندازه
گیری تاثیر سموم بر روی کارگران سم پاش در
محیط مزرعه بخوبی قابل اندازه گیری است و
میلیونها نفردر جهان مخصوصا در کشورهای
در حال توسعه همه ساله از این موضوع رنج می
برند .تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مواد شیمیایی
کشورزی بر روی انسانها ارتباط مستقیم با
ناراحتیهای گوارشی ،تنفسی  ،عصبی ،اندام
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تناسلی  ،غدد درون ریز  ،مسمومیت و سرطان را
بدنبال دارد.
اصالح نژاد و انتخاب اصلح
اصالح نژاد و سلکسیون غالبا با از دست دادن
واریته های بسیار زیاد بذور در طی  25سال
گذشته همراه بوده است زیرا کشاورزان
اغلب بدنبال منافع بیشترهستند وزمانیکه یک
واریته محصول بییشتری تولید نماید طبیعی
است که از آن بیشتر استفاده خواهند نمود واز
واریته های محلی استفاده نخواهند کرد واز
آنجائیکه این واریته ها اغلب به صورت هیبرید
وپتنت( ) Patentشده می باشند لذا با در آمد
کشورزان خرده پا و فقیر در تضاد می باشد از
یک طرف باعث فقیرتر شدن بیشتر آنان می
گردد و از طرف دیگر بدلیل استفاده از بذرهای
محلی باعث از بین رفتن تنوع زیستی گیاهی نیز
در منطق مختلف می شوند .بنابراین می توان
نتیجه گیری نمود که که اصالح نژاد وانتخاب
اصلح از عوامل کاهش تنوع زیستی به حساب
می آیند.
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در ارتباط با تاثیر یک سری فعالیت خاص
کشاورزی پایدار با ظرفیت بالقوه و مفید برای
بهینه سازی محیط زیست وسالمتی
کشاورزی بر سالمتی انسانها و تاثیرات تجمعی
سالمتی انسان استفاده از شیوه تولید محصول
عملیاتوکشاورزی
اسانها از
منطقه
طریقایران
اخبار
ارگانیک می باشد که شامل (:روشهای کشاورزی ناشی از چندین تغییر محیطی مورد نیاز است
اگر چه انجام بعضی از عملیات کشاورزی تاثیر
 .و در حالیکه تاثیرات حاد این نوع عملیات به
 ،بیولوژیکی و دستی به جای استفاده صرف از
منفی بر روی محیط زیست و سالمتی جوامع
خوبی واضح می باشد با این حال اطالعات
مواد شیمیایی) ،برنامه مبارزه تلفیقی با آفات (
بشری دارند با درست عمل کردن می توان
 – IPMکنترل بیولوژیکی ،روشهای به زراعی و بیشتری از اثرات مزمن ناشی از عملیات ناسالم
چنین نتایج منفی را تا حدود زیادی کاهش داد.
استفاده بیشتر از روشهای خوب با تاثیرات منفی روشهای دیگر مدیریت آفات که از مواد شیمیایی کشاورزی مورد نیاز می باشد.در همین حال در
برای کنترل آفت استفاده می گردد)  ،حفظ منابع حد سیاستگذاریها نیزباید قدمهایی برای حفاظت
کمتر می تواند عالوه بر کاهش اثرات مضر
از منابعی که نیاز به حفاظت دارند بر داشته شود.
عملیات کشورزی تا حدود زیادی وضعیت محیط طبیعی کشاورزی (حفاظت و مدیریت خاک
این سیاستگذاریها باید به مرحله اجرا در آیند
) وبرنامه اصالح نژاد گیاهان که باعث افزایش
زیست و سالمتی جامعه را بهبود بخشید.
واثرات آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرند که آیا
کشاورزی پایدار به نوعی از کشاورزی اطالق می تنوع زیستی گردد است.
تاثیر مثبت بر روی سالمتی انسان داشته اند
فرصت برای این موقعیتها برای این کاربرد
شود که تالش می نماید اثرات منفی عملیات
یا نه و اگر نداشته اند چه تمهیداتی باد برای
این روشها در کشاورزی بسیار زیاد است .برای
کشاورزی کاهش دهد و در عین حال به مقدار
بهتر اثر کردن آنها اندیشیده شود .اگر چه نتایج
کافی غذا برای تغذیه افراد جامعه تولید نماید که مثال در غرب آفریقا در جائیکه یک رقم جدید
چنین تمهیداتی در دراز مدت آشکار می گردد
برنج ،تولید محصول برنج را بدون نیاز به کود
شامل:
 کاهش مصرف کودهای شیمیایی با جایگزینی افزایش می دهد  ،کشاورزان برنجکار از روشهای ولی چنین معیارهایی مورد نیاز است تا سالمتیکودهای ارگانیک و همچنین غنی سازی خاک کشاورزی پایدار برای پرورش محصول برنج که انسانها به عنوان یک معیار برتر در سیاستگذاریها
نیاز به کود را کاهش می دهد استفاده می کنند .مورد ارزشیابی و مد نظر قرار گیرند .در مجموع
با کاشت گیاهان تثبیت کننده ازت در خاک.
 تلفیق واریته های مختلف محصول در سیستم در آسیا تجربه نشان داده که کاشت توام چند رقم کشاورزی پویا برای زنده ماندن وابسته به محیطکشت مخلوط و استفاده تناوب زراعی به منظور برنج نیاز به آفت کشها را کاهش داده و همزمان بارور می باشد و انسانها نیز برای زنده ماندن به
با آن مقاومت آنها را به بیماریها افزایش می دهد .تولیدات کشاورزی وابسته هستند.
جلوگیری سیستم تک کشتی.
کشاورزان در غرب آفریقا با همکاری محققین در
 کاربرد روشهای سازگار با تنوع زیستی مثلحال پرورش انبه های کوتاه قد وحشی می باشند
کشاورزی مخلوط واستفاده از گونه های بومی.
که زودتر از نوع اهلی میوه می دهد که در این
اگر چه فلسفه کشاورزی پایدار تا این اواخر
سالمتی انسانها را مد نظر قرار نداده بود.رویکرد چرخه تا حدودی تنوع زیستی را افزایش می دهد.
کشاورزی پایدار به منظور کاهش تاثیرات زیست کارهای بیشتری برای آگاهی عموم در ارتباط با
بکارگیری این شیوه ها و رابطه آنها با سالمتی
محیطی منفی عملیات کشاورزی مدرن پایه
گذاری شده است و در عین حال بتواند تاثیرات انسانها مورد نیاز می باشد.
نتیجه گیری
منفی آن بر روی سالمت انسان را با جلوگیری
از فرسایش خاک  ،آلودگی خاکها ،کاهش تصعید برای بکار گیری راه حلهای پایدار  ،اطالعات
تخصصی بیشتری در باره ارتباط کشاورزی
گاز  CO2به داخل جو زمین و افزایش تنوع
،محیط زیست و سالمتی انسانها مخصوصا
زیستی به انجام برساند .یک شکل خاص
برای اطالعات بیشتر رجوع شود به منابع زیر:

• For further reading see E. Chivian, ed., Biodiversity: Its Importance
• to Human Health (Cambridge, MA: Harvard Medical
• School, 2002); L. Cohen, S. Larijani, M. Aboelata, and L. Mikkelsen,
• Cultivating Common Ground: Linking Health and Sustainable
;)• Agriculture (Oakland, CA: Prevention Institute, 2004
• Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well• Being: Synthesis (Washington, DC: World Resources Institute
• and Island Press, 2005); V. Ruttan, “TheTransition to Agricultural
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مدیریت پایدارآب و خشکسالی

منطقه
ظفرنژاد،ایران و
فاطمهاخبار
پژوهشگر آب

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

سبب تصدی گری کام ٌ
ال دولتی در بخش آب،
گذشته از آنکه با اصل  44قانون اساسی ،موازین
توسعه پایدار ،و منافع ملی ناسازگاری دارد ،آسیب
زیادی نیز به محیط زیست واردکرده است:
رودخانه ها از جغرافیای کشورپاک شده اند
(روخانه کرج ،سفیدرود ،تجن ،و تقریب ٌا همه
رودهای این سرزمین) بی آنکه کسی نظر واقعی
جوامعی که معیشت و زندگی شان با رودها پیوند
خورده است را پرسیده باشد .رودخانه پس از سد
به بستری خشک و بیابانی بدل می شود که
حاکی از تخریب کامل اکوسیستمی است که آب
رودخانه مایه ادامه حیات آن بود .سدسازی از
عوامل قابل توجه بیابان زایی بشمار می رود.
آبخیزها که از مهم ترین پیکره های طبیعی با
اکوسیستم های کام ٌ
ال ویژه هستند تخریب شده
اند .ساخت سدهای زیاد در یک آبخیز بدون نگاه
جامع به منابع و مصارف کنونی و آتی آن نه
تنها به محیط فیزیکی و جوامع گیاهی و جانوری
آسیب می زند که بر جوامع انسانی و معیشت و
معاش آنها نیز اثرات منفی زیادی می تواند داشته
باشد .درصورت انجام مطالعات جامع در حوضه
های آبخیز کشور چه بسیار سدها ساخته نمی
شد .هر سد اثر زیادی بر باالدست و پائین دست
خود دارد و جنگل زدایی و بیابان زایی را تشدید
می کند.
جنگل ها دراثر ساخت سدها آسیب زیادی می
بینند .جنگلهای منگل ،البرز ،تجن ،سفیدرود،
شفارود ،....دراثر سدسازی و نیز رفتارهای
نابخردانه مانند ساخت کانال سراسری چالوس
سردابرود ،بشدت کاهش یافته اند.
تاالب ها و دریاچه ها از ساخت سدها آسیب
زیادی دیده اند .سد جیرفت نه تنها جنگل مه
رویه را تخریب کرد که تاالب جزموریان را
با اکوسیستم استثنایی آن از میان برد .تاالب
چغاخور با ساخت سد چغاخور در یک مرحله و
افزایش ارتفاع بی فایده آن در مرحله دوم به
تخریب تهدیدشد .دریاچه های پریشان ،بختگان،
ارومیه و بسیاری دیگر پیکره های آب شیرین و
شور کشور بشدت از سدسازی آسیب دیده اند و
می بینند.
دهانه ها آسیب زیادی می بیند .سد تجن،
39

رودخانه تجن را که رگ حیات ساری بشمار می
رفت خشکاند و اکوسیستم غنی این رودخانه
و دهانه تجن در دریای مازندران را ویران کرد
بدون آنکه زمین دیمی را به آبی تبدیل کرده
باشد .این سرنوشت برای بابلرود و دهانه زیبای
آن در بابلسر نیز رقم زده شده است و باآبگیری
سدالبرز (بدون ارزش افزوده و بازدهی اقتصادی
برای مردم منطقه) شاهد مرگ بابلرود خواهیم
بود و البته خانوارهای زیادی که معیشتشان
با این دهانه زیبا پیوندخورده است سرنوشت
نامعلومی خواهندداشت .آغاز ساخت سدمنگل که
سالها بامقاومت پیکره کارشناسی دفتر فنی آب
متوقف بود ،گذشته از تخریب بخش بزرگی از
جنگل های آمل ،باخسارت مخزن بسیارپرهزینه،
سرنوشت تلخ مشابهی برای منطقه و دهانه
رودخانه هراز به دریادرپی خواهدداشت.
پیامدهای مخرب یادشده غالب ٌا در گزارشات
طرحهاي آب نادیده مانده و در حقیقت مطالعات
طرح های آب تنها پوششی برای ساخت سد
هستند .هیچ ارزیابی و راستی آزمایی برای فواید
نسبت داده شده به سدهای کشوروجودندارد.
سدهای کشاورزی غالب ٌا بدون ساخت شبکه
رها شده اند 1 .میلیون هکتار شبکه مربوط به
سدهای ساخته شده اجرایی نشده اند .بسیاری از
سدهای کشاورزی اص ٌ
ال فاقد هرگونه اطالعات و
نقشه جانمایی برای اراضی که باید آبیاری کنند،
بوده اند .و بنظرمی رسد تازمانیکه که این 1
میلیون هکتار شبکه ساخته شود سدهای یادشده
عمر مفید خودرا تمام کرده باشند .البته اگر واقع ٌا
اراضی مستعد کشاورزی بی آبی وجودداشته باشد
و همانند سد تجن اراضی پایئن دست همه آبی
نباشند.
درسال  2000نتایج بررسی کمیسیون جهانی
سدها وابسته به سازمان ملل درباره  150سد
درسراسرجهان منتشرشد .دکتر قادر اسمال ،رئيس
این كميسيون می نویسد "بشر درقرن بيستم
بطورمتوسط هرروز يك سدبزرگ ساخت بيآنكه
تحليل مستقل و جامعي دردست داشتهباشد كه
چرا سدميسازد ..وآيا سرمايهگذاري بشر دراين
زمينه بازدهي مناسبي داشته است يانه؟" پتريك
مككالي درکتاب رودهای خاموش می نویسد
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نجومی ،تخصیص ناموثر منابع را به اقتصاد کشور
"هيچچيز يكرود را آن اندازه دگرگون نميكند خودرا درمقام سوم سدسازي جهان ميداند".
تحمیل کردیم .البته شرکت های دولتی منتفع
اماآيابايد ازاين بابت بهخودبباليم؟
متضادورودخانه است
يك مخزن
كه يك سد.
منطقه
ایران
اخبار
از سدسازی از ادامه این وضعیت به هر قیمت
الگوی این رویکردسدسازی ما یعنی امريكا پی
–جوهره و طبع رود رفتن و جريان يافتن است،
تالش و فشار محافل علمی دانشگاهی و سازمان دفاع می کنند و با زیرپاگذاشتن اصل  44قانون
اما جوهره يك مخزن ماندن است ".چارچوب
اساسی ،دستورکار  21کنفرانس ریو که ایران نیز
شماره  1اثر سد بر اکوسیستمهای رودخانهای را های غیردولتی،ازدهه  70ميالدي به این سو نه
امضا کننده آن بوده ،و نیز با "غیرمتخصص"
تنها سدی نساخته که ناگزير از برچيدن شمار
نشانمیدهد.
خواندن پژوهشگران و نفی حقایق و یافته
چارچوب  1پيامدهاي اكولوژيكي سد
های روز جهان ،ثابت می کنند که هرگز درس
تغيير در باالدست رودخانه تا مخزن
نخواهند گرفت .تنها دخالت رده های تصمیم
 .1تغيير در حجم آب
گیری بیرون از این چرخه و یاری پژوهشگران و
 .2تغيير در ريختشناسي رودخانه ،بستر ،وكنارهها از بابت افزايش حجم آب و نيز رسوبگذاري
اندیشمندان جامع نگر و ملی می تواند در وضعیت
 .3كاهش زيستگاههاي كناررودخانهاي و رودخانهاي و تنوعزيستي درباالدست رودخانه
کنونی تغییر ایجاد کند .گزینه های پایدار تامین
تغيير درمحل مخزن و درياچه
آب ونیرو بسیار ارزانترند و پیامدهای منفی بسیار
 .1از ميان رفتن و حذف اراضي زراعي و باغي و جنگلها و مراتع و تپههاي مشرف به رودخانه و درههاي
کمتری بر محیط دارند .رهيافت تغيير وضعیت
اطراف در اثر زيرآب رفتن و تبديل بهدرياچه
كنوني به مديريت پايدار آب در چارچوب شماره
 .2تغییر کیفیت آب دراثر تبخیر و شورشدن ،یکجاماندن و خوراكوري eutrophication
 .3حذف زیستگاه های رودخانه ای و کناررودخانه ای و تنوع زیستی در محل مخزن
 2آمدهاست.
 .4از میان رفتن روستاهاو جوامع بومی با خرده فرهنگهای کمیاب در مخزن ونیز دره ها و تپه های مشرف
مغایرت رویکرد مدیریت سازه ای و سدسازی با
به رودخانه
اصل  44قانون اساسی و نیز توصيههاي سازمان
 .5زيرآب رفتن نقاط تاريخي و ميراث فرهنگي
ملل و کمیسیون جهانی سدها(نگاه کنید به کتاب
طبيعي
 .6زيرآب رفتن ميراث ديداري و زيباييهاي
سدو توسعه) ،دستورالعملهاي توسعه پايدار (که
تغييردرپائيندسترودخانه
ایران از امضاکنندگان اسناد کنفرانس ریو 1992و
ّ
 .1تغييردرميزانجريان ،توزيعزمانيجريان ،نوساناتطبيعيجريانآب
ریو 2002 ،+10بوده است) ،و با بيانيه های بین
 .2تغييردر ريختشناسي رودخانه ازبابتكاهش جريان
المللی مانند بیانیه سنفرنسيسكو(چارچوب )3
 .3تغييردركيفيتآبرودخانه درپائيندست
و بيانيه"مديريتآبخيز (چارچوب  )4بدون هیچ
 .4كاهش زيستگاههاي كناررودخانهاي و رودخانهاي و تنوع زيستي درساحلپائيندست و سيالبدشت
توجیه به هدررفت منابع مالی و طبیعی انجامیده
 .5اثرگذاری بر جوامع بومی پائین دست که معیشتشان به انواع گوناگون با رودخانه پیوند دارد
است.
زيادي از سدهاي خود شده است ،و سد  32متري بی توجهی به مطالعات طرح های سدسازی
ساندرا پوستل نويسنده کتاب "آخرينواحه"،
عواقب زیادی داشته است .اجرای بسياري از
اِلوآ ،سد  82متري گالينزكنيون ،سد  87متري
براین باوراست که "سياستهاي بخش آب
كانديت ،و  4سد رودخانه لوئر اسنيك واشينگتن سدها پيش از اتمام مطالعات و اثبات توجيهپذيري
در كشورهاي مختلف بجاي تشويق و ترويج
آنها آغازشدهاست" .طرح و اجرا" (تصميمگيري
نیز هم اینک با هزینه های گزاف دردست
صرفهجويي و مصرف كارآمد و درست آب ،به
واجراباطراحي همزمان)
عرضه هرچه بيشتر آب گرايش دارند و بسياري از برچيدن هستند  .فرانسه در 1998دوسد را ازروي برپايه مطالعات ابتدايي
ِ
سرشاخههاي لوار برچيد .هزینه سنگین برچيدن پدیده ناخوشایند و توجیه ناپذیری است که با
دولتها قيمتهاي بسيار كمي براي عرضه آب
تعيينکردهاند كه انگيزه چنداني براي صرفهجويي سدها نشاندهنده اشتباهات بشر در ساخت وساز کلیه موازین و ضوابط علمی و فنی مغایرت دارد
اما در بخش آب کشور بسیار رایج است و به
در آبخيزهاست .دکتر معصومه ابتکار با اشاره
در مصرف آب يا بهبود راندمان استفاده ازآن
اشتباهات بزرگی نیز انجامیده است .اهمیت ندادن
به لزوم توجه به تجربه جهان می نویسد"افراد
ايجادنميكند".
به مطالعات و نتایج آن تاجایی است که رد توجیه
باهوش از اشتباه دیگران درس می گیرند ،افراد
دكتر كديور در مقدمه  47صفحه ای بر نسخه
یک سد ازسوی یک مشاور ،بگزينش مشاور
معمولی از اشتباه خودشان درس می گیرند و
فارسی کتاب "سدها و توسعه ،چارچوب جدیدی
ديگر و ساخت سد ميانجامد .خسارت مخزن
برای تصمیم گیری" ضمن ارائه تفسیری جامع از افراد کودن هرگز درس نمی گیرند" .
سد بارنيشابور آنرا فاقد توجيه ارزیابی کرد اما
نظام سدسازی کشور و متمرکز بودن همه تصمیم ما باسدسازی ،آبخیزها ،رودخانهها ،جنگل ها ،و
متاسفانه مجری كار را به مشاور ديگري سپرد تا
پیکره های آبی کشور را ویران کردیم و بدون
گیری های آن در دست شرکت های دولتی،
با کورکردن قناتی فعال ،ساختگاهي خارج
کسب درآمدی درخور از صرف هزینه های
باتاسف مينويسد" :ايران .پس از چين و تركيه،
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چارچوب شماره  2گزینه های تامین آب و نیرو بدون سدسازی
هدررفتآب درشبكههايكشاورزي(بيش از :)65%بهسبب رهاسازي بيشازنياز،تبخير ،نشتازنهرها ،آبياري درساعاتگرم و..
آب * :كاهش
اخباركاهشهدررف
 )1برنامهريزي
منطقه
ایرانتو
با توجه به حجم کاربرد آب در کشاورزی ،کاهش هدررفت در شبکه های کشاورزی می تواند به معنی دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جدید در هر سال و جایگزین
صدها سد باشد.
هدررفتآب درشبكههاي شهري بهسبب نشت ،كهنگي ،پوسيدگيلولهها ،فشار زياد درخطوط و...است .كاربرد راهكارهاي كارا براي كاهش هدررفت مانند نصب
قطعكنندههايخودكار براي فوريت درزمانخرابيخطوط ،نصب سامانههاي نشتيابي سريع ،كاهش فشار آب در لولهها و ...در شبكههاي شهري به معنی دستیابی ساالنه
به چند صد میلیون مترمکعب آب جدیداست که جامعه را از وجود شمار زیادی از سدها بی نیاز می سازد.
 )2برنامهريزيكاهشمصرف :كاهش مصرف دركشاورزي :جايگزيني روشهاي آبياري باهدررفت كم مانند روشهاي قطرهاي ،لولههاي
ترويجرعايتنرخپايداري آب ،كاربرد ابزارهاي اقتصادي
كمفشار،آبفشانهايكمفشارو… گسترشواريتههايكمنيازتر بهآب ،كاربردروشهايآبياريموثر،
ِ
كاهش مصرف در شهرها :اجباريكردن ساخت وكاربرد شيرهاي پايشگر در برنامههاي شهرسازي ،برنامهريزي نصب كنتورهاي مجزا براي خانوارهاي مختلف در
مجتمعهاي مسكوني ،ظرفيتسازي و آموزش رعايت صرفهجويي در مصرف آب و...
 )3بازیافت :بازيافت زهاب كشاورزي ،مصرفدوبارهدركشت محصوالتكشاورزيمقاوم بهشوري ،باغاتغيرمثمر ،فضاي سبز و جنگلكاري،وصنعت .بازيافت آب شرب
شهرها ،مصرف دوباره در باغاتغيرمثمر،كشتمحصوالتكشاورزيغيرخوراكي ،فضايسبز ،جنگلكاري ،صنعت .بازیافت آب به معنای یافتن منابع جدید آب است.
 )4بازچرخاني و بازكاربردآب :بازچرخانيآب بویژه آب صنعتي ،الزام قانوني كاربرد چندباره آب در واحدها ،الزام صنايع به تصفيه كاملزهاب خود ،برنامهريزيمصرف
فاضالب تصفيه شده صنايع در خود همان صنايع،درفضاهاي سبز و جنگلكاري ....در ژاپن میانگین مصرف آب صنعتی بیش از  20بار و در ایاالت متحده بیش از  15بار
است**.
 )5افزايش كاربردهرمترمكعب آب :کاربردهرمترمکعب آب درکشور با توجه به راندمان آبیاری و کاربرد آب شهری و صنعتی کمتر از  0.4است که باید برای افزایش آن تا
بیش از یک ،برنامه ریزی بنیادی انجام شود .افزایش کاربرد هر مترمکعب آب تا بیش از  1به معنی آنست که حتی اگر زمینهای آبی کشاورزی کشور  1.6برابر رقم کنونی
شود و نیز جمعیت شهرها تا  1.5برابر رقم کنونی افزایش یابد مابدون نیاز به سدها قادر به تامین نیاز ملی خواهیم بود.
 )6كاربردابزارهاي مالي دربخشآب :كه سريعترين اثربخشي را دارد و درحقيقت مصرفكننده را خودبهخود بسوي كاربردكليه رهيافتهاي باال ميكشاند که عبارتست
از فروش حجمي آب (كه بويژه دركشاورزي به كاهش شديد مصرف خواهدانجاميد) ،تعيين آببها باتوجه به محدودیت آب در کشور و تخصيص موثر،حذف يارانه کور و
نرخگذاري درست آب برپايه نرخ پايداري آن
 )7مشاركت انجمنهاي غيردولتي وآب بران :در تصمیم گیری ها از موثرترین روشهای مدیریت پایدار بخش آب بشمار می رود که می تواند به ذخیره بخش بزرگی از
آب مصرفی دراثر مشارکت آب بران شهری و کشاورزی بیانجامد .درحقیقت انجمنهای آب بران ،یامصرف کنندگان آب،ازبابت پیوندنزدیک بامساله ،اصالح کنندگان بالقوه
سامانه مصرف و تقاضا بشمارمی روند و می توانند میلیاردها مترمکعب آب را صرفه جویی و بازیافت کنند.
 )8توسعه واحیای قناتها این میراث  4هزارساله ایرانیان که پایدارترین روش کاربرد آب زیرزمینی ،بشمار می روند ومسائل مزمن سفره های زیرزمینی تخلیه شده درپی
چاه کنی و تلمبه بی رویه آب را درپی ندارندو توهم دسترسی به آب نامحدودایجادنمی کنند ونیز به نشست زمین دراثربرداشت بی رویه آب و خالی شدن سفره نمی
انجامند و بهره برداری متناسب درسالهای کم آب و پرآب را میسر می سازند .متاسفانه بسیاری از قناتهای کشور زیر مخزن سدهااز میان رفت(سدبارنیشابور ،سدنهرین
طبس ،سد ماشکید سدسورک و)....
 )9گردآوری و دروی باران همانند آب بندانهای مازندران و گیالن از دیگر روشهای تامین آب است که با موفقیت کامل از صدها سال پیش انجام می شده است .به یمن
این روش
 )10استفاده از آب شیرین کن ها که بویژه در نواحی کنار خلیج فارس تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد و جزایر و کشورهای خلیج فارس همه آب مصرفی خودرا
از این روش بدست می آورند .آب بدست آمده از آب شیرین کن ها برای مصارف صنعتی ،کشاورزی،فضای سبز و مصارف شهری کام ٌ
ال مناسب است و البته قیمت تمام
شده آن ازهرسدی ارزانتراست.

از بستر (سه سد و دیواره) را برگزیند ،اراضي
زراعي زیادی را در مخزنش زيرآبببرد ،بدون
راستی آزمایی درآمدها ،باهزینه بسیار سنگین بر
بودجهملی ،همان اراضي راآبرساني كند كه قنات
ميكرد .همچنین اند سدهای نهرین طبس،
ماشکید ،سورک و ...
پیامدهای سنگین این بی توجهی به مطالعات
تقریب ٌا در همه سدهای کشور مشهود است بویژه

قرارنگرفته اما رابطه ميان لرزشهاي زمين و
نارسایی مطالعات زمین شناسی ،هیدرولوژی،
مخزن سدها دربيش از  70سد جهان بثبت
اجتماعی و مشارکت مردمی،خسارت مخزن،
رسيدهاست .درکشور زلزله خیزی چون ایران
شبکه های آبیاری ،اقتصادی ،زیست محیطی،
تصمیم گیری های دقیق تری برای پیشگیری
و ارزیابی های تطبیقی ،كموبيش همه گیر
از خطرات احتمالی بسیار ضروری است .سدهای
است .سدهای الر ،آبشينه و كرخه (بابيش از 8
مترمكعب فرارآب) شايد پرهزينهترين نمونههاي خالی بسیار از ساوه و پیشین تا گاوشان نشانه بارز
نارسايي مطالعات زمین شناسی باشند  .لرزهخيزي نارسایی مطالعات هیدرولوژی و بیش برآوردهای
متکی به آمارسازی های رایج است .آيندهنگري
ناشي از سدها تاكنون در ايران مورد بررسي
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در مطالعات هیچ جایی ندارد .باتوجه به عمر
ها
ایرانبايدوآورد رودخانه
سدها (50سال)،
اقتصادي
منطقه
اخبار
باتوجه بهرشد جمعيت و مصرف درآينده،
تعديلشود تا از بيشبرآوردها جلوگيريشود.
مطالعات جامع و معنی دار اجتماعی تقریب ٌا در
هیچیک از طرح های سدسازی کشور انجام
نشده است .و مهندسان "متخصص" برخالف
گذشتگان ما و معماران اندیشمند ایرانی با نگاهی
کام ٌ
ال تهی از نگرش به انسان و جوامع مختلف

متاثر از سدها در باالدست ،در مخزن ،و در پائین رهاکردن مهندسان "متخصص" از شر این مردم
و جوامع شبیه است.
دست ،تنها ساخت و ساز به هر قیمت را هدف
جوامع بومي ساكن درياچه مخزن سدها ،که غالباٌ
قرار داده اند .مطالعات خسارت مخزن یا انجام
نشده است یا بشکل ناقص و فارغ از نگاه عمیق نگهبانان و وارثان بخش قابل اهمیتی از تمدن
به جوامع و خرده فرهنگهای ارزشمند و خاستگاه کهن این سرزمین و خرده فرهنگ های غنی آن
های تمدن بشری و با نادیده گرفتن حقوق فردی هستند در سرنوشتی محتوم سكونتگاه ،معيشت،
و اراضي كشاورزي خودرا ازدستميدهند و از
و اجتماعی اهالی مخازن و نیز ارزش میراث
تولیدکننده پرارزش کشاورزی به حاشیه نشینان
فرهنگی و دیداری مناطق یادشده انجام شده و
فاقد ارزش اجتماعی در منطقه یادرحاشیه
بیشتر به نسخه های تکراری بی محتوا برای

چارچوب شماره  3بيانيه سن فرنسيسكو
مديريت منابع آب ،سازمانهاي مدني و سدهاي بزرگ:
• هدفاز ساخت سد بايد بروشني تعريفشدهباشد وشالودههاي روشني براي سنجش موفقیت یا شکست آن درآينده پیش بینی شود.
• در زمان برنامه ريزي ،باید همه گزينههاي دستيابي به اهداف طرح ،اعم از سازهاي و غيرسازهاي ،بروشني تحليل گردد.
• هر دولت يا بنگاهي كه براي طرحهاي سدهاي بزرگ اعتبار تامين ميكند بايد دسترسي آزاد به دادههاي بكارگرفته شده و اطالعات طرح به شهروندان را اجازه دهد.
• ارزيابي كامل پيامدهاي كوتاه و بلند مدت زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي طرح بايد انجام گيرد و براي بازبيني و نقد آن از سوي كارشناسان مستقل ،فرصت
كافي داده شود.
• همه مردم خسارت ديده از سد چه در محدوه مخزن و چه در پائيندست بايد از احتمال اثرگذاري طرح برهستي و زندگي خود آگاهباشند و بايد در فرآيند برنامهريزي
مورد مشورت و نظرپرسي قرارگيرند و اهرمهاي سياسي موثر براي رد طرح را داراباشند.
• همه مردمي كه خانهها ،زمينها يا معيشت خود را در سايه اجراي طرح سدسازي از دست ميدهند بايد به كمك موسسات حسابرسي خسارتشان تعيين و جبران
گردد.
• خطر شكستن سدها براي ايمني و زندگي مردم مي بايست تشریح شود و تحليل انجام شده بايد براي هركس كه در منطقه بالقوه متاثر از شكستن سد زندگي
ميكند بسادگي دسترس پذیرباشد.
• هر طرح آبياري همراه با يك سد بزرگ ،بايد نخست توليد خوراك براي مصرف محلي را درنظر بگيرد و سپس توليد محصوالت نقدي را هدف قرار دهد.
• هر طرح آبياري همراه با يك سد بزرگ بايد در راستاي بكارگيري پايدار اراضي كشاورزي ،يك برنامه جامع براي پيشگيري از شور و زهدار شدن زمينها تهيه كند.
• طرح سدسازي بايد نشان بدهد كه هيچ پيامد زيانآور مهمي (مانند پيامدهايي كه به از دست رفتن حاصلخيزي خاك و يا شوري آن بيانجامد) بر عرضه خوراك يا
معيشت مردم وابسته به كشاورزي در سيالبدشتهاي پائيندست نخواهد داشت.
• طرح سدسازيبايدنشاندهد كه هيچتهديدي براي كيفيت آبمصرفي كساني كه در پائيندست زندگيميكنند دربرنخواهدداشت.
• طرح بايد سالمت مردم را بهبودبخشد و نبايد خطرشيوع بيماريهاي ناشي ازآب راافزايش دهد.
• پيامدهاي زيستمحيطي مصارف صنعتي وابسته به الكتريسيته توليدشده از سد بايد در برنامهريزي طرح در نظر گرفتهشود.
• طرح سدسازي بايد نشان دهد كه هيچ پيامد زيانآور مهمي برماهيگيري رودخانهاي ،دهانهاي و ياساحلي پائيندست خود ندارد.
• طرح سدسازي نبايد اثر زيانباري بر هيچ پارك ملي ،جايگاه ميراث فرهنگي ،مناطق درنظرگرفته شده براي كارهاي با اهميت علمي و آموزشي ،و يا مناطق
زيستگاهي گونههاي درخطر و يا در معرض نابودي داشته باشد.
• برنامه جامع جنگلكاري و مهارفرسايش درمخزن وحوزه آبخيز بايد با طراحي تلفيق گردد.
• برنامهريزي و مطالعات سدسازي بايد تعيين كند كه آيا طرح پايدار است يا نه .اين مساله بويژه به تجمع رسوب در مخزن ،شوري خاك و تغيير در ميزان ورودي
مخزن در پي تخريب آبخيزبازميگردد .اگرطرح پايدارنباشد يك برنامه ترميم و احيا بايد به مثابه بخشي از طراحي پروژه به آن پيوست شود.
• هزينههاي پيشبيني شده طرح بايد همه هزينههاي اقتصادي خسارتهاي زيستمحيطي ناشي از ساخت ،آمادهسازي ،نگهداري بهرهبرداري ،و نيز برچيدن سد را
دربرداشته باشد.
• تحليل اقتصادي يك طرح سدسازي بايد دامنه عدم قطعيت و احتمال تغيير در برآوردهاي هزينه و درآمد طرح را تعيين كند.
• درآمدهاي پيشبينيشده سدها بايد برپايه تجربه طرحهاي گذشته انجام گیرد.
• برنامهريزي سدهاي برقابي بايد تحليلي از فايدهها و هزينههاي ساير گزينههاي توليدبرق و حفاظت و ذخيره انرژي را ارائهدهد.
• براي اطمينان ازاينكه اجرا،بهرهبرداري و نگهداري سد وتجهيزات وابسته به آن ،دستيابي به فوايد پيشبيني شده طرح را امكانپذير می سازد ،بايد ابزارهاي موثري
ارائه شود.
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دريافتنكردهاست.
براي ساکنان مخزن سدها تهیه و تنظیم شده
شهرهای اطراف بدل می شوند .جابجايي آنان،
مطالعات شبکه در بسیاری از سدهای کشاورزی
اما تاكنون طرح جايگزين معيشتي،سكونتي
منطقهدر
بزورانجام ميشود.
نامحسوس،
محسوس یا
ایران و
اخبار
ٌ
اصال انجام نشده است و به بهانه جدابودن شرح
ارائه و اجرانكردهايم .بوميان را در بهترين حالت
مخزن یکی از سدهای دردست ساخت غرب
خدمات سدسازی از شرح خدمات شبکه آبیاری،
کشور کشاورزی کهنسال به نگارنده گفت" :باما با پرداخت مبلغي كم به نزديكترين شهرها
مثل حیوان رفتار می کنند" .باآنکه مخزن سدها كوچاندهايم .عليرغم شمارزياد سدهاي ساختهشده ،حتی یک نقشه جانمایی درست از محل اراضی
کشاورزی منسوب به سد وجود نداشته است .و
تاكنون پژوهشي درباره سرنوشت جوامع بومي
گاه بسیار بزرگ هستند و برای نمونه درياچه
البته بدون اطالعات مربوط به شبکه معلوم نیست
ساكن مخزن سدها انجام ندادهايم .کسی که
كرخه  162كيلومترمربع است ،اما مطالعات
مناسبی از مخزن آنها و ساکنان و مالکان اراضی خانهاش در مخزن سد تجن را ازدستدادهبود به که چگونه مطالعات اقتصادی یا زیست محیطی
یا ..به توجیه طرح منجر شده است.
آنها دردست نیست .از  ،1375بخشنامههايي براي نگارندهگفت بارها با نامه نگاری ،ناكافي بودن
کنترل سيالب های كوچك ومتوسط با سدها
مبلغ دريافتي را اعالمکرده اما جوابي
ارائه طرح جایگزین معیشتی و سکونتی
تاحدودی امکان پذیراست اما سيلهاي بزرگ
چارچوب شماره  4بيانيه مديريت آبخيز
خطرآفرينتر ميشوند .تجربه تلخ شکست سد
 )1تالش هاي بين المللي بايد افزايش يابد تا پوشش گياهي كه زماني براي حوضه آبريز رودخانه به
خاکی دشت با تلفات جانی و مالی زیاد از همین
مثابه پوشش زمين عمل ميكرد به حال نخستين خود بازگردانده شود .از دست رفتن اين پوشش زمين در
نمونه هاست .که در تاریخ  19/5/80در پی
قرن گذشته دليل اصلي تخليه سفره آب زيرزميني ،فرسايش خاك ،خشكساليها و سيلها در بسياري از
بارندگی که بهخودیخود ميتوانست خسارات
كشورهاست.
مديريت
 )2آب زيرزميني بايد به مثابه يك منبع تجديدناپذير بشمار رود و كاربرد آن نبايد از تغذيه طبيعي سفره فراتر بسيار كمتري داشتهباشد رخ داد.
ِ
غيرسازهايکنترلسيالب با بهرهگيري از
رود.
روشهای غیرسازه ای آبخيزداري و سامانههاي
 )3نياز به آب بايد نخست در سطح جامعه مشخص شود ،و هر راهچارهاي كه براي تامين اين نياز
هشدار سيل ايمنتر از سدسازی است.
برنامهريزي ميشود بايد در برگيرنده مشخصات مصرفكنندگان و منتفعين از برنامه باشد .راهكارها بايد
مناسب با الگوهاي مصرف منابع مردم بومي باشد.
تغيير كيفيت آب مخزن در نقاط گرمسیر و
و
كردن
خارج
دور
نيزاز
و
ايمن
اكولوژيكي
هاي
گزينه
جايگزيني
 )4سامانههاي توليد محلي بايد به كمك
مناطق خشک و نیمه خشک بسیار محتمل
حذف تدريجي موارد زير تقويت شود :كشتهاي سرمايه بر ،كودهاي شيميايي كشاورزي ،كاربرد سوختهاي است و به سبب یكجاماندن و خوراكورشدن
فسيلي و مشتقات آنها ،كاربرد آب زياد در برابر هزينه كم.
آب درمخزن رخميدهد .نمونه آن سد ميناب
تعيين
و
هدايت
دهنده
م
وا
يا
مالي
كننده
تامين
 )5جدول زماني يك طرح آب نبايد از سوي گروههاي
در هرمزگان است که برای تامین شرب
شود .توسعه متناسب ،يك راهحل اقتصادي بلند مدت است .بنابراين برنامهريزي و اجراي طرح بايد برپايه
بندرعباس ساختهشد اما با ظهور پدیده خوراک
ديدگاههاي فرهنگي اقتصادي جامعه مورد نظر و در بلندمدت مشخص گردد.
وری و كاهش كيفيت و بويناكي ،آب آن براي
 )6روشهاي سنتي حفاظت و كاربرد آب بايد دوباره برقرار و نهادينهگردد .بهجاي ساخت مخزن بهتراست
شرب و کشاورزی نامناسب شد .درخواست
بيشتر بهروشهاي گذشته بازگشت ،روشهايي چون درختكاري در ميانگيرها  Bufferدر پيرامون
جلوگیری از تكرار تجربه سد ميناب ،در نظرات
سامانههاي حوضه آبريز ،استخرها ،حوضچهها يا استخرهايآب (آب بندانها) و قناتها كه بهحفاظت و
كارشناسي دفترفني آب برای سدهاي شميل،
تامين آب كمكميكردهاست.
 )7حفاظت از جنگلهاي باراني بزرگترين آبخيزهاي زمين مانند آمازون و كنگو ،به بيشترين توجه فوري نياز نيان (جايگزينهاي ناپايدار شرب بندرعباس)،
وساير سدهاي كشور بازتابیافتهاست  .مطالعات
دارد .جنگلهاي باراني نقش بسيار مهمي در نگهداري سالمت بيوسفر يا زيستكره دارند.
 )8حقوققانونيوسياسي حفاظت از محيطزيست دربسياري ازكشورها ناشناختهماندهاست .بنابراين
اليهبندي و پيشبيني كيفيت آتی آب ،پيش از
درخواستميكنيم كه كشورها:
تصميمگيري ضرورياست.
• براي مديريت آب قوانين و مقررات زيستمحيطي ويژه وضعكنند و آنها را تقويت كنند.
تبخير آب ازسطح درياچه سدها بسيار زيادتراز
طبيعي.
ع
مناب
ت
• مردميكردن و عدم تمركز در تصميمگيريهاي مربوط به حفاظتازمحيطزيست و مديري
رودخانههاست .تبخير ازسطح درياچه كرخه
اينمهم دربرگيرنده فرايند گوشكردن به نظرات عموم درباره همه طرحهاي پيشنهادي است.
ساالنه بيشتراز  30ميليون مترمكعب ،معادل
• حمايت از حقوقبشر بويژه براي طرفداران محيطزيست و نقدكنندگان طرحهاي آب
حجم يك سد بزرگاست .جریان اين آب در
• ايجاد يك نظامنامه بينالمللي مديريت منابع آب كه راهبردهاي قانوني توسعه بخش آب را تهيه و
رودخانه ،سفره زيرزميني دشتهاي پائيندست را
دردسترس گروههاي مدافع منافع عموم قرار دهد تا از تخلفات قانوني جلوگيريكنند.
تغذیه و كيفيت خودرا حفظمیکرد.
• برنامههاي موفق تامين آب پايدار بايد از سوي سازمانهاي طرفدار رودهاي جهان گردآوري و منتشرشود.
اينكار ميتواند كمككند تاجوامع دانشگاهي و كارشناسان توسعه به آزمون دوباره سامانههاي سنتي تشويق ميراثفرهنگي تمدن بشري از كنار رودها
آغازشدهاست ،درهها بويژه در خاورميانه
شوند و نيز ميتواند كمك كند تا خودباوري و اعتمادبه نفس در مردم بومي بازسازي شود.
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ميراثفرهنگي ارزشمندي درخوددارند .کمابیش
شده و
هایی ساخته
اخبارایران در
همه سدهای
منطقه
دره و
ایران
می شوند که خاستگاه تمدن بیش از  6هزارساله
ایران بوده است .سد کارون و بسیاری دیگر
سدهای خوزستان و غرب کشور و نیز سدهای
فارس و خراسان و.کرمان و ..در زمینه ازمیان
بردن آثار و میراث فرهنگی مثال زدنی هستند.
اما مهمتراينكه ازدسترفتن ميراثفرهنگي
چندهزارساله بخاطر ساخت سدهایی است
كه کاربرد مستندی نداشتند .سد سيوند داراي
پيامدهاي منفي برآثارباستانیاست و درعین حال
ميراثطبيعي،ديداري کميابي رانيز زيرآب ميبرد.
عليرضا افشاري براين باوراست كه "تنگه بالغي
از كممانندترين موزه هاي طبيعي..ايراناست.
تغيير در پائيندست ،بسبب كاهش ميزان آب
حتمیاست و اين كاهش غالب ٌا به حذف فیزیکی
رودخانه ،نابودي زيستگاههاي رودخانهاي ،و
گونهها ميانجامد و كيفيت آب كاهش مييابد.
رودخانه كرج روزگاري از رودهاي مهم ناحيه
بشمارميآمد كه نهتنها از جغرافياي كشور
حذفشده و اراضي و باغهاي حقابهبر پائيندست
آن دچار مشكل شدهاند ،كه سفره زيرزميني
باافت شديد سطح آب روبروست .شكايتهاي
زيادي مبني بر خشك شدن انهار سنتي يا كم
شدن آب چاههاي سيالبدشت وجوددارد .درپي
ساخت سدهاي زياد روی سرشاخههاي كارون،
آب مصرفي در خرمشهر بسيار شورشد .هدايت
الكتريكي آب درتابستان تا  17هزار ميكروموس
برسانتيمتر رسيد .مردم خرمشهر كه در پائينترين
نقطه مصرفكننده آب كارونهستند بابحران
روبروشدهاند.
دكتر كديور مينويسد :تاكنون روندتصميمگيري
درنظام سدسازي ايران ،عموم ًا تصميمگيري
متمركز دولتي بودهاست .تصميمگيريها
غالب ًا بیتوجه به مالحظات اقتصادي ،اجتماعي،
زيستمحيطي ،و بدون راستيآزمايي ادعاهاي
ساختگی درباره آورد رودخانه ،درآمدهاي
اقتصادي ،وازهمه مهمتر بدون توجه به مردم،
حقابه بران پائین دست ،متاثران از طرح يا
نمايندگان آنها انجامميشود.
توسعه شبكههاي كشاورزي بهانه ساخت

رفتار و پرهیز از هدررفت ،روشهای غیرسازه ای
بسياري از سدها بودهاست .اما تقریبا در همه
و احیاری سامانه های ملی تامین آب مانند آب
سدها غالب ًا مستنداتی برای این هدف ارائه
بندان ها و قنات ها ،و نیز پاره ای روشهای نوین
نشده است .نگارنده درفاصله سالهاي  1376تا
مانند آب بندان ها را دربرمی گیرند.
 1384همكاري با دفترفني آب وزارت نيرو ،در
آب بندان ها در حقیقت همان روش گردآوری و
كموبيش همه بيش از  50سد بررسيشده كه
دروی باران یا  rainharvestingبشمار می
هدفشان تامين آب كشاورزي اعالم شدهبود ،با
كمبودهاي كليدي درزمينه مستندسازي دادهها و روند و در مازندران و گیالن بخوبی و باهزینه
حتي جانمايي اراضي كشاورزي برخوردكردهاست .هایی غیرقابل مقایسه با سدها بکار گرفته می
شوند .استخرها و آببندانها (به شيوه کشاورزان
بنابر برآورد کارشناسان دفتر شبکه های آبیاری
مازندراني و كوهپايههاي البرز) آب باران در
سازمان مدیریت منابع آب کشور ،بیش از يك
فصول سرد را بهخوبي گردآوري ميکند ودر
ميليون هکتار شبکههايي كه هدف توجیه
فصل خشک بهمصرفميرساند .بازدیدی از آب
ساخت سدهابودند ،شناسايي و اجرانشدهاند .سد
بندان های بابلسر و توابع آن که درنهایت زیبایی
دز بههدف توسعه آبياري ساختهشد اما 17000
و کارایی آب شالیزارهای اطراف خود را تامین می
کشاورز بومي از زمينهايشان راندهشدند تا
کنند این پرسش را پیش می آورد که اساس ٌا سد
" 16000هکتار زمينهاي كشاورزان راندهشده
البرز چرا و با کدام توجیه در دست ساخت است.
به شرکتهاي کشتوصنعت ميتسويي ،چيس
بنظر می رسد که این سد به یک ارزیابی کامل و
منهتن ،بانکامريکا ،شل ،کمپانيجاندير ،و
دقیق نیاز دارد تا از تکرار اشتباه تجن جلوگیری
شرکت توسعهکشاورزیجهان واگذارشود" .سد
شود .و نیز خانوارهای بسیاری که معیشتشان به
حنا با هدف تامين آب كشاورزي ساختهشد اما
جریان آب در دهانه بابلرود وابسته است از خطر
باهمه ارزشي كه ويالهاي مشرف به درياچه
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدید درامان
آن پيداكرد ،زمينهاي نيازمند به آب آن
بمانند.
نامعلومماند .سد قرهآقاج سميرم نيز هدفش
قناتها درخشان ترین روش کاربرد آب زيرزميني
راتامین آب كشاورزي اعالمکرد اما اراضي آن
هستند .مککالی مینویسد":از  3000سال پيش
شناسايینشد .سد بهشتآباد بدون مستندسازي
نزديک به  4000قنات در ايران احداثشد که
مصرف و بدون بررسي پيامدها در پائيندست،
نزديک بهنيمي از آنها تا دهه چهل دردست
باادعاي ذخيره بيش از يك ميليارد مترمكعب
بهرهبرداريبودند و سهچهارم کل نياز آب
آب ،نياز به بررسيهاي بسيار عميقتر با
ايران از قناتها تامينميشد .بعکس قناتها
استانداردهاي روز جهان دارد و گرنه مسالهساز
که تنها با آهنگي از آبخوان آب برمیدارند که
خواهدشد .سد منگل عليرغم مخالفت بدنه
بتواند تجديدشود ،موتورتلمبهها تخليه آبخوان
كارشناسي دفتر فني آب در زمينه عدم توجيه
اقتصادي ،زيستمحيطي ،ناروشنی فوايد و اراضي را تاآنجا ادامهمیدهند که سطح آب زيرزمينی
كشاورزي ،و خسارت مخزن بسيار سنگين ،بدون پائينمیافتد و قناتهای فعال ميخشكند".
ژرفنگري الزم باجرارفت .سد البرز نيز سرنوشتی سدها نيز در ازميانبردن قناتهاي ايران
مشابهداشت  .كانال سراسري چالوس نيز ازديگر سهم موثري داشتهاند .بسياري از قناتهاي
فعال در مخزن سدها زيرآبرفتهاند .سدهاي
جلوهفروشيهاي مديريت سازهاي بخش آب
نهرينطبس و ..با هزينه بسيار
بارنيشابور،
با فوايد نامعلوم است كه هدف آن تامين آب
ِ
كشاورزي اعالمشدهبود اما بدون راستيآزمايي و سنگينتر از قناتها ساختهشدند تا همان
اراضي را آبرسانیکنند كه قناتهاي غرقشده
جامعنگری بهاجرارفت .انجام مطالعات تطبيقي
آبياريميكردند .بااين تفاوت كه قناتها آب را
ميتواند ابهامات را روشنسازد.
گزینههای سدها 10 -گزینه ارائه شده درچارچوب دربرابر آفتاب قرارنميدهند كه تبخيرشود ،كيفيت
آب را كام ً
ال حفظ ميكنند ،بدست مردم ساخته
 2بسیار روشن و گویا هستند و عمدت ٌا اصالح
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اخبار ایران و منطقه

دلیل مهم برتری این شیوه بهرهبرداری ازمنابع
و نگهداري-بهرهبرداريمیشوند ،پيامد منفي
آباست .اما دکتر سمساريزدي برآنست كه در
برمحيط ندارند ،و سامانههاي تخصيص موثر
طول  30قرن گذشته ،قناتها بااينكه بخش
منابع آب بشمارميروند.
عمدهاي از نيازآبي كشور را تامين ميكردهاند،
جواد صفينژاد پژوهشگر برجسته نظامهاي
همواره حافظ بيالن آبي در سفرههاي آب
آبياري سنتي ايران ،دسترسي به آبهاي
زيرزميني بودند و هيچگاه اين موازنه را
زيرزميني و انتقال آنها به سطح زمين و
برهمنزدهاند در نيمقرن اخير ،باورود تكنولوژي
بهرهگيري از آنها را شگفتي عمومي قناتها
جديد ..چاههاي عميق و نيمهعميق درهمهجا
مينامد .پاپلييزدي و لبافخانيكي ،ايران
حفرشد..آبكشيهاي بيرويه باعث افت شديد
را حوزه تمدن كاريزي يا قناتي مينامند و
سطح آب زيرزميني و برهم زدن تعادل بيالن
براينباورند كه تمدن كاريزي ..اقتصاد مبتني
آبي سرزمينها گرديد .سمساريزدي داليل
بر خردهمالكي ،صنايعدستي و تجارت و
زوال قناتها را به دو دسته اجتماعی و فنی
اساس ًا اقتصادي صلحجويانه و آرامش طلب و
صرفهجويانه را بنانهاده ..كه هويت مردمان تمدن تقسيم ميكند .نتيجهتحقيقات سمساريزدي،
لبافخانيكي و دهقانمنشادي پس از زمينلرزه
كاريزي را ميسازد .پروين باقریاهرنجاني
بم نشانمیدهد كه ميتوان در چهار فصل سال
مينويسد :روزگار هخامنشيان اوج شكوفايي
از آب قنوات در مزارع و باغها استفادهکرد.
آبياري و حفر كاريز در سراسر فالت ايران
حفرچاه و تخليه آب زيرزميني بكمك موتور
بشمارميرود ..دردوره هخامنشي آنكس كه
پمپ البته يكي از مهمترين داليل از ميان رفتن
كاريزي حفرميكرد و آب بسطح زمين ميآورد
ماليات پنج نسل براو بخشيدهميشد .او همچنين كاريزهاست و نیز پیامدهای نشست زمین را
به باور شاردن سياح فرانسوي اشارهمیکند که :در دربرداشتهاست .تحقيقات ميداني عبدالعظم پويا
فن اكتشاف و هدايت آب هيچ مردمي در جهان نشاندادهاست ،با تخليه بيرويه سفرههاي آب
زيرزميني در برخي جاها با پديده نشست زمين تا
بپاي ايرانيان نميرسند .آداب و رسوم خاص
 12متر روبرو شدهايم (دشت محمدآبادميبد).
حرمتگذاري به قنات و تقدس آن نزد ايرانیان
كاهش هدررفت در راستاي تخصيص موثر منابع،
آنگونه که جمشيد صداقتكيش مينويسد
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عبارتست از کاهش تلفات آب در مسیر منبع تا
مصرف کننده در شبکه های کشاورزی و شهری.
نگاهی به تلفات آبیاری درکشور ()65%-70%
و نیز تلفات شبکه های شهری نشان می دهد
که با اصالح شبکه ها امکان ذخیره میلیاردها
مترمکعب آب در هر سال وجود دارد که مارا از
ساخت بسیاری از سدها بی نیاز می کند.
کاهش مصرف آب بويژه در شهرها از مهمترين
گامها در مديريت پايدار بخش آباست .ما
پياپي اراضي زراعي و باغات كرج و شهريار،
سپسجاجرود و طالقان را از حقابه كشاورزي
محرومکرديم تا در تهران به نامناسبترين شيوه،
با يارانه كور (بسود اقشار پردرآمد و پرمصرف) آب
را دردسترس مصرفکنندگانی قراردهيم كه در
ش مصرف صرفهجويانه گذشتگان
سايه ارزاني ،رو 
خود را فراموش كردهاند .اخيراً نیز ساخت
سد ديگري در منجيل رودبار براي برداشت
از حقابه شاليزارهاي پايئندست براي تهران
مطرحشدهاست و نيز چندين خط لوله ديگر براي
برداشت ته مانده حقابه تخصيص يافته به كرج
و شهريار دردست بررسي و اجراداريم بيآنكه
بينديشيم كه بجاي اين همه راهكار مديريت
ناکارامد عرضه با رويكرد سازهاي ،كافيست
راهكارهاي مديريت تقاضا در راستاي كاهش
مصرف بیرویه را بکارگیریم .كاهش مصرف و
تلفات آب چه دركالن شهرها و چه در آبياري ،به
ذخيره مقدار بسيار زيادي آب ميانجامد كه نياز
به سدها را ازميانميبرد.
ذخيره برق با بكارگيري مديريت تقاضا ،توليد
نگاوات ناميده ميشود كه به جاي توليد
مگاوات ميتواند پاسخگوي نيازها باشد و با
نصب المپهاي كممصرف و اشاعه فرهنگ
صرفهجويي بخوبي امكانپذيراست .مككالي
مينويسد" :كاربرد روشهاي تجديدپذير توليد
انرژي مانند نيروگاههاي خورشيدي درآينده
نزديك ،به خط توليد ارزان و اقتصادي
بدلخواهدشد .تاآنزمان كاربرد نيروگاههاي گازي
با تخصيص موثر منابع همسوتر ،ارزانتر ،توليد
گازهاي گلخانهاي آنها از سدها كمتر و زمان
ساخت آنها کمتر از برقابيهاست(1.5سال دربرابر
10سال).

خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي ()Dry-net

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک

بازیافت ،بازکاربرد ،بازچرخانی ،و افزایش کاربرد
اخبار ایران و منطقه
هر مترمکعب آب سه راهکار بسیار مهم مدیریت
پایدار آب است که در همه جهان و حتی در
کشورهای بسیار پرآب شمال اروپا شناخته
شده است و بکارگرفته می شود که به مثابه
دستیابی به منابع آب جدید است .متاسفانه
مساله بازیافت بازچرخانی آب کشاورزی و شرب
و صنعتی تاکنون درایران بررسی نشده است و
هیچ تحقیقی دراین زمینه انجام نگرفته است.
میانگین کاربرد هرمترمکعب آب در کشور نزدیک
به  0.4است که باید برای رسیدن آن دست کم
به  1برنامه ریزی های الزم انجام گیرد .کاربرد
ابزارهای مالی دستیابی به این سه راهکار را
بخودی خود شتاب می بخشد.
مشارکت سازمانهای آب بران و سازمانهای
غیردولتی در ساماندهی کاهش هدررفت و
کاهش مصرف و بکارگیری نگاه و اندیشه مردم
از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی توسعه پایدار
و دستورالعمل  21سازمان ملل است که در

سراسر جهان سودمندی آن آزموده شده است.
این سازمان ها سرچشمه غنی راهگشایی به
روشهای نو ویژه هر جامعه برای اصالح رفتار
نادرست نسبت به منابع طبیعی هستند.
بکارگیری ابزارهای مالی راهیابی به اصالح رفتار
نسبت به منابع را تسریع می کند .حذف یارانه
های کور (یارانه یکسان برای همه اقشار و برای
هر میزان مصرف) و تعیین قیمت مناسب برای
این منبع محدود و پرداخت یارانه تنها به مصرف
کنندگان کم مصرف و  ...روشهای بسیار اثرگذار
بر کاهش مصرف و هدررفت آب است که به
منزله دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جدید
می تواند باشد.
آب شیرین کن ها از مهم ترین اشکال تامین آب
در نقاط ساحلی جنوب کشور از خرمشهر و آبادان
تا چاه بهار می تواند بشمار رود .بویژه که تجربه
جزایر خلیج فارس نشان دهنده امکان پذیری آن
برای کاربردهای کشاورزی و شهری و صنعتی
است و قیمت تمام شده آن نیز در سال های اخیر
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از قیمت تمام شده واقعی سدها بسیار کمتر است.
در این زمینه هم تاکنون پژوهش های الزم
انجام نشده است.
اگر نگاهی به تمدن و فرهنگ درخشان ايراني
بیندازیم درگذر از چندین هزاره با همه ترسالی
ها و خشکسالی های آن در این سرزمین،
خشکسالی را درک می کنیم و با آن بشیوه پایدار
و بدون ویرانگری کنار می آئیم .نیز صدای پای
آب را می شنویم و آب را می فهمیم .ادبیات
ما از رودکی تا سپهری ،علیرغم خشکسالی ها
پراست از باور و بزرگداشت آب و پیکره های
آبی .بی گمان وقت آن رسیده است که تقلیدکور
از الگوهای بیگانه را رها کنیم و از ساخت و ساز
آزمندانه و نابخردانه آبخیزها دست برداریم و
با نگاهی به آنچه بوده ایم ،و با تکیه بر هویت
هوشمند ایرانی به حفاظت از آبخیزها و رودخانه
ها ،جنگل ها و پیکره های آبی میهنمان همت
گماریم.

خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي ()Dry-net

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک

توصیه های اولین کنفرانس علمی
ایران و
منطقهباره
بیابانزایی در
اخبار مقابله با
کنوانسیون
پایش و ارزیابی بیابانزایی

وحید جعفریان کارشناس مقابله با بیابانزایی

کاربری اراضی و نحوه مدیریت سرزمین
ارتباط مستقیمی با انتشار و نیز ترسیب
گازهای گلخانه ای دارد .چگونگی بهره
برداری از سرزمین ،تعیین کننده پیروزی و
یا شکست جوامع فقیر وابسته به زمین در
منازعه برای سازگاری با پیامدهای تغیرات
آب و هوایی است .بدین لحاظ با درک ارتباط
سرزمین و اقلیم بایستی دانش مربوط به
سرزمین را بعنوان مهمترین نقطه عطف برای
همکاری بین کنوانسیونهای مقابله با بیابانزایی
و تغییرات آب و هوایی مد نظر قرار داد .چنین
دانشی مسلم ًا ارتقاء و تداوم هم افزایی اثرات
کنوانسیونهای زیست محیطی ریو را در پی
خواهد داشت.
آنچه که در پی خواهد آمد ده توصیه برای
اصالح و ارتقاء پایش و ارزیابی تخریب
سرزمین و مدیریت پایدار سرزمین است که
در اولین کنفرانس علمی کنوانسیون مقابله
با بیابانزایی در سپتامبر سال  2009ارائه شده
است.
با توجه به اینکه مکانیسم تدوین گزارشات
کشوری و نیز ارزیابی اجرای برنامه اقدام ملی
متاثر از توصیه های مذکور می باشد ،جا دارد
این توصیه ها در فرایند بازنگری برنامه اقدام
ملی و نیز درتدوین سیاستها و برنامه های
راهبردی مدیریت سرزمین در کشور مورد
استناد قرار گیرد.
چهارچوب علمی:

ارتباط متقابل جوامع محلی با اکوسیسم هایی که در
آن زندگی می کنند ارتباطی پیچیده ،متنوع و پویا
می باشد .آنچه که در تدوین چهارچوب علمی پایش
و ارزیابی بیابانزایی ،تخریب سرزمین و خشکسالی
مورد نیاز می باشد این است این پیچیدگی ها بدرستی
شناسایی و تحلیل شده و در چهارچوب مناسبی به
تصمیم گیران در سطوح مختلف ارائه شود .از طرفی
برای آنکه نتایج حاصل از یافته های علمی برای
کلیه تصمیم گیران مفید واقع شود بایستی برای
مخاطبین مختلف در سطوح مختلف قابل درک
باشند.

مدلهای ارزیابی جامع نگر:

پیشرفتهای بدست آمده در زمینه علوم بیو فیزیکی
بایستی با علوم اقتصادی ،اجتماعی  ،سیاستگزاری و
اجرایی تلفیق شوند .چرا که هریک از این جنبه ها،
تاثیرات عمیقی بر وضعیت سرزمین خواهد داشت .در
این راستا مدلهای ارزیابی جامع نگر Integrated
 )Assessment Models (IAMsبعنوان
ابزاری کارآمد می توانند برای دستیابی به مدیریت
یکپارچه و جامع نگر بکار گرفته شوند.

تجزیه و تحلیل اقتصادی:

تجزیه و تحلیل منافع و هزینه ها می تواند تصمیم
گیری برای سرمایه گذاری جهت مقابله با بیابانزایی را
تسهیل کند .ارزش گذاری خدمات اکوسیستم بنحوی
که منافع مالی ونیز منافع غیر مالی را پوشش دهد،
اهمیت این خدمات را برای ذینفعان مشخص خواهد
نمود .خدماتی که تنها با صرف منابع مالی بدست
نخواهند آمد(ارزشهای زیبایی شناسی  ،فرهنگی و
معنوی) این خدمات بایستی بعنوان موارد کیفی در
فرایند پایش و ارزیابی مد نظر قرار گیرند.

مدیریت دانش محور:

خط مشی مدیریت دانش مرتبط با مقابله با بیابانزایی،
تخریب سرزمین و خشکسالی( )DLDDبایستی
بتواند درسهای آموخته از موفقیت ها و شکستها را
به اشتراک گذارد .همچنین بایستی حوزه های دانش
علمی و نیز دانش بومی را در بر گرفته و این دو را
به یکدیگر نزدیک کند .این خط مشی موجب ارتقاء
بینش و واکاوی نظام پایش و ارزیابی خواهد شد.

تقویت ظرفیتها علمی:

یک مکانیسم علمی مستقل در رشته های مختلف
برای رایزنی و ارائه توصیه های علمی به کنوانسیون
مقابله با بیابانزایی تاسیس گردد .این مکانیسم در
یک فرایند مشورتی با سایر کنوانسیونهای زیست
محیطی مرتبط خواهد بود .شبکه علمی که در این
راستا تشکیل می گردد زمینه ساز بهبود ارتباط و
پیوستگی تحقیقات مرتبط و کاربردی برای حمایت
از برنامه های پایش و ارزیابی ارائه شده توسط
کنوانسیون خواهد بود.

توجه به مدیریت پایدار سرزمین : SLM

پایش و ارزیابی نبایستی تنها بر مقوله تخریب
سرزمین متمرکز گردد ،بلکه اصالح و احیاء سرزمین و
استمرار عملکرد مطلوب آن از طریق اقدامات SLM
مد نظر قرار گیرد.
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ظرفیت سازی برای دست اندرکاران:

با ارتقاء ظرفیتهای انسانی از طریق تبادل دانش
می توان بر پیچیدگی های فرایند پایش و ارزیابی
 DLDD/SLMفائق آمد .ظرفیت سازی برای
هماهنگی برای همکاری تمامی بخشهای درگیر
بایستی در دستور کار و سیاستگذاریهای دولتها قرار
گیرد.

هم افزایی عملکرد بخشهای مختلف:

 SLMبلحاظ افزایش ذخیره کربن خاک ،ناشی
از بهبود پوشش گیاهی ،اقدام موثری در جهت
مقابله با پدیده گرمایش زمین محسوب می شود .از
طرفی  SLMاز طریق افزایش محصول و راندمان
کشاورزی باعث افزایش در آمد کشاورزان و در نتیجه
ارتقاء توانایی جوامع فقیر برای سازگاری با پیامدهای
تغییرات آب و هوایی می گردد SLM .نیازمند
مدیریت طیف متنوعی از گونه های زراعی ،مرتعی
و جنگلی ،جانوران و نیز میکروارگانیزم ها می باشد،
بدین لحاظ توجه به تنوع زیستی شرط مدیریت پایدار
سرزمین می باشد .کنوانسیونهای مقابله با بیابانزایی،
تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی می توانند میزان
هم افزایی عملکرد خود را در پایش و ارزیابی تنوع
زیستی و ترسیب کربن شناسایی کنند.

ابزاری برای تمامی سطوح مختلف
تصمیم گیری:

ارزشها و خدمات اکوسیستم برای دست اندرکاران
و ذینفعان بخشهای مختلف متفاوت می باشد.
بنابراین سیستمهای پایش و ارزیابی بایستی بتوانند
با تشخیص این موضوع ،اطالعات مورد نیاز برای
سطوح مختلف را با تاکید بر مدیریت پایدار سرزمین
( )SLMبرای تصمیم گیران فراهم نمایند.

سیستم پایش : DLDD/SLM

تاکنون مطالعات با ارزشی در ارتباط با پایش و ارزیابی
توسط سازمانهای و نهادهای مختلف در سطوح
بین المللی ،ملی و محلی انجام شده است اما این
مطالعات نیازمند اصالحاتی در زمینه جامع نگری،
هماهنگی و تلفیق می باشند .بایستی یک سیستم
فراگیر و منظم برای پایش و ارزیابی DLDD/
 SLMتاسیس شود.
"
"www.unccd.net

خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي ()Dry-net

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک

بیابانزایی
زنان و
ایران و منطقه
اخبار

ژینا دریای لعل ،کارشناس محیط زیست
بسیاری از سازمانهاو نهادهای مرتبط با فرایند
بیابانزایی ،تخریب سرزمین و خشکسالی ،بر
نقش غیر قابل انکارزنان در این فرایند تاکید
دارند .طرح ها و پروژه های ارائه شده توسط
این نهادها ،دستیابی به مدیریت پایدار را تنها از
طریق ارتقاء مشارکت زنان در تصمیم گیریها،
ایجاد تشکلهای مرتبط با امر زنان  ،مبارزه با
بیسوادی ،به حداقل رساندن حجم و تراکم
کارهای سنگین در بین آنان و رفع تبعیض
جنسیت در رابطه با مشاغل ومالکیت منابع
امکان پذیر می دانند .این گزارش به مرور برخی
از مسائل مربوط به ویژگیها و توانایی های زنان
ساکن در مناطق خشک می پردازد .
دسترسی یکسان به اطالعات و فناوری
بسیاری از زنان جوامع روستایی آفریقا اطالعات
مناسبی از فناوریهای جدید ندارند و در این
جوامع زنان تنها نظاره گر فناوریهایی هستند که
مردها برای داشتن آن تصمیم می گیرند و برای
به دست اوردن آن مبارزه کرده واز فواید بدست
آمده بهره مند میشوند  .به عنوان مثال اجرایی
مردان این جوامع از فناوریهای جدید در ارتباط
با دام استقبال نموده اند چرا که تعداد دام برای
آنها جایگاه اجتماعی آورده و نیز منبع کسب
درامد میباشد ولی در باره امور مربوط به زنان
و مسائلی که آنها با آن درگیر میباشند ،انگیزه
چندانی برای بهره گیری از تکنولوژی های
جدید وجود ندارد .مانند تامین آب  ،بسیاری از
فعالیتهای کشاورزی  ،تهیه غذا و  ...چرا که این
زنان هستند که باید این خدمات را به بهترین
صورت و با تکیه بر تجربیات و توانایی های
خود ارائه دهند برای مثال عدم اولویت در بهره
برداری از آب لوله کشی از آن جهت است که
تامین آب از وظایف زنان به حساب می آید و
آنها موظف هستند که با هر مشقتی این کار را
انجام دهند.
خانواده ها و مدیران منابع طبیعی که سیستم
تولید پایدار را اساس برنامه کاری خود قرار
میدهند باید بدانند که موفقیت در این کار بستگی

به توسعه وگسترش مشارکت زنان در امورمربوط
به پروزه های حفاظت خاک توسعه کارهای
کشاورزی و شرکت دادن آنان در تصمیم گیریها
دارد  .در غیر این صورت زمین های کشاورزی
که منبع درآمد برای آنان میباشد بزودی ازبین
خواهد رفت ( .کوفی عنان )2005
اقتصاد وابسته به کشاورزی ارتباط غیر قابل
انکاری با آسیب پذیری افراد در مقابل بالیای
طبیعی و نیز میزان ریسک و مخاطرات پیش
رو دارد .هر چند که اتفاقاتی مثل بیابانزایی ،
تخریب سرزمین وخشکسالی (، )DLDDهر
48

دو قشر ضعیف و توانمند را تحت تاثیر قرار
میدهد ،بااین وجود قشر ضعیف بخصوص زنان
بیشترین ضربه را متحمل میشوند چرا که توانایی
سازگاری و کنار آمدن با این پدیده بستگی به
داشتن سرمایه هایی همچون زمین کشاورزی و
قدرت داشتن برای جابجایی و انتقال این سرمایه
ها دارد .مثال وقتی یک خشکسالی ناگهانی
اتفاق می افتد ،افراد ویا جوامع که دارای سرمایه
میباشند میتوانند در مکان دیگری سرمایه گذاری
کرده تا به این وسیله احتیاجات کوتاه مدت خود
را بر طرف کنند .بنابراین بیشترین اثرات زیانبار
ناشی از  DLDDمتوجه زنان مناطق خشک
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برنامه کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد
فروش محصوالت کشاورزی و تولیدات دامی را
می باشد این گروه در معرض مستقیم چالشهای
ارتقا ء دانش زنان و شرکت دادن آنها در تصمیم
برعهده دارند و کارهای مربوط به آماده کردن
هوایی ونیز قرار دارند.
تغییرات آب و
منطقه
ایران
ناشی ازاخبار
گیر ها می باشد.
پیشگیری از تغییرات آب و هوایی یکی از اهداف وپرورش زمین برای تهیه فراورده های غذایی،
سیاست گذاریهای مربوط به مسائل و حقوق زنان اولویت بندی کارهای مربوط به کشت ،جمع آوری برقرار کردن مشارکت زنان ،ارتقاء توانایی ها و
هیزم ،تهیه و آوردن آب و همچنین رسیدگی به ظرفیت سازی ،در دسترس قرار دادن فرصتهای
می باشد .
بهتر آموزشی و مراقبتهای بهداشتی ،قانونی کردن
کارهای روزانه خانه بر عهده زنان می باشد.
حقوق زنان بر زمینهای کشاورزی و گسترش
خشکسالی اغلب مردان مناطق خشک را به
مالکیت زنان بر روی زمین ها بخشی از برنامه
صورت فصلی یا دائمی به شهرها می کشاند.
های ()UNCCDمی باشد .مسائل مربوط به
با رشد و افزایش مهاجرتها نقش های اساسی
زنان در کلیه برنامه های پروژه ها گنجانده شده و
در بسیاری از جوامع بومی در حال دگرگونی و
اضمحالل میباشد .هرچند زنان نیمی از مهاجران بوسیله سازمانهای کارگزار ملل متحد و سازمانهای
مالی حمایت کننده مورد تاکید قرار دارد .به طور
بین المللی میباشند .رشد و توسعه این روند تاثیر
خالصه ارتقاء آگاهی زنان به منظور دسترسی
عمیق بر خانواده داشته با نتایج غیر یکسان و
به منابع ثروت و مالکیت زمین و نقش آنان در
نابرابر بر روی زنان و مردان ،چرا که با مهاجرت
کنوانسیون مقابله با بیابانزایی به نقشی که زنان
مردان نقش زنان و مسئولیت آنان در تهیه وجمع ترسیب کربن  ،مدیریت آب ،استفاده پایدار از
مناطق متاثر از بیابانزایی وخشکسالی ایفا میکنند
تنوع زیستی و پرداختن به خدمات زیست محیطی
پرداخته و به اهمیت مشارکت موثر و کامل زنان آوری محصوالت کشاورزی و تولیدات دامی،
و مردان در تمام سطوح برنامه ریزی جهت مبارز بازاریابی وایجاد امنیت برای افراد جوان و سالمند الزامی است.
نتیجه اینکه سیاست گذاری باید طوری باشد
خانواده چند برابر می شود .همچنین تصمیم
ه با بیابانزایی و کاهش آثار ناشی از خشکسالی
که مشکالت زنان جوامع بومی را در قالب رفع
تاکید می کند  .پیوستن زنان در برنامه های اقدام گیری در مسائل زندگی و امور خانه نیز بر عهده
آنان قرار می گیرد .در عوض مردانی که خانه را تبعیض و بهبود جایگاه آنان در سلسله مراتب
ملی بوسیله بازنگری اخیر جریانات زنان برای
تصمیم گیری ها در سطوح ملی ثابت شده است  .بعلت مهاجرت تر ک کرده اند هیچگونه مسئولیت جامعه خود مورد توجه قرار دهد  .ارتباط بین نوع
اکوسیستم  ،فعالیتهای فرهنگی و تولیدات اولیه
جدیدی در رابطه با امور خانه به عهده نگرفته
()Knabe and Poulsen ; 2004
اقتصادی همه وهمه نیازمند توجه ومخاطب قرار
اند .در جاهایی که مهاجرت فصلی انجام میشود
زنان مناطق خشک به علت اسیب پذیری بیشتر
رهبری تا برگشتن مردان بر عهده زنان می باشد .دادن زنان در جوامع خشک و پرداختن به مسائل
در مقابله با اثرات خشکسالی ،نابرابری توزیع
آنان می باشد.
ثروت های موجود و نیز تغییر و جابجایی تحمیلی،
می بایستی در سیاستگزاریهای مرتبط مورد توجه
خاص قرار گیرند .نقش و جایگاه زنان باید به نحو
مطلوبی در چهارچوب برنامه ده ساله کنوانسیون
گنجانده و به اجرا درآید (.) 2008 – 2018
تشکلهای زنان باید بهبود معیشت زنان ساکن
مناطق خشک را هدف قرار داده و در این
راستا می باید در باال بردن سطح آگاهی زنان
از مزایای محلی ملی و جهانی این برنامه ها و
ارتقاء مشارکت زنان در این امور برای رسیدن به
اهداف استفاده شود .سیاستگذاری در این زمینه با
مخاطب قرار دادن زنان ومقابله با فرهنگ متداول
در مورد مالکیت منابع ثروت واستفاده از خدمات
بسیار زیادی که زنان در زمینه تولید ارائه می
دهند صورت گیرد.
در این جوامع در فرایند تولید و عرضه بسیاری
خدمات ،تقسیم کار براساس جنسیت میباشد،
به این صورت که مردان وظیفه بازاریابی برای
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پیام دبیر کل ملل متحد و دبیر
منطقه
ایران و
اخبار
مقابله با
کنوانسیون
اجرایی
بیابانزایی در نهمین اجالس نشست
اعضاء ()COP9

نهمین نشست کنفرانس اعضاء کنوانسیون
مقابله با بیابانزایی از  30شهریور لغایت  10مهر
 1388در بوئنوس آیرس  ،آرژانتین و با حضور
نمایندگان  154کشوربرگزار گردید .در خالل
افتتاحیه این نشست آقای لوک گناکاجا دبیر
اجرایی کنوانسیون با تاکید بر ضرورت همگرایی
کنوانسیونهای زیست محیطی و سازمانهای
بین المللی ذیربط بر مدیریت پایدار منابع آب و
سرزمین خاطر نشان کرد ما نمی توانیم در انجام
کاری مشابه و در همان راه گذشته و انتظار
نتایج جدید داشته باشیم.دبیر اجرایی با اشاره به
تدوین شاخصهای عملکردی و نیز سری حد اقلی
شاخصهای موثر بر لزوم همکاری اعضاء جهت
تدوین گزارشات بر مبنای این شاخصا تاکید نمود
و همچنین توصیه های ارائه شده توسط اولین
کنفرانس علمی در این ارتباط را مفید دانست.

مردم محسوب مي شوند .سه چهارم از مجموع
ميزبانی اين اجالس مهم را پذيرفته اند تشكر
بالياي طبيعي در سطح جهان ناشي از عوامل
مي كنم.
بيابانزايي ،تخريب سرزمين و خشكسالي از مسائل آب و هوا بوده و شرايط در حال بدتر شدن مي
باشد .اين بالياي طبيعي در تلفيق با بيابانزايي و
چالشي زيست محيطي جهاني در عصر ما مي
باشد كه بطور جدي در تضاد با دستيابي با اهداف تخريب اراضي روند تخريبي بيشتري يافته است.
ما بايستي توانايي خود را در چگونگي سازگاري با
تغييرات آب و هوايي تقويت كنيم .مديريت پايدار
سرزمين نقش اساسي از طريق ترسيب كربن،
احياء اراضي و بازسازي پوشش گياهي در اين
فرآيند ايفا مي نمايد .اين گونه اقدامات نه تنها
مقاومت در قبال تغييرات را افزايش مي دهد بلكه
همچنين موجب امنيت غذايي و توليد كشاورزي
و توسعه اقتصادي مي گردد.
مباحثات شما مي تواند راهنماي مناسبي براي
جامعه جهاني در تعيين سياست هاي اصولي و
نيز تجهيز منابع مالي باشد .هنگامي كه رهبران
جهان در كپنهاگ در كنفرانس تغيير اقليم در
دسامبر اجتماع مي كنند مسئله زمين و مردمي
كه معيشت و مشاغل آنها متكي به زمين است
پیام آقای بانکی مون دبیر کل ملل متحد نیز
بايستي مورد توجه دقيق آنها قرار گيرد .من براي
توسعه پايدار مي باشد.
برای اعضاء قرائت شد متن این پیام به شرح زیر
شما آرزوي موفقيت دارم/.
توسعه بيابان ها موجب انهدام زندگي و معيشت
است:
انسان ها مي شود .بيابان زايي و تخريب اراضي
كنفرانس اعضاي كنوانسيون مقابله با بيابانزايي
موجب بي ثباتي جوامع و توسعه فقر و وخيمتر
فرصت مغتنمي است كه اين پيام را براي اعضاي
شدن روند تغييرات آب و هوا مي گردد .بيش
متعاهد شركت كننده در اجالس كنوانسيون
از دو ميليارد نفر از مردم كه در مناطق خشك
ارسال دارم .من از دولت و مردم آرژانتين كه
زندگي مي كنند از آسيب پذيرترين و فقيرترين
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