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dry-net( خبرنامه  شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي      (

اخبار جهاني  

"Drynet همگام با مسائل روز
     به سومین  خبرنامه  Drynet خوش آمدید. این 

  Drynet خبرنامه بخشی از فعالیتهای مربوط به پروزه
بوده که به بررسی موضوعات و دیدگاه های مرتبط 

با مناطق خشک می پردازد. در این شماره به موضوع 
بحران اخیر غذا و تبعات ناشی از امنیت غذایی 

درمناطق خشک خواهیم پرداخت. همچنین موضوعات 
 مرتبط با سوختهای زیستی یا کشاورزی

  bio-or agrofuels مورد نقد و بررسی قرار 
خواهد گرفت. اعضاء شبکه  Drynet بر این باورند 

که افزایش شدید قیمت غذا که به تازگی در جهان 
حادث شده است، بیش از همه، مردم ساکن در مناطق 

خشک را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مناطق 
موضوع امنیت غذایی همواره حتی در بهترین شرایط 

مسئله ای دشوار و پیچیده بوده است. 
این مطالب برگرفته از نشست میان دوره ای اعضاء 

شبکه می باشد که از تاریخ 10 لغایت 12 تیرماه سال 
1387 در شهر کیپ تاون درکشور آفریقای جنوبی 

برگزار گردید. این نشست در فضایی دوستانه، فعال و 
مثبت برگزار شد و تمامی اعضاء با عالقمندی و جدیت 

در مباحث مرتبط با مقابله با بیابانزایی و تعدیل اثرات 
خشکسالی مشارکت نمودند.

نتایج حاصل از نشست میان دوره ای نشان داد که  
تمامی اعضاء بعنوان دست اندرکارانی موثر، روند 

سیاستگزاری و تحوات توسعه ای مرتبط با برنامه اقدام 
ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی را در کشور خود 

دنبال می کنند. 
ما بیش از پیش بر این باوریم که جوامع محلی 

می توانند نقشی اساسی در روند توسعه و 
سیاستگزاریهای مرتبط با معیشت پایدار درمناطق 

خشک ایفا کنند. ما اولین قدمها را در بهبود فرآیند 
مشارکت این جوامع برداشته ایم و گام بعدی را در 

ارتقای ظرفیت سازمانهای محلی بمنظور اطمینان از 
اثربخشی آنها می دانیم.

Drynet اعضاء شبکه جهانی 

در بخش منطقه ای و ملی عالوه بر درج اخبار و 
رویدادهای مرتبط، مقاالت و گزارش های مختلفی 
درباره مقوله تخریب سرزمین و خشکسالی برگرفته 

از مطالب ارسال شده به دفتر موسسه توسعه پایدار و 
 محیط زیست ارائه خواهد شد.

ما ضمن تشکر و قدردانی از کلیه افرادی که با ارائه 
مطالب خود به پربار نمودن این نشریه کمک نموده اند 
مشتاقانه منتظر دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما 

 در ارتباط با موضوعات این نشریه می باشیم.
 آدرس ما:

خیابان آذربایجان، تقاطع خیابان 12 فروردین پالک 
142 - تهران 13169 ایران 

تلفن    66972973
فاکس  66400811

www.cenesta.org       : وب سایت
پست الکترونیکی :

          dry-net.iran@cenesta.org       

اعضاء شبکه Drynet در کیپ تاون - آفریقای جنوبی

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

کنند  می 

  تهيه شده توسط:

موسسه توسعه پايدار و محيط زيست

شماره 3      شهریور  1387

فهرست مطالب
 اخبار جهانی:

Drynet-1 همگام با مسائل روز
2-بحران جهانی غذا

3-دستورکار بین المللی

4-سوختهای کشاورزی

اخبار ايران و منطقه
 1 -تقویم رویدادهاي داخلي

2- معرفي کنوانسیونها و نهادهاي زیست 
 محیطي

 3- معرفي سازمانهاي مردم نهاد
 مقاله ها:

 1- مدیریت پایدار آب و خشکسالی
2- نقش توسعه مشارکتي در بوم گردي و 

 3- معیشت پایدار جوامع محلي
4- تنوع زیستی: راهکاری اساسی برای 

5- کشاورزان در معرض تغییرات اقلیمی 
 و خشکسالی

فراخوان مسابقه عکاسی
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 بحران جهانی غذا 
   تحدید امنیت غذایی بسیاری از کشورهای 

درحال توسعه جهان را تحت تاثیر قرارداده است. 
در طول 3 سال گذشته قیمت جهانی مواد غذایی 
دو برابر شده و مثل همیشه این فقرا هستند که 
بیشترین آسیب را از بحران حادث شده متحمل 
می شوند. و یکی از ویژگی های مناطق خشک، 

گسترش ناهمگن میزان فقر در افراد ساکن در این 
مناطق می باشد. در حال حاضر854 میلیون نفر در 

سطح جهان از گرسنگی رنج می برند و بیش از 
نیمی از این افراد در سرزمینهای تخریب شده و یا 

حواشی آن زندگی می کنند.
از طرفی بنظر می رسد بسیاری از سیاستگزاران با 

برجسته کردن این واقعیات  از قابلیت توسعه کشت 
گیاهانی نظیر جاتروپا و قابلیت رشد آن در مناطق 

تخریب شده و آسیب پذیر بمنظور تولید سوخت 
زیستی سخن می گویند. این سرزمینها در بسیاری 
از موارد تنها چیزی است که برای  اقشار فقیر  و 

گرسنه باقی مانده است. 
سودا نگری در بازار نامتعادل جهانی با تاثیرپذیری 
از موضوعاتی چون خشکسالی و نیاز به سوختهای 
زیستی منجر به کاهش منابع تولید کننده غذا شده 

است. 
افزایش شدید قیمت غذا در سطح جهان ریشه در 

سیاستهای گمراه کننده از سوی نهادهای بین المللی  
و تاثیرات متقابل عواملی داشته است که اخیراً 

درسطح جهانی بوجود آمده است. از جمله مهمترین 
این عوامل می توان به احتکار و دالل بازی در 
بازارهای مواد غذایی و سوختهای زیستی اشاره 

نمود. خشکسالی و به تبع آن کاهش در محصوالت 
زراعی و نیز افزایش جهانی قیمت نفت ازدیگر 

این عوامل می باشند . اختالل در نظام داد و ستد 
که از سوی کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر 
تحمیل می شود نیز عامل مهمی بشمار می رود، 

عاملی که نقش آن در بسیاری از موارد کم اهمیت 
و ناچیز انگاشته شده است. سوختهای زیستی صرف 

نظر از اینکه از نقطه نظر منابع مورد نیاز رقیبی 
برای محصوالت غذایی بشمار می روند، قیمت این 
محصوالت را مرتبط و متاثر از قیمت نفت نموده و 
با ایجاد این ارتباط  افزایش  قیمت مواد غذایی را 

باعث شده اند.

سودا نگری در بازار نامتعادل جهانی با تاثیرپذیری 
از موضوعاتی چون خشکسالی و نیاز به سوختهای 
زیستی منجر به کاهش منابع تولید کننده غذا شده 

است. تجارت ناعادالنه همراه با سایر عوامل ذکر 
شده بصورت بنیادین امنیت غذایی را تهدیدمی کند. 

اعمال دامپینگ بر روی محصوالت زراعی کشور 
مکزیک از سوی کشور ایاالت متحده که از طریق 

پرداخت یارانه محصوالت زراعی خود را حمایت 
می کند منجر به زیان ملیونها کشاورز مکزیکی شده 

است. متعاقب این موضوع صنعت کشاورزی در 
مکزیک سعی در تامین سوخت زیستی مورد نیاز 
در کشور آمریکا را نمود و این امر به بحران غذا 
در کشور مکزیک دامن زد. بسیاری از کشورهای 

درحال توسعه مبتالبه چنین فرایندی هستند. 
فرایندی که این کشورها را از یک صادر کننده مواد 

غذایی به وارد کننده این مواد تبدیل خواهد کرد.
تولید محصوالت اقتصادی برای کشاورزان از نقطه 

نظر امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است چراکه 
آنان با فروش محصول خود درآمد الزم برای تامین 
مواد غذایی را بدست می آورند. درحال حاضر بازار 

محصوالتی نظیر کتان و بادام زمینی در کشور 
ساحل با نوسانات زیانباری همراه بوده است و این 

امر منجر به ناتوانی اقتصادی و معشت میلیونها 
کشاورز شده است. این افراد سرزمینهای خود را 
ترک کرده و به اجبار راه مهاجرت به شهرها را 
برگزیده اند. بدین ترتیب زمینهای رها شده به 

همراه عامل خشکسالی منجر به فرسایش پیشرونده 
خاک و تخریب اراضی در این مناطق شده است. 

مضاف بر اینکه رشد نسبت جمعیت شهری نیز 
بعنوان یک عامل تهدید کننده برای امنیت غذایی 

باعث وخیم تر شدن اوضاع می گردد. 
در ارتباط با این روند بنظر نمیرسد آحاد مردم 

قدرت انتخاب داشته باشند ولی بایستی درمقابل 
این تغییرات قامض و نامطلوب در حد امکان مقابله 
کنند. اعمال برنامه های ابتکاری جهت دست یابی 

به کشاورزی پایدار توسط جوامع محلی می تواند 
تا حدودی در برابر زیاده خواهی های نهادهای 

بین المللی برای گسترش سوختهای کشاورزی و 
ایستادگی کند. اما این جوامع نیازمند حمایت هستند 

و این نیاز در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری 
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احساس می شود.
اقدامات فوری و هماهنگ میتواند جریان توسعه 
سوختهای زیستی را اصالح کند. در سطح ملی 

حمایت دولت از کشاورزان خرده پا و ایجاد امکان 
دسترسی مستقیم آنان به بازار محصوالت و 

همچنین تقویت و توسعه فناوری کشاورزی پایدار 
 بسیار حائز اهمیت می باشد. 

کشورهای توسعه یافته نیز بایستی در اهداف 
جاه طلبانه و غیر منطقی خود مبنی بر اجرای 

طرح های بزرگ مقیاس تولید سوختهای زیستی 
در کشورهای درحال توسعه که حاصلی جز تحدید 
امنیت غذایی و مهاجرت اجباری ساکنین فقیر این 

مناطق نخواهد داشت، تجدیدنظر کنند.
سازمانهای بین المللی نیازمند اولویت دادن به 

مسائلی همچون تولیدات غذایی و توزیع عادالنه 
آن، تنظیم بازارهای جهانی مواد غذایی، سازگاری 
با تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر و کاهش و 
تخفیف انتشار گازهای گلخانه ای درکشورهای 
توسعه یافته، اتخاذ سیاستهای درازمدت امنیت 

غذایی و کاهش فقر ) به جای توسعه تجارت آزاد( 
در برنامه ریزیهای تجاری می باشند. سازمانها و 

نهادهای مالی نیز بایستی با اتخاذ سیاستهای عدالت 
محور کشاورزان خرده پا را تحت پوشش قراردهند. 

اعطاء کمکهای غذایی  هیچگاه پاسخ مناسبی 

نبوده است بلکه بایستی حقوق تولیدات کشاورزی 
و حقوق بهره برداری از زمین در مناطقی همچون  

mkulima، campesino و  kisan در اسرع 
 وقت تامین شود.

By Drynet partner: Sona Prakash"
Both ENDS,the Netherland

معرفی سه مورد از نمونه های موفق مقابله با بیابانزایی 
برای کسب اطالعات بیشتر در باره نمونه های موفق succcess stories  می توانید به 

Drynet مراجعه نمائید. اینترنتی شبکه جهانی   سایت 

جنگلکاری مشارکتی با هدف ترسيب کربن در مناطق خشک. بيرجند، ايران.
این پروژه با هدف اصالح مراتع بیابانی توسط مردم محلی و برای بهبود معیشت و 

سودمندی آنان طراحی شده است. همچنین نتایج این پروژه نشان داد که این مناطق 
دارای قابلیت و ظرفیت قابل توجهی برای ترسیب کربن در گیاهان کشت شده و خاک 

دارا می باشند و بدین لحاظ از منظر جهانی نیز سودمند می باشد. این پروژه با بهره گیری 
از روشهای مشارکتی و از طریق بسیح جوامع دست اندرکار و توانمند نمودن آنان صورت 

 گرفته است ...

برنامه آشنايی با دفاع از محيط زيست و احياء جنگلها. تيامبنی تيل، کشور 
سنگال

هدف این برنامه ارتقاء آگاهی های نقش آفرینان کلیدی در جوامع روستایی و شهری نسبت 
به حفاظت از محیط زیست از طریق تغییر در میزان اطالعات، آموزش و ارتباطات و بمنظور 

 اصالح بینش و رفتار جوامع هدف بعنوان اولین نیاز مدیریت موثر می باشد ....

تقويت قانون مدنی و حفاظت خاک و بهبود سرزمين توسط سازمان مردم 
  TEMA نهاد تما

برای اولین بار در تاریخ کشور ترکیه با نقش آفرینی یک سازمان مردم نهاد قانونی در باره 
حفاظت خاک و مدیریت سرزمین به اجرا گذاشته می شود. این سازمان مردم نهاد که یکی 

از اعضاء شبکه جهانی  Drynet  می باشد، با همراهی مالی و پشتیبانی سیاسی طرفداران 
خود در سطوح مختلف جوامع مدنی توانست این قانون را به تصویب مجلس قانونگذاری این 

کشور برساند .......

بين المللی رويدادهای 

 14- 3 نوامبر سال 2008 ميالدی
برگزاری نهمین نشست کمیته علوم و فناوری 
)CST9( و هفتمین نشست کمیته اجرایی 

)CRIC7(کنوانسیون  عملکرد  ارزیابی 
بیابانزدایی و کاهش اثرات خشکسالی  با  مقابله 

 در شهر استانبول کشور ترکیه.
www.unccd.int                          

 7- 5  نوامبر سال 2008 ميالدی
برگزاری گردهمایی با عنوان 

ClimAdapt در زمینه ارائه آخرین 
تحقیقات و ابتکارات مرتبط با کشاورزی پایدار 
توسط مرکز راه حلهای کشاورزی-اکولوژیکی 

"Agrecol در گوتنگن کشور آلمان
www.agrecol.de/climadapt         



سوختهای کشاورزی:
 فرصت و یا تهدید؟

    بحران انرژی اینجاد شده در جهان در نتیجه 
استفاده بیش از حد کشورهای توسعه یافته و  

احتکار و دالل بازی کمپانی های نفتی باعث ایجاد 
یک اتحاد نگران کننده بین کمپانی های  تولید 

کننده بذرهای اصالح شده، تولید کنندگان کودها 
و سموم شیمیایی کشاورزی و صنایع خودروسازی 
شده است و آنان در شرایط کنونی به فکر ایجاد 

منابع جایگزین انرژی نموده است. منابعی که 
ظاهراً داعیه کاهش اثرات زیست محیطی تغییرات 

اقلیمی را نیز دارند. 
سوختهای کشاورزی منابعی از انرژی می باشند 
که از طریق تک کشتی محصوالتی چون سویا، 

نیشکر و ذرت بدست می آیند. درحالی که 
سوختهای زیستی منابعی از انرژیهای تجدیدپذیر 

می باشند که منشاء بیولوژیکی دارند. این سوختها 
شامل موادی از قبیل هیزم، ذغال، کودهای 

حیوانی، بیوگاز، بیوهیدروژن و ضایعات کشاورزی 
هستند.  این تعاریف ما را به این نتیجه گیری 
هدایت می کند که  تولید کنندگان  سوختهای 
کشاورزی agrofuels  با استفاده از پیشوند  

bio ) به معنای حیاتی و زیستی( در این واژه" 
Bio-arofuels" می خواهند از سواالت و 
نگرانی هایی که مستقیمًا  از سوی نهادهای  

اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود طفره روند. 
این سواالت بیان کننده بروز تعارضات اجتماعی  
مانند بحران غذا، تخریب منابع طبیعی، آلودگی 

آب و خاک و عدم تعادل و پایداری اکوسیستمهای 
زمینی ناشی از توسعه سوختهای کشاورزی 

می باشد.
هم اکنون کشورهای آمریکای جنوبی به تولید 
و صادرات سوختهای کشاورزی روی آورده اند. 
در این میان این تعارض وجود دارد که نیمی از 

این کشورها همچنان با مشکل سوء تغذیه مواجه 
می باشند. مشکلی که ریشه در عدم تعادل بازار 

تولید محصوالت غذایی دارد. این تعارض بخوبی 
نشان می دهد که بین تولید محصوالت غذایی 
و تولید سوختهای کشاورزی یک مغایرت وجود 

داشته و سوختهای کشاورزی برای تولید کنندگان 
آن پرمنفعت تر می باشد. در این سناریو قشر فقیر 
جوامع بیشترین آسیب پذیری را دارند چراکه آنان 

نمی توانند افزایش قیمت مواد غذایی را تحمل 
کنند.

این ادعا وجود دارد که تنها اراضی تخریب یافته 
به توسعه کشت گیاهان مورد نیاز برای سوخت 

کشاورزی اختصاص خواهند یافت و بدین ترتیب 
مشکلی برای تولید محصوالت غذایی وجود 
نخواهد داشت. به بیان دیگر ترویج کنندگان 
سوختهای کشاورزی اذعان می دارند که تنها 

سرزمینهای تخریب یافته توسط گونه هایی که 
با این گونه اراضی سازگاری دارند کشت خواهد 

شد. اما آنچه که در ماواری این ادعاها وجود دارد 
و معمواٌل از بیان آنها خودداری می شود این است 

که تولید سوختهای کشاورزی منجر به توسعه 
بیش از پیش اراضی کشاورزی خواهد شد و این 

بدان مفهوم است که تنوع گونه ای در این مناطق   
از بین می رود، اراضی اختصاص یافته به مراتع 

که معیشت دامداران بدان وابسته است، به اراضی 
کشاورزی تبدیل خواهد شد، روند تخریب خاک 

بدلیل استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها  
بیش از پیش شدت خواهد یافت و در نهایت 

بسیاری از ساکنین محلی در این مناطق مجبور 
به مهاجرت و ترک سرزمینهای خود خواهند شد. 
و در پایان بایستی یادآور نمود که فرآیند کنترل 

تولید سوختهای کشاورزی متفاوت و مستقل 
از تولید محصوالت غذایی و نیز منابع انرژی 

می باشد. فرایندی که حاصل آن افزایش میزان فقر 
در جوامع محلی، انهدام تنوع زیستی و گرسنگی 

 خواهد بود.

اخبار جهانی
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               برنامه ارزیابی ظرفیت سازمانهای مردم 
نهاد در اجرای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی 

ملل متحد با همکاری موسسه توسعه پایدار و محیط 
زیست)سنستا( و دبیرخانه کمیته ملی بیابانزدایی واقع 

در سازمان جنگلها از 1 اردیبهشت 1387 از طریق 
ارایه پرسشنامه به سازمانهای مردم نهاد، با اهداف 

ذیل شروع به فعالیت نمود:
 1- شناسایي زمینه فعالیت سازمانهاي مردم نهاد 

2- شناسایي گروههاي هدف سازمانهاي مردم نهاد
3- شناسایي نقش هاي سازمانهاي مردم نهاد

4- بررسي میزان شناخت سازمانهاي مردم نهاد از 
کنوانسیونهاي زیست محیطي

5- بررسي میزان شناخت سازمانهاي مردم نهاد از 
وضعیت کشور در قبال کنوانسیون بیابانزدایی

6- بررسي جایگاه سازمانهاي مردم نهاد در امر 
مقابله با بیابانزایي از دیدگاه سازمانهاي مردم نهاد

7- شناسایي راهکارهاي انگیزشي و تحرک بخشي 
در جهت مشارکت فعال سازمانهاي مردم نهاد در 

بیابانزدایی
8- شناسایي موانع و مشکالت قانوني ، ساختاري و 
تشکیالتي در جهت مشارکت فعال سازمانهاي مردم 

نهاد در بیابانزدایی
9- شناسایي ظرفیت هاي الزم براي سازمانها، 

از دیدگاه سازمانهاي مردم نهاد جهت فعالیت در 
بیابانزدایی

آخرین نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

1-شناسایی430 موسسه مردم نهاد 
 2- ارسال پرسشنامه به 215 موسسه 

3- 21 موسسه مردم نهاد منحل اعالم شد.
4- 183 موسسه تا کنون برقراري ارتباط امکانپذیر 

نشد.
5- تعداد معدودي از موسسات نیز حاضر به 

پاسخگویي نبودند
6- 120 موسسه به پرسشنامه پاسخ داده اند

 عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 021-66972973 و یا شماره همراه 

0912-7325057 تماس حاصل فرمایند.
با سپاس از موسسات مردم نهاد سراسر کشور به 
خاطر همکاریهایشان و توجه به مقوهلل مقابله با 

بیابانزایی.

  تقویم  رویدادهای داخلی                      

 
ارزیابی ظرفیت 

سازمانهای مردم 
نهاد در اجرای برنامه 

اقدام ملی مقابله با                                   
بیابانزایی                                                                                                                                       

 

  

تولید فیلم 
خشکسالی مرگ 

زندگی 

 
برگزاري کارگاه 
ارزیابی ظرفیت 

سازمانهای مردم نهاد در 
اجرای برنامه اقدام ملی 

 مقابله با بیابانزایی 
ملل متحد
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 بیابانزایي چیست؟

3- تخصص و مهارت سازمانهاي مردم نهاد را براي 
مشارکت در فعالیت هاي بیابانزدایي چگونه ارزیابي 

 میکنید؟

4- میزان منابع اطالعاتي، منابع انساني و منابع 
مالي سازمانهاي مردم نهاد را براي مشارکت در 

فعالیت هاي مقابله با بیابانزایي چگونه ارزیابي 
مي کنید؟

5- چه موانع و محدودیت هاي قانوني- ساختاري و 
تشکیالتي براي مشارکت فعال سازمانهاي مردم نهاد 

 در فعالیت هاي مقابله با بیابانزایي وجود دارد؟

6- چه راهکارهاي انگیزشي و تحرک بخشي را در 
جهت مشارکت فعال سازمانهاي مردم نهاد جهت  
 فعالیت هاي مقابله با بیابانزایي را ضروري میدانید؟

7- ایجاد چه ظرفیت هایي را در سازمانهاي مردم 
نهاد جهت مشارکت فعال آنها در فعالیت هاي مقابله 

 با بیابانزایي ضروري مي دانید؟

ازمهمترین نتایج بحث در کارگاه:
1- موسسات تاکیید زیادي به هماهنگي و ساختار 
منسجم سازمانهای مردم نهاد ها داشتند و نهایتا 

شکل گیري شبکه سازمانهاي مردم نهاد را با نتایج 
خوب پیش بیني مي کردند

2- براي جهت گیري مثبت شبکه نیاز به بازدید از 
استانها و تشکیل سایت براي شبکه است

3- جهت انگیزش سازمانهاي مردم نهاد نیاز به 
همسو شدن مردم، سازمانهاي دولتي و سازمانهاي 

مردم نهاد است
4- در نهایت نتیجه مشخص از اظهارات بیان شده 
این است که بسیاري از سازمانهای هیچ اطالعي از 

کنوانسیون نداشته و یا اطالعشان در این زمینه بسیار 
اندک مي باشد. 

کارگاه  به این نتیجه رسید که براي رسیدن به نتایج 
مطلوب الزم است شبکه تشکیل شده و ارتباط بین 

سازمانهاي مردم نهاد، مردم و دولت همسو و دوستانه 
گردد. 

    با ابتکار و همکاری موسسه توسعه پایدار و محیط 
زیست )سنستا( و معاونت مناطق خشک و نیمه 

خشک سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداري کشور و 
با حضور 12 موسسه زیست محیطی، اولین جلسه 
هم اندیشی در ارتباط با تشریح مفاهیم کنوانسیون 

مقابله با بیابانزایی و نقش سازمانهای مردم نهاد در 
اجرای آن، در محل معاونت فوق الذکر در تاریخ 

1387/5/1 برگزار گردید. در این جلسه کارشناسان 
دفتر امور بیابان به تشریح مفاهیم و اصطالحات 

کنوانسیون پرداخته و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد 
دیدگاه های خود را در ارتباط با موضوع مورد بحث 

 مطرح نمودند.
لزوم شفافیت سیاستها و تعامالت بین دولت و 

 سازمانهای مردم نهاد.
لحاظ نمودن سازمانهای مردم نهاد زیست محیطي 

به عنوان بازوان قوی و و شریکي قابل اعتماد برای 
 دستیابي به اهداف کنوانسیون.

تالش در جهت شناسایي و بهبود قابلیتها، تواناییها، 
عالقمندیها و نیازهای سازمانهای مردم نهاد در 

راستاي عملیاتي نمودن برنامه اقدام ملي مقابله با 
 بیابانزایي

ضرورت انسجام در سازمانهای مردم نهاد از طریق 
ساماندهي، انسجام و ایجاد شبکه سازمانهاي مردم 

نهاد در ارتباط با مقوله مقابله با بیابانزایي. 
بهبود و ارتقاي ارتباط از طریق برگزاري جلسات 

ادواري بین سازمانهاي مردم نهاد، مدیران و 
کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري.

تشکیل کارگروه هاي ویژه جهت پیگیري موضوعات 
اولویت دار از دیدگاه شرکت کنندگان در خصوص 

موضوعاتي چون:
سوختهای زیستی، مستند سازی دانش بومی مناطق 

بیابانی، انرژیهای نو، حفظ تنوع زیستی و...

 
برکزاری جلسه 

هم اندیشی سازمانهای 
مردم نهاد و کارشناسان 
دولتی در باره کنوانسیون 

مقابله با بیابانزایی

کارگاه ارزیابي  ظرفیت سازمانهاي مردم نهاد در اجراي برنامه اقدام ملي مقابله با بیابانزایي 
 ملل متحد،  03/28/ 1378 مرکز آموزش منابع طبیعي جوانشیر- کرج
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    کارگاه ملي مدیریت بومي منابع طبیعي و 
قرق هاي بومي با حمایت و همکاري برنامه 

کمکهاي کوچک تسهیالت محیط زیست جهاني 
 GEF/(و برنامه عمران سازمان ملل متحد

UNDP( و موسسه توسعه پایدار ومحیط زیست 
)سنستا( در 19 تیرماه 78 در دفتر برنامه عمران 

سازمان ملل متحد با حضور 35 نفر از نمایندگان: 
مدیران و کارشناسان ارشد بخش دولتي )جنگل و 

مراتع، سازمان عشایر، گردشگري و میراث فرهنگي، 
محیط زیست، دانشگاهیان، سازمانهاي مردم نهاد، 
انجمن جوانان حافظ زمین دامون و سنستا و تعداد 
کثیري از نمایندگان جوامع بومي از مناطق مختلف 

کشور )اردبیل، هرمزگان، کردستان، آذربایجان، 
سمنان، یزد، کرمان، مازندران، چهارمحال و 

بختیاري و فارس و زنجان( برگزار گردید.
خطوط هادي کارگاه در ارتباط با شرح قرق هاي 

بومي و محلي تا قبل از اصالحات ارضي و بعد از 
آن )وضع موجود(

1- قلمرو جامعه بومي از نظر خصوصیات طبیعي، 
تنوع زیستي )گیاهي و جانوري(؛

2- تشکیالت و نظام مدیریتي حاکم در آن قلمروها 
)نظام اجتماعي که در طي سالیان دراز آن قلمروها 

را حفظ کرده اند(؛
3- دانش بومي، قوانین عرفي، مقررات حاکم در 

نظام هاي اجتماعي آن قلمروها.
از اهداف این کارگاه بررسي نظام هاي بومي 

مدیریت منابع طبیعي و اکوسیستم هاي مختلف 
 جنگلع مرتع، بیابان، تاالب و ساحلي است.

 از جمله نتایج کلي کارگاه مي توان به موارد زیر 
اشاره نمود:

1- قلب نظام های متفاوت مدیریت بومی منابع 
طبیعی در سراسر کشور در اکوسیستم های مختلف 

هنوز می تپد.
2- این نظام ها در گذشته نقش مهمی در حفاظت 

از عرصه های منابع طبیعی داشته اند و در حال 
حاضر می توانند نقش مهمی را در حفاظت از 

منابع طبیعی ایفا کنند)جنگل، مرتع، بیابان، تاالب، 
سواحل و...(.

3- تهدیدهای صورت گرفته از 50 سال پیش 
)تهدیدهای درونی و بیرونی( این نظام های 

مدیریتی بومی و عرفی را کم رنگ کرده است.
4- رسیدن به توسعه پایدار بدون توجه به نظام 
های دانش بومی جوامع محلی، احیا، تقویت و 

 اختیار دادن به آنها امکان پذیر نمی باشد.

پشنهادات ارایه شده توسط شرکت کنندگان در این 
کارگاه:

1- نظام عرفی و بومی در مدیریت منابع طبیعی به 
رسمیت شناخته شود.

2- همکاری بین جوامع بومی و محلی و گروه های 
ذینفع با سازمان ها و ارگان های دولتی در مورد 

مدیریت مشارکتی منابع طبیعی عملی شود.
3- با ایجاد تمهیدات حقوقی الزم زمینه تقویت 

حس تعلق جوامع بومی به منابع طبیعی فراهم شود. 
4- شبکه محلی، منطقه ای و ملی تشکل های 

جوامع بومی و محلی در مدیریت مشارکتی منابع 
طبیعی در انواع اکوسیستم ها ایجاد شود. 

5- ارزش اقتصادی و نقش تولیدی جوامع بومی و 
محلی در نظام برنامه ریزی کشور لحاظ گردد.
6- دولت در پایداری معیشت جوامع بومی و 
محلی و ایجاد تنوع معیشتی آن جوامع نقش 

حمایتی موثر داشته باشد.) از قبیل: توسعه 
گردشگری، فرآوری محصوالت غذایی، داروهای 

گیاهی، زنبورداری، صنایع دستی و...(.
7- دانش بومی جوامع بومی و محلی شناسایی، 

ثبت و بکار گرفته شود. )میراث معنوی جوامع بومی 
و محلی(.

8- با ثبت و ضبط دقیق دانش و فن آوریهای 
بومی در شاخه های مختلف قبل از انقراض کامل 
به عنوان سرمایه اجتماعی و میراث بشری مالکیت 

معنوی دانش بومی کشور در سطح جهانی ثبت 
شود.

 
برگزاری 

کارگاه ملی مدیریت 
بومی منابع طبیعی و 

قرق های بومی  
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اولین کنفرانس بین المللی بحران 
آب

تاریخ برگزاری کنفرانس: 13-15 اسفند
نشانی دبیرخانه: زابل، دانشگاه زابل، 

پژوهشکده تاالب بین المللي هامون، دبیرخانه 
اولین کنفرانس بین المللي بحران آب

پست الکترونیکي : icwc@uoz.ac.ir   و    
Conferencewater@gmail.com
تلفکس : 2255136 - 0542, -2240699 

0542
محورهاي کنفرانس:

-بررسي رژیم حقوقي رودخانه هاي مرزي و 
آبهاي مشترک )با تاکید بر شرایط هیرمند(

-بررسي نقش تاالب بین المللي هامون در 
توسعه منطقه و راهکارهاي حفاظت از آن

-کاربرد تصاویر ماهواره اي و استفاه از 
فناوري هاي RS و GLS ر مطالعات 

خشکسالي
-روشهاي ارزیابي، پهنه بندي و پایش 

خشکسالي با استفاه از شاخص هاي معتبر
-بررسي آسیب پذیري بخش هاي مختلف 

 )کشاورزي، خدمات و صنعت( از خشکسالي .
-بررسي جنبه هاي زیست محیطي پدیده 

خشکسالي و سیالب
-بررسي راهکارهاي علمي مشارکت مردم 

در مراحل مختلف مدیریت آب )در بخشهاي 
کشاورزي، صنعتي و شهري(

-روشهاي بهره برداري آب از منابع غیر 
متعارف )آبهاي لب شور، شور، پسابهاي 

شهري، روستایي، صنعتي و ...(
-بررسي روشهاي بهینه سازي مصرف آب و 
افزایش راندمان آب )در بخشهاي کشاورزي، 

صنعتي و شهري(
-واگذاري مدیریت بهره برداري و نگهداري 

 شبکه هاي آبیاري و زهکشي به 
تشکلهاي خصوصي

 -ضرورت هاي تغییر ساختار مدیریت 
دولتي و خالءهاي قانوني در مدیریت منابع 

آب
-پیش بیني سیالبهاي روخانه اي و تعیین 

نواحي داراي خطر سیل خیزي و تهیه نقشه 
هاي مربوطه در مناطق خشک و نیمه خشک

-روشهاي اطالح مسیر و بهسازي رودخانه ها 
در جهت کاهش خسارات سیالب

-مشارکت اصولي بهره برداري در محافظت، 
نگهداري و بهره برداري از منابع آب و سازه 

 هاي آبي

همایش مسوولیت و تعهدات دولت 
در قبال بالیای طبیعی

تاریخ شروع: 12 اسفند 1387 
مدت: یک روز 

محل برگزاري: اذربایجان شرقي / تبریز 
برگزار کننده: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

نام مسئول: دکتر رضا الهامي
تلفن تماس: 4327562ـ0412

فکس: 4327563ـ0412 
توضیحات: 

حوادث طبیعي که گاه از آن به »بالیاي 
طبیعي«، »مصیبت« و »فاجعه« یاد 

مي شود، هرساله جان هزاران نفر را به 
ویژه در کشورهاي توسعه نیافته مي گیرد و 

خسارت هاي جبران ناپذیري را به لحاظ مادي 
و معنوي بر پیکره اقتصاد و اجتماع وارد 

مي سازد. حال آنکه تجربه کشورهاي پیشرفته 
و آینده نگر نشان مي دهد که با برنامه ریزي 
دقیق و عملي ساختن آن در راستاي توسعه 

پایدار، مي توان بسیاري از حوادث طبیعي 
)همچون سیل و بهمن( را مهار کرد و از 
زیان هاي مالي و مصایب انساني بالیاي 

طبیعِي ویرانگري مانند 

 

زلزله پیشگیري کرد. با توجه به اینکه بارها 
این گونه حوادث در کشورمان به تلخي تجربه 

 شده و احتمال رویداد آنها 
همواره وجود دارد؛ دانشگاه تربیت معلم 

آذربایجان درصدد است تا »همایش مسؤولیت 

و تعهدات دولت در پیشگیري ازآثار مخرب و 
 مصیبت بار حوادث طبیعي« را 

با نگاه حقوقي و فقهي نسبت به موضوع در 
تاریخ 1387/12/12 برگزار نماید.

 همایش ملی تاالب بین المللی 
هامون

تاریخ شروع: 5 آذر 1387 
مدت:  2 روز

محل برگزاري: سیستان و بلوچستان-زابل 
برگزار کننده: دانشگاه زابل- پژوهشکده تاالب 

بین المللي هامون 
نام مسئول: دکتر زمان شامحمدي حیدري

تلفن تماس: 05422251521                                        
فکس: 05422251525                                              

توضیحات: 
دریاچه هامون عالوه بر اینکه بزرگترین 

ومهمترین دریاچه آب شیرین کشور تلقي 
مي گردد و در سال 1352 بدلیل اهمیت 

اکولوژیکي خاص خود از جمله زیستگاه هاي 
منحصر به فرد پرندگان مهاجر آبزي وکنار 

آبزي در شرق کشور، به عنوان هفتمین 
تاالب بین المللي شناخته شده و از موقعیت 

ممتازي در تامین بخش عمده اي از پروتئین 
مورد نیاز مردم منطقه، استان و حتي خارج 
از استان برخوردار مي باشد در عین  حال 

حیات وزندگي جمع کثیري از مردم )از 
جمله صیادان وشکارچیان، گاوداران، تختک 

نشینان، حصیربافان، عشایر مالدار و... (به 
طور مستقیم بدان وابسته است. از آنجائیکه 

متاسفانه در حال حاضر تقریبًا تمامي این 
نقش ها را از دست داده و نیزارها و مراتع و 
دیگر پتانسیل هاي این دریاچه از بین رفته 

است. لذا ضروري است که بیش از پیش 
به این مهم توجه نمود و ضمن بررسي و 

پیگیري علل انحطاط و از بین رفتن نقش ها 
و توانمندیهاي بالقوه دریاچه، به چاره جویي 

پرداخته و درصدد شناخت و برنامه ریزي 

سمینارها، همایشها و کنفرانسها ی سال 1387 در 
رابطه با مقابله با تخریب سرزمین و بیابانزایی 
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به منظور احیاء و رونق ارزش ها و نقشها و 
توانمندیهاي بالقوه 

و بالفعل آن در حیات اقتصادي – اجتماعي و 
 اکولوژیکي منطقه برآئیم .

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب                    
تاریخ شروع: 23 مهر 1387 

مدت: 3روز 
محل برگزاري: اذربایجان شرقي / تبریز 
/URL: http://seminarnews.ir"

برگزار کننده: انجمن علوم و مهندسی منابع آب 
ایران 

تلفن تماس:   04113341241                                  
توضیحات: 

محورهای اصلی جهت ارائه مقاالت تخصصی 
عبارتند از: برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع 

مدیریت کیفی آب هیدرولوژی آبهای سطحی و 
زیرزمینی تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب آب 

و محیط زیست آب و کشاورزی آب و صنعت 
آب و سازه های آبی منابع آب و آمایش سرزمین 
بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی اقتصاد 
آب، ارزش گذاری، تأمین اعتبار، مشارکت های 

مردمی و دولتی مسائل اجتماعی و بهداشتی 
آب، آب و سالمت جامعه فرهنگ سازی 

مصرف بهینه آب مدیریت کیفی منابع آب بهره 
برداری از آب های غیر متعارف، مدیریت آب، 
بازچرخانی آب و استفاده از پساب انتقال بین 

حوضه ای آب مدیریت سیالب ها و خشکسالی 
ها مهلت ارسال اصل مقاالت 31 تیرماه 1387 
اعالم شده و عالقه مندان به ارائه مقاله در این 

کنفرانس بایستی مقاالت خود را بر اساس فرمت 
ارائه شده در سایت کنفرانس آماده و از طریق 

وبسایت کنفرانس به دبیرخانه ارسال نمایند.

سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط 
زیست

تاریخ شروع: 15 مهر 1387                      
محل برگزاري:  دانشگاه شیراز

تلفن تماس: 07116133395
اهداف سمینار: 

- تبادل آرا و نظرات اساتید، مهندسان و 
متخصصان در زمینه اندرکنش صنایع نفت، گاز، 

پتروشیمی و محیط زیست.
- شناسایی چالش های زیست محیطی فراروی 

اکتشاف، استخراج و فرآوری نفت و گاز.
- شناخت اثرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر محیط زیست.
- بررسی راهکارهای استراتژیک و عملیاتی 

برای کنترل و کاهش آثار مخرب بر محیط های 
طبیعی و انسانی.

- شناخت اثرات مخرب صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی بر سواحل و ارائه راهکار جهت کنترل 

و کاهش آثار.
- توجه دست اندرکاران صنعت نفت و گاز به 

اهمیت توسعه پایدار و محیط زیست .
محورهاي تخصصي سمینار

- ارزیابی زیست محیطی طرح های توسعه ی 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاه.

- اثرات مخرب زیست محیطی طرح های صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی بر خاک، هوا و انسان.

- آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از 
طرح های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.

- آلودگی نفتی خلیج فارس، دریای عمان و 
دریای خزر.

- راهکارهای کنترل و کاهش آثار مخرب 
زیست محیطی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر 

محیط های مختلف.
- روش های نوین جداسازی نفت و آلودگی های 

آن از محیط های مختلف.
- تصفیه خاک و آبهای آۀوده به مواد نفتی

اولین کنفرانس بین المللی تغییرات 
زیست محیطی منطقه خزر

تاریخ شروع: 3 شهریور 1387 
مدت: 2 روز روز 

محل برگزاري: مازندران / بابلسر 

زبان هماي 
URL: http://cec.umz.ac.ir

برگزار کننده: دانشگاه مازندران و اتحادیه 
دانشگاهی دولتی حاشیه خزر 

نام مسئول: دکتر کریم سلیمانی - مدیر روابط 
بین الملل و دبیر علمی همایش

تلفن تماس :01125252981                     
                                 فکس: 01125257689

 :توضیحات
این کنفرانس برای اولین بار بصورت بین المللی 

در ارتباط با منطقه خزری برگزار می گردد که 
شامل بررسی کلیه تغییرات محیطی و اثرات 

ناشی از آن در منطقه خزری می باشد. 

چهارمین نشست انجمن اعضاي هیأت 
علمي مؤسسه تحقیقات جنگل ها و 

مراتع صنعت سدسازي با همه ي مزیت ها 
و معایبش، موضوع چهارمین نشست علمي 

انجمن در سال جاري خواهد بود. این موضوع، 
به ویژه از آنجا براي پژوهشگران حوزه منابع 

طبیعي کشور اهمیت بیشتري مي یابد که بدانیم، 
پایداري اغلب بوم سازگان )اکوسیستم ( هاي 

ایران زمین، رابطه ي تنگاتنگي با رعایت موازین 
علمي در جانمایي، ساخت و نگهداري سدهاي 

بزرگ مخزني کشور دارد.
 از این رو، انجمن اعضاي هیأت علمي مؤسسه 

تحقیقات جنگل ها و مراتع تصمیم گرفته است با 
حضور دو تن از اساتید و صاحبنظران متخصص 

این حوضه، جناب آقاي مهندس احمد آل یاسین 
و سرکار خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد، این 

موضوع مهم را به چالش کشد.
وعده ي ما، 10 صبح روز چهارشنبه، 20 

شهریورماه سال جاري در محل تاالر اجتماعات 
مؤسسه متبوع خواهد بود.ورود عالقه مندان و 
مشارکت ایشان در این هم اندیشي علمي آزاد 

است.



اخبار ايران و منطقه   

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

نظر به اهمیت  شناخت کنوانسیونها و 
نهادهای زیست محیطی جهانی که در 
ارتباط با مقابله با بیابانزایی و تخریب 

سرزمین فعال می باشند در این شماره و 
شماره های آتی به معرفی کنوانسیونها و 
نهادهای زیست محیطی مرتبط خواهیم 

پرداخت. در این شماره 7 مورد از آنها بشرح 
زیر معرفی می گردد:.

www.unfccc.int
در سالهاي دهه 1980، شواهد علمي نشان دادند 
که انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از فعالیتهاي 
انساني خطراتي براي آب و هواي جهان ایجاد 

مي کند و به این ترتیب افکار عمومي لزوم 
ایجاد کنفرانسهاي بین المللي دوره اي و تشکیل 

پیمان نامه اي براي حل این مسئله را احساس 
کرد. دولتها براي انعکاس افکار عمومي یکسري 

کنفرانس بین المللي برگزارکردند و تنظیم 
قراردادي بین المللي را براي بررسي این مسئله 

خواستارشدند. در سال 1990 مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین الدول 

)INC( را جهت تدوین کنوانسیون تغییر آب و 
هوا )UNFCCC( تشکیل داد. کمیته مذاکرات، 

پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد و این پیش 
نویس در 9 ماه مه 1992 در مقر سازمان ملل در 
نیویورک تصویب شد. این کنوانسیون در اجالس 

زمین، در ژوئن 1992 در ریودوژانیرو )برزیل(، 
جهت امضاء اعضاء آماده گردید. این کنوانسیون 

در طول جلسه ریو توسط سران کشورها و مقامات 
ارشد 154 کشور دنیا امضاء و از تاریخ 21 مارس 

1994 الزم االجراء شناخته شد. تا اواسط سال 
1999 بیش از 175 کشور عضو سازمان ملل آنرا 

تصویب کردند یا پذیرفتند و به این ترتیب خود 
را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون دانستند. ایران 
نیز در سال 1996 پس از تصویب هیئت دولت و 

مجلس شوراي اسالمي به عضویت این کنوانسیون 
در آمد. 

اهم اهداف کنوانسیون و فعالیتهای مرتبط با آن به 
قرار زیر است:

- تثبیت غلظت گازهاي گلخانه اي در جو در 
سطحي که از اثرات خطرناک فعالیتهاي بشر بر 

سیستم اقلیم جلوگیري نماید.
- ارائه گزارش دوره اي وضعیت ملي تغییر آب 

وهوا به کنوانسیون.
- تهیه میزان انتشار گازهاي گلخانه اي و جذب 

توسط چاهکها درکشور بصورت دوره اي.
- تنظیم و اجرای برنامه هاي کاهش انتشار 

گازهاي گلخانه اي.
- همکاري و توسعه روشهاي انتقال تکنولوژي 

براي کاهش انتشار در بخشهاي مختلف انرژي، 
حمل ونقل، صنعت، کشاورزي، جنگل و زایدات 

جامد و مایع. 
- همکاري منطقه اي و بین المللي درتهیه 

روشهاي تطبیق با پدیده تغییر آب وهوا. 
- در نظر گرفتن موضوع تغییر آب وهوا در 

سیاستها و برنامه ریزیهاي توسعه.
هدف نهائي این کنوانسیون و هر ابزار قانوني 

مرتبط که توسط کنفرانس اعضاء مورد پذیرش 
قرارگیرد، دستیابي به تثبیت غلظت گازهاي 
گلخانه اي در اتمسفر تا سطحي است که از 

تداخل خطرناک فعالیتهاي بشر با سیستم آب و 
هوایي جلوگیري نماید. چنین سطحي باید در یک 

چهارچوب زماني کافي حاصل گردد تا اکوسیستمها 
بطور طبیعي با تغییر آب و هوا خود را وفق دهند 

و اطمینان حاصل شود که امنیت غذایي تهدید 
نمي شود و توسعه  اقتصادي به طور پایدار ایجاد 

مي گردد. 
اعضاي کنوانسیون با توجه به اصول کنوانسیون 

بایدبا توجه به مبناي تساوي و بر طبق 
مسئولیتهاي مشترک ولي متفاوت و قابلیتهاي خود 

از سیستم آب و هوا به نفع نسلهاي فعلي و آتي 

بشر حمایت کنند. کشورهاي پیشرفته باید نقش 
پیشرو را در مقابله با تغییر آب و هوا و آثار سوء 
آن بعهده بگیرند. این کشورها مي بایست با ارائه 

سیاستها و اقدامات موجه از نظر اقتصادي در رابطه 
با تغییرات آب و هوا، منافع جهاني را با حداقل 

هزینه ممکن تضمین نمایند. 
تمامي اعضاء با در نظر گرفتن مسئولیتهاي 

مشترک ولي متمایز خود و نیز اولویتهاي خاص 
ملي و منطقه اي خود براي توسعه، باید میزان 
انتشار گازهاي گلخانه اي حاصل از فعالیتهاي 

بشري و نحوه جذب آنها بوسیله چاهکهاي کلیه 
گازهاي گلخانه اي )که توسط پروتکل مونترال 
کنترل نمي شوند( را مکتوب، منتشر و بصورت 

دوره اي بازنگري کنند و آن را در دسترس کنفرانس 
اعضاء قرار دهند. کشورها باید برنامه هاي ملي و 

یا منطقه اي را براي تعدیل تغییرات آب و هوایي 
در اثر انتشار گازهاي ناشي از فعالیتهاي بشري 

تدوین،  منتشر، اجراء و بطور منظم بازنگري نمایند. 
کشورها باید استفاده از تکنولوژیها، تجربیات و 

رویه هایي که گازهاي گلخانه اي را کنترل مي کند، 
ترویج نمایند و با مدیریت مستمر در حفظ و 

افزایش چاهک هاي جذب گازهاي گلخانه اي نظیر 
موجودات زنده، جنگلها، اقیانوسها و غیره بکوشند. 

در این راستا تمام اعضاي کنوانسیون بایستي 
به تبادل کامل، آزاد و فوري اطالعات علمي، 

تکنولوژیکي، فني، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي 
مربوط به سیستم آب و هوا، تغییرات آب و هوا و 

پیامدهاي اقتصادي، اجتماعي و اقدامات مقابله اي 
مختلف بپردازند و در موارد مزبور با سایر اعضاء 

همکاري نمایند. 
 کشورهاي پیشرفته عالوه بر رعایت موارد فوق، 
تجارب عملي در خصوص سیاست هاي کاهش 

انتشار براي دستیابي به تعهدات کمي خود را، با 
سایر کشورها مبادله خواهندنمود. این اعضاء منابع 
جدید و مضاعف ملي را براي پرداخت هزینه هایي 

که کشورهاي در حال توسعه عضو کنوانسیون 
صرف نموده اند، فراهم خواهند کرد. همچنین 
اقدامات الزم را براي دسترسي سایر اعضاء به 
دانش فني و تکنولوژي سازگار زیست محیطي 

کنوانسیون 
تغییر آب و هوا

10
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انجام خواهند داد. 
اعضاي کنوانسیون بایستي امکانات الزم را جهت 

توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي، افزایش آگاهي 
عموم مردم در مورد تغییرات آب و هوا و اثرات آن، 
دسترسي عمومي به اطالعات و شرکت همگان در 

مقابله با تغییر آب و هوا فراهم نمایند. 
 بر  اساس این کنوانسیون، هیئتي فرعي براي مشاوره 

علمي و تکنولوژیکي جهت ارائه به موقع اطالعات 
به کنوانسیون اعضاء تاسیس شده است. از اهم 

وظایف هیئت فرعي مي توان به ارزیابي وضعیت 
علمي، تعیین تکنولوژیهاي نوین موثر و پیشرفته، 

ارائه مشاوره هاي علمي-تحقیقاتي و جوابگویي 
به سئوالهاي کنفرانس اعضاء در ارزیابي و بررسي 

اجراي موثر کنوانسیون اشاره کرد. 
تبادل اطالعات مربوط به اجراي کنوانسیون از 
طریق دبیرخانه کنوانسیون انجام مي شود. این 
اطالعات، مواردي نظیر آمار ملي کلیه گازهاي 

گلخانه اي از جمله منابع انتشار و چاهک هاي آنها، 
شرح کلي اقدامات انجام شده یا آتي هر عضو 

براي اجراي تعهدات کنوانسیون و سایر اطالعات 
را شامل مي شود. هر کشور عضو 6 ماه پس از 

الزم االجراء شدن کنوانسیون براي آن عضو اولین 
تبادل اطالعاتي خود را انجام خواهد داد. اطالعات 

مبادله شده توسط اعضاء مي بایست در اولین فرصت 
توسط دبیرخانه کنوانسیون در اختیار کنفرانس اعضاء 

)COP( و یا هیئتهاي فرعي دیگر قرار گیرد. این 
اطالعات تا زمان مطرح شدن در کنفرانس اعضاء، 
محرمانه تلقي مي شوند. کنفرانس اعضاء در اولین 
نشست خود ترتیبات الزم را براي پشتیباني فني، 
مالي و اطالعاتي کشورهاي در حال توسعه ارائه 
مي نماید و نیازهاي مالي و فني الزم براي پروژه 

هاي پیشنهادي و اقدامات مقابله اي را تعیین خواهد 
کرد. 

  
پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات آب و هوا 

کیوتو- 1376 
دولتها با پذیرش کنوانسیون تغییر آب و هواي 
سازمان ملل در سال 1992، این کنوانسیون را 
به عنوان سکوي پرتابي براي اقدامات اساسي 
تر در آینده مورد توجه قرار دادند. در پاسخ به 

تغییرات ناشي از شناخت علمي و خواست سیاسي، 
کنوانسیون امکان پذیرش تعهدات اضافي دیگري 

را از طریق بازنگري، بحث و تبادل نظر فراهم 
مي سازد. 

اولین بازنگري در مورد کفایت تعهدات کشورهاي 
توسعه یافته که در COP1 بر ضرورت آن تاکید 

شده بود، در سال 1995 در برلین انجام شد. 
هیئتهاي حاضر به این نتیجه رسیدند که تعهدات 
کشورهاي توسعه یافته براي کاهش میزان انتشار 
گازهاي گلخانه اي آنها در سال 2000 به سطح 

موجود در سال 1990 با هدف درازمدت کنوانسیون 
براي جلوگیري از تداخل ضایعات خطرناک انسان 

ساز با سیستم آب و هوایي، تناسب ندارد. 
وزراء و مقامات اجرائي همراه با پذیرش توافقنامه 

برلین و آغاز دور جدید مذاکرات براي تقویت 
تعهدات کشورهاي توسعه یافته، تعهدات جدیدي را 
پذیرفتند. گروه ویژه اینکار که در توافقتنامه برلین 
براي تهیه پیش نویس پروتکل تشکیل شده بود، 
بعد از 8 جلسه این پروتکل را به COP3 ارسال 

کرد. 
در کنفرانسي که به میزباني کشور ژاپن در شهر 

کیوتو در دسامبر 1997 برگزار شد،  حدود 10 
هزار نفر شرکت داشتند. یکي از نتایج مثبت این 

کنفرانس پذیرش پروتکل جدیدي بود که به موجب 
آن کشورهاي صنعتي متعهد مي شدند که میزان 

انتشار گازهاي گلخانه اي خود را تا سالهاي -2012
2008 به میزان %5 زیر میزان انتشار در سال 1990 
کاهش  دهند. با اطمینان مي توان گفت که این تعهد 

اجباري و قانوني، منحني باالرونده انتشار گازهاي 
گلخانه اي کشورهاي صنعتي را که در 150 سال 

گذشته روند صعودي داشته است، به تدریج معکوس 
خواهد کرد. 

پروتکل کیوتو در 16 مارس سال 1998 جهت 
امضاء  اعضاء آماده شد. این پروتکل 90 روز پس 

از تصویب حداقل 55 هیئت عضو کنوانسیون، 
قابل اجراء مي  شد مشروط بر اینکه میزان انتشار 

گازهاي گلخانه اي این 55 عضو از %55 کل 
گازهاي گلخانه  اي منتشر شده در سال 1990 توسط 

کشورهاي صنعتي بیشتر باشد. همچنین اعضاء 
کنوانسیون تغییر آب و هوا به اجراي تعهدات خود 
در برابر کنوانسیون و آمادگي براي اجراي پروتکل 

در آینده، ادامه خواهند داد. 
بر اساس پروتکل کیوتو، اعضاي پیوست 1 

کنوانسیون ) کشورهاي پیشرفته ( براي انجام تعهد 
کاهش مقدار انتشار و نیز به منظور ارتقاء توسعه 

پایدار، در موارد زیر تالش خواهندکرد: 
ا- اجرا و یا تشریح بیشتر سیاستها و اقدامات طبق 

شرایط ملي خود، مانند افزایش کارآیي انرژي در 

بخشهاي مربوط به اقتصاد ملي، محافظت و افزایش 
چاهکها و انباره هاي گازهاي گلخانه  اي، ترغیب 

شکلهاي پایدار کشاورزي، ترغیب تحقیق، توسعه و 
گسترش استفاده از انواع جدید و تجدید پذیر انرژي 

و همکاري با سایر اعضاء، زمینه انجام تعهدات 
کاهش انتشار و ترویج توسعه پایدار را فراهم نمایند. 
2- طور منفرد یا مشترک تضمین خواهند نمود که 
کل میزان انتشار معادل گاز دي اکسید کربن آنها 

در اثر دخالت انسان در طبیعت که ناشي از گازهاي 
 CO2, NO2, CH4, HFCs, گلخانه اي

PFCs, SF6 است، از مقدار تعیین شده براي 
آنها تجاوز نکند. به این ترتیب اعضاء به تعهد خود 

نسبت به کاهش انتشار این گازها در سطح جهان به 
میزان حداقل %5 زیر میزان انتشار در سال 1990 

میالدي )1369 هجري شمسي( در دوره تعهد 
2008 تا 2012 میالدي )1378 تا1391 هجري 

شمسي( عمل خواهند کرد. 
3- حداکثر یکسال قبل از شروع اولین دوره تعهد، 
نظام ملي خود را براي برآورد میزان انتشار تمامي 

گازهاي گلخانه اي حاصل از دخالت انسان در 
طبیعت، از نظر منابع و حذف آنها توسط چاهکها 

تهیه خواهندکرد. 
کلیه اعضاء براي اجراي هرچه بهتر تعهدات خود با 
توجه به اهداف مشترک و مسئولیت هاي متفاوت، 

در نظر گرفتن اولویتهاي توسعه منطقه اي و ملي و 
اهداف و شرایط خاص خود، برنامه اي را به منظور 
بهبود کیفیت آمار، اطالعات و ضرایب انتشار و یا 

الگوهاي منعکس کننده شرایط اقتصادي- اجتماعي 
آنها براي تهیه و به روز کردن ادواري فهرستهاي 

ملي انتشار گازهاي گلخانه اي، از نظر منابع و 
چاهکها باشد، تنظیم خواهند نمود و تالشهاي الزم 

را براي دستیابي به فن آوریهاي دوستدار محیط  
زیست و تشویق بخش خصوصي به استفاده از این 

فن آوریها انجام  دهند. 
- دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا 

     طرح توانمندسازي جمهوري  اسالمي  ایران 
براي ارائه اولین گزارش ملي تغییر آب و هوا به 

سازمان  ملل  متحد با کمک مالي تسهیالت جهاني 
محیط زیست )GEF( و با همکاري دفتر عمران 

ملل  متحد )UNDP( از سال 1377 زیر نظر 
وزارت امورخارجه در سازمان  حفاظت  محیط  زیست 
آغاز شده است. این طرح در راستاي تعهدات ایران 
در قبال کنوانسیون تغییر آب و هواي سازمان  ملل 

 متحد که در باال توضیح داده شد، اجرا مي شود. دفتر 
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طرح ملي تغییر آب و هوا در ژانویه 1998 فعالیت 
خود را آغاز نمود و در سپتامبر 1999 با استقرار در 

مرکز تحقیقات زیست  محیطي سازمان حفاظت 
 محیط  زیست، از تجهیزات الزم برخوردار گردید. این 
دفتر به اطالعات، کتب، مقاالت، نرم افزارهاي مرتبط 

با پدیده تغییر آب و هوا و سایت اینترنتي مجهز است. 
www.climate- change.ir

کنوانسیون 
رامسر

www.ramsar.org
    قوانین  و معاهدات بین المللی پایه اجرا و بعمل 

درآوردن  اصول و قوائد زیست محیطی در سطح 
جهانی می باشند. آنها نه تنها استانداردهای جهانی 
را تعیین می کنند بلکه صرف وجود آنها در صحنه 

جهانی اغلب دولتها را به امضاء معاهدات و یا تدوین 
قوانین داخلی خود ترغیب می کنند.

    کنوانسیون رامسر قدیمیترین معاهده بین المللی، 
با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز آن 

در دوم ماه فوریه 1971)13 بهمن 1349( در شهر 
ایرانی رامسر بوده که کنوانسیون نام خود را از این 
شهر اقتباس کرده است. کنوانسیون رامسر در سال 

1975 جنبه قانونی یافت. این معاهده 152 کشور 
عضو را ملزم به تعیین و حفظ تاالبهای با اهمیت 
بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها 

می نماید. حدود 1500 سایت با مساحت کل حدود 
150000000 هکتار در حال حاضر در این کنوانسیون 

به ثبت رسیده اند) این آمار در سال 2006 بدست 
آمده اند(.

گر چه نام رسمی کنوانسیون: " کنوانسیون تاالبهای 
بین المللی بویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی" 

یا بیه اختصار " کنوانسیون تاالبها )رامسر، ایران، 
1971(" نوشته می شود، ولی به طور معمول به  

"کنوانسیون رامسر" شهرت دارد. این کنوانسیون بر 
حفاظت و بهره برداری معقول از تاالبها به خصوص 

در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان 
آبزی تاکیید می کند. طی گذشت سالها، کنوانسیون 

گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام 
ابعاد حفاظت و بهره برداری  معقول و پایدار از تاالبها 

را دربرمی گیرد و تاالبها را در زمره اکوسیستمهایی 
می داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه 

بشری اهمیت فوق العاده ای دارند.
معیارهای کنوانسیون رامسر مربوط به شناسایی 

تاالبهای با اهمیت بین المللی:
1-معیارها در ارتباط با گونه ها و جوامع اکولوژیکی

2-معیارهای ویژه بر اساس پرندگان آبزی
3-معیارهای ویژه بر اساس ماهیها

تنوع اقلیم و جغرافیایی ایران باعث شده که انواع 
مختلفی از جنگلهای مانگرو و صخره های مرجانی 

گرفته تا دریاچه های کوهستانی و دشتهای شور 
کویری در آن شکل بگیرند. از 42 نوع تاالب 

مشخص شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح 
جهان به جز یک نوع تاالب یعنی تاالبهای تندرا بقیه 
در کشور ایران یافت می شوند که بیانگر تنوع بسیار 

زیاد تاالبهای ایران است. همچنین تعداد تاالبهای 
ایران به واسطه وسعت کشور بسیار زیاد و محدوده 

تغییرات ابعاد آنها بسیار وسیع است بطوریکه وسعت 
آنها بین کمتر از چند هکتار تا بیش از 500000 

هکتار در نوسان است. بیش از 84 تاالب بااهمیت 
بین المللی در ایران شناسایی شده است که از 

بین آنها تاکنون 33 تاالب در قالب 22 عنوان به 
کنوانسیون رامسر معرفی شده اند. 

تاالبهای ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر:
1-تاالبهای آالگل، آلماگل، آجی گل

2-تاالب امیرکالیه
3-مجموعه تاالب انزلی

4-کوالب بندر کیاشهر و دهانه سفیدرود
5-دهانه رودهای گز و حرا

6-دهانه رودهای شور و شیرین و میناب
7-آب بندانهای فریدونکنار، ازباران و سرخ رود

8-تاالب گاو خونی
9-تاالب گمیشان

10-تاالبهای خلیج گواتر و حورباهو
11-انتهای جنوبی هامون پوزک

12-هامون صابری و هامون هیرمند
13-خورخوران

14-تاالب قوریگل
15-دریاچه قوپی

16-دریاچه ارومیه
17-دریاچه پریشان و دشت ارژن

18-شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان
19-تاالبهای نیریز و کمجان

20-تاالب شادگان، خوراالمیه و خور موسی
21-جزیره شیدرو

22-تاالبهای شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی

سازمان 
خواربار جهانی

www.fao.org
سازمان فائو در سال 1945 توسط 44 کشور عضو 

سازمان ملل متحد تأسیس شد. هدف این سازمان، 
باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، 

توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و 
ایجاد امنیت غذایی است. مبارزه با سوء  تغذیه با ارائه 
اطالعات الزم به کشورهای مختلف؛ از دیگر اهداف 

فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در 
جهان را افزایش داده است. مقر این سازمان واقع در 

شهر رم در کشور ایتالیا است.
فعالیتهای فائو شامل موارد ذیل می باشد: کشاورزي 
محیط زیست ، شیالت، جنگل داری، تغذیه، فرآوری 

و بازاریابی، امنیت غذایی 
دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران طی 
همکاری نزدیک با همپایه های ملی خود و وزارت 

جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه های مرتبط، پروژه 
های متعددی را در قالب کمک های فنی در بخش 

کشاورزی، دامداری، جنگلبانی، شیالت، فقرزدایی، 
امنیت غذایی و توسعه روستایی به اجرا درمی آورد.

ICARDA

www.icarda.org
تاریخچه: ایده تاسیس مرکز تحقیقات کشاورزی 
در مناطق خشک در سال 1972 به وسیله یک 

تیم با گروه مشورتی در تحقیقات کشاورزی  بین 
المللی،  متصور شد.  این گروه در رابطه با کمبود 

مواد غذایی و کاهش منابع طبیعی در مناطق خشک 
 Dunstan  تحقیقی را به انجام رساندند. پروفسور
Skilbeck تیم را هدایت می کرد. و مرکز تحقیق 

منظم در منطقه را توصیه نمود. ایکاردا در سال 1975 
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ایجاد شد. این مرکز یکی از 15 مرکز استراتژی 
منطقه ای در جهان است و با کمک نهادهای 

مختلف هدایت می شود: موسسه های ملی، منطقه 
ای و بین المللی، دانشگاهها، سازمانهای مردم نهاد 

و وزارتخانه ها 

توافقنامه در ایران:
ایکاردا، به عنوان مرکز بین المللی تحقیقات، فعالیت 

خود را در سال 1978آغاز کرد و در ایران نیز، با 
امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان تحقیقات 

کشاورزی در سال 1984،شروع به فعالیت کرد. دفتر 
ایکاردا برای اولین بار در سال 1996در ایران دایر 

شد و در سال 2004میالدی نیز، پروژه مشترک 
تحقیقاتی را برای گندم با موسسه ثبت، کنترل و 
گواهی بذر، به انجام رساند. ایکاردا، هم اینک با 

مراکز تحقیقاتی مختلف ایران، همچون «سازمان 
آموزش و تحقیقات کشاورزی«، »موسسه حفظ 
نباتات«، »موسسه ثبت، کنترل و گواهی بذر و 
نهال«،»دانشگاه تهران« و»موسسه تحقیقات 

کشوری«، همکاری دارد. 

 امکانات ایکاردا:
دفتر مرکزی آن در نزدیکی Aleppo  می باشد. 
948 هکتار مزرعه دارد، در آن اداره ، آزمایشگاه و 

گلخانه مرکزی وجود دارد. در آزمایشگاه رشته های 
مختلف مورد توجه است: بیوتکنولوژی، جغرافیا، 
سیستم های اطالعاتی، پاتولوژی، فیزیولوژی، 
سالمت بذر، فیزیک خاک، حاصلخیزی خاک، 

کیفیت غذا و سالمتی حیوانات. 

ماموریت ایکاردا:
ماموریت ایکاردا توسعه رفاه مردم فقیر و کاهش 

فقر در راستای تحقیق و آموزش در مناطق خشک 
کشورهای در حال توسعه می باشد از طریق: افزایش 
تولیدات، کیفیت غذا، حفظ و افزایش پایه های منابع 

طبیعی. محیط زیست در مناطق خشک سخت، 
تغییر پذیر و استرسزا می باشد. و کشاورزی در این 
مناطق با بیشترین چالشها نسبت به مناطق پرباران 

می باشد.
ایکاردا کمیته ای است برای: پیشرفت تحقیقات 

کشاورزی، مبادله آزاد اطالعات از داراییهای 
اندیشمندانه مانند: دانش بومی کشاورزان، توسعه 

منابع انسانی، استفاده از تاسیسات برای منابع طبیعی، 
کاهش فقر و مشارکت زنان و کودکان.

IFAD

www.ifad.org
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
 International Fund for(

AgriculturaL Development( یک نهاد 
مالی بین المللی است که متعاقب کنفرانس جهانی 

غذا سال 1974 وبه عنوان دستاورد مهم آن در 
سال 1977 تاسیس گردیده و به صورت آژانس 

تخصصی سازمان ملل متحد فعالیت می کند.این 
کنفرانس که در واکنش به بحرانهای غذائی دهه 

70 میالدی سازماندهی شده بود ، مقرر داشت که 
یک صندوق بین المللی توسعه کشاورزی می بایست 
بنیانگذاری شود تا پروژه های کشاورزی برای تولید 
غذا در کشورهای درحال توسعه را تامین مالی نماید.

IFAD در واقع برای ریشه کن کردن فقر روستائی 
در کشورهای در حال توسعه تاسیس شده است زیرا 
75 درصد فقیرترین مردم جهان در نواحی روستائی 

زندگی می کنند و به کشاورزی وابسته هستند. 
لذا ماموریت اصلی این نهاد همکاری با دولتها 

وسازمانهای غیر دولتی برای توانمند سازی فقرای 
روستائی برای غلبه بر فقر می باشد.فعالیتهای عمده 
IFAD که دسترسی فقرا به خدمات مالی ،بازارها 

،فناوری ،زمین و سایر مناببع طبیعی را در بر می 
گیرد تحت چارچوب استراتژیک " توانمند سازی 

فقرای روستائی برای غلبه بر فقر "انجام و پیگیری 
می شود .

سه هدف عمده این چارچوب استراتژیک عبارتند از:
1- تقویت قابلیتهای فقرای روستایی و سازمانهای 

آنها

2- دسترسی برابر به منابع طبیعی و فناوری
3- افزایش دسترسی فقرای روستائی به خدمات 

مالی و بازارها
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی از طریق تامین 
وامهای کم بهره با دولتها در راستای توسعه ، برنامه 

های مالی و پروژه هائی که فقرا را قادر به کاهش 
فقر نمایند ، همکاری می کند و تاکنون بیش از 9.5 
میلیارد دالر در 732 پروژه که بیش از 300 میلیون 

فقیر روستائی را در کشورهای کمتر توسعه یافته 

تحت پوشش قرار داده است، سرمایه گذاری نموده 
است.

سایت اینترنتی IFAD شامل زیربخشهای فعالیتها 
،ارزیابی ، مشارکت کنندگان در پروژه ها ،فقر 

روستائی،رسانه، رویدادها و گردهمائی ها، اسناد و 
انتشارات،گالری عکس و فرصتهای شغلی می باشد.

این سایت می تواند مورد استفاده عالقمندان به 
مباحث فقر روستائی قرار گیرد..

UNESCO

www.unesco.org
- يونسکو چيست ؟ 

علت وجودي سازمان ملل متحد برقراري صلح و 
امنیت در سراسر جهان است . بسیاري از نهادهاي 

وابسته به نظام ملل متحد تالش مي کنند مانع 
از وقوع جنگ بین دولت ها شوند و یا در صورت 

وقوع جنگ ، صدمات و ویراني ها را محدود کنند و 
خسارت ها را به حداقل برسانند . اقدامات یونسکو 

قبل از هر چیز » مشارکت در حفظ صلح و امنیت از 
طریق ارتقاي سطح همکاري بین ملت ها در زمینه 

هاي آموزش ، علوم و فرهنگ است
- تأسیس 

در 1942 دولت هاي اروپایي که با آلمان نازي و 
هم پیمانانش در حال جنگ بودند ، در انگلستان 
گردهم آمدند. هنوز تا خاتمة جنگ جهاني دوم 

زمان زیادي باقي بود که کشورها در مورد چگونگي 
بازسازي نظام هاي آموزشي خود پس از پایان 

جنگ و استقرار مجدد صلح، سئواالتي را مطرح 
مي کردند، طرح مذکور به سرعت اهمیت یافت 

و ابعاد جهاني پیدا کرد. دولت هاي جدید از جمله 
ایاالت متحد امریکا تصمیم به مشارکت در این طرح 

گرفتند. در اول نوامبر سال 1945 ، درست هنگام 
پایان جنگ، کنفرانس بزرگي در لندن تشکیل شد. 

در این کنفرانس نمایندگان چهل کشور شرکت 
کردند. فرانسه و انگستان، به عنوان دو کشوري که 

بیشترین صدمات را از جنگ تحمل کرده بودند، 
پیشنهاد کردند سازماني با هدف نهادینه ساختن 

فرهنگ صلح به معناي واقعي کلمه تأسیس شود. 
از نظر آنان سازمان جدید باید در راه » همبستگي 
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فکري و اخالقي بشریت « خدمت کند، و مانع از 
وقوع جنگ جهاني دیگر شود. در 16 نوامبر 1945 
، 37 تن از نمایندگان کشورها اساسنامة یونسکو را 
امضا کردند و بدین ترتیب سازمان آموزشي، علمي 
و فرهنگي سازمان ملل متحد ) یونسکو ( تأسیس 

شد. در 1946 اساسنامة یونسکو به تصویب 20 
کشور رسید و به اجرا در آمد . این کشورها عبارت 

بودند از : استرالیا، افریقاي جنوبي، انگلستان، ایاالت 
متحد امریکا، برزیل، ترکیه، جمهوري دومینیکن، 

چکسلواکي، چین، دانمارک، زالندنو، عربستان 
سعودي، فرانسه، کانادا، لبنان، مصر، مکزیک، نروژ، 

هند و یونان. 
- اساسنامه 

در آغاز دیباچة اساسنامة یونسکو آمده است » از 
آنجا که جنگ ابتدا در ذهن انسان پاي مي گیرد ، 

دفاع از صلح نیز باید از همانجا آغاز شود … « . در 
قسمت دیگري از دیباچه مي خوانیم » عدم درک 

متقابل مردم ، همیشه منشأ شک و بدبیني بین ملل 
بوده است و عدم تفاهم ایشان اغلب به بروز جنگ 

انجامیده است. براي اینکه صلح پایدار ، صادقانه 
و مورد قبول همه بتواند برقرار شود ، در دیباچة 

اساسنامة یونسکو آمده است کشورهاي امضا کنندۀ 
این اساسنامه » مصمم اند که دستیابي کامل و برابر 
به آموزش، پي جویي آزاد حقیقت عیني ، تبادل آزاد 
اندیشه ها و دانسته ها را براي همگان تضمین کنند 

و روابط بین مردم خود را توسعه بخشند و افزایش 
دهند تا با درک متقابل و بهتر به شناختي دقیق 

تر و حقیقي تر از آداب و رسوم یکدیگر برسند. « 
براي تحقق این هدف، دولت هاي مربوط تصمیم به 
تأسیس » سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل 
متحد ) یونسکو ( گرفتند تا با همکاري ملل جهان 

در زمینه هاي آموزشي، علمي و فرهنگي، به تدریج 
به اهداف صلح بین المللي و رفاه عام بشري برسند 
و این خود از اهداف اولیة سازمان ملل متحد است 

که در منشور آن نیز آمده است « بند اول اساسنامة 
یونسکو اعالم مي دارد که یونسکو با » نزدیک 

تر کردن همکاري بین ملت ها از طریق آموزش، 
علوم و فرهنگ « درصدد است در ترویج » احترام 
جهاني به عدالت، قانون، حقوق بشر و آزادي هاي 
اساسي براي همگان، بدون توجه به نژاد، جنسیت، 
زبان یا مذهب « مشارکت کند. در بندهاي بعدي 

اساسنامه ، وظایف، پایگاه حقوقي، کارکرد و روابط 
یونسکو با کشورهاي عضو و سازمان ملل متحد 

تعریف شده است. یونسکو به مجموعه اي تعلق 
دارد که نظام ملل متحد خوانده میشود. سازمان ملل 

متحد در مرکز این مجموعه قرار دارد که مقر آن 
در نیویورک ) ایاالت متحد امریکا ( است و تعداد 
زیادي از نهادهاي بین دولتي یا برنامه ها با این 

نظام همکاري دارند و اجزاي آن هستند. 

-کشورهاي عضو 
در 1950 ، 59 کشور عضو یونسکو بوده اند. در 

1945 ، اتحاد جماهیر شوروي به عضویت یونسکو 
در آمد و هفتادمین عضو سازمان شد. بین سال هاي 

1960 و 1962 ، روند استعمار زدایي باعث شد 24 
کشور افریقایي نو استقالل یافته به یونسکو بپیودند. 

اما در 1984 یونسکو یکي از اعضاي مهم خود 
یعني ایاالت متحد امریکا را از دست داد زیرا این 

کشور به مدیریت و جهت دهي برنامه هاي یونسکو 
انتقاد داشت. کمي بعد، انگلستان و سنگاپور نیز 

یوسنکو را ترک کردند. از 1990 ، با فروپاشي بلوک 
شرق ) پس از خراب شدن دیوار برلین ( تغییرات 

دیگري در یونسکو ایجاد شد. آلمان شرقي از لیست 
کشورهاي عضو یونسکو با پیوستن به آلمان غربي 

خارج شد. کمي بعد، اتحاد جماهیر شوروي جایش را 
به فدراسیون روسیه داد : 12 کشور جدید محصول 

این فروپاشي، به یونسکو پیوستند. کشورهایي 
نظیر: ارمنستان، آذربایجان، گرجستا ، قزاقستان و 

قرقیزستان. کمي بعد، نوبت به کشورهاي جدا شده 
از یوگسالوي رسید ) بوسني ـ هرزگووین،کراوسي و 
اسلووني ( که به عضویت یونسکو در آیند. در پایان 

2001 ، یونسکو 188 عضو وابسته ) آروبا، آنتیل، 
هلند، جزائر کائمن، جزایر ورجین انگلیس، ماکائو و 

 توکالئو ( داشت.

- تأسيس کميسيون ملي يونسکو در 
ايران

بر طبق مادۀ  7 اساسنامة  یونسکو، کشورهاي عضو 
با توجه به شرایط و مقتضیات خاص و به منظور 
مشارکت نهادهاي علمي،  آموزشي و فرهنگي و 
ارتباطي و اطالع رساني خود در قالب برنامه ها و 

فعالیت هاي یونسکو، یک کمیسیون ملي تشکیل 
مي دهد که مرکز عمل کلیة  برنامه هاي سازمان و 

نماینده و معرف آن کشور در یونسکو است و وظیفة 
اصلي برقراري ارتباط و هماهنگي بین یونسکو و 

سازمان ها و نهادهاي علمي،  آموزشي، فرهنگي 
داخلي را برعهده دارد. 

پس از تصویب عضویت ایران در یونسکو توسط 
مجلس شوراي ملي در تیرماه 1327، کمیسیون 
نیمه رسمي قبلي که درسال 1325 تحت عنوان 

»کمیسیون ملي تعاون فکري« تشکیل شده بود،  
در انطباق ساختار خود با شرایط و مقتضیات و 
نیازهاي جدید به کمیسیون ملي یونسکو تغییر 
نام یافت و فعالیت رسمي خود را آغاز نمود. اما 

از آنجایي که براي تعیین اعضاء  و حدود فعالیت 
و چگونگي فعالیت هاي کمیسیون ملي یونسکو 

در هر کشور اساسنامه اي تدوین و اجرا مي شود، 
کمیسیون ملي یونسکو در بیست و یکمین جلسة  
خود اساسنامة کمیسیون را در سیزده ماده تنظیم 

نمود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ وقت در جلسة 
دهم اردیبهشت ماه 1328 هیأت وزیران به تصویب 
رسید و متعاقبًا در ادارۀ  ثبت شرکت ها به ثبت رسید 
و به مورد اجرا گذاشته شد. این اساسنامه بار دیگر 

پس از پیروزي انقالب اسالمي مورد تجدید نظر 
قرار گرفت و اساسنامه اصالحي )اساسنامه فعلي( که 

در 17 ماده و 4 تبصره تهیه شده بود، پس از تأیید 
در شوراي عالي کمیسیون از سوي وزارت فرهنگ 
و آموزش عالي وقت به هیأت دولت تقدیم شد و 

نهایتًا در جلسة مورخ 1366/6/29 هیأت وزیران به 
تصویب رسید

- فعالیت های یونسکو 
 اهداف و وظایف ارکان کمیسیون ملي یونسکو در 

ایران باستناد اساسنامة جدید

شوراي عالي : اهم وظايف شوراي عالي 
کميسيون عبارتست از : 

ـ تعیین سیاست ها و تصویب برنامه هاي اصولي 
کمیسیون ملي در قالب برنامه ها و فعالیت هاي 

عمومي یونسکو 
ـ  استماع و تصویب بودجه و گزارش فعالیت هاي 

ساالنة کمیسیون که دبیرخانه تهیه و ارائه مي نماید. 
ـ اظهار نظر دربارۀ  توسعه و گسترش فعالیت هاي 

کمیسیون ملي 
ـ تأیید اعضاي هیأت هاي اعزامي به کنفرانس 

عمومي یونسکو که شوراي اجرایي پیشنهاد مي  کند. 
ـ ایجاد ارتباط میان کمیسیون و سازمان هاي 

ذي ربط دولتي و غیردولتي 
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ـ ایجاد تسهیالت الزم براي کساني که طرح ها و 
برنامه هاي مناسب با فعالیت  هاي یونسکو و منطبق با 

نیازهاي کشور ارائه مي  نمایند. 
ـ اظهار نظر دربارۀ  نشریات ادواري و دیگر انتشارات 
کمیسیون ملي و برنامه ریزي جهت توسعه و تکمیل 

آنها 
شوراي اجرايي : اهم وظايف شوراي 

اجرايي عبارتست از: 
ـ کسب نظر از دولت در خصوص مشارکت در 

برنامه ریزي، اجرا یا ارزیابي برنامه  ها و فعالیت هاي 
بین  المللي، منطقه اي و ملي یونسکو و پیشنهاد در 

این زمینه به دولت . 
ـ تصویب آئین نامه کمیته هاي ملي 

ـ طرح و تعقیب نظرات و پیشنهادات جمهوري 
اسالمي ایران در کنفرانس عمومي و سایر مجامع 

یونسکو
- پیشنهاد برنامه و بودجه کمیسیون به شوراي عالي 

با نظر و همکاري دبیرخانه 
- پیشنهاد اعضاي هیئت اعزامي به کنفرانس 

عمومي به شوراي عالي کمیسیون ملي 
یونسکو 

- تصويب شرح وظايف كميته هاي ملي 
- پیگیري و نظارت بر پیشنهادهاي جمهوري 

اسالمي ایر ان در مورد اجراي تصمیم ها و 
توصیه هایي یونسکو 

ـ همفکري با دبیرکل در خصوص اعضاي 
هیئت هاي اعزامي به  کنفرانس هاي منطقه اي و بین 

دولتي 
- همکاري در زمینة اجراي تصمیمات و توصیه هاي 

شوراي عالي کمیسیون 

دبيرخانه : اهم وظايف دبيرخانه عبارتست 
از : 

ـ تالش براي برقراري، حفظ و بسط عدالت، آزادي 
و حقوق اساسي افراد انساني با الهام از اصول 

اسالمي و پیگیري اهداف یونسکو از طریق همکاري 
با این سازمان و دفاتر وابسته آن 

ـ  مشارکت در فعالیت هاي یونسکو به منظور استقرار 
صلح و ایجاد تفاهم متقابل میان ملت ها از طریق 

اشاعه دانش و معرفت و اهتمام در امر نشر فرهنگ 
و آموزش 

ـ شناخت فرهنگ هاي گوناگون جوامع و معرفي 
فرهنگ اسالمي و میراث فرهنگي ایران 

ـ  تعمیم آموزش و و مبارزه با بیسوادي به عنوان 
مانع عمده تعالي فکري و بسط توسعة  فرهنگي از 

طریق همکاري با یونسکو و مؤسسات تابعة آن 
ـ همکاري و همگامي در ایجاد نظام نوین ارتباطات 
به منظور مبادلة  گستردۀ اطالعات در مقیاس جهاني 

و مقابله با انحصار طلبي قدرت هاي سلطه جوي 
جهاني در این زمینه 

ـ ایجاد ارتباط بین یونسکو و سازمان هاي دولتي و 
غیردولتي کشور که در زمینه هاي آموزشي،  تربیتي، 

علمي،  فرهنگي و ارتباطات فعالیت دارند. 
ـ  تسهیل و توسعة ارتباطات با کمیسیون هاي ملي 

یونسکو در کشورهاي دیگر به ویژه کشورهاي منطقه 
و دفتر Cluster تهران به  منظور همکاري در 

اجراي برنامه ها و انجام مطالعات مشترک 
ـ تهیه و تدوین پیشنهادیه بودجه سالیانه کمیسیون 

با مشورت شوراي اجرایي و ارائة آن به شوراي عالي 
کمیسیون ملي یونسکو 

ـ تعیین مصرف وجوه و اموالي که به عنوان هدیه به 
کمیسیون ملي یونسکو تقدیم مي شود.

ـ تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات ادواري 
یونسکو و  مؤسسات دیگر علمي،  فرهنگي و تربیتي 

ـ تدوین گزارش سالیانه فعالیت  هاي کمیسیون و 
ارائة آن به شوراي عالي 

 
 اهم وظايف کميته هاي ملي با استناد 

آئين نامه مصوب کميته هاي ملي:
ـ تالش براي کسب آگاهي هاي  الزم و جمع آوري 
اطالعات مورد نیاز دربارۀ  امکانات بالقوه و بالفعل 

یونسکو و جامعة ملي،  منطقه اي و بین  المللي مرتبط 
با آن 

ـ برنامه ریزي در جهت استفاده مؤثر از امکانات 
یادشده اعم از اطالعات، تجارب، تجهیزات و سایر 

کمک ها و همکاري  ها به منظور تحقق اهداف و انجام 
مسئولیت هاي کمیسیون ملي یونسکو 

ـ کوشش در توسعه ارتباط و تبادل اطالعات 
بین وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، مؤسسات 

تحقیقاتي و مطالعاتي در زمینه هاي مرتبط با 
فعالیت هاي یونسکو در سطح کشور

ـ ایجاد هماهنگي در امر استفاده از کمک هاي 
سازمان ها و برنامه هاي بین  المللي در زمینة  بورس ها،  

خدمات مشاوران و کارشناسان واجد شرایط، 
تجهیزات، دوره هاي آموزشي، بازدیدها و شرکت در 

همایش ها و نشست هاي مربوطه

ـ  اعالم نظر به شوراي اجرایي در مورد مشارکت و 
ترکیب هیأت هاي نمایندگي دولت جمهوري اسالمي 
ایران در مجامع، بازدیدها و دوره هایي که زیرنظر یا 

با همکاري یونسکو و مؤسسات وابسته به یونسکو در 
کشورهاي عضو تشکیل مي شود. 

- همکاري با افراد و هیئت هاي اعزامي به منظور 
حسن انجام مسئولیت هاي محوله 

ـ بررسي و اظهار نظر پیرامون گزارش ها، برنامه هاي 
میان مدت و برنامه و بودجه دو ساله یونسکو و تهیة 

اصالحیه ها و قطعنامه هاي الزم و ارائة آن به گروه  
هماهنگي مربوطه 

ـ  بررسي و اظهار نظر نسبت به دستور مذاکرات 
نشست ها و اجالس هاي منطقه اي و بین المللي که 
از طرف کمیسیون ملي یونسکو در ایران به کمیته 

ارجاع مي شود. 
ـ  تعیین اصول برنامه ها و چهارچوب فعالیت هاي 

سالیانه کمیته با توجه به تقویم فعالیت هاي یونسکو 
ـ  ارائه نظر به گروه  هماهنگي مربوط پیرامون 

طرح  ها و پیشنهادهاي دستگاه هاي اجرایي و افراد 
براي استفاده از برنامة مشارکت 

ـ تهیه و ارائة گزارش فعالیت هاي کمیته به گروه 
هماهنگي مربوط جهت ارائه به شوراي اجرایي 

کمیسیون ملي یونسکو 
ـ تشکیل کمیته هاي فرعي و گروه هاي کار براي 

مطالعه و تحقیق در زمینه هاي مورد عالقه کمیته به 
نحوي که شرکت افراد و سازمان هاي غیردولتي در 
آنها به حد کافي ملحوظ شده باشد و کسب نظر و 

استفاده از اطالعات آنان را ممکن سازد.
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   معرفی 

UNDP

 www.undp.or.ir  
 برنامه عمران سازمان ملل متحد شبکه جهانی 

سازمان ملل متحد برای توسعه است. این برنامه که 
در سال 1965 تاسیس شد، کشورها را به دانش، 
تجارب و منابع یکدیگر مرتبط ساخته و از ایجاد 

تحول در آنها با هدف کمک به مردم برای ساختن 
زندگی بهتر حمایت می کند. برنامه عمران در حال 

حاضر در 166 کشور جهان فعالیت دارد و آنها را 
در تدوین و اجرای راه حل های خود برای مقابله 

با چالش های جهانی و ملی در زمینه توسعه یاری 
می دهد. این کشورها نیز در جهت توسعه و افزایش 

توانمندیهای خود از امکانات برنامه عمران سازمان 
ملل متحد و طیف گسترده منابع انسانی آن استفاده 

می نمایند. 
    در سال 2005، رهبران جهان دستیابی به "اهداف 
توسعه هزاره" تعهد خود را اعالم نمودند که از جمله 
آنها هدف مهم به نصف رساندن نسبت مردمی که 

در فقر مطلق به سر می برند می باشد. شبکه جهانی 
برنامه عمران سازمان ملل متحد تالشهای جاری در 
سطوح جهانی و ملی در جهت حصول به این اهداف 

را با یکدیگر مرتبط و هماهنگ می نمایند. محور 
فعالیتهای این برنامه بر پایه همکاری با کشورها 

برای یافتن راه حلی  برای مقابله با چالشهای موجود 
و نیز آگاه کردن دیگران از این راه حل ها قرار دارد. 

چالشهای موجود شامل: 
1.حکومتهای مردم ساالر

2.کاهش فقر
3.جلوگیری از بروز بحرانو جبران صدمات ناشی از آن

4.انرژی و محیط زیست
5.فناوری اطالعات و ارتباطات

6.و بیماری ایدز متمرکز شده است.
برنامه عمران سازمان ملل متحد را یک هیات 

اجرایی، متشکل از 36 عضو که نمایندگان کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته هستند، هدایت می کند. 

" مدیر اجرایی برنامه عمران ملل متحد" باالترین 
مقام اجرایی و سازمانی این برنامه می باشد.

    در جمهوری اسالمی ایران، برنامه عمران سازمان 

ملل با عوامل اصلی فعال در امر توسعه یعنی: دولت، 
شوراهای محلی، دانشگاهیان، سازمانهای جامعه مدنی 

و بخش خصوصی، همکاری تنگاتنگی در جهت 
تقویت توسعه انسانی پایدار در جوامع روستایی و 

شهری داشته است. این برنامه از سال 1345 تاکنون 
همواره حضور فعالی در ایران داشته است. در طول 

این سالها ده ها پروژه با تامین مالی یا مشارکت 
برنامه عمران سازمان ملل متحد در زمینه های 

مختلف همچون کشاورزی، آموزش و پرورش امور 
حکومتداری، مدیریت دولتی، محیط زیست، بهداشت 

و تجارت با موفقیت به اجرا درآمده است.

UNICEF

www.unicef.org
ساخت جهانی شایسته به همراه کودکان

یونیسف برای اولین بار با عنوان " صندوق بین 
المللی امور اضطراری کودکان سازمان ملل متحد” 

برای رسیدگی به وضعیت کودکان اروپا پس از جنگ 
جهانی دوم تاسیس شد. این سازمان با هدف کمک 
به کودکان ساکن کشورهای در حال توسعه که فقر 

گریبانگیر آنهاست. در سال 1332 عضو ثابت سیستم 
سازمان ملل متحد شد.

ماموریتی که برای یونیسف توسط مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد تعریف شده است. نظارت بر 
اجرای پیمان نامه حقوق کودک پس از تصویب 

آن توسط این مجمع در سال 1368 می باشد. این 
پیمان نامه هم اکنون به عنوان پذیرفته شده ترین 
کنوانسیون در سطح جهان مطرح است و تنها دو 

کشور سومالی و ایالت متحده آمریکا به آن نپیوسته 
اند.

رسالت یونیسف تاکیید بر ارتقای توجه، حمایت و 
اجرای تدریجی کلیه مفاد پیمان نامه حقوق کودک با 
عنایت خاص به عالیترین منافع کودکان در هر زمالن 
و هر مکان دارد، به نحوی که اصول این پیمان نامه 
بتواند پایه و اساس سیاست گذاریهای بعدی، طرح و 

اجرای برنامه ها و فعالیت های معطوف به کودکان را 
شکل دهد.

یونیسف در قالب برنامه های کشوری خود با سازمان 
ها و ارگان های متعددی همکاری می نماید که 

عمده آنها دولتی بوده اما با سازمان های غیر دولتی، 
سایر آژانس های سازمان ملل و بخش خصوصی نیز 

همکاری می کند.
هیات رئیسه یونیسف شامل 36 کشور بوده که به 

نمایندگی از همه نواحی به امر سیاست گذاری می 
پردازند. مقر مرکزی یونیسف در نیویورک بوده و 126 
دفتر نمایندگی آن در سطح دنیا، بیش از 160 کشور، 

ناحیه و منطقه را پوشش می دهند.
شما می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر درباره 

یونیسف و فعالیتهای آن در سطجح جهان به سایت 
اینترنتی یونیسف: www.unicef.org مراجعه 

کرده و برای دریافت اطالعات در زمینه فعالیتهای 
www.unicef. این سازمان در ایران به آدرس

org/iran رجوع نمایید. 
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    برقراری اتباط موثر بین سازمانهای مردم نهاد 
فعال در زمینه مقابله با بیابانزایی و تخریب سرزمین 

به عنوان زمینه ساز ایجاد انسجام، هماهنگی و 
همکاری این سازمانها در راستای دستیابی به 

اهداف مورد نظر می باشد. این خبرنامه سعی دارد 
با معرفی سازمانهای مردم نهاد در سطوح ملی و 

استانی اطالعات وتجربیات آنها را در اختیار سایرین 
قرار دهد . بدین لحاظ از کلیه سازمانهای غیر 

دولتی مرتبط دعوت می گردد تا با ارسال اقدامات و 
فعالیتهای خود ما را در دسیابی به این هدف یاری 

 نمایند . 
در این شماره به معرفی انجمن جوانان حامی 

طبیعیت خراسان، انجمن حامیان کویر خراسان، 
انجمن حریم سبز قم، انجمن کودکان سبزاندیش 
گیالن و انجمن جنگلبانی ایران خواهیم پرداخت.  

     

انجمن جوانان حامی طبیعت خراسان در سال 1384 
با تالش عده ای از عالقمندان به طبیعت با کسب 
مجوز از اداره محیط زیست خراسان رضوی فعالیت 
خویش را آغاز نمود. این تشکل با هدف ارایه طرح 
در زمینه حفظ، احیاء توسعه و بهره برداری صحیح 

از منابع طبیعی و محیط زیست- آشنا نمودن جوانان 
با ذخایر جنگلی و اکوسیستم های جانوری- آموزش 
جوانان در جهت حفاظت و صیانت از ذخایر جنگلی 
و اکوسیستم های جانوری- همکاری با سازمانهای 
ذیربط زیست محیطی و فعالیت در عرصه اجرایی 
زیست محیطی- برقراری ارتباط با سایر تشکلها و 

سازمانهای زیست محیطی داخلی و خارجی و تبادل 
نظر با آنان.

مدیر هماهنگ کننده: محمد حسن کلیدری
تعداد اعضای فعال: 50 نفر

نوع فعالیت: غیر دولتی با فعالیتهای ملی
تلفن تماس: -09155043262 05826222189

 فعالیتهای انجام شده توسط انجمن در عرصه 
مبارزه با بیابانزایی در سطح استان و منطقه: 

1- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پدیده بیابان 
زایی و راه های مبارزه با ان ویژه اعضاء انجمن و 
اعضاء سایر سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی 
استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان 

رضوی زمستان 1384
2- برگزاری کارگاه علمی و آموزشی و بازدید از 

پروژه های بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی در 
شهرستان سرخس به مناسبت روز جهانی مبارزه با 

بیابان زایی بهار 1385
3- بازدید از روند رو به افزایش بیابان در عرصه 

های منابع طبیعی و پروژه های انجام شده از سوی 
دولت و بخش خصوصی در شهرستان گناباد با 

همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی 
تابستان 1385

4- برگزاری کارگاه آموزشی بیابان زدایی با همکاری 

اداره فنی بیابان اداره کل منابع طبیعی خراسان 
رضوی زمستان 1385

5- برگزاری اولین همایش بیابان زدایی در سایه 
مشارکت جوانان ایرانی ویژه دبیران سازمانهای مردم 

نهاد زیست محیطی جوان شرق کشور در مشهد با 
همکاری استانداری، ادارات کل منابع

6- بازدید از اکوسیستم دریاچه بزنگان به عنوان 
یک اثر طبیعی ملی در بیابان های خراسان رضوی 

در حاشیه برگزاری همایش بیابان زدایی در سایه 
مشارکت جوانان ایرانی بهار 1386

7- بازدید از پروژه های پیشگیری از روند بیابان 
زایی در استان )مالچ پاشی، بوته کاری و درختکاری( 

در حاشیه اولین همایش بیابان زدایی در سایه 
مشارکت جوانان ایرانی بهار 1386

سایر فعالیت های انجمن در سال های گذشته و 
سال جاری:

1- بذرکاری گونه های بومی استان در ارتفاعات 
جنوبی مشهد زمستان 1384

2- پاکسازی مسیر رودخانه های اخملد و کلیدر به 
مناسبت روز جهانی پاسداشت روز جهانی آب بهار 

1385

   معرفی 

انهای 
سازم

 نهاد
مردم

   انجمن  جوانان حامی طبیعت خراسان 
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) dry-net( خبرنامه  شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي     

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

اخبار ايران و منطقه   

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

3- برگزاری کارگاه آموزشی با هدف آشنایی 
اعضاء انجمن با حفاظت و صیانت از منابع طبیعی 
با همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی 

زمستان 1385
4- برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با عوامل 

تهدید کننده هوا در کالن شهر مشهد ویژه کادر 
اجرایی پلیس راهوار مشهد با همکاری اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان زمستان 1385
5- برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی گرامیداشت سال 
پیامبر اعظم و روز هوای پاک ویژه کودکان سطح 

شهر مشهد با همکاری اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان زمستان 1385

6- چاپ پوستر گرامیداشت روز هوای پاک با 
همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

زمستان 1385
7- چاپ بروشور نوروز و محیط زیست ویژه زایران و 
مجاوران مشهد با همکاری اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان بهار 1386
8- کمک به اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
در پروژه سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت 

شده استان و پارک ملی تندوره پاییز 1386
9- برگزاری کارگاه عملی اطفاء حریق در عرصه 

های طبیعی )جنگل و مرتع( با همکاری اداره 
منابع طبیعی شهرستان چناران ویژه اعضای شورا 

روستاهای شهرستان چناران ویژه اعضای شورا 
روستاهای شهرستان چناران پاییز 1386

10- برگزاری مسابقه ماهیگیری به مناسبت 
گرامیداشت روز جهانی محیط زیست در اکوسیستم 

دریاچه بزنگان با همکاری اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان سرخس بهار 1387

11- شرکت در نمایشگاه دستاوردهای دولت مهر 
در استان خراسان ئ همکاری با اداره کل حفاظت 

محیط زیست خراسان رضوی بهار 1386
12- برگزاری کالس ترویجی در محله های 

عشایری شهرستان چناران، کالت، نیشابور و درگز 
با هدف آشنایی و جوانان عشایر با منابع طبیعی و 
حفاظت، صیانت و بهره برداری صحیح از مراتع با 

همکاری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی بهار 
1387

13- برگزاری چندین برنامه درختکاری در سطح 
پارکها و بوستانهای شهر مشهد با همکاری اداره کل 

منابع طبیعی ، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
مشهد و سایر ساطمانهای مردم نهاد زیست محیطی 

استان در سالهای 84، 85، 86
14- عضویت انجمن در کمیته برنامه ریزی برنامه 

پنجم سازندگی و شرکت مستمر در جلسات کمیته در 
 سال 1387

 انجمن حامیان کویر خراسان به عنوان تشکل 
زیست محیطی استان خراسان در سال 1378 با 

تالش عده ای از عالقمندان به طبیعت با کسب 
مجوز از سازمان ملی جوانان فعالیت خویش را آغاز 

نمود. این تشکل با هدف فرهنگ سازی زیست 
محیطی و آگاهی مردم و ارتقاء دانش زیست محیطی 

اقشار مختلف، آشنایی عموم با اکوتوریسم، ارایه 
طرحهای متنوع و مفید زیست محیطی، گسترش و 
بسط اکوتوریسم کویر و بیابان، فعالیت خود را آغاز 

نمود. 
مدیر هماهنگ کننده: مهندس سید احمد رونقی

تعداد اعضای فعال: 8 نفر
نوع فعالیت: غیر دولتی با فعالیتهای ملی

تلفن تماس:-09155619767 -09155623167 
05614436634

www.adventuretrips. :نشانی سایت اینترنتی
 ir  www.irandeserts.com

از فعالیتهای صورت گرفته این تشکل:
1- اجرای طرح محیط بان داوطلب با همکاری 

سازمان محیط زیست
2- برگزاری همایش طبیعت کویر به همراه پیمایش 

قسمتهایی از کویر   
3- همکاری با سازمان محیط زیست در برعهده 

گرفتن قسمتی از وظایف سازمان
4- تجهیز بانک اطالعاتی شبکه استانی با همکاری 

اعضاء
5- تهیه نقشه زمین شناسی و ماهواره ای با 

همکاری سازمان نقشه برداری کشور
6- ایجاد تجهیزات رسانه ای جهت برگزاری 

کالسهای آموزشی – جلسات و همایشها
7- راه اندازی چندین سایت اینترنتی و اطالع رسانی
8- معرفی جاذبه های کویر و اکوتوریسم در سطح 

استان و کشور با عرضه محصوالت فرهنگی

  انجمن حامیان کویر خراسان 
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) dry-net( خبرنامه  شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي     

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

اخبار ايران و منطقه   

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

9-  اجرای کالسها و کارگاههای آموزشی متنوع در 
زمینه اکوتوریسم، محیط زیست و حیات وحش

10- مبارزه با قاچاق حیات وحش و شکار غیر 
مجاز در منطقه خراسان جنوبی با مشارکت 

مردمی
11- راه اندازی کمپ گردشگری کویر با هدف 
توسعه اکوتوریسم و معرفی جاذبه های طبیعت 

کویر
 12- تهیه فیلم و کلیپ مستند از حیات وحش 

کویر با همکاری سیمای خراسان جنوبی
 13- اجرای چندین همایش داخلی با شرکت 

اعضاء
 14- برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی

 15- بررسی و انتشار تقویم فعالیتی زیست 
محیطی انجمن در سال جاری

 16- شرکت در مسابقه عکس طبیعت و کوه 
ایران و راهیابی به مرحله فینال

17- یمایش صدها مسیر ناشناخته در دامان طبیعت 
و کوه ها و کویرهای خراسان جنوبی

 18- تهیه کروکی و نقشه ها – ثبت اطالعات 
توسط جوانان انجمن از  مناطق مختلف کویر – 

کوهستان – آبگیرها و ...
 

19- کشف چندین اثر باستانی . دو اثر ملی طبیعی
20- عکسبرداری و تهیه بانک عکس فیلمبرداری و 
تهیه کلیپ مستند از نقاط مختلف کویر با همکاری 

شرکتهای تجاری
 21-  اجرای اولین همایش کویرنوردی و جاذبه 

های طبیعت کویر در سطح کشور با همیاری 
کوهنوردان

 22- اجرای چندین برنامه دوچرخه سواری با هدف 

ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و هوای پاک
 23- اجرای چندین برنامه پاکسازی کوهستان با 

شرکت ارگانهای مختلف 
24- شرکت فعاالنه اعضاء انجمن در برنامه های 

مختلف سازمان محیط زیست اعم از جلسات – 
آمارگیری جانوران – مسابقات و ...

25- مبارزه با قاچاق حیوانات و شکارچیان غیر 
مجاز در منطقه

26- تحقیقات مختلف علمی – زیستی با همکاری 
اساتید دانشگاه دوستداران طبیعت و دانشجویان 

عالقمند 
27- شناسایی چندین گونه عجیب و ناشناخته 

و در دست تحقیق جانوری و گیاهی از قبیل 
ماهی کور درح – عقرب 

سبز خور و...
28- همکاری با سازمان محیط زیست در 

مبارزه با آالیندگان محیط
29-  تهیه طرح ها و گزارشات کارخانه ها 

و واحدهای صنعتی آالینده
30- پیگیری گزارشات مبنی بر وجود چند 

قالده یوزپلنگ در استان خراسان جنوبی
 31-اکتشاف یک زیستگاه جدید 

از زاغ بور و هوبره، تحقیق و مطالعه و 
همچنین تهیه عکس از پرندگان فوق

 32-  اجرای چندین تور اکوتوریستی جهت 
بازدید از مناطق مختلف کویر و 

جانوران آن
  33- اجرای اولین پیمایش دقهای نمکی 

کویر مرکزی با شتر به مسافت 170 
کیلومتر

 34- اجرای اولین پیمایش زمینی زیگزار 
عظیم لوت

35-  بازدید از منطقه حفاظت شده 
نایبند با همکاری انجمن یوزپلنگ و 

سازمان محیط زیست
36- بازدید از مناطق حفاظت شده هزار 

مسجد بهمراه برنامه کوهپیمایی و طبیعت 
گردی

 37- معرفی به عنوان نماینده سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری جهت اجرای 

تورهای یک روزه گردشگری در سطح 
استان 

 38- همکاری در تدوین و پیگیری پروژه 
گردشگری و اکوتوریستی بزرگ مارکوه 

بیرجند
39-  طرح ریزی اولین همایش ملی کویر 

نوردی و جذابیتهای گردشگری کویر با 
حمایت کمیته ملی طبیعت گردی

40- طرح ریزی اولین دوره آموزشی 
کویرپیمایی و مقابله با شرایط دشوار در 

جهت محیط بانان 
41- طرح ریزی و اجرای تورهای یکروزه 

گردشگری و اکوتوریستی با حمایت سازمان 
ملی جوانان

42- بازدید از پارک ملی تندوره شمال 
خراسان رضوی در دو برنامه و تهیه عکس 

و فیلم مستند از اکولوژی غنی پارک
43- پیمایش زمینی قسمتهای زیادی از 

کویر مرکزی ایران و شناسایی جذابیتها و 
استعدادهای طبیعی و اکوتوریستی منطقه 

به همراه عکاسی و فیلم برداری از روستاها 
و کویر 

44- طرح ریزی و اجرای پروژه تکمیل 
دوربین تله ای سنسورهای لیزری و 

حساس به حرکت با قابلیت ارسال تصاویر 
به ماهواره و کنترل نامحسوس از راه دور 
که جهت عکس برداری از حیات وحش و 
کنترل تردد شکارچیان بسیار حائز اهمیت 

می باشد.
45- راه اندازی سایت اینترنتی کویرهای 

ایران جهت معرفی جذابیتها، آموزش 
کویرنوردی، گیاهان و حیات وحش کویر، 

مناطق و روستاهای کویری و... در آدرس: 
  www.irandeserts.com

46-  ایجاد هسته محیط زیست و هسته 
گردشگری در مرکز رشد علوم و فناوری 
خراسان جنوبی ، تشکیل دفتر و تحویل 

تجهیزات اداری و رایانه ای با هدف 
ساماندهی ایده ها و طرحهای در رابطه با محیط 

زیست و اکوتوریسم
47- صعود پرافتخار و موفقیت آمیز چند تن از 
اعضاء انجمن به قلل هیمالیا در کشور پاکستان

48-  شرکت در نمایشگاه بین المللی جاذبه های 
کویر در خراسان جنوبی و با راه اندازی غرفه عکس 
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) dry-net( خبرنامه  شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي     

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

اخبار ايران و منطقه   

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

طبیعت و تجهیزات طبیعت گردی
49-تهیه عکس طبیعت و انتشار پوسترهای متنوع 
و رنگی از حیات وحش استان به سفارش سازمان 

حفاظت محیط زیست
50- طراحی و تدوین اولین کتاب آلبوم عکس 
اکوتوریسم و سیمای طبیعت خراسان جنوبی به 

سفارش سازمان حفاظت محیط زیست
51- پیمایش و شناسایی بی سابقه مسیر تاریخی ده 
سلم – شهداد)عبور از کویر بزرگ لوت( با همکاری 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
52- همکاری با مطبوعات در جهت چاپ مستمر 

مطالبی درباره استعدادهای گردشگری و نقاط دیدنی 
استان در راستای معرفی جذابیتهای گردشگری 

استان خراسان جنوبی و ارتقاء فرهنگ گردشگری
53-برگزاری جلسه و راهکارهای همکاری با کمیته 
ملی طبیعت گردی و پیشنهاد طرحهایی در ر ابطه 

با اکوتوریسم مناطق بیابانی و کویری کشور 
54- برگزاری اولین نمایشگاه عکس طبیعت و 

اکوتوریسم خراسان جنوبی در پاییز 86
55- برگزاری همایش بزرگ فرهنگی – ورزشی 

گردشگری کویر در پاییز 86
56- تشویق از سوی دبیر کمیته ملی طبیعت گردی 

بابت فعالیتهای ارزنده در حوزه کویر
57- سفر بزرگ اکتشافی به قلب کویر ناشناخته 

لوت و نقطه سفر حیات و اولین صعود بشر به بلند 
ترین کوههای شنی جان

58-  سفر به کشور امارات جهت بازدید از 
فعالیتهای انجام شده در موضوع محیط زیست و 

گردشگری کویر

انجمن حریم سبز بعنوان تنها تشکل زیست 
محیطي استان قم در سال 1379 با تالش عده اي 
از عالقه مندان به طبیعت با کسب مجوز از سازمان 

حفاظت از محیط زیست فعالیت خویش را آغاز 
نمود.

در سال 1381 پروانه فعالیت را از استانداري قم 
دریافت نمود و در سال 1385 با شماره ثبت 576 
رسمًا توسط وزارت کشور ثبت گردید.این تشکل 
باهدف ارتقاء فرهنگ زیست محیطي خانواده ها 

در راستاي افزایش مشارکت مردمي در تحقیق 
حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعي 

فعالیت هاي متنوعي را انجام داده است 
مدیر هماهنگ کننده: مهندس عاتقه موسوی

تعداد اعضای فعال: 230 نفر
نوع فعالیت: غیر دولتی با فعالیتهای استانی

تلفن : 09125518403
 آدرس پست الکترونیکی: 

harim_e_sabz@yahoo.com
 نشانی سایت اینترنتی:

www.harimsabz.blogfa.com
الف- فعالیت هاي آموزشي

1- برگزاري کارگاه هاي آموزشي ویژه نونهاالن و 
دانش آموزان مقاطع ابتدائي تا دبیرستان که تا   کنون 

بیش از 10000 نفر، پوشش داده شده است.
2- آموزش صدها خانم )خانه دار و دانشجو(در 

کالس هاي آشنایي با محیط زیست استان، آشنایي 
با گیاهان مرتعي استان، آشنایي با منابع آب و 
صرفه جویي در آن، پرورش گیاهان آپارتماني، 

پرورش قارچ خوراکي، شناسایي گیاهان دارویي 
استان و نحوه استفاده از آن و ...

3- نمایش فیلم هاي زیست محیطي و طراحي 
نمایش هاي مختلف مرتبط با طبیعت.

ب-فعالیت هاي فرهنگي
1- برگزاري مسابقات مختلف طراحي، جدول، 

انتخاب بهترین جمله زیست محیطي، پوستر، ساخت 
بادبادک و ...

2- برگزاري نمایشگاه هاي مختلف از جمله: گل و 
گیاه، نقاشي، پوستر، روزنامه دیواري و ...

3- بازدید از مناطق مختلف زیست محیطي کشور 
همانند: پارک ملي کویر، پارک ملي گلستان، 

جنگل هاي مازندران، جنگل هاي حراء قشم و ...
4- چاپ و انتشار کتاب درخت پیر تنها ویژه 

کودکان.
5- تهیه مستند کوهستان پاک.

6-  مشارکت با صدا و سیماي مرکز قم در تهیه 
برنامه هاي خاص زیست محیطي.

ج- فعالیت هاي عرصه اي
1- توزیع هزاران اصله نهال در بین اقشار مختلف 

استان.
2- کاشت هزاران نهال در نقاط مختلف استان.

3- توزیع کیسه زباله در بین دانش آموزان و 

خانواده هاي آن ها.
4- پاکسازي تفرج گاه ها و نقاط مختلف استان از 

جمله پلنگ دره، دو برادران و ...
د- پاره اي از فعالیت هاي دیگر

1- عضو هیئت مدیره کانون هماهنگي و حمایتي 
تشکل هاي بخش کشاورزي استان.

2- عضو هیئت مدیره خانه سازمان هاي مردم نهاد 
استان.

3- عضو کمیته آمایش سرزمین و محیط زیست 
استان.

4- عضو کمیته آلودگي هواي استان.
5- تاسیس تعاوني زنان همیار منابع طبیعي.

6- شرکت در فعالیت هاي تحقیقاتي از جمله طرح 
مطالعاتي بهره برداري از کتیرا در نقاط مختلف 

استان.
انجمن حریم سبز در سال 1384 موفق به کسب 

عنوان تشکل برگزیده منابع طبیعي کشوري گردید. 
همچنین در سال 1385 عنوان نمونه بخش مبارزه 

با بیابان زائي استان را دریافت کرد.
هم اکنون انجمن حریم سبز بالغ بر 600 عضو دارد 
که صمیمانه و بي هیچ چشم داشت در جهت داشتن 

استاني آباد و پاک تالش مي کنند.
پاره اي از فعالیت هاي مقابله با بیابان زایي انجمن 

حریم سبز
1- شرکت اعضاي انجمن در کارگاه هاي ویژه 

بیابان.
2- مشارکت در فعالیت هاي عرصه اي نظیر کاشت 

انواع گیاهان بیاباني )تاغ، آتریپلکس و ...( در 
سال هاي 1378-1379.

3- همکاري با اداره کل منابع طبیعي استان در 
برگزاري کالس هاي آموزشي بیابان ویژه شوراهاي 

روستایي و مروجین.
4- مشارکت در طرح آبیاري بوته هاي بیاباني در 

سال هاي 1387-1379.
5- برگزاري کارگاه هاي آموزشي ویژه نونهاالن )با 
موضوع حفظ فضاي سبز استاني راهي براي مقابله 

با بیابان زائي(.
6- برگزاري دوره هاي آموزشي ویژه دانش آموزان 

در ضرورت جلوگیري از بیابان زدائي.
7- برگزاري مسابقه نقاشي )رول 50 متري( در 

ضرورت حفظ طبیعت استان.
8- توزیع نهال هاي مختلف در بین روستائیان به 
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) dry-net( خبرنامه  شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي     

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

اخبار ايران و منطقه   

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

جهت باال رفتن سرانه فضاي سبز استان؛
9- توزیع کتاب هاي مختلف آموزشي در بین 

مدارس و روستاهاي مختلف استان در راستاي 
فرهنگ سازي حفظ طبیعت و مقابله با افزایش 

بیابان.
10- بازدید از نقاط مختلف بیاباني استان از جمله: 

دشت مسیله، حوض سلطان، کاروانسراي دیر گچین، 
کوه نمک و حسین آباد میش هست.

11- بازدید از پارک ملي کویر در محدوده 
استحفاظي قم و سمنان و آشنایي با پوشش گیاهي 

و جانوري آن و تهیه مستند از آن.
12- پاکسازي بخش هایي از پارک ملي کویر 
بخصوص محوطه اطراف قصر بهرام در سال 

.1385
13- بررسي معضالت ناشي از ورود آالینده هاي 
فاضالب هاي صنعتي چرم شهر ورامین به نقطه 
دشت مسیله، حوض سلطان و دریاچه نمک قم.

14- شرکت در همایش بیابان در خراسان رضوي 
که با همکاري اداره کل منابع طبیعي، سازمان ملي 
جوانان و سازمان مردم نهاد جوانان طبیعت مشهد 

برگزار گردید و بازدید از فعالیت هاي مهار بیابان زائي 
استان.

                                                

انجمن کودکان سبز اندیش گیالن یک انجمن 
غیر دولتی است که فعالیت خود را از سال 1384 

با هدف کمک به گسترش برنامه های زیست 
محیطی برای رشد و تکامل کودکان در گیالن 
به کوشش جمعی از متخصصان تعلیم و تربیت، 

مدیران، دانشگاهیان و مربیان مراکز آموزشی 
کودکان خردسال آغاز کرده است. این انجمن 

در طی این زمان تاکنون طرح ها و برنامه های 
متعددی را در گیالن با مشارکت سازمانهای دولتی 
و غیر دولتی انجام داده است. کودکان سبز اندیش 

با رویکرد ترویج تفکر پایه ای و ضرورت حفظ همه 
 جانبه از محیط زیست تاسیس شده است.

 اهداف این انجمن شامل:
1- یافتن روشهای خالق آموزشی زیست محیطی 

برای کودکان

2- آموزش و ترویج فرهنگ صلح سبز )اشاعه 
آگاهیهای زیست محیطی( 

3- توانمند سازی مربیان و والدین در جوامع 
مختلف در جهت رشد و تکامل ذهن کودکان در 

حفظ منابع طبیعی
4- آشنایی کودکان با 3 عامل: ایجاد، حفظ و 

گسترش محیط زیست
5- حفظ محیط زیست و آگاهیهای الزم نسبت به 

عوامل تخریب کننده طبیعت
مدیر هماهنگ کننده: مهندس زهرا رستمی

تعداد اعضای فعال: 585 نفر
نوع فعالیت: غیر دولتی با فعالیتهای استانی

تلفن: 2243032-09113370147
فعالیتهای انجمن:

1-1 اجرای برنامه در تاریخ 29/10/1384 با 
موضوع هوای پاک )تهران دیگر نه( در سالن آمفی 
تاتر محیط زیست همراه با برگزاری مسابقه نقاشی 

و اجرای سرود و بازدید از موزه محیط زیست 
گیالن با حضور 10 مهد کودک و تعداد 250 

کودک صورت گرفت
2- اجرای برنامه در تاریخ 2/2/1385 با موضوع 

روز جهانی زمین پاک در بوستان کشاورز و با 
همکاری سازمان بازیافت، سازمان محیط زیست، 
انجمن کودکان سبز اندیش گیالن و شبکه سبز 

گیالن برگزار گردید و محور این برنامه پاک نمودن 
رودخانه زرجوب و احیا آن که با حضور اعضای 
شورای شهر و رییس سازمان محیط زیست و 

اعضای انجمن کودکان سبز اندیش و گروهی از 
مهدهای کودک و مدارس ابتدایی برگزار گردید. 

یکی دیگر از محورهای این برنامه اعتراض کودکان 
به سازمان آب و فاضالب شهری به رودخانه 

زرجوب بود.
3- اجرای برنامه در تاریخ 1385/2/3 با موضوع 

رود و دریای پاک در ساحل مروارید خزر. این 
برنامه با برگزاری جشنواره بادبادکها و پاک سازی 

نمادین ساحل با حضور 5 مهد و تعداد 120 کودک 
نونهال با همکاری انجمن کودکان سبز اندیش 

گیالن، انجمن سبزپوشان گیالن و حمایت شبکه 
سبز صورت گرفت.

4- اجرای اولین جشنواره تنوع زیستی در تاریخ 
1385/3/5. این جشنواره با مدیریت انجمن کودکان 
سبزاندیش گیالن و همکاری اداره محیط زیست و 

همکاری شبکه سبز شیالت در پارک قدس شهر 
رشت برگزار گردید. ارایه خالصه فعالیتهای انجام 

شده در آن روز: ایستگاه خمیربازی - ایستگاه 
نمایش- ایستگاه نقاشی - ایستگاه آرزوها- ایستگاه 

کاردستی- ایستگاه پبت نام پلیس تنوع زیستی
5- برگزاری اولین جشنواره  " تا رهایی" در تاریخ 

1385/5/4: این جشنواره با همکاری و مدیریت 
انجمن کودکان سبزاندیش گیالن، سازمان محیط 

زیست، سازمان شیالت و شبکه سبز برگزار گردید. 
هدف طرح برنامه: مراقبت از بچه ماهیان در تاالب 

انزلی. ضرورت طرح: آگاه سازی و ایجاد حساسیت 
اهالی نسبت به موضوع، رهاسازی ماهیان استخوانی 

بصورت نمادین با دو گروه در تاالب:1- ضامن 
رهایی 2- رهایی بخش

6- اجرای برنامه نقاشی بر روی اتوبوسهای 
اتوبوسرانی: با هماهنگی سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری و اجرای طرح از انجمن کودکان 

سبزاندیش استان گیالن تعداد 5 دستگاه اتوبوس 
از سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهر رشت به 

امانت گرفته شد و کودکان به ذوق خود مجموعه 
نقاشی های خود را بر روی بدنه آنها منقش 

ساختند. این نقاشیها که با مضمون هوای پاک با 
استفاده از گواش طراحی شد به شکل زنده ای بر 
روی اتوبوسها نقش بست و پس از مراسم نقاشی 

اتوبوسها حامل کودکان و نقش بسته به نقاشی 
های آنها با شعارهای خاص این روز در سطح 
شهر به گشت زنی و فرهنگ سازی پرداختند. 
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اخبار ايران و منطقه   

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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

این حرکت در سطح استان بسیار مورد توجه قرار 
گرفت.

7- انجمن کودکان سبز اندیش از 15 لغایت 17 
اسفند 1386 به مناسبت هفته منابع طبیعی اقدام 

به برگزاری سایه های سبز نمادی از تفکر خالقانه 
کودکان که یک رویکرد نوین در آموزش است به 

جهت شناخت و درک آنان به اهمیت و مراحل 
رشد گیاهان به صورت نمایش خالق به مدت 

3 روز نمود. کارهای دستی خالقانه کودکان به 
جهت بازدید عموم و مسوولین و تشکلهای زیست 

محیطی، مدیران و مربیان در سالن اجتماعات 
بهزیستی استان گیالن به نمایش گذاشته شد.

8- النه گذاری پرندگان در تاریخ 1386/3/18 با 
همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن 

کودکان سبزاندیش گیالن و همکاری جمعی از 
مهدهای کودکان استان گیالن برگزار گردید. 

این برنامه با هدف ترویج و گسترش حمایت از 
پرندگان و محیط زندگی آنها در رابطه با گسترش 
فرهنگ آپارتمان نشینی و کمبود فضای سبز برای 

زندگی پرندگان برگزار شد. در این برنامه برای 
کودکان مهدهای کودک در پارک قدس رشت برای 

پرندگان بر روی درختان نصب گردید.
9- مراسم آغاز به کار پلیس همیار محیط زیست 
دی ماه 1386 سازمان حفاظت از محیط زیست: 
انجمن کودکان سبز اندیش گیالن بعذ از 4 سال 
فعالیت خود با همکاری سازمان حفاظت از محیط 
زیست به مناسبت هفته هوای پاک اولین مراسم 

آغاز بکار پلیس همیار کودک محیط زیست 
را در کشور برگزار نمود. این برنامه با شرکت 
مهدکودکهایی که مجری این طرح بودند و با 

حضور مدیر کل محترم سازمان حفاظت از محیط 
زیست و مسوولین نیروی انتظامی و معاونت و 

کارشناسان امور اجتماعی بهزیستی استان گیالن در 
سالن محیط زیست برگزار گردید و با اهدا کاله و 

لباس ویژه طراحی شده به 150 کودک کار خود را 
رسما آغاز نمود. این مهئها متحد شدند کع در طول 
هفته 2 ساعت به آموزش مسایل زیست محیطی به 

 کودکان توجه ویژه ای داشته باشند.

   

کشور ما سرزمیني است پهناور و بزرگ که در 
منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته 

است و داراي تنوع اقلیمي زیادي است که این 
تنوع اقلیمي، اقالیم رویش متنوع تري بوجود آورده 
است. بدیهي است این تنوع اقلیمي، اقالم مختلف 

ایران یا تمدن هاي مختلف و کهن و شیوه هاي 
زندگي و معیشت ویژه هر اقلیم را پدید آورده 
و قرنهاست که در ایران با شرایط مختلف آب 
و هوایي خو گرفته و زندگي مي کنند و همواره 
از منابع طبیعي کشور بهره برده و با توجه به 

فرهنگ خود آنرا حفظ نموده اند. والکن در قرون 
اخیر با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیازها و 
گاهًا حرص و آز عرصه هاي منابع طبیعي دچار 

مخاطره گردیده است. لذا حدود 90 سال است که 
دولت ها به طرق مختلف تولي گري و تصدي گري 
منابع طبیعي را بعهده گرفته و بویژه در 40 سال 
اخیر منابع طبیعي توسط دولت مدیریت گردیده 

است که این شیوه سرپرستی شبهات مثبت و 
منفي زیادي در تبادل داشته و مي توان گفت در 
بیشتر مناطق بعلت شیوه هاي معیشت و زندگي 
ناآگاهانه دستگاههاي خدماتي   ...... و پشتیباني 
شیوه مدیریت دولتي با تضاد و تقابل مواجه و 

عرصه هاي منابع طبیعي بي مهري و تخریب و 
تجاوز واقع شده است لذا در این رهگذر است که 
از کارشناسان و متخصصین منابع طبیعي  بخشي 

بر آن شدند تشکالتي غیردولتي بوجود آورند 
که به طریق مقتضي با اطالع رساني بصورت 

مشخصي و علمي و آگاهي بخشي به مسئولین 
نظام و کشور همینطورکه مردم به حفاظت و 

بهره برداري صحیح از این منابع کمک نموده و 
در کنار دولتها توسعه متوازن، عادالنه و آگاهانه 

کشور را پیگیري نمایند. چون کشور توسعه یافته 
منابع طبیعي و محیط زیست توسعه یافته اي هم 

خواهد داشت.
یکي از این تشکلها جامعه جنگلباني ایران است 
که در سال 1382 با مجوز رسمي وزارت کشور 
تشکیل گردیده و با هیات مدیره اي مرکب از 5 

نفر در سطح ملي فعالیت مي نماید.
ایران تشکلي صنفي، علمي،  جامعه جنگلباني 

تخصصي و غیر سیاسي، غیردولتي و غیرانتفاعي 
است که مرکز اصلي آن در تهران و برابر ماده 15 

اساسنامه خود در بیشتر آنها داراي نماینده بوده 
و در بیشتر استان هاي کشور داراي شعبه است 

که در سیستم هیئت مدیره انتخابي اعضاء اداره 
مي شود و داراي اهداف زیر است:

1- اطالع رساني در زمینه معرفي و شناخت 

جامعه جنگلبانی ایران
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ارزشهاي اکولوژیک و زیست محیطي منابع طبیعي 
 تجدید شونده به مسئولین نظام و مردم؛

2- بهینه سازي امور حفظ و احیاء و توسعه منابع 
طبیعي تجدید شونده کشور، فعالیت در جهت 
از صاحبنظران و متخصصین منابع  بهره گیري 

 طبیعي تجدید شونده؛

3- همکاري با مسئولین منابع طبیعي تجدید شونده 
فعالیتهاي  برنامه ها،  ارزیابي سیاست ها،  به منظور 
اجرایي از طریق نقد و بررسي و تحلیل مسائل و 

مشکالت و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت رفع 
 آنها؛

4- برقراري زمینه ارتباط با جوامع علمي و 
تخصصي داخلي و بین المللي و بهره برداري از 

یافته هاي جدید علمي و فني در ارتباط با منابع 
 طبیعي تجدید شونده؛

5- توصیه هاي الزم به منظور زمینه سازي و 
برقراري هماهنگي بین سازمانهاي آموزشي، 

پژوهشي و اجرایي مرتبط به منابع طبیعي تجدید 
 شونده؛

6- ایجاد و تقویت انگیزه هاي الزم در کارشناسان 
و متخصصین منابع طبیعي تجدید شونده کشور و 

 دفاع از حقوق صنفي آنان؛

7- زمینه سازي در جهت مشارکت عادالنه مردم 
بویژه بهره برداران واقعي عرصه اي منابع طبیعي در 

 سطوح سیاستگزاری، برنامه ریزي، اجرا و نظارت؛

8- برگزاري گردهمایي ها و نمایشگاه هاي علمي 
تخصصي در رابطه با اولویت ها و نیازهاي منابع 

 طبیعي تجدید شونده کشور؛

9- انتشار نشریه علمي، تخصصي و ترویجي در 
 زمینه هاي مرتبط؛

10-  شناسایي و ارزیابي نیروهاي تخصصي آزاد در 
جامعه و فراهم نمودن زمینه مشارکت عملي آنها در 

امور منابع طبیعي تجدید شونده؛  فعالیت هاي 

11-  ایجاد، تقویت و ارتقاء ارتباط با سایر 
تشکل هاي ذیربط منابع طبیعي تجدید شونده؛

12-  حمایت وتقویت از تشکل هاي غیردولتي 
هماهنگ با اهداف جامعه؛

که با توجه به اهداف فوق فعالیت خود را در سطح 
کشور آنجا نموده و تاکنون حدود 2000 نفر بعنوان 
عضو ثبت نام نموده که تاکنون براي 450 نفر آنان 

کارت عضویت صادر گردیده است.
ایران متخصصان و  اعضاي جامعه جنگلباني 

کارشناسان رشته هاي منابع طبیعي و محیط زیست 
در سطح کشور مي باشند که در بخشهاي مختلف 

آموزشي پژوهشي و تحقیقات، اجراء بخش خصوصي 
و آزاد به فعالیت مي پردازند.

جامعه جنگلباني ایران پس از دریافت پروانه فعالیت 
به شماره -381/2 42 الف مورخ 83/11/5 از وزارت 
محترم کشور فعالیت خود را رسمًا آغاز نموده و اهم 

فعالیتهاي آن بشرح ذیل مي باشد:
1- سازماندهي جامعه و تقسیم مسئولیت و وظایف 

بین اعضاء هیئت مدیره؛
2- تشکیل دبیرخانه و افتتاح حساب؛

3- طراحي و ثبت عالمت جامعه؛
4- ثبت جامعه در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت 

کشور؛ صنعتي 
بیابان، جنگل، مرتع،  5- تشکیل کمیته هاي فني 

محیط زیست، آبخیزداري و فرهنگي پشتیباني؛
6- تشکیل نمایندگي در استانها و ایجاد شعبات 

مستقل در ده استان کشور با انتخاب هیات مدیره 
استاني؛

7- معرفي جامعه به مجامع مختلف از جمله ریاست 
جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، دستگاههاي 

اجرایي دولتي، دانشکده هاي ذیربط، موسسات 
تحقیقاتي و پژوهشي، سازمانهاي مردم نهاد، 

انجمن هاي علمي  منابع طبیعي،  مهندسین مشاور 
زیربط و صنایع چوب کشور، تالش در جهت 

با  توانمندسازي تعدادي از سازمانهاي غیردولتي 
حضور در عرصه هاي مناطق جنگلي و تشکیل 

آموزشي؛ گروه هاي 
8- تهیه و تدوین و ارسال آئین نامه هاي اجرائي؛

9- عضوگیري و صدور کارت عضویت براي اعضاء؛
10- تدوین و انتشار خبرنامه؛

11- اخذ مجوز انتشار ماهنامه طبیعت سبز از وزارت  

فرهنگ و ارشاد اسالمي در مرداد ماه 1385 ......... 
خبري، تحلیلي، اطالع رساني، پژوهشي و آموزشي؛

12- انتشار 9 شماره ماهنامه تاکنون؛
13- برگزاري همایش سازمانهاي مردم نهاد در 

هفته منابع طبیعي سال 1385 در موسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور؛

14- همکاري در برگزاري همایش حفاظت از 
جنگل و همایش ملي آینده جنگلهاي ایران 

دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تهران؛
15- ارائه پیشنهاد و اعالم نظر کارشناسي 

درموضوعات مختلف منابع طبیعي تجدید شونده و 
محیط زیست ده ها مورد؛

16- اعالم نظر و موضوع گیري در موارد متعدد 
مختلف؛

17- اقدامات متنوع در زمینه حمات از تشکیالت 
منابع طبیعي کشور و حفظ استقالل آن؛

18- همکاري و نشست هاي متعدد با انجمن هاي 
علمي و سازمان هاي مردم نهاد و مشارکت با آنها؛

19- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با خبرنگاران 
رسانه ها؛

به طور خالصه مي توان گفت جامعه جنگلباني 
ایران با توجه به شرایط منابع طبیعي محیط زیست 

کشور توانسته است با بضاعت فني و تخصصي 
خود در کشور اعالم موجودیت نموده و تالش 

نماید در جهت تحقق اهداف خودگام برمي دارد 
امروز بنا به اظهار اغلب انجمن هاي علمي مرتبط، 
سازمانهاي غیردولتي منابع طبیعي و محیط زیست 
و دستگاه هاي دولتي زیربط از تشکل هاي شناخته 

شده و نسبتًا فعال تلقي مي گردد.
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 از فاطمه ظفرنژاد،  پژوهشگر آب
 znejad@hotmail.com 

   باورهای ایرانیان از دیرباز با طبیعت و جلوه های 
آن گره خورده است. چکامه زیبایی که در اوستا 

به نام الهه آب و رودها "آناهیتا" سروده شده است 
نشان دهنده ارزش گذاری این قوم برای آب و 

رودخانه هاست. ایرانیان از نخستین اقوامي بودند 
که روش هاي توسعه منابع آب را آزمودند و به 

ایرانی،  جهانیان آموختند: ساخت آبراهه ، چرخ چاه  
قنات ، آب بندان، و حتی سدهاي کوچک و کارامد. 

ایرانیان  باستان آب را مهریه دختر پیامبر می 
دانستند و روش هاي پایدار کاربرد آب هاي سطحي 

و زیرزمیني را با هماهنگي مصرف در سال هاي 
خشک و تر و بدون تخریب محیط بکارمي گرفتند. 

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 بي رویه سدها در 

5 دهه گذشته، آسیب زیادی به رودهاو پیکره 
های آبی سطحی و زیرزمینی و نیز سیالبدشت ها 

تحمیل کرده و نیز مصرف منابع آب را باآهنگي 
بسیار بیشتراز نرخ پایداري 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 کاماٌل دولتی در بخش آب،  
گذشته از آنکه با اصل 44 قانون اساسی، موازین 

توسعه پایدار، و منافع ملی ناسازگاری دارد، آسیب 
زیادی نیز به محیط زیست واردکرده است:

رودخانه ها از جغرافیای کشورپاک شده اند )روخانه 
کرج، سفیدرود، تجن، و بسیاری از رودهای داخلی 

ایران( بی آنکه کسی نظر واقعی جوامعی که 
معیشت و زندگی شان با رودها پیوند خورده است 

را پرسیده باشد. رودخانه پس از سد به بستری 
خشک و بیابانی بدل می شود که حاکی از تخریب 
کامل اکوسیستمی است که آب رودخانه مایه ادامه 

حیات آن بود. سدسازی از عوامل قابل توجه بیابان 
زایی بشمار می رود. 

آبخیزها که از مهم ترین پیکره های طبیعی با 
اکوسیستم های کاماٌل 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 نیز درپاره از موارد دراثر ساخت سدها 
البرز، تجن،  آسیب می بینند. جنگلهای  منگل، 

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 

چارچوب 1: پیامدهاي اکولوژیكي سد 

تغيير در باالدست رودخانه تا مخزن 
1. تغییر در حجم آب

2. تغییر در ریخت شناسي رودخانه، بستر، وکناره ها از بابت افزایش حجم آب و نیز رسوب گذاري
3. کاهش  زیستگاه هاي کناررودخانه اي و رودخانه اي و تنوع زیستي درباالدست رودخانه 

تغيير درمحل مخزن و درياچه
1. از میان رفتن و حذف اراضي زراعي و باغي و جنگل ها و مراتع و تپه هاي مشرف به رودخانه و 

دره هاي اطراف در اثر زیرآب رفتن و تبدیل به دریاچه
 eutrophication 2. تغییر کیفیت آب دراثر تبخیر و شورشدن، یکجاماندن و خوراک وري

3. حذف زیستگاه های رودخانه ای و کناررودخانه ای و تنوع زیستی در محل مخزن
4. از میان رفتن روستاهاو جوامع بومی با خرده فرهنگهای کمیاب در مخزن ونیز دره ها و تپه های 

مشرف به رودخانه 
5. زیرآب رفتن نقاط تاریخي و میراث فرهنگي

6. زیرآب رفتن میراث دیداري و زیبایي هاي طبیعي
تغييردرپائين دست رودخانه

نوسانات طبیعي جریان آّب توزیع زماني جریان،  تغییردرمیزان جریان،   .1
ازبابت کاهش جریان 2. تغییردر ریخت شناسي رودخانه 

درپائین دست تغییردرکیفیت آب رودخانه   .3
4. کاهش زیستگاه هاي کناررودخانه اي و رودخانه اي و تنوع زیستي درساحل پائین دست و سیالبدشت
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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، 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 

چارچوب شماره 2 گزینه های تامین آب و نیرو بدون سدسازی
آبیاري  برنامه ريزي کاهش هدررفت آب: * کاهش هدررفت آب  درشبکه هاي کشاورزي)بیش از%65(: به سبب رهاسازي بیش ازنیاز،تبخیر، نشت ازنهرها،   )1

درساعات گرم و.. با توجه به حجم کاربرد آب در کشاورزی، کاهش هدررفت در شبکه های کشاورزی می تواند به معنی دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جدید 
در هر سال و جایگزین صدها سد باشد. هدررفت آب درشبکه هاي شهري به  سبب نشت، کهنگي، پوسیدگي لوله ها، فشار زیاد درخطوط و...است. کاربرد راهکارهاي 

کارا براي کاهش هدررفت مانند نصب  قطع کننده هاي  خودکار براي فوریت  درزمان خرابي خطوط، نصب سامانه هاي نشت یابي سریع، کاهش فشار آب در لوله ها و... در 
شبکه هاي 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.

2( برنامه ريزي کاهش مصرف: کاهش مصرف درکشاورزي: جایگزیني روش هاي آبیاري باهدررفت کم مانند روش هاي قطره اي، لوله هاي 
اقتصادي  ابزارهاي  کاربرد  ترویجِ رعایت  نرخ پایداري آب،  کاربردروش هاي آبیاري موثر،  به آب،  گسترش  واریته هاي کم نیازتر  کم فشار،آب فشان هاي  کم فشارو… 

  کاهش مصرف در شهرها: اجباري کردن ساخت وکاربرد شیرهاي پایشگر در برنامه هاي شهرسازي، برنامه ریزي نصب کنتورهاي مجزا براي خانوارهاي مختلف در 
مجتمع هاي مسکوني، ظرفیت سازي و آموزش رعایت صرفه جویي در مصرف آب و...

3( بازيافت: بازیافت زهاب کشاورزي، مصرف دوباره درکشت محصوالت کشاورزي مقاوم  به شوري، باغات  غیرمثمر، فضاي سبز و جنگل کاري،وصنعت.  بازیافت آب 
بازیافت آب به معنای یافتن منابع جدید آب  شرب شهرها، مصرف دوباره در باغات  غیرمثمر،کشت محصوالت کشاورزي  غیرخوراکي، فضاي سبز، جنگل کاري، صنعت. 

است.
4( بازچرخاني و بازکاربردآب: بازچرخاني آب بویژه آب صنعتي، الزام قانوني کاربرد چندباره آب در واحدها، الزام صنایع به تصفیه کامل  زهاب خود، 

برنامه ریزي مصرف فاضالب تصفیه شده صنایع در خود همان صنایع،درفضاهاي سبز و جنگل کاري.... در ژاپن میانگین مصرف آب صنعتی بیش از 20 بار و در 
ایاالت متحده بیش از 15 بار است**.

5( افزايش کاربردهرمترمکعب آب: کاربردهرمترمکعب آب درکشور با توجه به راندمان آبیاری و کاربرد آب شهری و صنعتی کمتر از 0.4 است که باید برای 
افزایش آن تا بیش از یک، برنامه ریزی بنیادی انجام شود. افزایش کاربرد هر مترمکعب آب تا بیش از 1 به معنی آنست که حتی اگر زمینهای آبی کشاورزی کشور 

1.6 برابر رقم کنونی شود و نیز جمعیت شهرها تا  1.5 برابر رقم کنونی افزایش یابد مابدون نیاز به سدها قادر به تامین نیاز ملی خواهیم بود.  
6( کاربرد ابزارهاي مالي دربخش آب: که سریع ترین اثربخشي را دارد و درحقیقت مصرف کننده را خودبه خود بسوي کاربردکلیه رهیافت هاي باال مي کشاند که 

عبارتست از فروش حجمي آب )که بویژه درکشاورزي به کاهش شدید مصرف خواهدانجامید(، تعیین آب بها باتوجه به محدودیت آب در کشور و تخصیص موثر،حذف 
یارانه کور و نرخ گذاري درست آب برپایه نرخ پایداري آن***

7( مشارکت انجمن هاي 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.
8(توسعه واحيای قناتها: این میراث 4 هزارساله 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....( 
9( گردآوری 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 
10( استفاده از آب شيرين 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 کاماٌل مناسب است 
و البته قیمت تمام شده آن ازهرسدی ارزانتراست.

*براي آگاهي بیشتر در زمینه کاهش هدررفت وکاهش مصرف نگاه کنید به کتاب "آخرین واحه" نوشته ساندراپوستل ترجمه دکتر امین علیزاده، 
**براي آگاهي ازتجربه جهان درزمینه  بازیافت  آب نگاه کنید به  نشریه "آب  صنعتي  با تکیه  برجنبه هاي  اقتصادي"انوش نوري اسفندیاري، دفتر اقتصاد آب، سازمان  

مدیریت  منابع  آب  ایران، وزارت  نیرو1380. 
***براي آگاهي بیشتر درزمینه نرخ پایداري به دو ماخذ زیر نگاه کنید:

 Peter J. Cook, "Sustainability & Nonrenewable Resources", Environmental Geosciences, Volume 6- No.4, 1999 -
.D.J.Merrittes & Others, Environmental Geology – Newyork, 1998   -
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نامعلومی خواهندداشت.  پیوندخورده است سرنوشت 
آغاز ساخت سدمنگل که سالها بامقاومت پیکره 
کارشناسی دفتر فنی آب متوقف بود، گذشته از 

تخریب بخش بزرگی از جنگل های آمل، باخسارت 
تلخ مشابهی  بسیارپرهزینه، سرنوشت  مخزن 

برای منطقه و دهانه رودخانه هراز به دریادرپی 
خواهدداشت.    

پیامدهای مخرب یادشده غالبٌا در گزارشات 
طرح هاي 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 غالبٌا بدون ساخت شبکه رها 

شده اند. 1 میلیون هکتار شبکه مربوط به سدهای 
ساخته شده اجرایی نشده اند. بسیاری از سدهای 

کشاورزی اصاٌل 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 واقعٌا اراضی مستعد 
کشاورزی بی آبی وجودداشته باشد و همانند سد 

تجن اراضی پایئن دست همه آبی نباشند.
درسال 2000 نتایج بررسی کمیسیون جهانی 

سدها وابسته به سازمان ملل  درباره 150 سد 
درسراسرجهان منتشرشد. دکتر قادر اسمال، رئیس 

این کمیسیون می نویسد "بشر درقرن بیستم 
بطورمتوسط هرروز یک سدبزرگ ساخت بي آنکه 
تحلیل مستقل و جامعي دردست داشته باشد که 
چرا سدمي سازد.. وآیا سرمایه گذاري بشر دراین 

زمینه بازدهي مناسبي داشته است یانه؟"   پتریک 
مک کالي درکتاب رودهای خاموش می نویسد 

"هیچ چیز یک رود را آن اندازه دگرگون  نمي  کند 
که یک سد. یک مخزن متضاد رودخانه است 

–جوهره و طبع رود رفتن و جریان یافتن است ، 
اما جوهره یک مخزن ماندن است."  چارچوب 

شماره 1 اثر سد بر اکوسیستم های رودخانه ای را 
نشان می دهد.

 
ساندرا پوستل نویسنده کتاب "آخرین  واحه"، براین 
باوراست که "سیاست هاي بخش  آب در کشورهاي 

مختلف بجاي تشویق و ترویج صرفه جویي و 
مصرف کارآمد و درست آب، به عرضه هرچه بیشتر 

آب گرایش دارند و بسیاري از دولت ها قیمت هاي 
بسیار کمي براي عرضه آب تعیین کرده اند که 

انگیزه چنداني براي صرفه جویي در مصرف آب یا 

ایجادنمي کند."   ازآن  بهبود راندمان استفاده 
دکتر کدیور در مقدمه 47 صفحه ای بر نسخه 

فارسی کتاب "سدها و توسعه، چارچوب جدیدی 
برای تصمیم گیری" ضمن ارائه تفسیری جامع از 
نظام سدسازی کشور و متمرکز بودن همه تصمیم 

گیری های آن در دست شرکت های دولتی، 
باتاسف مي نویسد: "ایران. پس از چین و ترکیه، 

خودرا درمقام سوم سدسازي جهان مي داند."  
به خودببالیم؟ بابت  ازاین  اماآیاباید 

الگوی این رویکردسدسازی ما یعنی امریکا پی 
تالش و فشار محافل علمی دانشگاهی و سازمان 

های غیردولتی،ازدهه 70 میالدي به این سو نه 
تنها سدی نساخته که ناگزیر از برچیدن شمار 

زیادي از سدهاي خود شده است، و سد 32 متري 
اِلوآ، سد 82 متري گالینزکنیون، سد 87 متري 

کاندیت، و 4 سد رودخانه لوئر اسنیک واشینگتن 
نیز هم اینک با هزینه های گزاف دردست 

برچیدن هستند. فرانسه در1998 دوسد را ازروي 
سرشاخه هاي لوار برچید.  هزینه سنگین برچیدن 
سدها نشان دهنده اشتباهات بشر در ساخت وساز 
در آبخیزهاست. دکتر معصومه ابتکار با اشاره به 

لزوم توجه به تجربه جهان می نویسد"افراد باهوش 
از اشتباه دیگران درس می گیرند، افراد معمولی 
از اشتباه خودشان درس می گیرند و افراد کودن 

هرگز درس نمی گیرند".  
ما باسدسازی، آبخیزها، رودخانه ها، جنگل ها، و 
پیکره های آبی کشور را ویران کردیم و بدون 

کسب درآمدی درخور از صرف هزینه های نجومی، 
تخصیص ناموثر منابع را به اقتصاد کشور تحمیل 

کردیم. البته شرکت های دولتی منتفع از سدسازی 
از ادامه این وضعیت به هر قیمت دفاع می کنند و 
با زیرپاگذاشتن اصل 44 قانون اساسی، دستورکار 

21 کنفرانس ریو که ایران نیز امضا کننده آن بوده، 
و نیز با "غیرمتخصص" خواندن  پژوهشگران و 

نفی حقایق و یافته های روز جهان، ثابت می کنند 
که  هرگز درس نخواهند گرفت. تنها دخالت رده 

های تصمیم گیری بیرون از این چرخه و یاری 
پژوهشگران و اندیشمندان جامع نگر و ملی می 
تواند در وضعیت کنونی تغییر ایجاد کند. گزینه 

های پایدار تامین آب ونیرو بسیار ارزانترند و 
پیامدهای منفی بسیار کمتری بر محیط دارند. 

رهیافت تغییر وضعیت کنوني به مدیریت پایدار آب 
در چارچوب شماره 2 آمده است. 

مغایرت رویکرد مدیریت سازه ای و سدسازی با 
اصل 44 قانون اساسی و نیز توصیه هاي سازمان 

ملل و کمیسیون جهانی سدها)نگاه کنید به کتاب 
سدو توسعه(، دستورالعمل هاي توسعه پایدار )که 

ایران از امضاکنندگان اسناد کنفرانس ریو1992 و 
ریو10+، 2002 بوده است(، و با بیانیه های بین 

 )3 بیانیه سن فرنسیسکو)چارچوب  مانند  المللی 
و بیانیه"مدیریت  آبخیز )چارچوب 4( بدون هیچ 

توجیه به هدررفت منابع مالی و طبیعی انجامیده 
است. 

بی توجهی به مطالعات طرح های سدسازی 
عواقب زیادی داشته است. اجرای بسیاري از 

سدها پیش از اتمام مطالعات و اثبات توجیه پذیري 
آنها آغازشده است. "طرح و اجرا" )تصمیم گیري 
ابتدایي واجراباطراحِي همزمان(  برپایه مطالعات 
پدیده ناخوشایند و توجیه ناپذیری است که با 

کلیه موازین و ضوابط علمی و فنی مغایرت دارد 
اما در بخش آب کشور بسیار رایج است و به 

اشتباهات بزرگی نیز انجامیده است. اهمیت ندادن 
به مطالعات و نتایج آن تاجایی است که رد توجیه 

یک سد ازسوی یک مشاور، بگزینش مشاور 
دیگر و ساخت سد مي انجامد. خسارت مخزن 
سد بارنیشابور آنرا فاقد توجیه ارزیابی کرد اما 

متاسفانه مجری  کار را به مشاور دیگري سپرد تا 
با کورکردن قناتی فعال، ساختگاهي خارج از بستر 
)سه سد و دیواره( را برگزیند، اراضي زراعي زیادی 

را در مخزنش زیرآب ببرد، بدون راستی آزمایی 
درآمدها، باهزینه بسیار سنگین بر بودجه ملی، همان 

اراضي راآبرساني کند که قنات مي کرد.  همچنین 
اند سدهای نهرین طبس، ماشکید، سورک و ...
پیامدهای سنگین این بی توجهی به مطالعات 

تقریبٌا در همه سدهای کشور مشهود است بویژه 
نارسایی مطالعات زمین شناسی، هیدرولوژی، 

اجتماعی و مشارکت مردمی،خسارت مخزن، شبکه 
های آبیاری، اقتصادی، زیست محیطی، و ارزیابی 

های تطبیقی، کم وبیش همه گیر است. سدهای 
الر، آبشینه و کرخه )بابیش از 8 مترمکعب فرارآب( 

نارسایي مطالعات  نمونه هاي  پرهزینه ترین  شاید 
زمین شناسی باشند . لرزه خیزي ناشي از سدها 

تاکنون در ایران مورد بررسي قرارنگرفته اما رابطه 
میان لرزش هاي زمین و مخزن سدها دربیش از 

70 سد جهان بثبت  رسیده است. درکشور زلزله 
خیزی چون ایران تصمیم گیری های دقیق تری 
برای پیشگیری از خطرات احتمالی بسیار ضروری 

است. سدهای خالی بسیار از ساوه و پیشین تا 
بارز نارسایی مطالعات هیدرولوژی  گاوشان نشانه 
و بیش برآوردهای متکی به آمارسازی های رایج 
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است. آینده نگري در مطالعات هیچ جایی ندارد. 
باتوجه به عمر اقتصادي سدها )50سال(، باید 

آورد رودخانه ها باتوجه به رشد جمعیت و مصرف 
از بیش برآوردها جلوگیري شود.  تا  درآینده، تعدیل شود 

مطالعات جامع و معنی دار اجتماعی تقریبٌا در 
هیچیک از طرح های سدسازی کشور انجام نشده 

است. و مهندسان "متخصص" برخالف گذشتگان 
ما و معماران اندیشمند ایرانی با نگاهی کاماٌل 

تهی از نگرش به انسان و جوامع مختلف متاثر از 
سدها در باالدست، در مخزن، و در پائین دست، 

تنها ساخت و ساز به هر قیمت را هدف قرار داده 
اند. مطالعات خسارت مخزن یا انجام نشده است 

یا بشکل ناقص و فارغ از نگاه عمیق به جوامع و 
خرده فرهنگهای ارزشمند و خاستگاه های تمدن 

بشری و با نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی 
اهالی مخازن و نیز ارزش میراث فرهنگی و دیداری 

مناطق یادشده انجام شده و بیشتر به نسخه 
های تکراری بی محتوا برای رهاکردن مهندسان 

 چارچوب شماره  3 بیانیه سن فرنسیسكو

مديريت منابع آب، سازمان هاي مدني و سدهاي بزرگ:
• هدف از ساخت سد باید بروشني تعریف شده باشد وشالوده هاي روشني براي سنجش موفقیت یا شکست  آن درآینده پیش بینی شود.

• در زمان برنامه ریزي، باید همه گزینه هاي دستیابي به اهداف طرح، اعم از سازه اي و غیرسازه اي، بروشني تحلیل گردد.
• هر دولت یا بنگاهي که براي طرح هاي سدهاي بزرگ اعتبار تامین مي کند باید دسترسي آزاد به داده هاي بکارگرفته شده و اطالعات طرح به شهروندان را اجازه 

دهد.
• ارزیابي کامل پیامدهاي کوتاه و بلند مدت زیست محیطي، اجتماعي و اقتصادي طرح باید انجام گیرد و براي بازبیني و نقد آن از سوي کارشناسان مستقل، فرصت 

کافي داده شود.
• همه مردم خسارت دیده از سد چه در محدوه مخزن و چه در پائین دست باید از احتمال اثرگذاري طرح برهستي و زندگي خود آگاه باشند و باید در فرآیند 

برنامه ریزي مورد مشورت و نظرپرسي قرارگیرند و اهرم هاي سیاسي موثر براي رد طرح را داراباشند.
• همه مردمي که خانه ها، زمین ها یا معیشت خود را در سایه اجراي طرح سدسازي از دست مي دهند باید به کمک موسسات حسابرسي خسارت شان تعیین و جبران 

گردد.
• خطر شکستن سدها براي ایمني و زندگي مردم مي بایست تشریح شود و تحلیل انجام شده باید براي هرکس که در منطقه بالقوه متاثر از شکستن سد زندگي 

مي کند بسادگي دسترس پذیرباشد.
• هر طرح آبیاري همراه با یک سد بزرگ، باید نخست تولید خوراک براي مصرف محلي را درنظر بگیرد و سپس تولید محصوالت نقدي را هدف قرار دهد. 

• هر طرح آبیاري همراه با یک سد بزرگ باید در راستاي بکارگیري پایدار اراضي کشاورزي، یک برنامه جامع براي پیشگیري از شور و زهدار شدن زمین ها تهیه 
کند.

• طرح سدسازي باید نشان بدهد که هیچ پیامد زیان آور مهمي )مانند پیامدهایي که به از دست رفتن حاصلخیزي خاک و یا شوري آن بیانجامد( بر عرضه خوراک یا 
معیشت مردم وابسته به کشاورزي در سیالبدشت هاي پائین دست نخواهد داشت.

• طرح سدسازي بایدنشان دهد که هیچ تهدیدي براي کیفیت آب مصرفي کساني که در پائین دست زندگي مي کنند دربر نخواهد داشت.
• طرح باید سالمت مردم را بهبودبخشد و نباید خطرشیوع بیماري هاي ناشي ازآب را افزایش دهد.

• پیامدهاي زیست محیطي مصارف صنعتي وابسته به الکتریسیته تولیدشده از سد باید در برنامه ریزي طرح در نظر گرفته شود.
• طرح سدسازي باید نشان دهد که هیچ پیامد زیان آور مهمي برماهیگیري رودخانه اي، دهانه اي و یاساحلي پائین  دست خود ندارد.

• طرح سدسازي نباید اثر زیان باري بر هیچ پارک ملي، جایگاه میراث فرهنگي، مناطق درنظرگرفته شده براي کارهاي با اهمیت علمي و آموزشي، و یا مناطق 
زیستگاهي گونه هاي درخطر و یا در معرض نابودي داشته باشد.

• برنامه جامع جنگل کاري و مهارفرسایش درمخزن وحوزه آبخیز باید با طراحي تلفیق گردد.
• برنامه ریزي و مطالعات سدسازي باید تعیین کند که آیا طرح پایدار است یا نه. این مساله بویژه به تجمع رسوب در مخزن، شوري خاک و تغییر در میزان ورودي 

مخزن در پي تخریب آبخیزبازمي گردد. اگرطرح پایدارنباشد یک برنامه ترمیم و احیا باید به مثابه بخشي از طراحي پروژه به آن پیوست شود. 
• هزینه هاي پیش بیني شده طرح باید همه هزینه هاي اقتصادي خسارت هاي زیست محیطي ناشي از ساخت، آماده سازي، نگهداري بهره برداري، و نیز برچیدن سد را 

باشد.  دربرداشته 
• تحلیل اقتصادي یک طرح سدسازي باید دامنه عدم قطعیت و احتمال تغییر در برآوردهاي هزینه و درآمد طرح را تعیین کند.

• درآمدهاي پیش بیني شده سدها باید برپایه تجربه طرح هاي گذشته انجام گیرد.
• برنامه ریزي سدهاي برقابي باید تحلیلي از فایده ها و هزینه هاي سایر گزینه هاي تولیدبرق و حفاظت و ذخیره انرژي را ارائه دهد.

• براي اطمینان ازاینکه اجرا،بهره برداري و نگهداري سد وتجهیزات وابسته به آن، دستیابي به فواید پیش بیني شده طرح را امکان پذیر  می سازد، باید ابزارهاي 
موثري ارائه شود. 

www.internationalrivers.org     ماخد: رودهاي خاموش، همچنین نگاه کنید به سایت رودخانه هاي جهان •
.D.J.Merrittes & Others, Environmental Geology – Newyork, 1998   -
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"متخصص" از شر این مردم و جوامع شبیه است. 
 جوامع بومي ساکن دریاچه مخزن سدها، که 
غالبٌا نگهبانان و وارثان بخش قابل اهمیتی از 
تمدن کهن این سرزمین و خرده فرهنگ های 

غنی آن هستند در سرنوشتی محتوم سکونتگاه، 
معیشت، و اراضي کشاورزي خودرا ازدست مي دهند 

و از تولیدکننده پرارزش کشاورزی به حاشیه 
نشینان فاقد ارزش اجتماعی در منطقه یادرحاشیه 

شهرهای اطراف بدل می شوند. جابجایي آنان، 
محسوس یا نامحسوس، بزورانجام مي شود. در 

مخزن یکی از سدهای دردست ساخت غرب کشور 
کشاورزی کهنسال به نگارنده گفت: "باما مثل 
حیوان رفتار می کنند". باآنکه مخزن سدها گاه 
بسیار بزرگ هستند و برای نمونه دریاچه کرخه 

اما مطالعات مناسبی  162 کیلومترمربع است، 
از مخزن آنها و ساکنان و مالکان اراضی آنها 

دردست نیست. از 1375، بخشنامه هایي براي ارائه 
طرح جایگزین معیشتی و سکونتی براي ساکنان 
مخزن سدها تهیه و تنظیم شده اما تاکنون طرح 
اجرانکرده ایم.  و  ارائه   جایگزین معیشتي،سکونتي 

بومیان را در بهترین حالت با پرداخت مبلغي کم به 
نزدیک ترین شهرها کوچانده ایم. علیرغم شمارزیاد 

سدهاي ساخته شده، تاکنون پژوهشي درباره 
سرنوشت جوامع بومي ساکن مخزن سدها انجام 

نداده ایم. کسی که خانه اش در مخزن سد تجن را 
ازدست داده بود به نگارنده  گفت بارها با نامه نگاری، 
ناکافي بودن مبلغ دریافتي  را اعالم کرده اما جوابي 

دریافت نکرده است.  
مطالعات شبکه در بسیاری از سدهای کشاورزی 
اصاٌل انجام نشده است و به بهانه جدابودن شرح 
خدمات سدسازی از شرح خدمات شبکه آبیاری، 
حتی یک نقشه جانمایی درست از محل اراضی 
کشاورزی منسوب به سد وجود نداشته است. و 

البته بدون اطالعات مربوط به شبکه معلوم نیست 
که چگونه مطالعات اقتصادی یا زیست محیطی یا.. 

به توجیه طرح منجر شده است.
کنترل سیالب  های کوچک ومتوسط با سدها 
تاحدودی امکان پذیراست اما سیل هاي بزرگ 
خطرآفرین تر مي شوند. تجربه تلخ شکست سد 

خاکی دشت با تلفات جانی و مالی زیاد از همین 
نمونه هاست. که در تاریخ  19/5/80 در پی 

بارندگی که به خودی خود مي توانست خسارات بسیار 
کمتري داشته باشد رخ داد.   مدیریِت  غیرسازه اي 
 کنترل  سیالب با بهره گیري از روشهای غیرسازه 

ای آبخیزداري و سامانه هاي هشدار سیل ایمن تر از 
سدسازی است. 

تغییر کیفیت آب مخزن در نقاط گرمسیر و مناطق 
خشک و نیمه خشک بسیار محتمل است و به 

سبب یکجاماندن و خوراک ورشدن آب درمخزن  
رخ مي دهد. نمونه آن سد میناب در هرمزگان است 

که برای تامین شرب بندرعباس ساخته شد اما 
با ظهور پدیده خوراک وری و کاهش کیفیت و 

بویناکي، آب آن براي شرب و کشاورزی نامناسب 
شد. درخواست جلوگیری از تکرار تجربه سد 

میناب، در نظرات کارشناسي دفترفني آب برای 
ناپایدار شرب  سدهاي شمیل، نیان )جایگزین هاي 
بازتاب یافته است  بندرعباس(، وسایر سدهاي کشور 
. مطالعات الیه بندي و پیش بیني کیفیت آتی آب، 

از تصمیم گیري ضروري است.  پیش 
تبخیر آب ازسطح دریاچه سدها بسیار زیادتراز 

رودخانه هاست. تبخیر ازسطح دریاچه کرخه ساالنه 
بیشتراز 30 میلیون مترمکعب، معادل حجم یک 

سد بزرگ است. جریان این آب در رودخانه، سفره  
زیرزمیني دشت هاي پائین دست را تغذیه و کیفیت 

خودرا حفظمی کرد.
میراث فرهنگي تمدن بشري از کنار رودها 

آغازشده است، دره ها بویژه در خاورمیانه 
درخوددارند. کمابیش  ارزشمندي  میراث فرهنگي 

همه سدهای ایران در دره هایی ساخته شده و می 
شوند که خاستگاه تمدن بیش از 6 هزارساله 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 مهم تر اینکه 

بخاطر  چندهزارساله  میراث فرهنگي  ازدست رفتن 
ساخت سدهایی است که کاربرد مستندی نداشتند. 
برآثارباستانی است  پیامدهاي منفي  سد سیوند داراي 

و درعین حال میراث طبیعي،دیداري کمیابي رانیز 
زیرآب مي برد. علیرضا افشاري براین باوراست که 
"تنگه بالغي از کم مانندترین موزه هاي طبیعي..

ایران است.  
تغییر در پائین دست، بسبب کاهش میزان آب 

حتمی است و این کاهش غالبٌا به حذف فیزیکی 
رودخانه، نابودي زیستگاه هاي رودخانه اي، و گونه ها 

مي انجامد و کیفیت آب کاهش مي یابد. رودخانه 
کرج روزگاري از رودهاي مهم ناحیه بشمارمي آمد 
که نه تنها از جغرافیاي کشور حذف شده  و اراضي 

و باغ هاي حقابه بر پائین دست آن دچار مشکل 

شده اند، که سفره  زیرزمیني باافت شدید سطح 
آب روبروست. شکایت هاي زیادي مبني بر 

خشک شدن انهار سنتي یا کم  شدن آب چاه هاي 
سیالبدشت وجوددارد. درپي ساخت سدهاي زیاد 

روی سرشاخه هاي کارون، آب مصرفي در خرمشهر 
الکتریکي آب درتابستان  بسیار شورشد. هدایت 
تا 17 هزار میکروموس برسانتیمتر رسید. مردم 

خرمشهر که در پائین ترین نقطه مصرف کننده آب 
بابحران روبروشده اند.  کارون  هستند 

روندتصمیم گیري  تاکنون  دکتر کدیور مي نویسد: 
ایران، عمومًا تصمیم گیري  درنظام سدسازي 

غالبًا  بوده است. تصمیم گیري ها  متمرکز دولتي 

اقتصادي، اجتماعي،  بی توجه به مالحظات 
زیست محیطي، و بدون راستي آزمایي ادعاهاي 

ساختگی درباره آورد رودخانه، درآمدهاي اقتصادي، 
وازهمه مهم تر بدون توجه به مردم، حقابه بران 
پائین دست، متاثران از طرح یا نمایندگان آنها 

انجام مي شود.
توسعه شبکه هاي کشاورزي بهانه ساخت بسیاري 
از سدها بوده است. اما تقریبا در همه سدها غالبًا 

مستنداتی برای این هدف ارائه نشده است. نگارنده 
درفاصله سال هاي 1376 تا 1384 همکاري با 

دفترفني آب وزارت نیرو، در کم وبیش همه بیش  
از 50 سد بررسي شده که هدفشان تامین آب 

کشاورزي اعالم شده بود، با کمبودهاي کلیدي 
درزمینه مستندسازي داده ها و حتي جانمایي اراضي 
بنابر برآورد کارشناسان  کشاورزي برخوردکرده است. 

دفتر شبکه های آبیاری سازمان مدیریت منابع 
آب کشور، بیش از یک میلیون هکتار شبکه هایي 

که هدف توجیه ساخت سدهابودند، شناسایي 
و اجرانشده اند. سد دز به هدف توسعه آبیاري 

ساخته شد اما 17000 کشاورز بومي از زمین هایشان  
رانده شدند تا "16000 هکتار زمین هاي کشاورزان 
به شرکت هاي کشت وصنعت میتسویي،  رانده شده 

بختگان بستر دریاچه 
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بانک امریکا، شل، کمپاني جان دیر،  چیس منهتن، 
و شرکت توسعه کشاورزی جهان واگذارشود". سد 
حنا با هدف تامین آب کشاورزي ساخته شد اما 

باهمه ارزشي که ویالهاي مشرف به دریاچه آن 
پیداکرد، زمین هاي نیازمند به آب آن نامعلوم ماند. 

سد قره آقاج سمیرم نیز هدفش راتامین آب 
کشاورزي اعالم کرد اما اراضي آن شناسایی نشد. 
سد بهشت آباد بدون مستندسازي مصرف و بدون 

بررسي پیامدها در پائین دست، باادعاي ذخیره بیش 
از یک میلیارد مترمکعب آب، نیاز به بررسي هاي 

بسیار عمیق تر با استانداردهاي روز جهان دارد 
و گرنه مساله ساز خواهدشد. سد منگل علیرغم 

مخالفت بدنه کارشناسي دفتر فني آب در زمینه 
ناروشنی  اقتصادي، زیست محیطي،  عدم توجیه 

فواید و اراضي کشاورزي، و خسارت مخزن بسیار 
سنگین، بدون ژرف نگري الزم باجرارفت. سد 

البرز نیز سرنوشتی مشابه  داشت  . کانال سراسري 

ازدیگر جلوه فروشي هاي مدیریت  نیز  چالوس 
سازه اي بخش آب با فواید نامعلوم است که هدف 

آن تامین آب کشاورزي اعالم شده بود اما بدون 
راستي آزمایي و جامع نگری به اجرارفت. انجام 

ابهامات را روشن سازد. مطالعات تطبیقي مي تواند 
گزینه های سدها- 10 گزینه ارائه شده درچارچوب 

2 بسیار روشن و گویا هستند و عمدتٌا اصالح 
رفتار و پرهیز از هدررفت، روشهای غیرسازه ای و 

احیاری سامانه های ملی تامین آب مانند آب بندان 
ها و قنات ها، و نیز پاره ای روشهای نوین مانند 

آب بندان ها را دربرمی گیرند. 
آب بندان ها  در حقیقت همان روش گردآوری 

و دروی باران یا rainharvesting بشمار 
می روند و در مازندران و گیالن بخوبی و 

باهزینه هایی غیرقابل مقایسه با سدها بکار 
گرفته می شوند. استخرها و آب بندان ها )به شیوه 

کشاورزان مازندراني و کوهپایه هاي البرز( آب  باران 

در فصول سرد را به خوبي گردآوري مي کند ودر 
فصل خشک به مصرف مي رساند. بازدیدی از آب 

بندان های بابلسر و توابع آن که درنهایت زیبایی 
و کارایی آب شالیزارهای اطراف خود را تامین می 

کنند این پرسش را پیش می آورد که اساسٌا سد 
البرز چرا و با کدام توجیه در دست ساخت است. 

بنظر می رسد که این سد به یک ارزیابی کامل و 
دقیق نیاز دارد تا از تکرار اشتباه تجن جلوگیری 
شود. و نیز خانوارهای بسیاری که معیشتشان به 
جریان آب در دهانه بابلرود وابسته است از خطر 

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدید درامان بمانند.  
قنات ها درخشان ترین روش کاربرد آب زیرزمیني 
هستند. مک کالی می نویسد:"از 3000 سال پیش 

نزدیک به 4000 قنات در ایران احداث شد که 
نزدیک به نیمي از آنها تا دهه چهل دردست 

بهره برداري  بودند و سه چهارم کل نیاز آب ایران 
از قنات ها تامین مي شد. بعکس قنات ها که تنها 

 چارچوب شماره 4 بیانیه مدیریت آبخیز

1( تالش هاي بین المللي باید افزایش یابد تا پوشش گیاهي که زماني براي حوضه آبریز رودخانه به مثابه پوشش زمین عمل مي کرد به حال نخستین خود 
بازگردانده شود. از دست رفتن این پوشش زمین در قرن گذشته دلیل اصلي تخلیه سفره آب زیرزمیني، فرسایش خاک، خشکسالي ها و سیل ها در بسیاري از 

کشورهاست.
2( آب زیرزمیني باید به مثابه یک منبع تجدیدناپذیر بشمار رود و کاربرد آن نباید از تغذیه طبیعي سفره فراتر رود.

3( نیاز به آب باید نخست در سطح جامعه مشخص شود، و هر راه چاره اي که براي تامین این نیاز برنامه ریزي مي شود باید در برگیرنده مشخصات 
مصرف کنندگان و منتفعین از برنامه باشد. راهکارها باید مناسب با الگوهاي مصرف منابع مردم بومي باشد.

4( سامانه هاي تولید محلي باید به کمک جایگزیني گزینه هاي اکولوژیکي ایمن و نیزاز دور خارج کردن و حذف تدریجي موارد زیر تقویت شود: کشت هاي 
سرمایه بر، کودهاي شیمیایي کشاورزي، کاربرد سوخت هاي فسیلي و مشتقات آن ها، کاربرد آب زیاد در برابر هزینه کم.

5( جدول زماني یک طرح آب نباید از سوي گروه هاي تامین کننده مالي یا وام دهنده هدایت و تعیین شود. توسعه متناسب، یک راه حل اقتصادي بلند مدت 
است. بنابراین برنامه ریزي و اجراي طرح باید برپایه دیدگاه هاي فرهنگي اقتصادي جامعه مورد نظر و در بلندمدت مشخص گردد. 

6( روش هاي سنتي حفاظت و کاربرد آب باید دوباره برقرار و نهادینه گردد. به جاي ساخت مخزن  بهتراست بیشتر به روش هاي گذشته بازگشت، روش هایي چون 
درختکاري در میانگیرها Buffer در پیرامون سامانه هاي حوضه آبریز، استخرها، حوضچه ها یا استخرهاي آب )آب بندان ها( و قنات  ها که به حفاظت و تامین 

آب کمک مي کرده است.
7( حفاظت از جنگل هاي باراني بزرگترین آبخیزهاي زمین مانند آمازون و کنگو، به بیشترین توجه فوري نیاز دارد. جنگل هاي باراني نقش بسیار مهمي در 

نگهداري سالمت بیوسفر یا زیست کره دارند.
بنابراین درخواست مي کنیم که کشورها: ناشناخته مانده است.  ازکشورها  از محیط زیست دربسیاري  8( حقوق قانوني وسیاسي حفاظت 

• براي مدیریت آب قوانین و مقررات زیست محیطي ویژه وضع کنند و آن ها را تقویت کنند.
• مردمي کردن و عدم تمرکز در تصمیم گیري هاي مربوط به حفاظت ازمحیط زیست و مدیریت منابع طبیعي. این مهم دربرگیرنده فرایند گوش کردن به نظرات 

عموم درباره همه طرح هاي پیشنهادي است.
• حمایت از حقوق بشر بویژه براي طرفداران محیط زیست و نقدکنندگان طرح هاي آب

• ایجاد یک نظامنامه بین المللي مدیریت منابع آب که راهبردهاي قانوني توسعه بخش آب را تهیه و دردسترس گروه هاي مدافع منافع عموم قرار دهد تا از 
جلوگیري کنند. قانوني  تخلفات 

• برنامه هاي موفق تامین آب پایدار باید از سوي سازمان هاي طرفدار رودهاي جهان گردآوري و منتشرشود. این کار مي تواند کمک کند تاجوامع دانشگاهي و 
کارشناسان توسعه به آزمون دوباره سامانه هاي سنتي تشویق شوند و نیز مي تواند کمک کند تا خودباوري و اعتمادبه نفس در مردم بومي بازسازي شود. 

www.internationalrivers.org  ماخد: رودهاي خاموش، همچنین نگاه کنید به سایت رودخانه هاي جهان
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با آهنگي از آبخوان آب برمی دارند که بتواند 
تاآنجا  را  آبخوان  تجدیدشود، موتورتلمبه ها تخلیه 

پائین می افتد  ادامه می دهند که سطح آب زیرزمینی 
و قنات های فعال مي خشکند". سدها نیز در 

ازمیان بردن قنات هاي ایران سهم  موثري داشته اند. 
بسیاري از قنات  هاي فعال در مخزن سدها 

و..  بارنیشابور، نهرینِ طبس  زیرآب رفته اند. سدهاي 
از قنات ها ساخته شدند  با هزینه بسیار سنگین تر 

تا همان اراضي را آبرسانی کنند که قنات هاي 
بااین تفاوت که قنات ها  غرق شده آبیاري مي کردند. 

آب را دربرابر آفتاب قرارنمي دهند که تبخیرشود، 
کیفیت آب را کاماًل حفظ مي کنند، بدست مردم 
پیامد  ساخته و نگهداري-بهره برداري  می شوند، 

منفي برمحیط ندارند، و سامانه هاي تخصیص موثر 
منابع آب بشمارمي روند. 

آبیاري  جواد صفي نژاد پژوهشگر برجسته نظام هاي 
سنتي ایران، دسترسي به آب هاي زیرزمیني و 

انتقال آن ها به سطح زمین و بهره گیري  از آن ها 
را شگفتي عمومي قنات ها مي نامد.   پاپلي یزدي 
و لباف خانیکي، ایران را حوزه تمدن کاریزي یا 

قناتي مي نامند و براین باورند که تمدن کاریزي.. 
اقتصاد مبتني بر خرده مالکي، صنایع دستي و 

تجارت و اساسًا اقتصادي صلح جویانه و آرامش 
طلب و صرفه جویانه را بنانهاده.. که هویت 
مردمان تمدن کاریزي را مي سازد.  پروین 

اوج  باقری اهرنجاني مي نویسد: روزگار هخامنشیان 
شکوفایي آبیاري و حفر کاریز در سراسر فالت 

ایران بشمارمي رود.. دردوره هخامنشي آن کس که 
کاریزي حفرمي کرد و آب بسطح زمین مي آورد 

مالیات پنج نسل براو بخشیده مي شد. او همچنین 
به باور شاردن سیاح فرانسوي اشاره می کند که: در 

فن اکتشاف و هدایت آب هیچ مردمي در جهان 
بپاي ایرانیان نمي رسند.  آداب و رسوم خاص 

حرمت گذاري به قنات و تقدس آن نزد ایرانیان 
آنگونه که جمشید صداقت کیش مي نویسد  دلیل 

مهم برتری این شیوه بهره برداری ازمنابع آب است. 
اما دکتر سمساریزدي برآنست که در طول 30 
قرن گذشته، قنات ها بااینکه بخش عمده اي از 

نیازآبي کشور را تامین مي کرده اند، همواره حافظ 
بیالن آبي در سفره هاي آب زیرزمیني بودند و 
هیچگاه این موازنه را برهم نزده اند در نیم قرن 

اخیر، باورود تکنولوژي جدید.. چاه هاي عمیق و 
بي رویه  حفرشد..آبکشي هاي  درهمه جا  نیمه عمیق 

باعث افت شدید سطح آب زیرزمیني و برهم زدن 
تعادل بیالن آبي سرزمین ها گردید.  سمساریزدي 

دالیل زوال قنات ها را به دو دسته اجتماعی و فنی 
تقسیم مي کند.   نتیجه  تحقیقات سمساریزدي، 

لباف خانیکي و دهقان منشادي پس از زمین لرزه بم 
نشان می دهد که مي توان در چهار فصل سال از آب 

قنوات در مزارع و باغ ها استفاده کرد. 
حفرچاه و تخلیه آب زیرزمیني بکمک موتور 

پمپ البته یکي از مهم ترین دالیل از میان رفتن 
کاریزهاست و نیز پیامدهای نشست زمین را 

پویا  میداني عبدالعظم  تحقیقات  دربرداشته است. 
نشان داده است، با تخلیه بي رویه سفره هاي آب 

زیرزمیني در برخي جاها با پدیده نشست زمین تا 
12 متر روبرو شده ایم )دشت محمدآبادمیبد(.   

کاهش هدررفت در راستاي تخصیص موثر منابع، 
عبارتست از کاهش تلفات آب در مسیر منبع تا 

مصرف کننده در شبکه های کشاورزی و شهری. 
نگاهی به تلفات آبیاری درکشور )%70-%65( 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 بویژه در شهرها از مهم ترین 
گامها در مدیریت پایدار بخش آب است. ما 

پیاپي اراضي زراعي و باغات کرج و شهریار، 
سپس  جاجرود و  طالقان را از حقابه  کشاورزي 

محروم کردیم تا در تهران به نامناسب ترین شیوه، با 
یارانه کور )بسود اقشار پردرآمد و پرمصرف( آب را 
دردسترس مصرف کنندگانی قراردهیم که در سایه 

ارزاني، روش  مصرف صرفه جویانه گذشتگان خود را 
نیز ساخت سد دیگري در  فراموش کرده اند. اخیراً 
منجیل رودبار براي برداشت از حقابه شالیزارهاي 

پایئن دست براي تهران مطرح شده است و نیز 
چندین خط لوله دیگر براي برداشت ته مانده حقابه 

تخصیص یافته به کرج و شهریار دردست بررسي 
و اجراداریم بي آنکه بیندیشیم که بجاي این همه 

راهکار مدیریت ناکارامد عرضه با رویکرد سازه اي، 
کافیست راهکارهاي مدیریت تقاضا در راستاي 

کاهش مصرف بی رویه را بکارگیریم. کاهش 
مصرف و تلفات آب چه درکالن شهرها و چه در 

آبیاري، به ذخیره مقدار بسیار زیادي آب مي انجامد 
که نیاز به سدها را ازمیان مي برد.

ذخیره برق با بکارگیري مدیریت تقاضا، تولید 
نگاوات نامیده مي شود که به جاي تولید مگاوات 

مي تواند پاسخگوي نیازها باشد و با نصب 
المپ هاي کم مصرف و اشاعه فرهنگ صرفه جویي 

امکان پذیراست. مک کالي مي نویسد:  بخوبي 

انرژي مانند  "کاربرد روشهاي تجدیدپذیر تولید 
نیروگاه هاي خورشیدي درآینده نزدیک، به خط 
تولید ارزان و اقتصادي بدل خواهدشد. تاآنزمان 

کاربرد نیروگاه هاي گازي با تخصیص موثر 
منابع همسوتر، ارزانتر،  تولید گازهاي گلخانه اي 

آنها از سدها کمتر و زمان ساخت آنها کمتر از 
دربرابر 10سال(. برقابي هاست)1.5سال 

بازیافت، بازکاربرد، بازچرخانی، و افزایش کاربرد هر 
مترمکعب آب سه راهکار بسیار مهم مدیریت پایدار 

آب است که در همه جهان و حتی در کشورهای 
بسیار پرآب شمال اروپا شناخته شده است و 

بکارگرفته می شود که به مثابه دستیابی به منابع 
آب جدید است. متاسفانه مساله بازیافت بازچرخانی 

آب کشاورزی و شرب و صنعتی تاکنون درایران 
بررسی نشده است و هیچ تحقیقی دراین زمینه 

انجام نگرفته است. میانگین کاربرد هرمترمکعب 
آب در کشور نزدیک به 0.4 است که باید برای 

رسیدن آن دست کم به 1 برنامه 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 21 سازمان ملل است که در سراسر 

جهان سودمندی آن آزموده شده است. این سازمان 
ها سرچشمه غنی راهگشایی به روشهای نو ویژه 

هر جامعه برای اصالح رفتار نادرست نسبت به 
منابع طبیعی هستند.

بکارگیری ابزارهای مالی راهیابی به اصالح رفتار 
نسبت به منابع را تسریع می کند. حذف یارانه 

های کور )یارانه یکسان برای همه اقشار و برای 
هر میزان مصرف( و تعیین قیمت مناسب برای 

این منبع محدود و پرداخت یارانه تنها به مصرف 
کنندگان کم مصرف و ... روشهای بسیار اثرگذار بر 

کاهش مصرف و هدررفت آب است که به منزله 
دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جدید می تواند 

باشد.   
آب شیرین کن ها از مهم ترین اشکال تامین آب 
در نقاط ساحلی جنوب کشور از خرمشهر و آبادان 
تا چاه بهار می تواند بشمار رود. بویژه که تجربه 
جزایر خلیج فارس نشان دهنده امکان پذیری آن 

برای کاربردهای کشاورزی و شهری و صنعتی 
است و قیمت تمام شده آن نیز در سال های اخیر 
از قیمت تمام شده واقعی سدها بسیار کمتر است. 
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در این زمینه هم تاکنون پژوهش های الزم  انجام 
نشده است. 

اگر نگاهی به تمدن و فرهنگ درخشان ایراني 
بیندازیم درگذر از چندین هزاره با همه ترسالی ها 
و خشکسالی های آن در این سرزمین، خشکسالی 

را درک می کنیم و با آن بشیوه پایدار و بدون 

ویرانگری کنار می آئیم. نیز صدای پای آب را 
می شنویم و آب را می فهمیم. ادبیات ما از رودکی 

تا سپهری، علیرغم خشکسالی ها پراست از  باور 
و بزرگداشت آب و پیکره های آبی. بی گمان وقت 
آن رسیده است که تقلیدکور از الگوهای بیگانه را 
رها کنیم و از ساخت و ساز آزمندانه و نابخردانه 

آبخیزها دست برداریم و با نگاهی به آنچه بوده ایم، 
و با تکیه بر هویت هوشمند ایرانی به حفاظت از 

آبخیزها و رودخانه ها، جنگل ها و پیکره های آبی 
 میهنمان همت گماریم. 
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مقدمه:
تا چند دهه پیش، رشد شهرها و روستاهاي کشور ما 

در یک تعامل اقتصادي و اجتماعي تقریبٌا هماهنگ و 
متجانس قرار داشته و هنوز درآمدهاي نفتي جایگزین 

تولیدات اقتصادي و سرمایه هاي تولیدي نشده بود. 
در سالهاي اولیه دهه پنجاه با افزایش سریع قیمت 

نفت حجم عظیمي از ثروت پدید آمد و کم کم 
تولیدات روستایي بویژه بخش کشاورزي به حاشیه 

رانده شد. روابط شهرها و روستاها به تدریج و سپس 
با شتاب از یکدیگر گسسته, و با شکاف عظیمي، 

شهرها به مرکز قدرت، ثروت، رفاه و اشتغال تبدیل 
و روستاها به همان نسبت از رشد و توسعه عقب 

مانده تر گردیدند. 
مسائل مربوط به رشد و توسعه در دهه هاي اخیر 

در سطح بین المللي نیز موجب بحثها و گفتگو هاي 
فراواني گردید.  نظریه پردازان هر کدام از زاویه 

خاصي به پدیده توسعه و توسعه نیافتگي مي نگرند.  
با توجه با تجارب بین المللي غني در مشارکت جوامع 

محلي در فرآیند توسعه، میتوان گفت که توسعه 
باید مردم گرا بوده و در راستاي توانمند کردن 

جوامع محلي در کلیه سطوح اعم از تصمیم گیري، 
برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي توسعه باشد. در 

این صورت میتوان در بستر توانمند جوامع محلي، با 
مشارکت واقعي این جوامع از مرحله تصمیم گیري تا 

برنامه ریزي، اجرا، پایش و ارزیابي به توسعه واقعي 
)درون زا( و پایدار دست یافت. 

 شیوه هاي مشارکتي در حقیقت بخشي از "تحقیق 
 Participatory( "در کنار اجراي مشارکتي

Action Research( است که هدف آن در واقع 
توانمند شدن جوامع محلي است، تا آنان بتوانند، 

با اتکا به موهبات مادي و معنوي خود تحقیق 
کنند، نقاط ضعف و قوت را پیدا کنند، برنامه ریزي 

کنند و پـس از تصمیم گیري، برنامه هاي توسعه 
را به اجرا بگذارند. این برخورد با توسعه را که بر 
خالف روشهاي متعارف پیشین متکي بر منابع و 
توانمندیهاي دروني جوامع محلي است توسعه بر 

  ABCD” Asset”( پایه دارائي هاي جوامع محلي
 )Based Community development

مي نامند که در آن منابع بیروني به عنوان حامي و 
مکمل منابع دروني و نه جایگزین آن مطرح مي شود.

در این مقاله سعي شده است که با اشاره اي به 
تجربیات بین المللي در زمینه اکوتوریسم، با استفاده 

از توسعه مشارکتي، و بهره برداري پایدار از توان 
اکوتوریسمي مناطق و تاکید بر معیشت پایدار جوامع 

محلي، اهمیت توانمند شدن جوامع محلي را پررنگ تر 
کرد، تا بتوانند توانهاي طبیعي منطقه را به عنوان 
عناصري که مي توانند مورد برنامه ریزي مدیریت 
مشارکتي قرار گیرند، مطرح ساخته و با مدیریت 
جوامع محلي به ویژه صندوق هاي توسعه پایدار 

روستائي   )یا تشکل هاي محلي ـ ملي رسمي جوامع 
محلي( به عنوان نهاد مدیریت مشارکتي به هدف 

 مطلوب در اکوتوریسم دست یافت. 

بيان مسئله:
دردهه هاي اخیر،  بحث توسعه روستایي و چگونگي 

تأمین پایداري آن به یکي ازمباحث اصلي متخصصین 
توسعه وبویژه توسعه روستایي مبدل شده است. 

این دغدغة  خاطر، بعد از شکست الگوهاي متعدد 
توسعه روستایي )که هرکدام تجارب ارزشمندي براي 

دستیابي به یک راهکار درست و راهبرد هدفمند، 

محسوب میشوند(، تشدید شده و امروزه، جهان شاهد 
تجارب علمي متعدد  و نظرات مختلف در زمینة 

توسعة جوامع روستایي با هدف پایداري آن مي باشد.
 یکي ازموضوعهاي حیاتي پایداري توسعة جوامع 

روستایي، تحقق معیشت پایدار و امن براي 
جوامع و مردم محلّي است. درطول قرنها، تجربة 

عملکردمطلوب نظامهاي سّنتي نشان داده که معیشت 
پایدارجوامع محلّي از اهداف دست یافتني و قابل 

تحقق مي باشد. این هدف، هنگامي دست یافتني 
است که پیش شرط هاي ضروري آن فراهم گردد. 
روش مدیریت مشارکتي درامر برنامه ریزي، اجرا و 
نظارت جوامع محلّي، یکي از این پیش شرط هاي 

ضروري به شمار مي آید. ٍتجربه صدها سال عملکرد 
نظامهاي سّنتي نشان داده که  چنانچه خود جوامع 
محلّي بر بستر تواناییهاي جمعي و مشارکتي و نیز 

دانش بومي، زمام امور را به دست گیرند، امکان 
تحقق این هدف دوچندان مي گردد.

امروزه سیستمهاي سنّتي معیشت در حال اغتشاش و 
بهم ریختگي است و در این راستا، متأسفانه جوامع 

محلي نیزمورد بي توجهي در امر برنامه ریزي قرار 
میگیرند. واقعیت این است که تنها در صورتي توسعه 
پایدار تحقق مي یابدکه ارزشهاي واقعي و توانمندي 
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مدیریتي  جوامع  محلّي و دانش بومي آنها در زمینة 
سیستمهاي سّنتي مدیریت و بهره برداري نادیده 

گرفته نشود. معیشت پایدار را نمي توان از باال به 
پایین برنامه ریزي، هدایت وکنترل نمود؛ بلکه باید 

صرفًا حمایت و تقویت شود. نقش واقعي و مطلوب 
دولتها، سازمانهاي غیردولتي و سازمانهاي میان 

بخشي، ایجاد زمینه هاي حمایتي و تسهیلگري براي 
جوامع محلّي است تا مستقاًل در راستاي معیشت 

پایدار فرآیندهاي توانمند سـازي را طي نمایند. 
درحقیقت، معـیشت پـایدار برگرفته از الگوهاي 

واکـنش جوامع محلي نـسبت به محدودیتها 
وفرصتهاي محلي آنها مي باشد و به همین دلیل 

باید توسط خود جوامع محلّي توسعه و تنظیم گردد.  
برطبق تعریف مؤسسة محیط زیست استکهلم ، 

معیشت پایدار عبارتست از:
”ایجاد شرایطي که در سیستمهاي انساني، طبیعي 

و اقتصادي، حامي توسعه پایدار بوده و در عین حال 
از منـابع و فرصتهاي نسلهـاي آتي حفاظت نموده 
و امکانات الزم را براي تأمین غذا، سرپناه و نوعي 

زندگي مقبول توسط خود افراد فراهم مي آورد.
درتعریف معیشت پایدار، مؤسسه بین المللي توسعه 

پایدارعنوان کرده:
” معیشت پایدار در واقع ، امکانات و ظرفیتهاي 
مردم را درجهت انجام و حفظ شیوه هاي مناسب 
زندگي به کار میگیرد و ضمن رفاه آنها، نسلهاي 

آینده را نیز مورد مالحظه قرارمي دهد.” این امکانات 
مشروط به وجود و در دسترس بودن گزینه هاي 
اکولـوژیـکي، اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي و 

سیاسي بوده و مبتني بر مساوات، مالکیت منابع 
و نظام تصمیم سازي مشارکتي مي باشد، تـعریف 

عملي زیر به اهمیت توانمندسازي افراد وکسب 
استقالل وکرامت آنها دربرآورده شدن نیازهاي آنان 

اشاره دارد.
”ایجاد معیشت پایدار اساسًا هم معني ایجاد معیشت 

هایي است که درآن، افراد درکسب منابع مالي 
کافي به منظور تأمین نیازهاي اساسي خود همچون 

غذا، لباس و مسکن توانمند مي باشند، در این 
فـرآیند، مردم به داشتن یک زندگي آبرومنـدانه و در 

راستـاي پایداري موفق هستند.
امروزه، یکي از راهکارهایي که براي تأمین معیشت 
پایدار جوامع محلّي مطرح مي باشد ،بحث استفاده 

ازتوانهاي محیطي جوامع  روستایي براي بوم گردي 
)اکوتوریسم( مي باشد. با توجه به اهّمیت این 

مسئله، سال 2002 را نیز سال جهاني بوم گردي ) 
اکوتوریسم (  معرفي کرده اند. بوم گردي مي تواند 

خدمات بهداشتي و آموزشي الزم را از طریق 
درآمدزایي در اختیار ساکنان محلّي بگذارند و متقاباًل 

به اشتغال زایي در صنعت گـردشگري بیـافـزاید. 
نمـایش عـیني منـافع اقتصادي ناشي ازحفاظت 

عـرصه ها براي مردم بــومي، یکي از راهکارهاي 
کلیدي در حفاظت موفقیت آمیز یک منطقه به شمار 

مي رود.

سابقه و ضرورت انجام تحقيق:
  در بیشترکشورهاي آسیایي،  فرآیند تحّوالت  

اقتصادي در قالب ارگانهاي مؤثر براي کمک  به 
توسعة رسمي، غالبًا  براي اولین  بار در تاریخ  آنها  

شکل مي گیرد.  توسعة بین المللي در اواخر دهة 
1940 آغاز شد.  اشتباهات زیادي  رخ داد، درسهاي 

بسیاري آموخته شد که چگونه  باید به کمک و 
یاري دولتهاي ملّي شتافت و انجمنهاي محلّي را  

براي دستیابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي آماده 
کرد.

در دهة 1960 ، این سؤال  مطرح گردید که 
آیا کشورهاي  توسعه یافته براي مشکل  مردم 

فقیر، راه حلي  پیدا کرده اند یا خیر؟ این راه حلها 
معمواًل تکنیکي هستند و باعث توسعة گوناگون 
محصوالت و تولیدات، پرورش احشام، آبیاري، 

کودهاي شیمییایي و عوامل ضد آفات، فن آوري 
فرآیندکشاورزي و... میگردند. این گونه توسعه 

روستایي که باعث ازبین رفتن قـشر فقیر روستانشین 

خـواهد شد، در کشورهاي بلوک شرق سابق مانند 
آسیاي میانه، مغولستان و شرق و مـرکز اروپا یا چین 

به طور هم زمان  انجام شد؛ ولي در کشـورهاي 
بلوک غرب، این  برنامه  ها در زمانهاي خاص و 

معین شده پیش رفت و به همین دلیل، کشورهاي 
آسیایي از این برنامه ها عقب افتادند.

البته تالش براي انتقال مستقیم فن آوري  با 
شکست روبرو شده وکارگران مـاهر نیز متوجه 

شدند که تـوسعه و پیـشرفت فـقط با ابزار مـدرن 
و به ایـن سادگیها بـه وجود نمیآید. ” متخصصین 

پیشرو”  مي دانستند که  براي شناخت  از راه حلهاي 
درست و منطـقي به اطالعات بیشتري نیاز دارند. 
از اینرو، بازدید و نــقشه برداري را آغاز نموده و 

در سالهاي 1970، محدودیت روشهاي قـدیمي از 
میـان برداشته شد و با هزینه هاي سنگین، صـرف 

زمانهاي طوالني و دقت و امکانات بیشتر به یک 
سري عملیات تحقیقـي پرداختند و توانستند شناخت 
کاملي از شرایط و چگونگي معیشت و زندگي مردم 

روستا  به دست آورند. دراین راستا از تکنیکهاي 
مختلف و متنّوعي بهره جستند ودر نهایت به این 

نتیجه رسیدند که راهکار و تکنـیک مناسب براي  
تـوسعة پایدار روستایي، الگوي  همگرداني مشارکتي 

جوامع محلّّي است که با تکیه بر سیستم سّنتي 
معیشت و دانش بومي میتوانند در تـوسعة  جـوامع 

روستایي مؤثر واقع شوند.
در کشور ایران به منظور توسعة روستایي از همان 

شروع برنامة عمراني اول توسعه اقتصادي و 
اجتمـاعي،  الـگوهاي مختلفي در نـظام برنامه ریزي 

ایـران قرار گرفت. متأسفانه این الگوها، عینًا کپي 
بـرداري از الگوهاي توسعة روستایي غرب بود که 

شرایط اقتصادي و اجتـماعي روستـاهاي آن  با 
نظام روستایي ایران تفاوت اساسي داشت. به همین 

دلیل در برنامه هاي عمراني بعدي هم، )حتي بعد 
ازپیروزي انقالب اسالمي( به دانش بومي والـگوهاي 

محلّي تـوجه در خـور شایستـه اي نشـد تا اینکه 
در سالهاي اخیر، متخصصین و کارشناسان مسائل 

روستایي دریافتند که جامعة روستایي ایران باید 
با توجه به شرایط خاص خود مورد برنـامه ریزي 

قرارگیرند و در این راه، شرط اصلي به حساب آوردن 
جامعه محلّي، توانمند کردن آنها و نهـایت انتقـال 

بخشي از قـدرت اجرایـي دولتها به ارگانهاي محلّي 
وخود جوامع محلّي مي باشد.

   در این راستا، طرحهاي مختلفي در سـطـح 
جـوامع روستـایي انجام مي شود که پیشینـه این 

روشـها به سالـهاي اول دهة پنجاه میرسد. درسال 
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1352 ، طـرح توسعه منطقه اي سلسله "الشتر" با 
برنامه ریزي از پائین به باال توسط خود روستائـیان 

براي  رسیدن  به معیشت پایدار وخودکفایي منطـقه 
شروع شد. در این طـرح، گروههاي چهارگانه 

کشاورزي و دامداري، بهداشت و درمان، آموزش 
وگروه زنان تشکیل و قرار شده بودکه بعد از آموزش 

یک ساله به روستـاهاي خـود برگردند. هدف این 
طرح، ایجاد یک خانة توسعه براي هر هزار نفر بود 
که قاعدتًا مي بایست وظیفه هدایت و برنامه ریزي  
جوامع را بر عهده داشته باشند. فاز اّول  این طرح 
به مدیریت دکتر مجیـد رهنما صورت گرفت که 
ادامه کار آن با پیروزي  انقالب اسالمي متـوقف 

گردید.  در سـالهاي پس از پیـروزي انـقالب 
اسالمي نیز طرحهاي توسعة روستایي با استفاده از 

روشهاي مشـارکتي در چنـدین  نقـطه کشور انجام 
گردید که ازآن جمله مي تـوان به طـرح تـوسعة  

ناحیه اي روستاهاي محروم در  استانهاي  کردستان، 
هرمزگان و کهکیلویه وبویر احمد، طرح آبخیز داري 
حبله رود، مدیریت مشارکتي تلفیقي آفات در شمـال 
کشور ، تولید و بهره برداري از انرژیهاي تجدیدپذیر 

در مناطق با شرایط اقلیمي ویژه، مالحظات و 
اقدامهاي زیست محیطي در برخي ازنقاط کشور، 

ایجاد صندقهاي توسعة پایدار روستایي در استانهاي 
محروم، اجراي طرح معیشت پایدار عشایر کوچرو 
ایران در یکي از تیره هاي طایفه شش بلوکي، ایل 

قشقائي، و در پي آن ایجاد صندوق شوراي معیشت 
پایدار عشایر تیره کوهي  اشاره کرد. این گونه  

طرحها و تشکل هاي محلي بوجود آمده به منظور 
شروع برنامه ریزي از پائین به باال و اتکاء به توان 
مـشارکتي جوامع محلّي، تجارب ارزشمندي را در 

اختیار متخصصین توسعه و برنامه ریزي قرار داده و 
خواهد داد.  در برنامه ریزي و اجراي طرح هاي این 

چنیني چهار مالک به حصوص بیانگر اهدافي معقول 
براي طرح هاي توسعه روستایي و استانداردهایي 

براي ارزشیابي هستند که عبارتند از: 
• بسیج منابع، با هدف خود اتکائي و خودکفایي؛

• افزایش مقیاس و گسترش، به گونه اي که شمار 
بیشتري از افراد بتوانند از نوآوري هاي فني و 

سازماني بهره گیرند؛
• تنوع بخشي، به طوري که قابلیت هاي سازماني 
براي حل سایر مشکالت نواحي روستایي به کار 

روند و 
• نوآوري مستمر، با استفاده از فرآیند یادگیري  

راهبرهاي حل مشکالت، با روابط رشد یافته نهادي، 
چه دروني و چه بیروني، که روستاییان را قادر سازد 

بر موفقیت  آینده خود بیشتر کنترل داشته باشند.
 در این راستا  مقولة استفاده ازتوانهاي بوم گردي 
نواحي مستعد، براي توسعه جوامع محلّي از طریق 
همـگرداني مشارکتي  روستایي مطرح گردید. این 
طرح هرچند در ایران سابقه اجرایي ندارد؛ ولي در 

سطح جهاني به یکي از راهبردهاي توسعة روستایي 
در جوامع محلّي مبدل گردیده است که تجارب 

زیادي به همراه داشته است. دراین زمینه به چند 
مورد از تجارب جهاني اشاره مي شود: 

• طرح »صندوق بین المللي حیات وحش« که 
به ابتکار سازمان جهاني حیـات وحـش در یکي 

ازجزایر مـالزي صورت گرفت باعث تشویق وزارت 
جنگلداري و جوامع محلّي به سمت ایجاد فعالیتهاي 

جایگزین بجاي غارت منابع شیالتي آن کشور 
 )Silves( گردید. این اقدام در "پروژه هاي سیلوز

برزیل" نیز پیـاده شد. 
• تـرکیه یکـي از کشورهایي است که در منطقه 
بلک )Belek( با غناي اکولـوژیکي خود، امـروزه 

به یـکـي از قطبـهاي بوم گردي تبدیـل شده 
است، اما در گذشته متـأسفـانـه بـر اثر برنامه ریزي 

ناکارآمد، استفاده بیش از حد از منابع طبیعي، 
آلودگیهاي فزاینده و عدم مشارکت جوامع محلّي 

در استفاده از منابع طبیعي، تجربه ناموفقي در 
توسعه روستایي داشته است. از طرف دیگر، ناحیة 
مجاور در این منطقه به نام سیرالي )Cirali( با 

جمعیت اندک ساحل نشین و حضور صندوق حیات 
وحش و مشارکت جوامع محلّي در اجراي قوانین 

موجود و ایجاد محدودیت براي نوع و کیفیت روند 
توسعه ساحلي،  به نمونة موفقي تبدیل گشته است 

) WWF ,2001(
• در آفریقا، کشور رواندا در زمینه بومگردي به 

موفقیتهایي نائل شده است . پروژه گوریل کوهستان 
با کمتر از 500 گردشگر و  با ورودیة کمتر از 200 

دالر  آغاز  به کار کرد. این پارک با گذشت 10 سال 
در حدود 5000 گردشگر و با حق ورود 200 دالر 
)هر نفر(، ساالنه در حدود یک میلیون دالر درآمد 

دارد در حالي که هر یک از گردشگران هر ساله در 
حدود 600 دالر صرف مخارج اقامت و گردشگـري 
خود میکنند که در مجموع 3 میلیون دالر نـصیب 

کشور میشود. درآمـد تخمیني مراکز گردشگري 8-6 
میلیون دالر درسال بالغ مي شود که پس از قهوه 
وچاي ، باالترین درآمد صادراتي و ارزآوري را به 

خود اختصاص داده است . نتیجه این اقدام، کسب 
سود قابل توجه و درآمد ساکنان در زمینة گردشگري 

 )Gail lash,1997( .محلي مي باشد

• عالوه برتجارب فوق الذکر، کشور برزیل را 
درآمریکاي جنوبي مي توان برشمرد که با موج 
عظیمي از منابع و اعتبارات بین المللي در بخش 

بوم گردي مواجه است. بر همین اساس، مؤسسة 
حیات وحـش جهاني در برزیل به تدوین برنامه اي 
براي توانمندسازي و افزایش آگاهیهاي عمومي در 
سطوح محلّي و ملي پرداخت تا ازاین طریق، نوعي 
بوم گردي روستایي و قانونمند پي ریزي و محقق 

گردد. یکي از پروژه هاي در حال اجراي کشور 
برزیل که به عنوان اولین ابتکار این کشور شناخته 
شد، پروژه اي است به نام سیلوز )Silves( که به 
فاصله 300 کیلومتري منارس )Manaus( واقع 

شده و با حمایت برخي عوامل دست اندرکار محلي، 
ضمن جلوگیري از صید تجاري به حفاظت از منابع 
شیالتي اصیل مشغول مي باشد.  انجمن حمایت از 

محیط زیست و ارزشهاي فرهنگي سیلوز )Silves( با 
هـدف مـدیـریت آبـگیرها و تـقویت فرآیند حفاظت 
ازمنابع محلّي راه اندازي شده است. در این منطقه، 
یک مهمانسراي طبیعي )متل( درسال 1996 ساخته 

شده که توسط مردم محلّي اداره مي شـود و10 
درصد ازسـود خالـص آن به هـزینـه هاي مدیریـت 
 WWF,( .ذخـائر و عـرصه ها اخـتصاص مي یابد

 )2001
متأسفانه کشور ایران در استفاده از عناصر بوم گردي 

علي الخصوص با همگرداني مشارکتي محلي 
تجربه ناموفقـي داشته است. وضعـیت فعلي منابع 
بـوم گردي برخي نـواحي مثل ابـیـانـه در منـاطق 
کـویـري، کندوان در مناطق کوهستاني و ماسوله 

در مناطق شمال و بسیاري جاهاي دیگر عمـاًل 
نتـوانسته در خـدمت توسعة جوامع محـلّي قـرار 
گیـرد و تاثیر مـخـرب استفـاده بي رویـه و بدون 

برنامه ریـزي از عــرصه هاي بوم گردي بوضوح دیده 
میشود.

لذا از آنجا که کشاورزي دیگر جوابگوي مؤثر 
نیازهاي جامعه روستایي نیست و روزبه روز از 
ظرفیتهاي اشتغال زایي تهي میگردد.  بنابراین، 

جایگزیني فعالیتهاي دیگر که بتواند ضمن 
اشتغال زایي در تأمین معیـشت پایدار جوامع روستایي 

مؤثر باشد به یک ضرورت انکارناپذیر مّبدل شده 
است. توسعة مشارکتي در بوم گردي روستایي با 

هدف تأثیر درتحـقق معیشت پایدار جوامع محلّي، 
یکي ازراهکارهایي است که میتواند در برخي نواحي 
که مستعد توانهاي بوم گردي مؤثر باشد، به عنوان 

جایگزین عدم کارایي بخش کشاورزي در تأمین 
اشتغال و درآمد براي روستائیان تلقي گردد.
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با اجراي توسعه مشارکتي، و به دنبال آن بوم گردي 
روستایي، باید تمام بخشهاي سرمایه گذاري، اشتغال 

ودرآمدزایي در جوامع محلّي تقویت گردد تا رونـد 
توسعة پایدار نیز تضمین شود، که پیش شرط اصلي 

آن باال بردن سطح مشارکت جوامع محلّي در امر 
توسعه است. واقعیت این است که تجارب جهاني 

نشان داده که اگر تشکلهاي بومي و محلي در فرآیند 
برنامه ریزي اجرا و ارزیابي مشارکت نداشته باشد، 
امکان موفقیت طرح هاي توسعه روستایي فراهم 

نشده و به تخریب محیط زیست طبیعي و فرهنگي 
روستاها منجر و تاثیر منفي بر گردشگري خواهد شد. 
از آنجا که ویژگیهاي فرهنگي و اجتماعي بوم گردي 
درروستاهاي ما همچون ویژگیهاي طبیعي از اهمیت 

زیادي برخوردار است؛ لذا اجراي طرح بوم گردي 
روستایي در نقاط مستعد کشور میتواند عــامل مهمي 

براي ارتقـاي سطـح بـهره مندي جـوامع محلي 
ازمنابع طبیعي موجود و پایداري معیشت روستائیان 

 باشد.

راهکارها و عوامل اجرايي:
واگذار کردن اجراي مسئولیت ها از قبیل: مشکل یابي، 

طبقه بندي، اولویت بندي، ارائه  راه حل ها، درآوردن 
امکانات مادي و معنوي، امکان سنجي و برنامه ریزي 

و در نهایت درآوردن برنامه اقدام جوامع محلي را 
تشویق خواهد کرد مسئولیت نگه داري و توسعه 

پایدار هر طرحي را به عهده بگیرند. معموال جوامع 

محلي که در طبیعت و نزدیکي مکانهاي حفاظت 
شده و پارک هاي ملي زندگي میکنند درآمد هنگفت 
و گزینه هاي اقتصادي چندان پایداري ندارند و یکي 
از مشکالت جوامع محلي در حال حاضر نبود درآمد 

و معیشت پایدار است. اکوتوریسم مي تواند براي این 
دسته از جوامع محلي گزینه اقتصادي با ارزشي به 

شمار آید. امتیاز دیگري که اکوتوریسم براي جوامع 
محلي دارد، این است که با همگرداني مشارکتي 

خود جوامع محلي مي تواند آنان را به ارکان اجرایي 
موثري در حفاظت از منابع طبیعي تبدیل نمایند، چون 
رفاه آنان وابسته به حفظ محیط زیست است از تالش 

در حفاظت از آن کوتاهي نخواهند کرد.
جوامع بومي از دانش تجربي و عملي زیادي در 

مورد محیط طبیعي خود برخوردارند که از اجداد خود 
به ارث برده اند و میتوانند بر پایه مدیریت سنتي 

مستقیما فعالیتهاي وابسته به جهانگردي مانند اداره 
مراکز اقامتي محلي، رستورانها و دیگر خدمات 

جهانگردي همچون راهنماهاي محلي، تولید صنایع 

دستي و... را بر عهده گیرند.
عاملین اجرایي طرح هاي بوم گردي، سازمانهاي 
غیردولتي و جوامع محلي میتوانند باشند.  بنا به 

منشور جهانگردي کمیسیون توسعه سازمان ملل 
متحد مسئولین و دولتهاي ذیربط باید بکوشند تا 

سازمانهاي غیردولتي ومجامع محلي هر چه بیشتر در 
برنامه هاي توسعه جهانگردي مشارکت داشته باشند. 

سازمانهاي غیردولتي در اینجا نقش تسهیلگر، و 

نهادها و تشکل هاي جوامع محلي، به عنوان مجریان 
اصلي با روش مدیریت همگرداني )مشارکتي(، همانند 
صاحبان امتیاز خدمات جهانگردي عمل خواهند کرد. 

نتيجه گيري:
تحقق بوم گردي با مدیریت مشارکتي جوامع محلي 

با تاکید بر معیشت پایدار نتایج زیر با به دنبال خواهد 
داشت: 

- جوامع محلي به ارزش منابع طبیعي وضرورت بهره 
برداري بهینه ازآن پي مي برند؛

- با همگرداني مشارکتي جوامع محلّي بر منابع 
طبیعي، پتانسیلهاي بوم گردي منطقه فعال میشوند؛
- محدودیتها وتنگناهایي که باعث بروز اختالفات 
معیشتي در زمینه هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع 

روستایي مي گردد،  ازبین میرود؛
- جریان برنامه ریزي از پائین به باال صورت مي گیرد 
و جوامع محلّي در برنامه ریزي، اجرا، پایش و ارزیابي 

مشارکت مستقیم خواهند داشت؛
- از لحاظ اقتصادي، تأثیرات مثبتي در منطقه هویدا 

مي گردد؛
- جریان گردش پول در نظام اقتصادي منطقه تسریع 

مي گردد؛
- بوم گردي به تنّوع اشتغال وفعالیت منجر مي گردد؛

- زمینه هاي پاگیري و احیاي نظامهاي سّنتي 
مشارکتي فراهم مي گردد؛

- سطح کیفي زندگي مردم ارتقاء مي یابد؛ میانگین 
درآمد سرانه اهالي محل، افزایش پیدا مي کند.

- نگهداري و حفاظت از عناصرطبیعي و بوم گردي 
منطقه از طریق همگرداني مشارکتي  به پایداري آن 

منجر میگردد؛
- مبادله فرهنگها بین فرهنگ محلّي به عنوان 
فرهنگ میزبان وکنشهاي فرهنگي دیگر انجام 

میگیرد. 
.
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کلیات
    آب و هوای آینده را نمي توانیم به طور دقیق 

پیش  بیني کنیم اما خشک تر وگرم تر شدن آب 
و هوا حتمي است. در میان این تغییرات شگفت 
انگیز کشاورزي دنیا به سمت یکنواختي و کشت 

تک محصولي مي رود که این موضوع از گرم شدن 
کره زمین و تغییرات اقلیمي مهم تر و نگران کننده تر 

است. بذرهاي یکنواخت در سال زراعِي مناسب بسیار 
خوب نتیجه مي دهند اما سال بعد ممکن است به 

دلیل تغییرات اقلیمی و عدم سازگاری بذور با شرایط 
دشوار، هیچ چیزي براي برداشت وجود نداشته باشد. 

به این ترتیب اگر بذر یکنواخت باشد و نسبت به 
تنش خاصی حساس باشد، تمام مزرعه از دست 

خواهد رفت. در این نوع مزارع، بیماری ها و آفات 
به سرعت شیوع می یابند و خسارت هنگفتی متوجه 

بخش کشاورزی مي نماید.  این جاست که اهمیت 
تنوع زیستی در کشاورزي مشخص مي گردد.

به دو مثال بسیار شناخته شده در این زمینه مي توان 
اشاره کرد: شیوع بیماری بالیت برگ  های ذرت 

در سال 1970 و بیماری زنگ ساقه گندم از سال 
1999، در شیوع بیماری بالیت برگ ذرت که به 

کاهش 15 درصدی  عملکرد ذرت در سراسر کشور  
منجر شد، استفاده گسترده از سیتوپالسم نر عقیم 
تگزاس در هیبریدهای ذرت نقش مهمی داشت. 

به این ترتیب تمام هیبریدهای ذرت نسبت به این 
قارچ حساس شدند. بیماری زنگ سیاه ساقه گندم  
ابتدا در اوگاندا  تشخیص داده شد. به دلیل شباهت 

ژنتیکی ارقام گندمی که در کشورهای مختلف کشت 
مي شد، شیوع این بیماری به ترتیب در کنیا )2001(، 
اتیوپی)2003(، یمن و شمال سودان )2007(، مصر، 

ترکیه، خاورمیانه، شبه قاره هند و در نهایت در ایران 
گزارش شد.

نوسانات آب و هوایي و البته بارندگي رو به افزایش 
است. با این شرایط، آیا واقعا" عاقالنه است که 

تنها روي یک رقم بذر حساب کنیم؟  حفاظت از 
محصوالت کشاورزی در کشاکش آشفتگی اقلیمی، 

از راه  سازگار نمودن و استفاده از تنوع ژنتیکی 
گیاهان و حیوانات، میسر است؛ یعنی همان کاری 

که روستاییان بیش از 10000 سال است به آن 
مي پردازند. بیشترین بخش این تنوع در کشور های 

در حال توسعه وجود دارد. اما جوامع روستایي به 

شدت مورد تهدید کشاورزی صنعتی هستند و از 
طریق سیاستهای دولت و فعالیتهای بخش خصوصی 
به مصرف ارقام یک نواخت تشویق می شوند. هامیان 

کشاورزی صنعتی ادعا می کنند که با استفاده از 
مهندسی ژنتیک به بذوری خواهند رسید که به 

خشکسالی و شوری مقاوم هستند. اما تجربه نشان 
می دهد که شرکتهای بذر تولید کننده تراریخته ها، 

بیشتر به فکر سود خودشان هستند تا حل کردن 
 مشکالت کشاورزان.

بهنژادی مشارکتی روشی برای ارتقاء 
تنوع زيستی در مزارع کشاورزان:

بهنژادی مشارکتی گیاهان نوعی تحقیق مشارکتی 
است. در تحقیقات مشارکتی، افراد شرکت کننده، در 
تمام مراحل از طرح تحقیق تا بکارگیری فنآوری ها 

مشارکت دارند و نه فقط در آزمایش نمونه ها. 
از آنجایي که بذرهاي آزمایشی در ایستگاههاي 
تحقیقاتي در شرایط خاص و منطقه ي محدودي 

کشت می شوند،  )به طور مثال ایستگاههای 
تحقیقاتی همیشه در بهترین شرایط آب و خاک و 

از کودها و سموم الزم برخوردار هستند یعنی شرایط 
ایستگاه تحقیقات با شرایط اکثر کشاورزان خیلی 

فرق می کند(،   سازگاري و انعطاف الزم را در مزرعه 
کشاورزان )به دلیل تفاوت زیاد بین شرایط مزرعه و 

شرایط ایستگان تحقیقات( از خود نشان نمي دهند. 
از اینرو، محققان ایکاردا به این مهم پي برده اند که 
براي رفع این مشکل،  کار اصالح بذر را با مشارکت 

کشاورزان در مزرعه آنان انجام دهند.
اصالح مشارکتي بذر، فرایندي است که طي آن، 

تغييرات اقليمی
افزايش درجه حرارت:

از سال 1976 تا 2006 میالدی )یعنی 1355 تا 1385 هجری( درجه حرارت کره زمین 
2 درجه افزایش پیدا کرده است. اگر این افزایش دما ادامه یابد، به توفان ها و سیل های 

شدید، ذوب شدن یخچال های طبیعی و کوه های یخ و باال آمدن سطح دریا منجر 
می شود.

سرزمین های خشک ِ در معرض آسیب:
41%  از سطح زمین توسط نقاطي پوشیده شده که تبخیر باال و بارندگي کمي دارند. این 

نقاط محل سکونت 2 میلیارد نفر هستند که 90% از آنها در کشورهاي در حال توسعه 
زندگي مي کنند. حداقل 30% ارقام گیاهي کشت شده در جهان، از همین مناطق خشک 

منشاء گرفته اند.
زمین گرم تر و خشک تر:

نواحي خشک ِ در معرض آسیب هم افزایش2 درجه اي دماي کره زمین را تجربه کرده اند.  
به دلیل وابستگي کامل کشاورزي این نواحي به میزان بارنگي، با افزایش دما عملکرد 

محصوالت به طور چشمگیري در مناطق خشک کاهش مي یابد.
مناطق کوهستاني:

تغییرات اقلیمي در نواحي مرتفع، به معني بارندگي بیشتر است. تشدید نوسانات اقلیمي به 
این شکل، موجب پیدایش و شیوع هر چه بیشتر آفات و بیماري ها مي گردد.

نواحي ساحلِي در معرض تهديد:
افزایش سطح دریا، زندگي بیش از 630 میلیون انسان را که ساکن نواحي پست ساحلي  

هستند، تهدید مي کند. دو سوم شهرهاي بزرگ دنیا در همین نقاط واقع شده اند.
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محقق با مشارکت کشاورزان تعداد زیادی از 
بذرهای آزمایشی را )به طور مثال 100 رقم 

متفاوت( انتخاب کرده و در مزرعه خود کشاورز 
و با روشهای کاشت، داشت و برداشت خود او 

کشت می شود. بهترین ارقام توسط خود کشاورز 
و با معیارهای خود او انتخاب می شوند. قبل از 

برداشت محصول کشاورزان به هر رقم بذر امتیاز 
می دهند )بر اساس شاخص هایي که خود آنها 

تعیین کرده اند مانند میزان باردهي، مقاومت به 
آفات و بیماریها و سازگاري با محیط(. پس از 

برداشت کشاورزان با در نظر گرفتن امتیازات خود 
و عملکرد هر رقم بذر، از بین صدها رقمی که در 
سال اول کشت شده بود، معموال 20 الی 30 رقم 
نمونه برای کشت در سال دوم انتخاب می کنند. 
این روند در سال دوم و سوم هم ادامه دارد و هر 

سال بهترین ارقام انتخاب می شوند و در آخر 
سال چهارم،  یک یا دو رقمی که با آب و هوا و 
دیگر شرایط آن منطقه سازگار هستند به دست 

می آیند. کشاورزان در فعالیتهاي انجام شده و 
تصمیم گیریهاي اساسي، نظیر انتخاب و تولید ارقام 

مناسب، مشارکت مستقیم و مستمر دارند.
طرح بهنژادي مشارکتي ایکاردا با تولید کراس هایي 
که اجداد بومي دارند به ارقامی رسیده است که  به 
خشکسالی مقاومند . به طور مثال، در سال 1387 

در سوریه کشاورزان با خشکسالی شدیدی رو به رو 
بودند و از ارقام جدیدي که  از کراس ارقام بومي 

با یکي از ارقام اصالح شده به  دست آمده بود، 
عملکرد خوبي شاهد بودند. به این ترتیب عملکرد 
"واسطه 1" و "واسطه  2" )ارقام جدید( به ترتیب 

1/8 و1/2 تن در هکتار و عملکرد ارقام بومي 

400 کیلو گرم در هکتار گزارش شد. مثالی دیگر 
این که عملکرد یکي از ارقام بومي در خشک ترین 

روستاي سوریه )140 میلي متر بارش سالیانه(، 
600 کیلو گرم در هکتار و عملکرد کراس هایي که 
با استفاده از ارقام بومي ایجاد شده بودند بین 1 تا 

1/2 تن در هکتار گزارش شد.
بهنژادي مشارکتي بهبود تنوع زیستي را قطعا" به 

دنبال خواهد داشت به این دلیل که تعداد زیادی از 

ارقام مختلف باید در مزارع کشاورزان کشت شود 
تا آنها حق انتخاب و مشارکت واقعی داشته باشند 

و نه مشارکت نمایشی. با کشت 5 رقم بذر انتخاب 
مشارکتي صورت نمي گیرد اما با کشت 100-50 

رقم بذر هم انتخاب مشارکتی می شود و هم تنوع 
زیستي به وجود مي آید. 

بهنژادي مشارکتي  یک فرآیند غیر متمرکز است 
به این دلیل که هر بذری مخصوص آن آب و 

هوایی است که روند اصالح و انتخاب بذر در آن 
انجام شده و در نتیجه تحقیقات باید در اقلیمهای 
مختلف صورت بگیرد. ارقامی که در این روند به 
دست می آیند از روستا به روستا، شهر به شهر و 

کشور به کشور با هم تفاوت دارند. این تفاوت حتی 
شامل ارقام یک روستا هم می شود چون وضعیت 
معیشت، سن، جنسیت و سایر ویژگي های کشاورز 

 در انتخاب بذر دخیل است. 
کشت مخلوط با تنوع زیاد و بهنژادی تکاملی

بعضی از کشاورزان خود به این نتیجه رسیده اند 
که کشت تعداد زیادی از ارقام یک یا چند گونه 

به طور مخلوط به افزایش کمی و کیفی محصول 
منجر می شود. به طور مثال:

- کشاورزانی که در سوریه در طرح بهنژادی 
مشارکتی فعال هستند به طور اتفاقی بذرهای 200 
رقم جو را با هم مخلوط کشت کردند و شاهد آن 

بودند که باالترین عملکرد طي 3 سال متوالي، 
مربوط به همین 200 رقم بوده  است. 

- کشاورز-  نانوایان فرانسوي برای رسیدن به نان 
با کیفیت باال با مخلوطی از 50 رقم گندم نان 

تهیه کردند. سپس به این فکر افتادند که این 50 
رقم را با هم مخلوط کشت کنند. این تجربه به 

آنها نشان داد که این نوع کشت مخلوط افزایش 

تنوع ژنتيکي را انتخاب کنيم يا مهندسي ژنتيک؟
صنعت بیوتکنولوژي با هدف مقابله با تغییرات اقلیمي و کمک به افراد گرسنه، استفاده 

از محصوالت دستکاري شده توسط مهندسي ژنتیک را توسعه مي دهد.
هنوز بعد از ده سالي که از آغاز کشت این بذور مي گذرد، تولید غذا در سطح جهان 

افزایش نیافته است و به جاي آن، سود شرکت هاي بزرگ صنعتي چند برابر شده است.
آلودگي بذور معمولي در اثر مجاورت یا تماس با محصوالت دستکاري شده به وسیله 

مهندسي ژنتیک، تهدیدي براي تنوع موجود در مزرارع کشاورزان به حساب مي آید.
بعد از ده سال آغاز تولید محصوالت دستکاري شده ژنتیکي:

- فقط 4 محصول این صنعت )ذرت، سویا، کلزا و پنبه( شکل تجاري به خود گرفته اند.
- بیش از90% این محصوالت توسط تنها 4 کشور )آمریکا، کانادا، آرژانتین و برزیل( 

در کل جهان تولید مي شود.
- مقاومت به آفات و بیماري، تنها دو ویژگي محصوالت تجاري این صنعت هستند.

- در بیش از 90% از نواحي که در سال 2005 زیر کشت محصوالت دستکاري 
ژنتیکي شده قرار گرفتند، از بذرهاي تولید شده شرکت مونساتنو استفاده شد.

- هیچ سودي نصیب کشاورزان خرده پا، مصرف کنندگان و تنوع زیستي نشده است.

وضعيت تنوع زيستی کشاورزی چيست؟
کاهش تنوع زیستی در کشاورزی را می توان با توجه به دالیل زیر مشخص نمود: در 

حدود 250000 گونه گیاهی وجود دارد که از این میان تنها 50000 گونه قابل خوردن 
است و انسان امروز تنها از 250 گونه آنها استفاده می کند.  90% کالری مورد نیاز 

بدن انسان فقط از 15 محصول کشاورزی تامین می شود که بخش عمده آن شامل 
گندم، ذرت و برنج است. روش های نوین اصالح نباتات در رابطه با این محصوالت 
مؤفق عمل نموده  و بدین ترتیب، روند یکنواختی ژنتیکی سرعت یافته است.  ارقام 

پرمحصول و پر استفاده سه محصول نامبرده نیز شامل این روند می گردند و از لحاظ 
ژنتیکی به یکنواختی دچار شده اند )رگه های خالص گندم و برنج و هیبریدهای ذرت(. 

در نتیجه، منابع عمده تامین کننده غذای انسان به شدت آسیب پذیرگشته و آینده 
امنیت غذا  یی به خطر افتاده است. 



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

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

اخبار ايران و منطقه   
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کمی نیز به همراه دارد به این دلیل که هر نوع 
تنش اقلیمی که اتفاق بیافتد باالخره به تمام مرزعه 
شان اثر نمی گذارد چون به دلیل تنوع ژنتیکی باال 
تعدادی ارقام به این تنشها مقاوم خواهند بود. در 

ضمن کیفیت نان به  دست آمده به قدري مطلوب 
است که مردم حاضرند آن را با قیمت چند برابر نان 

معمولي بخرند. 
- یک کشاورز- دامدار- قصاب ایتالیایی سالهاست 
از ارقام مخلوط گندم، جو و تریتیکاله برای تغذیه 
دام های خود استفاده مي کند و به گفته او کیفیت 

گوشت به دست آمده به قدری مطلوب است که به 
سختی می تواند جوابگوی تقاضای مشتری هایش 

باشد. 
- خربزه کاران گرمسار با تجربه به این نتیجه 

رسیده اند که کشت دو رقم مختلف خربزه به طور 
مخلوط به کیفیت هر دو می افزاید. 

یکی از روشهای بهنژادگری بر اساس به کار گیری 
تنوع زیادی است. اصالح نباتات به شیوه تکاملی، 
یک مفهوم قدیمي است که 50 سال پیش برای  

اولین بار توسط "سونسن" مطرح شد با این تعریف 
که انواع بسیار زیادی از بذر یک گونه طی سالهای 
زیادی در محیط مورد نظر کشت می شود. به این 

ترتیب به بذور اجازه  ادامه رشد و نمو و تکامل 
داده می شود. به دلیل دادن فرصت تکامل به گیاه، 
می تواند راهي برای تقابل با پدیده تغییرات اقلیمی 

به شمار آید.
آب و هوا در حال تغییر است پس روش کار ما نیز 

باید پویا باشد. اگر فرضا" به 20 
رقم رسیدیم، باید آنها را در تمام 
اقلیم ها کاشت و دید که آیا هر 
سال همان نتیجه را مي دهد یا 

نه. اقلیم ها همواره به هم تبدیل 
مي شوند، یعني ممکن است آب 

و هواي امروز یک روستا در 
ده سال آینده به آب و هواي 
روستاي همسایه تبدیل شود. 
به این شکل مي توان به روند 

تقریبا" پایدار نظام کشت با در 
نظر گرفتن تغییرات آب و هوایي رسید.

شما مي توانید تمام ارقام بومی استان کرمانشاه را 
جمع آوری کنید و این ارقام را به طور مخلوط در 
نقاط مختلف استان طی چند سال پیاپی بکارید. 

ارقام ضمن احیای مجدد، هر سال با آب و هوا و 
به طور کلی با شرایط منطقه کشت شده سازگارتر 
می شوند و شما در نهایت می توانید مناسب ترین و 

سازگازترین ارقام بومی هر منطقه را شناسایی کنید. 

خشکسالي باز هم پیش مي  آید. این دوره بهترین 
زمان تشخیص ژن هاي مقاوم به خشکي است. 
در ایران اولین تجربه بهنژادی تکاملی در مزارع 

کشاورزان و با مشارکت آنها در کرمانشاه و گرمسار 
در پاییز 1387 آغاز خواهد شد. هزاران رقم مختلف 

گندم در 100 متر مربع کشت خواهد شد. مهم 
نیست این آزمایش در یک منطقه انجام شود یا 
در چند منطقه، فقط چند سال پیاپي باید کشت 

و برداشت شود و هر سال ترکیب بذور با آب و 
هواي آن منطقه سازگارتر مي شود. اگر در میان 

این هزاران رقم گندم کشاورزان شاهد رقمي بودند 
که خوب بود، بذرش را انتخاب می کنند و در یک 

ردیف می کارند تا تکثیر و استفاده شود. 
نقش بانک ژن:

به راستي چرا باید نگران کاهش تنوع باشیم؟  
بخش زیادی از تنوع ژنتیکی در بانک های ژن 
) ژرم پالسم( در شرایط دما و رطوبت پایین   

نگهداری می شود. نمونه های ژنتیکی )بذر( هر چند 
مدت یک بار از بانک ژن خارج می شوند و برای 

جوانه  زنی مجدد کشت مي گردند. بذر جدیدی 
که در آخر به دست مي آید، برای نگهدارِی دوباره 

انتخاب می شود.
این نگهداری از یک سو در حفاظت از ارقام خاص 

و گونه  ها و ژن  های مربوط به آنها بسیار مؤثر 
است و از سوی دیگر با قرار دادن بذور در جای 

بسیار خنک، تکامل آنها  در حین نگهداری متوقف 
می شود. به همین دلیل، افراد زیادی از نگهداری 

هم زمان بذور در بانک ژن )خارج از محیط طبیعی( 
و کاشت بذور در مناطق بومي خود )در محیط 
طبیعی(، حمایت مي کنند. به این ترتیب، گیاه 

مي تواند سیر تکاملي خود را طی کند و با شرایط 
اقلیمی در حال تغییر خودش را تطبیق دهد.

از این زاویه، بهنژادی مشارکتی گیاهان مکمل 
خوبی برای نگهداری نمونه ارقام  در بانک ژن است 
چرا که به بذور اجازه  ادامه رشد و نمو و تکامل و 

نیز سازگاری با فنون جدید زراعی، کاربردهای جدید 
و  در نهایت اقلیم های جدید را می دهد.

 مالکيت بذر متعلق به کيست؟
تعدادي شرکت تولید کننده بذر و مواد شیمیایي کشاورزِي چند ملیتي به انحصاري 

کردن گیاهان )یعني اولین حلقه از زنجیره غذایي( از طریق ثبت آنها همانند اختراعات 
صنعتي مشغول شده اند و بر روي بذوري که جوامع کشاورزان به توسعه آن مي پردازند، 

ادعاي مالکیت دارند.
ده شرکت، کنترل بیش از 55%  بازار تجارت بذر دنیا و شش شرکت، 72%  بازار 

آفت کش هاي کشاورزي دنیا را، در اختیار دارند.
ثبت گیاهان همانند اختراعات صنعتي به طور فزاینده اي کشاورزان را از نگهداري و 

تبادل بذور منع مي کند.
آزمایشگاه هاي شرکت هاي چند ملیتي در حال  توسعه بذوري هستند که عمدا" توسط 

مهندسي ژنتیک بعد از برداشت به حالت عقیم هستند)بذور ترمیناتور(. اگر این بذور 
شکل تجاري پیدا کنند، مي توانند تهدیدي براي 1/4 میلیارد نفري باشند که زندگیشان 

وابسته به بذور خود مصرفی است باشد.


