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  به نام خدا
  هاي آبخيز در برنامه هاي توسعه پايدارجايگاه حوزهمعرفي : عنوان مقاله

  دانشجوي دكتراي مرتعداري- محمدرضاسعيدافخم شعرا
اي اعمم كشاورزي، صنعتي، هاي آبخيز به عنوان واحد اصلي براي هر گونه برنامه ريزي توسعهامروزه حوزه :خالصه مقاله
 اند به نحوي كه به نظر مي رسد هرگونه برنامه ريزي بدون در نظر گرفتن محدوديت ها و شناخته شده... شهرسازي و

با ذكر اين مقدمه كوتاه و با يادآوري  .امكانات و خارج از چهارچوب حوزه آبخيز نمي تواند سرانجام مطلوبي داشته باشد
 متحد درباره محيط زيست و توسعه درس ملل كنفران كه با 21ريزي هاي توسعه پايدار براي قرن اين موضوع كه برنامه

-سطوح جديد همكاري بين دولتها، بخشو پي ريزي مشاركت عادالنه جهاني در ابداع  با هدف ريودوژانيرو برزيل،  1992

ابتداً صدور بيانيه جهاني ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه آن حاصل هاي كليدي جوامع و مردم تشكيل شد، كه 
و با كار بر روي اين اصول دستورالعمل توسعه پايدار براي .  اصل تدوين گرديد و به بيانيه ريو موسوم شد27ر بود، كه د

نگاهي دارد به اهميت و جايگاه حوزه با استفاده از منابع موجود در كشور اين مقاله . تهيه گرديد ) Agenda 21 (21قرن
توسعه جمهوري ساله 20برنامه ريزي سند چشم انداز نمودها و رهو نيز  )  Agenda 21 (21هاي آبخيز در دستوركار

  . در مورد آبخيزداري را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است و همچنين برنامه چهارم توسعه كشوراسالمي ايران
تي، اي اعمم كشاورزي، صنعهاي آبخيز به عنوان واحد اصلي براي هر گونه برنامه ريزي توسعه امروزه حوزه:مقدمه

شناخته شده اند به نحوي كه به نظر مي رسد هرگونه برنامه ريزي بدون در نظر گرفتن محدوديت ها و ... شهرسازي و
ريزي هاي توسعه رنامهاز طرفي ب. امكانات و خارج از چهارچوب حوزه آبخيز نمي تواند سرانجام مطلوبي داشته باشد

 ريودوژانيرو برزيل،  با هدف پي 1992اره محيط زيست و توسعه در كنفرانس ملل متحد درب كه با 21پايدار براي قرن 
هاي كليدي جوامع و مردم تشكيل شد، ريزي مشاركت عادالنه جهاني در ابداع و سطوح جديد همكاري بين دولتها، بخش

 گرديد و به  اصل تدوين27كه حاصل آن ابتداً صدور بيانيه جهاني ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه بود، كه در 
. تهيه گرديد ) Agenda 21 (21و با كار بر روي اين اصول دستورالعمل توسعه پايدار براي قرن. بيانيه ريو موسوم شد

گانه بيانيه ريو ناظر به مراعات، مراقبت و حفظ اكوسيستم هاي كره زمين است و اين در حالي است كه كليه 27غالب اصول 
اهميتي كه حوزه هاي آبخيز نظر به . ي است پيوسته رو به زوال مي باشدسان به آنها متكاكوسيستم هاي طبيعي كه حيات ان

ساله 20 و هم در سند چشم انداز توسعه 21و حفاظت از آنها در پايداري اكوسيستم هاي طبيعي دارند، هم در دستور كار
     .كشور و نيز در برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته شده است

اي است، كه با استفاده از اسناد و مدارك موجود در  كميته ملي روش نگارش اين مقاله، روش كتابخانه :روش تحقيق
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان حفاظت محيط زيست كشور، برنامه عمران سازمان ملل توسعه پايدار، 

رد راهبردهاي سند چشم انداز در توسعه پايدار و نيز و اسناد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مو) UNDP(متحد
  .برنامه چهارم توسعه تدوين گرديده است

 مسايل اضطراري مبتالبه جامعه جهاني را بازگو مي كند و هدف آن آماده كردن جهان براي رويارويي 21دستور كار :نتايج
 سياسي كلية كشورهاي جهان در باالترين سطح اين دستورالعمل بيانگر توافق جهاني وتعهدات.  است21باچالشهاي قرن

  .اجراي موفقيت آميز آن دردرجة اول برعهدة دولتهاست. براي همكاري و تعاون در زمينة توسعه ومحيط زيست است
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جامعة بين المللي ميبايست از .  ها وفرايندهاي ملي براي رسيدن به اين هدف ضروري استها، سياستها، طرحژيتاسترا
اي كه مي بايد تشكيالت سازمان ملل در چنين زمينه. شهايي در سطح ملي حمايت كند ودر تكميل آن بكوشدچنين كوش

. به عالوه،الزم است ساير سازمانهاي بين المللي ومنطقه اي ناحيه اي به اين امر ياري رسانند. نقشي كليدي بر عهده گيرد
 برنامه اين .اي غير دولتي وساير گروهها راتشويق كردهمچنين بايد شركت وسيع عامةمردم ودخالت فعال سازمانه

 فصل نگارش يافته، كه بخش دوم آن به حفاظت و مديريت منابع براي توسعه 40در چهار بخش و، )21دستوركار(
نگرش جامع در برنامه ريزي و مديريت منابع : 10فصلمي باشد، كه ) 22 تا 9فصل( فصل14اختصاص يافته است و داراي 

، »مبارزه با بيابان زايي و خشكسالي«مديريت اكوسيستم هاي شكننده: 12مبارزه با جنگل زدايي، فصل: 11فصلزميني، 
و ترويج كشاورزي و توسعه پايدار روستايي، : 14، فصل»توسعه پايدار كوهستان«مديريت اكوسيستم هاي شكننده: 13فصل
روش هاي كامل در مورد توسعه،مديريت و استفاده از حمايت از كيفيت و ذخيره منابع آب شيرين، بكارگيري : 18فصل

اما در برنامه  .يابد مطالعات حوزه هاي آبخيز تحقق ميچهارچوبسرفصل هايي است كه در جمله منابع آب، از 
  نيزدر اين مقاله. ها در محدوده فعاليتهاي مديريت اكوسيستم هاي كوهستاني بيان شده است توسعه آبخيزداري21دستوركار

 كه در مورد توسعه آبخيزداريها و مرتبط با موضوع است،  13فصل فقط به بخشي از ا توجه به محدوديت وقت و نوشتار ب
  .مي پردازيم

    »توسعه پايدار كوهستان«مديريت اكوسيستم هاي شكننده: 13فصل
ابعي كليدي چون كانيها، به عالوه، كوه منشاء من. كوه ها منابع مهمي براي آب، نيرو و تنوع زيستي محسوب مي شود

كوهها به مثابة يكي از اكوسيستمهاي اساسي وشاهدي بر زيست .محصوالت جنگلي و زراعي و همچون تفريحات است
بااين حال، اكسيستمهاي كوهستاني باسرعت . شناسي پيچيده و مرتبط سياره ما براي بقاي اكوسيستم جهاني ضروري هستند

 رود كه اين اكوسيستمها در معرض فرسايش سريع خاك،لغزندگي زمين و نابودي چنين گمان مي. در حال تغيير است
 از لحاظ انساني، فقر فزاينده اي در بين ساكنين كوهستان و افت شديدي .سريع زيستگاهها و تنوع ژنتيكي قرار گرفته است

 اكثر مناطق جهان هستيم، كه  محيطي دردر دانش بوميان مشاهده مي شود، كه در نتيجه آن شاهد تخريب فزاينده زيست
    . جلوگيري از اين امر مديريت متناسب منابع كوهستان و توسعه اجتماعي و اقتصادي اهالي آن را مي طلبد

  وه برنامه هاي اين فصل عبارتنداز محد
  .ايجاد و تقويت دانش درباره زيست شناسي و توسعه پايدار اكوسيستم هاي كوهستاني: 1
  . ها و سايرامكانات معيشتيتوسعه آبخيزداري: 2

جمعيت جهان % 10حدود  .تند با بيوم هاي كوهستاني و تخريب مناطق آبخيز مواجه هسيتقريبا نيمي از جهان به شكل هاي
در مناطق پست و مسطح جلگه اي همجوار زندگي مي كنند، ولي در اين مناطق مشكالت % 40در مناطق كوهستاني و 

براي مثال در تپه هاي آند در امريكاي جنوبي گروه بزرگي از ساكنان كشاورز با . مي خوردتخريب زيستي فراوان به چشم 
مناطق كوهستاني و مرتفع هيماليا، جنوب شرقي آسيا و افريقاي مركزي كه از يا . تخريب سريع منابع زميني مواجه شده اند

يش از حد جمعيت با خطر از دست دادن كشت عامالن اصلي و حياتي توليد كشاورزي به شمار مي روند، به خاطر رشد ب
در بسياري از مناطق مذكور خطر تهديدهاي بزرگ ديگري چون چراي . و زرع زمينهاي حاشيه اي خود روبرو شده اند

فرسايش خاك مي تواند آثار مخربي بر زندگي روستائياني . بيرويه احشام، جنگل زدايي و تنش پوشش زيستي وجود دارد
داقل به چشم حفقر، بيكاري، بهداشت و سالمت در . اند، بگذارداي به كشاورزي ديم وابستههستاني و تپهكه در مناطق كو

ها از طريق تشريك مساعي اهالي محل كليد جلوگيري از عدم توازن تدوين برنامه هاي جامع توسعه آبخيزگاه.مي خورد
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هاي منابع طبيعي زميني، آبي، وري از شالودهو بهرهبراي حفاظت ارتقاي كيفي . در محيط زيست اين مناطق استبيشتر 
از سوي ديگر توسعه ديگر امكانات معيشتي بخصوص از . گياهي و جانوري و منابع انساني بايد نگرشي همه جانبه داشت

وامع  معيارهاي زيستي در بين جءطريق توسعه روشهاي اشتغال زا كه به توليد بيشتر منجر مي شود، نقشي اساسي در ارتقا
  .بزرگ روستايي كه در اكوسيستم هاي كوهستاني زندگي مي كنند برجاي خواهد گذارد

  :اهداف در اين محدوده برنامه عبارتنداز
اطق آبخيز كوهستاني و توسعه برنامه ريزي و مديريت كاربري زمين براي سرزمينهاي قابل كشت و غيرقابل كشت در من )1

  .2000نگهداري توازن در محيط زيست، تا قبل از سالتوده هاي زيستي وافزايش توليد فرسايش خاك،  جلوگيري از
افزايش فعاليتهاي درآمدزا مثل توريسم پايدار، شيالت و كاوش پايدار معادن، بهبود بخشيدن به خدمات اجتماعي و  )2

 .ساختاري بخصوص  براي حفاظت از معيشت مردم محلي و بومي

ورهاي مصيبت ديده براي جبران آثار فجايع طبيعي از طريق روشهاي توسعه ترتيبات تكنيكي و تاسيساتي در كش )3
 . هاي اخطار سريع، تخليه اضطراري مناطق و ذخايرپيشگيرانه، شناسايي نواحي در خطر، نظام

  هافعاليت
   فعاليتهاي مرتبط با مديريت -الف

  .خاك در تمام بخشهاوضع مقرراتي براي جلوگيري از فرسايش خاك و ترويج فعاليتهاي كنترل فرسايش  )1
ها در راستاي تقويت موسسات موجود و هماهنگ نمودن خدمات تاسيس نيروي ضربتي يا كميته هاي توسعه آبخيزگاه )2

 .م سطوحاباني و توسعه روستايي بومي در تمآنها براي حمايت از طرحهاي اصالح دام، جنگداري، باغ

 .طريق وضع قوانين مناسبافزايش تشريك مساعي عمومي در مديريت منابع محلي از  )3

حمايت از سازمانهاي غيردولتي و ساير گروه هاي خصوصي كه در تدارك پروژه هاي عمراني با مشاركت مردم محلي  )4
 .به سازمانها و جوامع محلي كمك مي كنند

فراهم ساختن مكانيزمهايي براي حمايت از مناطق تحت خطر كه قابليت حفاظت از حيات وحش، تنوع گونه هاي  )5
 .يستي و داشتن عنوان پارك ملي را دارندز

انگيزه براي مردم محلي در رعايت مقررات حفاظتي و بكارگيري تكنولوژيهاي ساز توسعه سياستهاي ملي كه زمينه )6
 .موافق با محيط زيست است

 .در پيش گرفتن فعاليتهاي درآمدزا در روستاها و صنايع كشاورزي مثل كشت و برداشت گياهان دارويي )7

 . براي اجراي فعاليتهاي فوق، با در نظر گرفتن ضرورت به كار گيري زنان، مردم محلي و بومي در امر توسعهتعهد )8

   داده ها و اطالعات- ب
نظارت و ارزيابي منظم از ظرفيت ملي و استاني در زمينه توليد اطالعات الزم در جهت اجراي روزمره عمليات را برقرار ) 1

  .اجتماعي پروژه ها را بررسي كنند- ن وسيله تاثيرات زيست محيطي و اقتصادينموده، استمرار بخشند و بدي
داده هاي الزم دربازه نظام توليدي و ديگر امكانات معيشتي روستايي را ايجاد كرده و براي مواردي همچون برداشت )  2

ها، حمل ونقل، امكانات درآمدزايي محصوالت ساالنه و ميوه ها، احشام، دامداري، زنبورداري، شيالت،صنايع روستايي، بازار
  .با احتساب كامل نقش زنان و شركت آنان در فرآيندهاي برنامه ريزي و اجرا، اطالعات الزم را گردآوري كنند

  ايالمللي و منطقه همكاريهاي بين- ج
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قيقاتي المللي مراكز تحالمللي ذيربط از جمله گروه مشورتي بينتقويت موسسات آموزشي و تحقيقاتي بين) 1
اي مثل ، همچنين مراكز تحقيقاتي منطقه)IBSRAM(المللي مديريت و تحقيقات خاكو هيات بين) CGIAR(زراعي

  .المللي توسعه همه جانبه كوهستان در زمينه توسعه آبخيزگاه ها و تحقيقات مربوطهموسسه كوهستاني وودلند و مركز بين
ي كه داراي رشته كوهها و بستر رودخانه هاي مشترك باشند، بخصوص افزايش همكاري و تبادل اطالعات بين كشورهاي) 2

  .در بين كشورهايي كه دچار مصائب كوهستاني و سيالب شده اند
  .ايجاد و حفظ مشاركت با سازمانهاي غيردولتي و ساير گروه هايي كه در زمينه توسعه آبخيزگاه ها فعاليت مي كنند) 3

  ابزارهاي اجرايي
دبيرخانه كنفرانس ميانگين هزينه هاي ساالنه براي اجراي فعاليتهاي اين برنامه را حدود :  هاي ماليبرآورد هزينه -الف
ميليارد دالر آن از طريق جامعه بين المللي بصورت بالعوض پرداخت مي  9/1ميليارد دالر برآورد اوليه نموده كه حدود 13

 بالعوض بستگي به استراتژيها و برنامه هايي دارد كه دولتها هزينه ها و شرايط مالي واقعي از جمله ساير وامهاي. گردد
 تامين مالي برنامه هاي ارتقا سطح معيشت در اكوسيستم هاي كوهستاني را بايستي به عنوان .جهت اجرا تدوين مي كنند

 ).14و3فصلهاي (بخشي از ديگر برنامه هاي معيشتي و ضدفقر كشور منظور داشت

 :ابزارهاي علمي و فني -  ب

بررسي جهات اجراي پروژه هاي آزمايشي براي ادغام حفاظت زيست محيطي و عمليات عمراني با تاكيد خاص ) 1
  .بر تعدادي از روشهاي سنتي مديريت محيط زيست كه بر آن تاثير مثبت مي گذارد

 محلي، زنان و مردان ايجاد تكنولوژي الزم براي شرايط آبخيزگاه ها و مزارع به شكل مشاركتي و با حضور ) 2
  .محققين و مامورين ترويج كشاورزي كه اجراي آزمايشهاي الزم را در مزارع بر عهده بگيرند

روشهاي حفاظت گياهي براي مقابله با فرسايش خاك، كنترل رطوبت، تكنولوژيهاي بهينه بسط تكنولوژي ) 3
  .  قابل اجرا باشدبرداشت، توليد علوفه و كشاورزي ارزان قيمت جنگلي كه به آساني توسط مردم محلي

   توسعه منابع انساني- ج
بهسازي و ترويج روشي چند منظوره و فراگير براي آموزش و توزيع دانش در بين مردم محلي درباره مسايل ) 1

وري از زمينهاي قابل و غيرقابل كشت،نگهداري خطوط لوله و گوناگون از قبيل نظامهاي توليد خانگي، حفاظت و بهره
  .زيرزميني، مديريت احشام، شيالت، كشاورزي جنگلي و باغبانيبازپروري آبهاي 

  .و ساختار) انرژي(توسعه منابع انساني از طريق ايجاد امكانات دسترسي به آموزش، نيرو) 2
كنولوژيهاي ا در كنار جديدترين تنهز فجايع طبيعي و جبران آاي براي پيشگيرافزايش آگاهيها و آمادگيهاي محلي ) 3

  .بيني سوانح پيش واخطار سريع
المللي و منطقه اي ذيربط به توسعه و تقويت  شايسته است دولتهاي ذيصالح با پشتيباني سازمانهاي بين: ايجاد ظرفيت-د

اجتماعي، - مراكز ملي مديريت آبخيزگاهها برخيزند تا از طريق نگرشي همه جانبه به ابعاد زيست محيطي، اقتصادي
، مجريان، كاركنان و كشاورزاني كه در توسعه رايي را تشويق نموده از سياستگذارانتكنولوژيكي، قانوني، مالي و اج

همچنين شايسته است بخش خصوصي و جوامع محلي، با همكاري دولتهاي . آبخيزگاهها مي كوشند حمايت كرده باشند
راي توسعه و حمايت از ملي، توسعه زيرساختهاي محلي، از جمله شبكه هاي ارتباطي، توسعه كالن و خرد منابع آبي ب

   .صنايع روستايي و دستيابي به بازار را مد نظر قرار دهند
  جمهوري اسالمي ايران ساله 20آبخيزداري و مباحث مرتبط با آن در سند چشم انداز 
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نويس دوم به عنوان سند پيشنهادي راهبردهاي ملي توسعه پايدار براي اعضاي كميته  پيشبندي نظرات،  پس از جمع
سند نهايي راهبردهاي ملي پس از انجام اصالحات و تأييد نهايي مسئوالن، . توسعه پايدار كشور ارسال گرديدملي 

 در تدوين .عنوان فعاليتي در جهت مشاركت در يك تعهد جهاني ارائه گرديد توسعه پايدار جمهوري اسالمي ايران، به
» وجوه اجتماعي«، »وجوه اقتصادي«، » زيستوجوه منابع طبيعي و محيط« با عناوين  وجه4سند چشم انداز 

 »وجوه منابع طبيعي و محيط زيست« مختلف خصوصا در هووجدر ذيل در نظر گرفته شده است كه  »نهاديوجوه «و
  .  آن در مورد حوزه هاي آبخيز و آبخيزداري مباخثي آمده استراهبردهايو 

لي در ذيل پاراگراف مربوط به پيشگيري و مبارزه با تخريب بيابان گستري و خشكساتوسعه پايدار در بخش در راهبردهاي 
  : سرزمين، در مورد آبخيزدراي چنين آمده است

  .ويژه در مناطق باالدست و پرشيب هاي آبخيزداري به جلوگيري از فرسايش خاك و تخريب منابع پايه و توسعه فعاليت* 
  همچنين توصيه هاي ديگر اين بخش نظير 

  ريب سرزمينجلوگيري يا كاهش تخ •
 احياي اراضي تخريب شده به طور جزئي •

 وري عوامل و منابع توليد در بخش آب و كشاورزي برداري از سرزمين و توجه جدي به افزايش بهره اصالح نظام بهره •

 خشك طور كلي پوشش گياهي در اراضي خشك و نيمه ها و مراتع و به برقراري و اعمال حفاظت پايدار جنگل •

ها در اراضي تحت تأثير پديده  هاي جنگلي و مرتعي و احداث كمربندهاي سبز گياهي و بادشكن ششاحيا و توسعه پو •
 گستري بيابان

 ويژه در فعاليت غيركشاورزي بخشي به اشتغال در روستاها به تنوع •

 هاي اقتصادي گذاري بر روي فعاليت بهبود وضع معيشتي و اقتصادي جوامع محلي و روستايي با هدايت و سرمايه •
 سازگار 

  نيافته  هاي راهبردي ساختاري و عملياتي براي توسعه مناطق توسعه تهيه و اجراي برنامه •

هاي كشاورزي با شرايط  منظور سازگار نمودن فعاليت هاي مناسب به تدوين برنامه جامع الگوي كشت و انتخاب گونه •
 خشك آب و هوايي و منابع آبي در مناطق خشك و نيمه

 هاي نيازمند مصرف آب زياد در مناطق كم آب كشور  پروژهجلوگيري از اجراي •

 گيري از نزوالت آسماني  شناسايي و احياي دانش بومي در زمينه بهره •

 منظور تسريع در نفوذپذيري آب هاي كوچك آبي و خاكي در اراضي كوهستاني به ايجاد سازه •

  .مه ريزي و عملياتي شوددر صورتي موفقيت آميز خواهد بود كه در قالب حوزه هاي آبخيز برنا
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هاي  هماهنگي بين مجموعه دستگاه در پاراگرافي كه به ها و مراتع توسعه پايدار در بخش جنگلدر ذيل راهبردهاي 
 توصيه شده مند بر منابع طبيعي كشور هاي منابع طبيعي با اعمال مديريت يكپارچه و نظام اجرايي اثرگذار بر عرصه

  : آمده است

هاي  هاي آبخيز و تعيين نقش و جايگاه هر يك از دستگاه هاي توسعه و يكپارچه حوزه رنامهتهيه و تدوين ب *
  مسئول

 اراضي ي و در برنامه هاي حفاظت از منابع خاك و آب و احيا راهبردهاي توسعه پايدار در بخش كشاورزيدر
ه از منابع آب مواردي به بحث مخروبه كشاورزي و سازماندهي زمين و نيز بهبود و اصالح نظام بهره برداري بهين

  . آبخيزداري توجه شده است

  هاي آبخيزداري در اراضي پرشيب و باالدست  پوشش گياهي و توسعه فعاليتيتوجه به حفاظت و احيا •

 برداري از منابع آب  هاي مناسب بهره بهبود مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي و ايجاد تشكل •

اي و انحرافي، تغذيه  هاي مختلف مانند احداث بندهاي ذخيره ستفاده از روشها با ا  سيالبنجلوگيري از هدررفت •
 ها و پخش سيالب مصنوعي آبخوان

هاي مديريت يكپارچه منابع آب در حوزه آبخيز به منظور ايجاد و ارتقاي هماهنگي بين  تدوين و اجراي طرح •
هاي آبياري و زهكشي در مناطق  ههاي توسعه منابع آب، آبخيزداري در مناطق باالدست و احداث شبك طرح

 پايين دست

  .  تخريب محيط زيست و منابع طبيعي را معلول فقر مي دانداهبردهاي توسعه پايدار در بخش فقرهمچنين در ذيل ر

هاي خود را نسبت  هاي گذشته، نگراني و دغدغه المللي از جمله سازمان ملل متحد، طي دهه هاي بين بسياري از نهاد* 
هاي  ها و كنفرانس به موضوع فقر و تبعات ناشي از اين پديده از جمله تخريب فزاينده محيط زيست را در نشست

  .  اندمتعدد ابراز نموده

فقر جهاني و مشكالت و معضالت ناشي از آن از جمله تخريب فزاينده محيط كه امروزه اين مساله بديهي است * 
ها را با مشكالت  زيست تابع هيچ حد و مرزي نبوده و عوارض آن سرتاسر جهان را در نورديده و بسياري از دولت

   .جدي مواجه نموده است

زيست و تخريب  قر باعث تخريب محيطكنند و طي آن ف صورت يك چرخه معيوب همديگر را تقويت مي  به اين امر*
ها و  نظير تخريب جنگل(تخريب فزاينده محيط زيست . شود زيست نيز باعث فقر بيشتر و انحطاط جوامع مي محيط
  .نمايد بيشترين آسيب را متوجه افراد فقير مي) مراتع

 و در عمل مانعي جدي افكند موضوع فقر بيشتر از آن جهت اهميت دارد كه حيات اجتماعي را به مخاطره مي* 
  .نمايد زيست ايجاد ميهاي حفاظت از محيط  ها از جمله سياست ها و سياست در اجراي بسياري از برنامه

كه فقر در جوامع انساني وجود داشته باشد، بحث در مورد حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي با  مادامي* 
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  .شود هاي جدي از سوي اقشار فقير مواجه مي مخالفت

در كشورهاي در حال توسعه بخش زيادي از معضالت زيست محيطي از ضعف كاركردهاي اقتصادي و وجود * 
هاي  ها و مراتع، آلودگي شديد هوا، آلودگي آب بروز معضالتي نظير تخريب فزاينده جنگل. شود فقر ناشي مي

 كاركردهاي اجتماعي و سطحي و زيرزميني، فرسايش شديد خاك و غيره جملگي نه علت، بلكه معلول ضعف
  . اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است

ويژه در مناطق سردسير بسياري از  به طور نمونه، به علت نياز به سوخت در بسياري از مناطق روستايي كشور به* 
هاي مخرب  ك و سيالبها را در مقابل فرسايش خا هايي هستند كه آن روستانشينان ناگزير به قطع درختان و بوته

 . كنند حفظ مي

رويه جمعيت، فقر و اتكاي بيش از حد جوامع روستايي به منابع طبيعي باعث شده است تا تخريب  افزايش بي* 
محيطي در  ترين معضالت زيست ها و مراتع به عنوان يكي از مهم رويه از جنگل برداري بي ويژه بهره منابع طبيعي به

هاي مخرب و رسوبگذاري در  صورت فرسايش شديد خاك، افزايش سيل بهن امر خود را  كه اي.كشور مطرح گردد
 . شود پشت سدها نمايان مي

 
  70 تا 30 روند افزايش سيل در كشور طي دهه -2نمودار 

 1380ريزي   و معادن، سازمان مديريت و برنامهدفتر امور صنايع) برنامه چهارم ( بررسي عملكرد گذشته، تبيين وضع موجود و چشم انداز آينده بخش محيط زيست : مأخذ

  
  برنامه چهارم توسعه آبخيزداري در 

  :استگرديده تهيه و تدوين و ارائه ذيل در سه سطح اليحه برنامه چهارم توسعه 

باشد كه از هفت   شامل اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ميسطح اول 

باشد و توسط رياست محترم جمهوري  ماده تشكيل گرديده است كه مصوب هيئت وزيران مي ٢٤٧ده فصل و بخش و پانز

  . اسالمي ايران به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده است

در اين سطح كليه دستگاههاي . و استاني است) فرابخشي( سند برنامه شامل سندهاي توسعه بخشي، ويژه سطح دوم

 تهيه و تدوين و به تصويب هيئت 1383اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداكثر تا پايان سال اند  اجرايي موظف
  .....هاي ساالنه خواهند بود ها و بودجه اين اسناد در واقع مبناي اصلي تهيه و تنظيم برنامه. وزيران برسانند
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جراي سندهاي توسعه است كه تسهيل هاي اجرايي و مديريت ا  سند برنامه چهارم، شامل تهيه آيين نامهسطح سوم

  .باشد كننده اجراي احكام برنامه مي
بسترسازي براي رشد (فصل اولو ) رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني(بخش اول، در سطح اول

 فصل، )اي حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه(بخش دوم و در 39 و 38مواد ) سريع اقتصادي

 : آمده است118ماده ) حفظ محيط زيست(پنجم

دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع : 38ماده 
هاي آبريز با لحاظ  و توأمان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه

ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي  اي برنامه سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه آگاه,  آبنمودن ارزش اقتصادي
  :زير تحقق يابد

توزيع مكاني و زماني منابع آب، در تهيه طرحهاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين، ,  محدوديت كمي و كيفي-الف
  .هاي آبريز لحاظ گردد در محدوده حوزه

ريزي توسعه اقتصادي و  هاي آبريز، به عنوان قلمرو مؤثر دربرنامه هاي حوزه استاني، محدودههاي توسعه   در برنامه- ب
  .اجتماعي مورد توجه قرار گيرد

برداري،  گذاري، براي بهره هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه  ارزش اقتصادي آب، در هر يك از حوزه- و
  .منظور گرددهاي بخشهاي مصرف  حفاظت و بازيافت در برنامه

نقش مشاركت مردم و , برداري و حفاظت كمي و كيفي منابع آب ريزي، بهره  در جهت تمركززدايي در برنامه- ز
  .هاي آبريز تقويت شود سازمانهاي محلي در حوزه

دست و  هاي آبياري و زهكشي در پايين  هماهنگي زماني در تهيه و اجراي طرحهاي مكمل تأمين آب نظير شبكه- م
   آبخيزداري در باالدست سدهاي مخزني طرحهاي

 ها در چرخه مصرف  شور و غير متعارف و بازچرخاني پساب ريزي و ساماندهي استفاده از آبهاي شور و لب برنامه - ن

  هاي اجرايي مديريت خشكسالي و سيالب  تهيه و تدوين برنامه -س
,  محورهاي زير با رويكرد توسعه پايداردولت موظف است، برنامه توسعه بخش كشاورزي را مشتمل بر: 39 ماده

ظرف شش ماه پس از تصويب اين , خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و تأمين امنيت و ايمني غذايي
  :اليحه تهيه و از سال اول برنامه چهارم، به مرحله اجرا در آورد

ز، با تأكيد بر اجراي عمليات آبخيزداري و هاي آبري  نگرش سيستمي به منابع آب و خاك كشور و مديريت حوزه-الف
تجهيز و نوسازي , سازي يكپارچه, جلوگيري از تغيير كاربري اراضي با مكانيزاسيون, دار توسعه باغات در اراضي شيب
, پرورش طيور و آبزيان, گسترش زيربناهاي كشاورزي نوين و مجتمعهاي دامپروري, اراضي در ابعاد فني و اقتصادي

سازي  سازي براي ذخيره ظرفيت,  و كيفي محصوالت كشاورزي، مطابق با اقالم سبد مطلوب غذاييارتقاي كمي
  محصوالت اساسي

 و توسعه پايدار منابع ، احيابرداري از منابع طبيعي كشور را جهت حفاظت دولت مكلف است، برنامه بهره: 118ماده 
  :طبيعي با در نظر گرفتن محورهاي زير به اجرا درآورد

  برداري متناسب با ظرفيت قابل تحمل محيط و توان تجديدپذيري منابع  بهره-الف
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مند منابع طبيعي، در چارچوب تدوين برنامه مديريت چند حوزه آبخيز با همكاري و   مديريت يكپارچه و نظام- ب
  .مشاركت بخش عمومي و مردمي

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي  اسناد توسعه بخشي و فرابخشي ، اليحه برنامه چهارم توسعهومددر سطح 
محور اول با عنوان  هم درن شده كه يمحور تبي 12تهيه، تدوين و ارائه گرديده است، در جمهوري اسالمي و فرهنگي 

آبخيزداري بحث به  است »حفظ محيط زيست«در ذيل محور پنجم كه  و هم » بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي« 
  :چنين آمده است  مديريت منابع آب-6-4ذيل ور اول  در مح .پرداخته است

  وري آب  افزايش بهره-الف

  هاي مرزي و مشترك مهار و كنترل منابع آب حوضه            -

   حفاظت و پايداري كمي و كيفي منابع آب- ب

  هاي با بيالن منفي و كيفيت نامناسب  تعادل بخشي آبخوان           -

  اي اي و سازه  و برداشت از طريق تمهيدات غيرسازهايجاد تعادل بين تغذيه           -

افزايش منابع در دسترس براي ترميم منابع آبي از طريق استفاده تلفيقي از آبهاي سطحي و زيرزميني، مهار آبهاي            -
  خروجي از كشور با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك، تغذيه مصنوعي، پخش سيالب، سدهاي زيرزميني و

  بكارگيري روشهاي نوين استحصال آب

هاي آبخيزداري در سدهاي موجود و در دست ساخت به منظور جلوگيري از فرسايش  اولويت در اجراي برنامه           -
  و رسوبگذاري و حفظ پوشش گياهي و كاهش سيالب

  هاي كشور  ها و سواحل و مسيل تعيين بستر و حريم، آزادسازي و حفاظت رودخانه           -

  : در ذيل برنامه هاي آبخيزداري آمده استو 

هاي آبخيز با تاكيد بر تدوين نظامهاي  ريزي براي حوزه هاي منابع طبيعي در قالب برنامه مديريت جامع بر عرصه           -
  برداري مناسب  بهره

   ساختمانهاي باالدست سدهاي ساخته شده و در دست تقويت و توسعه عمليات آبخيزداري در حوزه           -

برداران  برداري و اجراي طرحهاي آبخيزداري با منافع و معيشت جوامع محلي و بهره پيوند منافع حاصل از بهره           -
  عرفي

هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و تغذيه  اجراي عمليات پخش سيالب در حوزه           -
  آبخوانها 

  آبخيزداري با اولويت در مناطق بحراني فرسايش و رسوب اجراي عمليات            -

 .....هاي آب و خاك  اي در زمينه  توسعهبسط و گسترش تحقيقات كاربردي و هاي كاربردي برنامه پژوهش همچنين در
  .پيش بيني شده است .....جنگل و مرتع و آبخيزداري،
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  : موارد زير ذكر گرديده استش آبدر بخ ها برنامه سياستگذاري، مديريت و نظارت بر فعاليتدر 

  هاي الزم جهت مديريت جامع و توامان عرضه و تقاضاي آب  ايجاد زمينه -

  هاي آبريز نگر و به هم پيوسته در حوضه ايجاد ساختار مناسب جهت اعمال مديريت جامع - 

  يز هاي آبر نفعان در حوضه تقويت مباني مديريت بخش آب براساس مشاركت هر چه سريعتر ذي - 

  گانه كشور  هاي آبريز سي هاي جامع آب در حوضه تهيه و اجراي برنامه   -

هاي  هاي آبياري و زهكشي و برنامه سازي و تامين آب با شبكه همزماني و هماهنگي در اجراي طرحهاي ذخيره   -
  دست هاي پايين برداري بهينه و نگهداري شبكه آبخيزداري حوضه باالدست و ايجاد نظام بهره

برداري تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني براساس ظرفيتهاي موجود و انواع مصارف در راستاي احياي  بهره   -
  آبخوانها با بيالن منفي و اصالح نسبت به مصارف آبهاي سطحي و زيرزميني 

  ف ويژهجهت مصار) آوري باران آبهاي فسيلي، شور و لب شور، جمع(برداري از آبهاي غيرمتعارف  بهره   -

هاي آبريز كشور  ايجاد نظام مديريت جامع منابع آب كشور براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوزه   -
  و اجراي آن در حوزه كرخه 

هاي آبريز و جبران افت  اي جهت حفاظت و تعادل بخش كمي و كيفي منابع و مصارف آب در حوضه اقدامات سازه  - 
  ي و استقرار مديريت ريسك هاي زيرزمين سطح آبخوان

هاي تغذيه مصنوعي و پخش سيالب در مناطق  تقويت آبخوانهاي زيرزميني با بيالن منفي از طريق اجراي پروژه   -
  مستعد

  ها و سواحل مرزي و داخلي تقويت عمليات حفاظت و مهندسي رودخانه و تعيين حريم و بستر رودخانه   -

گذاري بعدي در مخازن،  اي جلوگيري از فرسايش و تخريب خاك و رسوبهاي آبخيزداري در راست اجراي طرح   -
  ها ها و تنظيم رژيم رواناب آبراهها، سواحل و رودخانه

اي جهت حفاظت و تعادل بخشي كمي و كيفي منابع و مصارف آب و جبران افت  اتخاذ تدابير و اقدامات غيرسازه   -
   سطح آبخوانهاي زيرزميني و استقرار مديريت ريسك

بازنگري در قوانين و مقررات مرتبط  مشاركت و ارتقاي فرهنگ و اخالق زيست محيطيبه ممظور در ذيل محور پنجم 
نظير (با آنها هاي مرتبط  محيطي، نهادهاي مدني، جوامع محلي و تشكل هاي غيردولتي زيست با نحوه فعاليت تشكل

  . آمده استمديريت مشاركتيراستاي تقويت در، يزداريهاي آبخ محيطي،تعاوني هاي زيست هاي آب بران،تعاوني تشكل

  :، موارد زير آمده استآب-حفاظت و احياء منابع طبيعيهمچنين در بند مربوط به 

 هاي آبريز منتخب مبتني بر ساختار مديريت مشاركت مدارانه استقرار مديريت يكپارچه منابع آب در حوضه* 

 تلف براساس الگوي مصرف پايدارهاي مخ برداري از منابع آب در بخش بهره*

  استقرار و توسعه نظام پايش و كنترل كيفيت منابع آب*
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  تدوين اجراي برنامه جامع مديريت كيفيت و ريسك منابع آب* 

  )ها سهم آب زيست بوم(تخصيص سهم اكولوژيك آب *

  بحث و نتيجه گيري

، بنابر شواهد و مدارك ارائه شده هدة دولتهاستدردرجة اول برعبرنامه هاي توسعه پايدار با توجه به اينكه اجراي  •
امه هاي مربوطه تالش الزم نچنين بنظر مي رسد كه جمهوري اسالمي ايران تاكنون از نظر تدوين و تبيين قوانين و آئين

  .را انجام داده است
ار خصوصا در بخش بايستي توام و هماهنگ با ساير برنامه هاي مربوط به توسعه پايدآبخيزداري برنامه هاي توسعه  •

. بديهي است تالش هاي آبخيزداري به تنهايي نمي تواند متضمن توسعه پايدار در اين بخش شود. منابع آب ديده شود
 .نگاه سيستمي به برنامه ها و اجراي تخصصي آنها موفقيت هاي برنامه را افزايش مي دهد

اهالي محل كليد جلوگيري از عدم توازن ي و مشاركت بكارگيرها از طريق برنامه هاي جامع توسعه آبخيزاجراي موفق  •
 .بيشتر در محيط زيست اين مناطق است

افزايش فعاليتهاي درآمدزا مثل توريسم پايدار، شيالت و كاوش پايدار معادن، بهبود بخشيدن در برنامه هاي آبخيزداري  •
 . لحاظ شودوميبه خدمات اجتماعي و ساختاري بخصوص  براي حفاظت از معيشت مردم محلي و ب

 .دارير زمينه توسعه آبخيزد ها NGOهشي و پژوتقويت موسسات آموزشي و ايجاد و  •

ايجاد تكنولوژي الزم براي شرايط آبخيزگاه ها و مزارع به شكل مشاركتي و با حضور زنان و مردان محلي، محققين و  •
 . بگيرندرا در مزارع بر عهده مامورين ترويج كشاورزي كه اجراي آزمايشهاي الزم 

گياهي براي مقابله با فرسايش خاك، كنترل رطوبت، تكنولوژيهاي بهينه پوشش بسط تكنولوژي روشهاي حفاظت  •
 . برداشت، توليد علوفه و كشاورزي ارزان قيمت جنگلي كه به آساني توسط مردم محلي قابل اجرا باشد

 پروژه ترسيب كربن در خراسان جنوبي در حال ه دركمثل آنچه (افزايش آگاهيها و آمادگيهاي محلي از طريق توسعه منابع انساني •
 .)اجراست

هاي اجرايي  هماهنگي بين مجموعه دستگاهو  ها و مراتع توسعه پايدار در بخش جنگلراهبردهاي  منظور تحقق به •
هاي  تهيه و تدوين برنامه«مند بر منابع طبيعي كشور هاي منابع طبيعي با اعمال مديريت يكپارچه و نظام اثرگذار بر عرصه

 همچنين .انجام گيرد »هاي مسئول گاه هر يك از دستگاههاي آبخيز و تعيين نقش و جاي توسعه و يكپارچه حوزه
هاي آبخيز با تاكيد بر تدوين نظامهاي  ريزي براي حوزه هاي منابع طبيعي در قالب برنامه مديريت جامع بر عرصه

 . تدوين و اجرا شودبرداري مناسب بهره

هاي توسعه  ماهنگي بين طرحآبخيز ههاي هاي مديريت يكپارچه منابع آب در حوزه  تدوين و اجراي طرحدر  •
 .ت لحاظ گرددهاي آبياري و زهكشي در مناطق پايين دس منابع آب، آبخيزداري در مناطق باالدست و احداث شبكه

كنند  صورت يك چرخه معيوب همديگر را تقويت مي بهاز آنجايي كه  فقر و تخريب محيط زيست و منابع طبيعي  •
در ، شود نيز باعث فقر بيشتر و انحطاط جوامع ميي محيطمنابع  و تخريب  يمحيطمنابع  طي آن فقر باعث تخريب كه

اهالي به منظور برطرف نمودن  توجه به اثرات اجتماعي، اقتصادي و معيشتيهاي آبخيزداري  تدوين و اجراي طرح
 .اين پديده شوم بايستي مدنظر قرار گيرد
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مثل رودخانه اترك در مرز (. اولويت قرار گيرد درمرزي و مشتركآبخيز هاي  هزمهار و كنترل منابع آب حو  •
 .)خليج فارس مي ريزند رودخانه هايي مجاور با مرز عراق و رودخانه هايي كه به - تركمنستان

هاي آبخيزداري در سدهاي موجود و در دست ساخت به منظور جلوگيري از فرسايش و  اولويت در اجراي برنامه •
 رسوبگذاري و حفظ پوشش گياهي و كاهش سيالب

 .گانه كشور يز سيخهاي آب هزهاي جامع آب در حو تهيه و اجراي برنامه •

  :پيشنهادات
 و ترويج فرهنگ منابع طبيعي و معرفي و ترويج بهره ويت مراكز ملي منابع طبيعيبراي ايجاد ظرفيت توسعه و تق •

»  ايران دانشگاه هايترويج و آموزش منابع طبيعي در«تحصيليايجاد رشته برداري هاي غيرمخرب از منابع محيطي 
 .پيشنهاد مي شود

هاست، پيشنهاد مي شود كه وفقيت برنامهبا توجه به اينكه نگاه سيستمي به برنامه ها و اجراي تخصصي آنها ضامن م •
مديران و تصميم گيران ارشد منابع طبيعي كشور و بخش هاي تابعه از جمله آبخيزداري از بين كساني انتخاب شوند كه 

 . باشند و تجربه كاري و مديريتيداراي تخصص منابع طبيعي

  : منابع مورد استفاده
برنامه ( زارش عملكرد گذشته، تبيين وضع موجود و چشم انداز آينده بخش محيط زيست گ). 1382(ريزي  سازمان مديريت و برنامه -1

 .ريزي  سازمان مديريت و برنامه:تهران). چهارم توسعه

                                 گزارش عملكرد گذشته، تبيين وضع موجود و چشم انداز آينده بخش جنگل، مرتع و آبخيزداري ). 1382(ريزي  سازمان مديريت و برنامه -2
 .ريزي سازمان مديريت و برنامه:  تهران).برنامه چهارم توسعه( 

). برنامه چهارم توسعه(گزارش عملكرد گذشته، تبيين وضع موجود و چشم انداز آينده بخش آب ). 1382(ريزي  سازمان مديريت و برنامه -3
  . ريزي هسازمان مديريت و برنام: تهران

  . مبارزه با فقر، بانك جهاني2000-2001گزارش توسعه جهاني ). 1381(ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه -4

  .ريزي سازمان مديريت و برنامه: تهران. برنامه مبارزه با فقر). 1379(ريزي  سازمان مديريت و برنامه -5

  .انتشارات شعرا. ي در روند توسعه پايداراكوسيستم هاي بيابان. 1386.  سعيدافخم شعرا، محمدرضا-6

) ز( سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، موضوع بند -7

 برنامه ريزي و مديريت اقتصاد وزيران،معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر  هيئت5/5/1384قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 155ماده 

  . كالن، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي
 .ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه. ساله جمهوري اسالمي ايران انداز بيست  سند نهايي چشم-8

انتشارات سازمان حفاظت . 21رترجمه كنفرانس سازمان ملل در باره محيط زيست و توسعه،دستوركا. 1377.  طراوت،حميد وسيدامير ايافت-9

  .محيط زيست با همكاري برنامه عمران ملل متحد
10- http://www.un.org/copyright.htm. 15 December 2004 

11- REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND 
DEVELOPMENT*. (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992). Date last updated: by DESA/DSD . Copyright © 
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