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سرمقاله: 
به بهانه هفته منابع طبيعى
خوشتر آن باشد كه سر دلبران

گفته آيد در حديث ديگران
هفته منابع طبيعى فرصتى است مغتنم تا 

اقدامات و عملكرد متوليان امر در انجام وظايف 
و توسعه منابع طبيعى كشور مورد نقد و ارزيابى 

قرار گيرد و چه خوشتر اگر كه اين نقد و 
ارزيابى نه توسط مديران دولتى اين بخش، 

بلكه توسط دست اندركاران غيردولتى صورت 
گيرد. موسسه توسعه پايدار و محيط زيست 

بعنوان يك سازمان مردم نهادى كه سى سال 
است در زمينه مديريت پايدار و مردمى منابع 
طبيعى كشور مى كوشد، ضمن ارج نهادن بر 

تالش و مجاهدت ستودنى افرادى كه در جهت 
حفظ و صيانت از منابع طبيعى كشور حتى 

از جان خود دريغ ننموده اند، مهمترين چالش 
عمده اين بخش را عدم وجود برنامه جامع و 
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عملياتى در جلب مشاركت واقعى جوامع تحت 
تاثير مى داند. اگرچه واژه مشاركت مردمى از 

كثرت تكرار به كليشه اى قديمى بدل شده 
است ولى نگاهى گذرا به برنامه هاى اجرايى و 
نظام بودجه ريزى اين بخش نشان دهنده اين 
است كه طرح ها و برنامه ها تا چه حد دولتى 
و يكسويه تعريف مى گردند. شايد گره اصلى 
اين معضل در اين باشد كه به بهره برداران 

محلى غالباً به چشم دريافت  كنندگاِن منفعل 
طرح هاى منابع طبيعى نگريسته مى شود. بر 

اين اساس كارشناسان دولتى و بخش مشاوران 
خصوصى خود به طراحى و تدوين پروژه  ها و 

تعيين فعاليت  ها مشغول ميشوند و گاهى و قت  
ها نيز براى بازديد و مشورت با مقامات محلى 
و آگاه ساختن آن ها از طرح  هاى تصويب  شده 
به مناطق مورد نظر مى روند و از مردم محلى 

تنها براى اجراى پروژه ها دعوت مى كنند. 
بدين ترتيب و عليرغم توصيه هاى مؤكدى كه 
در اسناد باالسرى كشور چون قانون اساسى، 

چشم انداز بيست ساله، برنامه هاى توسعه اى و 
برنامه اقدام ملى مقابله با بيابانزايى در خصوص 

كاهش تصدى گرى دولت و ايجاد فضاى 
مناسب جهت مشاركت گسترده سازمان هاى 

جوامع مدنى و بومى صورت گرفته است، 
برنامه  ريزى براى توسعه منابع طبيعى همچنان 

جهانى اخبار 

به چهارمين خبرنامه Drynet خوش آمديد.  
اين خبرنامه بخشي از فعاليت هاي مربوط به 
پروژه Drynet مي باشد كه به موضوعات 
بين المللي، منطقه اي و ملي مرتبط با مناطق 
خشك مي پردازد.  در اين شماره در بخش 
رويدادهاي جهاني، به ارائه مطالبي پيرامون 

عملكرد كميته ارزيابي پيشرفت اجراي كنوانسيون 
(CRIC) و برنامه اقدام ملي كشورهاي عضو اين 

كنوانسيون (NAPs)، خواهيم پرداخت. 
سوال مورد بحث اين است كه جايگاه و نقش 
جوامع مدني در اين فرآيند چگونه تعريف شده 

است؟ 

در بخش منطقه اي و ملي عالوه بر درج اخبار 
و رويدادهاي مرتبط، مقاالت و گزارش هاي 

مختلفي در مقوله تخريب سرزمين و 
خشكسالي، كه برگرفته از مطالب ارسال شده 
به دفتر موسسه توسعه پايدار و محيط زيست 

مي باشد، ارائه خواهد شد.  همچنين به 
مناسبت گراميداشت هفته منابع طبيعي مطالب 

ويژه اي در اين خبر نامه درج شده است.
ما ضمن تشكر و قدرداني از كليه افرادي كه با 

ارائه مطالب خود به پربار نمودن اين خبرنامه 
كمك نموده اند، مشتاقانه منتظر دريافت 
ديدگا ه ها و نقطه نظرهاي شما مي باشيم.

با رويكردى از «باال به پايين» صورت مى گيرد 
و عمال هيچ امكانى براى نقش  آفرينى و به 
رسميت شناختن سازمان  هاى جوامع مدنى 
و بومى وجود ندارد. در حال حاضر آنچه كه 

در عمل بعنوان مشاركت در برنامه هاى منابع 
طبيعى تلقى مى شود اغلب شامل نيروى 

كار رايگان و افتخارى و يا مشاركت مردم 
بعنوان مجرى (و نه صاحب، طراح و مدير) 

طرح هاى منابع طبيعى است. در صورتى كه 
گروه هاى  مفهوم  اساس  بر  را  مشاركت  بنياد 
بويژه جوامع بومى و محلى بدانيم،  ذينفع و 

گروه  اينكه  از  عبارتست  آن  مفهومى  شاخص 
كه  به حالتى برسد  جامعه بومى و محلى  يا 
در تصميمات گرفته شده داراى نقش و نفع 

بوده و داراى قدرتى باشد كه بتواند اين 
قرار دهد و حتى  را تحت تاثير  تصميمات 

آنها را كنترل نمايد. بنا بر اين مشاركت در 
منابع طبيعى عبارت خواهد بود از اينكه جوامع 
بومى و محلى گروه هاى ذينفع و تصميم گيرنده 
هستند و در نتيجه مشاركت آنان در اين عرصه 
نبايد اتفاقى، تشريفاتى، اجبارى و يا محدود به 
همكارى باشد. در عوض بايد كل فرايند عمل 
اعم از برنامه ريزى، اجرا، مديريت و ارزشيابى و 
تقسيم منافع را شامل شود. انتخاب اين تعبير 

از مشاركت با اين استدالل صورت مى گيرد 

كه تعابيرى كه تا كنون از مشاركت عملى در 
طرح هاى منابع طبيعى وجود داشته چندان 

موفقيت آميز نبوده و آمارهايى كه در ارتباط با 
روند تخريب عرصه هاى منابع طبيعى اعالم 

مى شود گواهى بر اين مدعا مى باشد. 
اگرچه بر اساس وظايفى كه براى متوليان 

دولتى عرصه هاى منابع طبيعى كشور تعيين 
گرديده است حفاظت و صيانت از عرصه هاى 
منابع طبيعى بعنوان وظيفه اى حاكميتى تلقى 

شده ولى بايستى پذيرفت كه اعمال اين 
حاكميت بدون مقبوليت از سوى جوامع بومى و 
محلى هيچگاه امكان پذير نخواهد بود. در واقع 

در زمان گذشته فرهنگ منابع طبيعى جزو 
الينفك معارف عمومى مردم در جوامع بومى 

بوده ولى در اثر مداخالت دولتى و كارشناسى تا 
حد زيادى تضعيف شده است. 

به اميد روزى كه هفته منابع طبيعى تبديل به 
فرصتى شود كه ما كارشناسان اعم از دولتى 
و دانشگاهى و غيره براى يادگيرى مجدد از 
مردم بسيج شويم و به دامن جوامع بومى و 

به ويژه ريش سفيدان و گيس سفيدان به عنوان 
آموزگاران برحق و دانا پناه ببريم.

نشاني: 
تهران، خيابان آذربايجان، تقاطع خيابان12  

فروردين پالك142 ، كد پستي 13169
تلفن: 66972973    

درونگار: 66400811  
  www.cenesta.org:وب سايت

پست الكترونيكي: 
Drynet.iran@ cenesta.org 
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هفتمين نشست كميته ارزيابي پيشرفت اجراي 
كنوانسيون (CRIC) و همچنين اولين نشست 
ويژه كميته علوم و فناوري كنوانسيون مذكور 
(CST)، از سوم لغايت چهاردهم نوامبر سال 
2008، در شهر استانبول كشور تركيه برگزار 
گرديد.  اعضاء شبكه جهاني Drynet در 
اين اجالس شركت نموده و با برپايي غرفه 
و نيز برگزاري دو نشست حاشيه اي در طول 

برگزاري اين اجالس حضوري فعال داشتند. در 
اولين نشست حاشيه اي عناويني چون «روايت 

سرزمين هاي تخريب شده» موضوعاتي 
از جمله: «عشاير كوچنده در مناطق 
خشك» و نيز « آيا مي توان  توليد 

سوخت هاي زيستي (bio-fuels) را 
به  عنوان فرصتي براي بهبود معيشت 

عشاير و مرتعداران به حساب آورد؟»، 
مورد بحث قرار گرفت و نشست حاشيه اي دوم 
تحت عنوان «توانمند سازي و ارتقاء مشاركت 

جوامع مدني در فرايند مديريت پايدار و ارزيابي 
مناطق تحت تاثير تخريب سرزمين» برگزار شد.

انتشار مطالب مختلف كاربردي و نيز 
برگزاري جلسات بحث و تبادل نظر در 

ارتباط با موضوعات كاربردي و همكاري 
با دست اندركاران تاثيرگذار چون مكانيسم 
جهاني (GM) در خصوص نقش و جايگاه 

جوامع مدني مناطق خشك، تدوين مدل 
كاربردي شناسايي ساختارها و تجزيه و 
تحليل سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با 

مقوله بيابانزايي از نقطه نظر جامعه شناسي 
و سياستگذاري و نيز تدوين سند موضع  

Drynet در باره توسعه سوخت هاي زيستي 
و نتايج آن در مناطق خشك، از جمله ساير 
فعاليت هاي Drynet در اين نشست بوده 

است. تمامي مطالب ذكر شده با ذكر جزئيات 

در سايت رسمي Drynet قابل دسترس 
مي باشد. در حالي كه سازمان هاي جوامع 

مدني به سهولت مي توانند در اين رويدادها 
مشاركت كنند، اين سوال مطرح است كه اين 

سازمان ها تا چه حد در فرايند تصميم گيري 
دست اندركاران ذيربط داشته باشند؟

 در اين مجله همچنين سعي شده است  تا 
با تشريح مسايل و موضوعات طرح شده، 

فضايي روشنگرايانه و دركي عميق تر را براي 
سازمان هاي مستقل در سطوح ملي و بين المللي 

فراهم آوريم. مسلماً اين درك و بينش گام 
موثري در جهت تحقق موفقيت آميز اهداف برنامه 

اقدام ملي (بام) كشورهاي عضو خواهد بود.
By Drynet partner: 
Both ENDS ,the Netherlands 
drynet@bothends.org

كنوانسيون مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات 
خشكسالي (UNCCD) ساختارهاي مختلفي 

از نظر تصميم گيري، نظارتي و اجرايي دارد. در 
مطلب زير به ذكر مهمترين ساختارهاي ذكر 

شده خواهيم پرداخت:
كنفرانس اعضاء (COP): بعنوان مهمترين 

مرجع تصميم گيري توسط كنوانسيون مقابله با 
بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي تاسيس 

شده است.  اين نهاد مشتمل بر دولت هاي 
عضو و نيز سازمان هاي اقتصادي منطقه اي 

همچون اتحاديه اروپا مي باشد.  يكي از 

ساختار كنوانسيون مقابله با بيابانزائي ملل متحد

مهمترين وظايف كنفرانس اعضاء بررسي 
اقداماتي است كه  اعضاء، متعهد به انجام آنها 

مي باشند. كنفرانس اعضاء توصيه هاي الزم 
را به  منظور بهبود اقدامات انجام شده ارائه 

مي نمايد. اين نهاد همچنين قدرت اصالح و 
تغيير قوانين و نيز پذيرش اعضاء جديد را دارا 
مي باشد.  بدين ترتيب كنفرانس اعضاء بسته 
به مقتضيات جهاني و يا نيازهاي ملي وظيفه 
هدايت و راهنمايي كنوانسيون را به عهده دارد.

به منظور كمك به كنفرانس اعضاء در انجام 
وظايف محول شده، كميته هايي در ذيل ساختار 

كنفرانس اعضاء تاسيس شده اند.  كنفرانس 
اعضاء اين اختيار را دارد كه حسب ضرورت، 

كميته هاي ديگري را نيز تاسيس نمايد.
كميته ارزيابي پيشرفت اجراي كنوانسيون 

(CRIC): يكي از بازوهاي كمكي كنفرانس 
اعضاء مي باشد كه وظيفه آن ارزيابي پيشرفت 

اجراي كنوانسيون بر مبناي گزارش هاي 
ارائه شده توسط اعضاء مي باشد.  بررسي 

عملكرد اعضاء و همچنين ارزيابي اقداماتي 
كه در سطوح منطقه اي و زيرمنطقه اي 

صورت مي گيرد، اين كميته را قادر مي سازد 
تا بر اساس نتايج به دست آمده، توصيه هاي 
كاربردي به منظور اصالح و بهبود اقدامات 

آتي را، به كنفرانس اعضاء ارائه دهد. چارچوب 
ارزيابي هاي اين كميته توسط كنفرانس اعضاء 

تعيين و ابالغ مي گردد.
برنامه اقدام ملي (NAP): يكي از مهمترين 
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  (Mark Winslow)  مصاحبه با مارك وين اسلو

ابزارهاي اجرايي شدن اهداف كنوانسيون 
در سطح ملي است. كشورهاي عضو، اين 
برنامه را در يك چارچوب مشاركتي و با 

همكاري موثر جوامع مدني تدوين نموده اند. 
در اين برنامه فعاليت هاي اجرايي و شاخص ها 

و معيارهاي سنجش اين فعاليت ها در 

اكوسيستم هاي آسيب پذير تبيين شده است.
كميته علوم و فناوري (CST): يكي ديگر 

از بازوهاي كمكي كنفرانس اعضاء است 
كه  وظيفه عمده آن توليد اطالعات جديد و 

ارائه توصيه ها و مشورت هاي علمي و فناوري 
مربوط به مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات 

خشكسالي به كنفرانس اعضاء مي باشد.  اين 
مسئوليت چند جانبه بوده و با همكاري 

كشورهاي عضو و بهره گيري از تجربه هاي 
آنها نيز صورت مي گيرد.

Source:www.unccd.int

هماهنگ كننده «علوم مناطق خشك براي 
توسعه (DSD)» توسط سيلكه برهم

Silke Brehm، نوامبر 2008

مارك وين اسلو در مؤسسه بين المللي تحقيقات 
 (ICRISAT) كشاورزي در مناطق خشك

مشغول به  كار است. هدف اين موسسِه، ارتقاء 
مديريت پايدار سرزمين در مناطق خشك 

آفريقا و آسيا مى باشد.  مصاحبه با ايشان، در 
محل برگزاري CRIC7 و در حاشيه نشست 

ويژه كميته علوم و فناورى  (CST)و در 
حالى انجام شد كه كمتيه علوم و فناوري در 

حال ارائه نتايج نشست به كنوانسيون مقابله با 
بيابانزائي بود،  از جمله اين نتايج، وظيفه مند 

شدن كميته علوم و فناورى براى تدوين 
«علوم مناطق خشك براي توسعه» جهت ارائه 
به نهمين كنفرانس اعضاء (COP9) بود.  اين 

موضوع به تصميم 13، در هشتمين كنفرانس 
اعضاء (COP8) مبني بر تكميل برنامه 

استراتژيك 10 ساله برمي گردد. 
استرات ژي ده ساله (2018-2008) كنوانسيون 

مقابله با بيابانزايي  (تخريب سرزمين) 
و كاهش اثرات خشكسالى ملل متحد 

(UNCCD) با شعار ائتالف جهاني براي 
مهار بيابانزايي در راستاي فقر زدايي و پايداري 

محيط زيست تعريف شده است.
س: چرا  اولويت احساس نياز به تغيير در 

كميته علوم و فناوري بوجود آمد؟
ج: كنوانسيون از كميته علوم و فناوري 
درخواست كرد، تا نسبت به ارتقاء سطح 

علمي كنوانسيون فعاليت نمايد، از آنجا كه 
كنوانسيون تركيبي از نمايندگان سياسي - 

اجرايي اكثر كشورهاي دنيا مي باشد، ارتقاء 

سطح علمي گام مهمي در جهت كاهش 
مصائب، كاهش بهره برداري بي رويه از 

سرزمين و كاهش ريسك در مناطق خشك، 
خواهد بود.  از آنرو از ما خواسته شد تا 

كنفرانسي را سازماندهي كنيم، كه بتواند دانش 
قابل دستيابي در مناطق خشك را خالصه و 

در جهت سياستگذاري هاي بهتر به كار ببندد.  
همانطور كه كنوانسيون تغييرات اقليمي (آب و 
هوا) اندازه گيري كربن را به سادگي راهي براي 

تاثير در سياست ها به كار گرفته است، هدف 
اين كنفرانس نيز دستيابي به شاخص هايي 

براي مقابله با تخريب سرزمين است.
س: كنوانسيون رسالت مشخص و شفافي 

براي درگير كردن سازمان هاي جامعه مدني/
سازمان هاي مردم نهاد بخصوص در تدوين 

يك سري از شاخص هاي بيابانزائي دارد.  چه 
تضميني براي درگير شدن شبكه Drynet يا 
سازمان هاي جامعه مدني در فرآيند تدوين اين 

شاخص ها در آينده وجود دارد؟

ج: آنچه كه جايگاه كنوانسيون مقابله با 
بيابانزايي را در اين امر برجسته مي كند، 

تشخيص اهميت دانش بومي در حل 
چالش هاي كاربري زمين است. دانشمنداني 

كه به روش خيلي كالسيك آموزش ديده اند، 
اغلب كاربران بومي و سنتي زمين نيستند، از 
اينرو آنها فقط چيزهايي معيني را مدنظر قرار 

مي دهند و ديگر عوامل و جنبه هاي محيطي و 
اجتماعي و اقتصادي بسيار مهم را مورد توجه 
قرار نمي دهند.  ما در جستجوي سازمان هاي 

جامعه مدني/ سازمان هاي مردم  نهادي هستيم 
كه نسبت به دريافت ايده ها، چشم اندازها 

و تجربيات ديرينة بومي و چگونگي درك 
اين ايده ها و چشم اندازها و گنجاندن آنها 

در يك چارچوب علمي و عملي ما را ياري 
كنند. مساعدت اين سازمان ها براي شناخت 

كمبودهاي موجود در علومي دانشگاهي، 
شناخت اولويت ها در كاربري سرزمين، 

شناسايي مطالعات موردي و تحقيقات اجتماعي  

CRIC7 در محل اجالس Drynet غرفة
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ـ اقتصادي و فراهم آوردن بهره برداري از 
اين نتايج در كنفرانس و فعاليت هاي «علوم 

سرزمين هاي خشك براي توسعه».
جهت اطالعات بيشتر در مورد DSD «علوم 

سرزمين هاي خشك براي توسعه» لطفا به وب 

سايت
 www.drylandscience.org مراجعه، 
يا با هماهنگ كننده آن آقاي دكتر مارك 
وين اسلو m.winslow@cgia.org مكاتبه 

نمائيد.  همچنين به متن مصاحبه  چندرسانه اي 

  www.dry-net.org موجود در سايت اينترنتي
مراجعه نمائيد.

تهيه شده توسط يكي از اعضاء شبكه 
Drynet: سيكله بِرم (Silke Brehm)  از 

Silke.Brehm@gmx.de ،آلمان ،LPP

رويدادهاي بين المللي سال 2009

آيا كنوانسيون مقابله با بيابانزائي در انبوهي از دانش و اطالعات 
گرفتار شده است؟ 

 12 تا 16 ژانويه 2009
 ،EGU پنجمين كنفرانس بين المللي 

Alexander von Humboldt در 
شهر كيپ تان در آفريقاي جنوبي، با عنوان: 

تغييرات اقليمي و سيستم مديريت سرزمين در 
آفريقا، گذشته، حال و آينده.

 www.humboldt5.uct.ac.za

 21 تا 23 ژانويه 2009 
كنفرانس بين المللي WAFLA، با عنوان: 

«توسعه ابزارهايي براي مقابله با بيابانزائي و 

خشكسالي و ارتقاء نظام هاي مديريت جامع 
آب و كشت جنگل (Agroforestry) در 

مناطق خشك و نيمه خشك آمريكاي التين».  
اين كنفرانس در كميسون اقتصادي ملل متحد 

در آمريكاي جنوبي و دفتر عالي كارائيب در 
سانتياگو،  شيلي برگزار شد.

 www.wafla.com و
   www.accionporlatierra.cl/conferencia 

 10 الي 12 مارچ 2009 
تغييرات اقليم: مخاطرات جهاني، چالش ها 

و تصميم هاي كنوانسيون تغييرات اقليم؛ 

پانزدهمين كنفرانس اعضاء، كپنهاگ، دانمارك.
 http://climatecongress.ku.dk 

 13 تا 17 آوريل 2009
كنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و 

علوم بهداشتي: چالش هاي تغييرات اقليم در 
مكزيكو.  اين كنفرانس جهت تبادل تجربيات، 

ديدگاه ها، ايده ها و نيازهاي تحقيقاتي آب، 
محيط زيست و علوم بهداشتي در ارتباط با 

تغييرات اقليم برگزار خواهد شد.
 http://www.udlap.mx/ICWEHS 

مقاله مشترك شبكه ,Drynet و
Enid and Desire 

اين مقاله بر تركيب موثرتر آخرين دستاوردها 
و تحقيقات علمي و قابليت بهره برداري از 
دانش بومي و محلي جوامع تحت تاثير و 

سازمان هاي جامعه مدني، توسط كنوانسيون 
مقابله با بيابانزايي تاكيد مي كند.  دو گزيده 
كوتاه  زير كه نشاني از مندرجات اين مقاله 

است در اينجا مي آيد:  
«براي ارتقاء و تاثير كنوانسيون مقابله با 

بيابانزائي در جوامع مناطق خشك، نمايندگان 
دولتي، مسئول اجراي كنوانسيون و برنامه 

اقدام ملي منتج از آن، با دخالت جوامع بومي 
و سازمان هاي جامعه مدني و بروز كردن 

اطالعات مربوط هستند.  اين اطالعات شامل 

دانش جوامع محلي و بهره برداران عرصه ها، 
در مورد تخريب سرزمين و بيابانزائي، تجارب 
بومي و سنتي، موفقيت هاي محلي و چالش ها 

است.  همزمان، دانشي از سوي محققين 
مورد نياز است كه به طور عميقي فرآيند 

بيابانزائي و اثرات آنرا تحليل، و امكان سنجي 
فني و مالي راه حل هاي پيشنهادي را مورد 

بررسي قرار دهد. از طرفي توسعه روش هاي 
پايش و ارزيابي بيابانزائي داراي اهميت است.  
همچنين جامع بودن دانش هاي مختلف احتياج 

به توسعه راه و روش هاي مناسب جهت 
تاثير اين جريانات در روند سياست  گذاري و 

تصميم گيري ها دارد». 
«هيچ مكانيزمي وجود ندارد كه به جوامع 

محلي  اين اطمينان را بدهد كه دانش سنتي 

آنها در فرايند و مذاكرات كنوانسيون مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. در مواقعي، به لحاظ 
پيچيدگي و دشواري دستيابي به دانش محلي 

مشكالتي در سطوح مختلف محلي، ملي و 
بين المللي وجود دارد. لذا براي اينكه دانش 

محلي به طور مفيد و موثر به كار گرفته شود، 
توسعة ساز و كارها و فرايندهاي بكارگيري آن 

در سطوح ملي، از طريق كنوانسيون از موارد 
حياتي و ضروري به شمار مي رود. 

براي آگاهي از پيشنهادهاي ما براي رفع 
چالش هاي مذكور، مقاله كامل را در سايت 

www.dry-net.org مطالعه كنيد. 
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تقويم رويدادهاي داخلي 

ابتكار اعضاء ايراني و تركيه اي در   
 Drynet شبكه

در خالل هفتمين نشست كميته ارزيابي 
پيشرفت اجراي كنوانسيون مقابله با بيابانزايي 

كه در كشور استانبول تركيه برگزار گرديد، 
  CENESTA به ابتكار سازمان  مردم نهاد
از كشور ايران و TEMA  از كشور تركيه، 

نشست مراجع ملي كميته ملي مقابله با 
بيابانزايي دو كشور با موضوع همكاري هاي 

مشترك در راستاي كنترل و مهار عوامل 
ناپايداري در حوزه هاي مرزي برگزار شد.  
در اين راستا مقرر گرديد شناسايي عوامل 

بيابانزايي و راهكارهاي مقابله با آن، با تاكيد 
به روش هاي مشاركتي از طريق سازمان هاي 

ذيربط مورد پيگيري قرار گيرد. 

برگزارى نشست علمى «سدهاي   
بزرگ و نقش آن در بيابانزائي»

20 بهمن 87
به ابتكار مؤسسه توسعه پايدار و 

محيط زيست و  با همكاري دفتر امور بيابان 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، 

نشست علمى  با عنوان «سدهاى بزرگ 
و نقش آن در بيابانزائي» توسط سركار 
خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد، محقق و 
پژوهشگر آب در حوزه معاونت مناطق 
خشك و نيمه خشك سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخيزداري برگزار گرديد.   در اين 
نشست كه با حضور جمعي از كارشناسان 

منابع طبيعي برگزار گرديد، سخنران 
نشست ضمن اشاره به تاريخچه 6 هزار 

ساله كشورمان در زمينه مديريت بومي 
آب در مناطق خشك گفت: ساكنين ايران 

زمين يكى از اولين سازندگان سازه هاي 
آبي از جمله سدهاي قوسى در جهان بوده 
است كه سابقه اين امر به بيش از 6 سده 

پيش برمي گردد.  در اين ارتباط مي توان به 
سد كريت طبس با 60 متر ارتفاع  اشاره نمود 
كه احداث آن به 550 سال پيش برگشته كه 

ما از ساختار جديد كميته علوم و فناوري، 
كه شامل نمايندگان جوامع علمي بوده و 
عضويت آنها تجديد خواهد شد، استقبال 

مي كنيم. در اين ساختار مهارت علمي و فني 
كميته ارتقاء خواهد يافت.  تعبير ما اين است 
كه برخي از سازمان هاي جامعه مدني داراي 

ظرفيت ها و قابليت هاي علمي و فني هستند.  
اخيرا يك فرايند مشاركتي در ساختار كميته 
علوم و فناوري به وجود آمده، كه عالوه بر 
متخصصين علمي، بخشي از جامعه مدني 

كه داراي مهارت هاي علمي و فني الزم نيز 
هستند در اين فرآيند مشاركتي انتخاب شده اند.

در ارتباط با شاخص هاي بيوفيزيكي و 

اقتصادي اجتماعي، كه كميته علوم و فناوري 
مسئوليت تعيين آنها را به عهده دارد، ما تاكيد 
مي كنيم كه اين كار اخيرا در مناطق مختلفي 
انجام گرفته، كه بايد در مدت زمان كوتاهي 

مورد توجه و پذيرش قرار گيرد.  همچنين 
اعتقاد داريم كه شاخص هاي مشاركت 

سازمان هاي جوامع مدني در اجراي كنوانسيون 
در ارزيابي اجرايي شدن كنوانسيون مورد 
ارزيابي و پايش قرار گيرند و نتايج آن در 
گزارش هاي ملي منعكس شود.  همچنين 

خواهان توجه و عنايت كميته علوم و فناوري 
به اقدامات انجام شده توسط جوامع مدني در 

ارتباط با دانش، فناوري مرتبط با مبارزه با 
بيابانزائي و خشكسالي ميباشيم.  بعالوه، در 

ارتباط با عملكرد ضعيف شبكه هاي موضوعي 
(TPNs)، ما خواهان حمايت و پشتيباني 

اعضاء و دبيرخانه جهت احياء اين شبكه هاي 
موضوعي هستيم.» 

براي اطالع از متن كامل بيانيه به وب سايت 
www.dry-net.org مراجعه نمائيد.

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

مي باشيد، با آدرس
 drynet@bothends.org مكاتبه يا به 

وب سايت www.dry-net.org مراجعه 
نمائيد.  

برگزيده اي از بيانيه پاياني سازما ن هاي جوامع مدني شركت كننده در 
هفتمين كميته ارزيابي پيشرفت اجراي كنوانسيون

منطقه اى اخبار 
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تا قبل از ساخت هوور، بلندترين سد جهان  
بشمار مى رفت.

 وى افزود اين در حالى است كه مهندسان 
و متخصصين آب در گذشته هاى بسيار دور 

سدسازى را نه از روى ناتوانى و ناآگاهى، بلكه 
از روى خرد و آگاهى، احداث سدهاي بزرگ 

را كنار نهاده و نسبت به توسعه قنات ها و آب 
بندها اقدام كردند.  وى در ادامه افزود بعد از 

كودتاى 1332 در پى ورود شركت هاى اروپايى 
و امريكايى ساخت نسنجيده سدهاي بزرگ با 
الگوبرداري از كشورهاي غربي، آن هم با نام 
توسعه و مدرنيزه شدن، بدون هيچ گونه توجه 
به دانش و تجربه بومى ايرانى ها از سرگرفته 

شد.
ايشان ساخت سدهاي بزرگ در مناطق خشك 

را به لحاظ اثرات منفي در تخريب جنگل ها، 
مراتع و اكوسيستم هاي آسيب پذير اين مناطق 

مورد انتقاد قرار داده و جايگزيني روش هاي 
سازگار و بومي مديريت آب در مناطق خشك 
كه حاصل قرن ها تجربه اين مرز و بوم بوده 

توصيه نمود.   وي افزود، در حال حاضر 
تحقيق بر روي اثرات و تبعات منفي احداث 

سدهاي بزرگ بر اكوسيستم هاي مناطق 
خشك، امري ضروري ميباشد. 

ديدار نمايندگان عشاير كوچرو با   
رئيس سازمان امور عشاير ايران، 5 

بهمن ماه 87
عده اى از نمايندگان طوايف مختلف عشاير 
كوچرو كشور با رئيس سازمان امور عشاير 

ايران ديدار و گفتگو كردند. 
در اين جلسه تعدادى از نمايندگان شوراهاى 

معيشت پايدار عشاير كوچرو طوايف 
شش بلوكى و فارسيمدان از ايل قشقايى و 

نماينده اى از ايل ابوالحسنى منطقه خوارتوران 
از استان سمنان شركت كردند. موضوع جلسه 

ارائه گزارشى از مسائل و مشكالت عشاير 
كوچرو در ارتباط با خشكسالى و تبعات ناشي 

از آن و ياري خواهي از سازمان امور عشاير 
در اين امر بود.  نمايندگان شوراهاي معيشت 

پايدار ديدگاه هاي خود را در چهار محور زير با 
سازمان مطرح كردند:

تحليل عشاير از وضعيت مراتع در دهه هاي   .1
اخير؛

اثرات خشكسالي اخير بر مرتع و معيشت   .2
عشاير؛

راههاي رسيدن به چشم انداز مطلوب؛  .3
برنامه عملي و اجرايي پيشنهاد شده   .4

شوراهاي معيشت پايدار عشاير كوچرو.
در اين ديدار جناب آقاى مهندس صديق ضمن 

اشاره به مجموعه اقدامات خدماتى و حمايتى 
انجام شده در ارتباط با خشكسالى و مسائل 

مربوط به جامعه عشايرى كوچرو كشور و بويژه 
استان فارس، به حاضرين در جلسه اطمينان 
داد كه اقدامات الزم و ضرورى در چارچوب 
وظايف سازمان امور عشاير ايران براى حل 

مشكالت و مصائب ناشى از خشكسالى توسط 
سازمان و ادارات كل زير مجموعه آن در 

استانهاى عشايرى صورت مى گيرد. رئيس 
سازمان امور عشاير كشور در ادامه صحبت هاى 

خود توصيه نمود كه شوراهاى معيشت پايدار 
عشاير كوچرو  براى تداوم فعاليت هاى خود 

ظرفيت هاى حقوقى شبكه تعاونى هاى عشايرى 
و صندوقهاى سرمايه گذارى روستائى و 

عشايرى را مدنظر قرار دهند. 
در پايان، نمايندگان عشاير كوچرو آمادگي 

خود را براي ارتقا هر چه بيشتر سطح معيشت 
پايدار عشاير كوچرو و حفظ و حراست از منابع 
طبيعي اعالم كرده و نامه اى حاوى ديدگاهها، 

مسائل و مشكالت ناشى از خشكسالى و 
پيشنهادات خود را تسليم رئيس سازمان امور 

عشاير كردند.  جهت اطالعات بيشتر به سايت 
www.cenesta.org مراجعه فرمائيد.

همايش سراسري سازمانهاي مردم   
نهاد در حمايت از مردم غزه، 

2 بهمن ماه 87
همايش سراسرى سازمان هاى مردم نهاد در 

حمايت از مردم مظلوم غزه در تاريخ دوم 

بهمن  با حضور 400 تشكل غيردولتى در 
تهران برگزار گرديد.

در اين همايش سازمان هاي مذكور ضمن 
محكوم كردن اقدامات فجيع و اسف بار رژيم 

صهيونيستي، بر حقانيت ملت مظلوم فلسطين 
تاكيد نموده و بيانيه اي در خصوص حمايت 
همه جانبه خود از مردم فلسطين را، اعالم 

داشتند.

بازديد سازمانهاي غيردولتي از   
پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي،  

به مناسبت روز هواي پاك 29 دي 
پژوهشكده سل و بيماري هاي ريوي در روز 

هواي پاك ( 29 دي ماه)، ميزبان سازمان هاى 
غيردولتى زيست محيطي تهران بود. تاكيد 

بر كنترل آلودگي به منظور پيشگيري از 
بيماري هاي ريوي، از مهمترين مواردي بود كه 
از سوي سركار خانم دكتر توسلي به نمايندگي 
از شبكه سازمان هاي غيردولتي مطرح گرديد. 

در اين مراسم همچنين سازمان هاي غيردولتي 
مختلف از جمله مؤسسه توسعه پايدار و 

محيط زيست با استقرار در ايستگاه هاي مترو 
به نظر خواهي از مردم در مورد هواي پاك 
و توزيع بروشورهاي زيست محيطي مرتبط 

پرداختند.

نخستين ديدار رودرروى منتقدين و   
مديران ارشد منابع طبيعى كشور، 14 

دي ماه 87
بنا به ابتكار مدير كل روابط عمومى و امور 

بين الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى 
كشور، نشستى  متفاوت و متمايز از ساير 

جلسات معمول، با حضور نمايندگان جمعي 
از رسانه هاى گروهى، اعم از روزنامه ها، 
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خبرگزارى ها و صدا و سيما در محل سازمان 
برگزار گرديد.  آنچه كه در ذيل مي آيد خالصه 

و چكيده اي از اظهار نظرهاي حاضران در آن 
جلسه مي باشد.

اغلب شاخص هاى معرف پايدارى سرزمين در 
ايران، حاوى يك پيام هشدار دهنده هستند 

و بس! آن پيام اين است كه حال طبيعت 
ايران، نه  تنها خوب نيست؛ بلكه هيچ زمان 

به اين بدى كه اآلن هست، نبوده است. 
بنابراين، انتظار از مديران ارشد منابع طبيعى 

كشور، آن است كه به جاى توجيه، فرافكنى يا 
خداى ناكرده انكار خبرهاى ناخوش موجود در 
طبيعت ايران، بكوشند تا با همدلى، قاطعيت، 
شجاعت و دانش، وخامت شرايط بوجود آمده 
را براى برنامه ريزان و كارشناسان ارشد دولتى 

و نيز اربابان جرايد توضيح دهند.
چگونه بايستي به راحتى فرمان تغيير كاربرى 

و نابودى بوم سازگان هاى (اكوسيستم) ارزشمند 
خود را به بهانة تأمين نيازهاى كوتاه  مدت 

اقتصادى و اجتماعى صادر كنيم؟!  بدين لحاظ، 
مديران منابع طبيعى مي بايست تا حد امكان از 
ميراث منابع طبيعي كشور دفاع كرده و تحت 

هيچ شرايطى اجازة نابودى بخشى از اين قلمرو 
را به بهانة توسعة ناپايدار از بين نبرند. 

دومين نشست ملى كارشناسان   
صندوق اعتبارات خرد زنان 

روستايى، 11-9 دي ماه 87، خراسان 
رضوى

اين نشست با حضور سرپرست دفتر امور زنان 
روستايى و عشايرى، مدير هماهنگى ترويج 

كشاورزى استان و كارشناسان امور زنان 
روستايى از 15 استان تشكيل شد.  بنا به 

اظهارات سرپرست دفتر امور زنان روستايى و 
عشايرى: تاكنون  355 صندوق در استان هاى 

مختلف كشور با همكارى دفتر امور زنان 
روستايى، مركز امور زنان و خانواده نهاد 

رياست جمهورى ايجاد شده و سرمايه ايجاد 
شده در اين صندوق ها منشاء كارآفريني در 

مناطق روستايي را فراهم كرده است. 
در اين نشست بر تاسيس و راه اندازى صندوق 
اعتبارات خرد و ايجاد مشاغل كوچك درآمدزا، 

با بهره گيري از بودجه ها و اعتبارات استاني 
تاكيد شد.

نمايشگاه توانمندي هاي سازمان هاي   
مردم نهاد، 8 – 4 دي ماه 87، تهران

نمايشگاه دستاوردهاي سازمان هاي مردم 
نهاد توسط دفتر مشاركت هاى اجتماعى 

شهردارى تهران، معاونت اجتماعى شهردارى 
و250 سازمان مردم نهاد در محل پارك 

گفتگو در تهران برگزار شد. در اين نمايشگاه 
سازمان هاي مردم نهاد توانمندي ها و 

دستاوردهاي خود را در موضوعات شهري، 
محيط زيست، حيات وحش، انرژي هاي نو، 

آلودگي هوا، زباله و بازيافت، ترافيك، صنايع 
دستي، حقوق شهروندي و آسيب هاي كودكان 

كار، زنان، كشاورزي ارگانيك و... به نمايش 
گذاشته بودند.  شهردار تهران حضور و حمايت 

سازمان هاي مردم نهاد را  در جهت حل 
مشكالت شهري قدمي مثبت و امري الزم 
و ضروري دانستند.  مؤسسه توسعه پايدار و 

محيط زيست نيز در بخش انرژي هاي نو اين 
نمايشگاه شركت نمود. 

همايش ارتفاعات شمال تهران،   
فرصت ها و چالش ها، به مناسبت روز 

جهاني كوهستان، 1 دي ماه 87
به مناسبت روز جهاني كوهستان (11 دسامبر) 
همايش نيم روزه اي به همت شهرداري منطقه 
يك تهران و با شركت نمايندگان بخش هاي 

مختلف دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيرداري كشور، سازمان 

محيط زيست، اساتيد دانشكده هاي محيط 
زيست، انجمن حفظ محيط كوهستان و 

انجمن متخصصان محيط زيست ايران و... 

برگزار شد.  شركت كنندگان اين همايش 
ضمن صدور بيانيه اي جهت حفظ و حراست از 

ميراث طبيعِي كوهستان ها، خواستار تبيين و 
تدوين قوانين و دستورالعمل هاي الزم االجرا 

از تمام دست اندركاران و مسولين ذيربط شدند. 
اهم اين موارد، تدوين برنامه عمل و اعمال 

مديريت مناسب در رشته كوه هاي البرز به 
منظو ساماندهي و حفاظت از اين ارتفاعات و 

جلوگيري از تخريب بيشتر، جلب مشاركت مردم 
و سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي در اين 

امر، و تعيين متولي قانوني - حقوقي ارتفاعات 
البرز جنوبي مشرف به شهر تهران و... بود. 

دومين كنفرانس بين المللي «آب،   
محيط زيست و توسعة پايدار در 

مناطق خشك و نيمه خشك» در سال 
2009 ايران برگزار خواهد شد.

مناطق خشك و نيمه خشك جهان 
آزمايشگاهي است به وسعت طبيعت، براي 

تحليل علمي مسائل مربوط به آب.  در اين 
مناطق، مسائل مرتبط با منابع آب، نگهداري و 
بهره برداري از آن عامل بسيار مهم و حياتي به 
شمار مي رود. همچنين اين مناطق آسيب پذير 
به واسطة گستردگي و تنوع تاريخي و نيز به 
سبب پيچيدگي روابط ميان انسان و آب در 
واقع حوزه  هاي مطالعاتي مناسبي را فراهم 

آورده اند.  هزاران سال است كه جوامع ساكن 
در اين مناطق ملزم به كسب دانش و توسعة 
فن آوري هاي درخور اين حوزه بوده اند. امروزه 
رشد جمعيت و به تبع آن افزايش نياز به مواد 
غذايي، فشار مضاعفي را بر منابع آب اعمال 
كرده كه بي شك شايسته مطالعه مي باشد.  
كنفرانس بين المللي «آب، محيط زيست و 

توسعة پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك» 
نگاهي متمركز پيرامون اين معضالت خواهد 

داشت.  اين كنفرانس با اتكاء به علوم و فنون 
نوين و سنتي و در سازگاري با شرايط زيست 



9

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

فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعى كشور:
نگاه يگان به منابع طبيعى نگاه جامعه 

محور است نه تحكمى
به مناسبت هفته نيروى انتظامى نشست 

مشتركى بين يگان حفاظت منابع طبيعى، 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور 
و عده اى از سازمانهاى مردم نهاد در حاشيه 

برگزارى نمايشگاه توانمنديهاى نيروى انتظامى 
در پارك رازى تهران تشكيل شد. 

در اين جلسه عالوه بر فرمانده، معاونين و 
كارشناسان يگان حفاظت منابع طبيعى كشور، 

مهندس عبدى نژاد مدير كل دفتر بيابان و 
همكاران، مهندس مقدسى معاونت مناطق 

خشك و نيمه خشك سازمان جنگلها، منابع 
طبيعى و آبخيزدارى كشور و همكاران و 

نمايندگانى از شبكه سازمانهاى غيردولتى 
زيست محيطى كشور: موسسه توسعه پايدار 

و محيط زيست (سنستا)، انجمن سبزكوشان 
كوير، جمعيت زنان مبارزه با آلودگى محيط 

زيست، انجمن پيام آوران سبز بلوچستان، انجمن 
طبيعت ايران، انجمن جوانان حافظ زمين، 

نشريه زيست محيطى آويژه و تعدادى ديگر از 
سازمانهاى مردم نهاد شركت داشتند.  شركت 

كنندگان ديدگاه ها و نظرات خود را در رابطه با 
وضعيت منابع طبيعى كشور، نقش سازمانهاى 

مردم نهاد، جوامع بومى و محلى و يگان حفاظت 
در حراست و پاسدارى از منابع طبيعى، همچنين 

تعامل و نحوه همكارى مشترك اين نهادها و 
ساير موضوعات مرتبط بيان داشتند.

در شروع جلسه كه مديريت آن را مهندس 
مقدسى بر عهده داشتند، ايشان  از اين جلسه 
به عنوان شروع همكارى بين يگان حفاظت 

منابع طبيعى و سازمانهاى مردم نهاد ياد كردند 
و اطمينان دادند كه پيوند معين و تعريف شده اى 

مى تواند بين يگان و سازمان هاى مردم نهاد 
وجود داشته باشد. ايشان اظهار اميدوارى كردند 

كه  خروجى جلسه يك سرى توصيه ها و 
پيشنهادات سازمان هاى مردم نهاد براى تكوين 
و تكامل كار يگان بويژه از منظر ارتباط يگان با 

سازمان هاى غيردولتى و نهادهاى محلى باشد.

سپس جناب سرهنگ ايروانى فرمانده يگان 
حفاظت منابع طبيعى كشور به تشريح وظايف 
يگان حفاظت پرداختند و در بخشى از سخنان 

خود فرمودند:
«يگان حفاظت بر مبناى حساسيت منابع 
طبيعى كشور با يك نگاه جامعه محورى 

بوجود آمده و رويكرد آن تحكمى نيست. اين 
رويكرد با رويكرد خود سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزدارى كشور تعريف شده است.  يگان 

حفاطت در داخل سازمان با تمام بخش ها تعامل 
دارد و بيشترين نيروى يگان نيز از خود سازمان 

تامين مى گردد.»
 ايشان در ادامه فرمودند: 

«ما (يگان حفاظت) براى حفاظت مطلوبتر از 
منابع طبيعى آمده ايم  و هدف  از اين نشست 

ـ  اجتماعي و دست آورد هاي نظري و  محيطي 
عملي با مطالعه و بررسي مشكالت و نگاهي 

جامع به دانش گذشتگان (فن كشاورزي، 
آبياري، ساخت و ساز و استفادة بهينه از آب 
و ...) فنآوري معاصر خواهد داشت تا از اين 
رهگذر ،حفظ ميراث فرهنگي، احياء دانش 

بومي و همچنين پيشرفت هاي دانش و 
فن آوري جديد با هدف دستيابي به پاسخهاي 

مناسب براي معضالت حياتي (آلودگي و 
شوره زار شدن زمين و...) ميسر شود.   اولين 

كنفرانس بين المللي مذكور در اكتبر 2006 در 

شهر ارومچي چين برگزار شده است و موافقت 
شده تا بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل 

آمده و قطعنامة اولين كنفرانس سال 2006 
چين، دومين كنفرانس بين المللي «آب، محيط 

زيست و توسعة پايدار در مناطق خشك و 
نيمه خشك» در سال 2009 در ايران برگزار 

 شود.
هدف از برگزاري اين كنفرانس ها ايجاد 

حساسيت در جوامع علمي در جهت تقابل بين 
رشته اي در حوزة نظريه پردازي و روش هاي 

بهينة مديريت درمنابع آب مي باشد.

سازمان دهندگان اين كنفرانس، معاونت 
آب و آبفاي وزارت نيرو جمهوري اسالمي 

ايران؛ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري ايران؛ فرهنگستان هنر؛ مركز 

بين المللي قنات ايران و ساير گروه هاي 
پژوهشي و مطالعاتي ملي خواهد بود. 

عالقمندان جهت اطالعات بيشتر به سايت 
 http://watarid.net كنفرانس به نشانى

مراجعه نمايند.

گزارش نشست مشترك يگان حفاظت منابع طبيعي، سازمان جنگل ها و 
سازمان هاي مردم نهاد



10

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

نيز نشان مى دهد كه ما مى خواهيم نگاه جامعه 
محورى به موضوع حفاظت داشته باشيم. چرا 

كه اعتقاد داريم اگر به جاى دو هزار و دويست 
نفر نيروى يگان، دو ميليون نفر هم جمعيت 

حفاظتى داشته باشيم، تا زمانى كه مردم و 
شماها به يگان كمك نكنيد ما نمى توانيم 

كارمان را  به نحو شايسته انجام دهيم. تقاضاى 
ما از تمام دستگاه هايى كه به نوعى دلشان براى 
منابع طبيعى مى تپد، اين است كه با ما همراهى 

كنند. ما از انتقاداتى هم كه از مجموعه يگان 
بشود، استقبال مى كنيم. من اميدوارم كه اين 

نشست، آخرين نشست با سازمان هاى مردم نهاد 
نباشد و روند همكارى و ارتباطات ادامه داشته 
باشد تا انشاهللا بتوانيم به يك حفاظت پايدار و 
مناسب از عرصه هاى منابع طبيعى با مشاركت 

مردم دست پيدا بكنيم».
در ادامه نشست، نمايندگان سازمانهاى غيردولتى 

نيز به اظهار نظر پرداخته و سواالتى در مورد 
زمينه هاى همكارى جهت پاسخگويى جناب 

سرهنگ ايروانى مطرح كردند كه توسط فرمانده 
يگان حفاظت و همكارانشان جواب داده شد. 

خانم دكتر توسلى رئيس شبكه سازمانهاى 
غيردولتى زيست محيطى كشور در سخنان خود 
ضمن اظهار خوشحالى از رويكرد جامعه محور 
يگان در حفاظت از منابع طبيعى كشور گفتند: 
«براى ما فعاالن منابع طبيعى، حفاظت از اين 
منابع اهميت ويژ ه اى دارد و شما هم بدرستى 

فرموديد كه بدون كمك مردم حفاظت از منابع 
طبيعى امكان ندارد. مردم بايد حس كنند كه 

اين منابع متعلق به آنهاست. ما بايد قبل از هر 
چيز عوامل تخريب منابع طبيعى را بشناسيم 
و نقش و تاثير واقعى اين عوامل را بدرستى 

ارزيابى كنيم. من فكر مى كنم مردم و دام عامل 
ثانوى تخريب منابع طبيعى هستند و عامل 

اول و مهم تخريب منابع طبيعى كشور توسعه 
بى رويه است. توسعه اى كه برنامه ريزى آن 

دست مردم نيست و مردم در اجراى آن دخالتى 
ندارند»

خانم دكتر توسلى در خاتمه صحبتهاى خود 
اظهار اميدوارى كردند كه يگان حفاظت مردم 
را فراموش نكنند و خود آنها را در امر حفاظت 
مشاركت دهند. ايشان همچنين آمادگى تشكل 

تحت مديريت خود را براى همكارى با يگان 
حفاظت از منابع طبيعى كشور اعالم داشتند.  

كار نشست، با سخنان خانم دكتر رضوى مدير 
عامل موسسه توسعه پايدار و محيط زيست و 

همكارشان آقاي مهندس نوروزي ادامه يافت.  
ايشان ضمن گزارش يك الگوى موفق همكارى 
در جوامع عشاير كوچرو با اداره كل منابع طبيعى 

استان فارس و يگان حفاظت در امر «مديريت 
مشاركتى كوچ» با هدف حفاظت از منابع طبيعى 

و بويژه مرتع، اظهار داشتند: 
«موسسه ما بيش از 30 سال است كه در 

موضوع حفاظت از منابع طبيعى فعاليت دارد 
و تقريبا در اكثر نقاط كشور بويژه غرب 

فعاليت هاي زيادي را انجام داده ايم. وقتى 
صحبت از آموزش و ارتقاى فرهنگ حفاظت از 
منابع طبيعى در بين مردم پيش مى آيد با خود 
فكر مى كنم كه مردم ما اين فرهنگ حفاظت 

را داشته اند و هزاران سال توانسته اند با اتكا 
به اين فرهنگ و دانش خود به بهترين نحو 

از منابع طبيعى خود حفاظت كنند. ما فرهنگ 
غنى حفاظت و مديريت منابع طبيعى را در 
اشكال مختلف آن داشتيم. بنابر اين ما بايد 
احياى اين فرهنگ و اين دانش بومى را در 

دستور كار قرار بدهيم.  ما بايد بر روى هويت 
خود بيشتر كار كنيم و هر گونه توسعه اى را بر 

روى اين مقوالت بنا نهيم. يكى از مهمترين 
مسائل مرتبط با منابع طبيعى اين است كه ما 

تعلق خاطر مردم را به عرصه هاى طبيعى از آنها 
گرفته ايم و مردم را با منابع طبيعى خود بيگانه 

كرده ايم. از روزى كه تحت عنوان ملى كردن و 
دولتى كردن منابع طبيعى، احساس تعلق مردم، 

به منابع طبيعى از آنها گرفتيم مشكالت نيز 
يكى پس از ديگرى پيدا شدند. مردم نيز  به 

شكل ديگرى با منابع طبيعى رفتار كردند.»
خانم دكتر رضوى در ادامه سخنان خود ضمن 
اشاره به تجارب بين المللى در حفاظت از منابع 
طبيعى و پارك هاى حيات وحش و برشمردن 
مثال هايى از نحوه عمل برخى از كشورهاى 

آفريقايى و آسيايى، به موضوع ارتباط تنگاتنگ 
معيشت جوامع بومى و محلى با عرصه هاى 

منابع طبيعى اشاره كرد و اضافه نمود:
«منابع طبيعى پايه و اساس معيشت جوامع 

محلى و بومى است و درست به همين دليل نيز 
آنها حفاظت و پاسدارى از اين منابع را وظيفه 

خود مى دانند و براى پايدارى معيشت خود، منابع 
طبيعى را پاسدارى مى كنند.  وقتى ما مديريت و 

احساس تعلق اين منابع پايه اى معيشت را از آنها 
سلب مى كنيم، عمال  زمينه هاى تخريب و زوال 

منابع طبيعى را فراهم مى سازيم.»
مدير عامل موسسه توسعه پايدار و محيط زيست 
در خاتمه ضمن تشكر از كسانى كه اين نشست 

مشترك را فراهم ساخته اند، اظهار اميدوارى 
كردند كه اين نشست ها فقط در روزها و 

هفته هاى خاص نباشد و در آينده نيز تداوم يابد. 
وى همچنين پيشنهاد كرد كه در اين جلسات 

نمايندگان جوامع محلى و بومى نيز شركت 
داشته باشند.

در ادامه جلسه خانم ثابت جو از انجمن طبيعت 
ايران، خانم مهدوى از انجمن سبزكوشان كوير، 

خانم سليمى از انجمن جوانان حافظ زمين، خانم 
دكتر كاشفى از جمعيت زنان مبارزه با آلودگى 
محيط زيست،  آقاى فراهانى و تعدادى ديگر 

از كارشناسان حاضر در جلسه نيز به اظهار نظر 
پرداختند. همچنين  مواردى نيز از سوى موسسه 

توسعه پايدار و محيط زيست به يگان حفاظت 
پيشنهاد شد كه اهم محورهاى پيشنهادات 

يادشده عبارت بودند از:
 اعتماد به مردم به عنوان گروه ذينفع اصلى؛ 

ايجاد انگيزه در مردم براى مشاركت؛ توجه 
جدى به نظام ريش سفيدى و شخصيت هاى 

مرجع جوامع و گروههاى ذينفع و ذيحق؛ 
نهادسازى و به رسميت شناختن حقوقى و قانونى 
آنها؛ ايجاد ارتباط دوسويه و مستمر با نهادهاى 

محلى در طول سال؛ رسيدن به يك ادبيات 
مشترك در مورد كار با مردم؛ توجه به جوامع 

بومى بعنوان يك سرمايه اجتماعى؛ و ...
در خاتمه نشست، جناب سرهنگ ايروانى 
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعى ضمن 

تشكر از حاضرين، مجددا به سواالت مطرح 
شده از سوى شركت كنندگان پاسخ هاى 

مبسوطى دادند.
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كارگاه مشاركتي «نقش سازمان هاي مردم نهاد 
و جوامع محلي و بومي در مقابله با بيابانزائي و 
تخريب سرزمين» كه با ابتكار و پشتيباني دفتر 

امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
و مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست (سنستا) 

در آبان ماه سال 1386 برگزار گرديد، فرصتي 
را فراهم آورد تا جمعي از بهره برداران واقعي 

عرصه هاي منابع طبيعي ديدگاه ها، نقطه نظرات 
و دغدغه هاي خود را با جمعي از كارشناسان 
و مديران دولتي در ميان گذارند. آنچه در پي 

مي آيد بخشي از سخنان عشاير كوچرو مي باشد 
كه با بياني ساده، صريح و بي تكلف ادا شده 

است:   
با عرض سالم به حضار محترم، بنده تكيه 

كالمم بيشتر روي موضوع مالكيت منابع طبيعي 
است. در سال 1341 قانوني تصويب كردند كه 

ريشه مرتع را از بين برد. قانون اسمش ملي 
شدن بود، ولي خودش دولتي.

آن وقتها مرتع مالك خرده پا داشت. اين قانون 
باعث گرفته شدن مراتع از عشاير شد. ما كه 

خودمان مالك مرتع بوديم مي دانستيم مرتع را 
چگونه حفظ كنيم. كي بچرانيم و دام را كجا 
نگه داريم. اين جا را ده روز بچرانيم، آنجا را 
پنج روز بچرانيم. اين را خودمان مي دانستيم، 

ولي مالكيت را كه از ما گرفتند ديگر خودمان را 
مالك ندانستيم. مديريت مستقيم عشاير هم از 

بين رفت و حداقل مديريت مرتع را به ما دادند. 
مديريت اگر دست ما بود مالكيت به جهنم، 

باز هم مرتع را حفظ مي كرديم. از دست رفتن 

احساس مالكيت و مديريت عشاير بر مراتع 
عامل تخريب شد، اين واقعيتي است كه ما اين 

را قبول داريم.
به حساب نيامدن دانش بومي در برنامه ريزي 

دولت باز هم ضربه ديگري بود به پيكر مراتع. 
(نداشتن مديريت و دانش بومي در مراتع). اين 
را همه مي دانند دانش بومي در مراتع از دانش 
علمي جلوتر  است و ما به اين عقيده داريم.  

هزاران سال اجداد ما آنجا كار كرده اند. تا قبل از 
سال 1341 همه مي دانيم و در كتابها خوانده ايم 

مراتع هيچ اشكالي نداشتند . در مملكت ما 
اصال بيابان نبود و هيچ كس هم دخالت نمي 
كرد و فقط دست مردم بود.  مشاركت ندادن 

جامعه محلي در مديريت منابع طبيعي خودش 
معضل ديگري بود. حداقل نگفتند كه بيائيد با 

ما مشاركت كنيد، ببينيم چه كار مي كنيم.
 آمدند ايل راهها را از ماگرفتند. قلمرو ما شبيه 
يك استخوان  است؛ ييالق در اينجا و قشالق 
در آنجا است،  ايلراه ي نيز داريم كه بين ييالق 
و قشالق است. قبال يك ماه ما دام هايمان را 
در ايلراه مي چرانديم.  ايلراه ها كه از ما گرفته 

شد، مجبور شديم دام هايمان را با ماشين حمل 
كنيم و يا گرسنه ببريم. دامي كه در قشالق 50 
يا 60 كيلو وزنش است تا برسد به ييالق  مي 
شود 40 كيلو، و 20 كيلو افت مي كند.  يعني 7 

يا 8 روز گرسنه مي ماند. عشاير درامدشان از 
دام است؛ از گوسفند است.

 تخريب مراتع بعد از كوچ عشاير از ييالق و 
قشالق توسط روستائيان، اين هم يك معضل 
ديگر است. ما از ييالق كوچ مي كنيم و مراتع 
را كمي مي گذاريم بماند كه فصل آينده خوب 

برويد. ما كه بلند مي شويم مي رويم ييالق، 
روستائيان حمله مي كنند به مراتع و پدرشان 

را در مي آورند. از ييالق هم بلند مي شويم 
مي رويم، آنجا هم به همين وضعيت دچار 

مي شود. خدا را شكركه روستائيان هم دامدار 
شده اند. قبل از سال 1341 هر روستائي 10 
تا 15 گوسفند داشت و شغل اصلي ايشان 

كشاورزي بود و شغل اصلي ما هم دامداري . 
ما از آنها جو مي خريديم و آنها از ما گوسفند 

مي خريدند. آنها االن گوسفند نگه مي دارند و جو 

هم مي كارند  و مرتع هم براي آنها  مفت است. 
خوب وقتي ما نيستيم دام هايشان را مي چرانند و 
اين به صرف آنهاست . مشكل بعدي واگذاري 

مراتع  به افراد غيربومي است. يك نفر كه 
پارتي داشته، آمده 5 يا 10 هكتار از بهترين 

مراتع را گرفته  و دارد آنجا باغ درست مي كند، 
مرغداري مي زند يا گاوداري مي زند. حاال ما 

كه مالك زمين نبوديم و مرتع را هم از دست 
داده ايم. در نبود ما روستائيان به مراتع حمله 

كردند و تا آنجا  كه مي توانستند كاشند و شخم 
زدند. رفتيم دادگاه. دادگاه يك قانوني دارد كه 

هر كس زميني را مي كارد بهره و درآمدش 
براي اوست و عشاير هم نمي توانند روز و شب 
را در دادگاه بگذرانند، يكي دو دفعه مي رود و 

مي آيد، بعد مي نشيند خانه. مي گويد من كه 
مالك نيستم، چند روزي مي چرانم  بعد هم 

مي روم. اين هم يك معضل ديگر.
ورود دام غير مجاز به مراتع توسط عزيزان 

روستائي همجوار هم يك مشكل دائمي ماست. 
دوست مي شويم، برايشان پنير  و پشم مي 

دهيم، باز هم مي آيند مراتع را مي چرانند. در 
قشالقي كه هزار تا گوسفند بايد باشد 10 هزار 
تا گوسفند آوردند و يك شبه همه جا را خراب 

كردند. زمين هم از بين رفت و مرتع هم از بين 
رفت . 

مراتع را به حالتي انداخته اند كه يك سرمايه دار 
مي آيد از دولت و از منابع طبيعي مراتع را اجاره 

مي كند، بولدوزر و لودر مي آورد راه درست 
مي كند و تخريب مي كند.  مي گويند اينجا 

معدن مس است، اينجا معدن آلومينيوم است. 
دارند تخريب مي كنند. موقع آمدن به اينجا 

شمردم دهها خانه تازه ساخته شده آن هم براي 
استخراج معدن.

پاي درد دل عشاير

آقاي صاحب عيسي زاده، رئيس شوراي معيشت پايدار ايل شاهسون
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استخراج نفت و احداث تاسيسات مربوط به 
زدن چاه، همه اينها مشكالتي است كه خودتان 
مي دانيد كه هر كجا يك چاه نفتي بزنند حداقل 

به شعاع 10 كيلومتري آن ديگر قابل استفاده 
نيست، و از مرتع بودن خارج مي شود و اين يك 

واقعيت است.
احداث اتوبان و شاهراه كه خودتان بهتر 

مي دانيد. صد متر اين ور و آن ور خاكهايش را 
بر مي دارند و ديگر هيچ چيز نمي رويد. ببين 

براي يك شاهراه 600 كيلومتري چقدر مرتع از 
بين مي رود.

خدا را شكر كه شهرها در اراضي ساخته مي شد. 
االن اراضي تمام شده و رسيده اند به مراتع و 

دارند كوهها را مي سازند و مي گويند ساختمان 
در كوه بهتر است و هوايش خوب است. حاال 
اين كوه مال كسي بود مهم نيست، مال آدم 

بود  و يا غير آدم، آنقدر مهم نيست.

رئيس شوراي معيشت پايدار طايفه شش بلوكي 
از ايل قشقايي همه مي دانند وقتي پااليشگاه 
شروع به كار مي كند يكسري گازهاي اضافي 
توليد مي كند و اين دودها  در آسمان پخش 
مي شود و باعث مي شود در شعاع 20 يا 30 

كيلومتري آن، علف ها و يا گياهاني كه روئيده اند 
از بين بروند. بعضي خشك شده اند و يا اگر 
درختان بزرگي بودند ضعيف روئيده اند. اين 
آالينده هاي نفتي و گازي خيلي خانمانسوز 

است، مخصوصا در مراتع عشاير. ما در آن 
قسمت هايي كه زندگي مي كنيم مركز نفت و 

گاز هم هست. حتي در حدود 30 كيلو متري اش 
كه مال ما بود؛ آنجا زندگي مي كرديم و 

گوسفندانمان چرا مي كرد، مي گويند نه شما 
حق نداريد آنجا برويد.  باالخره تكليف اين 
عشاير چيست؟ بايد كجا بروند  و دست به 

دامن چه كسي باشند.  يا احداث پادگان ها و 
يا اين تاسيسات دولتي؛ وقتي كه مي آيند يك 

مدرسه بسازند شعاع 10 كيلومتري را شروع 
مي كنند شيار زدن و تخريب كردن. اگر مدرسه 
مي خواهيد براي دانش آموز بسازيد يك هكتار 

زمين بگيريد، نه ده هكتار را نابود كنيد.
آمدند دشتهايي با بهترين چمن ها را، بهترين 

دامنه هاي كوه را تخريب كردند. خدا شاهد است 
آدم برود گريه اش مي گيرد. آقايان كارشناسان 
منابع طبيعي استان فارس مي دانند كه در آن 
منطقه قره آغاج، آن طرف ترش «آق چشمه»، 

چه باليي سر مرتع آورده اند و يا در شهرك 
صدرا.

 ايل راههايمان را گرفته اند و آپارتمان هاي 20 
طبقه ساخته اند.  آقايان مي دانند وقتي عشاير به 

اطراف شيراز مي رسيد، الاقل يك هفته براي 
خريد وفروش و تبادل كاال به شهر مي رفت. 
روغن مي داد، عوضش برنج مي گرفت، لباس 

مي گرفت. اصال كااليمان را تبادل مي كرديم.  
همه اينها را از ما گرفتند و چيزي در بساط 

نداريم و فقط بايد فرار كنيم و كسي هم نيست 
كه به فكر فرار ما باشد و آن هم از چه راهي 

بايد بگذريم، من نمي دانم.
آقايان كارشناسان منابع طبيعي استان فارس مي 

دانند و اين را در اخبار شنيده اند، ما فيلم هايش 
را داريم كه سال هاست ما تلفات انساني و دامي 

داده ايم. ايل راه هايمان را گرفته اند و اتوبان زده اند. 
هزاران ماشين از آنجا حركت مي كند. جلوي 

اين را بگيرند تا عشاير رد بشوند. در صورتي كه 
ما مي بينيم كه در مادريد (اسپانيا) در كناركاخ 
سلطنتي و جلوي كاخ سلطنتي عشاير با دامش 
عبور مي كند و مجلس هم تصويب كرده و در 

زمان كوچ براي عشاير جشن مي گيرند. شهري ها 
براي عشاير جشن مي گيرند. در صورتي كه براي 

ما سنگ هم مي اندازند. مراتع را آتش مي زنند 
براي جلوگيري از ورود عشاير. بعضي ها هستند 

كه اصال بر ضد ما هستند. 

ما وقتي كوچ مي كنيم و مراتع گرمسيرمان را 
رها مي كنيم و مي آييم به طرف سردسير كه 

حدود 600 و 700 كيلومتر راه است، در هنگام 
برگشت مي بينيم كه بعضي از قشالق هايمان 
آتش گرفته. بله، بعضي از عشايرها هستند از 

جمله طايفه دره شوري كه حدود 900 كيلومتر 
راهپيمايي دارند از استان بوشهر به استان 

اصفهان- سميرم.  ما اين بدبختيها را داريم.
تغيير كاربري در مراتع باعث شده كه بهترين 
مراتع هاي ما از بين برود.  مخصوصا آقايان 

كارشناسان منابع طبيعي دشت نمدان را 
مي شناسند.  اين دشت شوخي بازي نبود، 300 
هكتار از بهترين چمن اين دشت بيائيد، ببينيد 
چه شده است. و يا دشت بكان. بيائيد، ببينيد 
چه شده است. آمده اند واگذار كرده اند. گفتند 

جامعه عشايري را اسكان بدهيم و خانه درست 
كرده اند.  يك دانه هم عشاير داخلش نيست. 

هر كاري كه منابع طبيعي كرده موفق نشده كه 
بتواند پروانه چراي اينها را لغو كند.

عشاير يك طبيعت بخصوصي دارد. اسكان 
اجباري فايده ندارد و هر گروهي كه باشد سرريز 

دارد و عشاير هم سرريز دارد و هر كه دوست 
داشت مي رود و جايي اسكان مي شود و شهري 
مي شود.  اگر آمدند جايي او را وادار كردند، اين 
سنت را از دستش گرفتند، نمي تواند بماند. پس 
چكار كردند. آمدند دشت را كال واگذار كردند. 

90 حلقه چاه زدند، اما االن چه شده؟ كانال 
كشي كردند، زهكشي كردند، ولي االن موفق 

نشده اند و آبها قطع شده و مراتع از بين رفته و 
كشاورزي هم درآمد ندارد. بعضي ها هم زمين را 

فروخته اند به روستائيان.
ما خيلي مشكل داريم و درد دل هايمان زياد 

است، ما مي گوئيم حذف دام و دامدار در 
مراتع عامل تخريب است. نگاه كنيد عزيران، 

دام وقتي در مراتع نباشد آن مراتع تخريب 
مي شود، تنوع زيستي اش از بين مي رود. دام 
هست كه بذر ها را حركت مي دهد و مي پاشد 

و كود مي دهد. دام ها وقتي غذاها را مي خورند 
برمي گردانند و داخل آن يكسري از بذرها توسط 

پهن هاي اينها پخش مي شود.
عزيزان من، ما قبال خودمان يك آداب و 

سنني جّد اندر جّد داشتيم و مي دانستيم كه چه 
موقع بايد از مناطق گرمسيري حركت كنيم، 

چند روز در بين راه باشيم، يا فرض كنيم 

مرحوم صياد سلطاني
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اگر مي خواستيم اتراق كنيم چند روزه باشد، 
مي دانستيم كه عشاير ديگري هم هست كه 
پشت سر ما بيايند. اينها را پس ما نبايد زياد 
تخريب كنيم. پس بايد براي نسل بعدي كه 
پشت سر ما مي آيد براي آنها هم بگذاريم و 

باز آن دومي براي سومي تا آخر، كه اين مراتع 
تخريب نشود. حدود 2 ماه يا سه ماه طول 

مي كشيد كه ما مي آمديم مناطق سردسير؛ وقتي 
كه به مناطق سردسير مي آمديم مي ديديم كه 

علف رسيده، بذرها رسيده اند و بعد دام وارد 
ييالق مي شد. ولي االن عرصه تنگ شده، ما 
آن 3 ماه روزگار را در عرض 25 و يا 20 روز 

حركت مي كنيم. بعضي ها هم هستند كه وضع 
مالي شان خوب است و با ماشين و كاميون در 

عرض 24 ساعت هزاران دام را وارد عرصه 
مي كنند. اين باعث مي شود آن بذر، نرسيده از 

بين برود.
 ساختار ايلي مان را از ما گرفته اند. عشاير هر 
جايي براي خودش سنتي دارد و يك ساختار 
ايلي دارد.  ما براي اينكه بتوانيم اين ساختار 

ايلي را ترميم كنيم آمده ايم يكسري تشكل ها 
در جامعه عشايري راه انداختيم. تا الاقل 

سنت ها و فرهنگ مان را از دست ندهيم و آن 
احترامي كه قبال به همديگر داشتيم را حاال 

هم بگذاريم.
ما خودمان ريش سفيد داشتيم، بزرگ داشتيم. از 
گرمسير كه مي خواستيم حركت كنيم، دستورات 
از باال اجرا مي شد. مي آمدند در عشاير مي گفتند 

امسال وضعيت هوا اينطوري است بايد با اين 
سيستم حركت كنيم و يا قراول مي فرستاديم 

جلو را ببيند كه آيا اين مسير كه ما مي خواهيم 
حركت كنيم علفش جوابگوي ما هست؟ مناطق 

سردسيري آيا علفش رسيده يا نه؟ قراول 
مي رفت در عرض يك هفته و يا ده روز، با 

اسب جواب مي آورد براي ما. همه اينها را از ما 
گرفتند. 

عزيزان، اگر منابع طبيعي، مي خواهد نهال 
بكارد چه اشكالي دارد جامعه محلي را مشاركت 
بدهد؟  اينجا دانش بومي محلي طوري هست 

كه مي داند كه آنجا چه درختي بايد كاشته شود، 
چه درختي بهتر سبز مي شود؛ پس بهتر بود 

دست به دست هم بدهيم.
 ما مخالف منابع طبيعي نيستم. آنها دلشان 

مي خواهد كه طبيعت خوب باشد، ما هم دلمان 

مي خواهد طبيعت خوب باشد و NGO ها 
هم همين حرف را مي زنند. پس بياييد دست 

در دست هم بدهيم و همسو باشيم. همديگر را 
نكوبيم تا شايد توانستيم كه اين طبيعت را براي 

نسل هاي آينده نگه داري كنيم.
تشكل هاي محلي مورد حمايت قرار نمي گيرند و 

بحساب نمي آيند. آقايان، ما عشاير يك تشكل 
محلي راه انداختيم و رفتيم يكسري طرح هايي 

را هم به جاهاي مختلف داديم. طرح  و وام 
طرح تصويب شده ولي حاال مي گويند بياييد 

يك ميليارد و نيم سند بگذاريد. عشاير كه سند 
ندارد؛ چادر عشاير كه سند ندارد. 

عزيزان، در منطقه ما راههاي احياء مراتع 
هست نه اينكه نيست؛ من فكر مي كنم استان 

فارس شايد اولين استاني باشد كه طرح هاي 
طرح احياء مراتع دارد، ولي طرحهاي احياء 

مراتع آخرش چي مي شود؟ مسئله اينجاست. 
ما يك دشتي داريم بنام خرمايك كه دشت 

وسيعي است، اوايل انقالب ما آنجا طرح 
مرتعداري شروع كرديم. بعد مي دانيد كه چطور 

شد؟ تمام بوته ها را آتش زدند و واگذاركردند 
و گفتند بيائيد كشاورزي كنيد. گرمسير هم 
يك وضعي دارد آبش خيلي پايين است و 

چند سال هم كه بارندگي نباشد آن آب هم از 
بين مي رود. پس هم مرتع از بين رفته و هم 
كشاورزي از بين رفته؛ و همه اينها باعث فقر 

شده است.
مشكالت زياد است. مثال يك گروه 

كارخانه داران بزرگ پيدا مي شوند، ما كه آمديم 
سرحد و رفتيم گرمسير؛ مي بينيم اي بابا، اينجا 
كارخانه زده و شروع كرده اند با بولدوزر و لودر 

هر كاري كه توانسته اند،  انجام داده اند. بابا، 
وقتي كه كسي مي آيد يك كارخانه اي بگيرد 
بايد بيايند مشورت آن كسي كه آنجا زندگي 

مي كند. من نمي گويم فقط عشاير؛ جامعه 
روستايي و جامعه هاي ديگري كه در آنجا 

زندگي مي كنند الاقل با اينها هم يك مشورت 
بكنند و بگويند آقا ما مي خواهيم اينجا را 

واگذار كنيم كه اينجا كارخانه شن بزنند، صالح 
است يا نيست؟ آيا به شما لطمه مي زند يا نه؟ 

خودتان كه مي دانيد.
طرحهاي تثبيت شن و اعتباراتي كه براي 
جلوگيري از كويرزايي مي آيد در منطقه و 

مي خواهد كشت و كار گونه اي و يا جلوگيري از 

بيايان درختچه هايي كاشته شود، به پيمانكاران 
كالن شهري واگذار مي شود. در اكثر جاها، به 

دلخواه خودشان اعتباراتي را خرج مي كنند و 
آن طرح نيمه كاره مي ماند و تمام نشده جمع 

مي شود و تحويل گرفته مي شود و كوير هم به 
حال خود باقي مي ماند.

جلوگيري از ورود شتر به مرتع توسط اداره 
منابع طبيعي و محيط زيست يك جور اشتباه 
است. موقعي كه دام از مرتع استفاده مي كند، 
پهن و بذر پخش مي شود و زمين هم با راه 

رفتن دام شخم مي خورد و مي رود زير خاك، 
و با اولين بارندگي سبز مي شود.  چريدن 

دام در مراتع مثل يك كشاورز است كه در 
باغش هرس كند و شاخ و برگ هاي اضافه 
را بگيرد. حاال در اينجا خود گوسفند و شتر 

كار انجام داده، درخت، بوته و مرتع را اصالح 
و هرس كرده و آماده كرده و تحويل داده. 

منظور علف هايي است كه ما مي گوييم خار، آن 
علف را گوسفند نمي خورد و خارها خيلي بلند 

مي شود. وقتي بادي مي آيد تخم آنها را پراكنده 
مي كند و سال ديگر رشد مي كند و جاي 

علف ها را مي گيرد و مرتع را از بين مي برد. 
شترها مي روند و فقط اين خارها را مي خورند 
و حاال، آنها كه نمي گذارند شترها وارد مرتع 

شوند، ما مجبوريم با كارگر به سراغ خارها رفته 
و آنها را بكنيم.

آقايان منابع طبيعي در بعضي مواقع موافقت 
مي كنند كه مراتع را به اشخاص ديگر 

واگذار كنند. اجراي بعضي از طرح هاي ملي 
بيابان زدايي بدون در نظر گرفتن جوامع محلي 
بعضي از اين طرح ها است كه واگذار مي كنند 
به پيمانكار. اين كار هم در منطقه ما هست 
و هم در منطقه آقاي سلطاني. آن را اگر به 
جامعه محلي  واگذار كنند، چون مي خواهد 

آقاى رضا صالحى، ايل ابوالحسنى
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تجربيات قرون متمادي جوامع بومي (بويژه 
عشاير كوچرو) در مديريت منابع طبيعي در 

سرزمين هاي خشك و نيمه خشك مبتني بر دو 
اصل است:

اول، بكارگيري نظام هاي بهره برداري عرفي   
سازگار با محيط طبيعي؛ و

دوم، وابسته بودن معيشت اين جوامع به   
محيط طبيعي؛ 

تا چند دهه قبل اين دو اصل همواره باعث 
حفظ و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي عمل 
مي كرد، ولي سياست هاي هشت دهه اخير مانند 
تخته قاپوكردن عشاير، اصالحات ارضي ملهم 

از منويات دولت هاي استعماري مانند ملي كردن 
منابع طبيعي، باعث تضعيف و از بين رفتن 

حقوق بهره برداري هاي جمعي عشاير، از بين 
رفتن نظام هاى مديريت عرفى مراتع، تخريب 

منابع طبيعي در قلمروهاي عشايري و ناپايداري 
معيشت اصلي آنها (دامداري) شده است.  

پس از انقالب اسالمي، زندگي عشايري از 
سوي رهبران انقالب وجهه و اعتبار اجتماعي 

قابل توجهي پيدا كرد.  اما با ادامه روند 
مدرنيزاسيون، صنعتي  شدن كشور، مالكيت 
دولتي و اجراي برنامه هاي نافرجام ملهم از 

سياست هاي رژيم پيش از انقالب مانند اسكان 
و واگذاري اراضي به غير از كاربران عرفي 

آن (با وجود ممنوع بودن واگذاري ايل راه هاي 
عشايري در مصوبات شوراي انقالب اسالمي 

ايران مصوب 1359)، مشكالت عديده  به ويژه 
تخريب منابع طبيعي را در برداشت.

در شرايط امروزي جامعه عشايري ايران 
دستيابي به راهكارهاي تامين پايداري معيشت 

كوچ نشينان به موازات تداوم اين نوع از الگوي 
زيست، به امري ويژه و ضرور تبديل شده است. 

راهكارهايي كه پايداري اجتماعي و فرهنگي، 
اقتصادي و مالي، سياستي و قانوني جوامع 

عشاير كوچرو را در پي داشته باشد.
به همين دليل طرح دستيابي به معيشت پايدار 

جوامع كوچرو از طريق يادگيري در عمل با  
اهداف كالن: حفظ و پايداري تنوع زيستي 
زيست بومهاي عشايري و تامين معيشت 

پايدار جوامع كوچرو با تداوم امر كوچ، در بين 
عشاير كوچرو ايالت مختلف همچون: قشقايي، 

شاهسون، بختياري، سنگسري، زعفرانلو و 
ابوالحسني اجرا گرديد. در اين ايل ها كوچ 

كماكان ادامه دارد و عليرغم تنگ شدن عرصه 
در ايل راه ها، محدود شدن چراگاههاي ييالقي 

و قشالقي و گسترش روزافزون تعدي به حريم 
سامانه هاي عرفي عشاير، اين الگوي زيست به 

پايداري خود ادامه مي دهد. 
از طرفي وجود سه عامل اجتماعي (جوامع 

محلي، دولت و جامعه مدني) و گرايش اين 
عوامل به رويكرد مديريت مشاركتي در حفظ، 
احياء و استفاده پايدار از منابع طبيعي و درگير 
كردن ذينفعان و ذيحقان اصلي زمينه مناسبي 

بود تا با استفاده از تجربيات مؤسسه توسعه 
پايدار و محيط زيست، طرحي راهگشا با رويكرد 

مديريت مشاركتي با هدف نهائي حفظ و 
پايداري تنوع زيستي زيست بوم هاي عشايري و 
دستيابي به معيشت پايدار جوامع كوچرو تعريف 

و اجرا گردد. 
اين طرح با حمايت، پشتيباني و مشاركت موثر 
جوامع عشاير كوچرو، سازمانهاي مرتبط ملي و 
حاميان فني بين المللي «مركز مناطق خشك و 

نيمه خشك ملل متحد (UNDDC)»، از سال 
1381 آغاز و اميد مي رود با ادامه پشتيباني ها 

بتوان به الگوي نويني از مديريت بر منابع 
طبيعي متناسب با ساختار سازمان هاي عرفي - 
اجتماعي جوامع محلي دست يابيم و بتوانيم در 

ساير نقاط مشابه از نظر اجتماعي، بوم شناختي و 
معيشتي آنرا گسترش دهيم.

هدفهاي كالن طرح 
گسترش دانش و آگاهي دربارة زندگي   

عشاير كوچرو  به منزلة شكلي از مديريت 
ارضي پايدار و ابزاري براي فقرزدائي؛

ظرفيت سازي براي جوامع عشايري زير   
پوشش طرح؛

بسيج همگاني و كسب پشتيباني براي طرح   

خودش جامعه از آن استفاده كند، بهتر انجام 
مي دهد. حال آنكه آن آقايان مي آيند پولش را 
مي گيرند و اجرا هم نمي كنند و نيمه تمام هم 

مي گذارند و مي روند.
گسترش كشت ديم در مراتع از طريق شخم 

زدن كه خودش يك عامل ديگر تخريب است. 
قبًال هم گفتم كه ما وقتي مي رويم دارند شخم 
مي زنند و خيلي هم عميق شخم مي زنند و ما 

هم مي آييم جلويش را مي گيريم و اما علف 
دوباره رشد نمي كند.  به اين ترتيب منطقه اي 
كه بياباني است مردم آن منطقه درآمدش كم 

مي شود و از آن منطقه مي رود،  با رفتن آنها 
منطقه شان بيابان تر هم مي شود. در حالي كه 
آنجا را بايد طوري تنظيم كنند كه آباد شود تا 
آن شخص ماندگار باشد و دام هايش را نگه 

دارد و از منطقه حفاظت كند.

با خشكسالي از طريق تامين علوفه يارانه اي 
مي شود مبارزه كرد. علوفه را دولت به قيمت 
پايين تر بدهد و عشاير از علوفه بيشتري در 

سال هاي خشكسالي استفاده كند. موقعي كه 
مرتع و گوسفند از علوفه دستي سير شد از مرتع 

هم كمتر استفاده مي كند.

معرفي سازمان هاي مردم نهاد ملي

صندوق شوراي معيشت پايدار 
عشاير كوچرو
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و تصويب سياست ها و خط  مشي هاي مناسب 
زيست محيطي در سطح ملي و بين المللي؛

تاثير مثبت بر خط مشي و سياست عمومي   
در باره عشاير كوچرو جهت ايفاي نقش به 

عنوان باسداران سرزمين هاي خشك و نيمه 
خشك؛

هدفهاي خاص طرح
احيا هويت فرهنگي و اجتماعي عشاير   
كوچرو از طريق توانمند سازي آنها در 
مراحل مختلف اجرائي طرح از قبيل: 

تصميم گيري، برنامه ريزي، اجرا، نظارت 
و ارزيابي با هدف پايداري اجتماعي و 

فرهنگي؛
همكاري با جوامع كوچرو به منظور ايجاد   
يك سيستم حمايتي اقتصادي و مالي از 

طريق تاسيس صندوق هاي معيشت پايدار 
كوچ نشينان با هدف پايداري اقتصادي و 

مالي؛
حفظ و استفاده پايدار از منابع طبيعي و   

دستيابي به الگوي پيشنهادي براي تدوين و 
اجراي طرح  هاي مرتعداري قلمروئي؛

تقويت احساس تعلق در جوامع بومي به   
قلمرو و سرزمين شان.

روش كار  

سفر اكتشافي به منطقه و نشست مشورتي   
با اعضاء جامعه محلي (ريش سفيدان، گيس 

سفيدان، مردان و زنان و جوانان و...)؛
جلب همكاري سازمانهاي دولتي مرتبط با   
طرح در سطوح ملي و محلي و دعوت از 

آنها به همراهي در سفرهاي ميداني؛
برگزاري كارگاه هاي مشاركتي مشكل يابي،   

طبقه بندي و اولويت بندي مشكالت با 
استفاده از ابزارهاي مشاركتي؛

تسهيل فرآيند تبيين و تحليل مشكالت   
توسط جوامع محلي و تقويت قوه تحليل 

درونزا با ديد جامع گرا؛ 
تعيين نخسين اولويت از بين مشكالت   

طبقه بندي شده؛
ريشه يابي و پرداختن به علل اصلي ترين   

مشكالت با استفاده از ابزارهاي مشاركتي؛
پيدا كردن راه حل توسط خود جوامع محلي   

براي اصلي ترين مشكالت؛
بررسي ساختار اجتماعي موجود جهت يافتن   

نظام هاي مديريت عرفي  در جامعه مورد 
نظر براي حل مشكالت؛

تسهيلگري در جلب مشاركت نمايندگان   
كوچكترين واحد اجتماعي عشاير كوچرو 

(اوبا، گوبك) در تصميم گيري ها؛
تقويت و توانمند كردن نظام هاي مديريت   

عرفي ـ سنتي براساس سازمان اجتماعي و 
ايلي؛

تقويت و تشكيل نهاد مديريتي و حقوقي   
براساس سازمان اجتماعي و ايلي براي احياء 

نظام مديريت سنتي (شوراهاي معيشت 
پايدار عشاير كوچرو)؛

بحث و گفتگو و تدوين اساسنامه شوراي   
معيشت پايدار در سطوح مختلف ايلي (تيره، 

طايفه و ايل) از طريق بررسي اساسنامه 
نهادهاي مشابه و تائيد آن توسط نهادهاي 

دولتي مرتبط؛
اقدام به تشكيل يك نهاد مديريتي ـ   

حقوقي و اقتصادي ـ مالي از طريق تاسيس 
قانوني صندوق هاي معيشت پايدار عشاير 

كوچنده؛ 

معرفي شوراي معيشت پايدار 
عشاير كوچرو

احياي سازمان مديريت اجتماعي عشايري به 
شكل شوراي معيشت پايدار عشاير كوچرو از 

جمله مهمترين دستاوردهاي اين طرح ميباشد. 
اين شورا يك نهاد اجتماعي در زندگي عشاير 

كوچرو است كه داراي يك نهاد اقتصادي 
بنام صندوق و هيات مديره اي منتخب است. 

اين شورا در چارچوب سازمان اجتماعي جوامع 

كوچرو تعريف شده و برخالف ساير نهادهاي 
مشابه مدني، اعضاي آن را نه افراد و نه 

خانوارها، بلكه اوباهاي (گؤبك هاي) كوچرو در 
سطوح مختلف ايلي مانند تيره، طايفه و يا ايل 

تشكيل مي دهد.
 هدف كلي از تاسيس اين شورا عبارت است 

از ايجاد يك نهاد مديريتي است كه در آن 
مديريت نه بر مبناي اراده فردي، بلكه بر مبناي 

اراده جمعي و شورايي صورت پذيرد. اعضاي 
مجلس ريش سفيدان هر تيره، نمايندگان 

منتخب كليه عشاير كوچرو تيره هستند كه 
از پايين ترين رده سازمان اجتماعي به شكل 

دموكراتيك و در يك تعامل و گفتگوي 
رودرروي مشاركتي انتخاب شده اند. بستر 

سازماني تشكيل شوراي معيشت پايدار، سازمان 
اجتماعي سنتي عشاير كوچرو تيره ميباشد.

صندوق شوراي معيشت پايدار
 عشاير كوچرو

تعريف: صندوق يك نهاد اقتصادي در داخل 
شوراي معيشت پايدار عشاير كوچرو است كه 
داراي هيات مديره اي منتخب از شورا است. 
اين صندوق در چارچوب سازمان اجتماعي 
جوامع كوچرو تعريف شده و برخالف ساير 
صندوق هاي مشابه، اعضاي آن نه افراد و 

نه خانوارها، بلكه اعضاي صندوق را اوباهاي 
كوچرو تيره تشكيل مي دهد. 
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هدف: هدف كلي از تاسيس اين صندوق 
عبارت است از حفظ و پايداري تنوع زيستي 
در زيست بوم هاي عشايري و تأمين معيشت 

پايدار جوامع كوچرو با تداوم امر كوچ به منظور 
پايداري اقتصادي و مالي، اجتماعي و فرهنگي 

به صورت چند منظوره:
افزايش درآمد و ثروت متعلق به عشاير   

كوچرو تيره كوهي؛
ارتقاء وضعيت زنان و كودكان و افراد   

آسيب پذير؛
حفظ و بهره برداري پايدار از منابع خدادادي   
(مراتع و جنگلها، حوزه هاي آبخيز، آبهاي 
سطحي و زيرزميني، رودخانه ها، تاالبها و 

آبزيان، حيات وحش و مناطق حفاظت شده) 
و مديريت مشاركتي عشاير بر اين منابع؛
ايجاد شغل براي عشاير خصوصا براي   
جوانان در عشاير كوچرو هر تيره براي 

جلوگيري از مهاجرت به شهرها و روستاها؛
اجراي طرحهاي عمراني و رفع نياز عشاير   

كوچرو؛
افزايش درآمد عشاير از طريق بهره برداري   
گروهي پايدار از منابع خدادادي و تشويق 

آنان در زمينه فعاليت هاي توليدي مرتبط با 
الگوي زيست عشايري؛

ايجاد فضاهاي مناسب براي فعاليت هاي   
فرهنگي؛

حفاظت از تفرج گاهها و زيست گاههاي   
حيات وحش و پوشش و تنوع گياهي مراتع؛

ايجاد امكانات عرضه سيار مايحتاج   
ضروري؛

اجراي طرح هاي گوناگون خصوصا بصورت   
سيار براي بهبود زندگي عشاير منجمله 
فعاليت هاي بهداشتي، آموزشي و غيره.

اصول كار صندوق: صندوق داراي شخصيت 
حقوقي مستقل مي باشد و اصول كار آن شامل 

موارد زير است:
الف- اصل انصاف و عدالت

منفعت جمعي (منفعت فردي در چارچوب   
منفعت جمعي)؛

اولويت با گروههاي ضعيف تر و محروم تر   
عشاير كوچرو مي باشد.

ب- اصل مشاركت
مشورت و بكارگيري نظر اوباها در صورت   

امكان قبل از اخذ تصميم؛
گزارش عملكرد، تصميمات و اقدامات نتايج   

به تك تك اوباها در اسرع وقت.
ج- اصل پاسخگويي به باال و پايين

همه عوامل به همديگر پاسخگو باشند.  

د- اصل شفافيت 
در تصميم گيري عمل، طرح، اجراء، ارزيابي   

و عمليات مالي.
ه- اصل پايداري

اقتصادي- مالي (استفاده از سود و نه   
سرمايه؛ توليد ثروت و نه فقط درآمد)؛

اجتماعي و فرهنگي (الگوبرداري از ساختار   
سنتي خود جامعه عشايري و عدم تقليد 
كوركورانه از كشورها و شرايط ديگر)؛

زيستمحيطي (تكنولوژي مناسب محيط؛   
حفظ طبيعت تنوع زيستي و جلوگيري از 

آلودگيها)؛
سياستي- حقوقي و ساختاري- سازماني (به   

صورت حمايت دولت و سازمانهاي ملي و 
بين المللي و تشكلهاي مأخوذ از سازمان 

اجتماعي سنتي تيره و طايفه)؛
به رسميت شناختن مقررات عرفي در حل   
اختالف و نظام هاي بهره برداري از منابع 

طبيعي.
اعضاي صندوق: اعضاي صندوق، اوباهاي 
كوچرو عشاير هر تيره هستند. هر اوباي واجد 
شرايط عضويت، يك نماينده منتخب خود را 

براي شركت در جلسات مجمع عمومي صندوق 
(مجمع ريش سفيدان و گيس سفيدان) تعيين 

مي كند.
اركان صندوق: اركان صندوق عبارتند از:

مجمع عمومي صندوق (مجمع ريش   
سفيدان و گيس سفيدان اوباهاي كوچرو 

تيره)؛
مجمع اوباهاي كوچرو عضو هر بنكو   

(مجمع ريش سفيدان و گيس سفيدان 
اوباهاي كوچرو هر بنكو)؛

شوراي معيشت پايدار تيره (شوراي   

نمايندگان بنكو ها)؛
بازرسان صندوق.  

تخصيص درآمد صندوق: درآمد خالص 
صندوق در هر سال مالي به ترتيب زير 

تخصيص مي يابد:
شصت درصد (%60) براي سرمايه گذاري   

مجدد و تقويت بنيه مالي صندوق؛
بيست درصد (%20) براي كمك به بهبود   
وضعيت زنان و كودكان عشاير كوچرو و 
كمك به ساير گروههاي آسيب پذير و 

پايداري تنوع زيستي و پايداري اجتماعي و 
فرهنگي تيره ؛ هرگونه پرداخت به اعضاي 
شورا در برابر انجام فعاليتهاي آن، فقط از 

اين محل تا سقف يك پنجم اعتبارات اين 
بخش امكانپذير است.

بيست درصد (%20) براي سرمايه گذاري   
جهت تشكيل صندوق هاي معيشت پايدار 

در تيره هاي ديگر و طرح هاي مشترك در 
سطح طايفه.

در حال حاضر صندوق هاي  شوراي معيشت 
پايدار عشاير كوچرو در 2 طايفه از ايل قشقايي، 

8 طايفه از ايل شاهسون، سه طايفه از ايل 
بختياري، ايل سنگسري و ايل ابوالحسني 

تشكيل شده  و در حال فعاليت و پيگيري جهت 
جلب منابع مناسب براي اجراي هدف هاي 

مندرج در اساسنامه ميباشند.
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انجمن حفظ محيط كوهستان در سال 1373 
توسط گروهي از كوهنوردان و عالقمندان 

به محيط زيست تاسيس شده است.  اين 
انجمن از اولين سازمان هاي مردمي است كه 
با اجراي برنامه هاي نمادين، زمينه حضور و 

مشاركت گروه هاي مختلف مردمي را در صحنه 
محيط زيست ايران فراهم نموده است.  هدف از 

تاسيس انجمن حفظ محيط كوهستان تالش 
در جهت حفظ و حمايت از زيست بوم هاي 
كوهستاني كشور، كمك به توسعه پايدار 

كوهستان، كمك به رفاه و معيشت جوامع 
كوه نشين و حفظ ارزش هاي تاريخي- فرهنگي 

اين جوامع مي باشد. اولين برنامه پاك سازي 
كوه ها در سطح گسترده در سال 1372 و اولين 

برنامه درختكاري با مشاركت مردم در اسفند 
1373، توسط اين انجمن سازماندهي و در 

تهران به اجرا گذاشته شد. اين انجمن تحت 
عنوان «موسسه حفظ محيط كوهستان» نزد 
موسسه ثبت شركت ها به شماره 13088 از 

تاريخ 1380/5/15 به ثبت رسيده است و داراي 
هيات مديره اي متشكل از 7 نفر مي باشد.

در سال 1381، اين انجمن پيشنهاد «كميته 
فرعي كوهستان» را به كميته ملي توسعه 
پايدار ارائه نمود كه در نتيجه پيگيري هاي 

اين انجمن، در نهايت اين كميته در فروردين 
1385، تصويب و در چارچوب سازمان حفاظت 
محيط زيست آغاز به فعاليت نمود. همچنين از 
سال 1386، انجمن كوهستان راه اندازي واحد 
درسي كوهستان را به دانشكده محيط زيست 

دانشگاه تهران پيشنهاد نموده است كه اين 
مسئله در حال پيگيري مي باشد.
ديگر اقدامات و دستاوردها

ارتقاي جايگاه كوهستان در كشور و در   
محافل محيطي؛

برگزاري چندين دوره آموزشي، همايش و   
نشست؛

انتشار فصل نامه «محيط كوهستان» تنها   
نشريه تخصصي كوهستان در كشور كه 

تاكنون 13 شماره از آن منتشر و در سطح 
كشور توزيع شده است؛

همكاري و ارتباط با سازمان هاي كوهستان   

در سطح جهان به منظور پيشبرد اهداف 
مشترك؛

انتشار كتاب، جزوه و بروشور؛  
اجراي طرح در كوهستان هاي كشور؛  

همكاري و اجراي طرح هاي مشترك با   
سازمان هاي دولتي؛

عضويت در اتحاديه جهاني حفظ طبيعت   
(IUCN)؛

به دنبال تعيين و اعالم روز 11 دسامبر به 
عنوان «روز جهاني كوهستان» توسط مجمع 

عمومي سازمان ملل متحد در سال 2003، 
انجمن كوهستان اطالع رساني در اين خصوص 

را به عهده گرفته و برنامه هاي ويژه اي را هر 
ساله اجرا نموده است. شايان توجه است كه در 
پايان سال 2002، سازمان فائو به دليل تالش 

انجمن كوهستان در آن سال، اين انجمن را به 
عنوان نماينده موقت ايران در نهاده تازه تاسيس 
 “International Mountain Partnership”

پذيرفت.
نشاني پستي: تهران، صندق پستي -5344

14155
تلفن: 021-22739865       

نمابر: 22719165
meps_iran@yahoo.com :پست الكترونيكي

انجمن حفظ محيط كوهستان

هزاران الك پشت و پرنده مهاجر در يكماه گذشته 
به شكل تكان دهنده اى در آتش نيزارهاى درياچه 

پريشان كه براى راهسازى از بين رفته زنده زنده 
سوخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش زدن چندين هكتار از 
نيزارهاى اطراف تاالب پريشان در دو ماه اخير، باعث 

بروز يك فاجعه زيست محيطى شده كه بر اثر آن 
هزاران پرنده مهاجر و الك پشتهاى بومى و همين 

طور ديگر جانوران درياچه پريشان در آن  سوخته اند. 
با اين حال و به نقل از شاهدان عينى، در زمان 

تخمگذارى پرندگان مهاجر و بومى در تاالب 
پريشان تخم اين پرندگان نيمروى نيمروز كارگران و 

راهسازان شده بود.

بنا بر اين گزارش، نزديك به 30 هكتار از نيزارهاى 
اطراف درياچه پريشان در يكسال گذشته به شكل 
سازمان يافته اى طعمه آتش خود ساخته مسببان 

اصلى تخريب تاالب پريشان شده است كه نزديك 
به 20 هكتار آن در سال گذشته و بيش از 8 هكتار 

آن نيز در يكماه و نيم گذشته آتش گرفته است.
اين در حالى است كه در اين فاصله مسوالن شهر 

كازرون هم با تغيير رويه قبلى و با امضاى تومارى با 
كشيده شدن راه در دل زيباترين درياچه آب شيرين 

ايران موافقت كرده اند.
گزارش: جواد حيدريان
عكس: محسن عباسپور

هزاران الك پشت و پرنده در تاالب پريشان زنده زنده سوختند
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سازمان مردم نهاد  ENDA «محيط 
زيست و توسعة جهان سوم»، كشور 

سنگال 
سازمان مردم نهاد ENDA كه اختصار  

«محيط زيست و توسعة جهان سوم» 
مى باشد در سال 1972 ميالدى در داكار 

سنگال بوجود آمد.  ENDA يك مؤسسه 
ميباشد. بين المللى  و  ملى  غيردولتى، 

هدف اصلى اين سازمان مردم نهاد رساندن 
صداى جهاِن در حال توسعه، به جهان 

مى باشد. پيشرفته 
ابزارى كه اين سازمان مردم نهاد براى 

تحقق اهدافش بكار مى برد به صورت زير 

مى باشد:
بكار گيرى ابتكار، تجربه و فرهنگ   

گروهى جوامع محلى و بومى؛
خودجوش،  گروه هاى  بكارگيرى   

تعاونى ها، و كل گروه هاى محلى و 
بومى؛

استفاده از زيربناى نظام هاى بومى و   
خودجوش جوامع بومى و محلى؛

حدود نيمي از فعاليت هاى سازمان مردم   
نهاد ENDA  با فعاليت مستقيم در 

مانند: عرصه 
كشاورزي، دامدارى، سالمت، بهداشت   

محيط، آموزش و ترويج گفتگويى 
و نصف ديگر آن به:

تحقيقات دو جانبه و دوسويه، مشاوره،   
انتشارات و آگاه سازى مى باشد.

طيف فعاليت اين سازمان مردم نهاد در رشته 
محيط زيست به معناى وسيع مى باشد.  در 

اين سازمان 24 گروه تحقيقاتى مشغول بكار 
مى باشند. اين سازمان در عين حال داراي 

طيف وسيعي از فعاليت هاي برون مرزى كه 

شامل فعاليت هاي توسعه اي در 14 كشور 
آفريقايى، 5 كشور آمريكاى جنوبى و 2 

كشور آسيايى است، مي باشد.  اين سازمان 
در اروپا نيز نمايندگى برقرار كرده و بزودى 
در ژاپن نيز فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

روش كار اين سازمان، طراحي و اجراي 
طرح هاي توسعه اي از بطن جوامع محلى و 
بومى و در راستاي رفع مسائل و نيازهاي 

بالقوة اين جوامع طراحى ميباشد. در 
اين روش كم  درآمدترين قشر جامعه نيز 
مشاركت مي كند.  فلسفه و عملكرد اين 
سازمان، مشاركت جوامع در تمام سطوح 
تصميم گيرى، اجرا و ارزيابى مشاركتى 

طرح ها و حضور فعال آنها مي باشد. ضمن 
اينكه جوامع بومي و محلي در تحقيقات، 

ارتباطات و اقدام نيز مشاركت مي دهد.   در 
اين فرايند شركت كارشناس، محقق و 

دانشگاهي از ابتداي امر در برنامه ريزي و 
اجرا با ديگر گروه هاي ذينفع امري الزم و 

ضروري است. 

سازمان مردم نهاد  SCOPE، انجمن 
حفاظت وحمايت از محيط زيست، 

كشور پاكستان 

همه ما يك كره را به شراكت داريم براى 
زندگى.  اين كره عزيز دست خوش وقايع 

زيست محيطى  بى سابقه اى قرار گرفته 
است. چالش هاى متعددى گريبان ما را در 

مقوله هاى تغييرات آب و هوا، از بين رفتن 
تنوع زيستى, آلودگى و بيابان زايى گرفته 

است.
اين انجمن از مجموعه گروهى متخصص 
عالقنمد به مسائل محيط زيست در سال 

1988 ميالدى (1367هجرى) تاسيس شده 
است.  شعار اين سازمان «جهانى بيانديش 

محلى عمل كن» مى باشد.  هدف اين 
سازمان اين است كه مديريت و اجراي 

طرح هاي توسعه اي در نهايت بايد با فرآيند 
و ديدگاه هاي مشاركتي و به دست جوامع 

بومي صورت بگيرد. 
اين سازمان فعاِل عضو كنواسيون مقابله با 
بيابانزائي، سعى دارد ثابت كند كه مقابله با 
بيابانزائي در صورتى موفق خواهد بود كه 

دولت روش هاي همگردانى مشاركتى منابع 
طبيعى را پيشه  كند.  از جمله تجربيات 

موفق اين سازمان اجراي طرحي با استفاده 
از «همگرداني مشاركتي منابع طبيعي» در 

استان سيند در جنوب پاكستان است.

 Drynet معرفي سازمان هاي مردم نهاد عضو شبكه
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انتظارات و مطالبات جوامع كوچرو از 
رهبران جهاني در اين بيانيه:

بيش از 200 نماينده از قبايل و عشاير 
كوچرو از آفريقا، آسيا، آمريكا و اروپا در شهر 
سگوويا كشور اسپانيا در سپتامبر 2007 گرد 
هم آمدند تا بر اساس تجارب و دانسته هاي 

خود به بررسي و تجزيه و تحليل وضع 
موجود جوامع پرداخته و براي مشكالت و 
چالشهاي خود راه حل هايي را بيابند. آنچه 
در در زير مي آيد بيانيه گردهمايي مذكور 

مي باشد كه با لحني  ساده و بي تكلف 
سياست ها و برنامه هاي بسياري از كشورهاي 
جهان را در مقابل افراد بومي، قبايل و عشاير 

كوچرو به چالش كشيده و توقعات آنان را 
از سياست مداران و برنامه ريزان كشورها، 

سازمان ها و نهادهاي بين المللي ذيربط بيان 
مي كند.

ما  بر اين باوريم كه  دامداري مبتني بر كوچ  
بعنوان يك روش توليد سازگار با  طبيعت نه 
تنها درآمد اقتصادي ميليون ها نفر در سرتاسر 
جهان را تامين مي كند بلكه بعنوان يك شيوه  

مديريت پايدار منابع طبيعي و حفاظت از 
محيط زيست شناخته مي شود. شيوه اي كه بر 

مبناي قوانين عرفي و نظام  رهبري سنتي  
استوار بوده و ريشه در دانش محلي و بومي 

دارد.   

درحال حاضر مراتع، جنگل ها، تاالب ها 
و ساير منابع طبيعي كه اساس زندگي و 

معيشت  دامداران كوچرو را تشكيل مي دهد 
در بسياري از كشورها تحت عنوان اصالحات 

ارضي، ملي اعالم شده، توسط دولت ها 
مصادره شده است. اين اقدامات، نظام سنتي 
مالكيت را از دامداران كوچرو سلب كرده و 
آنها را از حقوق عرفي خود محروم ساخته 
است. حقوقي كه نياكانشان از آن بهره مند 

بوده اند و آن را نسل به نسل انتقال داده اند. 
در اين ضمن اقتصاد جهاني و سياست هاي 

اجتماعي اخير، خصوصي سازي منابع طبيعي 
و بهره برداري انفرادي را بر آنها تحميل 

مي كند و متاسفانه تمركز قدرت اقتصادي 
و سياسي را تنها در دست اقشار محدودي 
از آحاد جامعه قرار مي دهد. اين سياست ها 
در بسياري از مناطق جهان نتيجه اي جز 

تخريب سرزمين و محيط زيست و نابودي 
معيشت و فرهنگ غني بهره برداران عرفي 
نداشته  و موجبات از دست رفتن ارزشهاي 
معنوي و هويت دامداران و عشاير كوچرو و 

بسياري از جوامع بومي را فراهم آورده است. 
قلمرو عرفي اين افراد با تعارضات متعددي 

رو در رو بوده و در اثر عواملي چون تصاحب 
اراضي، جنگ و فقر خالي از سكنه شده و 

مهاجرت بخش عمده جوامع محلي به سمت 
شهرهاي بزرگ را سبب شده است. ما اين 

نابساماني ها را هم در كشورهاي توسعه يافته 
و هم در كشورهاي در حال توسعه مشاهده 

مي كنيم.
مهمترين و اولين اولويت ما اين خواهد بود 

كه با سنجش و واكاوي چالش هاي دامداران 
كوچرو، راه هاي ساماندهي خود را بيابيم و 

از حقوق خود دفاع كنيم. ما مي دانيم كه در 
اين راه، خودباوري و تكيه بر قابليت ها و 

ظرفيت هايي كه از اجدادمان به ارث رسيده 
است، مهمترين عامل تضمين كننده بقا و 

پايداري ما خواهد بود. ما وارثين رازهاي 
زندگي مسالمت آميز، هماهنگ و متعادل 

با طبيعت از نياكان مان هستيم. در دنياي 
كنوني كه تنها سود بعنوان مهم ترين اولويت 
شناخته مي شود ما نيز بايد دانش و تجربيات 

منحصر بفرد خود را بازشناسي و ارزش گذاري 
كنيم و آنها را با جهان امروزي به اشتراك 

بگذاريم.
عليرغم نقش و جايگاه حياتي قبايل، 

دامداران و عشايركوچرو در تامين معيشت، 
توليد و اقتصاد ملي و نيز نقش آنها در 

صيانت از اكوسيست مهاي شكننده مناطق 
خشك و نيمه خشك جهان، در بسياري از 

كشورها توجه و حمايت الزم از اين قشر 
بعمل نيامده و با تحقير و تبعيض با آنان 
برخورد مي شود. در بسياري از كشورها ما 

را از مالكيت منابع طبيعي محروم ساخته و 
ما را به تغيير مكان و اسكان وادار نموده اند.  

ما اين محروميت و تبعيض اعمال شده را 
در تعارض آشكار با قوانين و حقوق بشر 

مي دانيم مسلمًا چنين برخوردي زاييده 
سياست گذاري هاي غلط و نابخردانه و قوانين 
غيرعادالنه اي است كه  در لواي برنامه هاي 

توسعه اي در برخي از كشورها اعمال مي شود. 
خصوصي سازي و مصادره مراتع و تغيير 
ساختار تولَيت مراتع نتيجه اي جز تغيير 

كاربري و انهدام سيستم هاي سنتي چراي 

گزارش ها و مقاله ها
بيانيه «همايش جهاني عشاير كوچرو» سگوويا، اسپانيا

Segovia Declaration 
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دام و در نهايت تخريب سرزمين نداشته و 
فقر و مهاجرت و نابودي ارزش هاي فرهنگي، 

معنوي و هويت، پيامدهاي اقتصادي و 
اجتماعي اين سياست ها براي مردم بومي 

بوده است. 
عشاير كوچرو  از دسترسي عادالنه و مساوي 

به بهداشت، آموزش و پرورش و بسياري 
ديگر از تسهيالت رفاهي محروم بوده و قادر 

به دسترسي مناسب به دانش و اطالعات و 
كنترل بازار را ندارند و اين امر موجبات عدم 
توسعه يافتگي آنان را باعث شده است. بنظر 
مي رسد كه اين قشر از آحاد جامعه در حاشيه 
برنامه ريزي هاي توسعه اي بسياري از كشورها 

گرفته اند.  قرار 
ما صرف نظر از تفاوت هاي قومي، نژادي، 

فرهنگي و ملي اهداف و مسئوليت هاي 
مشتركي داريم و در اين ارتباط بايستي 

درجهت رفع چالش هاي پيشرو و رفع 
تعارضات موجود اقدام كنيم و در اين راستا 

معتقديم كه  همكاري و مشاركت سازمان ها 
و نهادهاي بين المللي مرتبط با طبيعت، 

 FAO,  سرزمين و توليدات غذايي نظير
 IFAD, UNESCO, WHO, GEF,

IUCN ، نقش اساسي خواهد داشت. 

ما از دولت هاي كشورهاي جهان، سازمان ها 
و نهادهاي ملل متحد، و ساير سازمان هاي 

بين المللي و منطقه اي ذيربط، همچنين بخش 
مسائل بومي اجالس دائمي ملل متحد، 

اتحاديه اروپايي، اهدا كنندگان كمك هاي 
مالي و نيز رهبران محلي و عرفي خود 

كه: انتظارداريم 
فراهم آوردن حمايت هاي سياسي الزم   

در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي 
ما با محور قراردادن اصل هماهنگي با 

طبيعت؛
حمايت هاي الزم، در جهت تقويت   
سازمان هاي بومي در سطوح ملي، 

منطقه اي و بين المللي از طريق ارتقاء 
بينش و آگاهي مرتعداران و ساير جوامع 

كوچرو؛
تصويب فوري مباني حقوقي و   

سياست هاي حفظ و صيانت از حقوق 
جوامع بومي كوچرو با مشاركت واقعي 

آنان در نهادهاي جهاني و اصالح قوانين 

ملي كشورهاي ذيربط؛
شناسايي و احترام به قوانين، ساختار   

اجتماعي و نظام عرفي مالكيت كه در 
طي نسل هاي متمادي اساس معيشت 

مبتني بر سازگاري و حفاظت از طبيعت 
و بهره برداري متعادل و پايدار محدوده 

قلمرو دامداران كوچرو بوده است.
حذف و اصالح قوانيني كه باعث تضعيف   

ساختار اجتماعي و اقتصادي جوامع 
كوچرو شده، و اعمال روش هايي كه اين 
افراد بتوانند آنچه را كه از دست داده اند 
دوباره بدست آورده و بر منابع مورد نياز 

خود دسترسي مناسب داشته باشند.
شناسايي و باور نقش تعيين كننده دانش   

بومي و ظرفيت هايي كه در نظام معيشتي 
جوامع كوچرو در جهت حفظ تنوع زيستي 
ايفا مي كند.  توانمند كردن اين جوامع در 

جهت مديريت مناطق حفاظت شده؛
اتخاذ روش ها و تدابير الزم در جهت رفع   
تعارضاتي كه بخصوص در حوزه مالكيت 

ايجاد شده است؛
اصالح فوري قوانين و سياست هايي كه   
در جهت اسكان اجباري جوامع كوچرو 
اعمال مي شود و رفع موانعي كه براي 

جوامع كوچرو در حدود مرزهاي سياسي  
زندگي مي كنند و محدوده قلمرو آنها بين 

مرزهاي سياسي قرار گرفته است؛
احترام به منابع منحصر بفرد هويت   

فرهنگي قوانين و سنن جوامع كوچرو؛
  شناسايي تبعات منفي توسعه  اي كه 

بر منابع طبيعي  و محيطزيست جوامع 
بومي و كوچرو و تصويب روش هايي كه 
اولويت ها و رضايت بهره برداران عرفي را 

در فرايند توسعه لحاظ كند؛
  تامين دسترسي عادالنه جوامع كوچرو 

به تحصيالت و گنجاندن برنامه هاي ويژه 
مرتبط با نظام جوامع كوچرو در مطالب 

درسي و تقويت تحقيقات كاربردي مرتبط 
با اين جوامع و اطمينان از دسترسي 

جوامع كوچرو به تحصيالت و تحقيقات 
مرتبط؛ كاربردي 

بهبود وضعيت آموزش و پرورش كودكان   
جوامع كوچرو از طريق ايجاد مدارس 
متحرك و نيز مدارس شبانه روزي و 

استفاده از زبان بومي و محلي و احترام 
به ارزش هاي جوامع كوچرو همچون 
فرهنگ محلي و دانش بومي در متن 

آموزشي. برنامه هاي 
امكان دسترسي مناسب و كافي   

جوامع كوچرو به امكانات بهداشتي و 
آموزش نكات بهداشتي از طريق ايجاد 

درمانگاه هاي سيار و اعزام تيم هاي 
بهداشتي همراه با اين جوامع، با تاكيد 

بر بهره مندي زنان باردار و شيرده و نيز 
كودكان زير پنج سال از اين خدمات 
و نيز آموزش روش هاي پيشگيري از 

بيماريهاي واگير نظير ايدز و ارائه مشاوره 
و آزمايش افراد داوطلب براي شناسايي 

بيماري ها؛ اين 
  امكان دسترسي مناسب و كافي جوامع 

كوچرو به سرويس هاي دامپزشكي و 
بهداشت دام در جهت پيشگيري و درمان 
بيماري هاي دامي و نيز تقويت تحقيقات 

كاربردي دامپزشكي مورد نياز جوامع 
كوچرو مانند بيماري  ناشناخته شتر كه 

در شرق آفريقا مشاهده شده و ساير  اخيراً 
مناطق را مورد تهديد قرار داده است و 

نيز شيوع بيماري خواب در دام ها كه 
توسط پشه تسه تسه منتقل مي گردد؛

  توسعه سياست ها و برنامه هايي كه منجر 
به كاهش اثرات خشكسالي در جوامع 

كوچرو گردد؛
توسعه و ارتقاء كنترل بازار محصوالت   

جوامع كوچرو از طريق حمايت هاي 
ساختاري و سياست گذاري هاي الزم، 
ظرفيت سازي و ايجاد ساز و كارهاي 
دسترسي مطلوب به اطالعات ذيربط.
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 The Girl Who Silenced the
World at the UN

سورن كودك 12 ساله اي است كه در 
وانكور كانادا متولد و بزرك شده است.  او از 
كودكي به موضوعات زيست محيطي و عدالت 

اجتماعي عالقمند شده و روي آنها كار 
مي كند. در سن 9 سالگي  با كمك دوستان 

و  همساالن خود سازمان زيست محيطي 
كودكان را راه اندازي كرد و با گروه كوچكي 

از كودكان نسبت به  يادگيري و آموزش 
ساير كودكان   به  زيست محيطي  موضوعات 

اقدام نمود. اين گروه در سال 1992 در 
نشست زمين  ملل متحد شركت نمود، جايي 

كه در آن  سورن سخنراني اثربخش خود 
را ارائه نمود. سخناني كه عميقًا رهبران 

بزرگ جهان را تحت تاثير قرار داد (و يا به 
سكوت واداشت!) اين سخنراني چنان تاثيري 
داشت كه او از آن پس در اغلب نشست هاي 

سازمان ملل به  عنوان مدعو دائمي دعوت 
مي  شود.  اگرچه اكنون سال ها از زمان 
برگزاري نشست ريو و سخنراني سورن 

مي گذرد ولي به نظر مي رسد سياستمداران، 
دانشمندان و سازمان هاي جهاني متولي 

محيط زيست، پرسش هاي ساده او را بدون 
گذاشته اند.    پاسخ 

متن سخراني او، كه در اجالس عمومي 
نشست زمين در ريودوژانير و برزيل ارائه 

شد، به شرح زير است.
سالم، من  سورن سوزوكي1 از سازمان 

زيست محيطي كودكان هستم. ما يك گروه 
از كودكان دوازده ـ سيزده ساله از كشور 

كانادا هستيم كه در جهت ايجاد تغيير در 
محيط زيست خود تالش مي كنيم.  ما تمام 

پول خود را صرف كرده ايم  تا از شش هزار 
كيلومتر دورتر به اينجا بياييم و به شما 

انسان هاي بزرگ بگوييم كه شما بايد راه 
خود را تغيير دهيد. من امروز در اينجا هستم  

بدون اينكه هدف پنهاني داشته باشم. من 
تنها به اين فكر مي كنم كه بايد براي آينده 

خود مبارزه كنم. از دست رفتن آينده من 
به  منزله شكست در انتخابات و يا كاهش 

ارزش سهام بازار آنچنان كه سياست مداران 
و تجارت پيشه گان فكر مي كنند نيست. من 

در اينجا هستم تا در بارة تمام نسل هاي 
آينده صحبت كنم. من اينجا هستم تا به 

 نمايندگي از تمامي كودكان گرسنة سرتاسر 
جهان صحبت كنم . كودكاني كه انگار 

صداي شان به گوش جهان نمي رسد. من 
در اينجا هستم تا درباره حيوانات بي شماري 

كه از روي زمين محو مي شوند، صحبت 
كنم، چون جاي ديگري براي زندگي كردن 
ندارند. من امروز مي ترسم از اينكه آفتاب را 
حس كنم زيرا كه اليه اوزون در بسياري از 

مناطق از بين رفته است. من امروز مي ترسم 
از اينكه حتي نفس بكشم چرا كه نمي دانم 
در هوايي كه استنشاق مي كنم چقدر مواد 

آالينده وجود دارد.  من تا همين چند سال 
پيش با پدرم براي ماهيگيري به رودخانه 
وانكور مي رفتم تا اينكه دريافتم به دليل 

آلودگي آب رودخانه تمامي ماهي ها سرشار 
از مواد سرطان زا هستند.  ما هر روز اخباري 

از انقراض گونه هاي گياهي و جانوري 
مي شنويم.   گونه هايي كه براي هميشه از 

روي زمين محو مي شوند. من در زندگي خود 
هميشه آرزوي ديدن گله هاي بزرگ حيوانات 

وحشي، جنگل هاي باراني مملّو از پرندگان 
و پروانه هاي گوناگون را داشته ام، اما فكر 

مي كنم  بسيار جاي تعجب خواهد بود، اگر 
كه اينها آنقدر وجود داشته باشند تا كودكان 

من نيز بتوانند آنها را ببينند. آيا شما نيز 
وقتي كه همسن من بوديد همين نگراني ها 

را داشتيد. 

تمام اين وقايع دور از ديد ما اتفاق مي افتند 
و ما هنوز بگونه اي رفتار مي كنيم كه انگار 

زمان در اختيار ماست و ما راه حل همه 
مشكالت را در اختيار داريم. اما من فكر 

مي كنم بايد واقع بين باشيم. آيا شما بر 
خالف اين فكر مي كنيد؟!

شما نمي دانيد كه چگونه بايد اليه اوزون را 
كرد. ترميم 

شما نمي دانيد كه چگونه مي توان ماهي آزاد 
را به رودخانه هاي تخريب شده باز گرداند.
شما نمي دانيد كه چگونه مي توان جانوران 

منقرض شده را دوباره زنده كنيد.
و شما نمي توانيد جنگل هايي را كه به بيابان 

تبديل شده اند دو باره بيافرينيد. 
پس اگر كه شما نمي دانيد كه چگونه 

مي توان باز سازي نمود پس لطفًا تخريب و 
نابودي آنها را متوقف كنيد.

در اينجا شما ممكن است به عنوان نماينده 
دولت ها، شركت ها، خبرگزاري ها  و يا 

سياستمداران  حضور داشته باشيد اما در واقع 
همه شما مادر، پدر، برادر و خواهر هستيد و 

همه شما فرزند كسي مي باشيد.

كودكي كه رهبران جهان را به سكوت واداشت

 Severn Suzuki .1
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من فكر مي كنم كه از اين نظر همه ما 
همانند هم هستيم و بايد تنها دنيايي كه در 

اختيار داريم را،  به سمت يك هدف مشخص 
كنيم. هدايت 

من ناراضي هستم پس خوب نگاه مي كنم و 
نگران هستم پس نمي ترسم اگر كه به دنيا 

بگويم كه چه احساسي دارم.
در كشور من همه عادت كرده اند كه تا 

مي توانند زباله توليد كنند. ما مي خريم و دور 
مي اندازيم. مي خريم و دور مي اندازيم و با 

اينحال هنوز كشورهاي ثروتمند از اينكه به 
كشورهاي نيازمند كمك كنند طفره مي روند. 
حتي وقتي كه  بيش از نيازمان اندوخته ايم  

بيشتر نگران هستيم كه بخشي از ثروت خود 
را از دست دهيم.

دو روز قبل در برزيل ما از سخنان يك 
كودك خياباني شوكه شديم. آنچه كه آن 

كودك به ما گفت اين بود: «اي كاش من 
ثروتمند بودم. اگر كه من ثروتمند بودم به 

تمام كودكان خياباني غذا، لباس، دارو سرپناه 
عشق و محبت مي دادم.» اگر كه يك كودك 

خياباني كه چيزي ندارد چنين سخاوتمند 
است چرا ما كه همه چيز داريم اينقدر 

هستيم؟ خسيس 
من به اين موضوع فكر مي كنم كه چقدر 

كودكان هم سن و سال من كه در مناطق 

مختلف دنيا زندگي مي كنند با هم تفاوت 
دارند. اين تفاوت بسته به اين است كه در 

كجا به دنيا آمده باشيم. من مي توانستم 
يك كودك خياباني در شهر ريو باشم. من 
سوماليايي  گرسنه  كودك  يك  مي توانستم 
باشم يا يك كودك قرباني جنگ در خاور 

ميانه و يا يك متكدي در هند!
من هنوز يك كودك هستم ولي اينقدر 

مي فهمم كه اگر هزينه اي كه صرف جنگ 
در مناطق دنيا مي شود صرف پايان دادن به 

فقر و يافتن پاسخ مشكالت محيط زيست 
مي شد در آن صورت زمين چه جاي زيبايي 

براي زندگي كردن بود.
در اولين درس هاي مدرسه، شما به ما 

مي آموزيد كه چگونه رفتاري در زندگي 
داشته باشيم شما به ما مي آموزيد كه:

جنگيد. ديگران  با  نبايستي 
بايستي خير خواه ديگران بود.

بايستي به ديگران احترام گذاشت.
بايستي محيط زيست خود را پاكيزه نگه 

داريم.
به ساير مخلوقات آسيب نرسانيم. 

نباشيم. خسيس  و  باشيم  سخاوتمند 

و من از اين تعجب مي كنم كه چرا آدم 
بزرگ ها  كه چنين چيزهايي را به ما آموزش 

مي دهند بر خالف آموخته هاي خود رفتار 
مي كنند.

فراموش نكنيد كه براي چه به اين كنفرانس 
دعوت شده ايد و  مسئوليت  شما در اينجا 

چيست. فراموش نكنيد كه ما فرزندان شما 
هستيم و شما تعيين خواهيد كرد كه ما در 

چگونه جهاني بايد زندگي كنيم. والدين  
باعث تسالي خاطر فرزندان خود مي شوند 

وقتي كه مي گويند: « همه چيز روبراه است. 
ما بهترين كاري كه از عهده مان بر مي آيد 
را انجام خواهيم داد و دنيا هنوز به پايان 

است.»  نرسيده 
اما من فكر  نمي كنم كه شما رهبران جهان 
بتوانيد چنين چيزهايي را به ما بگوييد. من 

از شما مي پرسم آيا ما در ليست اولويت هاي 
شما هستيم؟ پدر من هميشه مي گويد: 

«آنچه كه به آن عمل مي كني مالك است 
نه آنچه كه از آن حرف مي زني.»

آدم بزرگ ها  همواره مي گويند كه ما را 
دوست دارند و انتظار من از شما اين است 
باشد.  گفته هايتان  بيانگر  شما  عملكرد  كه 



23

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

سيستم اطالعات جغرافيايي مشاركتى
ميزگردى براى درك متقابل

Toward an understanding of participation in 

participatory GIS (PGIS)  ُُُ

چكيده
يكى از مهمترين مقدمات پروژه هاى توسعه 

مشاركتى، جمع آورى و مرور اطالعات موجود 
است.  اين اطالعات جوامع محلى و تسهيلگران 

را در تصميم گيرى و الويت بندى و انجام 
محاسبات و طراحي هاى مورد نياز كمك خواهد 

كرد.   اطالعات منابع پايه در قالب مطالعات 
مختلف آبخيزدارى، مرتعدارى، بيابانزدايى، 

كشاورزى و غيره به دفعات و در اشكال 
مختلف نقشه، جدول، گراف و متن توليد شده 
عمدتا براى جوامع محلى قابل درك و استفاده 

نمى باشد.  از طرف ديگر جوامع محلى نيز از 
دانش و اطالعات بومى ارزشمندى در ارتباط 

با محيط زندگى خود برخوردار هستند و بر اين 
اساس، بر چگونگى بهر ه بردارى و مديريت اين 
منابع تصميم مى گيرند كه عمدتا در روش هاى 
مرسوم و متداول مطالعات به دليل نوع و شيوه 
برنامه ريزى متمركز از باال به پايين از نظر دور 

مى ماند.  به نظر مى رسد حتى در طرح هاى 
توسعه مشاركتى همچون مديريت پايدار منابع 

آب و خاك حبله رود نيز ضلع تماس دانش 
بومى جوامع محلى با مطالعات پايه كالسيك 

به روشنى تبيين نگرديده است.  در اين 
مقاله قابليت هاى سيستم اطالعات جغرافيايى 

مشاركتى براى تلفيق دانش بومى جوامع محلى 
با نتايج مطالعات پايه مورد بررسى قرار مى گيرد.

واژه هاى كليدي: برنامه ريزى مشاركتى، 
سيستم اطالعاتى مشاركتى، جوامع محلى، منابع 

طبيعى
مقدمه 

سيستم اطالعات جغرافيايي ابزاري متكى بر 
كامپيوتر مي باشد كه براي تهيه نقشه و تجزيه 

و تكميل داده هاي مكاني استفاده شده و امكان 
تلفيق اليه هاي مختلف اطالعاتي مربوط به 

طول و عرض جغرافيايي يكسان را فراهم 
مي كند.  از آنجا كه سيستم اطالعات جغرافيايي 

معموال يك فن آوري كارشناسي بوده و عمدتا 
توسط دستگاه هاي اجرايي استاني، موسسات 
تحقيقاتي و بخش خصوصي كنترل مي شود، 

مخاطرات و نقايص زير را در بردارد:
تنها دانش فني و كارشناسي است كه به   

صورت  داده هاي رقومي موجود بوده و در 
تجزيه و تحليل داده  اي استفاده مي شوند. 
تصميم ها عمدتا توسط كارشناساني گرفته   

مي شود كه به سيستم اطالعات جغرافيايي 
دسترسي داشته اما با جوامع محلي كه از 

اين تصميم ها متاثر مي شوند مرتبط نيستند.
سيستم اطالعات جغرافيايي نسبتا هزينه بر   

نبوده و قابل مقايسه با منافع اجتماعي واقعي 
آن نيست مگر اينكه از استفاده موثر از آن 

اطمينان حاصل شود. 
اين مخاطرات از طريق مشاركت دادن جوامع 

محلي در سياست گذاري و تصميم گيري و 
در نظر گرفتن نيازها و دانش آنها در فرايند 

برنامه ريزي مديريت منابع طبيعى قابل مرتفع 
نمودن مي باشد. 

سيستم اطالعات جغرافيايي مشاركتي 
چيست ؟ 

GIS مشاركتي در واقع تلفيق دانش بودمي 
و نقطه نظرات ذينفعان در GIS  مي باشد.  

ذينفعان نيز بايستي به پايگاه اطالعاتي و 
محصوالت و نتايج سيستم اطالعات جغرافيايي 
دسترسي داشته و در طراحي مديريت منابع از 

آن استفاده نمايند.  در اين خصوص اصطالحات 
مختلفي از قبيل سيستم اطالعات جغرافيايي 

مشاركتي PGIS از طريــق سيستم اطالعات 
جغرافيايي GIS و سيستم اطالعات تلفيق شده 

با جوامــع محلــي
 Community Integrated GIS

وجود دارد ولي تمامي آنها در اصول و روش 
كار يكسان هستند.  بايد خاطر نشان كرد كه در 

رويكردهاى مشاركتى توجه به تفاوت و ارتباط 
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روشهاي مشاركتيموارد كاربرد
نقش سيستم اطالعات 
جغرافيايي مشاركتي 

PGIS

ميزان مشاركت جوامع 
محلي، (كم / زياد)

مميزي مراتع و تهيه   
نقشه سامان هاي عرفي با 
مشاركت جوامع محلي در 

موزرامبيك

نقشه كشي مشاركتي  
استفاده از GIS توسط   

جوامع محلي

بحث و بررسي نقشه هاي   
قديمي

رقومي كردن نقشه هاي   
مشاركتي تهيه شده بر روي 

عكس هاي هوايي
تهيه نقشه پايه  

تهيه و به روز كردن نقشه   
سامان هاي عرفي جوامع 

محلي

در تهيه نقشه پايه نقش   
جوامع محلي كم بود.

وقتي نقشه هاي تهيه شده   
به جوامع محلي ارجاع داده 

 مي شد كه محدوده منابع 
بر روي آن نشان داده شده 

بود. مشاركت آنان زياد 
مي شد.

شناسائي و مستندسازي   
دانش بومي و تلفيق آن با 

دانش فني و نوين
پروژه تحقيقاتي خاك در   

اوگاندا و تانزانيا

شناسائي، دسته بندي، و   
اولويت بندي خاك هاي 
مزارع توسط گروهي از 

روستائيان
قدم زدن و پيمايش مقعطي   

 ،GPS با استفاده از
محاسبه مشاركتي، نقشه 

كشي مشاركتي

موارد باال به اضافة:  
تلفيق اطالعات فنى منابع 
اراضي با اطالعات محلي، 
مصورسازي و تهيه نقشه
تلفيق، مقايسه، تجزيه و   

تحليل پيمايش مشاركتي و 
نقشه تهيه شده به وسيله 
جوامع محلي و كارشناسان

تهيه نقشه با استفاده از   
عكسهاي هوايي با قدرت 
تفكيك باال و دانش بومي 

كم، اما منجر به فراهم   
شدن اطالعات گسترده اي 

از دانش بومي گرديد..
زياد  مي شود چنانچه   

مشاركت جوامع محلي در 
مديريت منابع تقويت شود.

زيادتر  مي شود چنانچه نتايج   
داده هائي كه در سيستم 

گذاشته  مي شود به جوامع 
محلي منتقل شود.

مديريت مشاركتي منابع   
طبيعي در نامبيا

موارد فوق به اضافه:  
مصاحبه مشاركتى دانش   

بومي جوامع محلي، كاربري 
اراضي،  فعاليت هاي فصلي، 

عالقمندي هاي ذينفعان، 
مالكيت اراضي و دسترسي 

منابع
روش هاي برنامه ريزي   

مشاركتي

موارد باال به اضافه:  
تلفيق ديدگاه هاي ذينفعان   

مختلف
مدل سازي و مصور نمودن   

گزينه هاي توسعه اي

بالقوه، باال بوده اما ممكن   
است يكسان نباشد

خطر عدم دسترسي جوامع   
محلي و تسلط تحصيل 

كردگان محلي به نتايج و 
محصوالت GIS مشاركتي، 

تسهيل گري گسترده اى 
براي تفسير نقشه ها نياز 

 مي باشد .

بين ذينفعان اوليه ، ذينفعان نهائي از قبيل جوامع 
محلي و فقرا (ذينفعان ثانويه) موسسات مشاركت 

كننده ضروري  مي باشد.
استفاده كنندگان مستقيم سيستم اطالعات 

جغرافيايي و توليدات آن از قبيل نقشه ها، 
پيش بيني ها، جداول و جمع بندي هاي مرتبط با 
گزينه هاي توسعه، عمدتاً دستگاه هاي دولتي و 
سازمان هاي مردم نهاد  مي باشند اما در سيستم 

اطالعات جغرافيايي مشاركتي الزم است كه 
فناوري GIS به نوعي طراحي شود تا نيازهاي 

جوامع محلي را نيز در بر بگيرد.
تجريبات كاربرد سيستم اطالعات 

جغرافيايي مشاركتي در مديريت منابع 
طبيعي 

در اين بخش نتايج كاربرد سيستم اطالعات 
جغرافيايي مشاركتي در مميزي مراتع و تهيه 
نقشه هاي مربوط در موزامبيك، شناسائي و 

مستند سازي دانش بومي و تلفيق آن با دانش 
فني در اوگاندا و تانزانيا، مديريت مشاركتي 

منابع طبيعي در ناميبيا، برنامه ريزي منطقه اي 
و مديريت محيط زيست در برزيل، مديريت 

آبخيزدراي در هند و مديريت سوانح طبيعي در 
اندونزي، تانزانيا و زامبيا در جداول زير خالصه 

شده است. 
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تلفيق دانش بومي با دانش نوين در 
مديريت مشاركتي منابع طبيعي با 

استفاده از سيستم اطالعات
 جغرافيايي مشاركتي

تجربيات نشان داده است كه طرح ها و برنامه هائي 
كه بدون توجه به دانش بومي و سيستم 

اطالعات محلي تهيه و اجرا شد  ه اند، به اهداف 
مورد انتظار نائل نشده اند. از طرفي سيستم هاي 

دانش بومي مديريت منابع طبيعي عمدتا به دليل 
تغييرات سريع در ساختارهاي اجتماعي مرتبط 
با محيط زيست جوامع محلي در حال از بين 

رفتن  مي باشند.  بهره گيري از سيستم اطالعات 
جغرافيايي مشاركتي بستري را براي جمع آوري و 

نگهداري اين اطالعات ذيقيمت فراهم  مي آورد.
مديريت پايدار منابع آب و خاك به دليل تنوع 
جنبه هاي زيست محيطي و اثرات متقابل آنها 
و پيچيدگى آن با مسائل اقتصادي و اجتماعي 

و ضرورت توجه به ارتباطات متقابل اجزاي 
اكوسيستم ها، از ماهيت پيچيده اي برخوردار 
 مي باشند.  بسياري بر اين باورند كه علوم 

دانشگاهي به تنهايي نقش و تاثير اندكي در 
توسعه جوامع محلي داشته است و در اين ميان 
تلفيق دانش بومي و دانش فني مي تواند نقاط 

ضعف و قوت همديگر را بپوشانند.
مديريت مشاركتي منابع طبيعي و تلفيق دانش 
بومي جوامع محلي در فرآيند تصميم گيري و 

طراحي برنامه ها گزينه مناسبي براي پاسخگويي 
به شكل پيچيده مديريت پايدار منابع طبيعي 

 مي باشد.

با توجه به اينكه جمع آوري دانش بومي از منابع 
متنوع آن فرآيند زمان بر و هزينه برى  مي باشد، لذا 

بايستي اطمينان حاصل شود كه اين اطالعات 
به راحتي براي برنامه ريزان و تصميم گيرندگان 
مديريت منابع طبيعي قابل دسترسي و استفاده 

است.  سيستم اطالعات جغرافيايي مشاركتي ابزار 
مناسبي در اين خصوص به شمار  مي رود.

با توجه به پراكنش مكاني دانش بومي جوامع 
محلي در مديريت منابع طبيعي سيستم اطالعات 
جغرافيايي فرآيند تلفيق دانش بومي و مشاركت 
جوامع محلي را در تصميم گيري و برنامه ريزي 

تسهيل خواهد كرد.
دانش بومي

دانش بومي دانشي منحصر به يك جامعه با 
فرهنگ خاص در رابطه با كشاورزي، تغذيه، 

آموزش، مديريت منابع طبيعي و ...  مي باشد، بانك 
جهاني، 1998.

تحقيقات مختلفي به نقش و اهميت دانش بومي 
در فعاليتهاي توسعه اي اشاره داشته اند اما دانش 

بومي محدوديت هائي داشته و به تنهايى براي 
پاسخگوئي به مشكالت و مسائل مديريت پايدار 

منابع آب و خاك كافي نمي باشد.  بنابراين توسعه 
پايدار منابع طبيعي نيازمند سيستمي است كه 
بتواند دانش بومي و دانش فني را باهم تلفيق 

نموده و رويكردهاي سنتي و نوين حل مشكالت 
منابع آب و خاك را در هم  بياميزد.

تلفيق دانش بومي با دانش فني يعني تلفيق 
اطالعات جمع آوري شده از روستائيان و جوامع 

محلي با اطالعات علمي و فناوري هايي مثل 
سنجش از دور GPS, GIS لذا بايستي راه 

هايى براي تجزيه و تحليل دانش بومي و 
اطالعات جوامع محلي در سيستم تجزيه و تحليل 

اطالعات فني پيدا كنيم.
 .(Lawas and Luniny 1996) 
سيستم اطالعات جغرافيايي مشاركتي، يك 
ابزار تصميم گيري مكاني است كه با هدف 

بهره گيري از فناوري GIS  متناسب با نيازها 
و توانمندي هاي جوامع محلي مشاركت كننده 
در پروژه طراحي شده است  كه در آن جهت 
جمع آوري اطالعات اوليه روش هاي متنوعي 

همچون ارزيابي سريع روستايي (RRA)، پيمايش 
مشاركتي، مصاحبه مشاركتي، مشاهده مشاركتي، 

پرسشنامه و عكس هاي هوايي استفاده مى گردد. 

هركدام از تفكيك ها و روش هاي مذكور براي 
يك هدف مشخص استفاده  مي شود بطوريكه 

مثال در فيليپين كشاورزان مزارع خود را بر روي 
عكس هاي هوايي مشخص نموده و مناطقى كه 

در آنها تغيير كاربري صورت گرفته بود، مشخص 
نمودند.

در طراحي و استفاده از سيستم اطالعات 
جغرافيايي مشاركتي توجه به نكات زير ضروري 

 مي باشد:
سيستم اطالعات جغرافيايي فقط در صورت   

نياز و آن هم در يك فرآيند مشاركتي 
مورداستفاده قرار گيرد؛

جمع آوري و انتشار اطالعات كه از بخشهاي   
مهم فرايند برنامه ريزي مشاركتي است 

بايستي به جنبه هاي فني استفاده از سيستم 
اطالعات جغرافيايي تقدم داشته باشد؛
همچون ساير فرايندهاي مشاركتي،   

تصميم سازي بايستي هدف سيستم اطالعات 
جغرافيايي مشاركتي باشد و اطالعات 

جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آن در 
سيستم GIS بكار گرفته شده،  فرايند 

تصميم گيري جوامع محلي را تسهيل بخشد.
  مالكيت اطالعات و چگونگي ذخيره نمودن 
آن و اينكه چه كسي به آن دسترسي خواهد 
داشت از موضوعات مهمي است كه بايد در 

طراحي GIS موردتوجه قرار گيرد؛
چارچوب و تشكيالت حمايتي الزم است   
تا اطالعات به صورت مشاركتي از جوامع 
محلي و با كمك آنها جمع آوري شده در 
سيستم  GIS تجزيه و تحليل شده و در 
نهايت به شكل قابل استفاده براي جوامع 

 Tripathi. N,) .محلي ارائه شود
. (Bhattaraya. SH. 2004

فوايد و مخاطرات سيستم اطالعات 
جغرافيايي مشاركتي

بدون شك تصميم ها و طرح ها بخودي خود 
فايده اي براي جوامع محلي نخواهد داشت بلكه 

اجراي آنهاست كه موثر خواهد بود.  بنابراين 
برخالف اطالعات حجمي كه از مطالعات 

اقتصادي و اجتماعي و روشهاي RRA حاصل 
شده و در گزارشات حجيم انباشت  مي شود 
و عمدتا توسط تصميم گيري مورد تجزيه و 
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تحليل قرار مي گيرد استفاده از سيستم اطالعات 
 RRA جغرافيايي مشاركتي اطالعات حاصل از
را مناسب براي جمع بندي ذخيره سازي و تجزيه 
و تحليل  مي نمايد.  از طرف ديگر عمده مطالعات 
اقتصادي اجتماعي جمع بندي شده و كليات آن در 
تصميم گيري دخالت داده  مي شود كه ممكن است 

منجر به نتيجه گيري غلط شده و نتايج را تحت 
تاثير قرار دهد در حالي كه در اين روش نقطه 

نظرات هركدام از خانوارها و بهره برداران از اراضي 
به طور مستقل در تصميم گيري همان عرصه 

دخالت داده  مي شود و در نهايت اينكه مشاركت 
و همكاري مستقيم هركدام از بهره  برداران و 

خانوارها در فرآيند نقشه كشي مشاركتي باعث 
مشاركت هر چه بيشتر آنان در فرآيند اجرا خواهد 

شد چرا كه بهره برداران در بطن اطالعاتي كه 
پروژه بر مبني آن شكل مي گيرد واقع  مي شوند.
در فرايند برنامه ريزي و تصميم گيري مديريت 

پايدار منابع طبيعي ضروريست كه تمام اطالعات 

مربوط به يك عرصه در دسترسي باشد. از آنجاكه 
اطالعات دانش بومي نيز در اين فرايند ارزشمند 

بوده و تاثيرگذار هستند، بايستي در دسترس 
باشند كه فناوري سيستم اطالعات جغرافيايي 

آنرا امكان پذير  مي سازد به طوري كه اطالعات 
مكاني و غيرمكاني دانش بومي را براي فرآيند 

تصميم گيري و برنامه ريزي قابل دسترسي 
 مي نمايد.

در نهايت اينكه سيستم اطالعات جغرافيايي 
مشاركتي از يك طراف از طريق شفاف سازي 

دانش بومي و قابل فهم كردن و قابل دسترسي 
شدن آن براي ساير ذينفعان و از طرف ديگر قابل 

فهم نمودن اطالعات فني برا ى جوامع محلي 
خالء بين متخصصين منابع طبيعي و جوامع 

محلي را پر نموده و در واقع ميزگردي براي درك 
 Tripathi. N,) .متقابل ايجاد خواهد نمود

 (Bhattaraya. SH. 2004
برخي از مهمترين مخاطرات و فوايد سيستم 

اطالعات جغرافيايي مشاركتي به شرح جدول زير 
 مي باشد.
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مخاطرات و فوايد سيستم اطالعات جغرافيايي مشاركتي

مخاطراتفوايد
چنانچه به صورت يك فرآيند مشاركتي مورد استفاده قرار گيرد، باعث 

توانمندسازي جوامع محلي و فرآيند تصميم گيري خواهد شد.
چنانچه فرآيند مشاركتي خوب طراحي نگردد جوامع محلي احساس 

خواهند كرد كه آنها در فرايند تصميم گيري دخالت ندارند .
مي تواند در تلفيق موثر اطالعات كمي و كيفي توسعه مشاركتي مورد 

استفاده قرار گيرد.
احتمال دارد فرآيند جمع آوري داده ها به سمت داده هاي اجرايي و فني 

منحرف شود.
اطالعات مديريت منابع طبيعي به راحتي قابل جمع بندي و تجزيه و 

تحليل و ارائه شدن به جهت استفاده جوامع محلي خواهد بود.
فرآيند پيچيده و فني تهيه نقشه،  مي تواند باعث تضعيف جوامع محلي 

گردد.
اطالعات مفيد ارائه شده به ذينفعان منجر به تصميم آگاهانه خواهد 

شد.
دستيابي به دانش فناوري GIS رويكردهاي تمركزگرايانه را تشويق 

 مي كند.
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مديريت سازه اى آب و تاثير آن بر تخريب سرزمين
Water Constructional Supply Management and 

Land Degradation 

فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب
znejad@hotmail.com

پيش گفتار
بيش از شش هزار سال است كه ايرانيان 

كشاورزى را در اين سرزمين كهن آغاز 
كرده اند و در اين راستا با دشوارى هاى 
گوناگون طبيعى كنار آمده اند، سال هاى 

ترسالى را با پيامدهاى سيل و طغيان رودها 
و سال  هاى خشكسالى را با كاهش آب و 

كمبودهاى آن گذرانده و پايدارى را آزموده اند. 
كشاورزى آبى نخستين بار در اين سرزمين 

پهناور آزموده شد. ساخت آبراهه ها، بندها 
و قنات ها براى تامين آب آبيارى و افزايش 
توليد كشاورزى را، كشاورزان اين سرزمين 

آغاز كردند و  به ساير مردم جهان آموختند.1  
دانش بومى ايرانى در زمينه گسترش 

روش هاى كشاورزى آبى از  ميراث فرهنگى 
درخشان اين تمدن ديرينه است. 

دانش بومى مديريت آب در ايران، دانشى 
پر انديشه و ژرف، سازگار با محيط و بدون 

پيامدهاى تخريب سرزمين و نابودى بوم 
سازگان هاى گونه گون خشكى و آبى، بدون 
اثرات منفى بر كاربرى هاى جنگل و مرتع، 

بدون تخريب و تحليل پيكره هاى آبى و 
رودخانه ها، و بدون پيامدهايى مانند زهدار 

كردن زمين هاى كشاورزى در دشتها و 
خشكاندن سفره هاى زيرزمينى در دشت ها و 

سيالبدشت ها بوده است. 
ترسالى و خشكسالى بخشى از الگوى 
طبيعى بارش در همه دنيا است. اصال 

طبيعت و الگوى بارندگى در در هيچ كجاى 
كره زمين بدون كم و زيادهاى مربوط به 

بارندگى هاى ساالنه قابل تصور نبوده است و 
نيست.  هرنقطة دنيا به نسبت خود ترسالى 

و خشكسالى را تجربه مى كند. سرزمين 

ايران نيز هزاران سال است كه با ترسالى و 
خسكسالى روبروست اما هرگز درياچه اروميه 
با چنين تغيير هولناكى كه مى رود به تخريب 

كامل اين اكوسيستم و همه زيستگاه ها و 
گونه هاى آن بيانجامد روبرو نبوده است.  
هرگز جنگل هاى هيركان ايران به سطح 

تخريب كامل نرسيده بودند.  بيابانزايى تنها به 
فعاليت هاى مخرب انسان ها باز مى گردد و نه 

به ترسالى و خشكسالى. 
بيابان زايى (Desertification) در ماده 

يك پيمان بيابانزايى به تخريب سرزمين تعبير 
شده و تخريب سرزمين

 (Land Degradation) به كاهش 
يا از دست رفتن توان توليد زيست شناسى 
يا اقتصادى و كاربرى اراضى اتالق شده 

است كه تغيير كاربرى اراضى نيز پيامدهاى 
بسيار نامطلوبى چون فرسايش خاك، زوال 

خصوصيات فيزيكى، شيميايى و زيست شناسى 
يا اقتصادى خاك، و نابودى درازمدت پوشش 
گياهى طبيعى را به  دنبال دارد.  سدسازى به 

عكس آنچه به  نظر مى رسد از عوامل مهم 
تغيير كاربرى اراضى و در نتيجه تخريب 

سرزمين و بيابان زايى بشمار مى رود.  مديريت 
آب كشور در 50 ساله گذشته يكسره متكى 

بر رويكرد سازه اى و سدسازى بدون مطالعات 
واقعى و ژرف نگرى هاى الزم بوده است.  
اين رويكرد سازه اى در مديريت آب كمك 

زيادى به تغيير كاربرى ها، و بيابانزايى داشته 
است. ما در بخش آب، با تمركز بر مديريت 
عرضه و گزينش الگوي مديريت با رويكرد 

سازه اي، سيماي ناپايداري براي آبخيزها، 
رودها، سيالبدشت ها، پيكره هاي آبي و 

تاالب ها ترسيم كرده ايم.  «مديريت آب = 
سدسازى» نگرشي است كه از پيمانكاران و 
مشاوران بخش آب به همه جا سرايت كرده 

و ناپايداري و تخصيص ناموثر منابع را در پي 
داشته است. 

در اين نوشتار، نخست دانش بومى پربار 
ايرانيان و نيز تجربه ملى در زمينه مديريت 

منابع آب را بررسى مى كنيم.  اين دانش 
قنات ها و آب بندان ها و نيز سدها را دربر 

مى گيرد.  
در شماره بعدي خبرنامه مغايرت هاى رويكرد 

سدسازى با  قانون اساسى و نيز معاهدات 
امضا شده كشور از جمله دستور 21 و  معاهده 

مبارزه با بيابانزايى را بررسى خواهيم كرد. 

ساندرا پوستل، توليد خوراك بيشتر با آب كمتر، فصلنامه مهاب   .1
قدس، 1382.
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دانش بومى مديريت آب 
در ايران 

قنات 
قنات كه جلوه اى از دانش ژرف كشاورزان 

ايرانى است براى نخستين بار در اين سرزمين 
ابداع شد.2   بيش از سه هزار سال است 
كه قنات ها در ايران ساخته شده و براى 

هدايت آب سفره هاى زيرزمينى از دامنه هاى 
كوهستانى پرآب تا دشت هاى كم آب يا بى 
آب پائين دست بكار گرفته شده اند.  با آنكه 

 Careless  ورود تكنولوژى الابالى گستاخ
Technology و ناپايدار آسيب زيادى 

به قنات ها وارد كرده است اما هنوز 31000 
قنات در سراسر كشور وجود دارد كه ساالنه 

9 ميليارد مترمكعب آب، يا 15 درصد كل 
برداشت از سطح سفره هاى زيرزمينى كشور، 

را براى كشاورزى و شرب تامين مى كنند. 
 قنات، آبراهه يا راهرويى زيرزمينى همسو 
با شيب زمين است كه بكمك سامانه اى از 
چاه ها (ميله ها)، هدايت آب از منبع مخزن 

زيرزمينى و نخستين چاه گمانه بسوى 
زمين هاى كشاورزى در تراز پائين تر و تا 

رسيدن به سطح زمين (مظهر قنات) را ميسر 
مى كند. يافتن مخزن زيرزمينى از اهميت 

زيادى برخودار است و با گمانه زنى خبرگان 
ساخت قنات آغاز مى شود.  بنابر محمد 

ابوالحسنى خبره قنات از اهالى ميبد «افراز 
زمين در محل نخستين گمانه بايد مناسب 
باشد و نيز پوشش گياهى و درختان منطقه 
هم مهم است و همچنين وجود رودخانه در 
محل به تشخيص مناسب بودن جاى گمانه 

كمك مى كند.»2   قنات بدون كاربرد نيرو يا 
سوخت، آب را از مخزن زيرزمينى يا پيشكار 
(آخرين جبهه اى كه در قسمت انتهايى قنات 

و در اليه آبدار قرار دارد و پس از حفارى بنام 
ترون قنات ناميده مى شود)3 از زيرزمين به 

سطح زمين يا مظهر قنات مى رساند.  قنات از 

بابت بى نيازى به نيرو و سوخت داراى صرفه 
اقتصادى است. از ديدگاه آلودگى محيط 

نيز يك فن آورى پيشرو بشمار مى رود چون 
هرگونه كاربرد سوخت و نيرو (فسيلى، برقابى، 
برق نيروگاهاى حرارتى و...) متضمن آلودگى 

محيط است و نيز نيروگاه هاى خورشيدى 
نيز با همه مزيت هاى خود نسبت به ديگر 

نيروگاه ها باز هم در مقايسه با جايگزينى كه 
آنرا بكار نگيرد كمتر پايدار بشمار مى رود.  از 
سوى ديگر يك برترى بزرگ قنات به ساير 

روش هاى تامين آب آن است كه قنات تا 
جايى از منبع آب زيرزمينى برداشت مى كند 
كه سطح سفره پائين نيفتد. در حقيقت قنات 

تا مرز «نرخ پايدارى
 Sustainable yield» آبخوان از آن 

برداشت مى كند از اين رو پيامدهاى ناخوشايند  
تهى شدن يا افت سفره و نيز پيامد خطرناك 

و مخرب افت سطح زمين را درپى ندارد. 
قنات، فن آورى بومى پايدار و درخشان 

بيش از سه هزار ساله اين سرزمين است 
كه از مديريت سازه اى آبخيزها، سدسازى، 
حفر بى رويه چاه هاى ناپايدار آسيب رسان 
به محيط، و هجوم فن آورى هاى گستاخ  

بويژه از گونه هاى وارداتى آن آسيب زيادى 
را متحمل شده است. سدهاى بار نيشابور و 

نهرين طبس بر روى منبع قنات هايى فعال و 
پايدار ساخته شدند تا همان اراضى را آبيارى 

كنند كه قنات ها بخوبى از صدها و شايد 
هزاران سال پيش به انجام مى رساندند. با 
اين تفاوت كه سدها بويژه در اقليم گرم و 

خشك ميزان زيادى از آب را در برابر آفتاب 
قرار مى دهند كه تفاوت ميزان تبخير سطحى 

از مخزن سد با مخزن زيرزمينى بسيار 
زياد است.  همين مساله سبب مى شود كه 

زمين هاى كمترى به آب دسترسى پيدا كنند. 
سدهاى ماشكيد، سورك و بسيارى ديگر 

سدها در كشور ساخته شده اند يا مى شوند كه 
همان كار قنات را منتها با پيامدهاى زيست 

محيطى زياد و ايجاد ناپايدارى و تخريب 
سرزمين انجام دهند. از همه اينها گذشته 

هزينه هاى بسيار سنگين ساخت سد كه از 
باالترين ارقام در بودجه هاى اجرايى كشور 
است، آنرا در برابر قنات به گزينه اى بسيار 

غيراقتصادى و زيان بار بدل مى سازد.  قنات ها 
به دست مردم و  به تصميم مردم ساخته، 

اجرا و بهره بردارى و نگهدارى مى شوند. سدها 

بدست شركت هاى منتفع در سدسازى، بدون 
مشاركت مردم و بدون هرگونه نظرپرسى از 

جوامع محلى ساخته مى شوند.  سدها حقابه و 
حق معيشت جوامع بومى گوناگونى را ناديده 
مى گيرند.  از جوامع محلى درون خود مخزن 

(روستاهاى زيادى كه زير آب مى روند)، 
حقابه بران دشت ها و سيالبدشت هاى پائين 
دست، و جوامع متكى به دهانه ها و چاهه 

رودخانه ها sink، تا عشايرى كه براى 
دسترسى به مراتع سنتى خود دچار مشكالت 

بسيار زياد مى شوند. بسيارى از قنات هاى 
فعال كشور درپى اعمال مديريت سازه اى و 

ساخت و ساز سدها در آبخيزها دچار كم آبى 
شده يا ويران شده اند.  

جا دارد كه براى تك تك قنات هاى كشور 
(چه فعال و چه تخريب شده) بررسى هاى تك 

نگارى و مطالعات مستند علمى انجام شود. 
اين كار چه از بابت كارآمدى قنات ها در توليد 

كشاورزى،  همچنين از بابت سازگارى آنها 
با محيط زيست و نداشتن پيامدهاى منفى 

بر آبخوان ها و اثرات تخريب سرزمين، نيز از 
بابت اهميت نقش آنها بعنوان ميراث فرهنگى 

ارزشمند ايرانيان،  و البته از بابت اقتصادى 
بودن آنها و ساخت و نگهدارى و بهره بردارى 

شدن انها بدست خود مردم  ضرورت تام و 
تمام دارد كه متاسفانه بگونه سامانمند و موثر 

تا اكنون انجام نشده است. 
جا دارد كه در بازبينى مديريت آب كشور 

نقش مستقل و پربار قنات ها بعنوان فن آورى 
پايدار تامين آب بار ديگر وارسى شود و با 

برداشتن همه موانع از آن  قنات هاى ويران 
شده بازسازى و آثار مخرب مديريت سازه اى 

ناپايدار از آنها زدوده شود.
آب بندان

 ديگر روش بومى  تامين آب كشاورزى در 
اين سرزمين، آب بندان ها هستند كه بويژه در 

شمال كشور بگونه گسترده براى نگهدارى 
از آب باران در فصل سرد احداث شده اند. 

آب بندان هاى بومى ايران از گروه روش هاى 
موسوم به «دروى باران يا گردآورى باران

Rain Harvesting“ هستند.

 آب بندان هاى استان هاى گلستان، مازندران، 
گيالن از نمونه هاى بسيار كارآمد و پرصرفه  

مهدى فرشاد، تاريخ مهندسى در ايران، نشر بلخ وابسته به بنياد   .2
نيشابور، چاپ سوم 1376.

على اصغر سمسار يزدى، تدوين تجربيات خبرگان قنات، شركت   .3
مديريت منابع آب ايران، معاونت پژوهش و مطالعات پايه، 

.1383
على اصغر سمسار يزدى، واژگان قنات در يزد، مجموعه مقاالت   .4

قنات، جلد دوم، شركت سهامى آب منطقه اى يزد، 1379
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تامين آب براى كشت برنج بشمار مى روند. 
كه در جاهايى با تراز پست تر و نيز با اراضى 

غالبا زهدار يا نامناسب، با كشيدن ديواره 
كوتاه به دور آن منطقه كه از چند ده تا 

چند صد هكتار را مى تواند زيرپوشش قرار 
دهد ساخته مى شوند. درحقيقت زمينى گاه 
نه چندان مناسب براى كشت، بوسيله خود 

كشاورزان به  گردآورى باران فصل زمستان 
و بهار اختصاص داده مى شود تا در كاشت و 
داشت برنج بكار گرفته شود.  آب بندان هاى 

دامنه هاى شمالى البرز چنان با محيط 
هماهنگ اند كه به محل زمستان گذرانى 

پرندگان مهاجر بدل مى شوند و از اين بابت 
تنوع زيستگاه ها و گونه هاى گياهى و جانورى 
منطقه را غنى تر مى كنند.  آب بندان ها بدون 
پيامد منفى بر محيط و بدون آثار تخريبى بر 

سرزمين هستند. گويى كه خود طبيعت آنها را 
ساخته است.

آب بندان هاى پائين دست حوضه رودخانه 
تجن و منطقه سارى، از ديرباز كار تامين آب 

شاليزارهاى برنج را بخوبى انجام مى دادند. 
نگارنده در جريان بررسى هاى تطبيقى سد 
تجن مازندران و پس از مطالعه گزارشات 

و مستندات اين طرح دريافت كه اساسا در 
زيردست اين سد زمين ديم يا بى آبى وجود 
نداشت كه براى آن الزم باشد سدى آنهم تا 

اين اندازه پرهزينه ساخته شود.  نزديك به 
4 هزار هكتار آب بندان هاى موجود در پائين 

دست آبخيز تجن، به شيوه اى كارآمد و پايدار 
و بدون دخالت دولت بدست مردم ساخته شده 
بودند و بدست خود كشاورزان شاليكار منطقه 
بهره بردارى و نگهدارى مى شدند. همكارى و 
هميارى جامعه بومى منطقه در اداره اين آب 
بندان ها نمونه اى از مشاركت سالم و سازنده 

مردم و كشاورزان در مديريت آب اين حوضه 
آبخيز بود.  اهميت اين آب بندان ها در منطقه 
تا آنجا بود كه حفظ آنها از سوى كارشناسان 

بين المللى الزامى اعالم شد در نتيجه تنها 
نقطه اتكاى بسيار ضعيف اجراى طرح كه 

همانا خشكاندن اين آب بندان ها و تبديل 4 
هزار هكتار اراضى آنها به شاليكارى بود نيز از 

ميان رفت.  سد تجن ساخته شد تا با هزينه 
گزاف و بدون هيچ درآمد اقتصادى، اثراتى بد 
بر جوامع ساكن مخزن سد و آواره كردن آنها، 
اثر منفى بر معيشت جوامع ماهيگير و جوامع 

متكى به گردشگرى و نيز پيامدهاى ناگوار 

بر دهانه زيباى رود تجن در درياى مازندران 
و تخريب اين اكوسيستم فعال و غنى، و نيز 
خشكاندن رودخانه در پائين دست (با تحميل 
منظره زشت يك فاضالب پر از آلودگى و پر 
از زباله بجاى جريان سالم رود زيباى تجن، 
به شهر سارى) و نيز خشكاندن دهانه غنى 

تجن در دريا را در پى داشته باشد.
دو آب بندان آچاك سر و بابلسر همانند ديگر 

آب بندان هاى مازندران، فعاالنه و بدون 
پيامدهاى ناگوار بر محيط و جوامع محلى، 
و بدون دخالت دولت، بدست جوامع محلى 
بهره بردارى و نگهدارى مى شدند و براى  

شاليزارهاى حوضه آبخيز بابلرود آب تامين 
مى كردند.  در مرداد ماه بسيار خشك سال 
1387 نگارنده در پائين دست حوضه آبخيز 
بابلرود به شاليزارهايى برخورد كه بخوبى و 
به شيوه اى كارآمد از آب بندان ها بهره مند 
و بدون مشكل خاصى آبيارى مى شدند.  در 
حقيقت سد البرز روى سرشاخه هاى بابلرود 

كه در آن تاريخ به مراحل پايانى ساخت خود 
نزديك مى شد نيز هيچ زمين بدون آبى را 
در پرونده خود نداشت.  آغاز آبگيرى اين 

سد پس از تابستان 87 بود. اما در مورد سد 
البرز در حقيقت كشاورزان و دامداران مخزن 
و ماهيگيران و قايقرانان و مغازه داران دهانه 

بابلسر كه فاقد ابزار سياسي براي شكايت 
هستند، بزرگ ترين بازنده و پيمانكاران سد 

و مشاور توجيه گر آنان بزرگ ترين برنده 
هستند. مي بينيم كه ناديده گرفتن اصول 

توسعه پايدار در سدسازي و در سايه تمركز 

بر مديريت سازه اي عرضه آب به جاي 
مديريت تقاضاي آن، به هدر رفت منابع مالي 
اقتصادي و نيز منابع طبيعي و محيط زيست 

مي انجامد و اثرات اجتماعي جبران ناپذير 
دربردارد.5  نبود مطالعات جامع حوضه هاى 

آبخيز و انجام نشدن مطالعات منابع و مصارف 
آب در آبخيزها سبب شده است كه پيش 

از آنكه نياز مستند و مستدلى براى ساخت 
يك سد وجود داشته باشد و همچنين پيش 
از آنكه ساير گزينه هاى ممكن تامين بدون 
سد، بررسى شود ساخت سدها آغاز گردد.  

نقشه هاى ماهواره اى نيز مى توانند نشان 
دهند كه 54000 هكتار زمين كشاورزى ادعا 
شده مشاور و پيمانكار و ناظر سد، يعنى حد 

فاصل بين رودخانه هاى بابل، تاالر، سياهرود 
بدون وجود اين سد پرهزينه نيز آبى هستند 
و كاربرى پر نيازترين محصوالت كشاورزى 

مانند برنج براى آنها ثبت شده است.6 
تاكنون مطالعاتى در خور درباره  آب 

بندان هاى ايران به مثابه سامانه هايى بسيار 
كارآمد و سازگار با محيط و بدون پيامدهاى 

ناخوشايند بر محيط زيست، انجام نشده است.  
جا دارد كه براى تك تك آب بندان هاى 

كشور نيز بررسى هاى تك نگارى و مطالعات 
مستند علمى انجام شود.  آب بندان ها نيز 

همانند قنات ها نمادى از دانش بومى درخشان 
ايرانيان در زمينه مديريت آب و آبخيزها 

با ويژگى هاى درخشانى چون سازگارى با 
محيط زيست و نداشتن پيامدهاى منفى بر 

آبگيرى سدالبرز و مرگ دهانه بابلرود، روزنامه اعتماد دوشنبه   .5
18 شهريور1387.

اينجا جنگل را بيابان مى كنند. روزنامه كارگزاران يكشنبه 24   .6
شهريور 1387
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رودخانه ها، دهانه ها، جنگل ها، و ساير اثرات 
تخريب سرزمين، اهميت از بابت ميراث 
فرهنگى و نيز طبيعى، اقتصادى بودن و 

باالخره ساخت و نگهدارى و بهره بردارى آنها 
بدست خود مردم هستند.  انجام پژوهش و 
تك نگارى آب بندان هاى كشور نيز امرى 

ضرورى است كه متاسفانه بگونه سامانمند و 
موثر تا اكنون انجام نشده است. همچنين در 
بازبينى مديريت آب كشور ضرورى است كه 

آب بندان هاى كشور احيا شوند و با رفع موانع 
ايجاد شده در كارايى آنها نقشى درخور به آنها 

واگذار شود.
سد

تجربه ملى سدسازى
مهار آب هاى سطحى به كمك سدها از 

2500 سال پيش در اين سرزمين شناخته شده 
بود. دكتر مهدى فرشاد تاريخچه كاملى از 

سدهاى قديم ايران را در كتاب ارزشمند خود 
بنام «تاريخ مهندسى در ايران» آورده است. 
سد بهمن در استان فارس و در جنوب شيراز 

با 100 متر طول و 20 متر ارتفاع، نزديك 
به 500 سال پيش از ميالد مسيح  در دوره 

هخامنشيان بر روى رودخانه موند ساخته شد. 
سد شادروان در نزديكى شوشتر و بر روى 
رودخانه كارون با 250 متر طول در دوره 

ساسانى (280 پس از ميالد) ساخته شد.  سد 
ايزدخواست كه نخستين سد قوسى جهان بود 

در 41 كيلومترى جنوب اصفهان با 65 متر 
طول و 6 متر عرض در زمان ساسانيان ساخته 
شد. بند امير در زمان آل بويه در 960 ميالدى 
روى رودخانه ُكر احداث شد كه 75 متر طول 

و 9 متر ارتفاع داشت. سد ساوه در 1284 
ميالدى با 45 متر طول و 18 متر ارتفاع  

ساخته شد. سد قوسى كبار در 25 كيلومترى 
جنوب قم با طول 55 متر و ارتفاع 26 متر 
ساخته شد. سد فريدون در 85 كيلومترى 

جنوب مشهد در زمان صفويه با 85 متر طول 
و 36 متر ارتفاع در 1667 به پايان رسيد و 
باالخره سد كريت طبس با 60 متر ارتفاع  
براى مدت 550 سال و تا پيش از ساخت 
هوور بلندترين سد جهان  بشمار مى رفت.7

سدهاى پرشده از رسوب ايران كه پس از 
چند دهه همه ظرفيت مخزن شان پر از گل و 
الى مى شد ثابت كردند كه رويكرد سدسازى 
پاسخگويى بلند مدت و پايدار براى تامين آب 
نيست. از اينرو كشاورزان و مهندسان ايرانى 

با توجه به تجربه گذشته خود، سدسازى را نه 
از روى ناتوانى كه از روى خرد و آگاهى از 

ناسازگارى و ناپايدارى سدها در اين سرزمين، 
به كنارى نهادند و ساير اشكال تامين آب بومى 

كشور مانند قنات ها و آب بندان ها را گسترش 
دادند.  نزديك به 5 سده رويكرد مديريت آب 

كشور بدرستى از سدسازى فاصله گرفت.
سدسازى به شيوه ديگران

پس از 1332 در پى ورود شركت هاى 
امريكايى و اروپايى، تقليد نسنجيده از ساخت 

سدها بروش امريكايى و بعنوان نمادى از 
توسعه آغاز شد.  سد كرج نخستين سد ساخته 

شده در كشور پس از 5 سده بود كه بدست 
شركت هاى بين المللى و بدون هيچ توجه به 

دانش و تجربه بومى ايرانى ساخته شد. 
سد كرج با ظرفيت تنظيم 435 ميليون 

مترمكعب نخستين نمونه اى بود كه حقابه 
سنتى كرج، شهريار و ديگر دشت هاى پائين 

دست اين رودخانه را ناديده گرفت و آنرا 
براى مصارف شهرى تهران اختصاص داد.  
اين كار بدون هيچ گونه ژرف نگرى چه در 
زمينه مسائل اجتماعى حقابه بران و چه در 

زمينه پيامدهاى ناسازگار واگذارى اين همه 
آب به شهرى كه 500 قنات زنده و فعال 

داشت، انجام شد.  در پى آن سدهاى زيادى 
در سراسر كشور مطرح شد و ساخت گاه 
آنها بدون ژرف نگرى به محل آمد و به 

شركت هاى مشاور و سدساز تبديل گرديد.  
سدهاى الر (با ظرفيت تنظيم 418 ميليون 
مترمكعب) و لتيان ( با ظرفيت 290 ميليون 

مترمكعب) نيز براى انحراف حقابه سنتى 
رودخانه هاى الر و جاجرود و تخصيص آن به 

شهر تهران ساخته شدند.  
 سد دز با هدف آبيارى 80 هزار هكتار 

اراضى در پائين دست ساخته شد.  گذشته 
از كشاورزان و روستائيانى كه در مخزن آن 

زمين شان غصب شد،  16 هزار هكتار از 

اراضى پائين دست نيز به دوستان پهلوى 
دوم يعنى شركت هاى كشت و تجارت براى 

كشت محصوالت غيربومى مانند مارچوبه و ... 
اختصاص يافت.  شركت هاى دريافت كننده 
زمين آبى عبارت بودند از ميتسويى، چيس 

منهتن، بانك امريكا، شل، كمپانى جان دير، 
و شركت توسعه كشاورزى جهان. به موجب 

اين امر 17000 دهقان و كشاورز از زمين هاى 
خود رانده شدند تا زمين آنها به شركت هاى 

ياد شده واگذار شود.8 
نمونه هاى بسيار زياد ديگرى نيز از اين گونه 
تصميم گيرى هاى نادرست در دوره سدسازى 

بر اساس الگوهاى بيگانه بچشم مى خورد. 
سد 2200 ميليون مترمكعبى سفيدرود با همه 

عوارض بسيار بد آن بر دهانه سفيدرود در 
درياى مازندران و نيز اثراتش بر محو ماهى 
قزل آالى سفيدرود و ماهى هاى مهاجر مانند 
ماهى آزاد، خشكاندن بستر رودخانه و محو 

زيستگاه ها و گونه هاى رودخانه اى و كنار 
رودخانه اى، در پرونده مربوط به فايده هاى 

خود تنها رقم صفر را دارد.  چون پائين دست 
اين سد نيز همانند ساير دامنه هاى شمالى 

جنگل هاى هيركان ايران، اراضى بدون 
سد نيز آبى بودند و به كمك آب بندان ها 

شاليكارى بگونه اى كارآمد در آنها رواج داشت.
متاسفانه پس از 1357 نيز عليرغم شور و 

كامران امامى، نگاهى به تاريخچه انتقال آب  در طبس- ايران.   .7
چهارمين كنفرانس بين المللى انجمن تاريخ آب، آب و تمدن، 

پاريس، فرانسه، 4-1 دسامبر 2005
پتريك مك كالى، رودهاى خاموش، فصل ششم، سدها و   .8

آبيارى، نشر علم و ادب، چاپ دانشگاه تهران، 1386.
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آنچه كه در زير مي آيد، بخشي از مطالب ارائه 
شده توسط   آقاي دكتر حق پرست، رئيس 
بخش تحقيقات غالِت مؤسسه تحقيقات 

كشاورزي ديم استان كرمانشاه ميباشد، كه در 
افتتاحيه اولين «كارگاه ملي بهنژادي مشاركتي 

گياهان» بيان شد.
كشاورزان و بهنژادگران براي دهه هاي 

متمادي از همديگر جدا بوده اند، اما حاال هر 
دو گروه به اين نتيجه رسيده اند كه انتخاب 

ارقام زراعي صرفًا در ايستگاه هاي تحقيقاتي، 
محدوديت هايي دارد و كارايي برنامه هاي 

بهنژادي را به خصوص در شرايط نامطلوب 
و نيز ديم كاهش مي دهد.  آنها همچنين 

دريافته اند كه براي رسيدن به ارقام زراعي برتر 
كه بتواند در مناطق هدف (مزارع كشاورزان)، 
برتري قابل توجهي داشته باشند، چاره اي به 

جز بهنژادي مشاركتي وجود ندارد.  به عالوه، 
با توجه به غيرقابل پيش  بيني بودن شرايط آب 

و هوايي در آينده و وجود اقليم هاي مختلف 
در يك منطقه، يكي از اهداف مهم اصالح 
نباتات، شناسايي ارقامي است كه نسبت به 
شرايط نامساعد جوي تحمل باال و عملكرد 

مناسبي داشته باشند. تنها راه شناسايي چنين 
ارقامي، بررسي ارقام مناسب هر منطقه و 

سازگار نمودن هر چه بيشتر اين ارقام با 
شرايط خاص محيط كشت مي باشد.  با توجه 
به همين مسئله، ارزيابي ارقام سازگار تنها با 
تكيه بر نتايج به دست آمده در ايستگاه هاي 

تحقيقاتي كه شرايط متفاوتي با مزرعه 
كشاورزان دارد، الگوي دقيقي براي گزينش 

ارقام مناسب نمي توانند باشند. به همين دليل 
است كه بسياري از ارقام برتِر ايستگاه هاي 

تحقيقاتي در 
شرايط مزرعه، 
عملكرد قابل 

قبولي ندارند. در 
مقابل، بسياري از 
ارقام برتر مزارع 

به دليل عدم 
سازگاري با شرايط 

ايستگاه هاي 
تحقيقاتي و 

عملكرد نامطلوب 
در اين محيط ها، از 

گردونه تحقيقات 
و انتخاب حذف 

مي گردند.  
همچنين،  سازگار 

نمودن ارقام با 

محيط  هدف به جاي سازگارتر نمودن محيط 
با ارقام، از نكات قابل توجه در اين طرح 
است كه با احتساب مشاركت كشاورزان، 

ميزان انتخاب درست بذور مناسب هر منطقه 
را افزايش مي دهد.  بنابراين ضروري است 
كه بخشي از آزمايشات تحقيقاتي به مزارع 

كشاورزان انتقال يابد.

روند مشاركت كشاورزان در بكارگيري بهنژادي مشاركتي گياهان
Farmers’ participation in participtory plant breeding

شوق احياى دانش و انديشه بومى درخشان 
ايرانى، سدسازى حتى بدون توقف معنى دار 

در دوره جنگ تحميلى، كم و بيش ادامه 
مى يابد. تا سال 1386، 1000 سد در پرونده 

سدهاى ايران موجود بوده است و 500 
سد در دست بهره بردارى بودند.  بسبب 

تصميم گيرى هاى بسيار بسته و ناشفاف بودن 
فرايند گذر يك سد يا طرح انتقال بزرگ 
از مطالعات پيش شناسايى به اجرا و عدم 

رعايت حتى دستورالعمل هاى خود بخش آب 
در جريان تخصيص بودجه به اين طرح ها و 
نيز غيرعلنى بودن همه عمليات بخش آب 
به جز افتتاح طرح هاى سد و تونل... و نبود 

سامانه هاى ارزيابى درست و بى پاسخ ماندن 
همه پرسش ها و انتقادها، مى توان كم و بيش 

همه 1000 سد را تا چند سال آينده تمام 
شده يا دردست اجرا دانست. از ميان رفتن 

جنگلهاى هيركان ايران بشدت با ساخت بيش 
از 20 سد در آبخيزهاى دامنه هاى شمالى 

البرز گره خورده است بدون اينكه اين سدها 
فايده ملموس و مشخصى براى جوامع محلى 

و بومى داشته باشند.  زيان هاى وارده به 
محيط زيست اعم از اكوسيستم هاى جنگلى، 

رودخانه اى، كنارروخانه اى، دهانه اى، و دريايى 
نا اميد كننده است. زيان ناشى از ساخت اين 
سدهاى بى فايده بر بودجه عمومى و از سهم 

طرح هاى عام المنفعه نيز رقمى نجومى است. 
خشكاندن درياچه ى بختگان بشدت با شمار 

زياد سدهاى احداث شده در سرشاخه هاى 
رودهاى باالدست (غالبا حتى بدون مستندات 

مربوط به فوايد آنها براى جوامع بومى) مرتبط 
است. خشك شدن درياچه اروميه با همه 
عوارض بسيار نگران كننده آن نيز تنها از 

احداث دست كم 40 سد روى همه رودهاى 
اين حوضه آبريز مهم كشور ناشى مى شود و 
نه آنگونه كه مسئوالن بخش آب كشور به 

خشكسالى و .. نسبت مى دهند.

مقايسه روند مشاركت كشاورزان در بهنژادي مشاركتي
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خشك مناطق  آينده  براي  جهاني  ابتكاري 
(dry-net) خبرنامه  شبكه جهاني مقابله با بيابانزايي

در روش هاي مرسوِم اصالح نباتات، 
كشاورزان از مرحله آزمايشات تحقيقي- 
تطبيفي در مزرعه، وارد فرآيند اصالح و 

انتخاب بذر مي گردند كه اين امر به حذف 
بسياري از ژنوتيپ ها در ايستگاه هاي 

تحقيقاتي، بدون آزمون آنها در مناطق هدف 
و رهاسازي ژنوتيپ ها قبل از دريافت نظرات 

كشاورزان در مورد مناسب بودن اين ژنوتيپ ها 
(عرضه محور بودن رهاسازي ارقام)، منجر 

مي شود.  اما در بهنژادي مشاركتي، كشاورزان 
از ابتداي مرحله آزمايشات مقدماتي عملكرد، 
در انجام طرح مشاركت دارند و مي توانند در 
اموري از قبيل: تصميم گيري، انتخاب، تعيين 
شاخص ها و نظارت، نقش فعال داشته باشند.

در حال حاضر به دليل وجود ژنوتيپ هاي زياد 
امكان انجام آزمايشات مقدماتي عملكرد در 
مزارع كشاورزان مقدور نمي باشد اما اجراي 

آزمايشات مقايسه عملكرد براي ارقام انتخابِي 
آزمايش هاي يكنواخت سراسري با مشاركت 

بخش هاي تحقيقاتي، ترويج و مشاركت 
كشاورزان امكان پذير است (براي آشنايي 

بيشتر با مقايسه روند مشاركت كشاورزان در 
روش هاي بهنژادي مختلف، به شكل صفحه 

بعد رجوع شود). انجام اين طرح به موارد 
زيرمنجر مي گردد:

بهره مندي از نظرات كشاورزان جهت   
انتخاب ارقام

كاهش دوره برنامه بهنژادي بدليل عدم   
نياز به اجراي آزمايش در مزارع 

بررسي ژنوتيپ ها به مدت سه سال زراعي   
در مزارع كشاورزان (مناطق هدف) 

پذيرش آسان ژنوتيپ هاي انتخاب شده   
توسط كشاورزان بدليل مشاركت آنها در 

برنامه بهنژادي

مزاياي بهنژادي مشاركتي گياهان
كشاورزان نه فقط   

در آزمودن فن آوري 
ها بلكه در طراحي 

و اجراي آنها نيز 
مشاركت مي كنند.

كاربردي شدن تحقيقات و تمريني براي   
تحقيقات به زراعي مشاركتي

در عرصه قرار گرفتن پژوهش گران   
كشاورزي

تعامل مستقيم آنها با كشاورزان در رفع   
مشكالت

به نژادي مشاركتي، نمونه اي از پژوهش   
تقاضا محور، يعني: پذيرش بذر توسط 

كشاورزان قبل از رهاسازي مي باشد.
استفاده بهتر از پتانسيل ميكروكليماها  
هم اكنون در روند ترويج كشاورزي مثلث 

«تات» (تحقيق، آموزش، ترويج) در جريان 
است كه با توجه به مشاركت كشاورزان، بابد 

به مربع «تكتا» (تحقيق، كشاورز، ترويج، 
آموزش) تغيير پيدا كند. با همكاري اين 4 
گروه، كشاورزي ايران كه به حق مي تواند 

محور استقالل باشد، شكوفا مي گردد و 
مشكالت كشاورزي در هر منطقه، با انجام 

تحقيقات در مزرعه برطرف خواهد شد.









National events calendar 

Introducing national NGOs

Introducing Drynet members

Segovia Declaration

Toward an understanding of 
participation in Participatory 
GIS (PGIS)

Water constructional supply 
management and land 
degradation 

Farmers participation in 
participtory plant breeding






