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چکیده 
با توجه به نیازها و شرایط هر کشوري، برنامه ریزي هایي براي 
توسعه آن بایستي صورت گیرد. بنابراین، ظرفیت ها و نیازهاي هر 
کشوري نوع خاصي از برنامه ریزي هاي بلند،  میان و کوتاه مدت را 
مشخص مي کند. براي توسعه در کشور جمهوري اسالمي ایران 
نیز استراتژي ها و برنامه هایي به صورت بلند، میان و کوتاه مدت 
این  جمله  از  توسعه  ساله  پنج  برنامه هاي  که  است  شده  تهیه 
بخش هاي  داراي  ساله  پنج  توسعه  برنامه هاي  مي باشد.  برنامه ها 
مختلف خصوصا بخش هاي  بررسي بخش هاي  که  بوده  مختلفي 
آبخیزداري، آب و خاک و کشاورزي اهمیت فوق العاده اي براي 
انجمن  جایگاه  اما  دارد.  کشاورزي  و  طبیعي  منابع  بخش هاي 
آبخیزداري کشور در اصالحات و پیشنهادات در برنامه هاي توسعه 
پنج ساله قابل توجه است. در این راستا پیش نویس برنامه توسعه 
ششم چندین بار در جلسات تخصصي انجمن مورد کنکاش قرار 
گرفت و پیشنهادهایي براي تکمیل بعضي از بندهاي برنامه ارائه 
سایر  و  آبخیزداري  انجمن  اثربخشي  مقاله  این  در  بنابراین  شد. 

بخش هاي مرتبط بر برنامه توسعه ششم ارائه مي شود. 

و  آب  حفاظت  کالن،  سیاست گزاري  هاي  کلیدي:  واژه هاي 
خاک، قوانین و سیاست هاي کشور

علوم  دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  آبخیزداری  مهندسی  گروه  استادیار   -1
کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نویسنده مسئول،

 l.gholami@sanru.ac.ir
2- دانشیار دانشکده منابع طبیعي دانشگاه یزد.

مقدمه
کلمه توسعه در لغت به معني گسترش و بهبود است، توسعه در 
اصل داراي ابعاد کیفي است هرچند که داراي بعد کمي نیز مي باشد. 
توسعه داراي تعاریف متعددي است اما در تعاریف ارائه شده تاکنون 
رفع فشارها  به  مي توان  جمله  آن  از  که  دارد  وجود  زیادي  نکات 
و مشکالت موجود و به وجود آمده در زندگي اجتماعي و انساني، 
افزایش توانمندي ها و  تکنولوژي و صنعت،  به کارگیري  و  استفاده 
شایستگي هاي افراد و جامعه در جهت مثبت، تغییرات مثبت فني و 
ارزشي، کاربرد علم در جهت تغییر از یک جامعه سنتي به یک جامعه 
صنعتي، تجدید سازمان و جهت گیري کل نظام اقتصادي و اجتماعي، 
بهبود میزان درآمد و تولید به همراه کاهش نابرابري اجتماعي و در 
بسیاري موارد تغییر عادات، رسوم و عقاید را توسعه نامیده اند ]6 و 
7[. کشور جمهوري اسالمي ایران نیز تالش دارد در راستاي تدوین 
به  را  پنج ساله کشور، کشور  توسعه  برنامه هایي هم چون  اجراي  و 
کشوري توسعه یافته با توجه امکانات فرهنگي، جغرافیایي و تاریخي 
و ارزش هاي اسالمي، ملي و انقالبي مبدل سازد  ]4 و 7[ با توجه 
به تصویب برنامه توسعه ششم و بررسي مشکالت موجود در بخش 
آب، خاک و محیط زیست مي توان راه کارهاي موجود در این بخش 
و نیز اثربخشي انجمن آبخیزداري در این بخش را بررسي نمود. تا 
بتوان در آینده اقدامات بیش تري را در زمینه ارائه راه کارهاي مناسب 
بیان نمود.سرمایه ملي هر کشوري شامل منابع طبیعي و خدماتي است 
که این منابع ارائه مي کنند و جامعه نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم 
از خدمات آن بهره مند مي شوند. مدیریت صحیحح آبخیزها متضمن 
بهره برداري پایدار منابع مختلف موجود در عرصه هاي آبخیز است. 
زیرا اجزاي مهم زیست بوم آبخیزها تاثیر معنی داري بر سایر اجزا و 
نهایتًا خروجي سامانه هاي آبخیز دارد. جنگل ها و گیاهان بر بر محیط 
زیست جانوران و نیز محیط زیست انساني نیز تأثیرگذراند. کاهش 
دي اکسید کربن موجود در اتمسفر، جذب ذرات معلق سمي در هوا، 
تعدیل آب و هوا در تابستان و زمستان، جلوگیري از هدررفت آب 
و فرسایش خاک و هزاران مورد دیگر از جمله منافع زیست محیطي 
جنگل ها و مراتع است ]5[. هم چنین اهمیت آب براي زندگي حیاتي 
است و تأمین آب یک پیش نیاز بنیادي براي جوامع انساني مي باشد 
و حصول اهداف بنیادي توسعه مانند ریشه کني فقر، توسعه عادالنه و 
حفاظت از محیط زیست بدون پرداختن دقیق و چند بعدي به مسأله 
مدیریت منابع آبي امري غیر ممکن به نظر مي رسد ]2، 8، 10[. به هر 
تقدیر هرگونه عملیات احیا و یا اصالح در این بخش هاي مختلف 
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طبیعي با عنوان  منابع  و  زیست  محیط  خاک،  و  آب  کشاورزي، 
آبخیزداري و یا  مدیریت حوزه هاي آبخیز و در راستاي کشاورزي 
پایدار و حفاظت از محیط زیست به عنوان جزئي از توسعه پایدار 
کشور بر اساس اسناد پنج ساله توسعه کشور مي باشد ]7[. بر همین 
اساس در این مقاله سعي خواهد شد تا بر اساس برنامه پیشنهادي 
برنامه ششم توسعه کشور میزان توجه این برنامه مورد کنکاش قرا 
گرفته و نیز نقش انجمن آبخیزداري را در این مقوله بررسي نمود. 
غذایي  منابع  تامین  در  واحدها  این  اهمیت  دلیل  به  امر  این  دلیل 
انساني و هم چنین اهمیت نقش انجمن آبخیزداري به عنوان یکي از 

متولیان اصلي غیردولتي و ناظر بیروني در این برنامه مي باشد.

نگاهي کلي به برنامه هاي توسعه کشور در بخش کشاورزي و 
منابع طبیعي

جدول 1 نگاه کلي به برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور با محوریت 
منابع طبیعي و محیط زیست را نشان مي دهد.

در برنامه پنج ساله اول توسعه کشور توجه بیش ترین به بازسازي 
خرابي هاي حاصل از جنگ تحمیلي بود و بر همین اساس در این 
کشاورزي  از اراضي  در جهت حداکثرسازي استفاده  برنامه قوانین 
به طوري که تامین  و منابع آب با تاکید بر کشاورزي یکپارچه بود 
ادرات بخش معادن و  اعتبار سدهاي در دست احداث و افزایش 
کشاورزي از طریق حداکثر استفاده از ظرفیت هاي موجود از تکالیف 
برنامه دوم توسعه کشور  برنامه بود ]2[. در سال هاي 1374-1378 
به خودکفایي در تولیدات کشاورزي و اولویت اعتبارات منابع آب 
و کشاورزي و منابع طبیعي پرداخته شد. به طوري که ارائه تسهیالت 
بانکي و کشاورزي براي کشت یکپارچه و خرید تضمیني محصوالت 
برنامه سوم   .]8[ بودند  برنامه  این  در  کشاورزي از اهم فعالیت ها 
توسعه نیز هم چنان در بخش کشاورزي به استفاده حداکثر از توان 
داشت  توجه به اصول حفاظتي و احیایي تاکید  کشاورزي بدون 
حداکثر رشد  برنامه، براي تحقق  ماده109   تا جایي که بر اساس 
پیش بیني شده در بخش آب و کشاورزي، ساخت سدهاي کوچک 

و بزرگ براي حداکثر استحصال آب، تکلیف شده است و حتي در 
تامین ماشین آالت و ادوات کشاورزي براي رفع  اصطالحي جالب، 
بحران مکانیزاسیون کشاورزي در کشور مورد توجه قرار گرفته است 
برنامه چهارم توسعه کشور اولین برنامه اي  شاید بتوان گفت   .]10[
است. که در آن به صورت کّمي و با استفاده از شاخص هاي غیرمبهم 
و قابل اندازه گیري به موضوعات منابع طبیعي و به ویژه آبخیزداري 
پرداخت در این برنامه بخش دوم آن مختص محیط زیست و منابع 
طبیعي است و نشان از افزایش توجه به محیط زیست و منابع طبیعي 
به صورت کلي دارد ]3[. در برنامه پنجم توسعه توجه به بخش آب 
و کشاورزي و منابع طبیعي و محیط زیست روند منسجم و تکاملي 
به خود گرفته و بخش آب و کشاورزي تحت فصل اقتصادي (فصل 
پنجم برنامه( و بخش محیط زیست تحت فصل توسعه منطقه اي )فصل 
ششم( عناویني جدا و مخصوص را به خود اختصاص دادند ]1[. در 
برنامه توسعه ششم کشور در 20 بخش و 148 ماده تنظیم شده است 
بیش تري  اهمیت  منابع طبیعي و محیط زیست  به بخش کشاورزي، 
داده شده است. به طوري که در بخش 7 )بخش کشاورزي( و چهار 
ماده، بخش هشت )آب( و سه ماده و بخش نه )بخش محیط زیست( 
یک ماده دارا مي باشند ]9[. با توجه به این که در تحقیقي تحت عنوان 
کشور  آسیب شناسي جایگاه آبخیزداري در اسناد پنج ساله توسعه 
قوانین مختص آبخیزداري و حفاظت خاک در برنامه هاي توسعه ارائه 
شده است ]7[ در این تحقیق به اثربخشي انجمن آبخیزداري بر برنامه 

توسعه ششم پرداخته مي شود.

قوانین مختص بخش کشاورزي
جهت  است  موظف  دولت  است  آمده  بخش  این   41 ماده  در 
تولید و توسعه صادرات و ارتقا بهره  تقویت و تکمیل زنجیره هاي 

وري آب و خاک کشاورزي اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- توسعه کشاورزي حفاظتي، توسعه کشت نشایي، به نژادي، 
به زراعي، تولید و تأمین و به کارگیري ارقام مقاوم، خوداتکایي در 
تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشیني کردن ساالنه حداقل دوازده 

جدول 1: نگاه کلي به برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور با محوریت منابع طبیعي و محیط زیست ]7[.

کل ماده ها یا سالبرنامه توسعه
بندهاي قانوني

مواد قانوني مختص محیط زیست، 
منابع طبیعي و آمایش سرزمین

نوع رویکرد

از نظر استفاده از منابع 
طبیعي

از نظر حفاظت از منابع 
طبیعي

کیفي و کامال مبهمکّمي و فشار بر منابعیک خط مش کالن10 خط مش کالن1372-1368اول

کیفي و کامال مبهمکّمي و فشار بر منابعدو خط مش کالن16 خط مش کالن1378-1374دوم

کیفي و کامال مبهمکّمي و فشار بر منابعشش1383199-1379سوم

کّمي و مشخص -درمانيکّمي138816132-1384چهارم

کّمي و مشخص -درمانيکّمي139423517-1389پنجم
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صدم اسب بخار در هکتار. 
ب- انجام به موقع خرید تضمیني محصوالت کشاورزي و 
خرید تضمیني وقفه ایجاد شود دولت  درصورتي که در پرداخت 
موظف است به صورت روزشمار وفق نرخ سود کارمزد بانکي که هر 
ساله توسط بانک مرکزي اعالم مي شود نسبت به پرداخت دیرکرد 

اقدام نماید.
ج- افزایش تولید محصوالت راهبردي و تبدیل 500 هزار هکتار 

از اراضي شیبدار به باغات.
د- فراهم نمودن امکان مصرف مناسب سموم بهینه دفع آفات 
نباتي و کودهاي شیمیایي واستفاده بیش تر از کود کمپوست و مبارزه 

زیستي و تدوین ضوابط ورود، ساخت، فرموالسیون کود و سم.
ه- سرمایه گذاري مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتي و نظام 
نوین ترویج و انتقال فناوري، تقویت شرکت هاي دانش بنیان، استقرار 
و توسعه کشت  کشاورزي  مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهاد 
محصوالت سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهاي ملي کنترل کیفي 
تولیدات و فرآورده هاي کشاورزي گسترش مبارزه تلفیقي با آفات و 

بیماري هاي گیاهي، مصرف
بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از کلینک هاي گیاه 

پزشکي در راستاي ارتقاي سالمت انسان و جامعه.

ن- تعیین تکلیف استخدامي کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزي 
در بانک کشاورزي یا صندوق بیمه محصوالت کشاورزي و یا وزارت 
جهادکشاورزي و شرکتهاي تابعه تا پایان سال اول برنامه و پیش بیني 

سنوات همکاري آنها به عنوان سابقه خدمت.
بهره وري آب  ارتقاي  راهبرد  اهداف کمي  ماده  این  در  هم چنین 
 3 است. جدول  شده  ارائه   2 به صورت جدول  کشاورزي  و خاک 
نیز اهداف کمي راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعي کشور و 

توسعه آن در چارچوب اصولي توسعه پایدار را نشان مي دهد.
سازمان صدا و سیماي جمهوري  است  آمده   43 ماده  ل  بند  در 
اسالمي ایران موظف است با هدف تولید و پخش برنامه هاي 
آموزشي، ترویجي، مدیریت مصرف آب، بهبود کمي و کیفي 
محصوالت کشاورزي و فرآوري تولیدات، حفاظت از محیط زیست 
علمي به  و منابع طبیعي کشور، بهره  برداري و انتقال یافته هاي 
بهره برداران، تا پایان سال سوم برنامه نسبت به راه اندازي شبکه ملي 

مستقل “کشاورزي، آب، منابع طبیعي، محیط زیست”  اقدام نماید.

قوانین مختص بخش آب
“دولت مکلف است به منظور مقابله با  است  آمده  ماده45   در 
زیست محیطي براي پایداري  بحران کم آبي، رهاسازي حقآبه هاي 

جدول 2. اهداف کمي راهبرد ارتقاي بهره وري آب و خاک کشاورزي
وضعیت در هدف کمي

پایان سال 
1393

سال برنامه ششم

سال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اولواحدعنوان

توسعه سامانه هاي نوین آبیاري و احداث 
شبکه هاي فرعي آبیاري و زهکشي

2600 هزار هکتار
)تجمعي(

500500500500500

180220280325375تعداد تشکلایجاد و ساماندهي تشکل هاي آب بران
320500500500500500هزار هکتاراصالح و بهبود خاک کشاورزي

جدول 3. اهداف کمي راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعي کشور و توسعه آن در چارچوب اصولي توسعه پایدار
وضعیت در هدف کمي

پایان سال 
1393

سال برنامه ششم

سال سال سومسال دومسال اولواحدعنوان
چهارم

سال پنجم

احیاي رویشگاه هاي مرتعي و توسعه 
گیاهان دارویي

82611001400200023002800هزار هکتار

359120148165182200 )تجمعي(هزار هکتارجنگلکاري و احیاي جنگل ها
811012151820 )تجمعي(هزار هکتارتوسعه زراعت چوب

3002000025000270003000030000هزار هکتارحدنگاري )کاداستر( منابع طبیعي
9505 هزار هکتاراجراي عملیات آبخیزداري

)تجمعي(
13201780208023602460

تثبیت شن هاي روان و مهار کانون هاي 
بحراني فرسایش بادي

271160185220265310 )تجمعي(هزار هکتار
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سرزمین، پایداري و افزایش تولید در بخش کشاورزي، تعادل بخشي 
به سفره هاي زیرزمیني و ارتقاي بهره وري و جبران ترازنامه آب، به 
میزان  11میلیارد مترمکعب در سال پایاني برنامه، اقدامات زیر را 

به عمل آورد:
الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وري در تولید 
با اولویت محصوالت داراي مزیت نسبي و  محصوالت کشاورزي 
ارزش صادراتي باال و ارقام با نیاز آبي کمتر و سازگار با شوري، مقاوم 

به خشکي و رعایت الگوي کشت مناسب با منطقه
ب- توسعه روش هاي آبیاري نوین، اجراي عملیات آب و خاک 
)سازه اي و غیرسازه اي(، توسعه آب بندها و سیستم هاي سطوح آبگیر 

حداقل به میزان  600000هکتار در سال
پ- اصالح و بهبود خاک کشاورزي و افزایش کربن )ماده آلي( 

خاک به میزان ساالنه  500000هکتار.
ت- حمایت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضاي باز به 
فضاي کنترل شده و بازچرخاني پساب ها، مدیریت آب هاي نامتعارف 

و مدیریت آب مجازي.
ث- طراحي و اجراي الگوي کشت با تأکید بر محصوالت راهبردي 
و ارتقاء بهره وري آب درچارچوب سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتي و اعمال 

حمایت و مشوق هاي مناسب فقط در چارچوب الگوي کشت.
ج- احیاء، مرمت و الیروبي قنوات به میزان ساالنه وضع موجود 

درطول برنامه.
ح- برداشت و انتقال آب از دریاچه هاي بسته به ویژه خزر، تاالب ها 
زیست گاه هاي حساس کشور و انتقال آب بین حوضه اي  و سایر 
داخلي جدید پس از ارزیابي اثرات زیست محیطي، تأمین نیازهاي 
مبداء و حقآبه زیست محیطي و اعمال روش هاي مدیریتي منابع آب 
و افزایش بهره وري فقط براي تأمین آب شرب در شرایط بحران 

دائمي و با هدف مدیریت جامع منابع آب کشور.
ذ- نصب کنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهیالت از 
وجوه اداره شده با اولویت چاه هاي داراي پروانه بهره برداري تا پایان 

برنامه.
به  ز- اختصاص 10 درصد ورودي ساالنه صندوق توسعه ملي 
سپرده گذاري ارزي نزد بانک هاي عامل در قبال دریافت خط اعتباري 
ریالي از بانک هاي مذکور و مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت 
کشاورزي،  بخش  سرمایه گذار  غیردولتي  متقاضیان  به  تسهیالت 
صنایع تبدیلي و تکمیلي این بخش، محیط زیست و منابع طبیعي و 

احداث بندهاي انحرافي و سدهاي کوچک.” 

 قوانین مختص بخش محیط زیست
در ماده48  بخش محیط زیست آمده است “دولت موظف است 

جهت حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- بهره برداري از چوب جنگل در طول اجراي برنامه ممنوع 
است. چوب مورد نیاز از طریق روش هاي جایگزین از قبیل توسعه 

سایر راه کارها  جنگل هاي مصنوعي، واردات چوب و خمیر چوب 
تامین خواهد شد.

ب- نظارت بر ارزیابي راهبردي محیط زیست براي سیاست ها و 
براي پروژه ها  توسعه اي و ارزیابي اثرات زیست محیطي  برنامه هاي 
و طرح هاي بزرگ کلیه دستگاه هاي اجرایي و بخش هاي خصوصي 
سرزمیني از جمله  و تعاوني، نهادهاي عمومي غیردولتي در پهنه 
مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهاي 

پایداري محیط زیست.
ج- اجراي برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره برداري 
مشارکت سایر دستگاه هاي اجرائي و  مناسب از تاالبهاي کشور با 
رامسر  جوامع محلي به ویژه تاالب هاي ثبت شده در کنوانسیون 
به طوري که تا پایان برنامه، حداقل بیست درصد تاالب هاي بحراني و 
در معرض تهدید کشور احیاء و ضمن حفظ و تثبیت در روند بهبود 

قرار گیرند.
د- تهیه و تدوین و اجراي برنامه هاي حفاظت محیط زیست با 
ظرفیت هاي داوطلبانه اشخاص حقیقي و  رویکرد بهره گیري از 
حقوقي زیست یار از جمله سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي در 

اجراي برنامه هاي حفاظت از محیط زیست.
آبخوان  و  خاک  از  حفاظت  و  آبخیزداري  عملیات  اجراي  س- 

حداقل درسطح ده میلیون هکتار
سطح  در  حداقل  بحراني  کانون هاي  کنترل  و  بیابان زدایي  ع- 

یک میلیون و یک صد و چهل هزار هکتار.
اراضي  و  طبیعي  منابع  )کاداستر(  نقشه هاي حدنگاري  تهیه  ف- 

کشاورزي حداقل در سطح یکصد و سي و دو میلیون هکتار. 
مراتع و  از جنگل ها،  ارتقاء پوشش 100 درصد حفاظت  ص-  
اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زیست محیطي با مشارکت 
مراتع  و  از جنگل ها  پذیرد و ضریب حفاظت  انجام  محلي  جوامع 
کشور به منظور پایداري جنگل ها و هم چنین تعادل بخشي دام و مرتع 

ساالنه حداقل 10 درصد ارتقاء.
ش- احیاء رویشگاه هاي مرتعي و توسعه گیاهان دارویي به میزان 
حداقل نه میلیون و شش صد هزار هکتار و افزایش حداقل یک صد 
هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویي به نحوي که در پایان 

برنامه به 250000 هکتار برسد.
ت- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها را حداکثر تا پایان سال 

اول اجراي برنامه و اجراي عملي و موثر آن از سال دوم برنامه.
در بند پنج ماده 77 بخش 11 حمل و نقل و مسکن آمده است 
به  نسبت  کمتر  اشغال  سطح  با  مشجر  زمینهاي  تراکم  “افزایش  که 

زمین هاي غیرمشجر با سطح اشغال بیش تر". 

اثربخشي انجمن آبخیزداري در برنامه توسعه ششم کشور
و  روستائي  توسعه  اي،  منطقه  توازن   5 )بخش   31 ماده   1 بند 
توانمندسازي فقرا( در گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم 

موضوع زیر اضافه شد:
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آمایش  چارچوب  برنامه  اول  سال  در  است  موظف  دولت   "
سرزمین ملي و استاني را تهیه و پس از تصویب شوراي عالي آمایش 

سرزمین به اجراء در آورد."
بند ب ماده 41 نیز ماده 6 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي 

و منابع طبیعي 1389/4/23 است.
بند ن ماده 41 در گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم 
اضافه شد. هم چنین در گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم 
که در 148 ماده تنظیم شده است و در این ماده اهداف کمي راهبرد 
ارتقاي بهره وري آب و خاک کشاورزي  )جدول 2( و نیز اهداف 
کمي راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعي کشور و توسعه آن در 

چهارچوب اصولي توسعه پایدار )جدول 3( اضافه شد.
بند س ماده 41، ماده 10 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي 
افزایش  قانون   10 ماده  در  البته  است.   1389/4/23 طبیعي  منابع  و 
بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعي در مورد منابع طبیعي نیز 

آمده که در این بند فقط بخش کشاورزي ارائه شده است.
بهره وري بخش  افزایش  قانون  ماده 18  واقع  در  ماده 43  بند ل 
کشاورزي و منابع طبیعي 1389/4/23 است. البته در ماده 18 به ایجاد 
گروه دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزي و منابع طبیعي اشاره 
شده است. که در بند ل ماده 43 به ایجاد یک شبکه در این زمینه 

اشاره شده است.
بند ب، پ، ج و ح ماده 45 در گزارش کمیسیون تلفیق در مورد 

برنامه ششم اضافه شد.
بند ز ماده 45 پیشنهاد سند راهبردي آبخیزداري، حفاظت خاک 
هماهنگي هاي  و  سازماني  انسجام  "تقویت  عنوان  با  آبخوانداري  و 
الزم در راستاي تحقق مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز و بسترسازي 
جهت توسعه الگوهاي موفق به نحوي که امکان تعمیم و تعمیق آن ها 
در سطح کشور در طي برنامه فراهم شود و حمایت الزم به منظور 
تشکل هاي  توسعه  و  توان مندسازي  طریق  از  مردم  مشارکت  جلب 
عرفي بهره برداران و مجریان طرح هاي منابع طبیعي و آبخیزداري و 
ارتقاء شاخص هاي فرهنگ حفظ منابع طبیعي با تقویت و گسترش 
صندوق هاي حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش منابع طبیعي« 
است که این پیشنهاد را جهت جایگزیني به جاي ماده 147 برنامه 

توسعه ششم ارائه دادند.
مورد  در  تلفیق  کمیسیون  گزارش  در   48 ماده  مختلف  بندهاي 
قانون   8 ماده  نیز  آن  ش  بند  هم چنین  و  شد.  اضافه  ششم  برنامه 
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعي 1389/4/23 است.
در نشست هم اندیشي آبخیزداري در برنامه ششم توسعه در یک 
دي 1395 نیز سه پیشنهاد ارائه شده است که به شرح زیر مي باشند.

1- پیشنهاد مي شود عنوان بخش هشتم برنامه به محیط زیست و 
منابع طبیعي تغییر یابد که در گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه 

ششم عنوان تغییري نیافت و همان بخش آب باقي ماند.
2- سه بند زیر به ماده 48 محیط زیست الحاق شود

الف- با توجه به شرایط و روند اقلیمي و فراواني پدیده هاي سیل 

و خشکسالي، ریزگردها و طوفان هاي شن و خسارت  هاي مربوطه، 
و  تهیه  به  نسبت  توسعه  برنامه ششم  در طول  است  مکلف  دولت 
اجراي برنامه هاي مدیریت سازگار و جامع منابع مختلف آبخیز و از 
جمله آب، خاک و پوشش گیاهي و طبعًا سیاست گزاري مناسب براي 
مدیریت و مهار وقایع مذکور در مقیاس حوضه اي یا منطقه اي اقدام 
نماید. این پیشنهاد در بند ع، ش، ت لحاظ شده است ماده 48 بخش 
و  ارائه شده است  توسعه  برنامه ششم  تلفیق  محیط زیست گزارش 
هم چنین در جدول 3 از سال اول تا ششم برنامه توسعه ششم توسعه 
به ترتیب 160، 185، 220، 265 و 310 هزار هکتار تثبیت شن هاي 

روان و مهار کانون هاي بحراني فرسایش بادي با یستي انجام شود.
تمام  مشارکتي  مدیریت  و  همکاري  ضرورت  به  توجه  با  ب- 
کلیه  آبخیز،  مختلف  منابع  و  زیست  محیط  حفظ  در  دستگاه ها 
هستند  همراه  خاک  انباشت  و  برداشت  با  که  عمراني  پروژه هاي 
و  گاز  و  نفت  نیرو،  انتقال  خطوط  راه سازي،  معادن،  بر  )مشتمل 
نظایر آن( و از اعتبارات دولتي استفاده مي کنند ملزم به ارائه پیوست 
حفاظتي شده  و موظف شوند تا بخشي از اعتبارات پروژه را صرف 
و  گیاهان  مجدد  استقرار  براي  الزم  احیایي  و  اصالحي  عملیات 
حفاظت و تثبیت خاک نمایند. در گزارش تلفیق برنامه ششم توسعه 

کشور مشاهده نشد.
ج- با توجه به اهمیت وجود اطالعات پایه خاک و پوشش گیاهي 
در برنامه ریزي هاي کشور، دولت مکلف است اعتبار الزم براي تهیه 
و بهنگام سازي اطلس هاي مختلف کاربردي مرتبط با خاک و پوشش 
و  پایش  سامانه هاي  تجهیز  و  تاسیس  و  مناسب  مقیاس  با  گیاهي 
ارزیابي ادواري مولفه هاي آنها را فراهم کند. در گزارش تلفیق برنامه 

ششم توسعه کشور مشاهده نشد.
3- به بند اقدامي زیر به ماده عمران روستایي الحاق شود. 

با توجه به ضرورت جلب مشارکت مردم در برنامه هاي حفاظت 
منابع  و  بانکي  تسهیالت  است  مکلف  دولت  آبخیزداري،  و  خاک 
مالي کافي براي اجراي روش هاي سنتي و نوین حفاظت آب و خاک 
توسط مردم در سطح 5 ملیون هکتار از حوزه هاي آبخیز در طي 
برنامه ششم و شرایط استفاده از مشارکت مالي خیرین در این زمینه 
را فراهم نماید. که در گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم 

در مورد آن بحثي نشده است. 
بند 5 ماده 77 بخشي از ماده 15 قانون افزایش بهره وري بخش 
آمده  ماده  این  در  است. که  منابع طبیعي 1389/4/23  و  کشاورزي 
بخش هاي غیردولتي نسبت به احیاء و توسعه درخت کاري   " است 
مثمر و غیرمثمر و بوستان هاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نماید به 
گونه اي که ظرف ده سال، ضریب حفاظتي جنگل ها و مراتع، از چهل 
درصد به نود درصد و سرانه جنگل از هفده صدم هکتار به بیست و 

پنج صدم هکتار برسد”.
پایاني نشست هم اندیشي برخي انجمن هاي علمي  بیانیه  ارسال 
کشور توسط انجمن آبخیزداري در رابطه با موضوع معضالت مبتال 
به منابع پایه )خاک، آب، هوا، پوشش گیاهي( و با پدیده هایي نظیر 
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در برنامه شش ام توسعه  خشکسالي، سیل، گرد و غبار و فرسایش 
)تاریخ 1395/10/4( توسط انجمن آبخیزداري ایران

نتیجه گیري و جمع بندي
با توجه به برنامه شش ام توسعه و مصوبات انجام شده در انجمن 
تدابیر الزم  برخي  که  نمود  بیان  این گونه  مي توان  ایران  آبخیزداري 
براي لحاظ نظرات علمي و عملي متناسب با نیاز منابع طبیعي کشور، 
در این زمینه انجمن آبخیزداري تالش زیادي را انجام داده، در برنامه 
توسعه ششم کشور انجام شده است. هم چنین در این برنامه به منظور 
پایش و بررسي صریح تکالیف قانوني مربوط به منابع طبیعي جهت 
کردن جامعه با فضاسازي مثبت  حساس  اطالع رساني عمومي و 
بخش  توسعة  و  ترویج  به  شبکه اي  که  است  شده  گرفته  تصمیم 
کشاورزي و منابع طبیعي  اختصاص داده شود. اما در برخي از موارد 
بسیار مهم از جمله پروژه هاي عمراني همراه با برداشت و انباشت 
نشده  گرفته  نظر  در  تاکنون  برنامه  این  در  برنامه اي  آن  براي  خاک 
است. از جمله پیشنهادهاي مهمي که انجمن آبخیزداري ایران داشتند 
تغییر عنوان بخش هشتم برنامه به محیط زیست و منابع طبیعي بود 
که در گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم عنوان تغییري 

نیافت و همان بخش آب باقي مانده است.

پیشنهادها:
1- توجه به اهمیت بخش حفاظت آب و خاک و آبخیزداري در 
برنامه های  در  که  بوده  ضروري  بسیار  کشور  پایدار  توسعه  برنامه 
توسعه پنج ساله کشور به آن توجه بیش تری شده و حفاظت از این 

منابع به مواد قانوني محدود و اغلب کلي و کیفي  منتهی نشود. 
در  آبخیزداري  جایگاه متخصصین بخش جنگل، مرتع،   -2

برنامه هاي توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.
3- استفاده از دیدگاه هاي دانشگاهي، انجمن های علمی کشور در 
دیدگاه هاي  از  استفاده همزمان  و  طبیعي  منابع  و  آبخیزداري  بخش 
دانشگاهي و بخش اجرا در بخش حفاظت آب و خاک، آبخیزداري، 

مراتع و جنگل 
تحقیقات  با  متناسب  طبیعي  منابع  روز  به  مشکالت  بررسي   -4
ایجاد  و  دانشجویي  رساله هاي  و  پایان نامه ها  خصوصا  شده  انجام 

قوانیني متناسب با مشکالت موجود
5- ایجاد بخش هاي جداگانه در برنامه هاي توسعه کشور در زمینه 
منابع طبیعي در برنامه هاي توسعه کشور از جمله حفاظت خاک و 

منابع طبیعي
منابع  با  مرتبط  علمي  انجمن هاي  بین  پیوسته  ارتباط  ایجاد   -6
طبیعي در جهت تصمیم گیري هاي هر چه بهتر در زمینه حل مشکالت 

موجود در زمینه منابع طبیعي کشور
7- اختصاص هزینه به بخش هاي حفاظت آب و خاک خصوصًا 
نهایت  در  و  آب  بخش  به  مربوط  مشکالت  که  اخیر  سال هاي  در 

فرسایش خاک افزایش یافته است
اجراي  برنامه هاي حفاظت، احیاء، مدیریت و  و  حمایت   -8

بهره برداري متناسب از آبخیزهاي کشور با استفاده از بخش دانشگاهي 
و بخش هاي اجرایي 

9- اصالح و بهبود خاک جنگل ها و خصوصا مراتع با استفاده از 
روش هاي نوین

حفظ  در  دستگاه ها  تمام  مدیریت  و  همکاري  ضرورت   -10
پروژه هاي عمراني  آبخیز و هم چنین  منابع مختلف  و  محیط زیست 
معادن،  بر  )مشتمل  هستند  همراه  خاک  انباشت  و  برداشت  با  که 
راه سازي، خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز و نظایر آن( و از اعتبارات 
دولتي استفاده مي کنند. ملزم به ارائه پیوست حفاظتي شده  و موظف 
و  اصالحي  عملیات  صرف  را  پروژه  اعتبارات  از  بخشي  تا  شوند 
تثبیت خاک  استقرار مجدد گیاهان و حفاظت و  براي  احیایي الزم 

نمایند. 
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According to the conditions and needs of each country, the planning must be create for its development. 

Therefore, the capacities and needs of each county determine the special type of short-term, medium-term 
and long-term planning. For development in Islamic Republic country of Iran, the strategies and plans 
provide to form of long-term, medium-term and long-term that the five-year development plans are among 
these programs. The five-year development plans have different sections that the study of different sections 
especially watershed management, water and soil and agriculture have extra important for natural resources 
and agriculture sections. But, the society status of country watershed management in the reformations and 
suggestions is noteworthy in five-year development plans. In this regards, the draft of sixth development 
plan several times was explored in professional meetings of society and the suggestions presented for 
completing some plan paragraphs. Therefore in present study, the effectiveness reportage of watershed 
management society presented on sixth program. 

Keywords: County policies and rules, Sixth development plan, Soil and water conservation, Watershed 

management society of Iran.
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