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چكیده
کشور جمهوري اسالمي ایران پس از انقالب شكوهمند اسالمي 
با تدوین اسناد باالدستي مانند برنامه هاي پنج ساله ي توسعه سعي 
کرده است ایران را به کشوري توسعه یافته، متناسب با مقتضیات 
فرهنگي، جغرافیایي و تاریخي خود و متكي بر اصول اخالقي و 
ارزش هاي اسالمي، ملي و انقالبي مبدل سازد. این اسناد با توجه 
بر کشور داراي بخش هاي  الویت هاي زماني حاکم  به شرایط و 
مختلفي از نظر حوزه هاي مورد توجه حاکمیت و مدیریت کشور 
بوده است. یكي از مهم ترین این بخش ها، مسائل و اهداف مورد 
نظر در بخش کشاورزي و محیط زیست و منابع طبیعیمي باشد. لذا 
بررسي میزان توجه برنامه هاي پنج ساله ي کشور به جایگاه حفاظت 
خاک و آبخیزداري سبب درک جامعي از تناسب برنامه ریزي ها 
منابع طبیعي کشور خواهد  واقعیت ها و معضالت موجود در  با 
شد. مطالعه ي اسناد پنج ساله ي توسعه ي کشور نشان مي دهد که 
و  آبخیز  نقش حوزه هاي  از  درک صحیحي  و  تلقي  برنامه ریزان 
حفاظت آب و خاک و آبخیزداري در تولید ناخالص ملي و تحقق 
توسعه ي پایدار ندارند. بر همین اساس در اکثر برنامه ها رویكرد 
دقیق و مشخصي در مورد حفاظت از این منابع تكلیف نشده و به 

مواد قانوني محدود و اغلب کلي و کیفي بسنده شده است.
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مقدمه
به  بسته  مختلف  اندیشمندان  نگاه  از  متعددي  تعاریف  توسعه 
ارائه  منابع مختلف  آنان دارد که در  خاستگاه جغرافیایي و معرفتي 
شده است ]9[. به طوري که هر کدام از این تعاریف مواردي چون 
افزایش توانمندي ها و شایستگي هاي افراد و جامعه، تغییرات مثبت 
فني و ارزشي، رفع فشارها و مشکالت موجود و به وجود آمده در 
گذار یک جامعه ي  انساني،  و  اجتماعي  زندگي  مختلف  بخش هاي 
سنتي به یک جامعه ي صنعتي با استفاده از علم، تکنولوژي و صنعت، 
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 ]9[. با وجود 
این  اندیشمندان  دیدگاه هاي  بررسي  از  آن چه  متفاوت،  تعاریف 
عرصه مي توان نتیجه گرفت، تاثیر مباني معرفتي، فلسفي و اخالقي 
هر جامعه یا مکتب بر نوع الگوي مطلوب آن جامعه یا مکتب است 
که تجویز نسخه ي واحدي از توسعه براي تمام جوامع را ناممکن 
از  نیز پس  ایران  اسالمي  اساس کشور جمهوري  بر همین  مي کند. 
انقالب شکوهمند اسالمي با تدوین اسناد باالدستي مانند برنامه هاي 
یافته،  توسعه  کشوري  به  را  استایران  سعیکرده  توسعه  پنج ساله ي 
متناسب با مقتضیات فرهنگي، جغرافیایي و تاریخي خود و متکي بر 
اصول اخالقي و ارزش هاي اسالمي، ملي و انقالبي مبدل سازد ]6[. 
بر همین اساس تاکنون پنج برنامه ي پنج ساله ي توسعه مورد تصویب 
و به اجرا درآمده است و برنامه ي ششم نیز مراحل نهایي تصویب 
خود را طي مي کند. این اسناد با توجه به شرایط و الویت هاي زماني 
مورد  حوزه هاي  نظر  از  مختلفي  بخش هاي  داراي  کشور  بر  حاکم 
مهم ترین  از  یکي  که  است  بوده  کشور  مدیریت  و  توجه حاکمیت 
این بخش ها، مسائل و اهداف مورد نظر در بخش کشاورزي، محیط 
زیست و منابع طبیعیمي باشد. بخش کشاورزیو منابع طبیعیو متناسب 
و  غذا  تامین  به دلیل  زیست  محیط  و  خاک  و  آب  به  توجه  آن  با 
نقش  و  جامعه  در  ثبات  و  نظم  شکل دهي  و  غذایي  امنیت  ایجاد 
هم چنینپایداري  دارند.  مضاعف  اهمیتي  کشور  استقالل  در  آن  مهم 
برنامه ریزي  و  توجه  نیازمند  بخش ها  این  از  حاصل  خروجي هاي 
صحیح و به هنگام و مناسب و متناسب با شرایط زماني و مکاني را نیز 
مي طلبد که برنامه ریزان و قانون گذاران سعي در توجه به آن داشته اند. 
در  زیست  محیط  و  تولید  بستر  و خاک،  آب  کشاورزي،  از طرفي 
قالب واحدهایي قابل مدیریت مي باشند که تحت عنوان حوزه هاي 
آبخیز شناخته مي شوند. هر گونه اقدام و عملیات حفاظتي، احیایي و 
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یا اصالحي در این واحدها با عنوان آبخیزدارییا مدیریت حوزه هاي 
آبخیز و در راستاي کشاورزي پایدار و حفاظت از محیط زیست و 
به عنوان جزئي از توسعه ي پایدار کشور بر اساس اسناد پنج ساله ي 

توسعه ي کشور مي باشد. 
بر همین اساس در این مقاله سعي خواهد شد تا با بررسیبرنامه هاي 
جایگاه  به  اسناد  این  توجه  میزان  کشور،  توسعه ي  پنج ساله ي 
آبخیزداري که نقش بي بدیلي در تحقق توسعه ي پایدار کشور دارد 
مورد کنکاش و آسیب شناسي قرار گیرد. از طرفیاز مهم ترین دالیل 
و  سیاست ها  اتخاذ  الف(  چون  مواردي  پژوهش  این  به  پرداختن 
راهبردهایمناسب و متناسب با وضعیت کنوني و آینده یموضوع مورد 
پایدار،  توسعه ي  تحقق  براي  مرحله  نخستین  به عنوان  برنامه ریزي، 
ب( لزوم بررسي تناسب اهداف و انتظارات تصریح شده در اسناد و 
برنامه ریزي ها با واقعیت هاي موجود و ب( درک صحیح از اقدامات 
راستاي  در  کشور  طبیعي  منابع  تخصصي  جامعه ي  حال  و  گذشته 

عملیاتي کردن رسالت خویش بوده است.

نگاهي کلي به برنامه هاي توسعه ي کشور از نظر کشاورزي 
و منابع طبیعي

با   )1368-1372( کشور  توسعه ي  پنج ساله ي  برنامه ي  اولین 
توجه به شرایط و خرابي هاي حاصل از جنگ تحمیلي، با محوریت 
بیش ترین توجه به بازسازي خرابي هاي حاصل و حداکثر استفاده از 
بر  است.  تدوین شده  اقتصادي  مبناي رشد  بر  موجود  ظرفیت هاي 
همین اساس در این برنامه روح حاکم بر قوانین، حداکثرسازي استفاده 
از اراضي کشاورزي و منابع آب با تاکید بر کشاورزي یک پارچه بوده 
است. به طوري که تامین اعتبار سدهاي در دست احداث و افزایش 
از  استفاده  حداکثر  طریق  از  کشاورزي  و  معادن  بخش  صادرات 
ظرفیت هاي موجود از تکالیف برنامه است ]4[. برنامه ي دوم توسعه 
تثبیت  و  اول  برنامه ي  با  مشابه  روندي  نیز   )1374-1378( کشور 
دستاوردهاي آن را دنبال کرده است و رشد اقتصادي از اصلي ترین 
به خودکفایي  نیز  برنامه  این  بر همین اساس در  اهداف آن بوده و 
کشاورزي  و  آب  منابع  اعتبارات  الویت  و  کشاورزي  تولیدات  در 
تسهیالت  ارائه ي  که  به طوري  است  شده  پرداخته  طبیعي  منابع  و 
بانکي و کشاورزي براي کشت یکپارچه و خرید تضمیني محصوالت 
کشاورزي از اهم فعالیت ها هستند. توجه به حداکثرسازي استفاده از 

اراضي کشاورزي و منابع طبیعي به حدي بوده که در ماده ي اول بند 
ب آمده است: "دولت در صورت عدم تحقق درآمدهاي پیش بیني 
اعتبارات فصول  استثنا  به  دوم  برنامه ي  الویت هاي  رعایت  با  شده، 
اعتبارات  کاهش  به  نسبت  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  و  آب  منابع 
فصول مختلف اقدام مي نماید"]11[. برنامه ي سوم توسعه )1383-
اقتصادي فاصله مي گیرد  از نگاه صرفا  تا حدودي  1379( هر چند 
و اصالح ساختارهاي اقتصادي را نیز در نظر مي گیرد اما در بخش 
کشاورزي هم چنان به استفاده ي حداکثري از توان کشاورزي بدون 
توجه به اصول حفاظتي و احیایي تاکید دارد تا جایي که بر اساس 
ماده ي 109 برنامه، براي تحقق حداکثر رشد پیش بیني شده در بخش 
حداکثر  براي  بزرگ  و  کوچک  سدهاي  ساخت  کشاورزي،  و  آب 
جالب،  اصطالحي  در  حتي  و  است  شده  تکلیف  آب،  استحصال 
تامین ماشین آالت و ادوات کشاورزي براي رفع بحران مکانیزاسیون 

کشاورزي در کشور مورد توجه قرار گرفته است ]12[.
به  توجه  با   )1384-1388( کشور  توسعه ي  چهارم  برنامه ي 
این که در قالب سند چشم انداز 20 ساله تهیه شده است از جامعیت 
بهتري از نظر تمام اجزاي سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، کشاورزي و 
زیست محیطیبرخوردار مي باشد. شاید بتوان گفت این اولین برنامه اي 
است که در آن به صورت کّمي و با استفاده از شاخص هاي غیر مبهم 
و قابل اندازه گیري به موضوعات منابع طبیعي و به ویژه آبخیزداري 
پرداخته شده است. این برنامه در هفت بخش و 161 ماده تدوین 
یافته که بخش دوم آن با دو فصل مربوطه، مختص محیط زیست و 
منابع طبیعي است و نشان از افزایش توجه به محیط زیست و منابع 

طبیعي به صورت کلي دارد ]5[.
شده  سعي  نیز   )1389-1394( کشور  توسعه ي  پنجم  برنامه ي 
در  شود.  تدوین  کشور  ساله ي   20 چشم انداز  سند  قالب  در  است 
این برنامه که شامل دو بخش کلي که به نه فصل تقسیم شده است، 
زیست  محیط  و  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  و  آب  بخش  به  توجه 
کشاورزي  و  آب  بخش  و  گرفته  خود  به  تکاملي  و  منسجم  روند 
تحت فصل اقتصادي)فصل پنجم برنامه( و بخش محیط زیست تحت 
مخصوص  و  جدا  عناویني  ششم(  )فصل  منطقه اي  توسعه ي  فصل 
معیار  با  و  کّمي  قانون گذاري  روند  داده اند.  اختصاص  خود  به  را 
توجه به مسائل آبخیزداریدر این برنامه نیز مانند برنامه ي قبل ادامه 
برنامه هاي  به  کلي  نگاه   1 جدول   .]3[ است  بخش  نوید  و  داشته 

جدول 1- نگاه کلي به برنامه هاي پنج ساله ي توسعه ي کشور با محوریت منابع طبیعي و محیط زیست
برنامه هاي 

توسعه
کل ماده ها یا بندهاي 

قانوني
مواد قانوني مختص محیط زیست، منابع 

طبیعي و آمایش سرزمین
نوع رویکرد

از نظر حفاظت از منابع طبیعياز نظر استفاده از منابع طبیعي
کیفي و کامال مبهمکّمیو فشار بر منابعیک خط مشي کالن10 خط مشي کالناول
کیفي و کامال مبهمکّمي و فشار بر منابعدو خط مشي کالن16 خط مشي کالندوم
کیفي و کامال مبهمکّمي و فشار بر منابعشش199سوم

کّمي و مشخص- درمانيکّمي16132چهارم
کّمي و مشخص- درمانيکّمي23517پنجم
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پنج ساله ي توسعه ي کشور و چگونگي توجه آن ها به منابع طبیعي و 
محیط زیست را نشان مي دهد.

قوانین مختص آبخیزداري و حفاظت خاک در برنامه هاي 
توسعه

برنامه ي اول توسعه
به نظر مي رسد برنامه ي اول توسعه، برنامه اي است که در آن ایجاد 
فشار بر منابع طبیعي کشور آغاز و شکلي رسمي به خود مي گیرد. در 
مقابل، اقدامات مناسب و متناسب احیایي، حفاظتي و مدیریتي هرگز 
کالن  "تصویر  بخش  در  مثال  به عنوان  نمي گیرد.  قرار  توجه  مورد 
"علي رغم  است:  آمده  اشتغال  و  انساني  نیروي  قسمت  در  برنامه" 
اراضي زیر کشت، توسعه ي شبکه هاي  افزایش 200 هزار هکتاري 
آبیاري و عملیات وسیع زراعي و 5/8 درصد رشد ساالنه ي تولیدات 
کشاورزي، به دلیل دو عارضه ي منفِي بیکاري و کم کاري موجود در 
نخواهد  حاصل  بخش  این  در  جدیدي  شغلي  فرصت  بخش،  این 
کشت  کاربرد  جامعه،  نسبي  خودکفایي  به  نیل  این که  خاصه  شد. 
مکانیزه در زمینه ي فرآورده هاي استراتژیک کشاورزي نظیر دانه هاي 
نیشکر و غالت را  قند،  الیاف گیاهي، چغندر  پنبه و دیگر  روغني، 
الزامي مي کند"]4[  بر همین اساس به نظر مي رسد براي رفع عوارض 
اشتغال  بیش تر  اساس  این  "بر  است:  آمده  چنین  ادامه  در  مذکور 
به  نه  آمد  خواهد  پدید  ایران  کشاورزي  بنیان هاي  در  که  جدیدي 
فعالیت هاي زراعي، بلکه غالبا به صید و ماهیگیري، جنگل و مرتع 
که زمینه ي کار و فعالیت وسیعي دارند اختصاص خواهد داشت". 
همان طور که مالحظه مي شود ذهنیت برنامه ریزان امر در آن مقطع 
با  عرصه هایي  طبیعي  منابع  عام  به طور  و  مرتع  و  جنگل  از  زماني 
پتانسیل حداکثر استفاده از آن ها مي باشد تا جایي که بار ایجاد اشتغال 
براي بخش مهمي از جامعه را معطوف به آن مي کنند. در این میان 
مواردي را که بتوان به عنوان قوانین حفاظت و احیاي منابع طبیعي 
از آن ها نام برد، محدود به یک یا دو بند مي شود. به طوري که در 
ایجاد  اقتصادي و  ایجاد رشد  به  برنامه که مربوط  خط مشي چهارم 
اشتغال مولد است، در میان ده ها تکلیف قانونِي منجر به فشار بر منابع 
طبیعي، تنها به بند 28-4 با عنوان "تاکید بر حفظ، احیا، توسعه، و 
بهره برداري اصولي از منابع تجدید شونده و آبزیان"آن هم به صورت 
مشي  در خط   .]4[ است  اکتفا شده  مبهم  و  توصیه اي  کیفي،  کامال 
بند  مي باشد،  مناسب جغرافیایي جمعیت  توزیع  به  مربوط  که  دهم 
6-3-10 )نگه داشت جمعیت عشایري بر اساس رابطه ي تعادل یافته 
بین نسبت دام و ظرفیت مراتع( نه بر اساس نگراني از تخریب منابع 
طبیعي که بر اساس حداکثر استفاده از سایر فرصت هاي استفاده نشده 
به تعادل دام و مرتع توصیه مي کند. به طور کلي در این برنامه با توجه 
به فضاي متاثر پس از جنگ در کشور، بیش ترین توجه معطوف به 
راه اندازي چرخه ي تولید بوده است و تنها چهار بند کلیو غیر کّمي 
در مورد منابع طبیعي وجود دارد که فقط دو مورد آن حفاظتي است 

و به موضوع حفاظت خاک و آبخیزداري نیز پرداخته نشده است.

برنامه ي دوم توسعه
در بخش اول این برنامه که مربوط به ماده واحده ي آن مي باشد، 
101 تبصره با بندهاي مختلف تصویب شده است که تنها تبصره هاي  
77 و 81 آن هم به صورت غیرمستقیم و به صورت غیرکّمي به مقوله ي 
حفاظت خاک و آبخیزداري مربوط مي شوند. البته با مقداري اغماض، 
تبصره هاي 19، 76 و 82  را نیز مي توان در زمره ي مواد قانوني حامي 
منابع طبیعي دانست با این تفاوت که یا اجرایي نشده اند و یا توان الزم 
در تاثیرگذاري براي حفاظت از منابع طبیعي را نداشته اند. به عنوان 
مثال در تبصره ي 19 بند ط در راستاي سیاست هاي صرفه جویي در 
مصرف آب کشاورزي دولت مکلف به تهیه ي آیین نامه اجرایِي تعیین 
مناطق  از  هریک  در  محصول  هر  براي  آب  معقول  مصرف  میزان 
کشور شده است که مي توان آن را هر چند غیرمستقیم اما در راستاي 
از  یکي  شاید  و  نمود  قلمداد  آبخیزداري  و  خاک  و  آب  حفاظت 
درخشان ترین نقاط برنامه در زمان خود باشد. تبصره ي 76 مربوط 
اجراي طرح هاي آب و خاک کشاورزي،  به جلب سرمایه گذاریدر 
احیاي  شیالت،  و  طیور  و  دام  و زهکشي،  آبیاري  فرعي  شبکه هاي 
منابع طبیعي، شبکه هاي آبیاري و زهکشي و آبخیزداري بوده است. 
است  موظف  قانوني:«دولت  تکلیف  به  نیز   77 تبصره ي  سوم  بند 
دامي  و  کشاورزي  محصوالت  نمودن  بیمه  جهت  الزم  تدابیر   ...
 ... ساله  پنج  برنامه  پایان  تا  که  نماید  اعمال  و  اتخاذ  نحوي  به  را 
ده درصد )10%( سرمایه گذاري طرح هاي جنگل داري و مرتع داري و 
آبخیزداري مردمي تحت پوشش بیمه قرار گیرند« پرداخته و در بند 
چهارم از همین تبصره چنین آمده است: »:به منظور بهره برداري بهینه 
از منابع طبیعي تجدید شونده و منابع دریائي و نیروي انساني بخش 
کشاورزي و تسریع در امر یکپارچه سازي ... و جلوگیري از تخریب 
جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمین هاي زراعي به قطعات کوچک 
نظام  سیاست گذاري  و  برنامه ریزي  و  مطالعه  جهت  را  الزم  تدابیر 
بهره برداري مطلوب در اراضي کشاورزي کشور با تأکید بر حمایت 
از  تشکیل تعاوني هاي تولید زراعي، دامي، باغداري، و جنگل داري، 
مرتع داري و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد عالقه مردم اتخاذ 
و اعمال نماید«. گذشته از تبصره ي 82 که در بند سوم بهره برداري 
از منابع طبیعي کشور را منوط به توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت 
قابل تحمل محیط با توجه به حفظ تعادل و تناسب محیط زیست 
کرده است، تنها تبصره اي که به مقوله ي حفاظت منابع طبیعي آن هم 
 81 کم رمق  و  مبهم  کیفي،  تبصره ي  است  پرداخته  کلي  به صورت 
مي باشد. در این تبصره آمده است: به منظور حفظ، احیاء، توسعه و 
بهره برداري اصولي از منابع طبیعي دولت مکلف است اقدامات ذیل 

را به عمل آورد:
با  کیلومتري   5 در شعاع  عشایر  نیاز  مورد  تأمین سوخت   الف- 

قیمت هاي رسمي کشور.
ب- الزام بهره برداران از منابع ملي نسبت به بازسازي آن

ج- سامان دهي خروج دام از جنگل ها و تجمیع جنگل نشینان.
 د- گماردن بخشي از نیروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگل ها 
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و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آن ها ]11[.
به حفظ  مربوط  که  دهم  در محور  نیز  برنامه  این  از  دوم  بخش 
از منابع طبیعي کشور مي باشد نشان  بهینه  محیط زیست و استفاده 
مي دهد که اختالط معنایي و حتي برداشت و تلقي اشتباه از مفاهیم 
منابع طبیعي و حفظ محیط زیست نیز صورت گرفته است. این محور 

بدین صورت است: 
"محور دهم )حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعي 

کشور از طریق:(
از منابع  1:  تأکید بر حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداري اصولي 

طبیعي
2: توسعه عملیات تفصیلي اکتشاف و تجهیز و آماده سازي معادن 

مورد نیاز صنایع کشور
اولیه  مواد  تأمین  جهت  معادن  از  بیشتر  چه  هر  بهره برداري   :3
کارخانجات تولیدي کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته 

داخلي به جاي مواد  وارداتي
4: برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیالت براي مشارکت 
تولیدي”  و  اکتشافي  فعالیت هاي  انجام  در  دولتي  غیر  معدن  کاران 

.]11[
نادرست  تلقي  به دلیل  این محور  از  بندهاي دوم، سوم و چهارم 
برنامه ریزان از عبارت »استفاده ي بهینه از منابع طبیعي«، بهره برداري 
این  مسیر  در  مانعي  نوع  هر  رفع  با  کشور  معادن  از  همه جانبه 
بهره برداري را دیکته مي کند، غافل از این که در عمل،رعایت اصول 
تلقي  مانع  آبخیز  حوزه هاي  و  جنگل ها  مراتع،  احیایي  و  حفاظتي 
خواهد شد. بنابراین مي توان نتیجه گرفت که در اساسي ترین بخش 
برنامه نیز که مربوط به حفظ منابع طبیعي و محیط زیست مي باشد، 
روح حاکم بر قانون، نهایت استفاده و استخراج از منابع طبیعي کشور 

بدون در نظر گرفتن اقدامات احیایي و حفاظتي آن بوده است.
برنامه،  کشاورزي  و  اقتصادي  بخش هاي  اکثر  در  کلي  به طور 
هر چه  بهره برداري  راستاي  در  متعددي  قانوني  الزامات  و  تکالیف 
اراضي زراعي به تصویب رسیده است. بر  بیش تر از خاک، آب و 
همین اساس فشار مضاعفي در قالب حوزه هاي آبخیز بر منابع طبیعي 
وارد شده است اما وضع قوانین حفاظتي و حمایتي که بتواند مانع 
تخریب منابع در مقابل استفاده ي افسار گسیخته از آن شود صورت 
نگرفته و یک یا دو ماده ي  قانوني ذکر شده نیز به هیچ وجه متناسب 

با استفاده ي صورت گرفته از منابع آبي و خاکي کشور نبوده است.

برنامه ي سوم توسعه
به  جداگانه اي  فصول  قبل  برنامه ي  دو  بر خالف  برنامه  این  در 
مباحث محیط زیست و آب و کشاورزي اختصاص داده شده است. 
به طوري که فصل 12 با دو ماده به مباحث "محیط زیست" و فصل 13 
با چهار ماده تحت عنوان "آب و کشاورزي" مجموعا شش ماده را به 
این مباحث اختصاص داده اند. در برنامه ي سوم تنها دو بند در مواد 
قانوني 104 و 106 به بحث جنگل، مرتع و آبخیزداري پرداخته اند. 

با توجه به این که ماده ي 104 بند الف )... دولت موظف است ضمن 
اجراي  با  منابع،  از  پایدار  بهره برداري  و  روند رشد  تولیدات  حفظ 
و  جنگل"  از  دام  " خروج  مرتع"،  و  دام  " تعادل  قبیل  از  طرحهایي 
 ... "تأمین علوفه دام” و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان 
ترتیبي اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.( تکلیف 
قانوني دو برنامه ي قبل نیز بوده است، تکرار آن در این برنامه بیان گر 
عدم تحقق این تکلیف قانوني در برنامه هاي قبل مي باشد. هم چنین 
این موضوع نشان مي دهد تفکر و ذهنیتي غیرتخصصي، کامال کیفي 
میان  در  آبخیز  مراتع و حوزه هاي  طبیعي، جنگل،  منابع  از  مبهم  و 
برنامه ریزان حاکمیت دارد. ماده ي 106 بند الف )به منظور جلب منابع 
مالي بیشتر جهت سرمایه گذاري و تسریع در اجراي طرحهاي تأمین 
آب و خاک کشاورزي، شبکه هاي اصلي و فرعي آبیاري و زهکشي 
طرحهاي کوچک آبي و احیاء قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و 
دامپزشکیو شیالت، منابع طبیعي ) جنگل، مرتع و بیابان(  آبخیزداري، 
بودجه هاي  در  را  الزم  اعتبارات  باغداري  و  زراعت  نوغانداري، 
ساالنه منظور و از طریق وزارتخانه ذي ربط دراختیار بانک کشاورزي 
حفاظت  مقوله ي  به  خاصي  و  مشخص  توجه  نیز   )]12[ قرار دهد 
خاک، جلوگیري از فرسایش و اجراي طرح هاي آبخیزداري ندارد. 
و  مهمي چون حفاظت خاک  موارد  این که  علي رغم  برنامه  این  در 
و  بخش هاي آب  سایر  با  تلفیق  در  بي توجهي،  دلیل  به  آبخیزداري 
ناکافي  و  کلي  کامال  به صورت  هم  آن  محیط زیست  و  کشاورزي 
مورد توجه قرار گرفته است اما در مورد مواردي مانند آلوده سازي 
مانند  کالني  برنامه ي  در  قانون گذار  نقلیه،  وسایل  انواع  توسط  هوا 
برنامه ي پنج ساله ي توسعه حتي وارد جزئیاتي مانند تعیین میزان دقیق 
جریمه به تفکیک وسایل نقلیه ي آلوده کننده نیز شده است. این امر 
نشان مي دهد که تا این مقطع نیز موضوع منابع طبیعي، خاک، آب و 

آبخیزداري به درستي تبیین و درک نشده است.

برنامه ي چهارم توسعه
و  کّمي  قوانین  نظر  از  را  توسعه  چهارم  برنامه ي  بتوان  شاید 
اهمیت این قوانین در حوزه ي آبخیزداري و حفاظت خاک، جنگل 
و مراتع درخشان ترین و مترقي ترین برنامه بین برنامه هاي توسعه ي 
 59 ماده ي  دو  کلي  به طور  برنامه  این  در  دانست.  کنون  تا  کشور 
خاک  حفاظت  مسائل  به  مستقیما  که  است  قانوني  مواد  از   69 و 
اساس  بر  دارد.  اشاره  آب  منابع  آن حفظ  متعاقب  و  آبخیزداري  و 
برنامه هاي  قانوني  مواد  مترقي ترین  از  یکي  مي تواند  که   59 ماده ي 
توسعه در حوزه ي منابع طبیعي و محیط زیست کشور  باشد، دولت 
مکلف به ارزش گذاري اقتصادي منابع طبیعي و محیط زیست شده 
است. فارغ از اجرایي شدن یا نشدن این ماده ي قانوني، آغاز چنین 
رویکردي مي تواند ثمرات بهتري براي منابع طبیعي و محیط زیست 
کشور داشته باشد. دلیل این که کّمي ترین برنامه در مورد منابع طبیعي 
برنامه ي چهارم به نظر مي رسد، مربوط به ماده ي 69 است. در برخي 

از بخش هاي این ماده چنین آمده است:
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و  توسعه  اصالح،  احیاء،  حفظ،  برنامه  است  مکلف   "دولت 
اولویت هاي  به  باتوجه  را  تجدیدشونده  منابع طبیعي  از  بهره برداري 
و  از جنگل  دام  الف- خروج  بگذارد:   اجراء  به مورد  و  تنظیم  زیر 
ساماندهي جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد 

درصد )70%( باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال 1383.
ب - کاهش پنجاه درصد )50%( دام مازاد از مراتع جهت تعادل 

بین دام و مرتع و  همچنین لغو و اصالح پروانه چراهاي مربوطه.
بیست درصد )20%( سطح  در  آبخیزداري  اجراي عملیات  ج - 
 )%10( درصد  ده  و  شده  تمام  اجرا،  دست  سدهاي در  حوزه هاي 

حوزه هاي سایر مناطق.
 هـ - توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست کاشت به میزان حداقل 
پانصد هزار هکتار. همچنین اجراي عملیات کنترل کانونهاي بحراني 

بیابان زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار.
 و- اجراي عملیات پخش سیالب در حوزه هاي شهري، روستائي 
و سایر اراضي کشاورزي و منابع طبیعي به میزان یک و نیم میلیون 
هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضي بیاباني به زراعي 

و تغذیه آبخوان ها.
و  جنگل نشینان  عشایر،  به  سوخت رساني  کامل  پوشش  ح- 

روستائیان.
در  محلي  بسیج  و  روستائي  شوراهاي  مشارکت  گسترش  ط- 
درصد)15%(از سطح  پانزده  میزان  به  مراتع  و   از جنگل ها  حفاظت 

عملیاتي]5[.
همان طور که مالحظه شد، در این برنامه اهداف و تکالیف قانوني 
در رابطه با حفاظت خاک و آبخیزداري و به طور کلي منابع طبیعي 
حالتي منسجم و کّمي به خود گرفته است. این روند نه تنها اجراي 
برنامه را تسهیل مي کند بلکه پایش میزان پیشرفت و اجرایي شدن 

اهداف در طول زمان اجراي برنامه را نیز ممکن مي سازد.

برنامه ي پنجم توسعه
در این برنامه نیز رویکرد برنامه ریزي کّمي و دقیق در مورد منابع 
مانند  بخش ها  سایر  مورد  در  حتي  است.  کرده  پیدا  ادامه  طبیعي 
سطح  ارتقاء  به  مربوط  قوانین  تا  است  شده  سعي  نیز  کشاورزي 
آبیاري،  بهره وري  از سموم،  استفاده  مانند  کشاورزي  استانداردهاي 
تولید محصوالت ارگانیک و ... مورد توجه قرار گیرد. مواد قانوني که 
در آن ها مشخصا به حفاظت خاک، آبخیزداري و حفظ منابع آب اشاره 
شده است شامل مواد قانوني 140، 141، 147 و 148 مي باشند. در 
ماده ي 140 که معطوف به توسعه ي پایدار منابع آب کشور مي باشد در 
راستاي ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره هاي آب زیرزمیني 
در کلیه دشتهاي کشور، وزارت نیرو مکلف به تحقق مواردي از قبیل 
"پروژه هاي سازه اي و غیرسازه اي در سطح تمامي دشتهاي کشور با 
نظام مدیریتي آب کشور  "اجراي  اولویت دشتهاي ممنوعه آبي".... 
براساس سه سطح ملي، حوضه هاي آبریز و استاني به نحوي... که 
تا پایان برنامه با توجه به نزوالت آسماني، ترازمنفي سفره هاي آبزي 

رزمیني در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست 
کنترل  محل  از  درصد)%12/5(  نیم  و  )دوازده  درصد)%25(  پنج  و 
نیم درصد)12/5%( از طریق آبخیزداري  آبهاي سطحي و دوازده و 
و آبخوان داري با مشارکت وزارت جهادکشاورزي بهبود یافته و با 
استقرار نظام بهره برداري مناسب از دشتهاي موضوع این بند اهداف 

پیش بیني  شده را تحقق بخشد« شده است ]3[.
ماده ي 141 دولت را مکلف به اجراي طرح هاي حفاظت خاک 
است.  کرده  مخزني  سدهاي  باالدست  حوزه هاي  در  آبخیزداري  و 
چهارم،  برنامه ي   59 ماده ي  از  دقیق تر  بیاني  در   147 ماده ي  در 
منابع  غیربازاري(  و  بازاري  )کارکردهاي  اقتصادي  ارزش گذاري 
اصالح  به منظور   148 ماده ي  در  و  است  شده  هدف گذاري  طبیعي 
بر  عالوه  خاک  و  آب  و  مراتع  جنگلها،  از  بهره برداري  الگوي 
جایگزیني سوخت فسیلي به جاي سوخت هیزمي، توسعه ي جنگل 
دست کاشت، حمایت از تولید دام به روش صنعتي و اجراي عملیات 
بیابان زدایي و کنترل کانونهاي بحران، اجراي عملیات آبخیزداري تا 
سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه نیز در نظر گرفته شده است.
به طور کلي مي توان گفت که دو برنامه ي چهارم و پنجم توسعه در 
میان پنج برنامه ي توسعه ي کشور در توجه به مقوله هاي حفاظت آب 
و خاک و آبخیزاري جایگاه ممتازي را دارا هستند. دالیل این امر را 
مي توان تعداد مواد قانوني، رویکرد کّمي و مشخص و نگاه ویژه به 

آبخیزداري در قالب مواد قانوني مجزا دانست.
هر چند مواد قانوني مرتبط با منابع طبیعي در برنامه ي پنجم بیش تر 
از برنامه ي چهارم است اما از آن جایي که قانون گذاري منسجم در 
خصوص حفاظت خاک و آبخیزداري از برنامه ي چهارم آغاز شده 
است، این برنامه را مي توان نقطه عطف برنامه ریزي دقیق، مناسب و 
متناسب در امر منابع طبیعي قلمداد نمود. از طرفي توجه بیش تر در 
برنامه ي پنجم توسعه به منابع طبیعي نمي تواند صرفا ناشي از تغییر 
تفکر حاکم بر برنامه ریزان و تصمیم گیران امر باشد بلکه بخشي از 
آن، اجبار ناشي از نتیجه ي بحران ها و معضالتي مانند کاهش سطح 
و  شرب  و  کشاورزي  آب  تامین  بحران  زیرزمیني،  سفره هاي  آب 
پدیده ي ریزگردها مي باشد که به رویکرد درمان محور برنامه ي پنجم 
نسبي،  نقطه نظر  از  چند  هر  اساس  همین  بر  است.  انجامیده 
به  پرداختن  در  بهتري  وضعیت  توسعه  پنجم  و  چهارم  برنامه هاي 
حفاظت خاک و آبخیزداري دارند اما رویکرد درمان محوري به ویژه 
در برنامه ي پنجم نشان مي دهد که مقوله ي منابع طبیعي و حفاظت 
آب و خاک و آبخیزداري هم چنان جایگاه شایسته ي خود در سطح 

برنامه ریزي هاي کالن کشور را نیافته است.

امر  در  آبخیزداري  و  خاک  حفاظت  متخصصین  جایگاه 
تصمیم سازي در مدیریت منابع طبیعي

عالي  آموزش  ظرفیت  گسترش  به  توجه  با  ایران  کشور  امروزه 
فارغ التحصیالن جوان  از  زیادي  تعداد  داراي  تکمیلي  و تحصیالت 
منابع طبیعي بویژه در زمینه ي حفاظت خاک و آبخیزداري مي باشد. 
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هم چنین سرمایه ي ارزشمند حضور و فعالیت چندین ساله ي اساتید 
خبره ي دانشگاهي و متخصصان با تجربه ي مراکز تحقیقاتي، پتانسیل 
عظیمي از دانش فني و نیروي انساني در این حوزه را فراهم آورده 
است. اما بررسي برنامه هاي توسعه و توجه بسیار اندک این برنامه ها 
به حفاظت خاک و آبخیزداري مشخص مي کند که اثرگذاري و ایجاد 
فرآیند تصمیم سازي از سوي این قشر، به ویژه اساتید و پژوهشگران 
محترم دانشگاهي در حد قابل قبول نبوده است. بر همین اساس در 
نقش آفریني  اشاره خواهد شد که  موارد  این  از  نمونه هایي  به  ادامه 
بیش تر جامعه ي تخصصي این حوزه با استفاده از راه هاي جدیدتر و 
جدي گرفتن یافته ها و گفته هاي تخصصي و فني این قشر از سوي 
به  تحقق  در صورت  که  کارکردي  مي نماید.  تاکید  را  امر  مسئولین 
برنامه ریزي هاي منجر به ارائه ي راه حل معني دار براي حل معضالت 
فرسایش  وضعیت  جدول2  شد.  خواهد  منتج  کشور  طبیعي  منابع 
از نظر مسئولین و متخصصین حوزه ي حفاظت خاک و  و رسوب 

آبخیزداري را نشان مي دهد.
همان طور که مشخص است محدوده ي نظرات در مورد فرسایش 
است.  متغیر  سال  در  هکتار  در  تن   25 تا   16 از  کشور  متوسط 
ناشي  قاعدتا  سال  در  هکتار  در  تن   9 فرسایش  تفاوت  محدوده ي 
میزان فرسایش در  از عدم وجود پژوهشي دقیق و جامع در مورد 
کشور است. این امر در شرایطي است که نزدیک به نیم قرن از آغاز 
فعالیت هاي حفاظت خاک و آبخیزداري در کشور مي گذرد و با وجود 
شبکه ي وسیعي از اساتید، دانشکده هاي منابع طبیعي، پژوهشگاه ها 

و انجمن هاي علمي هیچ اقدامي در راستاي تدوین پژوهشي ملي و 
در عین حال دقیق و جامع در مورد وضعیت فرسایش و رسوب در 

کشور تدارک دیده نشده است.
در  امر  متخصصین  در  توانایي  ایجاد  عدم  امر  این  پیامدهاي  از 
توجیه تصمیم گیران حاکمیتي و قانون گذاران و برنامه ریزان، با اعداد 
به  که  است  صحیح  برنامه ریزي  راستاي  در  متفن  علمیو  ارقام  و 
اشاره  پنج ساله  توسعه ي  برنامه هاي  بررسي  در  آن ها  از  نمونه هایي 
شد.بدیهي است زماني مي توان در مورد موضوعي خاص براي آینده 
شرایط  در  موضوع  آن  مورد  در  فعلي  جایگاه  که  کرد  برنامه ریزي 
بر  متکي  که  بود  خواهد  برنامه اي صحیح  و  باشد  مشخص  حاضر 
آمار و اطالعات صحیحي باشد. امري که در مورد موضوع فرسایش 
خاک در کشور صدق مي کند، چرا که مطالعه ي جامعي از میزان دقیق 
فرسایش در کشور صورت نگرفته است. از طرفي نتایج به دست آمده 
از اندک مطالعات با پوشش کل یا نزدیک به کل کشور نیز با توجه 
به دقت کم آن ها اعدادي با اختالف زیاد را نشان مي دهند. جدول 3 
میزن فرسایش و رسوب در ایران را از نظر مطالعات انجام گرفته در 

کشور نشان مي دهد.
همان طور که از جدول 3 مشخص است سه مطالعه  تقریبا با پوشش 
کل کشور شامل طرح سیماي فرسایش، برآورد فائو و اندازه گیري 
انجام شده  مستقیم در مورد فرسایش و رسوب در کشور صورت 
است. با توجه به برآورد حاصل از تهیه ي نقشه ي سیماي فرسایش 
کشور، تقریبا به جز 9 حوزه ي آبخیز که 8 مورد آن در مناطق مرکزي 
واقع شده اند ]2و 8[، بقیه ي آبخیزها در طبقه ي فرسایشي متوسط )5 
تا 10(، زیاد )10 تا 15( و خیلي زیاد )بیش از 15( قرار مي گیرند 
و میزان فرسایش ویژه 7 تن در هکتار در سال بیان شده است. این 
در حالي است میزان فرسایش ویژه بر اساس برآورد فائو 6 تا 30 
و میزان رسوب ویژه بر اساس اندازه گیري مستقیم 2 تا 3/5 تن در 
اساس  بر  کلي  به طور   .]8 ]2و  است  شده  گزارش  سال  در  هکتار 

جدول 2- وضعیت فرسایش و رسوب در ایران از نظر 
مسئولین و متخصصین )اقتباس از مصفایي و طالبي ]8[(.

مسئول مربوطه
تن در هکتار

در سال
میلیارد تن
در سال

رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور 
)1389(

-2

-16/7رئیس سازمان جنگل ها )1389(
-22رئیس سازمان جنگل ها )1390(

-16معاون آبخیزداري سازمان جنگل ها )1390(
16/72/5معاون آبخیزداري سازمان جنگل ها )1390(

مدیر کل دفتر حفاظت خاک سازمان جنگل ها 
)1389(

بیش از
16/5

-

-17/4برخي از اساتید متخصص )1385(
رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعي مازندران 

)1388(
5 برابر
آسیا

-

-20 تا 25مدیر کل منابع طبیعي استان گلستان )1388(
معاون تولیدات گیاهي جهاد کشاورزي 

)1388(
-2

3 تا 4-فائو
-16 تا 25محدوده ي نظرات

جدول 3- وضعیت فرسایش و رسوب در ایران بر اساس 
مطالعات انجام شده

طرح سیماي فرسایش حوزه هاي آبخیز کشو
 تن در هکتار)نوع متغیر )متوسط

در سال
میلیاردتن در سال

-7فرسایش ویژه
-0/98رسوب ویژه
تقریبا 1-فرسایش کل
تقریبا 0/1-رسوب کل

برآورد فائو با استفاده از معادله ي جهاني فرسایش خاک
-6 تا 30فرسایش ویژه

اندازه گیري مستقیم
-2 تا 3/5رسوب ویژه



سال سوم- شماره 10- پاییز 431394 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

منابع موجود، میزان فرسایش و رسوب ویژه در کشور به ترتیب از 
میزان رسوب  و  متغیر  در سال  در هکتار  تن   3/5 تا   1 و  تا 30   6
خروجي از حوزه هاي آبخیز از 0/1 تا 4 میلیارد تن در سال بیان شده 
است. بنابراین با گذشت مدت ها از مطالعات ذکر شده، متخصصین 
در  شده  ذکر  اطالعاتي  و  آماري  کاستي هاي  رفع  به  موفق  مربوطه 
براي  کشور  نیازهاي  با  متناسب  به روزتر  و  جدید  مطالعات  قالب 

تصمیم سازي ها و برنامه هاي جدید نشده اند.
تخصصي  جامعه ي  به هنگام  نقش آفریني  عدم  از  دیگر  نمونه اي 
حفاظت خاک و آبخیزداري در تصمیم سازي و تصمیم گیري در امر 
حفاظت خاک و آبخیزداري در سطح کالن، درمان محوري برنامه هاي 
و  هشدارمحوري  و  تشخیص  به جاي  کشور  توسعه ي  پنج ساله ي 
پیشگیرانه بودن این برنامه هاست. به عنوان مثال همان طور که شکل 
1 نشان مي دهد، بیش ترین توجه به حفاظت از منابع آب شیرین در 

برنامه ي پنجم توسعه ي کشور اتفاق افتاده است.
نتایج  پنجم  برنامه ي  تصویب  زمان  در  که  است  حالي  در  این 
استفاده ي بي رویه از منابع آب شیرین و خطرات و بحران هاي آبیدر 
کشور ظاهر گشته اند و این جهش در توجه به منابع آبي نیز ناشي 
از رویکرد درماني تصمیم گیران مي باشد که البته در کوتاه مدت موثر 
نخواهد بود. میزان توجه به حفاظت از منابع آبي در برنامه ي چهارم 
آن  اعمال  و  پیش گیرانه  و  تشخیص محور  رویکرد  نبود  موید  نیز 
بنابراین   است.  برنامه ریزي هاي کالن کشوري  و  در تصمیم گیري ها 
در  مسئله  و  مشکل  تشخیص  فرض  با  مربوطه  علمي  جامعه ي 
به هنگام ترین زمان ممکن، در انتقال این یافته به مسئولین امر دچار 

ضعف گفتماني و ساختار تشکیالتي و مدیریتي است.
نشریه ي   33 4، حدود  اساس جدول  بر  که  است  حالي  در  این 
و  زبده  تحریریه ي  هیئت  اعضاي  ترویجیبا  یا  و  پژوهشي  علمي 
داراي باالترین مدارج علمي،به انعکاس و ارائه ي جدیدترین یافته ها 
این  مي پردازند.  طبیعي  منابع  تخصصي  جامعه ي  پژوهش هاي  و 
واقعیت، این سوال جدي را مطرح مي سازد که دلیل عدم انتقال نتایج 
بر  آن  تاثیرگذاري  این حوزه و عدم  مدیریتي  یافته هاي علمي و  و 

برنامه هاي توسعه در حوزه ي منابع طبیعي در جهت مدیریت صحیح 
این منابع چیست؟

انجمن هاي  تاسیس  سابقه ي  و  تعداد   5 جدول  راستا  همین  در 
علمي کشاورزي و منابع طبیعي کشور را نشان مي دهد.در مجموع 
26 انجمن علمي کشاورزي در کشور وجود دارد که در جدول 5 به 
برخي از آنان که حدود دو دهه سابقه دارند اشاره شده است. سهم 
انجمن  پنج  آبخیز  حوزه هاي  و  مرتع  جنگل،  از  اعم  طبیعي  منابع 
علمي است که برخي موارد مانند انجمن آبخیزداري نزدیک به دو 

شكل1- میزان توجه برنامه هاي توسعه به حفاظت منابع آب 
شیرین )اقتباس داده هاي شكل از افراخته و همكاران ]1[(

جدول 4 مجالت علمي مرتبط با منابع طبیعي و آبخیزداري ]10[
توضیحاتتعدادعنوان 

-13 موردمجالت داراي عنوان منابع طبیعي

با یک 3 موردمجالت داري عنوان آبخیزداري
هم پوشاني*

-8 موردمجالت با عنوان آب و خاک
-1 موردمجالت با عنوان آبخیز
-2 موردمجالت با عنوان بیابان
دو مورد 4 موردمجالت با عنوان مرتع

هم پوشاني
دو مورد 6 موردمجالت با عنوان جنگل

هم پوشاني
-33 مجلهمجموع

* هم پوشاني در مواردي است که در عناوین مجالت کلمات ترکیبییا مشابه وجود داشته و در جستجوي عناوین دو بار یا بیش تر 

محاسبه شده اند.

جدول5- انجمن هاي علمي مربوط به کشاورزي و منابع طبیعي 
]7[

سال نام
تاسیس

سال نام
تاسیس

انجمن ترویج و آموزش 77انجمن آبخیزداري
کشاورزي ایران

73

انجمن آبیاري و زهکشي 82انجمن جنگلباني ایران
ایران

-

انجمن مهندسي آبیاري و 84انجمن گیاهان دارویي ایران
آب ایران

81

انجمن مدیریت و کنترل 
مناطق بیاباني ایران

انجمن کشاورزي بوم -
شناختي ایران

84

انجمن علوم زراعت و 79انجمن مرتعداري ایران
اصالح نباتات ایران

77

انجمن توسعه روستایي -انجمن علوم خاک ایران
ایران

-

مجموع انجمن هاي علمي کشاورزي: 26 مورد
مجموع انجمن هاي مربوط به آبخیزداري، جنگل و مرتع: 5 مورد
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دهه سابقه ي فعالیت دارد.
با این حال بررسي نوع توجه صورت گرفته به مقوله هاي منابع 
طبیعي در اسنادي مانند برنامه هاي پنج ساله ي کشور با توجه به روح 
دهنده ي  نشان  رویکردها،  بودن  درمان محور  به همراه  قوانین  کیفي 
و  علمي  انجمن هاي  به هنگام  و  تصمیم ساز  فعال،  کارکرد  عدم 
بخش  در  به ویژه  طبیعي،  منابع  تخصصي  جامعه ي  علمي  نشریات 

حفاظت خاک و آبخیزداري مي باشد.

نتیجه گیري و جمع بندي
این  توجه  نظر  از  توسعه  پنج ساله ي  اسناد  بررسي  کلي  به طور 
برنامه ها به موضوعات حفاظت از منابع طبیعي به ویژه در بخش آب 

و خاک و آبخیزداري در موارد زیر قابل جمع بندي است:
درک  و  تلقي  برنامه ریزان  که  مي دهند  نشان  برنامه ها  این   -1
و  خاک  و  آب  حفاظت  و  آبخیز  حوزه هاي  نقش  از  صحیحي 
آبخیزداري در تولید ناخالص ملي و تحقق توسعه ي پایدار ندارند. 
بر همین اساس در اکثر برنامه ها رویکرد دقیق و مشخصي در مورد 
حفاظت از این منابع تکلیف نشده و به مواد قانوني محدود و اغلب 
و  چهارم  برنامه هاي  در  چند  هر  است.  شده  بسنده  کیفي  و  کلي 
پنجم وضعیت توجه به حفاظت آب و خاک چه از نظر مواد قانوني 
تکالیف وضع شده،  و  قانون  کیفیت  نظر  از  و چه  یافته  اختصاص 
بهبود مي یابد اما این مقدار از توجه با توجه به فشار ایجاد شده بر 
منابع طبیعي کشور در ادوار گذشته، مناسب و متناسب نمي باشد. از 
طرفي ظهور عوارض منفي استفاده هاي بي رویه از منابع آبي و خاکي 
کشور، توجه صورت گرفته در برنامه ها را نیز به سمت رویکردهاي 
صرفا درماني سوق داده است و از برنامه هاي پیش گیرانه در راستاي 

حفاظت آب و خاک و آبخیزداري استفاده نشده است.
از دانشکده ها،  بزرگي  فني و شبکه ي  2- علي رغم وجود دانش 
دانشجویان  و  اساتید  تخصصي،  علمي  انجمن هاي  پژوهشگاه ها، 
تحصیالت تکمیلیدر حوزه ي منابع طبیعي و آبخیزداري، جریان سازي 
و تصمیم سازي در خوري در راستاي تاثیرگذاري بر برنامه ریزي هاي 
کالن منابع طبیعي کشور صورت نگرفته و نمي گیرد. نشانه هاي این 
ادعا را مي توان در عدم توجه شایسته در اسناد توسعه ي کشور به 
مقوله هاي حفاظت خاک و آبخیزداري و منابع طبیعي، نگاه عموما 
نامناسب  هم چنین  و  قانوني  تکالیف  ایجاد  در  برنامه ها  غیرکّمي 
کار  عدم  چند  هر  نمود.  خالصه  صورت  توجه  بودن  نامتناسب  و 
مسئولین  و  رسانه هاي جمعي  با  فعال  ارتباط  و  منسجم  تشکیالتي 
برنامه ریز در امر منابع طبیعي، عدم آگاهي بخشي عمومي در جامعه 
مي توان از الیل این بي توجهي دانست، اما به نظر مي رسد تالش در 
نتایج سودمندي را در مورد رفع کاستي هاي  پاسخ به سواالت زیر 

موجود حاصل خواهد کرد: 
مرتع،  اثرگذار بخش جنگل،  متخصصین  ردپاي  و  الف( جایگاه 
طبیعي  منابع  کالن  برنامه ریزي  در  خاک  حفاظت  و  آبخیزداري 

کجاست؟

ب( دالیل عدم انتقال نگاه دانشگاهي و حفاظتي و پیشگیرانه در 
مورد منابع طبیعي به اسناد باالدستي چیست؟

ج( سهم و میزان اثرگذاري دانشکده ها و دانشگاه هاي منابع طبیعي 
به میزان سرمایه گذاري صورت گرفته، در مدیریت  با توجه  کشور 

صحیح منابع طبیعي چگونه است؟
نقش آفریني موثر جامعه ي علمي و  راه هاي حل معضل عدم  د( 
متخصص منابع طبیعي  در تصمیم سازي براي مدیریت کالن منابع 

طبیعي چیست؟

پیشنهادات
به عنوان  مواردي  گرفته  صورت  مطالعه ي  به  توجه  با  پایان  در 
پیشنهاد ارائه مي شود. هر چند این پیشنهادات از نظر کارایي، نیازمند 
از  و  اولیه  پیشنهاداتي  به عنوان  اما  مي باشند  آرا  تضارب  و  بررسي 
و  متخصصین  میان  در  زمینه  این  در  تفکر  و  گفتگو  فتح باب  نظر 

دانشجویان امر، مفید به نظر مي رسند. 
1-  توجه به فرآیندهاي ایجاد ارتباط دائم گروه هاي غیر دولتي 
و علمي موجود )انجمن هاي علمي( با بدنه ي حاکمیت و رسانه هاي 

تاثیرگذار گروهي 
2- ایجاد تدابیر الزم براي لحاظ نظرات علمي و عملي متناسب 
زمان  در  کشور  توسعه ي  برنامه هاي  در  کشور  طبیعي  منابع  نیاز  با 

تدوین اسناد
3- پایش و بررسي صریح و قاطِع تحقق تکالیف قانوني مربوط به 
منابع طبیعي در برنامه هاي توسعه و اطالع رساني عمومي و حساس 

کردن جامعه با فضاسازي رسانه اي مثبت
4- ایجاد تکالیف قانوني متناسب و مناسب با مشکالت موجود 
منابع طبیعي و زمینه سازي تحقق بخش غیر اجرایي آن ها بر اساس 

پایان نامه هاي دانشجویي
تمام  از  متشکل  واحد  فکر  اتاق  و  مرکزي  شوراي  ایجاد   -5
انجمن هاي علمي مربوط به منابع طبیعي براي عملیاتي شدن اهداف 

کالن
6- تالش براي اختصاص فصل یا سرفصلي جدا به منابع طبیعي، 

آبخیزداري و حفاظت خاک در اسناد پنج ساله
7- تدوین و ارائه ي درسي دو واحدي در مقطع ارشد یا دکتري 
براي بررسي سازمان هاي مربوط به منابع طبیعي، جریان قانون گذاري 

در مورد آن، تسلط به قوانین موجود و ...
8- تعیین نقشه ي راه داخلیبراي دانشکده ها و اساتید منابع طبیعي 

کشور بر اساس تکالیف ایجاد شده در اسناد توسعه ي کشور
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Iran after glorious Islamic Revolution by compiling high level documents such as the Five-Year Development 
Plans (FYDP) has tried to change his position to a developed country in accordance with the requirements of 
cultural, geographical and historical and Islamic moral principles. These FYDPs according to the conditions and 
priorities of the country have had several considered sections by the governments. One of the most important 
sections refers to the existing problems and future goals in agriculture, environment and natural resources 
fields. Therefore, assessing the attention of the FYDPs to soil conservation and watershed management leads 
to holistic understanding about appropriateness between the past planning and natural resources facts and 
issues. This assessment showed authorities do not have comprehensive and precise understanding about role of 
watersheds, soil and water conservation and watershed management in gross domestic product and sustainable 
development. So, there are no precise and unambiguous approaches in FYDSs to protecting natural resources 
and have been satisfied to general, quantitative and inadequate legislation.
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