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مقدمه �

امنیـت غذایـی زیـر بنـای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی کشـور اسـت و از ارکان 
 حکمرانـی خـوب و عادالنه به شـمار مـی رود، بهطوریکه از منظـر ارزش های بنیادیـن به عنوان یکی از

مهم تریـن حقـوق فـرد و جامعـه محسـوب می شـود. بـا این نـگاه، حقـوق نسـل های آینـده از طریق 
حفاظـت از منابـع پایه تولید و بهره بـرداری پایدار از این منابع مدنظر قرار می گیرد. باید توجه داشـت 
کـه در طـول تاریـخ، ظهـور و افول بسـیاری از تمدن ها و سـیطره آنها متکی بر تأمین غذا بوده اسـت؛ 
 امـروزه نیـز غـذا همیـن کارکرد سیاسـی امنیتی را در قالبی نویـن برعهده دارد و نظـم نوین جهانی و

استیالی حاکمیتی از نقش غذا بهعنوان بازیگری مهم در عرصه جهانی بهره می گیرد. 
امنیـت غذایـی زمانـی به دسـت می آیـد کـه همه مـردم همواره بـه غذای کافـی، سـالم، مغذی و 
 حالل دسترسـی فیزیکی و اقتصادی داشـته باشـند و این غذا نیازهای فرد برای یک زندگی سـالم و

فعـال را فراهـم سـازد. ارکان اصلی امنیت غذایی شـامل زنجیـره به هم پیوسـته ای از »فراهمی غذا«، 
»دسترسـی به غذا«، »سـالمت و مصرف غذا« و »پایداری« اسـت.

فراهمـی غـذا متأثـر از سـه عامـل تولید، تجـارت و ذخیره سـازی اسـت. تولید داخلـی محصوالت 
کشـاورزی از کلیدی تریـن اجـزای امنیت غذایی اسـت کـه براینـد مؤلفه هایی چون منابـع پایه تولید 
)آب و خـاک(، سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی، پشـتیبانی و حمایـت مؤثـر  از تولیـد، سـرمایه 
انسـاني ماهـر، کمیـت و کیفیـت نهاده هـای تولید، نظـام دانـش، فنـاوری و اطالعات، نظـام مدیریت 
تولیـد و فـراوری محصـوالت کشـاورزی و نگـرش سیسـتمی بـه زنجیـره ارزش اسـت. از آنجـا کـه 
کشـاورزی در بسـتر کنونـی جهـان عالوه بـر وظیفه  مهم تأمیـن امنیت غذایی، مسـئولیت حفاظت از 
منابـع طبیعـی و پایـه را نیـز بـر عهـده دارد، تنها راه پاسـخگویی بـه نیازهای غذایی جمعیت کشـور 
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»دانش بنیـان شـدن کشـاورزی « و اسـتفاده از ظرفیت های عظیـم و مغفول علم و فناوری در سـطوح 
ملـی و جهانـی اسـت. در رویکـرد کشـاورزی دانش بنیـان، افـزون بر اسـتفاده صحیـح از ظرفیت های 
کشـاورزی، موضـوع مهـم حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از منابـع طبیعـی و پایـه و تامیـن سـالمت 

تولیـد در اولویت قـرار دارد.
در موضـوع دسترسـی بـه غـذا، دسترسـی فیزیکـی و دسترسـی اقتصـادی از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. بهبـود دسترسـی بـه غـذا تحـت تأثیـر عواملـی چـون ایجـاد و توسـعه انواع بـازار، 
دسترسـی تولیدکننـده و مصرف کننـده بـه بـازار، قـدرت خریـد خانـوار، میـزان درآمـد و اشـتغال ، 
تکمیـل زنجیره هـای ارزش محصـوالت کشـاورزی و پشـتیبانی از اقشـار آسـیب پذیر اسـت. در ایـن 
مقولـه نیـز »دانش بنیان شـدن فرایندها« بسـیار حائز اهمیت می باشـد و منجر به تسـهیل دسترسـی 
فیزیکـی، کاهـش تبعیـض قیمتی، کاهش شـکاف قیمتـی بین تولیدکننـده و مصرف کننـده، افزایش 
درامـد تولیدکننـده و قـدرت خریـد مصرف کننـده، ارتقـاء ارزش افـزوده، کاهـش ضایعـات و حفـظ 

کیفیـت و سـالمت محصـوالت می شـود.
رکـن سـوم امنیـت غذایی، مصرف غذاسـت کـه به الگـوی مصـرف و ویژگی های این الگو وابسـته 
 اسـت. الگوی مصرف تأثیر به سـزایی بر اسـتفاده از منابع آب و خاک، بهای تمام شـده سـبد غذایی و

ارتقـای سـالمت جامعـه دارد. سـایر عوامـل اثرگـذار بـر این رکن شـامل سـالمت غـذا، دانـش غذا و 
تغذیه، سـوء تغذیه  ، تنوع غذایی و کیفیت آب آشـامیدنی اسـت. قابل ذکر اسـت که سـالمت غذا در 
دو رکـن فراهمـی و دسترسـی نیز بسـیار حایز اهمیت اسـت و موضوع غذای سـالم بایـد »از مزرعه تا 
سـفره« مدنظـر باشـد. »ارتقـاء آگاهی و دانـش مصرف کننـدگان و دانش بنیان کـردن الگوی مصرف« 

از محورهـای اساسـی ایـن رکن امنیت غذایی اسـت. 
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رکـن چهـارم امنیـت غذایـی »ثبـات و پایداری« در سـه رکن فراهمی، دسترسـی و مصرف اسـت 
کـه وجـه مشـترک آن دو تـاب آوری می باشـد. عوامل بی ثباتـی و ناپایـداری در رکن فراهمـی غذا در 
 کشـور عمدتاًً شـامل سـرمایه گذاری و حمایت ناکافی و غیرهدفمند از تولید، بهره برداری غیراصولی و

خـارج از تـوان اکولوژیـک منابـع طبیعـی )بـه ویـژه آب و خـاک(، تغییر اقلیـم و پیامدهای ناشـی از 
آن، بالیـای طبیعـی، مخاطـرات بیولوژیـک و تکانه های سیاسـی اسـت. عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری 
در رکـن دسترسـی بـه غـذا عمدتاًً شـامل نوسـانات قیمتی، تغییـرات مکـرر سیاسـت های اقتصادی، 
تکانه هـای سیاسـی و اجتماعـی، کاهـش قـدرت خریـد و ناپایـداری منابع درآمدی و اشـتغال اسـت. 
عمده تریـن عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری در رکـن مصرف غذا نیز نگرانی از کیفیت، سـالمت و تقلبات 
 محصـوالت غذایـی و تبلیغـات غیرواقعـی در حـوزه محصوالت غذایی اسـت. وظیفـه حاکمیت غذایی

ایجـاب می کنـد کلیـه شـاخص های موثـر در ثبـات و پایـداری ارکان امنیـت غذایـی بـه صـورت 
دانش بنیـان سـنجش، پایـش و ارزیابـی نمـوده و نسـبت بـه مهـار عوامـل ناپایـداری اقـدام نمایـد. 
اهمیـت و جایـگاه امنیـت غذایـی ایجـاب می کند که سـند ملی و راهبـردی امنیت غذایی کشـور 
 منطبق با ارزش های بنیادین، رویکرد جامع نگر و دانش بنیان تدوین شـود. از آنجا که شـرایط محیطی
 نقـش کلیـدی در تأمین امنیت غذایی دارد، الگو برداری از کشـورهای دیگر بـدون توجه به تفاوت ها و
 ویژگی های محیطی کشور منطقی نیست. بر این اساس و با بهره گیری از نگرش »جهانی اندیشیدن و

منطقـه ای عملکـردن« بایـد در تدویـن سـند ملـی امنیت غذایـی ایران ضمـن بهره گیـری از تجارب 
 جهانی و پیکره دانشـی موجود، توجه ویژه ای به »نگاه و دانش بومی و بومی سـازی« داشـت. از این رو،

تدویـن سـند ملـی امنیـت غذایـی کشـور بـا رویکـرد فـوق و به ویـژه در شـرایط پرتنـش دهه هـای 
 اخیـر، کـه مصادیـق بـارز آن همهگیـری بیمـاری کوویـد 19، بحران کمبـود آب، گرمایـش جهانی و
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تغییـرات اقلیمـی و تضادهـای سیاسـی بین کشورهاسـت، امری ضـروری و گریزناپذیر اسـت. در این 
راسـتا، اتـکا بـه توانمندی هـای داخلـی و توجـه ویـژه به شـرایط محیـط طبیعـی و سـپهر فرهنگی، 

اجتماعـی و اقتصـادی کشـور حائز اهمیت اسـت. 
بـا توجـه بـه نقـش امنیـت غذایـی در تحکیم امنیـت ملی و فقـدان سـندی جامع و کارامـد برای 
 امنیت غذایی تدوین سـند ملی و راهبردی امنیت غذایی مورد تاکید شـورای عالی انقالب فرهنگی و
 وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفـت. در این راسـتا و پس از بررسـی های دقیق، جامـع و آینده نگر و
 استفاده از تجربیات ملی و بین المللی و با مشارکت همه دستگاه های مرتبط و تشکل های غیر دولتی،
 اقدام به تهیه سـند ملی امنیت غذایی شـد. برای تهیه این سـند اسـناد پشـتیبان متعددی تهیه شـد

که این مجموعه یکی از آن اسناد است. 

              محمد رضا مخبر دزفولی                                                      اسکندر زند
رییس کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی          دبیر کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی
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اقتصاد مقاومتی، چالش ها، رویکردها و سرنوشت محیط های طبیعی کشور �

در بررسـی وضعیـت محیط هـای طبیعـی کشـور، در فرآینـد توسـعه کشـور بـا محوریـت اقتصاد 
مقاومتـی بایـد نقـش کلیـدی چهار پدیـده یا ابرچالش، مـورد کنـکاش و تحلیل قرار گیـرد این چهار 

پدیـده در دو" گـروه پدیده هـای طبیعـی و پدیده های انسـان سـاخت" قـرار دارند: 
الف : گروه پدیده های طبیعی شامل دو پدیده "قلمرو بیابانی" و "تغییر اقلیم" 

ب: گروه پدیده های انسان ساز، نیز دربرگیرنده دو پدیده "مدیریت آب" و "تغییر کاربری اراضی" 

در چنـد دهـه گذشـته عدم شـناخت علمی از کارکـرد و تأثیرگـذاری این پدیده ها بـر محیط های 
 طبیعی کشور، زمینه شکل گیری چهار ابرچالش در منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم نموده است.
 در تحقیقات وسیعی که در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در مقیاس ملی و جغرافیای منطقه ای

انجـام شـده اسـت ایـن فرصـت فراهـم شـده که بتـوان ایـن پدیده هـا را به صـورت علمی شـناخت و 
زمینـه بوجـود آمـدن آنهـا را تحلیـل کـرد و در نهایـت راهبردها و رویکردهـای مدیریتـی در مقیاس 
توسـعه ملـی از یـک طـرف و موضـوع بایدهـا و نبایدهـا را در حفاظـت و احیـای محیط هـای طبیعی 
از طـرف دیگـر معرفـی کـرد. موضـوع جـدی کـه بایـد بـه آن توجه کـرد اینکـه مجموعـه یافته های 
علمـی در کشـور نشـان می دهـد در تصویر کلی مشـکالت و بحرآنهـای حاکم بر محیط هـای طبیعی 
 عمدتاًً ریشـه در برنامه های توسـعه کشـور و نگرش مدیریتی حاکم برآن در پنج دهه گذشـته دارد و
 پیگیـری رد پـای این بحرآنها در خـود محیط های طبیعی خطا و انحرافی می باشـد. افزایش جمعیت،

عـدم موفقیـت در تولیـد ثـروت، داشـتن اقتصـاد درون گـرا، منابـع محـور و وابسـته به نفـت، معدن، 
زمیـن و آب، توسـعه مصرف گرایـی وابسـته، داشـتن سیاسـت جغرافیایـی فراتـر از ظرفیـت تولیـد 
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ملـی، و از همـه مهم تـر نادیـده گرفتـن ظرفیـت محـدود پایـداری بوم شـناختی محیط هـای طبیعی 
از نقطـه نظـر تولیـد آب،  شـکنندگی و حساسـیت رویشـگاهی و تنـوع زیسـتی، متغیرهایی هسـتند 
کـه زمینـه پیدایـش ایـن ابـر چالش هـا را فراهـم کرده یـا در تشـدید آثار آنهـا نقش بـازی می کنند. 
بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی، علیرغـم تدوین و اجرایی شـدن شـش برنامه توسـعه ای، عماًل یک 
رویکـرد اقتصـادی درونگـرا، نازایـا و وابسـته به منابع طبیعی پیگیری شـده اسـت. ایـن رویکرد تحت 
 تحریم هـای شـدید، شـاید ناخواسـته بـر کشـور تحمیـل گشـته اسـت. ایـن رویکـرد، آسـیب پذیری
 را در مقابـل شـوک های خارجی و داخلی بسـیار باال بـرده و ظرفیت انعطاف پذیری سـاختار اقتصادی

کشـور را بسـیار پاییـن آورده اسـت. در حالی کـه بـا توجه بـه محدودیت ها می شـد راهبـرد و رویکرد 
توسـعه ای کارآمدتـری را پیگیـری نمـود. در ایران اقتصـاد مقاومتی بـا اقتصاد درونگـرا و منابع محور 
 عجین یا حتی مترادف شـده اسـت. به طوری که برداشـت اولیه این اسـت که با تکیه بر منابع طبیعی

می تـوان نیـاز ملـی را تأمیـن کـرد و وابسـتگی بـه اقتصـاد جهانـی را بـه حداقـل رسـاند. ماحصـل 
ایـن تفکـر، وابسـتگی بـه فـروش نفـت، تأکیـد اغـراق آمیـز بـر اهمیـت اقتصـادی معـادن کشـور و 
فشـار مضاعـف بـر بخـش کشـاورزی بـرای اشـتغالزایی و تأمیـن معیشـت بـوده اسـت. شـکل گیری 
ابرچالش هایـی چـون؛ شـکنندکی در مقابل پدیـده تغییراقلیم، بحـران آب، تغییر کاربـری عرصه های 
طبیعـی، انقـراض گونه هـا و فرسـایش تنـوع ژنتیکـی، بیابانزایـی، ظهـور پدیده گـرد و غبار، سـیل و 
فرسـایش آب و خـاک و نهایتاً زوال اکوسیسـتم ها ناشـی از حاکمیت این نوع رویکـرد در برنامه کالن 

توسـعه و اقتصادی کشـور اسـت. 
 در حالی که می شد اقتصاد مقاومتی را در ظرفیت سازی یا باال بردن پایداری اقتصاد ملی جستجو کرد.
 در تجربه جهانی از مکانیسم افزایش انعطاف پذیری اقتصاد )Economic Resilience( یا اقتصاد منعطف
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 بـه جـای رویکرد ایرانی اقتصاد مقاومتی )Resistance Economy( اسـتفاده می کنند. اگر دقت شـود
بـدون توجـه بـه تفاوتهـا در نـگاه و یـا اهـداف سیاسـی، در اهـداف اقتصـادی ایـن دو رویکـرد بهـم 
نزدیکنـد. در هـر دو رویکـرد حفـظ پایداری اقتصـاد، باال بردن انعطاف و ظرفیت بازسـازی سـریع در 
برخـورد بـا شـوک های بیرونـی و داخلی از اهداف اصلی محسـوب می شـوند. ولی تفاوت اساسـی این 
دو رویکـرد در مکانیسـم و به کارگیـری نـوع ابزار می باشـد. در نـگاه جهانی با تکیه بر داشـته های علم 
اقتصـاد، راهبـرد و سیاسـت های تجربـه شـده اقتصـادی، مالـی و بانکی را مـورد توجه قـرار می دهند. 
ابـزاری چـون حفـظ رونـد رشـد اقتصـاد )تولیـد ثـروت(، تقویـت پس انـداز ملـی و ظرفیت سـازی و 
تشـکیل سـرمایه بـه کار گرفتـه می شـود و برعکـس رویکـرد محـوری در ایـران، شناسـایی منابـع و 
مصـرف آنهـا در برخـورد بـا شـوک های وارده بـر اقتصـاد کشـور اسـت. مثـال روشـن در تبییـن این 
رویکـرد توجـه بـه مدیریت منابع ارزی حاصل از اسـتخراج و فروش نفت در یک دوره هشـت سـاله از 
سـال 1384  الـی 1392  می باشـد بـا توجـه به افزایـش قیمت هر بشـکه نفت تا 110 دالر، براسـاس 
اعـالم اوپـک، طـی هشـت سـال ریاسـت جمهوری آقـای احمدی نـژاد، کشـور از طریق صـادرات نفت 
بیـش از 578  میلیـارد  دالر درآمـد داشـته اسـت. حتی بعضـی از صاحبنظـران اقتصادی ایـن عدد را 
 بـاالی 700 میلیـارد دالر می داننـد. اگـر ایـن درآمد نفتـی که یک فرصـت تاریخی برای ایـران بود با 
 اسـتفاده از تجربیات جهانی درمقاوم سـازی اقتصاد از طریق تقویت پس انداز ملی و یا سـرمایه گذاری
 در زیرسـاخت ها در راسـتای تولیـد ثروت صورت می گرفت برای سـال های بعد، قـدرت انعطاف پذیری

اقتصـاد ایـران در مقابـل شـوک های مختلـف سیاسـی و اقتصـادی تضمیـن می شـد ولـی متأسـفانه 
 ضمـن افزایـش هزینه هـای دولـت از یـک طـرف و ایجـاد یک جامعـه مصرفی وابسـته از طـرف دیگر
 عماًلً یک اقتصاد منابع محور و بسیار شکننده را شکل داد. البته باید اذعان کرد در پنجاه سال گذشته
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بـه دنبـال ورود ارز حاصـل از فـروش نفـت در اقتصـاد کشـور، رفتـار تمامـی دولت هـا کـم و بیش به 
 همیـن روال بـوده اسـت.  این زیاده روی در مصرف منابع در سـایر بخش های اقتصـادی چون معدن و
 کشـاورزی هـم رایـج اسـت و نتیجـه ابتدایی آن تغییـر کاربری اراضی رویشـگاه های طبیعی کشـور و

بحـران آب اسـت. بنابرایـن زوال رویشـگاه های طبیعـی و زیـاده روی در مصـرف آب عماًل کشـور را با 
چالش هـای محیط زیسـتی؛ بیابانزایـی، تولیـد گـرد و غبـار و سـیل درگیـر نمـوده اسـت که نـه تنها 
 کمکـی بـه مقـاوم سـازی اقتصـاد نکـرده بلکـه بـا بحران هـای محیط زیسـتی آن را بیـش از پیـش 

متزلزل تر کرده است. 
بـر اسـاس پژوهش هـای گسـترده ای کـه در مؤسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور انجـام 
 گرفتـه اسـت تأثیـر چهـار پدیـده عمده شـامل "حاکمیـت قلمـرو بیابانی در کشـور"، "تغییـر اقلیم"، 
 "بهـم خوردگـی سیسـتم طبیعی هیدرولوژی حوضه هـا"، و "تغییر کاربری عرصه های طبیعی کشـور"

بر محیط های طبیعی کشـور بررسـی و آشکارسـازی می شـود تا بتـوان بایدها و نبایدهـا را در برخورد 
بـا ایـن عرصـه و همچنیـن راهبردها و رویکردهای مناسـب بـرای مدیریت آنهـا در چهارچوب اقتصاد 

مقاومتـی و از همـه باالتر در فرآیند توسـعه کشـور مد نظـر قرار داد.

الف- پدیده های طبیعی: �
1. پدیده گستره قلمرو بیابانی در کشور 

با اجرای دو طرح جامع پژوهشی - مطالعاتی به شرح زیر، این قلمرو تعیین شد:
1- تعیین قلمرو جغرافیایی محدوده های بیابانی ایران

2- تعیین اشکال ناهمواری ها، خصوصیات فیزیکی شیمیایی و مینرالوژیکی شنزارهای کشور
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 در سـیماي عمومي بیابان ها عوامل مختلفي مانند اقلیم، ژئومرفولوژي، هیدرولوژي، زمین شناسـي،
خـاک و مشـخصه هاي فـون و فلـور دخالت دارند. از این نظـر محدوده بیابان هاي طبیعـي را نمي توان 
 تنهـا بـا در نظـر گرفتن یـک یا دو عامل محیطي مـورد مطالعه قرار داده و تفکیک کرد زیرا بر اسـاس

عوامـل مـورد مطالعـه مناطـق متفاوتـي بـه عنوان بیابـان در نظـر گرفته مي شـوند که در بسـیاري از 
مـوارد پوشـش مشـترک اندکي داشـته و توزیـع مکاني آنهـا نیز متفاوت اسـت. به همیـن دلیل براي 
تعییـن قلمـرو بیابـان باید آن دسـته از علوم زمین که به صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم در پیدایش 

شـرایط بیابانـي سـهمي به عهده دارند مـورد توجه قـرار گیرند.
تلفیـق نقشـه  های پنـج عامـل مـورد مطالعـه دخیـل در ایجـاد شـرایط بیابانـي ایـران، بیانگر آن 
اسـت مجمـوع سـطوح بیابانـي تحـت پوشـش عوامـل فـوق اعم از سـطوح مشـترک و غیر مشـترک 
 معـادل 90729000 هکتـار اسـت کـه ایـن مقـدار 55  درصـد از مسـاحت ایـران را در برمـي گیـرد 
 )شـکل1(. همان طور که شـکل 1 نشـان می دهد بیابان  هاي داخلي ایران محصور در بین دو رشته کوه

زاگـرس و البـرز واقـع در نواحـی مرکـز، مشـرق و جنوب شـرق ایـران پراکنـده شـد هاند. بیابان  هاي 
سـاحلي نیـز به صورت نواري شـرقي- غربـي با پهنایي نابرابر از بندر گواتر در مشـرق تا خوزسـتان در 
جنـوب غرب ایران در سـواحل شـمالي دریـاي عمان و خلیج فارس گسـترش دارند. در آمار سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور سـطح بیابان هـای ایـران حـدود 32 میلیون هکتار اسـت. این 
 آمـار صرفـاً سـطح بیابان  هـای مطلـق کشـور را نشـان  می دهـد کـه تمامی پنـج عامـل تعیین کننده

در تشـکیل اکوسیسـتم بیابانی حضور دارند بنابراین عالوه بر تعیین قلمرو بیابانی کشـور سـعی شـد 
نقشـه بیابان های مطلق کشـور نیز مشـخص شود. 

از آنجا که شـرایط زیسـتی و اکولوژیک بیابان های ایران در گسـتره جغرافیایی مورد نظر یکسـان 
نیسـت، از نقشـه سراسـری بیابان هـای ایـران نیز نقشـه دیگری تهیه شـد که این نقشـه مشـتمل بر 
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سـطوح مشـترک کلیـه عوامل اسـت. یعنی کلیه عواملـی که در بیابانـی بودن مناطق اشـتراک دارند. 
ایـن مناطـق تحـت عنـوان بیابان مطلق نامگذاری گردید. مسـاحی این نقشـه نشـان داد که سـطحی 
 معـادل 27/850/000 هکتـار از مناطق بیابانی ایران را، بیابان هاي سـخت یا مطلق در برگرفته اسـت.

بیابان هـاي واقعـي یـا مطلـق شـامل مناطقـی اسـت کـه منابـع زیسـتي بـا محدودیت  هـاي مختلف 
محیطـي در شـرایط حـاد روبرو بوده و امکان توسـعه فرآیند هاي زیسـتي به شـدت محدود مي شـود. 

بنابرایـن آمـار سـازمان جنگل هـا و مراتـع صرفاًٌ ایـن نوع بیابـان را پوشـش می دهد.

باید ها و نباید ها در اکوسیستم بیابان ها و راهبرد مناسب مدیریت آن ها:

 نتایـج ایـن دو طـرح جامـع پژوهشـی - مطالعاتـی نشـان می دهـد که حـدود 90 میلیـون هکتار
)و نـه 32 میلیـون هکتـار( یعنـی معـادل 55 درصـد این سـرزمین تحت سـیطره اکوسیسـتم بیابانی 

اسـت. دراکولـوژی نظری هـای بشـرح زیر وجـود دارد:
 اکوسیستم  های که تحت حاکمیت دائمی و پایدار یک یا چند تنش )Stress( ناشی از عوامل محیطی،

شکل گرفته و تکامل می یابند، در صورتی که تحت تأثیر پدیده  های نوظهور طبیعی و یا دخالت انسان 
 تخریـب )Disturbance( شـوند، امـکان بازگشـت آن ها به حالـت اولیه غیرممکن یا بـه زمان طوالنی

فراتـر از مقیـاس عمـر انسـان نیاز دارند. علیرغـم این، شـکنندگی بیابان ها در چهار چـوب برنامه  های 
توسـعه کشـور نادیـده گرفتـه شـده اسـت، به نحوی کـه اکثر ایـن اکوسیسـتم  ها در معـرض تخریب 
قـرار گرفت هانـد. توسـعه اراضـی کشـاورزی وابسـته با آب  هـای زیر زمینی، برداشـت معـادن و ایجاد 
زیرسـاخت  های توسـعه ای حمـل و نقـل و یـا چـرای مفـرط در مراتـع و خشـک شـدن تاالب  هـا و 
آبگیر هـای بیابانـی، تخریـب و زوال ایـن اکوسیسـتم  ها را باعـث شـده اسـت. و این تخریب  هـا زمینه 
ظهـور پدیـده ناشـی از بیابانزایـی مثـل ایجـاد کانون  هـای گـرد و غبـار، فرو نشسـت زمیـن و تهدید 

سـکونتگاه  ها و مراکـز تمدنـی انسـان را فراهـم می کند. 
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در اکوسیستم  های بیابانی مناسب ترین راهبرد مدیریتی، رویکرد حفاظتی است 

بـه زبـان سـاده طبیعـت را باید به حـال خود ر ها کـرد. این رویکـرد حفاظتی در کلیـه بخش  های 
اقتصـادی بایـد مـد نظـر قرار گیـرد. ادامـه بهره برداری از این نوع رویشـگاه ها، میزان خسـارت ناشـی 
از دخالـت انسـان به مراتـب بیش تـر از درآمد حاصـل از بهرهبرداری اسـت. در این شـرایط 1- بخش 
وسـیعی از عرصه  هـای طبیعی باید قرق شـده یا مناطق حفاظت شـده اعالم شـود، 2- چـرای دام باید 
محـدود شـود، 3- کشـاورزی دیـم کاًل ممنـوع گردد 4- کشـاورزی با اسـتفاده از آب  هـای زیرزمینی 
 محـدود شـود 5- بخـش عمـد ه ای از آب  هـای جـاری نـادر یـا زیرزمینـی بعـد از تأمیـن آب شـرب

بـه عنـوان حقابـه محیط  هـای طبیعی منظور گـردد. 6- دسـتکاری طبیعت بـرای برداشـت معادن و 
یـا سـایر زیـر سـاخت  ها در حد محـدود در شـرایط اجتنـاب ناپذیر صـورت پذیرد.

  از طرفـی بـا توجـه بـه تنـوع اکوسیسـتمی بیابان هـا، ظرفیـت تنـوع زیسـتی آن هـا بسـیار باال و
)Extremes( ارزشـمند اسـت بخصوص این نوع تنوع حیات زیسـتی ناشـی از تکامل در شرایط سخت 

است و ارزش تنوع ژنتیکی آن ها در آینده با توجه پدیده تغییر اقلیم بسیار باال خواهد بود.
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شکل:1 نقشه بیابان های ایران از جنبه عوامل محیط طبیعی

2. پدیده تغییر اقلیم و محیط  های طبیعی: 

صاحب نظـران و پژوهشـگران اجمـاع دارنـد کـه تأثیـر عمـده تغییر اقلیـم بر محیط  هـای طبیعی 
بصـورت زیر خواهـد بود:

1- افزایش درجه حرارت و به هم خوردن الگوی متداول بارندگی و تبعات آن در اکوسیستم  های طبیعی
2- کاهش شدید حجم آب قابل استحصال و زمینه ساز بحران تمدنی
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 )Habitat desiccation( 3- خشکی رویشگاه
4- جابه جایی اکوسیستم  ها و گونه  های گیاهی و جانوری

5- زوال اکوسیستم  ها و انقراض گونه  ها
امـروزه گرمایـش جهانـی و تغییـر اقلیـم ناشـی از آن بزرگ تریـن چالـش در زندگی بشـر قلمداد 
می شـود کـه سـایر چالش  هـای محیـط زیسـتی را تحـت الشـعاع خود قـرارداده اسـت. بررسـی روند 
آنومالـی دمـای بلندمـدت زمیـن نشـان می دهد که در دهـه 70 میـالدی زمیـن دارای آنومالی منفی 
 بـود گرایـش به سـرد شـدن داشـت، اما از دهـه 80 به بعد آنومالـی  منفی دمای کره زمین کم شـد و
 از سـال 2000 بـه بعـد زمیـن بـا آنومالـی مثبـت مواجه گردیـد. آنومالی دمای خشـکی ها نسـبت به
 آنومالـی کل کـره زمین مقادیر مثبت بیش تری را نشـان می دهد. در عرض  هـای جغرافیایی پایین تر و

مناطـق خشـک و نیمه خشـک نظیـر ایـران و کل خاورمیانـه آنومالـی دمـا بیش تـر از آنومالـی دمای 
کـره زمیـن و در نتیجـه اثرپذیـری و آسـیب پذیری بیش تـری دارد.

به منظـور ارزیابـی اثـرات تغییـر اقلیـم طرح  های پژوهشـی گسـترد ه ای در حال اجرا می باشـد؛ اثر 
تغییـر اقلیـم بر پوشـش گیاهـی، پیش بینـی تغییر اقلیـم در آینـده، نقش تغییـر اقلیـم در بیابانزایی 
از جملـه ایـن طرح هاسـت. به تدریـج نتایـج ایـن طرح  هـا و پروژه  هـای تحقیقاتـی تصویر روشـن تری 
 را از اثـر تغییـر اقلیـم بـر محیط  هـای طبیعـی ایـران روشـن  می کننـد. در راسـتای آشکارسـازی اثر 
تغییـر اقلیـم در حجـم آب قابـل اسـتحصال کشـور مطالعـه جامع در سـه حوضه آبریز بـزرگ کرخه، 
 کارون بـزرگ و زهـره - جراحـی در بخـش زاگـرس سـفلی کـه سـطح حـدود 16 میلیـون هکتـار را
 پوشـش می دهد انجام پذیرفته اسـت. در این راسـتا، وضعیت موجود و در شرایط آینده از شاخص  های

 ClimPACT اسـتاندارد تعریـف شـده توسـط سـازمان جهانـی هواشناسـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار 
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 که در محیط برنامه نویسـی R 2.10  قابل اجرا اسـت اسـتفاده شـده اسـت. تأثیر تغییر اقلیم بر روی
 بارش ثابت نیسـت و الگویی را نشـان نمی دهد )نمودار 2( هر چند متوسـط بارندگی دوره خشکسـالی

دهـه اخیـر نسـبت بـه دهـه گذشـته حـدود 17 در صـد کاهـش نشـان می دهـد ولـی عمـاًل الگـوی 
بارندگـی طبیعـت از چرخـه خشکسـالی و ترسـالی تبعیـت می کنـد و ماننـد دمـا رونـد مشـخص از 
افزایـش یـا کاهـش را نشـان نمی دهـد بلکه با تغییـر بر توزیـع زمانی و فضایـی و تغییر نـوع بارش از 
جامـد بـه مایـع و تأثیـر بر شـدت و مدت بـارش از طریق رخداد خشکسـالی  های شـدید و بارش  های 
 سیل آسـا خودنمایـی می کنـد امـا همیـن تغییـرات بـارش، خـود تحـت تأثیر تغییـرات دما اسـت. از 
 آنجایی که مهم ترین عنصر تغییر اقلیم دما است و سایر پارامتر ها تابع آن هستند بنابراین در ارزیابی و

آشکارسـازی تغییـرات اقلیمـی تـا بـه امـروز و در آینـده بیش تریـن شـاخص  های ارزیابـی را به خود 
 اختصـاص داده اسـت. افزایـش دما نقش مهمی در افزایش شـدت خشـکی که منجر بـه وقوع بیش تر

رخـداد حـدی خشکسـالی می شـود بازی می کننـد همچنین افزایـش دمـا می تواند باعـث بیابانزایی، 
کاهـش منابـع آب، کاهـش رطوبت خـاک و در نهایت افزایـش طوفان های گردوغبار شـود.

در ایـن گـزارش جهـت تعییـن تأثیر تغییـر اقلیم بر شـاخص  های معرف تغییر اقلیـم در پنج گروه 
دمـا، بـارش، رطوبـت، بـاد و خشکسـالی بررسـی گردیـد. در ادامه نتایج بدسـت آمده از بررسـی روند 
وضعیـت موجـود شـاخص  های معـرف تغییـر اقلیم بیان می شـود. بررسـی  تغییـرات زمانـی- مکانی 
 شـاخص  های حـدی دمـا در وضعیـت موجـود )1951-2016( و دو تحـت دو  سـناریوی RCP 4.5 و

RCP 8.5 )2020-2100( براسـاس داده  هـای مشـاهده شـده و مدل  هـای اقلیمـی در سـه حوضـه 

آبریـز کرخـه، کارون و زهـره - جراحـی نشـان داد کـه دمـا در طـول دوره آماری افزایش یافته اسـت 
 )نمودار 3( و روند افزایشـی آن در سـناریو های آینده ادامه خواهد داشـت. همچنین نتایج نشـان داد
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آسـتانه  های کمینـه دمـا نسـبت بـه بیشـینه آن در وضعیـت موجـود بـا سـرعت بیش تـری در حـال 
افزایـش می باشـد )نمـودار 4(.

 بـه طـور کلـی، بر اسـاس تحلیل  های انجام شـده، در آینده طول دوره گرم سـال در حال افزایش و
طـول دوره سـرد سـال رونـد کاهشـی خواهـد داشـت و منجـر به بـاال رفتن میـزان تبخیـر و تعرق و 
 کاهـش رطوبـت خـاک و دلیلـی برای کاهش ذخیـره آبی خواهد گردیـد. از این رو ایـن افزایش دما و

پتانسـیل تبخیـر و تعـرق بـه علـت کمبـود آب، منجـر به کاهش پوشـش گیاهـی و رطوبـت خاک و 
درنهایـت افزایـش طوفان هـای گردوغبـار می شـود. افزایـش دما در نواحـی مرتبط با سـر حوضه  ها که 
بارش  هـا عمدتـاً بـرف می باشـد، مشـکالت زیـادی را ایجـاد خواهد کـرد، زیرا بـا کاهش بـرف، منابع 
 آب بـه شـدت آسـیب پذیر شـده و منابـع آب زیرزمینـی بشـدت کاهـش خواهـد یافت )نمـودار 5( و
 نهایـت تـاب آوری زیسـت محیطی و اجتماعی- اقتصـادی منطقه مورد مطالعه را بـا چالش  های جدی

مواجه خواهد کرد.

ماحصـل تغییـر اقلیـم در شـاخص  های محیطـی سـه حوضه آبریـز کرخـه، کارون 
بـزرگ و زهـره - جراحی:

 نتایـج حاصـل از این مطالعه نشـان می دهد تغییر اقلیم با محوریت افزایش متوسـط درجه حرارت
اتفـاق می افتـد و در 50 سـال گذشـته در ایـن سـه حوضـه آبریـز حـدود 1.1 درجـه سـانتی گراد به 
متوسـط درجـه حـرارت افـزوده شـده اسـت. ایـن افزایـش در متوسـط درجه حـرارت کمینـه خیلی 
بارزتـر اسـت. ایـن افزایش نقش کلیـدی در ماحصل آورد آبـی حوضه دارد افزایش تبخیـر و تعرق در 
فصـل سـرما، تبدیـل بـارش از بـرف بـه بـاران، بـاال بردن خـط بـرف در کوهسـتآن ها باعث می شـود 
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سـهم بارندگی  هـا در آورد آبـی چشـمه  ها و رودخانـه کاهـش یابـد و یـا الگـوی آورد آبـی رودخانه  ها 
تغییـر یابـد و بـه تدریـج رودخانه  هـای دائمـی بـه رودخانه  های فصلـی تبدیـل گردند. اگر بـه الگوی 
بارندگـی در ایـن حوضه  هـا دقـت شـود از چرخـه طبیعـی خشکسـالی و ترسـالی تبعیـت می کنـد و 
رونـد مشـخصی را در این 50 سـال گذشـته نشـان نمی دهد. ولی دبـی رودخانه  های کرخـه، کارون و 
زهـره جراحـی رونـد رو بـه کاهشـی را نشـان می دهـد. بنابرایـن آورد رودخانه  ها بیش تر تحـت تأثیر 
افزایـش درجـه حـرارت هسـتند. در تهیـه نقشـه  های خشک سـالی با اسـتفاده از دو شـاخص SPI  و 
SPEI  نیـز دقیقـا نقـش افزایـش درجـه حـرارت از میـزان بارندگی در تشـدید خشک سـالی پهنه  ها 

پررنگ تـر اسـت. بنابرایـن نتایـج مطالعـه 50 سـاله ایـن حوضـه بـه صـورت زیـر خالصـه می شـود. 
پژوهـش و مطالعـه سـایر نقـاط ایران نیـز این الگـوی تغییـرات را تأییـد می کند.

1. مهم ترین شاخص تغییر اقلیم افزایش متوسط درجه حرارت )بخصوص درجه حرارت کمینه( می باشد.
2. تغییر در الگوی بارندگی قابل لمس است.

3. خشکی در رویشگاه  های طبیعی اتفاق می افتد.
4. کاهش شدید آورد آب قابل استحصال کشور

 5. مهم تریـن راهبـرد در مواجه بـا تغییر اقلیم، پذیرش رویکرد سـازگاری با ایـن پدیده طبیعی
اسـت. ضمـن تدویـن بسـته راهبـردی و عملیاتـی سـازگاری در کلیـه بخش  هـا، مهم تریـن اقدام 
آب کاهـش  توجـه  بـا  اقتصـادی  مختلـف  بخش  هـای  حقابـه  متعادل سـازی  ارتبـاط،  ایـن   در 

قابل استحصال کشور ناشی از پدیده تغییر اقلیم می باشد.
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نمودار 2: روند بارندگی حوضه  های آبریز کرخه، کارون بزرگ و زهره - جراحی در پنجاه سال گذشته

نمودار3: تغییرات متوسط درجه حرارت در سه حوضه کرخه، کارون و جراحی
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نمودار 4: روند تغییرات متوسط درجه حرارت کمینه در 50 سال گذشته

نمودار 5: روند تغییرات دبی آب رودخانه کرخه در 50 سال گذشته
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ب : پدیده  های انسان ساخت: �

 3- به هم خوردن سیستم طبیعی هیدرولوژی حوضه  های آبریز
 تصویر تاریخی ارتباط انسان و آب در فالت ایران نشان  می دهد در گذشته پراکنش سکونتگاه  ها و
 بزرگـی جمعیـت آن هـا ارتباط معنی داری با پراکنش و کمیت منابع آبی این سـرزمین داشـته اسـت.

اسـتفاده ثقلـی از رودخانه  هـا و داشـتن نوعـی سـطوح آبگیـر ابتدایـی در پاییـن دسـت چشـمه  ها و 
برداشـت متعـادل از آب هـای زیرزمینـی بـا اسـتفاده از روش  های سـازگار چـون قنات زمینـه ارتباط 

پایـدار انسـان و منابـع آبـی را فراهـم  می کرد.  
اما اتفاقاتی که افتاده یعنی:

1- افزایش جمعیت
2- دسترسی انسان به ابزار، دانش و تکنولوژی کنترل، برداشت نامحدود و انتقال آب

3- ظهور کالن شهر ها و مراکز متمرکز کشاورزی و صنعتی 
همـه ایـن پدیده  هـا ناشـی از رویکرد توسـعه ای غلط، ناپایـدار و نامتعـادل، عدم آگاهـی از فرآیند 

حاکـم بـر طبیعـت و خروجـی اجتناب ناپذیر متغیر زمان اسـت.
 افزایش جمعیت خود به تنهایی مؤلفه مادر  می باشـد. شـاخصی تحت عنوان سـرانه آب )بر اسـاس

میـزان آب قابل اسـتحصال(  می تواند موقعیت هر سـرزمین را از نقطه نظر جایـگاه آب به عنوان متغیر 
 تعیین کننده در توسعه آن مشخص نماید. در نمودار شماره 6 سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل

 )FAO(، سـرانه آب در مقیـاس جهانـی را محاسـبه کـرده اسـت. به طوری کـه از سـال 1960 تـا 
 2015 سـرانه آب از 13403 مترمکعـب بـرای هـر فـرد بـه 5932 متـر مکعـب یعنـی کم تـر از نصف
 رسیده است. دقت کنیم اگر قرار بود سرانه آب در ایران بر اساس متوسط جهانی در سال 2015  می بود

باید در حال حاضر جمعیت آن حدود 21 میلیون نفر باشد. 



ی
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ط با سن
موعه اســناد مرتب مج

24

نمودار6: تغییر سرانه آب قابل استحصال در مقایسه جهانی از سال 1960 میالدی10

بـرای محاسـبه سـرانه آب در ایـران  می توان بر اسـاس دو سـناریو عمل کرد؛ آب قابل اسـتحصال 
ایـران براسـاس متوسـط درازمـدت حـدود 126 میلیـارد متـر مکعـب اسـت در ایـن سـناریو سـرانه 
آب کشـور بـا جمعیـت حـدود 83 میلیـون نفـر برابـر بـا 1518 متـر مکعـب  می شـود در حالی که با 
توجـه بـه تغییـر اقلیـم و کاهـش آورد آبـی رودخانـه در دهـه اخیـر بـر اسـاس محاسـبه وزارت نیرو 
بـه عـدد 88 میلیـارد مترمکعـب رسـیده، یعنـی حـدود 30 درصـد کاهش پیدا کـرده اسـت. در این 
 سـناریو عـدد سـرانه آب کشـور حـدود 1060 مترمکعـب محاسـبه  می شـود. در رابطه با دو شـاخص

1700 مترمکعـب و 1000 مترمکعـب سـرانه آب بیـن پژوهشـگران و کارشناسـان  اتفـاق نظر وجود 
دارد کـه اگـر در کشـوری سـرانه آب از عـدد 1700 عبـور کنـد آن کشـور در ردیف کشـور های که با 
 پدیـده اسـترس آب روبرو شـده اسـت قرار  می گیـرد حال اگر این عـدد به کم تـر از 1000 مترمکعب
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)World Resources Institute( برسد، کشور وارد دوران بحران آب  می شود. بر اساس محاسبه انستیتو جهانی منابع 
 که نتایج آن در سایت بولمبرگ منتشر شده است جایگاه کشور ها را که وارد دوران بحران آب شد ه اند،

رتبـه بنـدی کـرده اسـت. ایـران در بیـن تمامـی کشـور ها، در جایـگاه چهارم دنیـا قرار گرفته اسـت. 
بنابرایـن صرفـاًً بـا در نظـر گرفتـن فاکتور جمعیـت، ایران عمـاًلً وارد دوران بحران آب شـده اسـت. 

موضـوع مهـم دیگـر بحـث حقابه بخش  های اقتصادی کشـور اسـت. بر اسـاس آمار رسـمی وزارت 
 جهاد کشـاورزی میزان تولید کشـور در سـال زراعی 1396-1397 برابر با 117 میلیون تن بوده است

بر اساس مطالعه و محاسبه مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، بهره وری آب در بخش کشاورزی حدود 
 Kg/m3( 1/45(  می باشـد بـا در نظـر گرفتـن این شـاخص، سـهم حجم آب مصرفی بخش کشـاورزی

بـا درنظـر گرفتـن 126 و 88 میلیارد مترمکعب آب قابل اسـتحصال حدود 64 و 91 درصد  می باشـد. 
بـه ایـن درصـد سـهم مصرفی آب شـرب شـهروندان و صنعـت را اضافه کنیـم میـزان آب مصرفی در 
ایـران در سـال  های خشکسـالی حتـی بـه 105 درصـد هـم  می رسـد. نتیجه ایـن برداشـت مضاعف، 

خالـی کـردن آب  هـای زیر زمینـی و حـذف حقابه محیط  هـای طبیعی  می باشـد. 
مصـرف بیش تـر از ظرفیـت آبدهـی حوضه  های آبریـز، زمینه برداشـت نامتعـادل از منابع آب  های 
زیرزمینـی عـالوه بـر تخلیـه ایـن منابـع از یـک طـرف، زمینه فرونشسـت زمیـن را فراهـم می کند و 
خشـک شـدن چشـمه  ها و قنـوات را باعـث  می شـود )نمـودار 7(. خشـک شـدن چشـمه  ها و کاهش 
 آبدهـی آن هـا همـراه بـا تغییـر الگـوی بارندگی عمـاًل رودخانه  هـای دائمی را به سـمت فصلی شـدن 

سوق  می دهد.
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نمودار 7: تغییرات در منابع آب  های زیرزمینی )باال( و کاهش تدریجی آبدهی چشمه  ها )پایین(

از طرفـی ظهـور کالن شـهر ها و مراکـز متمرکـز کشـاورزی و صنعتـی بـدون توجـه بـه ظرفیـت 
 آبدهـی حوضه  هـا، زمینـه تقاضـای متمرکز و کالن آب را فراهم کرده اسـت. شـکل گیری این مراکز و

تقاضـای آب بیش تـر از ظرفیـت حوضه  هـا  کـه در محـدود آن هـا قـرار دارنـد عـالوه بـر تخلیـه آب 
 آن هـا، پدیـده انتقـال آب بین حوضه ای را نیز بوجود آورده اسـت. دسترسـی انسـان به ابـزار، دانش و

تکنولـوژی کنتـرل، برداشـت نامحـدود و انتقـال آب ایـن ناممکن  هـا را ممکـن نموده اسـت. دانش و 
تکنولـوژی سدسـازی بـه عنوان یک دسـت آورد بشـر و یـک رویکرد اجتنـاب ناپذیر بـرای تأمین نیاز 
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تود هـای و کالن  آب بـرای ایـن مراکـز عمـاًلً زمینه سـاز بهم خوردن تعـادل هیدرولوژیکـی حوضه  ها 
را باعـث شـده اسـت و اولیـن قربانـی ایـن نامتعادلـی، کاهـش و یا حـذف حقابه محیط  هـای طبیعی 
به ویـژه تاالب  هـا و دشـت  های سـیالبی اسـت )نمودار 8(. کاهش سـطح ایـن تاالب  ها و خشـکیدگی 
دشـت  های سـیالبی عـالوه بـر مـرگ ایـن اکوسیسـتم  های ارزشـمند طبیعـی، زمینـه شـکل گیری 

کانون  هـای ریزگـرد و بیابانزایـی را باعث شـده اسـت. 

نمودار 8: تغییرات سطوح آبی هورالعظیم در 40 سال گذشته
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شرایط حاکم بر مدیریت آب کشور و چالش  های عمده: �

1- سـرانه آب کشـور در مقایسـه با متوسـط سـرانه جهانی در شـرایط بحران قرار دارد. این شـرایط 
دائمی اسـت و سـخت تر  می شـود.

2- تعادل عرضه و تقاضای آب در مقیاس حوضه آبریز به هم خورده است.
3- تشدید بیالن منفی در ظرفیت آب  های زیرزمینی

4- تغییر کیفیت آب  های زیرزمینی 
5- فراگیر شدن پدیده فرو نشست زمین و از بین رفتن آبخوان  ها

6- نادیده گرفتن حقابه محیط  های طبیعی که باعث شده شرایط روز به روز بدتر شود.
7- تبدیل پدیده انتقال آب بین حوضه ای به یک امر عادی 

راهبرد های پیشنهادی برای تعادل سازی مصرف آب: �

1- پذیرش شرایط دائمی- اضطراری منابع آبی کشور در فرآیند مدیریت توسعه ای کشور
2- برنامه ریزی برای اسـتفاده از منابع آبی کشـور باید بر اسـاس ظرفیت آورد آبی دوره خشک سـالی 
15 سـاله گذشـته باشـد که بتوان اثرات ناپایداری ناشـی از دوره  های ترسـالی- خشکسـالی را در 

چرخـه تولیـد کشـور بـه حداقل رسـاند و موضوع بحـران آب را به صورت پایـدار مدیریت کرد.
3- مدیریـت حقابـه بخش  هـای مختلـف اقتصـادی در برنامه هـای آتـی به صورتی باشـد که برداشـت 
از منابـع آبـی کشـور در کوتـاه مدت از سـقف 70 درصد و در دراز مدت با توجه به شـرایط کشـور 
نبایـد از حداکثـر 50 درصـد عبـور کنـد . اینجا نقطه تالقـی تصمیم گیری راهبـردی تولید غذا در 

ارتبـاط با منابع آبی کشـور اسـت
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4- متعادل سازی برداشت از آب  های زیرزمینی در الویت مدیریت آب کشور باشد
5- حقابـه محیط  هـای طبیعـی فراتـر از حقابـه تاالب  هاسـت. لـذا بایـد به صورتـی محاسـبه و تعیین 
شـود کـه نیاز آبـی تمامی اکوسیسـتم  ها نظیـر آبخوان  هـا، چشمه سـرا ها، رودخانه  ها، دشـت  های 

سـیالبی و تاالب  هـا تأمین شـود. 
6- انتقال آب بین حوضه ای )به عنوان آخرین گزینه( صرفاًً برای آب شرب باشد.  

ب: پدیده  های انسان ساخت: �
4- تعییر کاربری عرصه  های طبیعی کشور:

تغییـر کاربـری اراضـی یکـی از پدیده  های مـادر در تخریب محیط  های طبیعی کشـور اسـت. این 
تخریـب به روش  هـای مختلف اتفـاق می افتد:

1- تغییر کاربری اراضی 
2- به هم خوردن یکپارچگی اکوسیستم  ها

3- کاهش کیفیت رویشگاه  ها 
دو بخـش اقتصـادی معـادن و کشـاورزی در کشـور سـهم عمـده در تغییـر کاربری رویشـگاه  های 
طبیعـی کشـور دارنـد. فشـار مضاعف این دو بخش، در تخریب ناشـی از اسـناد باالدسـتی توسـعه ای 
 می باشـد. برجسـته کـردن نقـش معـادن در اقتصـاد کشـور و حمایـت همـه جانبـه تمامـی ارکان 
حاکمیـت، باعـث شـده عمـاًلَ ایـن بخـش بـدون توجـه بـه اهمیـت عرصه  هـای طبیعـی و عمدتـاًَ با 

اعمـال فشـار های همـه جانبـه به راحتـی رویشـگاه  های طبیعـی را در اختیـار بگیرنـد. 
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 بر اساس آخرین گزارش سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در ده سال گذشته )1397-1386(
 بـرای اسـتخراج معـادن، حـدود 97760 فقـره درخواسـت بـا سـطحی حـدود 76 میلیـون هکتـار،

اسـتعالم و درنهایت با 36506 فقره درخواسـت در سـطح 4/2 میلیون هکتار موافقت شـده اسـت. به 
 زبان سـاده، در ده سـال گذشـته حدود 4/2 میلیون هکتار از سـطح مراتع جهت تغییر کاربری اراضی

بـرای برداشـت معـادن، کاهـش پیدا کرده اسـت. عـالوه  بر  این سـطوح جدیـد، میلیون  هـا هکتار نیز 
پیش  از  این توسـط بخش معدن تخریب شـده اسـت. سـؤال اساسـی این اسـت، آورد اقتصادی تغییر 
کاربـری میلیون  هـا هکتـار مراتع کشـور چقدر اسـت؟! بر اسـاس گزارش منتشـر شـده، سـهم معادن 
در ایجـاد اشـتغال، حـدود44 /0 درصـد و در تولیـد ناخالـص ملـی )GDP(، حدود 1/4 درصد اسـت. 
ایـن سـهم ناچیـز معـادن در ایجـاد اشـتغال و تولیـد ثـروت بـا مجموعه خدمـات حفـظ آب و خاک، 
حفـظ تنوع زیسـتی، جلوگیـری از فرسـایش و پدیده ریزگرد و غیره توسـط اکوسیسـتم  های طبیعی 

کشـور، مقایسـه و قضاوت شود.
به تازگی ظرفیت معادن کشور، از سوی متولیان این بخش، اعالم شده است؛ ایران در بخش معادن 
 جزو 15 کشـور نخسـت دنیاسـت. تا امروز حدود 15000 محدوده امیدبخش معدنی با 40 میلیارد تن

ذخایر قطعی به ارزش 770 میلیارد دالر شناسایی شده است.
حال اگر بخش معدن کشـور موفق شـود کل این ظرفیت شناسـایی شـده را فعال و آن را برداشت 
کنـد،  تنهـا به دلیـل 770 میلیـارد دالر، همه رویشـگاه  های طبیعی کشـور از بین می رونـد، گونه  های 
گیاهـی و جانـوری ایـن سـرزمین منقـرض می شـوند و در نهایـت ایـران تبدیل بـه سـرزمین لم یزرع، 
 خالـی و فاقـد حیـات می شـود. در این صـورت، تنهـا راه باقی مانـده بـرای مـردم ایـران، مهاجـرت دوم 
آریایی  هـا بـه سـرزمین  های دیگـر خواهـد بـود. ایـن پیش  بینـی، خیال پردازانـه و افسـانه ای نیسـت. 
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همیـن امـروز هم تخریب اکوسیسـتم  های طبیعی کشـور توسـط بخـش معدن به طور ممتـد و دائمی 
در حـال انجام اسـت.

 بـر اسـاس تجربیـات جهانـی، راهبرد های مناسـب و پایدار توسـعه ای و اقتصادی، امـکان خروج از
مسـیر تخریـب سـرزمین بـا توجیـه تولیـد ثـروت و ایجـاد اشـتغال وجـود دارد کـه باید مـورد توجه 

تصمیم گیـران و برنامه ریـزان اقتصـادی کشـور قـرار گیـرد:
رویکـرد توسـعه ای مبتنـی برمنابـع نفتـی و معادن  در 50 سـال گذشـته نـه تنها توسـعه ای را به  _

ارمغـان نیـاورده اسـت بلکـه منجر بـه بحران  های محیط زیسـتی شـده اسـت.
اسـتفاده از ظرفیـت معـادن  می بایسـت صرفاً بـرای تأمین نیاز های داخلی باشـد. در واقـع صادرات  _

مـواد معدنـی به منزله فروش خاک کشـور و سـهم نسـل  های آینده اسـت.
با استفاده از دانش و تکنولوژی، بهره وری معادن افزایش یابد. _
بـا فعال سـازی بازیافـت مصالـح و مواد سـاختمانی، تأسیسـات و غیـره  می توان بخش عمـد ه ای از  _

مـواد اولیـه مورد نیـاز پروژه  هـای سـاختمانی و عمرانـی را تهیه کرد. 
سهم معادن در احیای عرصه  های طبیعی کشور محاسبه و اخذ شود. _
برداشـت معـادن در مناطـق حفاظـت شـده، اکوسیسـتم  های ویـژه، رویشـگاه گونه  هـای گیاهی و  _

جانـوری انحصـاری، نـادر و در معـرض خطـر انقـراض بـه طـور کامل ممنـوع گردد.
شـاید بتـوان ادعـا نمـود از روزی کـه انسـان مبـادرت بـه زراعـت و باغبانـی کـرد شـروع تخریب 
رویشـگا های طبیعـی در تاریـخ تمـدن بشـری بـوده اسـت. ایران یکـی از اولین کشـور های دنیاسـت 
 که در آن کشـاورزی و تمدن شـروع شـده و انسـان اولیه برای نخسـتین بار در فالت ایران به کشت و

زرع و پـرورش دام مبـادرت ورزیـده اسـت. همچنین گفته می شـود کـه مهاجرت آریایی  هـا به عنوان 
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مهاجرت دهقانی و در جسـتجوی زمین بهتر برای کشـاورزی بوده اسـت. به هر حال کشـاورزی یکی 
 از دسـت آورد های تمـدن انسـان اسـت. و شـروع شـکل گیری سـکونتگاه  ها و پیـرو آن بوجـود آمـدن

تمدن  هـای شهرنشـینی ماحصـل تولیـد و تأمین غذای متمرکز توسـط بخش کشـاورزی بوده اسـت. 
تـا زمانـی کـه جمعیـت انسـان محـدود بـود میـزان تخریـب جنگل هـا و مراتـع نیـز بـه حـدی نبود 
کـه محیط  هـای طبیعـی را بـه چالش بکشـاند. در قـرن بیسـتم، شـروع افزایش جهشـی جمعیت به 
مـوازات دسترسـی آن بـه ابـزار و تکنولـوژی، قـدرت تخریبـی بخـش کشـاورزی را صد چنـدان کرد. 
در اکثـر کشـور های صنعتـی و توسـعه یافتـه، تغییـر کاربـری عرصه  های طبیعـی در قـرن نوزدهم و 
اوایـل قـرن بیسـتم در سـطح گسـترده ای اتفاق افتاد بـه همین علت شـاید به راحتی بتـوان ادعا کرد 
کـه در اروپـای مرکـزی و غربـی اکثـر رویشـگاه  های مرتعـی تغییـر کاربـری داده شـد و جنگل  هـای 
موجـود عمدتـاًً، جنگل  هـای ثانویـه محسـوب  می شـوند. در کشـور های در حـال توسـعه ایـن فرآیند 
عمدتـاًً از اواسـط قـرن بیسـتم اتفـاق افتـاد. در ایـران تا دهه سـی و چهل شمسـی با توجه بـه اینکه 
کشـاورزی سـنتی و بـا تکیـه بـر ابزار هـای ابتدایـی بود و جمعیت کشـور هم  بسـیار پاییـن، و از نظر 
تغذیـه نیـز یـک جامعه کم مصـرف بود، رونـد تخریب جنگل هـا و مراتع متعـادل و قابـل اغماض بود. 
بعـد از دهـه چهـل بـا تزریـق ارز حاصل از فـروش نفت به اقتصاد کشـور، بـا انتقال ابـزار و تکنولوژی 
 کشـاورزی خـارج از کشـور ظرفیـت فنی بخش کشـاورزی متحول شـد. همـراه با افزایـش جمعیت و

رشـد تقاضـا بـرای مـواد غذایـی زمینـه تبدیـل گسـترده عرصه  هـای طبیعی بـه زمین  هـای زراعی و 
باغـی فراهـم شـد و ایـن شـروع طوفانـی تخریـب رویشـگاه  های طبیعی کشـور بـود. بعـد از انقالب، 
اتخـاذ رویکرد هـای نامناسـب توسـعه ای و عـدم موفقیـت بخش  هـای صنعتـی و خدماتـی در تولیـد 
ثـروت و ایجـاد اشـتغال، عـالوه بـر تأمیـن امنیـت غذایـی بـه بهانـه اشـتغال زایی و تأمیـن معیشـت 
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جمعیت روسـتایی، شـهر های کوچک و حاشـیه نشـینان کالن شـهر  ها فشـار مضاعفی بر شانه بخش 
کشـاورزی گذاشـته شـد و زمینه تخریب گسـترده مراتـع، جنگل ها و حتـی عرصه  هـای بیابانی را در 
راسـتای توسـعه زمین  های کشـاورزی بخصـوص دیمزار ها فراهم نمـود. کارکرد نامناسـب مؤلفه  های 
اقتصـادی کشـور، ارتقـاء جایـگاه "فاکتـور زمین" به عنـوان یک عنصر سـرمایه ای مزید بر علت شـد. 

متأسـفانه فرآینـد تخریـب هنـوز هم با سـرعت باال ادامـه دارد.
هم زمـان، حضـور دام بیش تـر از ظرفیـت مراتـع کشـور و عـدم خـروج دام از اکوسیسـتم  های 
جنگلـی و اثـرات تدریجـی پدیـده تغییـر اقلیـم نـوع دیگـری از تخریـب تحـت عنـوان پاییـن آمدن 
کیفیـت رویشـگاه  های طبیعـی و نهایتـاً زوال اکوسیسـتم را فراهـم کـرد. بر اسـاس مطالعه مؤسسـه 
تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور کیفیـت مراتـع در بخـش پایینـی زاگرس در 30 سـال گذشـته  
حـدود 50 درصـد کاهـش پیدا کرده اسـت. جالب اسـت دقت شـود بعد از سـال ها تجربـه دامپروری 
علمـی و مـدرن در کشـور هنـوز هـم تکلیف دامـداری صنعتی و متمرکز در راسـتای کاهش فشـار به 

مراتـع و جنگل ها روشـن نشـده اسـت )نمـودار 10(. 
 رویشـگاه  های ماندابی کشـور نظیر چشـمه  ها، رودخانه  ها، دریاچه  ها و تاالب  ها، ناشـی از مدیریت

نامتعـادل آب کشـور، عـالوه بر کاهش سـطح آن هـا، ارزش و کیفیت اکوسیسـتمی خود را بشـدت از 
دسـت داد ه انـد. حرکتـی کـه در کشـور در راسـتای احیای آن هـا صورت  می گیـرد، فاقـد ارزش  های 
علمـی اسـت. وقتـی کـه تاالبـی در یک سـال به علت عـدم دریافت حقابه آن خشـک  می شـود ارزش 
اکوسیسـتمی ایـن تـاالب بطـور کامـل از بیـن  مـی رود و تـالش بعدی بـرای آبگیـری به منزلـه احیا 
اکوسـیتم ماندابـی آن نیسـت. ایـن نـوع رویکـرد احیـا، اشـتباه گرفتن تاالب با اسـتخر آب  می باشـد. 

ایـن رویکـرد مدیریتـی زمینـه مـرگ تدریجی اکوسـیتم  های ماندابـی را فراهـم  می کند. 



ی
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ط با سن
موعه اســناد مرتب مج

34

10

نقـش توسـعه زیر سـاخت  های عمرانـی و صنعتی هم در به هـم خوردن یکپارچگی اکوسیسـتم  ها 
 بسـیار برجسـته اسـت. خطوط انتقـال گاز، نفت و نیـرو، جاده  هـا، بزرگراه  ها و راه آهـن از یک طرف و
 توسـعه مراکز صنعتی و سـکونتگاه  های روسـتای و شـهری از طرف دیگر با تکه پاره کردن جنگل ها و
 مراتع کشـور سـهم خود را در تخریب و زوال محیط  های طبیعی کشور برجسته  می کنند )نمودار 11(.

مطالعه گسـترده جنگل  های ارزشـمند هیرکانی توسـط پژوهشـگران بخش جنگل مؤسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتـع کشـور نشـان  می دهـد که بر کاهش سـطح آن، پدیـده دیگری تحت عنـوان ایجاد 
حفره  هـای گسـترده و پراکنـده تخریبـی در داخـل پهنه  های این رویشـگاه عماًل ارزش اکوسیسـتمی 

آن را به شـدت پایین آورده اسـت.

نمودار 10: حضور دام در داخل جنگل های زاگرس 
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 نمودار 11: برید های از نقشه هوایی جنگل های هیرکانی که به علت فعالیت  های انسانی 
با ایجاد حفر های گسترده یکپارچگی اکوسیستمی خود را از دست داده است.

 نقش تمامی این عوامل چه از طریق کاهش سـطح محیط  های طبیعی و چه از طریق از بین بردن
یکپارچگـی رویشـگاهی آن هـا و از همـه مهم تـر کاهش کیفیـت عرصه  هـا، زمینـه زوال تدریجی این 
اکوسیسـتم  ها را فراهم  می کنند. پایین آمدن ظرفیت جذب رطوبت، و شـروع فرسـایش آبی و خاکی 
 به تدریـج باعـث  می شـود ایـن رویشـگاه  ها قـدرت زادآوری و احیای طبیعـی خود را از دسـت بدهند

کـه در ایـن شـرایط با ظهـور پدیده زوال اکوسیسـتم  ها از یک طرف، و از طریق از دسـت دادن قدرت 
بافـر کنندگـی در مقابـل سـیل و گرد و غبـار از طرف دیگر، آثـار دیگری ناشـی از تخریب محیط  های 
طبیعـی کشـور ظهـور  می کنـد. سـیل  های ویرانگـر و یـا طوفان  هـای گـرد وغبـار، ناشـی از همیـن 
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تخریب  هاسـت. در چنـد سـال گذشـته فرسـایش آبـی و خاکـی کشـور بیـداد  می کنـد ناشـی از این 
فرسـایش، میلیارد هـا موجـود زنـده اعـم از باکتری  هـا، نماتد هـا، قارچ  هـا و از همه مهم تـر کلنی  های 
 میکوریـزی بـدون اینکـه شـناخته شـوند، از بیـن  می روند. در یـک گرم خاک هـزاران گونـه باکتری، 
 نماتـد و قـارچ وجـود دارد کـه شـمارش آن ها فراتر از ظرفیت درک انسـان اسـت. این موجـودات ریز

جـزو چرخـه اصلـی حیـات در دل خـاک هسـتند کـه حیـات گیا هـان، جانـوران و انسـان بـه ایـن 
چرخه  هـا وابسـته هسـتند.

در کل شرایط حاکم بر رویشگاه  های طبیعی کشور به قرار زیر است:
 تغییـر کاربـری عرصه  هـای طبیعی کشـور )به خصوص مراتع( به شـدت ادامـه دارد. بخش معادن و _

توسعه دیم زار ها بیش ترین نقش را در تغییر کاربری اراضی دارند. 
از بیـن رفتـن یکپارچگـی اکوسیسـتم  های طبیعی در نتیجه توسـعه جاده  ها، سیسـتم انتقال نیرو،  _

گاز ونفت و توسـعه سـکونت گاه  ها اتفـاق  می افتد.
 در زوال اکوسیسـتم  ها و کاهـش کیفیـت رویشـگاه  ها نقـش دو موضـوع تغییـر اقلیـم و چـرای دام  _

پررنگ  می باشد.
مدیریت ناپایدار آب کشور زمینه زوال و انقراض رویشگاه  های ماندابی را فراهم نموده است. _
رونـد پـر سـرعت تغییـر کاربـری اراضی منجـر به انقـراض گونه  هـا به ویـژه گونه  هـای انحصاری و  _

نـادر  می گـردد. سـرعت انقـراض به حدی اسـت که کشـور از نظر فرسـایش تنوع ژنتیکی در مسـیر 
غیـر قابـل برگشـت قـرار گرفته اسـت. و این پدیـده دغدغه هیچ کس در کشـور نیسـت.

فرهنـگ حاکـم بـر تصمیم گیـران، مدیـران دولتـی و خصوصـی و مـردم این اسـت کـه عرصه  های  _
طبیعـی ذخیـره زمیـن برای پروژه  های عمرانی، توسـعه ای و هر نوع سـودجویی آن هاسـت و ارزش 
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خدمات زیسـتی آن داسـتانی بیش نیسـت و این ناشـی از بی دانشـی این جامعه اسـت.
فشـار مضاعـف بـر دسـتگاه  های متولی؛ سـازمان جنگل ها و مراتع و سـازمان محیط زیسـت عماًلً  _

آن هـا را بـه انفعـال کامل کشـانده اسـت به طوری که نقش پیوسـت محیط زیسـت پروژه  هـا صرفاً 
یک امر تشـریفاتی اسـت.

راهبرد پیشنهادی در راستای متوقف کردن تغییر کاربری عرصه  های طبیعی کشور:  �

بازنگـری در قوانیـن، مقـرارت و سیاسـت  ها در راسـتای ایجـاد محدودیت جدی در تغییـر کاربری  _
اراضـی توسـط بخـش معـادن، ممنوعیـت کامـل معـادن در مناطـق حفاظت شـده و رویشـگاه 
گونه  هـای گیاهـی انحصـاری کشـور  و تـالش جـدی بـرای احیـای معـادن متروکـه و غیـر اقتصادی

ممنوعیت کامل تغییر کاربری عرصه  های طبیعی برای توسعه زمین  های کشاورزی _
احیای دیمزار های کم بازده ) با بارندگی کم تر از 250 میلی متر(، اراضی دیم با پتانسیل فرسایشی  _

 بـاال ) شـیب بـاالی 12 درصـد( و مـزارع زیـر اشـکوب جنگل هـا بـا کاشـت گیا هـان علوف های و
 دارویـی بومـی، چنـد سـاله و مقـاوم بـه خشـکی در راسـتای کنتـرل فرسـایش در کوتـاه مدت و

بازگشت پوشش طبیعی مرتعی در دراز مدت
خروج کامل دام از جنگل  ها و کاهش فشار دام بر مراتع _
 احراز مالکیت ملی بر عرصه  های طبیعی کشور از طریق اجرای کامل کاداستر، ایجاد گارد حفاظتی _

مدرن و کارآمد و تقویت فرهنگ عمومی
توسعه عرصه  های حفاظتی و یا قرق کامل حداقل تا 30 درصد سطح رویشگاه  های طبیعی کشور _
تقویت جایگاه حقوقی و رسالت حفاظتی »پیوست محیط زیست« پروژه  های عمرانی و توسعه ای _
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در نهایــت پیشــنهاد رویکــرد مناســب اقتصــاد مقاومتــی جهــت حفــظ  �
ــور  ــی کش ــای طبیع محیط  ه

1- رشـد اقتصـادی و تولیـد ثـروت رویکـرد تجربه شـده جهانـی برای باال بـردن قـدرت انعطاف و  _
مقاومت اقتصادی یک کشـور در مقابل شـوک  های خارجی و داخلی محسـوب  می شود. تا زمانی که 
 ایـن رویکرد محور تصمیم گیری برنامه  های توسـعه کشـور نباشـد امکان موفقیـت اقتصاد مقاومتی

در حـد صفـر اسـت. قربانـی اولیـه عـدم موفقیـت تولیـد ثـروت ملـی عرصه  هـای طبیعـی کشـور 
اسـت. در کشـور های فقیـر بـه علـت ارتباط معیشـتی مـردم و طبیعت عمـده تخریب  ها با شـدت 

بیش تـری اتفـاق  می افتـد.
 2- در پنجاه سـال گذشـته توسـعه منابع محـور متکی بر نفت، معادن، زمیـن و آب عماًل منجر به _

 بحران  هـای محیط زیسـتی عمیقی شـده اسـت.با توجه به پدیـده تغییر اقلیـم، افزایش جمعیت و
 شـکنندگی اکوسیسـتم  های طبیعی کشـور، در اقتصاد مقاومتی باید از این رویکرد فاصله گرفت تا

ضمـن ترمیم خسـارت  های وارده، بتوان نقش حیاتی و پایـدار محیط  های طبیعی در حفظ جایگاه 
 تمدنـی ایـن سـرزمین را پررنـگ و تقویت نمود. ضمن حفظ ظرفیت نسـبی تأمیـن امنیت غذایی

توسـط بخـش کشـاورزی، بـرای تولیـد ثـروت و اشـتغال زایی ظرفیـت ملـی و فـرای ملـی بخش 
خدمـت کشـور مـورد توجـه و تمرکـز برنامه ریـزی باشـد. در ایـن راسـتا، ظرفیـت اقتصـادی 

گردشـگری و انتقـال کاال و مسـافر بسـتر مناسـب و پایـدار بـرای اقتصـاد مقاومتـی اسـت.






