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مقدمه 
در بررسی وضعیت محیط های طبیعی کشور، در فرایند توسعه باید 
نقش کلیدی چهار پدیده یا ابرچالش، مورد کنکاش و تحلیل قرار 
گیرد، این چهار پدیده در دو گروه »پدیده های طبیعی و پدیده های 

انسان ساخت« قرار دارند: 
الف( گروه پدیده های طبیعی: قلمرو بیابانی و تغییر اقلیم

ب( گروه پدیده های انسان ساز: مدیریت آب و تغییر کاربری اراضی 
بر  پدیده ها  این  تأثیرگذاری  و  کارکردها  از  علمی  شناخت  عدم 
برای  را  زمینه  گذشته،  دهه  چند  در  کشور،  طبیعی  محیط های 
شکل گیری چهار ابرچالش در منابع طبیعی و محیط زیست فراهم 
تحقیقات  مؤسسه  در  شده  انجام  وسیع  تحقیقات  در  است.  کرده 
جنگلها و مراتع کشور در مقیاس های ملی و منطقه ای، این فرصت 
شناخت،  علمی  به صورت  را  پدیده ها  این  بتوان  که  شده  فراهم 
زمینه ایجاد آنها را تحلیل کرد و د ر نهایت راهبردها و رویکردهای 
مدیریتی را در مقیاس توسعه ملی از یک سو و موضوع بایدها 
از سوی  طبیعی  محیط های  احیای  و  در حفاظت  را  نبایدها  و 
دیگر معرفی کرد. موضوع جدی که باید به آن توجه کرد اینکه، 
مشکالت  می دهند،  نشان  کشور  در  علمی  یافته های  مجموعه 
در  ریشه  عمدتًا  طبیعی  محیط های  بر  حاکم  بحران های  و 
در  آن  بر  حاکم  مدیریتی  نگرش  و  کشور  توسعه  برنامه های 
بحران ها  این  رد   پای  پیگیری  درواقع  دارند،  گذشته  دهه  پنج 
عدم  جمعیت،  افزایش  خطاست.  طبیعی،  محیط های  خود  در 
موفقیت در تولید ثروت، داشتن اقتصاد درون گرا، منابع محور 
مصرف گرایی  توسعه  آب،  و  زمین  معدن،  نفت،  به  وابسته  و 
تولید  ظرفیت  از  فراتر  جغرافیایی  سیاست  داشتن  وابسته، 
ملی و از همه مهم تر نادیده گرفتن ظرفیت محدود پایداری 
شکنندگی،  آب،  تولید  ازنظر  طبیعی  محیط های  بوم شناختی 
حساسیت رویشگاهی و تنوع زیستی، متغیرهایی هستند که 
زمینه پیدایش این ابرچالش ها را فراهم و در تشدید آثار آنها 
نقش بازی می کنند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، علی رغم 
تدوین و اجرایی شدن شش برنامه توسعه ای، در عمل یک 

رویکرد اقتصادی درون گرا، نازایا و وابسته به منابع طبیعی، پیگیری و 
تحت تحریم های شدید، شاید ناخواسته، بر کشور تحمیل شده است. 
این رویکرد، آسیب پذیری را در مقابل شوک های خارجی و داخلی 
را  کشور  اقتصادی  ساختار  انعطاف پذیری  ظرفیت  و  داده  افزایش 
بسیار پایین آورده است، در حالی که با توجه به محدودیت ها، امکان 
داشت.  وجود  کارآمدتری  توسعه ای  رویکرد  و  راهبرد  پیگیری 
اقتصاد مقاومتی در ایران، با اقتصاد درون گرا و منابع محور عجین 
یا حتی مترادف شده است. به طوری که برداشت اولیه این است که 
با تکیه بر منابع طبیعی می توان نیاز ملی را تأمین کرد و وابستگی 
به اقتصاد جهانی را به حداقل رساند. ماحصل این تفکر، وابستگی 
به فروش نفت، تأکید اغراق آمیز بر اهمیت اقتصادی معادن کشور 
و فشار مضاعف بر بخش کشاورزی برای اشتغال زایی و تأمین 
شکنندگی  چون  ابرچالش هایی  شکل گیری  است.  بوده  معیشت 
در مقابل پدیده تغییراقلیم، بحران آب، تغییر کاربری عرصه های 
بیابان زایی،  ژنتیکی،  تنوع  فرسایش  و  گونه ها  انقراض  طبیعی، 
در  و  و خاک  فرسایش آب  و  غبار، سیل  و  گرد  پدیده  ظهور 
رویکرد  نوع  این  حاکمیت  از  ناشی  اکوسیستم ها  زوال  نهایت 
در حالی که  است،  کشور  اقتصادی  و  توسعه  کالن  برنامه  در 
امکان جستجوی اقتصاد مقاومتی در ظرفیت سازی یا باال بردن 

پایداری اقتصاد ملی وجود داشت. 
اقتصاد  انعطاف پذیری  افزایش  مکانیسم  از  جهانی،  تجربه  در 
)Economic Resilience( یا اقتصاد منعطف به جای رویکرد 
استفاده   )Resistance Economy( مقاومتی  اقتصاد  ایرانی 
و  نگاه  در  تفاوت ها  به  توجه  بدون  دقت شود،  اگر  می کنند. 
یا اهداف سیاسی، در اهداف اقتصادی، این دو رویکرد به هم 
نزدیکند. در هر دو رویکرد حفظ پایداری اقتصاد، باال بردن 
با شوک های  بازسازی سریع در برخورد  انعطاف و ظرفیت 
ولی  می شوند.  محسوب  اصلی  اهداف  از  داخلی  و  بیرونی 
تفاوت اساسی این دو رویکرد در مکانیسم و به کارگیری نوع 
ابزار است. در نگاه جهانی با تکیه بر داشته های علم اقتصاد، 
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راهبرد و سیاست های تجربه شده اقتصادی، مالی و بانکی را 
مورد توجه قرار می دهند. ابزاری چون حفظ روند رشد اقتصاد 
)تولید ثروت(، تقویت پس انداز ملی، ظرفیت سازی و تشکیل 
در  محوری  رویکرد  برعکس  می شود،  گرفته  کار  به  سرمایه 
ایران، شناسایی منابع و مصرف آنها در برخورد با شوک های 
وارده بر اقتصاد کشور است. مثال روشن در تبیین این رویکرد، 
توجه به مدیریت منابع ارزی حاصل از استخراج و فروش نفت در 
یک دوره هشت ساله از سال 1384 تا سال 1392  است، با توجه 
به افزایش قیمت هر بشکه نفت تا 110 دالر، براساس اعالم اوپک، 
از طریق  طی هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، کشور 

میلیارد     578 از  بیش  نفت  صادرات 
بعضی  حتی  است،  داشته  درآمد  دالر 
را  عدد  این  اقتصادی  صاحب نظران  از 
باالی 700 میلیارد دالر می دانند، اگر با 
استفاده از تجربیات جهانی، از این درآمد 
نفتی به عنوان یک فرصت تاریخی برای 
از طریق  اقتصاد  مقاوم سازی  ایران، در 
تقویت پس انداز ملی، یا سرمایه گذاری 
در زیرساخت های تولید ثروت استفاده 
سال های  برای  تردید،  بدون  می شد، 
بعد، قدرت انعطاف پذیری اقتصاد ایران 
و  مختلف سیاسی  مقابل شوک های  در 
متأسفانه  ولی  تضمین می شد،  اقتصادی 
افزایش هزینه های دولت از یک  ضمن 
طرف و ایجاد جامعه مصرفی وابسته از 

اقتصاد منابع محور و بسیار  طرف دیگر، در عمل سبب تشکیل یک 
شکننده شد. البته باید اذعان کرد در پنجاه سال گذشته به دنبال ورود 
دولت ها  تمامی  رفتار  کشور،  اقتصاد  در  نفت  فروش  از  حاصل  ارز 
کم و بیش به همین روال بوده است. این زیاده روی در مصرف منابع در 
سایر بخش های اقتصادی چون معدن و کشاورزی هم رایج است و 
نتیجه ابتدایی آن تغییر کاربری اراضی رویشگاه های طبیعی کشور و 
بحران آب است. بنابراین، زوال رویشگاه های طبیعی و زیاده روی در 
بیابان زایی، تولید  مصرف آب، کشور را با چالش های محیط زیستی، 
گرد و غبار و سیل درگیر کرده است، که نه تنها کمکی به مقاوم سازی 
بیش از پیش  را  آن  محیط زیستی  بحران های  با  بلکه  نکرده،  اقتصاد 

متزلزل  کرده است. 
انجام پژوهش های گسترده  در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  با 
بیابانی در  کشور، تأثیر چهار پدیده عمده شامل »حاکمیت قلمروی 
هیدرولوژی  طبیعی  سیستم  خوردن  هم  »بر  اقلیم«،  »تغییر  کشور«، 
حوضه ها« و »تغییر کاربری عرصه های طبیعی کشور« بر محیط های 
طبیعی کشور بررسی و آشکار می شود تا بتوان بایدها و نبایدها را در 
برخورد با این عرصه ها، همچنین راهبردها و رویکردهای مناسب را 
برای مدیریت آنها در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و از همه باالتر در 

فرایند توسعه کشور مد نظر قرار داد.

با انجام پژوهش های گسترده  در مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تأثیر چهار 
پدیده عمده شامل »حاکمیت قلمروی بیابانی 
خوردن  هم  »بر  اقلیم«،  »تغییر  کشور«،  در 
و  حوضه ها«  هیدرولوژی  طبیعی  سیستم 
کشور«  طبیعی  عرصه های  کاربری  »تغییر 
بر محیط های طبیعی کشور بررسی و آشکار 
در  را  نبایدها  و  بایدها  بتوان  تا  می شود 
برخورد با این عرصه ها، همچنین راهبردها و 
رویکردهای مناسب را برای مدیریت آنها در 
چهارچوب اقتصاد مقاومتی و از همه باالتر در 

فرایند توسعه کشور مد نظر قرار داد.

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

این  زیر،  شرح  به  مطالعاتی  پژوهشی-  جامع  طرح  دو  اجرای  با 
قلمرو تعیین شد:

1- تعیین قلمروی جغرافیایی محدوده های بیابانی ایران
و  شیمیایی  فیزیکی،  خصوصیات  ناهمواری ها،  اشکال  تعیین   -2

مینرالوژیکی شنزارهای کشور
اقلیم،  مانند  مختلفي  عوامل  بیابان ها  عمومي  سیماي  در 
مشخصه هاي  و  خاک  زمین شناسي،  هیدرولوژي،  ژئومرفولوژي، 
طبیعي  بیابان هاي  محدوده  نظر  این  از  دارند.  دخالت  فلور  و  فون 
با در نظر گرفتن یک  تنها  را نمي توان 
تفکیک  و  مطالعه  محیطي  عامل  دو  یا 
کرد، زیرا براساس عوامل مورد  مطالعه 
نظر  در  بیابان  به عنوان  متفاوتي  مناطق 
گرفته مي شوند که در بسیاري از موارد 
توزیع  و  داشته  اندکي  مشترک  پوشش 
مکاني آنها نیز متفاوت است. به همین 
باید  بیابان  قلمروی  تعیین  براي  دلیل 
به صورت  که  زمین  علوم  از  دسته  آن 
پیدایش  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
دارند،  عهده  به  سهمي  بیاباني  شرایط 

مورد توجه قرار گیرند.
تلفیق نقشه های پنج عامل مورد مطالعه 
ایران،  بیاباني  شرایط  ایجاد  در  دخیل 
بیانگر آن است، مجموع سطوح بیاباني 
غیرمشترک  و  مشترک  از سطوح  اعم  یادشده  عوامل  پوشش  تحت 
معادل 90729000 هکتار است که این مقدار 55 درصد از مساحت 
ایران را در بر مي گیرد )شکل1(. همان طور که شکل 1 نشان می دهد 
بیابان هاي داخلي ایران محصور در بین دو رشته کوه زاگرس و البرز 
ایران پراکنده شده اند.  واقع در نواحی مرکز، مشرق و جنوب شرق 
پهنایي  با  غربي  شرقي-  نواري  به صورت  نیز  ساحلي  بیابان هاي 
نابرابر از بندر گواتر در مشرق تا خوزستان در جنوب غرب ایران 
در  دارند.  و خلیج فارس گسترش  عمان  دریاي  در سواحل شمالي 
آمار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سطح بیابان های 
ایران حدود 32 میلیون هکتار است. این آمار تنها سطح بیابان های 
در  تعیین کننده  عامل  پنج  تمامی  که  نشان  می دهد  را  کشور  مطلق 
تعیین  عالوه بر  بنایراین  دارند،  حضور  بیابانی  اکوسیستم  تشکیل 
نیز  کشور  مطلق  بیابان های  نقشه  شد  سعی  کشور  بیابانی  قلمروی 

مشخص شود.
از آنجایی که شرایط زیستی و اکولوژیک بیابان های ایران در گستره 
جغرافیایی مورد    نظر یکسان نیست، از نقشه سراسری بیابان های ایران 
مشترک  سطوح  بر  مشتمل  نقشه  این  که  شد  تهیه  دیگری  نقشه  نیز 
مناطق  بودن  بیابانی  در  که  عواملی  کلیه  یعنی  است،  عوامل  کلیه 
اشتراک دارند. این مناطق تحت عنوان بیابان مطلق نام گذاری شدند. 
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غیرممکن است یا به زمان طوالنی فراتر از مقیاس عمر انسان 
چهارچوب  در  بیابان ها  شکنندگی  این وجود،  با  دارند،  نیاز 
به نحوی که  است،  شده  گرفته  نادیده  کشور  توسعه  برنامه های 
اکثر این اکوسیستم ها در معرض تخریب قرار گرفته اند. توسعه 
اراضی کشاورزی وابسته به آب های زیرزمینی، برداشت معادن 
و ایجاد زیرساخت های توسعه ای حمل و نقل، چرای مفرط در 
باعث  بیابانی،  آبگیرهای  و  تاالب ها  شدن  خشک  و  مراتع 
تخریب و زوال این اکوسیستم ها شده است و این تخریب ها 
کانون های  مثل  بیابان زایی  از  ناشی  پدیده های  ظهور  زمینه 
گرد و غبار، فرو نشست زمین و تهدید سکونتگاه ها و مراکز 

تمدنی انسان را فراهم می کند.

راهبرد  مناسب ترین  بیابانی  اکوسیستم های  در 
مدیریتی، رویکرد حفاظتی است.

این  کرد،  رها  خود  حال  به  باید  را  طبیعت  ساده،  زبان  به 
رویکرد حفاظتی در کلیه بخش های اقتصادی باید مد نظر 
رویشگاه ها،  نوع  این  از  بهره برداری  ادامه  با  گیرد.  قرار 
بیشتر  مراتب  به  انسان  دخالت  از  ناشی  خسارت  میزان 

9  داد- تیر  1400

مساحی این نقشه نشان داد که سطحی معادل 27،850،000 هکتار 
در   بر   گرفته  مطلق  یا  سخت  بیابان هاي  را،  ایران  بیابانی  مناطق  از 
است. بیابان هاي واقعي یا مطلق شامل مناطقی است که منابع زیستي 
و  بوده  روبه رو  حاد  شرایط  در  محیطي  مختلف  محدودیت هاي  با 
بنابراین  به شدت محدود مي شود.  فرایندهاي زیستي  امکان توسعه 
آمار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنها این نوع بیابان 

را پوشش می دهد.

مناسب  راهبرد  و  بیابان ها  اکوسیستم  در  نبایدها  و  بایدها 
مدیریت آنها:

نتایج این دو طرح جامع پژوهشی- مطالعاتی نشان می دهد، حدود 
90 میلیون هکتار )و نه 32 میلیون هکتار( یعنی معادل 55 درصد 
اکولوژی،  در  است.  بیابانی  اکوسیستم  سیطره  تحت  سرزمین  این 

نظریه ای به شرح زیر وجود دارد:
اکوسیستم هایی که تحت حاکمیت دایمی و پایدار یک یا چند تنش 
یافته اند،  تکامل  از عوامل محیطی، شکل گرفته و  ناشی   )Stress(
در صورتی که تحت تأثیر پدیده های نوظهور طبیعی، یا دخالت انسان 
تخریب )Disturbance( شوند، امکان بازگشت آنها به حالت اولیه 

شکل 1- مجموع  سطوح بیابانی تحت پوشش عوامل پنج گانه اعم از سطوح مشترک و غیر مشترک 90 میلیون هکتار است که 55  درصد از مساحت کل ایران را در 
برمی گیرد.
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 -1 شرایط  این  در  است.  بهره برداری  از  حاصل  درآمد  از 
مناطق  یا  قرق شده  باید  طبیعی  از عرصه های  وسیعی  بخش 
شود،  محدود  باید  دام  چرای   -2 شوند،  اعالم  حفاظت شده 
با  به طور کلی ممنوع شود، 4- کشاورزی  3- کشاورزی دیم 
استفاده از آب های زیرزمینی محدود شود، 5- بخش عمده ای 
بعد از تأمین آب شرب  نادر یا زیر   زمینی  از آب های جاری 
دست کاری   -6 شود،  منظور  طبیعی  محیط های  حقابه  به عنوان 
طبیعت برای برداشت معادن، یا سایر زیرساخت ها در حد محدود 

در شرایط اجتناب ناپذیر انجام شود.
آنها  زیستی  تنوع  ظرفیت  بیابان ها،  اکوسیستمی  تنوع  به  توجه  با 
بسیار باال و ارزشمند است، به خصوص این نوع تنوع حیات زیستی 
ارزش  و  است   )Extremes( سخت  شرایط  در  تکامل  از  ناشی 
تنوع ژنتیکی آنها در آینده با توجه به پدیده تغییر اقلیم بسیار باال 

خواهد بود.

2. پدیده تغییر اقلیم و محیط های طبیعی 
صاحب نظران و پژوهشگران اجماع دارند که تأثیر عمده تغییر اقلیم 

بر محیط های طبیعی به صورت زیر خواهد بود:
1- افزایش درجه حرارت و به هم خوردن الگوی متداول بارندگی 

و تبعات آن در اکوسیستم های طبیعی
بحران  زمینه ساز  و  استحصال  قابل  آب  حجم  شدید  کاهش   -2

تمدنی
 )Habitat desiccation( 3- خشکی رویشگاه

4- جابه جایی اکوسیستم ها و گونه های گیاهی و جانوری
5- زوال اکوسیستم ها و انقراض گونه ها

امروزه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم ناشی از آن، بزرگ ترین چالش 
محیط زیستی  چالش های  سایر  که  می شود  قلمداد  بشر  زندگی  در 
دمای  آنومالی  روند  بررسی  است.  داده  قرار  خود  تحت الشعاع  را 
دارای  زمین  میالدی   70 دهه  در  که  می دهد  نشان  زمین  بلندمدت 
آنومالی منفی بود و گرایش به سرد شدن داشت، اما از دهه 80 به 
بعد آنومالی منفی دمای کره زمین کم شد و از سال 2000 به بعد 
آنومالی دمای خشکی ها نسبت  آنومالی مثبت مواجه شد.  با  زمین 
به آنومالی کل کره زمین مقادیر مثبت بیشتری را نشان می دهد. در 
نیمه خشک نظیر  عرض های جغرافیایی پایین تر و مناطق خشک و 
ایران و کل خاورمیانه آنومالی دما بیشتر از آنومالی دمای کره زمین 

است، در نتیجه اثرپذیری و آسیب پذیری بیشتری دارد.
گسترده ای  پژوهشی  طرح های  اقلیم،  تغییر  آثار  ارزیابی  به منظور 
پیش بینی  گیاهی،  پوشش  بر  اقلیم  تغییر  اثر  هستند؛  اجرا  حال  در 
این  از جمله  بیابان زایی  در  اقلیم  تغییر  نقش  آینده،  در  اقلیم  تغییر 
به تدریج،  تحقیقاتی،  پروژه های  و  طرح ها  این  نتایج  طرح هاست. 
ایران  طبیعی  محیط های  بر  اقلیم  تغییر  اثر  از  را  روشنی  تصویر 
نشان می دهند. برای آشکارسازی اثر تغییر اقلیم در حجم آب قابل 
کرخه،  بزرگ  آبریز  در سه حوضه  مطالعه جامع  کشور،  استحصال 
کارون بزرگ و زهره- جراحی در بخش زاگرس سفلی، که سطحی 

حدود 16 میلیون هکتار را پوشش می دهد، انجام شده است. برای 
وضعیت موجود و آینده از شاخص های استاندارد تعریف شده توسط 
سازمان جهانی هواشناسی با استفاده از نرم افزار ClimPACT، قابل 
اجرا در محیط برنامه نویسی R 2.10 استفاده شده است. تأثیر تغییر 
)شکل   نشان  می دهد  را  الگویی  و  نیست  ثابت  بارش،  روی  اقلیم 
به  بارندگی دوره خشک سالی دهه اخیر نسبت  2(، اگرچه متوسط 
در عمل  ولی  می دهد،  نشان  کاهش  درصد   17 گذشته حدود  دهه 
تبعیت  ترسالی  و  خشک سالی  چرخه  از  طبیعت  بارندگی  الگوی 
نشان  را  کاهش  یا  افزایش  از  مشخصی  روند  دما  مانند  و  می کند 
نمی دهد، بلکه با تغییر بر توزیع زمانی و فضایی و تغییر نوع بارش 
از طریق رخداد  بارش  بر شدت و مدت  تأثیر  به مایع و  از جامد 
می کند،  خودنمایی  سیل آسا  بارش های  و  شدید  خشک سالی های 
است.  دما  تغییرات  تأثیر  تحت  خود  بارش،  تغییرات  همین  اما 
از آنجایی که مهم ترین عنصر تغییر اقلیم، دما است و سایر پارامترها 
تابع آن هستند، بنابراین در ارزیابی و آشکارسازی تغییرات اقلیمی 
خود  به  را  ارزیابی  شاخص های  بیشترین  آینده  در  و  امروز  به  تا 
شدت  افزایش  در  مهمی  نقش  دما  افزایش  است.  داده  اختصاص 
خشک سالی  حدی  رخداد  بیشتر  وقوع  به  منجر  که  دارد  خشکی 
کاهش  بیابان زایی،  باعث  می تواند  دما  افزایش  همچنین  می شود، 
طوفان های  افزایش  در نهایت  و  خاک  رطوبت  کاهش  آب،  منابع 

گرد و غبار شود.
معرف  شاخص های  بر  اقلیم  تغییر  تأثیر  میزان  گزارش،  این  در 
و خشک سالی  باد  رطوبت،  بارش،  دما،  گروه  پنج  در  اقلیم،  تغییر 
بررسی شد. در ادامه، نتایج به دست آمده از بررسی روند وضعیت 
بررسی  می شود.  بیان  اقلیم  تغییر  معرف  شاخص های  موجود 
تغییرات زمانی- مکانی شاخص های حدی دما در وضعیت موجود 
 RCP 8.5 و   RCP 4.5 سناریوی  دو  تحت  و   )1951-2016(
)2100-2020( براساس داده های مشاهده شده و مدل های اقلیمی 
در سه حوضه آبریز کرخه، کارون و زهره- جراحی نشان داد، دما 
در طول دوره آماری افزایش یافته است )شکل 3( و روند افزایشی 
نتایج نشان  ادامه خواهد داشت. همچنین  آن در سناریوهای آینده 
داد آستانه های کمینه دما نسبت به بیشینه آن در وضعیت موجود با 

سرعت بیشتری در حال افزایش است )شکل 4(.
دوره  طول  آینده،  در  شده،  انجام  تحلیل های  بر اساس  به طور کلی، 
گرم سال در حال افزایش است و طول دوره سرد سال روند کاهشی 
تبخیر و تعرق و کاهش  باال رفتن میزان  به  خواهد داشت و منجر 
شد.  خواهد  آبی  ذخیره  کاهش  برای  دلیلی  نیز  و  خاک  رطوبت 
از این رو افزایش دما و پتانسیل تبخیر و تعرق به علت کمبود آب، 
منجر به کاهش پوشش گیاهی و رطوبت خاک و در نهایت افزایش 
با  مرتبط  نواحی  در  دما  افزایش  می شود.  غبار  و  گرد  طوفان های 
مشکالت  هستند،  برف  شکل  به  بیشتر  بارش ها  که  سر حوضه ها، 
زیادی را ایجاد خواهد کرد، زیرا با کاهش برف، منابع آب به شدت 
خواهند  کاهش  شدت  به  زیرزمینی  آب  منابع  و  شده  آسیب پذیر 
اجتماعی–  و  محیط زیستی  تاب آوری  نهایت  و   )5 )شکل  یافت 
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آبخیزتغییرات روند و معنی داری متوسط دمای بلندمدت سھ حوضھ 
زھره -کارون، کرخھ و جراحی 

Series1 mu1 = 15/991 mu2 = 17/151 Linear (Series1)

شکل 2- روند بارندگی حوضه های آبریز کرخه، کارون بزرگ و زهره- جراحی در پنجاه سال گذشته

شکل 3- تغییرات متوسط درجه حرارت در سه حوضه کرخه، کارون و زهره- جراحی



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 12

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400

Se
ri

es
1

 تغییرات روند و معنی داری متوسط حداقل دمای سالنھ باندمدت سھ حوضھ آبخیز
زھره -کارون، کرخھ و جراحی

Series1 mu1 = 8/320 mu2 = 9/607 Linear (Series1)

شکل 4- روند تغییرات متوسط درجه حرارت کمینه در 50 سال گذشته
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شکل 5- روند تغییرات دبی آب رودخانه کرخه در 50 سال گذشته
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با چالش های جدی  را  مطالعه  مورد   منطقه  اقتصادی 
مواجه خواهند کرد.

ماحصل تغییر اقلیم در شاخص های محیطی سه 
زهره-  و  بزرگ  کارون  کرخه،  آبریز  حوضه 

جراحی
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، تغییر اقلیم با 
اتفاق می افتد  افزایش متوسط درجه حرارت  محوریت 
آبریز حدود  این سه حوضه  و در 50 سال گذشته در 
1/1 درجه سانتی گراد به متوسط درجه حرارت افزوده 
شده است. این افزایش در متوسط درجه حرارت کمینه 
خیلی بارزتر است. این افزایش نقش کلیدی در ماحصل 
آورد آبی حوضه دارد. افزایش تبخیر و تعرق در فصل 
خط  رفتن  باال  و  باران  به  برف  از  بارش  تبدیل  سرما، 
در  بارندگی ها  سهم  می شود  باعث  کوهستان ها  در  برف 
الگوی  یا  یابد،  آبی چشمه ها و رودخانه   ها کاهش  آورد 
آورد آبی رودخانه ها تغییر یابد و به تدریج رودخانه های 
دائمی به رودخانه های فصلی تبدیل شوند. اگر به الگوی 
طبیعی  چرخه  از  شود  دقت  حوضه ها  این  در  بارندگی 
مشخصی  روند  و  می کند  تبعیت  ترسالی  و  خشک سالی 
دبی  ولی  نمی دهد.  نشان  گذشته  سال   50 این  در  را 
رودخانه های کرخه، کارون و زهره- جراحی روند رو به 

تحت  بیشتر  رودخانه ها  آورد  بنابراین  می دهند.  نشان  را  کاهشی 
نقشه های خشک سالی  تهیه  در  است.  افزایش درجه حرارت  تأثیر 
افزایش درجه  نقش   SPEI SPI  و  از دو شاخص  استفاده  با  نیز 
حرارت از میزان بارندگی در تشدید خشک سالی پهنه ها، پررنگ تر 
زیر  به صورت  حوضه  این  ساله   50 مطالعه  نتایج  بنابراین  است. 
خالصه می شود. پژوهش و مطالعه سایر نقاط ایران نیز این الگوی 

تغییرات را تأیید می کند.
حرارت  درجه  متوسط  افزایش  اقلیم  تغییر  شاخص  مهم ترین   .1

)به خصوص درجه حرارت کمینه( است.
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

مهم ترین راهبرد در مواجهه با تغییر اقلیم، پذیرش رویکرد سازگاری با 
این پدیده طبیعی است. ضمن تدوین بسته راهبردی و عملیاتی سازگاری 
در کلیه بخش ها، مهم ترین اقدام در این ارتباط، متعادل  سازی حقابه 
استحصال  قابل  به کاهش آب  با توجه  اقتصادی  بخش های مختلف 

کشور ناشی از پدیده تغییر اقلیم است.

ب- پدیده های انسان ساخت:
3- به هم خوردن سیستم طبیعی هیدرولوژی حوضه های 

آبریز
نشان  می دهد،  ایران  فالت  در  و آب  انسان  ارتباط  تاریخی  تصویر 

 شکل 6- تغییر سرانه آب قابل استحصال در مقیاس جهانی از سال 1960 میالدی
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در گذشته پراکنش سکونتگاه ها و بزرگی جمعیت آنها ارتباط 
داشته  سرزمین  این  آبی  منابع  کمیت  و  پراکنش  با  معنی داری 
است. استفاده ثقلی از رودخانه ها و داشتن نوعی سطوح آبگیر 
ابتدایی در پایین دست چشمه ها و برداشت متعادل از آب های 
زمینه  قنات،  از روش های سازگار چون  استفاده  با  زیرزمینی 

ارتباط پایدار انسان و منابع آبی را فراهم  می کرد.
وقوع پدیده هایی همچون:

1- افزایش جمعیت

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

3- ظهور کالن شهرها و مراکز متمرکز کشاورزی و صنعتی 
ناشی از رویکرد توسعه ای غلط، ناپایدار و نامتعادل، عدم آگاهی از 

فرایند حاکم بر طبیعت و خروجی اجتناب ناپذیر متغیر زمان است.
افزایش جمعیت خود به  تنهایی مؤلفه مادر است. شاخصی تحت عنوان 
سرانه آب )براساس میزان آب قابل استحصال(  می تواند موقعیت هر 
تعیین کننده در توسعه  متغیر  به عنوان  نظر جایگاه آب  از  سرزمین را 
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شکل 7- تغییرات در منابع آب های زیرزمینی )باال( و کاهش تدریجی آبدهی چشمه ها )پایین(
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آن مشخص کند. در شکل 6، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان 
است.  کرده  محاسبه  را  جهانی  مقیاس  در  آب  سرانه   ،)FAO( ملل 
به طوری که از سال 1960 تا 2015 سرانه آب از 13403 مترمکعب 
از نصف رسیده است.  کمتر  یعنی  متر مکعب  به 5932  فرد  برای هر 
دقت کنیم اگر قرار بود سرانه آب در ایران براساس متوسط جهانی 
باید در حال حاضر جمعیت آن حدود 21  در سال 2015  می بود، 

میلیون نفر باشد. 
برای محاسبه سرانه آب در ایران  می توان براساس دو سناریو عمل 
حدود  درازمدت  متوسط  براساس  ایران  استحصال  قابل  آب  کرد؛ 
با  کشور  آب  سرانه  سناریو  این  در  است،  مترمکعب  میلیارد   126
متر مکعب  می شود،   1518 با  برابر  نفر  میلیون   83 حدود  جمعیت 
رودخانه  آبی  آورد  کاهش  و  اقلیم  تغییر  به  توجه  با  در حالی که 
میلیارد   88 عدد  به  نیرو  وزارت  محاسبه  بر اساس  اخیر  دهه  در 
مترمکعب رسیده، یعنی حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است. در 
این سناریو عدد سرانه آب کشور حدود 1060 مترمکعب محاسبه 
 می شود. در رابطه با دو شاخص 1700 مترمکعب و 1000 مترمکعب 
سرانه آب بین پژوهشگران و کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد، که 
از عدد 1700 عبور کند، آن کشور در  اگر در کشوری سرانه آب 
ردیف کشورهایی قرار می گیرد که با پدیده استرس آب روبه رو شده 
است، حال اگر این عدد به کمتر از 1000 مترمکعب برسد، کشور 
World Re- )وارد دوران بحران آب  می شود. انستیتو جهانی منابع 

sources Institute(، که نتایج آن در سایت بلومبرگ منتشر شده 
رتبه بندی  شده اند،  آب  بحران  دوران  وارد  که  را  کشورهایی  است، 
کرده است. براساس این رتبه بندی، ایران در بین تمامی کشورها، در 

جایگاه چهارم دنیا قرار گرفته است. بنابراین، تنها با در نظر گرفتن 
فاکتور جمعیت، ایران وارد دوران بحران آب شده است. 

است.  کشور  اقتصادی  بخش های  حقابه  بحث  دیگر  مهم  موضوع 
کشور  تولید  میزان  کشاورزی  جهاد  وزارت  رسمی  آمار  براساس 
در سال زراعی 1397-1396 برابر با 117 میلیون تن بوده است، 
مهندسی،  و  فنی  تحقیقات  مؤسسه  محاسبه  و  مطالعه  براساس 
بهره وری آب در بخش کشاورزی حدود )Kg/m3( 1/45 است، با 
توجه به این شاخص، سهم حجم آب مصرفی بخش کشاورزی با در 
نظر گرفتن 126 و 88 میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال حدود 
64 و 91 درصد  است، اگر به این درصد، سهم مصرفی آب شرب 
شهروندان و صنعت را اضافه کنیم، میزان آب مصرفی در ایران در 
این  نتیجه  به 105 درصد هم  می رسد.  سال های خشک سالی حتی 
حقابه  حذف  و  زیرزمینی  آب های  منابع  تخلیه  مضاعف،  برداشت 

محیط های طبیعی  است. 
برداشت  زمینه  آبریز،  حوضه های  آبدهی  ظرفیت  از  بیشتر  مصرف 
نامتعادل از منابع آب های زیرزمینی عالوه بر تخلیه این منابع، زمینه 
فرونشست زمین را نیز فراهم می کند و سبب خشک شدن چشمه ها 
و قنوات  می شود )شکل 7(. خشک شدن چشمه ها و کاهش آبدهی 
آنها همراه با تغییر الگوی بارندگی عماًل رودخانه های دائمی را به 

سمت فصلی شدن سوق  می دهد.
 ظهور کالن شهرها و مراکز متمرکز کشاورزی و صنعتی بدون توجه 
را  متمرکز و کالن آب  تقاضای  آبدهی حوضه ها، زمینه  به ظرفیت 
از  بیشتر  آب  تقاضای  و  مراکز  این  شکل گیری  است.  کرده  فراهم 
تخلیه  عالوه بر  دارند،  قرار  آنها  محدوده  در  که  حوضه ها  ظرفیت 

شکل 8- تغییرات سطوح آبی هورالعظیم در 40 سال گذشته
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آب آنها، پدیده انتقال آب بین حوضه ای را نیز به وجود آورده 
و  کنترل  تکنولوژی  و  دانش  ابزار،  به  انسان  دسترسی  است. 
برداشت نامحدود و انتقال آب، این ناممکن ها را ممکن کرده 
دستاورد  یک  به عنوان  سدسازی  تکنولوژی  و  دانش  است. 
بشری و یک رویکرد اجتناب ناپذیر برای تأمین نیاز توده ای 
و کالن آب برای این مراکز، زمینه ساز به هم خوردن تعادل 
نامتعادلی،  این  قربانی  اولین  و  است  شده  حوضه ها  هیدرولوژیکی 
و  تاالب ها  به ویژه  طبیعی  محیط های  حقابه  حذف  یا  کاهش 
و  تاالب ها  این  سطح  کاهش   .)8 )شکل  است  سیالبی  دشت های 
اکوسیستم های  این  مرگ  عالوه بر  سیالبی،  دشت های  خشکیدگی 
ارزشمند طبیعی، زمینه شکل گیری کانون های ریزگرد و بیابان زایی 

را فراهم کرده است. 

شرایط حاکم بر مدیریت آب کشور و چالش های عمده
1- سرانه آب کشور در مقایسه با متوسط سرانه جهانی در شرایط 

بحران قرار دارد.  این شرایط، دائمی است و سخت تر  می شود.
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.

راهبردهای پیشنهادی برای متعادل سازی 
مصرف آب

اضطراری  دائمی-  شرایط  پذیرش   -1
مدیریت  فرایند  در  کشور  آبی  منابع 

توسعه ای کشور.
منابع  از  استفاده  برای  برنامه ریزی   -2
آبی کشور باید براساس ظرفیت آورد آبی 
باشد  گذشته  سال   15 خشک سالی  دوره 
که بتوان آثار ناپایداری ناشی از دوره های 
تولید  در چرخه  را  ترسالی- خشک سالی 
بحران  موضوع  و  رساند  حداقل  به  کشور 

آب را به صورت پایدار مدیریت کرد.
3- مدیریت حقابه بخش های مختلف اقتصادی در برنامه های آتی 
از  کشور  آبی  منابع  از  برداشت  میان مدت  در  که  باشد  به صورتی 

سقف 50 درصد عبور نکند. 
4- متعادل سازی برداشت از آب های زیرزمینی در اولویت مدیریت 

آب کشور باشد.
5- حقابه محیط های طبیعی فراتر از حقابه تاالب هاست، بنابراین، 
باید به صورتی محاسبه و تعیین شود که نیاز آبی تمامی اکوسیستم ها 

و  سیالبی  دشت های  رودخانه ها،  چشمه سراها،  آبخوان ها،  نظیر 
تاالب ها تأمین شود. 

6- انتقال آب بین حوضه ای )به عنوان آخرین گزینه( تنها برای آب 
شرب باشد.

4- تغییر کاربری عرصه های طبیعی کشور
تخریب  در  مادر  پدیده های  از  یکی  اراضی،  کاربری  تغییر 
مختلف  روش های  به  تخریب  این  است.  کشور  طبیعی  محیط های 

می افتد: اتفاق 
1- تغییر کاربری اراضی 

اکوسیستم ها به هم خوردن یکپارچگی   -2
کیفیت رویشگاه ها  کاهش   -3

در  عمده  سهم  کشور،  در  کشاورزی  و  معادن  اقتصادی  بخش  دو 
مضاعف  فشار  دارند.  کشور  طبیعی  رویشگاه های  کاربری  تغییر 
توسعه ای  باالدستی  اسناد  از  ناشی  تخریب،  در  بخش،  دو  این 
حمایت  و  کشور  اقتصاد  در  معادن  نقش  کردن  برجسته   است. 
بدون  بخش  این  شده،  باعث  حاکمیت،  ارکان  تمامی  همه جانبه 
فشارهای  اعمال  با  بیشتر  و  طبیعی  عرصه های  اهمیت  به  توجه 

به راحتی رویشگاه های طبیعی را در اختیار بگیرد.  همه جانبه 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  گزارش  آخرین  بر اساس 
استخراج  برای   )1386-1397  ( گذشته  سال  ده  در  کشور، 
 76 حدود  سطحی  با  درخواست  فقره   97760 حدود  معادن، 
درخواست  فقره   36506 با  درنهایت  و  استعالم  هکتار،  میلیون 
ساده،  زبان  به  است.  شده  موافقت  هکتار  میلیون   4/2 سطح  در 
در ده سال گذشته حدود 4/2 میلیون هکتار 
اراضی  کاربری  تغییر  جهت  مراتع،  سطح  از 
پیدا کرده است.  برای برداشت معادن، کاهش 
هکتار  میلیون ها  جدید،  سطوح  عالوه بر این 
تخریب  معدن  بخش  توسط  پیش از  این  نیز 
آورد  است،  این  اساسی  سؤال  است.  شده 
هکتار  میلیون ها  کاربری  تغییر  اقتصادی 
گزارش  بر اساس  است؟!  چقدر  کشور  مراتع 
اشتغال،  ایجاد  در  معادن  سهم  منتشر شده، 
حدود 0/44 درصد و در تولید ناخالص ملی 
سهم  این  است.  درصد   1/4 حدود   ،)GDP(
ثروت  تولید  و  اشتغال  ایجاد  معادن در  ناچیز 
با مجموعه خدمات حفظ آب و خاک، حفظ 
غیره  و  ریزگرد  پدیده  و  فرسایش  از  جلوگیری  زیستی،  تنوع 

مقایسه و قضاوت شود. اکوسیستم های طبیعی کشور،  توسط 
این بخش، اعالم  متولیان  از سوی  به تازگی ظرفیت معادن کشور، 
شده است؛ ایران در بخش معادن جزو 15 کشور نخست دنیاست. 
میلیارد   40 با  معدنی  امیدبخش  امروز حدود 15000 محدوده  تا 
تن ذخایر قطعی به ارزش 770 میلیارد دالر شناسایی شده است. 
این ظرفیت شناسایی  اگر بخش معدن کشور موفق شود کل  حال 

یکی  اراضی،  کاربری  تغییر 
تخریب  در  مادر  پدیده های  از 
است.  کشور  طبیعی  محیط های 
این تخریب به روش های مختلف 

اتفاق می افتد:
1- تغییر کاربری اراضی 

یکپارچگی  خوردن  هم  به   -2
اکوسیستم ها

3- کاهش کیفیت رویشگاه ها 
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شده را فعال و آن را برداشت کند،  تنها به دلیل 770 میلیارد دالر، 
بین می روند، گونه های گیاهی  از  همه رویشگاه های طبیعی کشور 
ایران تبدیل  و جانوری این سرزمین منقرض می شوند و در نهایت 
در این صورت،  فاقد حیات می شود.  و  لم یزرع، خالی  به سرزمینی 
به  آریایی ها  دوم  مهاجرت  ایران،  مردم  برای  باقی مانده  راه  تنها 
و  خیال پردازانه  پیش  بینی،  این  بود.  خواهد  دیگر  سرزمین های 
طبیعی  اکوسیستم های  تخریب  هم  امروز  همین  نیست.  افسانه ای 
انجام  حال  در  دائمی  و  ممتد  به طور  معدن  بخش  توسط  کشور 

است.
براساس تجربیات جهانی، راهبردهای مناسب و پایدار توسعه ای و 
تولید  توجیه  با  از مسیر تخریب سرزمین  امکان خروج  اقتصادی، 
ثروت و ایجاد اشتغال وجود دارد که باید مورد  توجه تصمیم گیران 

و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد:
سال   50 در  معادن  و  نفتی  منابع  بر  مبتنی  توسعه ای  رویکرد   •
گذشته نه تنها توسعه ای را به ارمغان نیاورده است، بلکه منجر به 

است. محیط زیستی شده  بحران های 
داخلی  نیازهای  تأمین  برای  تنها  معادن  باید  از ظرفیت  استفاده   •
باشد. در واقع صادرات مواد معدنی به منزله فروش خاک کشور و 

سهم نسل های آینده است.
• با استفاده از دانش و تکنولوژی، بهره وری معادن افزایش یابد.

و  تأسیسات  ساختمانی،  مواد  و  مصالح  بازیافت  فعال سازی  با   •
پروژه های  مورد نیاز  اولیه  مواد  از  عمده ای  بخش  غیره  می توان 

ساختمانی و عمرانی را تهیه کرد. 
اخذ  و  محاسبه  کشور  طبیعی  احیای عرصه های  در  معادن  سهم   •

شود.
ویژه،  اکوسیستم های  حفاظت شده،  مناطق  در  معادن  برداشت   •
در  و  نادر  انحصاری،  جانوری  و  گیاهی  گونه های  رویشگاه 

انقراض به طور کامل ممنوع شود. معرض خطر 
و  زراعت  به  مبادرت  انسان  که  روزی  کرد،  ادعا  بتوان  شاید 
تاریخ  در  طبیعی  رویشگاه های  تخریب  سرآغاز  کرد،  باغبانی 
دنیاست  کشورهای  اولین  از  ایران،  است.  بوده  بشری  تمدن 
انسان  درواقع  است،  گرفته  شکل  آن  در  تمدن  و  کشاورزی  که 
پرورش  به کشت، زرع و  ایران  بار در فالت  نخستین  برای  اولیه 
مهاجرت  می شود،  گفته  همچنین  است.  ورزیده  مبادرت  دام 
بهتر  زمین  جستجوی  در  و  دهقانی  مهاجرت  به عنوان  آریایی ها 
از  به عنوان یکی  به هر حال کشاورزی  بوده است.  برای کشاورزی 

شکل 9- حضور دام در داخل جنگل های زاگرس 
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بوده  اساس شکل گیری سکونت گاه ها  بشری،  تمدن  دستاوردهای 
و  تولید  ماحصل  نیز  شهرنشینی  تمدن های  آمدن  وجود  به  است، 
که  زمانی  تا  است.  کشاورزی  بخش  توسط  متمرکز  غذای  تأمین 
نیز  مراتع  و  جنگل ها  تخریب  میزان  بود،  محدود  انسان  جمعیت 
به چالش بکشاند. در قرن  نبود که محیط های طبیعی را  به حدی 
به  آن  موازات دسترسی  به  افزایش جهشی جمعیت  بیستم، شروع 
ابزار و تکنولوژی، قدرت تخریبی بخش کشاورزی را صد چندان 
کاربری  تغییر  توسعه یافته،  و  صنعتی  کشورهای  اکثر  در  کرد. 
سطح  در  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  در  طبیعی  عرصه های 
ادعا  راحتی  به  می توان  علت  همین  به  افتاد،  اتفاق  گسترده ای 
تغییر  مرتعی  اکثر رویشگاه های  اروپای مرکزی و غربی،  کرد، در 
کاربری داده شدند و جنگل های موجود بیشتر، جنگل های ثانویه 
فرایند،  این  توسعه  حال  در  کشورهای  در  محسوب  می شوند. 
سی  دهه  تا  ایران  در  افتاد.  اتفاق  بیستم  قرن  اواسط  از  بیشتر 
ابزارهای  با  سنتی  کشاورزی  وجود  به  توجه  با  شمسی،  چهل  و 
تخریب  روند  تغذیه،  از   نظر  کم مصرف  و  کم  جمعیت  ابتدایی، 
چهل  دهه  از  بعد  بود،  قابل اغماض  و  متعادل  مراتع  و  جنگل ها 
انتقال  با  اقتصاد کشور،  به  نفت  از فروش  ارز حاصل  با تزریق  و 
فنی  ظرفیت  کشور،  از  خارج  از  کشاورزی  تکنولوژی  و  ابزار 
رشد  و  جمعیت  افزایش  با  همراه  شد.  متحول  کشاورزی  بخش 
طبیعی  عرصه های  گسترده  تبدیل  زمینه  غذایی  مواد  برای  تقاضا 

طوفانی  شروع  این  و  شد  فراهم  باغی  و  زراعی  زمین های  به 
اتخاذ  انقالب،  از  بعد  بود.  کشور  طبیعی  رویشگاه های  تخریب 
صنعتی  بخش های  موفقیت  عدم  توسعه ای،  نامناسب  رویکردهای 
غذایی  امنیت  تأمین  اشتغال،  ایجاد  و  ثروت  تولید  در  خدماتی  و 
روستایی، شهرهای  معیشت جمعیت  تأمین  و  اشتغال زایی  بهانه  به 
کوچک و حاشیه نشینان کالن شهر ها، فشار مضاعفی بر شانه بخش 
مراتع، جنگل ها  گسترده  تخریب  زمینه  و  آوردند  وارد  کشاورزی 
کشاورزی  زمین های  توسعه  هدف  با  بیابانی  عرصه های  حتی  و 
مؤلفه های  نامناسب  کارکرد  شد.  فراهم  دیم زارها  به خصوص 
یک  به عنوان  زمین«  »فاکتور  جایگاه  ارتقای  و  کشور  اقتصادی 
عنصر سرمایه ای مزید بر علت شد، متأسفانه فرایند تخریب هنوز 

هم با سرعت باال ادامه دارد.
دام  خروج  عدم  و  مراتع  ظرفیت  از  بیشتر  دام  حضور  هم زمان، 
نوع  اقلیم،  تغییر  پدیده  تدریجی  آثار  و  اکوسیستم های جنگلی  از 
دیگری از تخریب را تحت عنوان پایین آمدن کیفیت رویشگاه های 
مطالعه  براساس  کرد.  فراهم  اکوسیستم  زوال  درنهایت  و  طبیعی 
بخش  در  مراتع  کیفیت  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
پیدا  پایینی زاگرس در 30 سال گذشته حدود 50 درصد کاهش 
سال ها  از  بعد  هنوز،  که  است  این  توجه  جالب  نکته  است.  کرده 
تجربه دامپروری علمی و مدرن در کشور، تکلیف دامداری صنعتی 
و متمرکز برای کاهش فشار به مراتع و جنگل ها روشن نشده است 

شکل 10- بریده ای از نقشه هوایی جنگل های هیرکانی که به علت فعالیت های انسانی با ایجاد حفره های گسترده یکپارچگی اکوسیستمی خود را از دست داده اند.
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)شکل 9(. 
رویشگاه های ماندابی کشور نظیر چشمه ها، رودخانه ها، دریاچه ها 
و تاالب ها، ناشی از مدیریت نامتعادل آب کشور، عالوه بر کاهش 
دست  از  شدت  به  را  خود  اکوسیستمی  کیفیت  و  ارزش  سطح، 
است،  آنها در جریان  احیای  برای  در کشور  که  داده اند و حرکتی 
در طول یک  تاالب،  که یک  زمانی  است.  علمی  ارزش های  فاقد 
ارزش  درواقع  دریافت حقابه، خشک  می شود،  به علت عدم  سال 
نتیجه،  در  می دهد،  دست  از  کامل  به طور  را  خود  اکوسیستمی 
اکوسیستم ماندابی  به منزله احیای  برای آبگیری،  بعدی  تالش های 
آن نیست، این نوع رویکرد احیا، اشتباه گرفتن تاالب با استخر آب 
اکوسیستم های  تدریجی  مرگ  زمینه  مدیریتی  رویکرد  این   است، 

ماندابی را فراهم  می کند. 
نقش توسعه زیر ساخت های عمرانی و صنعتی هم در به هم خوردن 
گاز،  انتقال  خطوط  است.  برجسته  بسیار  اکوسیستم ها  یکپارچگی 
توسعه  و  سو  یک  از  راه آهن  و  بزرگراه ها  جاده ها،  نیرو،  و  نفت 
دیگر،  از سوی  و شهری  روستایی  و سکونتگاه های  مراکز صنعتی 

کشور،  مراتع  و  جنگل ها  کردن  تکه تکه  با 
محیط های  زوال  و  تخریب  در  را  خود  سهم 
ایفا  می کنند )شکل 10(. مطالعه  طبیعی کشور 
توسط  هیرکانی  ارزشمند  جنگل های  گسترده 
تحقیقات  مؤسسه  جنگل  بخش  پژوهشگران 
جنگلها و مراتع کشور نشان  می دهد، عالوه بر 
دیگری  پدیده  جنگل ها،  این  سطح  کاهش 
حفره های  درواقع  است،  وقوع  در حال  نیز 
گسترده و پراکنده تخریبی در داخل پهنه های 
به  را  آنها  اکوسیستمی  ارزش  رویشگاه،  این 

شدت پایین آورده است.
کاهش  طریق  از  چه  عوامل  این  تمامی  نقش 

یکپارچگی  نابودی  طریق  از  چه  و  طبیعی  محیط های  سطح 
زمینه  عرصه ها،  کیفیت  کاهش  مهم تر  همه  از  و  آنها  رویشگاهی 
آمدن  پایین  فراهم  می کنند.  را  اکوسیستم ها  این  تدریجی  زوال 
به تدریج  خاکی  و  آبی  فرسایش  شروع  و  رطوبت  جذب  ظرفیت 
طبیعی  احیای  و  زادآوری  قدرت  رویشگاه ها  این  باعث  می شود 
زوال  پدیده  ظهور  با  شرایط  این  در  که  بدهند،  دست  از  را  خود 
بافرکنندگی در  از دست دادن قدرت  از یک طرف و  اکوسیستم ها 
از  ناشی  دیگری  آثار  دیگر،  طرف  از  غبار  و  گرد  و  سیل  مقابل 
ویرانگر  سیل های  ظهور  می کند.  کشور  طبیعی  محیط های  تخریب 
یا طوفان های گرد و غبار، ناشی از همین تخریب هاست. در چند 
کشور،  در  خاکی  و  آبی  فرسایش  شدید  افزایش  با  اخیر،  سال 
از  و  قارچ ها  نماتدها،  باکتری ها،  از  اعم  زنده  موجود  میلیاردها 
همه مهم تر کلنی های میکوریزی، بدون اینکه شناخته شوند، از بین 
قارچ  و  نماتد  باکتری،  گونه  هزاران  خاک  گرم  یک  در   می روند. 
است.  انسان  درک  ظرفیت  از  فراتر  آنها  شمارش  که  دارد  وجود 
این موجودات ریز جزو چرخه اصلی حیات در دل خاک هستند 

وابسته  چرخه ها  این  به  انسان ها  و  جانوران  گیاهان،  حیات  و 
هستند.

به  بر رویشگاه های طبیعی کشور  در کل شرایط حاکم 
قرار زیر است:

به  مراتع(  )به خصوص  کشور  طبیعی  عرصه های  کاربری  تغییر   •
نقش  بیشترین  دیم زارها  توسعه  و  معادن  دارد. بخش  ادامه  شدت 

را در تغییر کاربری اراضی دارند. 
توسعه  در نتیجه  طبیعی  اکوسیستم های  یکپارچگی  رفتن  بین  از   •
سکونت گاه ها  توسعه  و  نفت  گاز،  نیرو،  انتقال  سیستم  جاده ها، 

اتفاق  می افتد.
دو  نقش  رویشگاه ها  کیفیت  کاهش  و  اکوسیستم ها  زوال  در   •

موضوع تغییر اقلیم و چرای دام پررنگ  است.
• مدیریت ناپایدار آب کشور زمینه زوال و انقراض رویشگاه های 

ماندابی را فراهم کرده است.
گونه ها  انقراض  به  منجر  اراضی  کاربری  تغییر  پر سرعت  روند   •
نادر  و  انحصاری  گونه های  به ویژه 
است  به  حدی  انقراض  سرعت   می شود. 
ژنتیکی  تنوع  فرسایش  نظر  از   کشور  که 
گرفته  قرار  برگشت  غیر قابل  مسیری  در 
در  کس  هیچ  دغدغه  پدیده  این  و  است 

نیست. کشور 
مدیران  تصمیم گیران،  بر  حاکم  فرهنگ   •
که  است  این  مردم  و  خصوصی  و  دولتی 
برای  زمین  ذخیره  طبیعی  عرصه های 
نوع  هر  و  توسعه ای  عمرانی،  پروژه های 
خدمات  ارزش  و  آنهاست  سودجویی 
این  و  نیست  بیش  داستانی  آنها  زیستی 

ناشی از بی دانشی این جامعه است.
• فشار مضاعف بر دستگاه های متولی، سازمان جنگل ها، مراتع و 
انفعال کامل  به  آنها را  آبخیزداری کشور و سازمان محیط زیست، 
پروژه ها،  محیط زیستی  پیوست  نقش  به طوری که  است،  کشانده 

امر تشریفاتی است. تنها یک 

کاربری  تغییر  کردن  متوقف  برای  پیشنهادی  راهبرد 
کشور طبیعی  عرصه های 

• بازنگری در قوانین، مقررات و سیاست ها برای ایجاد محدودیت جدی 
در تغییر کاربری اراضی توسط بخش معادن، ممنوعیت کامل فعالیت 
معادن در مناطق حفاظت شده و رویشگاه گونه های گیاهی انحصاری 
غیر اقتصادی. و  متروکه  معادن  احیای  برای  جدی  تالش  و  کشور 

توسعه  برای  طبیعی  عرصه های  کاربری  تغییر  کامل  ممنوعیت   •
کشاورزی. زمین های 

• احیای دیم زارهای کم بازده ) با بارندگی کمتر از 250 میلی متر(، 
و  12 درصد(  باالی  باال )شیب  پتانسیل فرسایشی  با  دیم  اراضی 

روند پر سرعت تغییر کاربری 
گونه ها  انقراض  به  منجر  اراضی 
به ویژه گونه های انحصاری و نادر 
 می شود. سرعت انقراض به  حدی 
فرسایش  نظر  از   که کشور  است 
تنوع ژنتیکی در مسیری غیر قابل 
این  و  است  گرفته  قرار  برگشت 
در  کس  هیچ  دغدغه  پدیده 

کشور نیست.
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است.  کشور  طبیعی  عرصه های  ملی،  ثروت  تولید  موفقیت  عدم 
در کشورهای فقیر به علت ارتباط معیشتی مردم و طبیعت، عمده 

می افتند. اتفاق  بیشتری  شدت  با  تخریب ها 
.

نفت،  بر  متکی  منابع  محور  توسعه  گذشته  سال  پنجاه  در   -2  •
محیط زیستی  بحران های  به  منجر  عمل  در  آب،  و  زمین  معادن، 
افزایش جمعیت  اقلیم،  تغییر  پدیده  به  توجه  با  است.  عمیقی شده 
رویکرد  این  از  باید  کشور،  طبیعی  اکوسیستم های  شکنندگی  و 
نقش  بتوان  وارده،  خسارت های  ترمیم  ضمن  تا  گرفت  فاصله 
این  تمدنی  جایگاه  حفظ  در  طبیعی  محیط های  پایدار  و  حیاتی 
نسبی  ظرفیت  حفظ  ضمن  کرد.  تقویت  و  پررنگ  را  سرزمین 
ثروت  تولید  برای  کشاورزی،  بخش  توسط  غذایی  امنیت  تأمین 
فراملی بخش خدمات کشور مورد  اشتغال زایی، ظرفیت ملی و  و 
توجه و تمرکز برنامه ریزی باشد. در این راستا، ظرفیت اقتصادی 
برای  پایداری  و  مناسب  بستر  مسافر  و  کاال  انتقال  و  گردشگری 

.)11 است )شکل  مقاومتی  اقتصاد 

دارویی  و  علوفه ای  گیاهان  کاشت  با  جنگل ها  زیراشکوب  مزارع 
در  فرسایش  کنترل  برای  خشکی  به  مقاوم  و  چند ساله  بومی، 

کوتاه 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 
تقویت  و  کارآمد  و  مدرن  حفاظتی  گارد  ایجاد  کاداستر،  کامل 

عمومی. فرهنگ 
درصد   30 تا  حداقل  کامل  قرق  یا  حفاظتی  عرصه های  توسعه   •

سطح رویشگاه های طبیعی کشور.
• تقویت جایگاه حقوقی و رسالت حفاظتی »پیوست محیط زیست« 

پروژه های عمرانی و توسعه ای

برای  مقاومتی  اقتصاد  مناسب  رویکرد  پیشنهاد  در نهایت 
حفظ محیط های طبیعی کشور 

جهانی  شده  تجربه  رویکرد  ثروت  تولید  و  اقتصادی  رشد   -1  •
اقتصادی یک کشور در  انعطاف و مقاومت  باال بردن قدرت  برای 
مقابل شوک های خارجی و داخلی محسوب  می شود. تا زمانی که 
نباشد،  کشور  توسعه  برنامه های  تصمیم گیری  محور  رویکرد،  این 
اولیه  قربانی  است.  صفر  حد  در  مقاومتی  اقتصاد  موفقیت  امکان 

شکل 11- پایداری و سالمتی اکوسیستم ها


