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مقدمه:
درآناهمیتيدرجهکهاستیموضوعاتشمارِدرستیزطیمحویعیطبمنابعيپایدارشاخص

بهآندرشدهیادموضوعاتکهداردياجامعهینسبهرفاویآگاهازنشان،یمحیطزیستيجستارها
آنهامعاشکهآنهاییبرايوزیستمحیطوطبیعیمنابعيحوزهاندیشمندانبراي. استشدهکشیدهچالش

هايخسارتسالههرکهایرانمثلخشکیکشوردرآنهماستوابستهخاكوآبمنابعبهشدتبه
استفاده ازیسنتتفکريبه جايدید نگاه جدیباشود،میمتحملکسالیخشوزاییبیابانازرازیادي
يبرایطیمح, سالموپاكيهوانیتامجملهازدیگريمفاهیمو؛ه شودیاراشوندهتجدیدطبیعیمنابع
هرگونهلذا. ردیمورد توجه قرار گزندگیتداوموحیاتاستمرارِيبرايبسترواعصابتمددوتفرج
یو اجتماعیعیط طبیمحيداریبحران و ناپانهیزمکردنفراهممفهومبهمنابعنیایفیکویکمبیتخر

وپیشرفتسرعتکهپذیرفتبایدآمدهپیشيناپایدارازحاصلبحرانچراییدراکنون .بودخواهد 
يهااكپژووبازخوردهامشکالت،یبینپیشوکشفدرطبیعیزیستیمنابعيحوزهدانشمندانیکامیاب

آشکارا،گذشتهيدههسهطولدرویژهبهبشر،يفناورویعلميتوسعهيکنندهخیرهشتابازیناش
بسیارمشکالتبروزسرعتدیگرعبارتبه. استبودهساالرانهفنيخاکریزهاشتابناكتسخیرِازکندتر
ویارزیاب،يالگوسازافت،فراکاطالعات،يآورجمعاثرات،پایشزیست،محیطشناختسرعتازجلوتر
خطراتوهابحرانونیسرزمبیتخرعواملمجموعهیکليبندجمعک یدر . استبودهيریزبرنامه

:کردخالصهزیريحوزهپنجدرتوان یمراشناختیبومتعادليناپایدارکننده
؛)راهينقشهنبود(سرزمینهايحساسیتواستعدادهادقیقشناختعدم•
زیستیتولیدپایهمنابعانسانی،منابعازاعمسرزمیندرثروتتولیدمنابعبرنادرستیتمدیر•

ونفتمعادنوکانیمعادن(تجدیدغیرقابلطبیعیمنابعو) طبیعیگیاهیپوششوخاكآب،(
) گاز
سرزمینداريناپایبراقلیمتغییروخشکسالیمتقابلاثراتویژهبهطبیعی،هايمؤلفهيکاهندهنقش•

مرطوب،یو حتمرطوبمهینخشکتاخشکمناطقدر
نزدآنرویشیغیرهايمزیتبهباورعدموسرزمینبهمعیشتیرویکردسنتیتفکريغلبه•

هايسنجیمصلحتيبهانهبهمحیطیزیستمالحظاتاغلبذبحوگذارانسیاستوریزانبرنامه
اجتماعیواقتصاديسیاسی،

پایبنديعدموجامعیتازهابرنامهبرخورداريعدمریزي،برنامهنظامازکشوربرخورداريمرغبه •
روزمرگیویکدیگرازمنفکونگربخشیهايبرنامههمینحتیاجرايبهوقتمسؤلینازبرخی

. دانستزیستیمنابعحوزهدرهانابسامانیعاملبزرگترینبتوانشایدرا
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کیفیوکمیاُفتخیزي،سیلگرد و غبار، يبروز طوفانهاخاك،فرسایشتشدیدعواملنایکارکردبرآیند
ارمغانبهرافقروسرزمینغیرزیستیوزیستیتولیدتوانکاهشنهایتاًوزاییشوريآبی،هاياندوخته

بااست؛گرفتهتصوراقداماتیعواملاینيکاهندهوبازدارندهاثراتبامقابلهبرايهرچند. استآورده
باسرزمینزیستیتوانکاهندهعواملاثرسرعتتعادلعدمدلیلبهنخسترسدمینظربهوجود،این

،دیگر سوازاجراییهايبرنامهدرهمسوییوجامعیتازبرخورداريعدموسویکازبازدارندهاقدامات
ادامهافزونروزوتأملقابلشتابیباکانکماکشوردرسرزمینکاراییيکاهندهفرآیندهايصعوديروند
. استنبودهبرخوردارنیسرزمبیتخرجریانبازدارندگیبرايالزمتواناییازشده،انجاماقداماتوداشته

ترین وظایف هر هاي راهبردي، در شمار مهمترین و اصلیها و اولویتتوان گفت تعیین برنامهین رو میاز ا
تواند دستیابی به است که به مدد آن، هر سازمانی می» ي راهنقشه«ارد . راهبردها، همان سازمان نهادي قرار د

ترین شیوه تحقق بخشد.ست را با کمترین هزینه و مطمینآرمان و هدفی که براي خویش قایل شده ا

سندتدوینرویکرد نظري
گیري و استمرار گذار در شکلمهم و تاثیروضعیت منابع آب و بیابانزایی کشور، یکی از عوامل با نگاهی به 

نگر و همگرا نسبت به منابع زیستی شامل خاك، آب، هوا،وضعیت ناگوار فعلی؛ فقدان نگاه جامع ، همه سو
رو گیري، ایجاد ساختارها و اجرا است . از اینگذاري ، تصمیمزیست در فرایندهاي سیاستطبیعی و محیطمنابع

یزگرد در بررسی و مراحل تدوین راهبردها به این دو موضوع از منظر تخریب کارگروه مشورتی آب و ر
سرزمین و ناپایداري محیطی توجه ویژه داشته است. 

ویکپارچهمدیریتنظام"استراتژیکرویکردکشور،آبراهبردهايتدوینمراحلوبررسیدرکارگروه- 1
. استدادهقرارخودتوجهکانوندرراکشوریطیمحزیستواقلیمیشرایطباسازگارو"آبمنابعجامع

وبخشیتعادلآنوهدفداشتهنظرمدراآبمنابعمحیطیواجتماعیاقتصادي،ابعادتمامی،رویکرداین
آبیمنابعوضعیتبرتاملباداشتهسعیکارگروه. استایرانطبیعیهايمحیطوآبمنابعپایداريحفظ
آبیمنابعحوزهدرحاکمیتیکپارچهواثربخشنقشایفايوشرایطبهبودبرايبمناسراهکارهاییکشور

:  استبودهنظرمدزیراصلیهدفدورهیافتایندر.نمایدارائهرا
طبیعیهايمحیطپایداريبرمبتنیمدیریتوسیستمیالف: نگرش

موجودآبیمنابعکاراییافزایشوب: حفظ
"وین راهبردهاي مدیریت و مقابله با ریزگردها، کارگروه، رویکرد استراتژیک در بررسی و مراحل تد-2

را با نگاه پیشگیرانه همراه با کاهش "هاي طبیعیمحیطپایداريمدیریت مبتنی برو نگرش سیستمی
اقتصادي، اجتماعی و ساختاري،ابعاداثرات و سازگاري مورد توجه قرار داده است . این رویکرد ، تمامی

از هاي طبیعی و اکوسیستممنابعحفظ پایداريآن تعادل بخشی وهدف مسئله را مد نظر داشته وحیطی م
.استطریق اعمال مدیریت یکپارچه 
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شناسی تدوین سندروش
. شـد استفادهخبرگیپانلروشازآب و ریزگرد راهبرد آینده سندهايگزارشارائهوتدوینروندواجرادر
:گرفتانجامزیرقداماتافرایندایندر

.ملیسطحدرهبرياکارگروه رتشکیل
خبرگانپانلطریقازکشورآیندهنیازهايوهاچالششناسایی

خبرگیمیزروشطریقازگزارشتدوینواجرا
جهـت در) ها و مراتع کشورموسسه تحقیقات جنگل(سندفرماندهیستادپشتیبانیوحمایت

.گزاریهاسیاستوریزيبرنامهدرهایافتهونتایجگیريکاربه
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فصل اول

ي آب در ایرانهاو راهبردهاچالش
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:آبهاي چالش-1- 1
سر منشأ اصلی بطوریکه روبرو است اي هاي نگران کنندهها و چالشمنابع آب کره زمین در حال حاضر با بحران

هـا بـه دلیـل    بینی خشکسالیاگرچه پیشرود.بشمار میمحیطی آینده جهان هاي زیستبحرانیکی از بزرگ ترین
تغییرات غیر قابل پیش بینی آب و هوا دشوار است اما در طول سالیان گذشته بسیاري از دانشمندان نسبت به بروز 

مبود منـابع آب را سـبب کـاهش    که سازمان ملل متحد کو ظهور چنین مسایلی هشدارهاي الزم را داده اند. آنچنان
.هاي اخیر هشـدار داده اسـت  هاي کشاورزي اعالم کرده و متعاقب آن کاهش تولید مواد غذایی را نیز در دههزمین

زایـی،  چه بسا کمبود آب اثرات جانبی و غیر مستقیمی نظیر افزایش فقر و گرسنگی، تخریـب اکوسیسـتم ، بیابـان   
مـدیریت  ،خشکسـالی پدیده با بروز در ایران نیز ح جهانی را نیز در پی دارد. تغییرات آب و هوا و حتی تهدید صل

ها منابع آب به یکی از مهمترین مباحث رایج در سطح کالن کشور تبدیل شده و کارشناسان زیادي را در وزارتخانه
اي ه چـاره هاي کارشناسـی بـراي بـرون رفـت از ایـن بحـران را      هاي مختلف واداشته است تا با نشستو سازمان
.بیاندیشند

میلیـارد متـر   120، کشور ایران در حال حاضر داراي 1بر اساس آخرین آمار و ارقام ارایه شده توسط وزیر نیرو
بـر اسـاس بـرآورد    رسد. همچنـین  میلیارد متر مکعب آن به مصرف می96پذیر است که ساالنه آب تجدیدمکعب 

هـاي فـوق،   . با استناد بـه داده 2نفر گذر کرده استمیلیون 77مرزاز1393در سال مرکز آمار ایران، جمعیت ایران 
آید که نشاندهنده قرار متر مکعب بدست می1560سرانه آب ایران در حال حاضر و براساس شاخص فالکن مقدار 

دهد کـه نسـبت آب   . محاسبه انجام شده توسط شاخص سازمان ملل نیز نشان میگرفتن در مرحله تنش آبی است
درصـد از منـابع آب تجدیدپـذیر کشـور     80ساالنه است یعنی 0,8معادل شده به آب تجدید پذیر کشور مصرف 

آب نیز مدیریتالمللیبینشاخص مؤسسهشود این عدد نشان دهنده بحران شدید آبی در ایران است. برداشت می
اي در کشـور و طیـف   منطقـه صرفنظر از تفاوتهاي آشـکار . دهدوضعیت بحران شدید آب را براي ایران نشان می

گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریاي عمـان، نیمـه شـرقی کشـور از خراسـان تـا سیسـتان و        
بـه مراتـب   هـم  هاي مرکزي که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنها از میزان متوسط کشور بلوچستان و نیز حوزه

هاي آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله کم آبی خواهد بود. التر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سپایین
اي وجود ندارد. با به این ترتیب اینکه ایران در مرحله خطرناکی از نظر منابع آب قرار گرفته است هیچ شک و شبهه

در ی اسـت  رقم ثابتنیز تقریبا متوسط حجم کل آب ساالنه کشور توجه به ثابت بودن مقدار آب در چرخه طبیعت، 
آتی رو به فزونی هاي رشد جمعیت، توسعه کشاورزي، شهرنشینی و صنعت در سالدلیلتقاضا براي آب به حالیکه 

اي جز اصالح روشهاي مصرف آب وجود ندارد.است بنابراین چاره
92ود اسـت حـد  استفاده غیر منطقی از منابع آب در کشاورزي ایران یک حقیقت آشکار و انکار ناپذیر د گفت یبا

آنهـم بـه صـورت    میلیارد مترمکعب در سال) در بخش کشاورزي 86- 88(کشور درصد از مجموعه مصارف آب 

سایت الف- وزیر نیرو به نمایندگان مجلسمهندس چیت چیان گزارش -1
نفر می باشد77176930جمعیت ایران در این مقطع زمانی برابر با -2
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در بسـیار پـایین   دیو رانـدمان تول آبیـاري  تـوان بـه رانـدمان    بخشی از این موضوع را میشودمصرف مینامناسبی 
گرم کیلـو 0,8- 0,9تولید محصول حدوددرصد و راندمان35راندمان آبیاري در ایران حدود کشاورزي نسبت داد.

تولید میکمتر از یک کیلوگرم محصول با هر متر مکعب آبشود یعنی به ازاي مصرف یک تن آب برآورد می
کیلوگرم است.2,5تا 2متوسط دنیا در حالیکهشود 

ی حـاکی از  برآوردهـاي کارشناسـ  یند تولید تا مصـرف اسـت.   آفریعات محصول طیرفت و ضاگر هدریمشکل د
هاي زراعی، باغی، دام و طیور، شـیالت و  ست که این ضایعات بطور متوسط در بخش کشاورزي و زیر بخشااین

میلیون نفر 15تا 10تواند تامین کننده غذاي حدود مین مقداریکه اباشددرصد می17,8آبزیان بطور متوسط حدود 
درصـد آب  60حدودبدانیم شود کهی تاسف بارتر میاین وضعیت وقت،در کشور باشد. این یک روي سکه است

ب آهـاي  از دل سـفره 3هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق794بیش از بیاري این محصوالت را آاستحصالی براي 
ها چاهاند. این هزار حلقه آنها در مناطق ممنوعه حفر شده360که کشند (جداي از آبهاي سطحی) زیرزمینی باال می

کنند تا فقط آب را از دل نه روزي سهم قابل توجهی از انرژي برق و نفت و گاز این کشور را مصرف میبطور شبا
.زمین باال بکشند

رفـت آب  براساس گزارشات موجود میزان هدرشود. رفت زیادي دیده میدر مصارف شرب و صنعت نیز هدر
. باید 4هاي آبرسانی استتاسیسات آب و شبکهفرسودگی است که عمدتا ناشی از درصد30تا 28در ایران شهري 

در کنار کاهش کمیت منابع کم توجهی برخی از مصرف کنندکان آب شرب شهري را نیز به این مشکل اضافه کرد. 
هاي صنعتی، کشاورزي و شهري نیز از دیگـر عوامـل تهدیـد کننـده منـابع محـدود آب کشـور        آب، انتشار پساب

شـود ؛  گیرنـد،افزوده مـی  داد تاالبهاي ایرانی که در لیست سیاه مونترآل قـرار مـی  هر روز بر تعشوند.محسوب می
هـا در معـرض خشـک    آلودگیسایرها وها و فاضالبت نامناسب آب، ورود پسابیریهایی که به دلیل مدتاالب

رودخانه آلوده 163هاي کشور نیز وضعیت مناسبی ندارند بطوریکه حدود اند. رودخانهشدن و یا نابودي قرار گرفته
رودخانه به باالترین میزان رسیده است. در مصارف آب بـراي  70تا60در کشور شناسایی شده که درصد آلودگی 

شهرك آب تصفیه شده 16شهرك صنعتی موجود در کشور فقط 400از صنعت نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.
(recycling)بـار از طریـق بـازچرخش    16را تـا  هاي پیشرفته آب مصرفی در صنعت دارند از طرفی در کشور

.شودکنند در حالیکه در کشور ما با یکبار مصرف از دسترس خارج میاستفاده می
به دالیل مختلف از جمله کم شور دنیا،داخلی ایران و دومین دریاچه آبترین دریاچهبزرگدریاچه ارومیه، 

داث چندین سد بر روي رودخانه هاي ورودي و نیز تغییرات رویه آب از منابع زیرزمینی، احآبی، برداشت بی
به شوره زار تبدیل شد و خشکیده و سال گذشته قسمتهاي زیادي از آن طی چنداکوسیستم ناشی از احداث جاده، 

” آرتمیا“تنها جانور زنده داخل دریاچه که سخت پوستی به نام کهيبطورشوري آب نیز به شدت افزایش یافت

وزارت نيرو١٣٩٤-٩٥آمار سال - ٣
.درصد گزارش شده است12تا 9در دنیا آب شهري اتالف مقدار-4
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شورشدن اراضی کشاورزي هم بر شده است. ینمکيز منبع گرد و غبارهایده نیو سطوح خشکن رفتاست از بی
ها بدلیل برداشت بیش از اثر آبیاري نادرست اراضی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک و هم شورشدن آب چاه

بی البرز بوضوح قابل حد مجاز آب در بسیاري از مناطق از جمله استان فارس، خراسان، اصفهان و دامنه جنو
در تواننیز میرا ها رودخانهسیاست انقباضی و تغییر مسیر سرشاخهي ناشی ازپیش آمدهبحران مشاهده است. 

ي خوزستان، تاالب گاوخونی، بختگان، پریشان، ارومیه، مسیله و دشت منتهی به هورالحمار و هورالعظیم در جلگه
.عراق جستجو کرد خارج از تحمل منابع آب، بسیاري از نقاط و توسعه ناهماهنگ ان گفت توبه این ترتیب می

زیست، بلکه اقتصادي رو به رو کرده است. در این مناطق نه تنها تهدیدهاي محیط- کشور را با تهدیدهاي اجتماعی
غرب و ها، بروز ریزگردها در مناطق تهدید و تخریب تاالب. حیات اجتماعی نیز مورد مخاطره قرار گرفته است
شوندشناخته میزیست محیطی ناپایداري این از مصادیق اي نمونهجنوب کشور  . محیط يهاتیمحدودیبطور کل

اي و یت دیدگاههاي سازهمحاکو دیپلماسی نابرابر و غیر آمایشی آب در منطقه ،گسترش سدسازیها، یعیطب
تعادلومناسبعیتوزعدمشهرها،هیرویبتوسعهوگسترش،ییهواوآبمخاطراتوهاتنشغیرسیستمی،

یحکمرانخاك،وآبیحفاظتکردیروبدونیعمرانيهاطرحياجراتوسعه وآن،ازیناشمشکالتوتیجمع
ویعیطبطیشراباو مداخالت انسانی و اقتصاديتهایفعاليسازگارعدمویاصولریغيبرداربهرهآب،ناکارآمد
ن یمهمترن نظری. از ااستآوردهبوجودآب کشور يبراراياعمدهيتهایودمحدوتنگناهادار،یناپاتوسعه
ر برشمرد یتوان بشرح زیآب را ميهاها و چالشتیمحدود

تغییر اقلیم و اثرات آن.1
هاي کالن آبناهماهنگی سیاستنگري و بخشی.2
خشـک ها،درآبخوانینیزیرزممنابع آبزایی(افت کمی و کیفیتخریب سرزمین و تشدید فرایند بیابان.3

اراضی و ...)فرونشستفرسایش،تشدیدها ،و تاالبهادشتشدن
.برداري آب کشورحفاظت، احیاء، توسعه و بهرههايگذاري نامتوازن دراجراي طرحسرمایه.4
ونگهـداري استحصال،عرضـه، درآبمحیطیزیستوسیاسیامنیتی،اقتصادي،ارزشبهعدم توجه.5

آبمصرف
ارزشیابی و اثربخشیایی نظام جامع پایش،نظارت،نارس.6
سـازي  ینـد تصـمیم  آبرداري و مشارکت ضـعیف ذینفعـان در فر  بهرههايتشکلضعف فرهنگی، فقدان.7

هاي آب اجرا و نگهداري طرحریزي،،برنامه
ضعف در جامعیت، شفافیت و اجراي قوانین آب.8
ناوري، نقص آمار و اطالعات ادل اندك دانش و فجریان و تبناکافی بودن تحقیقات علمی،آینده پژوهی،.9

پایه 
ریزي و مدیریت آب   لحاظ نشدن ساختارهاي جمعیتی و تقاضا در برنامه.10
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راهبردها و راهکارها :-2- 1
نهـادي  وتـرین وظـایف هـر سـازمان    هـاي راهبـردي، در شـمار مهمتـرین و اصـلی     ها و اولویتتعیین برنامه

هـا و  هـاي اصـلی، رویکردهـا و فعالیـت    بی بـه اهـداف ضـروري و جهـت گیـري     یـا قرار دارد کـه بـراي دسـت   
ــاد الزم  ــی آن نه ــدامات اساس ــه اق ــا مجموع ــد،. راهبرده ــراي   ايان ــه ب ــت ک ــی اس ــدامات کل ــا و اق از رویکرده

هـاي اصـلی، رویکردهـاي مهـم و     گیـري باشـند. بـه عبـارتی دیگـر بـه جهـت      یابی به اهداف ضروري مـی دست
اسـاس  شـود. بـدیهی اسـت بـر    انـد، راهبـرد گفتـه مـی    ات اساسی که بـراي تحقـق اهـداف الزم   ها و اقدامفعالیت

بـه بیـان   کننـد.  این تعریف، راهبردها الزاماً متناسب بـا اهـداف بـوده و مسـیرهاي تحقـق اهـداف را روشـن مـی        
بـه  اسـت کـه   » ي راهنقشـه «هدف از جـنس مقصـد اسـت و راهبـرد از جـنس مسـیر. راهبردهـا، همـان         ترساده

سـت را بـا کمتـرین    تواند دسـتیابی بـه آرمـان و هـدفی کـه بـراي خـویش قایـل شـده ا         مدد آن، هر سازمانی می
هـا  هـا و رعایـت سیاسـت   تـرین شـیوه تحقـق بخشـد. در طراحـی راهبردهـا، توجـه بـه ارزش        هزینه و مطمـین 

.الزامی است
ــا یکــدیگر بــراي تحقــق  اي از عملیــات و خــدمات مختلــف اســت کــه در ارت مجموعــهنیــز راهکارهــا؛  بــاط ب

شــوند. معمــوالً هــر برنامــه اجرایــی، خــود حــاوي  هــاي مشــخص در چــارچوب راهبردهــا تنظــیم مــیهــدف
ــا و خــط مشــیاهــداف، سیاســت ــی و طــرحه ــه   هــاي اجرای ــات اســت ک ــراي انجــام عملی هــاي مشــخص ب

.هاي اجرایی مسئول برنامه آنها را تهیه خواهند کرددستگاه

:1کالنراهبرد
هاي آبخیزبرمبناي مدیریت جامع حوزهسازمانی آبساختاراصالحوبخشی سجامان

:(راهکارها)اقدامات
کشورمختلفهايبخشدرافزاییهموهماهنگیيارتقا،سیاستگذاري.1
مدیریت نهادهاي ساختاري مرتبط با آب حدودتعیین.2
مقررات آبوقوانینکردنروزآمدوسازيساده،سازيیکپارچهاصالح،بازنگري،.3
تقاضاهدف مدیریتباآبملیحسابداريایجادوکشورآبمنابعتخصیصساختاربهبودواصالح.4

آبکارائیشاخصارتقاءو
آبمنابعکالنیزيبرنامهوسیاستگذاريعلمیراهبردي به منظور هدایتشورايتشکیل.5
کردن نقشه راه آب (راهبرد آینده آب )اجراییسیاستگذاريرايبالزموکارسازطراحی.6
راهبردهاوهاسیاستبامتناسب،تجهیزاتوامکاناتها،زیرساختسازيمتوازنوتوسعه.7
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سازمانهاي مردم نهاد و جوامع محلی سهموغیردولتی از طریق پویاسازي نقشبخشتوانمندسازي.8
تسهیلزیست واي سازگار با توسعه و محیطهاي ملی و منطقهها و پروژهطرحعتباراتاکردنهدفمند.9

مالیسازوکارهاي
غیردولتیبخشگذاريسرمایهافزایشبرايقانونیتسهیالتایجاد.10
آبریزهايدر حوضهبه هم پیوستهمدیریترویکردباآببخشسازمانیساختاراستقراروارتقاء.11

2کالنراهبرد
هاي آبخیزسامانهها واولویت بخشی به حفاظت، ذخیره و انباشت آب در آبخوان

:(راهکارها)اقدامات
اي محض همچون سدسازي پرهیز از تفکر سازه.1
وزیرزمینیهاي آبسفرهمنفیبیالنکاهشهدفباآبتقاضايوعرضهدربخشیتعادلوپایداري.2

آبکیفیشاخصافزایش
شـرایط اقلـیم و بـا سـازگار کشوریزخآبهايحوضهازبرداريهبهروتوسعهریزي،برنامهنظاماستقرار.3

اقلیمتغییرازحاصل
شدةریزياقدامات برنامهانجامباآبمنابعتغذیهوگیاهخاك،حفاظتمؤثرمدیریتامردرهماهنگی.4

ذیربطنهايسازماباهمکاريباآبخیزداري

3کالنراهبرد
مسلط جامعهگفتمانبهآنتبدیلومعارف عمومی استفاده بهینه از آب توسعه فرهنگ و

:(راهکارها)اقدامات
هاي دینی و فرهنگیآب با تکیه بر آموزهمصرفلهمقوبهمحیطیزیستنگاهتقویت.1
از مدرسه تا جامعه عمومسطحدرشورآبی کمنابععمومی حفاظت ازسازيفرهنگ.2
علمیمناظراتوتفکرهايکانون،آزاداندیشیهايکرسیاز طریقعلمی پیرامون آبفضايگسترش.3

عالمانه؛نقدپذیريواحسنجدالبرمبتنی
اهدافپیشبردرايبهارسانهظرفیتازاستفاده.4
پویاوفعالايدبیرخانهتعیینبا"کشورآبتوسعه فرهنگی"کارگروهتشکیل.5
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آب و راه اندازه موضوعاتبهفهمعامهوسادهزبانباملیرسانههايبرنامهازمهمیبخشاختصاص.6
شبکه تلویزیونی آب

آبتخصصیموضوعاتباعمومیهايرسانهدرعلمیمناظراتاجرايوطراحی.7

4کالنراهبرد
منظور بههاي بیابانیها و چاالبها ، دریاچهها ، تاالبمحیطی (رودخانههاي زیستاستقرار نظام حقابه

هاي آبی کشور )پایداري بلندمدت پیکره

:(راهکارها)اقدامات
هاي آبیو اکوسیستممحیطی و اجتماعیبرقراري تعادل بین منافع ریست.1
هاتحمل حوضهتعیین ظرفیت .2
ابداع یک روش بومی و محلی از سوي مهندسان آب کشور براي تعیین استانداردها.3
زیست الزام سدها به تامین و تضمین مقدار جریان آب تخصیصی به محیط.4
محیطی و الزام دادگاههاي قضایی کشور به رسیدگیها در قوانین زیستتصریح حقابه.5
اي و محلیهاي تخصصی منطقههاي آبی از طریق تشکیل کمیتهمارزیابی دوره اي نیاز آبی اکوسیست.6
المللی و تبادل تجربیاتارتقاء همکاریهاي بین.7
زیسـتمحیطی اجتمـاعی و امنیتـی، سیاسی،ذاتی،اقتصادي،کاملارزشوآبیظرفیتهاينمودنمنظور.8

سرزمینآمایشوکالبديهايطرحدرآب

5کالنراهبرد
محیطى)زیستوسیاسىامنیتى،اقتصادى،واقعی آب (از منظرشهاي حفاظت و صیانت از ارز

:(راهکارها)اقدامات
ارزشبـه وتوجـه وريبهـره ارتقاءرویکردباشدهتمامهزینهبراساسآبگذاريقیمتنظاماستقرار.1

آنمصرفونگهدارىعرضه،استحصال،درتسریعباآبمحیطىزیستوسیاسىامنیتى،اقتصادى،
وو خـارجی داخلـی هـاي سـرمایه جـذب بـر تأکیدبامالیتوانتقویتومالیمنابعبهع بخشیتنو.2

آبیهايطرحبرداريبهرهواجرامطالعه،دربردارانهبهرمشارکت
)محصولها ومناطق ،دشتتفکیکبه(کشوردرآبوريبهرهاقتصاديهايشاخصتدوین.3
آبریزحوضهودشتاي ،ي منطقههاسمقیادرآبذاتیقیمتتعیین.4
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بـرداري  تعیین نرخ پایه آب براي شرب و بهداشـت و نـرخ دوم و سـوم بـراي سـایر مصـارف (بهـره       .5
گذاري و ....)،سرمایه

مجازيآبتجارتبحثبهکافیتوجه.6
شدهجوییصرفهومازادآب) فروشوخریدتسهیالت(حفظهايمکانیسموراهکارهاایجاد.7
و قـوانین صـحیح وکامـل اجـراي درمحلـی وملـی شـرایط بـا سازگارمدیریتیرهايساختاتعریف.8

موجودهايسیاست

6کالنراهبرد
کشاورزي از منظر کارایی و اثربخشیبخشدرآبوريبهرهارتقاء

:راهکارها)اقدامات(
افزایش کارآیی مصرف آب در اراضی کشاورزيهاي آبیاري وسازي روشبهینه.1
مدرنهايسیستمازاستفادهدربردارانبهرهو اقناعآبیارينوینروشهاياستفاده ازنمودنالزامی.2
مصارفنامتعارف برايآبهايازاستفادهوبازچرخانیطرحهاياجرايوهاي جامعبرنامهتهیه.3

محیطیزیستمالحظاترعایتسبز بافضايکشاورزي، صنعت و
هاي آب کشاورزيکنتوردارنمودن چاه.4
آبیاريراندمانافزایش.5
بیشتراقتصاديارزشبامحصوالتبهآبتخصیص.6
خشکسالیبحرانوریسکمدیریتبرايکشاورزيمحصوالتبیمهگسترش.7
ارتقاء راندمان محصول.8
استفاده از انرژي هاي نو براي تامین و تولید انرژي.9

7راهبرد کالن 
هاي بومی و نوینارتقاء نظام پژوهش و فناوري

:(راهکارها)اقدامات
آبمنابعايهغیرسازوايسازهمدیریتفرآینددردانشمدیریتارتقاء.1
کاربرديهايپژوهشگسترشوکشوردرآبتخصصیوعمومیآموزشنظامارتقاء.2
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روشیونیزاسـیون جـو،  نظیرهواییوآبتحوالتمدیریتودانشبهدستیابیجهتدرویژهتالش.3
خاص پژوهشیوتحقیقاتیطرحهاياجرايطریقاز... وهاابربارورينوین

برتکیهباوذیربطهايکلیه دستگاهمشارکتباسیالبوخشکسالیمدیریتهايبرنامهاجرايوتهیه.4
.پذیردانجام) ریسک(پیشگیريمدیریت

هـاي ضـه حودر سـطح آبخیـزداري وسیالبمدیریتجامعهايطرحاجرايوجامعهايبرنامهتهیه.5
آبریز

بحرانمدیریتوهاخشکسالیبامقابلههايبرنامهتدوینوتهیه.6
دادهپردازشواطالعاتبانکمدیریتوتشکیل.7
خشکسالیبامواجههايروشرويکافیبررسیومطالعه.8
ايحوضهبینآبتخصیصهايسیاستجامعهايبررسی.9

يکلیدهايفناوريپژوهشوآموزشتعمیقوتوسعه-.10
الگـوي اصـالح ویـژه بـه بـرق وآبصنعتتخصصیهايحوزهبامرتبطعمومیهايآگاهیارتقاء.11

مصرف
ومـرتبط ابزارهـاي وهاآموزشها،نظامبکارگیريطریقازنوآوريوخالقیتبروزبرايبسترسازي.12

نوآورانازحمایت
)حقوقیوحقیقی(متخصصینونخبگانخبرگان،شبکهتوسعه.13

8رد کالن راهب
همجوار در حوزه آبهاي مشتركکشورهايهاي فنی و علمی باو همکارياثرگذاروفعالتعامل

:راهکارها)اقدامات(
و اسـتقرار مشـترك ومـرزي آبریـز هـاي حوضـه آبـی منـابع ازبهینهبرداريبهرهوتوسعهدراولویت.1

آنبامتناسبحقوقیساختارهاي
بـا المللـی ذیربط بـین کنوانسیونهايچارچوبدرآبمبادلۀوحقوقینی،فمهاينظاتوسعۀوایجاد.2

آبی کشورامنیتتوسعهراستايدرمجازيآبوآبیمنابعظرفیتهاينمودنلحاظ

9راهبرد کالن 
برداري) ریزي، حفاظت و بهرهیند برنامهآکاربران آب (در فرو توان فنی و مشارکتی ذینفعان وارتقاء ظرفیت

:(راهکارها)قداماتا
آببخشدرانسانیمنابعومدیریتتوانمندسازيوتوسعهآموزش،سازي،ظرفیت.1



13

فرهنگیهايپایگاهعنوانبههاي غیردولتیتر جوامع محلی و سازمانفعالنقشایفاي.2
ایرذخاز تجارب وبرداريبهرهواجتماعی و ملی،هايرسالتایفايدرهمگانیمشارکتسطحارتقاي.3

فرهنگی در زمینه آب؛غنی
باآبیتأسیساتمنابع وازحفاظتوبرداريهبهراجرا،ریزي،برنامهفرآینددرنفعانذيمشارکتارتقاء.4

مردمیهايتشکلونهادهاتوسعۀوایجادبرتأکید

10کالنراهبرد
ایجاد سامانه ملی پایش، ارزیابی و اثربخشی آب کشور

:ا)راهکارهاقدامات(
منـابع ازو حفاظـت برداريبهرهفرآیندکنترلومصارفومنابعارزیابیوپایشفراگیرسامانهتوسعه.1

کیفیوکمیهايجنبهازآب
بـر تأکیـد ومنابع آبپیوستهبه هممدیریتالزاماتبراساسآبیحهايطربندياولویتنظاماستقرار.2

هچندمنظورطرحهايچرخهتکمیلوهمزماناتمام
کشورآبمنابعبراقلیمیتغییراتاثراتمدیریتوپایش.3
و ذینفعمرتبطهايبخشباتعاملدرآبوريهبهرسنجشنظامبازنگريواستقرارارتقاء،.4
آببخشاستراتژیکبرنامهاساسبرعملکردارزیابیوپایشنظاماستقراروارتقاء.5
آبمنابعو کیفیتکمیتدرنقصانازجلوگیريتجهبحرانو) ریسک(خطرپذیريمدیریتتوسعۀ.6

اقلیمیتغییراتوسیلخشکسالی،مدیریتبرتأکیدبا
زیستمحیطوحوضهخاكوآبمنابعازکیفیحفاظتوپایشدرسازمانیبینهايهماهنگیایجاد.7
تدوین برنامه مدیریت ریسک و هشدار آب.8
آبکنندگانمصرففعالیتمدیریت.9

آبمنابعهايیآلودگکنترل.10
آبکیفیهايشاخصارتقا.11
خروجیپساببرايکیفیحفاظتملیاستانداردهايرعایتبهالزام.12
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دومفصل

ریزگردراهبردهايوهاچالش

هاي ریزگرد چالش-1- 2
ر مناطق خشک و نیمـه خشـک اسـت و هـر سـاله      هاي متداول جوي دهاي گرد و غبار یکی از پدیدهتوفان
هـاي طبیعـی اسـت کـه بـه      نماید. این پدیده یکی از مخاطرهیمهاي مختلف وارد هاي زیادي به بخشخسارت

هـاي اخیـر،   در سـال .کنـد سالمت افراد را دستخوش مشکالتی می،لحاظ اقتصادي، اجتماعی و شرایط محیطی
محیطی به خصوص در کشورهاي در حـال توسـعه   از معضالت زیستآلودگی ناشی از ذرات گرد و غبار یکی 

پدیده گرد . اي تبدیل شده استاي به خود گرفته و به یک بحران منطقههاي گرد و غبار ابعاد تازهبوده و طوفان
رایی کا،ايکه با شتابی فزاینده و در مقیاسی فرامنطقهشود محسوب میزایی بیابانهاي و غبار خود یکی از مولفه

. پرداختن به سازوکارِ عملِ افزوده استهاي زیست محیطی ها را کاسته و بر دامنه کیفی و کمی آلودگیسرزمین
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غیرقابل انکار برخـوردار  یمؤثر در آن از اهمیتيهاو کشف سهم هر یک از مؤلفهپدیده گرد و غباريفرایندها
ـ   باید بـا عزمـی برآمـده از اراده   است که ش و قـدرت، بـا همـاهنگی بسـیاري از نهادهـاي      اي معطـوف بـه دان
بستن زیست، به مهار آن مبادرت ورزید. هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، نظامی و محیطگیري در حوضهتصمیم
خشـکیدن بسـیاري از   هـا توسـط کشـورهاي همسـایه و ایـران منجـر بـه        هاي حیاتی و طبیعی رودخانهشریان
توان در بروز و تشدید پدیده ریزگردها که آثار ناخوشایند آن را میستاشده داخلی کشور مرزي و هاي تاالب

تـوان در  ها را نیز میرودخانهي ناشی از سیاست انقباضی و تغییر مسیر سرشاخهبحران پیش آمدهجستجو کرد.
ت منتهـی  ي خوزستان، تاالب گاوخونی، بختگان، پریشان، ارومیه، مسیله و دشجلگهاز مناطق از جمله؛ ياریبس

از ایـن  .ن بوجود آورده استین سرزمیايرا برايادیزيهاکه اکنون چالشبه هورهاي خوزستان جستجو کرد
هاي تحقیقـاتی و اجرایـی در بخـش کشـاورزي،     هاي ناشی از انجام طرحرو شاید بتوان گفت اقدامات و ستاده

ـ  زیست، به همراه دیگر تالشطبیعی و محیطمنابع داري و شـنیداري، در مقایسـه بـا عمـق و     هاي نوشـتاري، دی
شود، تناسـبی نداشـته و متاسـفانه رونـد     زیست کشور وارد شده و میطبیعی و محیطوسعت فشاري که بر منابع

هاي کارشناسی جلسـات متعـدد کـارگروه    فزونی فرایندهاي تخریب سرزمین همچنان ادامه دارد. خالصه بحث
زیر شده است:هاي آب و ریزگرد منجر به شناخت چالش

تغییر اقلیم و اثرات آن-1
ساختار سازمانی نهادهاي مرتبط بامدیریت ریزگرد در کشورناهماهنگی نگري و بخشی-2
و نقل طبیعی، حملهاي کشاورزي و منابعمحیطی ناشی از ریزگرد در بخشزیانهاي اقتصادي و زیست-3

زیست، صنعت و بازرگانیمحیط،هاي ارتباطاتیو زیرساخت
د سالمت و بهداشت جوامع انسانیتهدی-4
فقدان طرح آمایش سرزمین  -5
اي  و عدم همگرایی منطقهاختالفات حقوقی و هیدرو پلیتیک -6
و موانع مالی و اعتباريهامحدودیت-7
تحت تاثیر ریزگردمهاجرت و تخلیه جمعیت از مناطق تشدید-8
تشدید بیابانزایی ،تخریب سرزمین وخشکسالی-9
ارزیابی و اثربخشی  ایش،نارسایی نظام جامع پ-10
هاي نوین  فناوريافی بودن تحقیقات علمی وناک-11
ضعف آموزش همگانی و اطالع رسانی-12

راهکارهاوراهبردها-2-2
:1کالنراهبرد

سازمانیبیندرون وهايهماهنگیسطحوارتقاءانسجام بخشی
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:راهکارهااقدامات و 
کشورمختلفبخشهايدرافزاییهمویهماهنگيارتقا،يذاراستگیسبه منظور يراهبرديتشکیل شورا.1

oي ساختاري مرتبط هانهادوظایف کارکرديحدودتعیینتقسیم کار و
oافزایی ظرفیتهاي دست اندرکاران تدوین برنامه عمل هم
oشناسی ساختار سازمانی و تحلیل عملیلتی شبکه دست اندرکارانآسیب

هاي اجرایی با توان اکولوژیکی با هدف تمرکززدایی و انطباق برنامهيزیرش مناطق در برنامهت نقیتقو.2
مناطق

يهابرنامههیکلباون مقابله با بیابانزایییکنوانسسالهدهراهبردویملاقدامبرنامهيسازبازنگري وهمسو.3
کشوریفرابخشویبخش،یملتوسعه

يهاين موجود در بهره برداریقوانيا اصالح ادواریو حفاظت خاك ن و تصویب مقررات و قوانینتدوی.4
یعیو منابع طبيکشاورز

مرتبط، تبیین يهاخانهوزارتنیتعامالت بایجاد الزم براي يهانامهنییآمیلوایح مناسب و تنظتدوین.5
اجراییهايدستگاهازیکهرهايمسئولیتواختیاراتحدودمندي،وظیفه

حفاظت و مدیریت یهاي متولر سازمانیو ساکشاورزيجهادوزارتقانونیجایگاهتقویتوجادیا.6
منابع خاك و آب

منابع مرتبط با يهاتیت استانداردها در فعالینان از رعایاطميبرايژه برایویجاد دستگاه عالی نظارتیا.7
خاكآب و

:2راهبردکالن
)DLDDسرزمین و خشکسالی (تخریبتدوین نظام جامع ارزیابی بیابانزایی،

:اقدامات و راهکارها 
و فرسایش باديریزگردآگاهیهاي پیشسیستموپایشفراگیرسامانهتوسعهایجاد و.13
هاي پیش آگاهیتوسعه و تجهیز ایستگاههاي پایش وضعیت جوي و سیستم.14
کشورو پوشش گیاهیخاکی،آبیمنابعبراقلیمیتغییراتاثراتپایش.15
ریزگردهابهنسبتکشورانسانیوطبیعیهايسیستم)RESILIANCE(ارتقاءتاب آوريوسنجش.16
اسـاس برنهادهاي مرتبطاجرایی اقداماتوعملکردواثربخشیارزیابی،پایشنظاماستقراروارتقاء.17

مهار ریزگرداستراتژیکبرنامه
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تغییـرات وسـیل سـالی، خشکمـدیریت بـر تأکیـد بابحرانو) ریسک(خطرپذیريمدیریتتوسعۀ.18
اقلیمی

وحوضهخاكوآبمنابعازکیفیحفاظتوپایشدرسازمانیبینهايهماهنگیایجاد.19
زیستمحیط

تدوین برنامه مدیریت ریسک و هشدار.20
) بابانزداییملیکمیتهعضونهادهايتمامیازمتشکل(ییابانزایبيارهایمعوهاشاخصپایش.21
ارزیـابی ونظـارت اجـرا، تهیـه، درمشـخص جغرافیاییمحدودهردمحوريطرحسمتبهحرکت.22

هاطرح
بـزرگ هـاي طـرح اجـراي وتهیهبرايواحداجراییمدیریتتقویتوگیريشکلسمتبهحرکت.23

روانهايماسهوتثبیتزداییبیابان
ییو هواآب ياز مخاطرات و بحرانهایمنظور جبران خسارات ناشبهيامهیو ارتقاء نظام بایجاد.24

:3راهبرد کالن 
المللیو بینايمنطقهاثرگذاراتخاذ دیپلماسی فعال و

:اقدامات و راهکارها 
التـزام بـه   و مشـترك ومـرزي آبریـز هـاي حوضـه آبیمنابعازبهینهبرداريهبهروتوسعهدراولویت.3

آنبامرتبطحقوقیساختارهايمعاهدات و
بـا المللـی ذیربط بـین نهايکنوانسیوچارچوبدرآبمبادلۀوحقوقیی،فنهايمنظاتوسعۀوایجاد.4

آبی کشورامنیتتوسعهراستايدرمجازيآبوآبیمنابعظرفیتهاينمودنلحاظ
ش.یمرتبط با حفاظت خاك و کنترل فرسایالمللنیو بيامنطقهيهامبادلۀ تفاهم نامه.5
وري سطح ملی به منظور ارتقاي بهرهمحیطی درهاي زیستافزایی کنوانسیونتالش در جهت هم.6

اقدامات

:4کالن راهبرد
ها و ها، دریاچهها، تاالبمحیطی رودخانهوقی حقابه زیستقنظام حایجاد و حفظ

هاي بیابانی  چاالب

:اقدامات و راهکارها 
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و تمـاعی محیطـی و اج برقـراري تعـادل بـین منـافع ریسـت     هابـه منظـور   تعیین ظرفیت تحمـل حوضـه  .9
هاي آبیاکوسیستم

زیست به محیطحقابه تامین و تضمین وزارت نیرو الزام .10
محیطی و الزام دادگاههاي قضایی کشور به رسیدگیها در قوانین زیستتصریح حقابه.11
اي و محلیهاي تخصصی منطقهطریق تشکیل کمیتههاي آبی از ماي نیاز آبی اکوسیستارزیابی دوره.12
شـاخص يطرحهـا والگوهـا ازاسـتفاده بـه منظـور   المللی و تبـادل تجربیـات  بینارتقاء همکاریهاي .13

کشوردریالمللنیب
محیطـی زیسـت اجتماعی وامنیتی،سیاسی،ذاتی،اقتصادي،کاملارزشوآبیظرفیتهاينمودنمنظور.14

سرزمینآمایشوکالبديحهايطردر
یابانیناطق بميستمهایاکوسیکیر ژنتیو ذخایاهیحفاظت از پوشش گ.15

روانهايماسهتثبیتوزداییبیابانعملیاتدرايگونهتنوعافزایش.16
آب یفیو کیکميو بحرانهاییمخاطرات آب و هواسکیرمدیریتيروشهاتوسعۀ.17

:5کالنراهبرد
دانش محور مدیریتبا رویکردتوسعه تحقیقات و فناوري

:اقدامات و راهکارها 
تخریب سرزمین و م مدیریت دانش و پژوهش در حوزه بیابانزایی،نظاو تمرکزتقویت.14

خشکسالی
نوپاوجدیديهايفنّاوريبرايسازسیاستوتحقیق.15
بعالوهويفنّاوروعلمیآموزشيهادورهيبرگزاريبرامرتبطيهادانشگاهبايهمکارتقویت.16

گردهاریزتحقیقاتدردانشجویانمشارکتازاستفادهونمودندرگیر
آنهايمحتوایکیفوافزایشمرتبطهايهمایشونشریاتیعلمسطحارتقاء.17
ریزگردحوزهدرمندانعالقهومتخصصانازياشبکهایجاد.18
یتحقیقاتيهاپروژهيبنداولویت، اثربخشی ویارزیابنظامبهبود.19
سازي فناوریهاي جدیدهاي بومی و بومیفناوريارتقاء .20
مرتبطفناوريوتحقیقاتگذاريسرمایهدرخصوصیبخشتمشارکتشویق و تقویت.21
، اجرا و موسسات تحقیقاتیصنعت،دانشگاهارتباطتقویت.22
،بهبود خدمات پشتیبانی تحقیقاتآنبهبخشیتنوعوتحقیقاتیاعتباراتتامین.23
هاي دانشجوییت پروژهارتقاءکیفی.24
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انزایی، تخریب سرزمین و خشکسالیدر حوزه بیابتامین وتوسعه ظرفیت نیروي انسانی متخصص.25

:6کالنراهبرد
ریزگردارتقاء ظرفیتهاي سازگاري و کاهش اثرات  

:اقدامات و راهکارها 
ین و خشکسالیسرزمبیتخربیابانزایی،ازمتاثرجوامعمعیشتیشرایطبهبود.1
به منظور کاهش وابستگی به سرزمینياقتصاديتهایفعالبهیبخشتنوع.1
داریپايبرداربهرهبردیتاکباخشکمهینوخشکمناطقيهالیپتانسوهاتیقابل،هاتیرفظيریبکارگ.2
يکاوو معدنيسازنظیر راهیعمراناتیعملاز یناشارزیابی اثرات زیستمحیطی.3
یا احداث جنگل و باغ در اراضییاهان دائمیتوسعه کشت گيمناسب برايهاگونهیو معرفییشناسا.4

ب یپرش
در مناطق خشک و یو مصنوعیعیطبيهابادشکنيهاشبکهتوسعهيهااردو ارائه استاندیاحطر.5

زیبادخ
یعیطبو منابعيکشاورزیو سازگار در اراضآب و خاكیحفاظتيزات و روشهایتوسعه تجه.6
معدنوطبیعیمنابعازبرداريبهرهفراینددرکشورمحیطیزیستجامعبرنامهتدوین.7
بهداشتی درمانی و اورژانستجهیز مراکز.8

:7کالنراهبرد
ها    ها و پروژهطرحمنابع مالیجیبساعتبارات و کردنهدفمند

:اقدامات و راهکارها 
ات و یـ افت خسـارت، مال ی، تجارت و دریاز بخش خصوصي، ابتکاریماليهازهیش سهم منابع و انگیافزا.1

مرتبطيهان و دستورالعملیانشنهاد قویق پیاز طر…عوارض و
یالمللـ نیبـ يهـا سـازمان ياز سـو ییابانزایجامع مقابله با بيهادر طرحيگذارهیالت و سرمایجذب تسه.2

هاو اتحادیه اروپا از طریق تهیه و تدوین طرحGEFهمچون 

و پرداخت خسارتتقویت نظامهاي مالیاتی.3

محیطی نظام پرداخت خدمات زیست.4

:8کالنراهبرد
برنامه آمایش سرزمین و اجراي تدوین 
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:راهکارهاواقدامات
حساسمناطقو شناسائی اس مناسب یدر مقتناسب اراضی کشور وتیقابل،تهیه نقشه استعداد کاربري.1

فرسایشبه
کاداستر اراضی و ایجاد سامانه اطالعات هیتهبا(آنهاطبیعیهاياراضی با توانائییکاربري فعلانطباق.2

ملی زمین) و تهیه نقشه اصالح کاربري اراضی
،یکیزیفطیحفاظت خاك متناسب با شراهايها و دستورالعملمشیخطنیو تدویابیارز،یبررس.3

کشوریو فرهنگیاجتماع
و ییمناسب امور اجرایواحد همگن جهت سازماندهاییکیکشور به چند منطقه اکولوژيبندمیتقس.4

ايریزي منطقهبا نگاه برنامهیقاتیتحق
شید فرسایمؤثر بر تشدییهاير کاربرییمحدود کردن تغ.5
هاي مختلفتدوین شاخصها و استانداردهاي مدیریت پایدار سرزمین براي کاربري.6

:9کالنراهبرد
یعمومآگاهی و فرهنگارتقاءوآموزش

:اقدامات و راهکارها 
هاي دینی و فرهنگیکیه بر آموزهبا تبیابانزاییلۀمقوبهمحیطیزیستنگاهتقویت.1
از مدرسه تا جامعه عمومسطحدرآب و خاکی کشورمنابعحفاظت ازیعمومسازيفرهنگ.2
جدالبریمبتنعلمیمناظراتوتفکريکانونها،آزاداندیشیکرسیهايعلمی از طریقفضايگسترش.3

عالمانه؛نقدپذیريواحسن
یعموميهارسانهدریعلممناظراتياجراویو طراحاهدافشبردیپيبراهارسانهتیظرفازاستفاده.4
سازي مدیریت خشکسالی سازي و فرهنگظرفیتيبرایمناسب آموزشيهاطراحی و بهبود برنامه.5
یربطان مختلف موضوع خشکسالیتناسب با ذمياچند رسانهیآموزشيهاد برنامهیو تولیطراح.6
یمرتبط با خشکسالیآموزشيدروس و سرفصلهايادواریبروزرسان.7
هاي هاي عمومی از طریق صدا و سیما، آموزش و پرورش و سازمانشتر آموزشیتوسعه هر چه ب.8

غیردولتی 
یتخصصيهاموزشبرداران با آبهرهارتقاء سطح دانش فنی و مهارتی و یتوسعه آموزش جوامع محل.9

تربیت نیروي انسانی متخصص و اثربخش در امر حفاظت خاك و مدیریت آبخیز، با ایجاد و توسعه .10
وري قانون افزایش بهره23و 21باستناد مواد یت خاك در مراکز آموزشیریحفاظت و مديرشته

کشاورزي
مرتبط با حفاظت خاك و يهاها در رشتهدروس و سرفصليادواریرسانو به روزیاساسيبازنگر.11

آب
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توسعهوپیشرفتهوعلمیسیستمایجادتحقیقاتی باهايیافتهارتقاء سطح کمی و کیفی ترویج .12
دولتی)و(خصوصیطبیعیمنابعوکشاورزيترویجهايشبکهو گسترشنوین يهايفناور

جهت بهبود بیابانیقابل تعمیم مناطقیجیترويگاه هایپاتسریع در ایجاد و تعمیم الگوهاي موفق و.13
.تبادل دانشو یپژوهشيهاانتقال یافته

:10کالنراهبرد
يسازمانهاوستادوصفیسازمانساختارتیبا رویکرد تقونفعانیذهیکلتیحماومشارکتجلب
تهایماموربهپاسخجهتنهادمردم

:اقدامات و راهکارها 
نهاد مرتبط با بیابان و مهار بیابانزاییمردميهاسازمانها و حمایت و تقویت انجمن.1
بیابانزایی در جهت اجراي سازمانها ومراکزعلمی مرتبط با تخریب سرزمین وتقویت ارتباطات.2

دو و چند جانبه با مراکز فوقيهاب تفاهم نامهیق تصویاز طرییابانزایمقابله با بيهاطرح

و يامنطقهیدر سطوح ملینش و اطالعات و از جمله دانش بومتبادل دايکارايهاستمیسيبرقرار.3
يزیرو برنامهيریگمیجهت تصميعنوان ابزاربهیالمللنیب

و یبوميتبادل دانش و اطالعات از جمله دانش و فناوريکارايهاستمیسيبرقراریبانک اطالعات.4
ییابانزایون مقابله با بینمودن کنوانسیدر جهت اجرائیابانیاقدامات انجام شده در مناطق بیابیارز
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فصل سوم
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سندتحققساختاريونهاديچارچوب

سندتحققساختاريونهاديچارچوبفصل سوم : 
اجراییگذاريسیاستويراهبر،یهماهنگ-3- 1

ویهمـاهنگ ارتقـاي ،يگـذار اسـت یسمنظـور بـه مقابله بـا ریزگردهـا  يراهبرديشوراسند،نیاياجرايبرا
. شودیملیتشککشورمختلفهايبخشدرافزاییهم
ارتباطـات ایجادویرسانروزبهها،شاخصشیپاهماهنگی،راهبري،اجرایی،گذاريسیاستوظیفهستادنیا

مسؤولستادنیانیهمچن. داردعهدهبرسند،اینچارچوبدرراخصوصیودولتیازاعمالزمدستگاهیبین
وکشـور اجرایـی هـاي دسـتگاه بینبخشیانسجاموهماهنگیوسنداهدافتحققسازوکارطراحیوتدوین
.بودخواهدسندنیااجرايمنظوربهیفراسازمانيهادستورالعملوهانامهنییآابالغوتصویبنیهمچن

: ستادارکان.   2-3
:ستادياعضا-الف

)ستادرئیس(جمهوررئیسيفناوروعلمیمعاون.1
)ستادرئیسبینا(شانیااریاالختتامندهینماایيکشاورزجهادوزیر.2
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شانیااریاالختتامندهینمااییافناوريوتحقیقاتعلوم،وزیر.3
ایشاناالختیارتامنمایندهیایاوزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.4
شانیااریاالختتامندهینمااییاروینوزیر.5
شانیااریاالختتامندهینمااییاستیزطیمحسازمانسیرئوجمهورسیرئمعاون.6
ها ،مراتع و بخیزداري کشوررئیس سازمان جنگل.7
ها و مراتع کشورقات جنگلیس موسسه تحقیرئ.8
ویآموزشـ موسسـات یعلمـ أتیهياعضاایومرتبطخبرگانومتخصصینازیقیحقعضونفرسه.9

ستادرئیسحکمباوستادیحقوقياعضاهادشنیپبه،یپژوهش
. استبالمانعآنهامجددانتصابوشوندمیمنصوبسال4مدتبهیقیحقياعضا: تبصره

: ستادوظایف-ب
. ییاجرايهااستیسابالغوبیتصو،یبررس•
.مربوطيندهایفراوساختارهااصالحاهداف،تحققکاروسازیطراح•
حوزهنیادريبندتیاولووهايفناورتوسعهيکارهاوزسانیتدو•
.سالهردرسندواقداماتراهکارهاشدناجراییبرايیاتیعملبرنامهابالغوبیتصو•
. سنداهدافتحققبهمربوطيندهایفراوساختارهااصالح•
.سنداینهدافابهدستیابیبرايخصوصیودولتیهايبخشبینتعامالتيریگیپوهدایت•
ریـ غویدولتمؤسساتازسنداهدافتحققيراستادريفناورویعلميهاتیفعالقیتشووتیحما•

یدولت
دارايهـاي طرحنیزوبنیاندانشهايشرکتازيگرلیتسه،یاطالعاتعلمی،معنويوماديحمایت•

.سازيتجاريوفناوريظرفیت
. مرتبطيهايفناوروعلومتوسعۀيابرازینموردنیقوانشنهادیپ•
ربطیذمراجعبهسندرسانیروزبهوبازنگريبرايالزماصالحاتپیشنهاد•
شیپانیهمچنوهادستگاهبهشدهمحولهايبرنامهياجراحسنبرنظارتومستمرارزیابی•

:ستادرخانهیدب. 3-3
سـاختار .شـود یمـ ادارهرسـتاد یدبتیمسـئول بـا ورنظـر یزومسـتقر وزارت جهادکشاورزيدرستاددبیرخانه

.دیرسخواهدیقانونصالحيذمراجعبیتصوبهوهیتهستاددرستاد،رخانهیدبفیوظاشرحویالتیتشک

نهادها و دستگاههاي مرتبط با مدیریت آب و مقابله با آثار ریزگردهاشبکه .  3- 4
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سازمانهاي دولتی
رزيوزارت جهاد کشاو

زیستسازمان حفاظت از محیط
وزارت نیرو 

زیسـت معاونـت علمـی و فنـاوري ریاسـت      ستاد توسعه فناوري آب، خشکسالی، فرسـایش و محـیط  
جمهوري 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

وزارت صنایع و معادن
سازيوزارت راه و شهر

ت و فناوريتحقیقاوزارت علوم،
وزارت امور خارجه

ها)ها و دهیاريداريوزارت کشور( سازمان مدیریت بحران،، استانداریها ،شهر
ریزيسازمان مدیریت و برنامه

سازمان صدا و سیما
سازمان پدافند غیرعامل

 کمیته ها و کارگروههاي ملی
ومنابع طبیعیآبکمیسیون کشاورزي، 

سازمان هواشناسی کشور
بیابانزدایی وه ملیکارگر

اهوو آبتغییر ملیوه گررکا
کارگروه ملی  مقابله با ریزگردها

انجمنهاي علمی فعال
ایرانآبعلوم و مهندسی منابع انجمن

انجمن علوم و مهندسی آبخیزداري ایران
هاي سطوح آبگیر باران ایرانانجمن سیستم

انجمن مدیریت مناطق بیابانی ایران
اتی و مراکزدانشگاهیموسسات تحقیق
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زیسـت ، آبخیـزداري و   طبیعـی ، علـوم جغرافیـایی ، مـدیریت محـیط     منـابع هـاي گروهها و دانشـکده 
طبیعی، مدیریت بیابان، آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)و....منابع

ها و مراتع کشورموسسه تحقیقات جنگل
پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري

دانشگاه تهران -ابان مرکز تحقیقات بین المللی بی
مرکز ملی تحقیقات شوري

زیست )پژوهشکده تحقیقات زیستمحیطی (سازمان حفاظت محیط
اسناد فرادست

oبرنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی
oساله کنوانسیون مقابله با بیابانزایی10استراتژي
o 1404ایران –برنامه سند چشم انداز
oساله توسعه 5هاي برنامه
oهاي تحقیقاتی منابع آب کشورسند اولویت

باالدستیاسناد: پیوستها

اساسیقانون- 1
ایراناسالمیجمهورياساسیقانونوپنجمچهلاصل- 2

وهارودخانهها،دریاچهدریاها،معادن،شده،رهایامواتهايزمینقبیلازعمومی،هايثروتوانفال
ارثنیست،حریمکهمراتعیطبیعی،هايبیشهنیزارها،ها،جنگلها،درهها،کوهعمومی،هايآبسایر
حکومتدراختیارشود،میمستردغاصبینازکهعمومیاموالوالمالکمجهولاموالووارث،بدون

قانونرایکهرازاستفادهترتیبوتفصیل. نمایدعملآنهابهنسبتعامهمصالحتابرطبقاستاسالمی
. کندمینمعی

ایراناسالمیجمهورياساسیقانونهشتموچهلاصل- 3
اقتصاديهايفعالیتتوزیعوهااستانسطحدرملیدرآمدهايازاستفادهوطبیعیمنابعازبرداريبهرهدر

ونیازهافراخورمنطقههرکهطوريبهنباشد،کاردرتبعیضبایدکشور،مختلفمناطقوهااستانمیان
.باشدداشتهدسترسدرالزمامکاناتوسرمایهخود،رشدستعدادا
ایراناسالمیجمهورياساسیقانونپنجاهماصل- 4
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رواجتماعیحیاتدرآنبایدبعدهاينسلوامروزنسلکهزیستمحیطحفاظتاسالمی،جمهوريدر
آلودگیباکهآنغیرواقتصاديهايتفعالیروایناز. گرددمیتلقیعمومیوظیفهباشند،داشتهرشديبه

.استممنوعکند،پیدامالزمهآنجبرانقابلغیرتخریبیازیستمحیط
وزیرانهیات27/10/41مصوبمراتع،وهاجنگلشدنملیقانون-5

اراضیوطبیعیهايبیشهومراتعوهاجنگلازبرداريبهرهوحفاظتبهمربوطنامهتصویب: 15ماده
وآنامثالومزرعهیاباغاحداثوساختنمحصوروزدنشخم: 1342ماهشهریور27مصوبگلیجن

تجاوزنوعهریاآنهامقدماتیاتاسیساتوساختماننوعهرایجادواعیانینوعهراحداثهمچنین
نیزرااردهوهايخسارتومحکومقانونموجببهمرتکبواستممنوعشدهملیطبیعیمنابعبهدیگري
.بپردازد

وحفاظتهمچنینوروانهايریگحرکتوسدهامخازنشدنپرازجلوگیريمنظوربه: مکرر43ماده
اعالمقرقشودمیدادهتشخیصطبیعیمنابعوزارتطرفازکهمناطقیخاكفرسایشازجلوگیري

.استممنوعبکلیشدهقرقمناطقدردیمزراعتودامچرانیدنوگرددمی
) اسالمیشورايمجلس18/5/1362مصوب(مرزيهايرودخانهبستروکنارهتثبیتوحفظقانون- 6

وهاکنارهتثبیتوتحکیمبرايدرختانکاشتوگیاهیپوششایجادوحفظکشاورزيوزارت: 4ماده
عهدهبهارمرزيهايرودخانهآبخیزحوضهدرآبخیزداريوخاكحفاظتهايطرحاجرايهمچنین
.داشتخواهد

18/12/63مصوبمرزيهايرودخانهبستروکنارهتثبیتوحفظقانوناجرایینامهآیین- 7
عهدهبهایرانهايرودخانهآبریزحوضهدرآبخیزداريوخاكحفاظتهايطرحاجرايوتهیه: 20ماده

.باشدمیکشاورزيوزارت
پوششایجادمستلزمرودخانهبستروکنارهحفاظتوثبیتتکمیته،تشخیصبهکهدرصورتی: 21ماده

دراجرابهکمیتهتصویبازپسوتهیهراالزمهايطرحکشاورزيوزارتباشداشجارغرسیاوگیاهی
.آوردخواهد

وزارتکارشناسانتشخیصازپسلزومموردمناطقدرچراکنترلوقرقمقرراتاجراي: 22ماده
کشاورزيوزارتعهدهبه) مرزبانیاداره(ایراناسالمیجمهوريژاندارمريريهمکاباکشاورزي

.باشدمی
اسالمیشورايمجلس31/3/1374مصوبها،باغوزراعیاراضیکاربريحفظقانون- 8

قانوناینتصویبتاریخازآنهاوريبهرهوتداوموهاباغوزراعیاراضیکاربريحفظمنظوربه: 1ماده
ضروريموارددرجزهاشهركوشهرهاقانونیمحدودهازخارجدرهاباغوزراعیاراضیکاربريیرتغی

.باشدمیممنوع
طبیعیمنابعبامرتبطتوسعهچهارمبرنامهکلیسیاستهاي- 9
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سرزمینیکپارچگیووحدتاصولبرمبتنیسرزمینآمایش-
مصرفونگهداريعرضه،استحصال،درآبمحیطیزیستوسیاسیامنیتی،اقتصادي،ارزشبهتوجه-

آن
خاكوآبکار،نیرويسرمایه،انرژي،(تولیدعواملوريبهرهرشدبرايمناسبسازوکارایجاد-
طبیعیمنابعاحیايوزیستمحیطحفاظت-

1404افقدرآبخیزداريوطبیعیمنابعتوسعهسند-10
درابالغو23/10/1377مورخمصوبطبیعیمنابعمورددرایراناسالمیجمهورينظامکلیهايسیاست

. رهبريمعظممقامتوسط3/11/1379مورخ
افزایشوحفاظتبرايگیاهیپوششتوسعهوشوندهتجدیدطبیعیمنابعاحیاءبرملیعزمایجاد

جلبوعمومیفرهنگبهبخشیدنارتقاءومنابعاینتولیدروندبهبخشیدنسرعتومناسبوريبهره
زمینهایندرمردممشارکت

هاخاكحیاتیغنايباالبردنوجانوري- گیاهیژنتیکیذخایروخاكوآبمنابعحفاظتوشناسایی
درآنگذاريسرمایهازموثرحمایتومنابعاستعداداساسبربهینهبرداريبهرهو

توسعهوحفظبرايتالشومنابعاینناپایداريعواملمهاروطبیعیمنابعازبرداريبهرهنظاماصالح
آن

قانون برنامه پنجم توسعه-11
6ماده

فضـاي اختصـاص یااحداثبهنسبتموظفندهاشهرداريوکشورآبخیزداريومراتعها،جنگلسازمانـج
.نماینداقدامشهريبوستانهايوملیپارکهايدرنمازخانهیامسجدبرايمناسبوکافی
14ماده

چهارگانـه منـاطق درواقـع اراضـی اسـتثناء بهغیرکشاورزيملیاراضیاستموظفکشاورزيجهادوزارت
منظـور بهاست،بدنیتربیتسازماننیازموردکهراروستاهامحدودهوشهرهاحریمازخارجوزیستمحیط

. نمایـد واگـذار بـدنی تربیـت سـازمان بـه رایگـان طوربهوتأمینورزشیفضاهايواماکنتوسعهواحداث
بخـش نیازموردکهرافوقشرایطبااراضیبدنی،تربیتسازمانتأییدبااستموظفمذکوروزارتهمچنین

امــور وزارتتوسـط شدهاعالممعامالتیارزشقیمتبهاستورزشیاماکناحداثبرايتعاونیوغیردولتی
.استممنوعاراضیقبیلاینکاربريتغییر. نمایدواگذارایثارگرانهايتعاونیبهاولـویتبادارائیواقتصادي

46ماده
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معیارهاتدوینومحلیتاملیسطوحدر) NSDI(مکانیهايدادهملیزیرساختایجادبهنسبتمعاونت-هـ
.نمایداقدامبرنامهسومسالپایانتاحداکثرآنهاانتشاروتولیدضوابطو

معاونت،توسطکهدستورالعملیبراساسوتولیدراخودمکانیايپایهاطالعاتمکلفنددستگاههاکلیه-تبصره
.دهندقرارمکانیهايدادهملیزیرساخترويبرشود،میابالغوتدوین

:استمکلفکشورامالكواسنادثبتسازمان-و
برنامـه پایـان تـا ربـط ذيدسـتگاههاي سـایر کاريهموکشوربردارينقشهسازمانوهماهنگیهمکاريبا-1

.نمایداقدام) کاداستر(حدنگاريطرحتکمیلوامالكحقوقیاطالعاتپایگاهایجادبهنسبت
118ماده

یـا واجرائـی دسـتگاههاي بـه بخشـها، ایـن فعالیـت توسـعه وغیردولتیهايبخشازمالیحمایتمنظوربه
یـا وايسرمایهدارائیهايتملکاعتبارسنواتی،بودجهقوانینچهارچوبدردشومیدادهاجازهدولتیشرکتهاي

منعقدهقراردادهايبراساستسهیالت،سودیارانهیاشدهادارهوجوهقالبدرراخودداخلیگذاريسرمایهمنابع
شـرایط واجـد ضیانمتقااختیاردرمربوطهقانونیمقرراتچهارچوبدرتادهندقرارعاملبانکهاياختیاردر

.گیردقرارغیردولتیبخشهاي
140ماده

:کشوردرآبمنابعپایدارتوسعهو)پیوستههمبه( جامعمدیریتمنظوربه
وزارتکشـور، دشتهايکلیهدرزیرزمینیآبهايسفرهازبرداشتوتغذیهبینتعادلایجادراستايدرـالف
:اجرايبهنسبتنیرو

آبیممنوعهدشتهاياولویتباکشوردشتهايتمامیسطحدرايغیرسازهوايزهساهايپروژهـ1
استانیوآبریزهايحوضهملی،سطحسهبراساسکشورآبمدیریتینظاماجراي-5
درایـن زیرزمینـی آبهـاي سـفره منفیترازآسمانی،نزوالتبهتوجهبابرنامهپایانتانمایدکهاقدامنحويبه

محـل از%) 5/12(درصـد نـیم ودوازده%) (25(درصدپنجوبیستحداقلچهارمبرنامهآخرسالبهبتنسدشتها
جهادوزارتمشارکتبا) آبخوانداريوآبخیزداريطریقاز%) 5/12(درصدنیمودوازدهوسطحیآبهايکنترل

راشـده بینیپیشاهدافبنداینموضوعدشتهايازمناسببرداريبهرهنظاماستقرارباویافتهبهبودکشاورزي
.بخشدتحقق

اصالحوبهبودقنوات،احیاءداري،آبخوانآبخیزداري،نظیربخشیتعادلطرحهايجهادکشاورزيوزارت-ب
کـه نمایـد اجـراء نحـوي بـه را»الف«بندموضوعدشتهايمناسببرداريبهرهنظاماستقراروآبیاريروشهاي

.یابدتحققشدهبینیپیشاهداف
طرحهـاي اجـراي درتسـریع منظـور بـه سـنواتی بودجـه قالـب درراالزماعتبـارات استموظفدولت-هـ

.نمایدمنظورآبمشتركمنابعومرزيهايرودخانهازکشورحقابهازاستفادهوانتقالتنظیم،استحصال،
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141ماده
هايشبکهاحداثنظیرمکملطرحهايوآبتأمینطرحهايهمزماناجرايوتهیهدراستمکلفدولت-ج

هايحوزهدرآبخیزداريوخاكحفاظتطرحهايودستپاییناراضینوسازيوتجهیزوزهکشیوآبیاري
.آوردعملبهراالزمهماهنگیمخزنیسدهايباالدست

:شودمیمزیرانجااقدامهايکشورآبخیزداريوطبیعیمنابعمدیریتساختارمنظورتوانمندسازيبه
وهـا طـرح اجتمـاعی منـافع وهـا هزینـه طبیعی،منابع) غیربازاريوبازاريکارکردهاي(اقتصاديارزش-الف

.گیردقرارعملمالكهاپروژهوهاطرحسنجیامکانمطالعاتدرايتوسعهعمرانی،هايپروژه
پسموردحسبکشورآبخیزداريومراتعجنگلها،سازمانملی،ودولتیاراضیازمعارضرفعمنظوربه-ب
.استمعافدادرسیهايهزینهپرداختازمربوط،اجرائیدستگاهمقامباالترینتأییداز
اولسالیکمدتظرفاستموظف) کشورآبخیزداريومراتعجنگلها،سازمان(جهادکشاورزيوزارت-ج

وجنگلـی پارکهـاي بـرداري بهـره وتوسعه،نگهدارياحداث،مدیریت،مناقصه،تشریفاترعایتبدونبرنامه
درراشـهرها سـبز کمربنـد وسـبز کاربریهـاي درواقـع اراضـی ومتروکهنهالستانهايدرختکاري،قابلمراتع

مـذکور سـازمان وشـهرداري توافـق موردطرحطبقکاربريودولتمالکیتحفظباشهرهاحریمومحدوده
.نمایدواگذاربهینهاستفادهوسبزفضايتوسعهمنظوربهمربوطهريشهردابهمالکانهحقوقدریافتبدون
148ماده

:دهدانجامرازیراقداماتخاكوآبومراتعجنگلها،ازبرداريبهرهالگوياصالحجهتاستمکلفدولت
هیزمیسوختجايبهتجدیدپذیرهايانرژيوفسیلیسوختجایگزینی-الف

تعرفـه حـذف ومرتعـی وجنگلـی محصـوالت وچـوب قاچاقبامبارزهتشدیدوچوبزراعتتوسعه-ب
نشدهآوريعملچوبوارداتامکانوچوبواردات

صنعتیروشبهدامتولیدازحمایتوجنگلهاساماندهی-ج
ربطذيمقرراتوقوانیناساسبرجنگلیمناطقدرسازوساختساماندهی-د

کاشتدستجنگلهايتوسعه-هـ
برنامهپایانتاهکتارمیلیونهشتسطحتاآبخیزداريعملیاتاجراي-و
بحرانکانونهايکنترلوزداییبیابانعملیاتاجراي-ز

ومراتعازبرداريبهرهواستممکنوزیرانهیأتمصوباتچهارچوبدرفقطجنگلهاازبرداريبهره-تبصره
ممنوعآنبرمازادومجازآنهاحفظضرورتو) اکولوژیک(شناختیبومتوانمبنايبرتنهاطبیعیزیستگاههاي

قیمتدوبرابرتامعادل،ايجریمهپرداختبهملزمخسارت،جبرانبرعالوهتبصرهایناحکامازمتخلف. است
.استشدهتلفیابرداريبهرهموردزیستگاهومرتعیاوجنگل

ـ163ماده
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جهادوزارتسوخت،عرضهجایگاههايایجادمورددرهمچنینومادهاین) د(بندموضوعموارددرـ2تبصره
قیمتهـاي صـورت بـه شـهرها حریمازخارجملیمنابعاراضیبرداريبهرهحقواگذاريبهنسبتکشاورزي
.نمایداقدامترابريوراهوزارتمعرفیبااقتصادشورايمصوبسیاستهاياساسبررایگانیاترجیحی

172ماده
ونگريپیشوشهرنشینیمزایايازنشینحاشیهمناطقساکنانفراگیروپایدارمحیطیشرایطارتقايمنظوربه

:دهدانجامرازیراقداماتاستموظفدولتغیرمجازهايسکونتگاهایجادازگیريپیش
شهرداریهاوسطتدولتیمنابعطریقازجمعیتیمراکزاطرافدرسبزکمربندایجادوطراحی-د

181ماده
کلیـه درمحیطـی پایـداري وسـرزمین آمایشاصلدونمودنلحاظباکشورریزيبرنامهنظامارتقايمنظوربه

وايمنطقـه ــ بخشیوايمنطقهبخشی،هماهنگیایجاداستانی،وملیگذاریهايسرمایهوايتوسعهفعالیتهاي
انتقـال واسـتانها مـدیریتی توانمنـدیهاي ارتقاءمناطق،متوازنوسعهتفرصتها،ومنابعتوزیعدرعدالترعایت

تصـویب بـه الزمهـاي شـاخص وکارهـا وسازمرکز،درحاکمیتیامورتمرکزواستانهابهاجرائیاختیارات
.رسدمیوزیرانهیأت
182ماده
»سـرزمین آمایششوراي«مینی،سرزتوسعهطرحهايوهابرنامهاجرايوتهیهبرنظارتوهماهنگیمنظوربه
:شودمیتشکیلذیلاصلیوظایفشرحباوجمهوررئیسراهبردينظارتوریزيبرنامهمعاونمسؤولیتبا

تنظـیم و»سـرزمینی توسـعه مـدیریت وریزيبرنامهیکپارچهنظام«استقراربرنظارتوتصویبتدوین،-الف
آناصلیارکانروابط

بـر نظـارت واسـتانی وايمنطقهملی،سطوحدرسرزمینیتوسعهطرحهايوهارنامهبتصویبوبررسی-ب
آنهااجراي

185ماده
دربرنامـه دومسـال تـا محیطـی پایـداري شاخصـهاي نظـام پایه،وطبیعیمنابعازبهینهبرداريبهرهمنظوربه

:آیددرمیاجراءبهوتهیهذیلمواردچهارچوب
پایدارياخصهايشملیمدلتدوین-الف
پایداريشاخصهاياطالعاتودادهبانکایجاد-ب
برنامهسالهايبرايآننمودنکمیوپایداريشاخصهايتعیین-ج
وطبیعیمحیطبرتوسعهاثراتکنترلوبارمحیطیسازيمتعادلبرناظرپایداريمعیارهايوضوابطتعیین-د

انسانی
187ماده
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وطبیعیمنابعزیست،محیطازپایداربرداريبهرهواحیاءحفاظت،منظوربهشودمیدهدااجازهدولتبه-الف
.دهدانجامقانونیاقدامزیرمواردبهنسبتبرنامهدومسالپایانتاحداکثرزیستیتنوع

ازرپایـدا بـرداري بهـره وحفاظـت عملیاتیبرنامهوبومیزیستیکپارچهمدیریتبرنامهاجرايوتدوین-1
.کشورشکنندهوحساسبومهايزیستزیستیتنوع
191ماده
اجـراء مرحلـه بـه وتهیهارومیهدریاچهویژهبه،حساسهايبومزیستدربومیزیستمدیریتبرنامه-الف

نامـه آئین،زيکشاورجهادونیروهايوزارتخانهومعاونتهمکاريبازیستمحیطحفاظتسازمان. آیددرمی
.رسانندمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهرامادهایناجرائی

192ماده
عمرانـی، صـنعتی، تولیـدي، بزرگواحدهايکلیهزیستمحیطمخربوکنندهآلودهعواملکاهشمنظوربه

:موظفندزیربناییوخدماتی
مطالعـات انجـام مرحلهدرواجراازپیشراخودنیوعمراخدماتیتولیدي،بزرگهايپروژهوهاطرح-الف

اثـرات ارزیـابی مـورد زیسـت محـیط حفاظـت عالیشورايمصوبضوابطبراساسیابیمکانوسنجیامکان
.استالزامیهاپروژهوهاطرحمجریانتوسطارزیابیهانتیجۀرعایت. دهندقرارمحیطیزیست
دررامربوطـه حسـابهاي وجـداول ومحیطـی زیسـت منـابع اقتصـادي ارزشاسـت مکلفدولت-1تبصره

.نمایدملحوظومحاسبهملیحسابهاي

منظـور بـه مرتبطدستگاههايسایروزیستمحیطحفاظتسازمانهمکاريبااستمکلفمعاونت-2تبصره
زیسـت محـیط تخریبوآلودگیزاناشیهايهزینهومحیطیزیستوطبیعیمنابعاقتصاديارزشهايبرآورد

هـاي هزینـه وارزشهامحاسبهدستورالعملهايتنظیمبهنسبت،ملیحسابهايدرآنمحاسبهوتوسعهفرآینددر
نقـاط درمحیطـی زیسـت آلودگیهـاي وزیسـتی تنوع،انرژي،خاك،آب،جنگل: قبیلازاولویتدارايموارد

تصـویب بـه آنهـا دسـتورالعمل کـه هاییهزینهوارزشها. برساندتصویببهربطذيمراجعدرواقدامحساس
.شدخواهدگرفتهدرنظرايسرمایهدارائیهايتملکطرحهايسنجیامکاندر،رسیده

193ماده
وزیسـتی تنـوع بـومی، زیسـت کشـاورزي، اقتصـادي، منظـر ازکشـور هايتاالبویژهشرایطبهتوجهبا-د

منـابع تخصیصدرجديچالشهايوجودوآنهااطرافدرمطلوبزراعیاراضیومراتعوجودوگردشگري
دراسـت مکلـف دولـت مناطق،اینطبیعیبومزیستشکنندگیوپیچیدگیکلی،طوربهومناطقایندرآب
زیستمحیططبیعی،منابعکشاورزي،آب،ايهبخشدرموجودسازمانهايمجددساماندهیبابرنامه،اولسال

اقـدام تاالبهـا ایـن اطـراف دشتهايدربردارانبهرهمشارکتبایکپارچهمدیریتاعمالبهنسبتگردشگري،و
.نماید
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هـاي وزارتخانهوزیستمحیطحفاظتسازمانومعاونتمشتركپیشنهادبهمادهایناجرائینامهآئین-تبصره
.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهمعادنوصنایعونیرونفت،ور،کشجهادکشاورزي،

قانون برنامه ششم توسعه-12
آب8بخش

پایـداري بـراي زیستمحیطیهايحقآبهرهاسازيکمآبی،بحرانبامقابلهبهمنظوراستمکلفدولت35ماده
وريبهرهارتقايوزیرزمینیهايرهسفبهبخشیتعادلکشاورزي،بخشدرتولیدافزایشوپایداريسرزمین،

رازیـر اقداماتشود،مترمکعبمیلیاردیازدهبرنامهقانوناجرايپایانیسالدرکهمیزانیبهآب،ترازجبرانو
:آوردعملبه

محصوالتاولویتباکشاورزيمحصوالتتولیددربهرهوريافزایشوسطحواحددرعملکردافزایشالف
وخشـکی بـه مقـاوم شـوري، بـا سـازگار وکمترآبینیازباارقاموباالصادراتیارزشوبینسمزیتداراي

منطقهبامناسبکشتالگويرعایت
وآببنـدها ،توسـعه )ايغیرسـازه وسـازهاي (خـاك وآبعملیـات اجـراي نوین،آبیاريروشهايتوسعهب

سالکتاردرههزارششصدمیزانبهحداقلآبگیرسطوحهاي)سیستم(سامانه
کمـک عنـوان بـه هـا هزینـه %) 85( هشتادوپنجدرصـد حـداقل نـوین آبیـاري روشـهاي توسعهبراي:تبصره

.میشودپرداختوتأمینساالنهبودجهقالبدردولتبالعوضتوسط
پسـابها، بازچرخـانی وشـده کنتـرل فضـاي بـه بـاز فضـاي ازکشتانتقالوهاگلخانهتوسعهازحمایتپ

مجازيآبمدیریتونامتعارفبهايآمدیریت
چهـارچوب درآبوريبهـره ارتقـاي وراهبـردي محصـوالت برتأکیدباکشتالگوياجرايوطراحیت

وحمایـت اعمـال وسـاالنه بودجـه قالبدرنیازموردالزاماتومنابعتأمینومقاومتیاقتصادکلیسیاستهاي
کشتالگويچهارچوبدرفقطمناسبمشوقهاي

برنامـه قـانون اجرايطولدرموجودوضع%) 5( درصدپنجساالنهمیزانبهقنواتالیروبیومرمتاحیاء،ث
قنواتاحیايبرايآبخوانداريوآبخیزداريفعالیتهايبرتأکیدبا

برداريبهرهپروانهدارايکشاورزيهايچاهکردنبرقدارچ
) 12( مـاده موضـوع فسـیلی سوختهايمصرفدرصرفهجوییمحلزابندایناجراينیازموردمنابع:تبصره
. میگرددتأمین1394کشورمالینظامارتقايورقابتپذیرتولیدموانعرفعقانون

پروانـه دارايهـاي چاهرويبرشدهادارهوجوهازتسهیالتاعطايباآبحجمیوهوشمندکنتورنصبح
برنامهقانوناجرايپایانتابرداريبهره

سداستقرارمحلآبریزحوضهدرنیازموردشربآبتأمیناولویتباسدها،استحصالیآبازاستفادهخ
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رودخانههـا، ایـن رويبـر احـداثی سدهايآبازقناتهاوهاچشمهها،رودخانهازکشاورزانحقابهتأمیند
هاچشمهوقناتها

وکننـدگی خنـک )سیسـتم (سـامانه اصـالح ومعدنیولیاژيآفوالدي،شرکتهايآبمصرفساختارتغییرذ
برنامهقانوناجرايچهارمسالپایانتاخامموادشستوشوي

کشـور نقـاط تمـامی بـراي راکشـت الگويطرحبرنامهقانوناجراياولسالپایانتااستموظفدولتر
آبتخصیصاستموظفنیرووزارت.دگذاراجراءموردبهقانونایناجرايسالهايطیدرونمودهتعریف

.دهدقراراختیارکشاورزاندرکشتالگويطرحمطابقرا
36ماده
دراساسـی قانون) 44( وچهارمچهلاصلکلیسیاستهايرعایتباراالزماقداماتاستمکلفدولتالف

سیمعادلحداقلآنرارفمصوريبهرهواستحصالوريبهرهآشامیدنی،آببرداريبهرهنظاماصالحجهت
شیرینازطریقراکشورجنوبیمناطقآشامیدنیآب%) 30( درصدسیحداقلنیزودهدارتقاء%) 30( درصد
.نمایدتأمینبرنامهقانوناجرايتاپایاندریاآبکردن
سـاخت وحیطراتأمین،جهتراالزمتمهیداتبرنامهقانوناجرايپایانتااستموظفنیرووزارتتبصره
ازراعماندریايوفارسخلیجحوزهشهرهايدرموردنیازکنهايآبشیرین%) 70( هفتاددرصدمعادلحداقل
طریـق ازآبشـیرینکن خریـد تجمیـع وهوشـمند مدیریتنیزوشدهشیرینآبتضمینیخریدطریقازجمله
مراکـز ودانشـگاهها دانشـگاهی، جهـاد طریـق ازفنـاوري انتقـال مـدیریت . دهدانجامداخلبهفناوريانتقال

.میشودانجامدانشبنیانشرکتهايوپژوهشی
طبیعیمنابعوزیستمحیط9بخش

:آوردعملبهمحیطزیستازحفاظتجهترازیراقداماتاستموظفدولت38ماده
سـایر مشـارکت بـا کشـور تاالبهـاي ازمناسببهرهبرداريومدیریتاحیاء،حفاظت،عملبرنامهاجرايب

تـا کـه طوريبهرامسرکنوانسیوندرثبتشدهتاالبهايباارتباطدرویژهبهمحلیجوامعواجرائیدستگاههاي
وشونداحیاءکشورتهدیدمعرضدروبحرانیتاالبهاي%) 20(درصدبیستحداقلبرنامه،قانوناجرايپایان

.گیرندقراربهبودرونددرتثبیت،وحفاظتضمن
بـا مشـترك محیطزیسـتی المللـی بین) هايپروژه(طرحهايدرایراناسالمیجمهوريدولتسهمتأمینت

بـین سرمایهگذاریهايوکمکهاجلبازوحمایتتشویقمنظوربهخارجیحقوقیوحقیقیاشخاصودولتها
اصولرعایتبهمنوطبنداینياجرا. رامسرکنوانسیونبهمربوطهايهزینهتأمینبهکمکوداوطلبانهالمللی
.میباشداساسیقانون) 125( پنجموبیستویکصدو) 77( وهفتمهفتاد

وشـهرها درفاضـالب وپسـاب مـدیریت وبازچرخـانی تصـفیه، آوري،جمـع تأسیساتاجرايوتکمیلچ
ملیاستانداردهايازمجازحدازبیشآالیندگیبافاضالبکهواحدهاییسایروخدماتیوصنعتیشهرکهاي

طرحهـاي یـا وموجـود تأسیساتخروجیپسابفروشپیشیاوفروشقراردادعقدطریقازمینمایندتولید
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آنـان باقراردادعقدیاوخصوصیبخشگذارانسرمایهتشویقطریقازاستمجازدولتتبصرهآتیتوسعه
.نمایداقدامبنداینمواردبهنسبت

هکتارهزارپانزدهوهشتصدسطحدرجنگلهاسازيغنیوتوسعهاحیاء،ح
هکتارمیلیوندهدرسطححداقلآبخوانوخاكازحفاظتوآبخیزداريعملیاتاجرايخ
هکتارهزاروچهلیکصدومیلیونیکدرسطححداقلآنبحرانیکانونهايوکنترلبیابانزدایید
کشـاورزي اراضـی وهکتارمیلیونچهاردهویکصدحداقلطبیعیمنابع) کاداستر(حدنگاريهاينقشهتهیهذ

)کاداستر(حدنگارقانونرعایتباهکتارمیلیونبیستحداقل
چهارگانـه منـاطق وودولتـی ملـی اراضـی ومراتـع جنگلها،ازحفاظت%) 100( صددرصدپوششارتقاير

پایـداري بهمنظـور کشـور مراتـع ولهاجنگازحفاظتضریبارتقايومحلیجوامعمشارکتبازیستمحیطی
مرتعودامبخشیتعادلهمچنینوجنگلها

ششصـدهزار ومیلیـون نـه حـداقل میزانبهداروییگیاهانفرآوريوتوسعهومرتعیرویشگاههاياحیايژ
انونقاجرايپایاندرکهنحويبهداروییگیاهانکشتزیرسطحبههکتاریکصدهزارحداقلافزایشوهکتار
. )برسدهکتار) 250،000(هزارپنجاهودویستبهبرنامه

وعملـی اجـراي وششمبرنامهقانوناجراياولسالپایانتاحداکثرریزگردهابامقابلهجامعبرنامهارائهس
قانونایناجرايدومسالازآنمؤثر
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اصطالحاتومفاهیمتعاریف،
Strategy:راهبرد

به. باشندمیضرورياهدافبهیابیدستبرايکهکلی استاقداماتورویکردهاازايمجموعهراهبردها
تحققبرايکهاساسیاقداماتوهافعالیتومهمرویکردهاياصلی،هايگیريجهتبهدیگرعبارتی
بااسبمتنالزاماًراهبردهاتعریف،ایناساسبرکهاستبدیهی. گفته می شودراهبرداند،الزماهداف
ازهدفکهاستایندرراهبردوهدفتفاوت. کنندمیروشنرااهدافتحققمسیرهايوبودهاهداف
ازسطحیکدرراهبردگاهیآنها،بودنکالندلیلبهاما. استمسیرجنسازراهبردواستمقصدجنس
بودنسطحهمنحويبهاستبهترموضوع،تفکیکبراي. استترپایینسطوحبرايهدفیخودکلیت،
وهاارزشبهتوجهراهبردها،طراحیدر. شودبررسییکدیگرباراهبردهاهمچنینویکدیگربااهداف
.استالزامیهاسیاسترعایت

Program:)راهکار(اجراییهايبرنامه

درمشخصهايهدفتحققبرايیکدیگرباارتباطاست که درمختلفخدماتوعملیاتازايمجموعه
خطوهاسیاستاهداف،حاويخوداجرایی،برنامههرمعموالً. شوندمیتنظیمراهبردهاچارچوب

برنامههرمسئولاجراییهايدستگاهکهاستعملیاتانجامبرايمشخصهايطرحواجراییهايمشی
.کردخواهندتهیهراآنها

Action:اقدام

باسازگارو) اجتماعیوسیاسیاقتصادي،فنی،(پذیرامکانپذیر،اندازهمشخص،فعالیتیکاقدام
.شودمیاهدافتحققبهمنجرآناجرايکهاستملیراهبردهايباراستاهموملیسطحدرهاسیاست

:پایشفناوري

گیرياندازهومشاهدهبرايکهاستافزارينرموافزاريسختمدیریتی،فناوریهايشاملپایشفناوري
.میگیرندقراراستفادهموردخاكوهواآب،هايپدیدهوفرایندهاوقایعکیفیوکمی

Dust storm:ریزگرد

اتالقمیکرون5ازکمترقطرباسبکوکوچکبسیارو ذراتیغبارریزجامدذراتازايریزگردها به توده
میانتقالوشدهجابجاطوالنیسیاربمسافتتابادتوسطبیابانزاییوباديفرسایشاثردرکهشوندمی

کنندمیمحدودکیلومتر2تا1راافقیدیدو ممکن است ساعتها در فضا باقی بمانند. عموماًیابند
Desert:بیابان

علمیهايگرایشيهمهتوافقموردودقیقبازنموديبهرسیدندرحوزهایننخبگانهنوزهرچند
بیابان: «رسیدنتیجهاینبهتوانمیمختلفهايدیدگاهبستجمعازامااند،نرسیدهماعاجبهبیابان،بامرتبط

يدامنهیاوانددادهدستازکامالًراخودرویشیاستعدادیاکهشودمیاطالقاضمحاللیبهرومناطقبه
ها،بیاباناقساميهمهردکهآنچهدیگر،سخنیبه.» باشدباالآندرجانوريوگیاهیحیاتپذیريآسیب
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دیدهمشتركوبارزصفتعنوانبهدریاازارتفاعیوفاصلههرباوگرمییاسرداقلیمزیستهردر
پوششمدیریتاولویتدر این مناطق .استزیستیتنوعکمینقصانوگیاهیرویشدشواريشود،می

.استحفاظتیعموماًًگیاهی
Hyper arid:فراخشکمناطق

،فراخشکمناطقکهاندشدهتشکیلمجزااقلیمزیستچهارازجهان،خشکهايسرزمینکلی،طوربه
هايریزشمیانگیننسبتکهشودمیگفتهمناطقیبهفراخشک،مناطق.آیندمیشماربهآنهانخستین

درصدصدم5ازکوچکترسالهسیدورهیکدرآنساالنهپتانسیلتعرقوتبخیرمیزانمیانگینبهساالنه
.باشد

Dry lands:خشکمناطق

یکدرساالنهپتانسیلتعرقوتبخیرمیزانمیانگینبهساالنههايریزشمیانگینمیزاننسبتکهمناطقی
.باشد2/0تا-05/0بینسالهسیدوره

خشکنیمهمناطق
درساالنهپتانسیلتعرقوتبخیرمیزانمیانگینبهساالنههايریزشمیانگینمیزاننسبتکهمناطقی

.باشد5/0تا21/0بینسالهسیدورهیک

مرطوبنیمهخشکمناطق
یکدرساالنهپتانسیلتعرقوتبخیرمیزانمیانگینبهساالنههايریزشمیانگینمیزاننسبتکهمناطقی

.باشد/. 65تا51/0بینسالهسیدوره

سرزمین:تخریب
مرتع،آبی،دیم،اراضیقابلیتواقتصاديیا) شناختیزیست(زیستیتولیدتوانرفتندستازیاکاهش
رویهبیبرداريبهرهازناشیمرطوبنیمهخشکوخشکنیمه،خشکمناطقدرزاربوتهجنگل،چراگاه،

،طبیعیوانسانیهايتفعالیازناشیفرآیندهايجملهازفرآیندهاازترکیبییایکازناشیسرزمین،از
.شودمینامیدهسرزمینتخریب

بحران: 
را سببهايگستردمحیطیزیستوماديانسانی،هايخسارتکهجامعهیککارکرددرجدياختالل

داخلی خودمنابعازاستفادهباصرفاًبتواندتااستدیدهآسیبجامعهتواناییازفراترکهگونهبهشودمی
عملکردهايورخدادهااثردرکهبعبارت دیگر حوادثی.کندتحملراآنوبربیایدهاخسارتیناعهدهاز

میتحمیلانسانیجامعهیامجموعهیکبهراخسارتیوآیدمیوجودبهناگهانیطوربهانسانیوطبیعی
شودمینامیدهرانبحدارد،العادهفوقواضطراريعملیاتواقداماتبهنیازآنکردنبرطرفوکند
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Sand Dune Fixation:شنتثبیت

ازايمجموعهبکارگیريازاستعبارتروان،هايماسهتثبیتترصحیحعبارتبهیاشنتثبیت
حرکتازجلوگیريبهمنجرکهآنهاازتلفیقییا…وشناختیزیستمکانیکی،،فیزیکیهايفعالیت

.شودروانهايماسه

Mulchخاکپوش:

گستردهومجزاالیهیکصورتبهمحافظیپوششبتواندکهشودمیاطالقمصنوعییاطبیعیموادبه
شاملتواندمیمواداین. کندحفظبادویژهبهمختلفعواملازراخاكسطحوکردهایجادزمینرويبر

.باشند…وکلشوکاهاي،سنگریزه،رسی،نفتیهايمالچ

Drought:الیخشکس

ازکمترمراتببهمنطقهیکساالنهبارندگیمیزانکههنگامیدرطبیعیصورتبهکهاستايپدیده
تولیدهايسامانهوشدهآبیمنابعدرشدیدتعادلعدمباعثوافتادهاتفاقشدهثبتهايمیانگین
مسیرتغییر،)اقلیمییاطبیعی(ارندگیبکاهشصورتبهتواندمیخشکسالی. کندمختلراشناختیزیست

.پذیردصورت) هیدرولوژیکی(دیگرمحلیبهمحلیازرودخانهیکآبورودازجلوگیريیاو

Soil Erosionخاك:فرسایش

یککمکبهوشدهجداخوداصلیبسترازخاكآنطیکهشودمیاتالقفرآینديبهخاكفرسایش
کهباشد…وباد،آبتواندمیدهندهانتقالعامل. شودحملدیگرمکانیبهدهندهانتقالعاملچندیا

.شودمینامیدهباديفرسایشیاآبیفرسایشعنوانتحت

Desertification: زاییبیابان

عواملتأثیرتحتمرطوبنیمهخشکوخشکنیمه،خشکمناطقدرسرزمینتخریبمعنیبه
.استانسانیهايفعالیتوهواییوآبتغییراتجملهازمختلف

Combating Desertification )زایی بیابانبامقابله(زدایی:بیابان

وخشکنیمه،خشکمناطقدرسرزمینجامعتوسعهبرنامهازبخشیکهاستهاییفعالیتمجموع
،سرزمینتخریبکاهشیایريجلوگآنهدفومحسوبپایدارتوسعهراستايدرمرطوبنیمهخشک
.استشدهبیابانیاراضیاحیاءوشدهتخریبهايزمیناحیاء

مدیریت پایدار سرزمین
الگوي استفاده از منابع سرزمین شامل خاك، آب ، گیاهان و حانوران به منظور تولید کاالها و خدمات در 

تولید در درازمدت و حفظ کارکردهاي زیست حال تغییر  مورد نیاز  انسان به طریقی که از تداوم قابلیت 
محیطی این منابع بطور همزمان اطمینان حاصل شود
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کنوانسیون مقابله با بیابانزاییسالهدهراهبرد
سال هايبرايسالهدهراهبرداعضاءکنوانسیون مقابله با بیابانزایی، یککنفرانسنشستهشتمینطیدر

مهاربرايجهانیائتالفازاستعبارتراهبرد ایناندازچشم.گرفترارقپذیرشمورد2018تا2008
سیاستهايواهدافگیرندهبردرراهبرداین. زیستمحیطپایداريوزداییفقرراستايدربیابانزایی

طریقازايمنطقهوملیسطوحخشکسالیاثراتتعدیلوسرزمینتخریببیابانزایی،بامقابلهاجرایی
بیولوژیک،واجتماعیاقتصادياستانداردهايتعریفعمومی،هايآگاهیارتقاءفناوري،وعلومعهتوس

.باشدمیفقرکاهشوکنترلونیازموردمنابعبسیج
تحلیل شبکه دست اندرکاران: 

در این روش SNAروش  تجزیه و تحلیل دست اندرکاران مبتنی بر الگوي تحلیل شبکه هاي اجتماعی 
ط فی ما بین دست اندرکاران از طریق معیارها و شاخصهاي شبکه اي و با استناد به الگوهاي کمی و رواب

ریاضی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
آب مجازي: 

آبی که در مراحل مختلف تولید یک کاال استفاده می گردد، آب مجازي ذخیره شده در کاال نامیده می شود. 
کاهش اثرات

.را کاهش اثرات فاجعه می نامندطبیعی و انسانی اثر فاجعه بر ساختارهاي اجتماعی و محیط زیست کاستن

:سازگاري
بهتغییرحالدریاوجدیدشرایطومحیطبرابردرانسانیوطبیعیسیستمهايسازيآمادهیاوتطبیق
.جدیدفرصتهايازبرداريبهرهیاوآنهامخربآثارتقلیلمنظور

:ظرفیت سازگاري
مانند کمصورتهاییبهکهاقلیمتغییرازناشیسوءپیشامدهايبرابردرسازگاريبرايسیستمیکتوانایی
.میباشدآنهانتایجدرآوردنکنترلتحتیاوفرصتهاازمطلوبازاستفادهبالقوه،آسیبهايکردن

)RESILIANCE(تاب آوري
اثراتبازیابیوتعدیلجذب،مقاومت،منظوربهمخاطرهمعرضدراجتماعیاجامعهنظام،یکتوانایی

راخوداساسیعملکردهايوساختارهابتواندکهطوريبهموثرومناسبزماندرمخاطراتازناشی
)UNISDR،2009.( نمایدبازیابیونگهداري

PESپرداخت براي خدمات زیست محیطی 

کامالًايزیست می باشد مبادلهاز محیطحفاظتوطبیعیمنابعمدیریتصادياقتابزارهايازیکی
چنینحفاظت ازباعثکهسرزمینکاربريازشکلیبازیستیخدمت محیطیکآندرکهاستداوطلبانه

زیستیمحیطخدماتبرايخریداریکبایدمبادله حداقلایندرمرتبط می گرددمی شود،خدمتی
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ارائهاینکهبرمشروط. باشدداشتهوجودزیستیمحیطخدماتدهندهارائهیکحداقلوت)(معموالً دول
)Wunder،2007نماید(عرضهراخدمتآنهمچنانزیستیمحیطدهنده خدمات

: Prohibition Measuresبازدارندههايروش

برمشتملوپذیرفتهصورتییزابیابانبامقابلهدیگرهايفعالیتازقبلکههستندهاییروش
تخریبازجلوگیريجهتدرهشداردهندگیوسازيفرهنگترویجی،جنبهبیشترکهاستهاییفعالیت

کنترلی،تشویقی،ترویجی،آموزشی،اولیه،هشدارچونموارديشاملغالباًهافعالیتاین. دارندسرزمین
.هستندمدیریتیوحفاظتی

Reclamation Measuresاصالحی: هايروش

منظوربهکهگیردبرمیدرراهاییروشوهافعالیتازدستهآنعموماًاصالحی،هايروشازمنظور
درسخن،دیگربه. شودمیاعمالبرداريبهرهوریزيبرنامهسیاستگزاري،ازاعمجاريهايروشاصالح

پایداريتولید،استمرارتضمینوشناختیبوموانتبهتوجهمحیطی،زیستمالحظاتبراساسمرحلهاین
.آیدمیعملبههافعالیتاجرايدرالزماصالحاتشناختی،زیستتنوعازحفاظتومنابعاساسی

Rehabilitation Measuresاحیایی: هايروش

آسیبواندشدهخریبتدچارطورجديبهکهگیردمیقراراستفادهموردمناطقیدرمعموالًهاروشاین
ایندر. کندنمیکفایتآنهاشناختیبومشرایطبازسازيبرايتنهاییبهقرقکهاستحديبهواردههاي

بوتهکاري،قلمهنهالکاري،نظیرفنیهايپروژهازايپارهاجرايمستلزماراضیگونهایناحیاءصورت
نیز…وبادشکناحداثپاشی،مالچمانندیاتعملسایربااستممکنکهبوده…وبذرکاريکاري،
.باشدهمراه

هاي نوین و پاكانرژي
هاي خورشیدي، محیطی مانند سلولهاي تجدیدپذیر و بدون آالیندگی و تبعات زیستبه کلیه انرژي

گردد.هاي ژئوهیدروترمال و ... اطالق میهاي بادي و آبی، نیروگاهتوربین
حکمرانی آب 

ها، یندهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و نهادي است که از طریق آن حکومتآمل همه فرحاکمیت آب شا
گیرند.خصوصی درباره توسعه و مدیریت منابع آب تصمیم میهاي امع مدنی و بخشوج

خاك
هاي ژئوبیوشیمیایی و در طی اي طبیعی ساختارمند متشکل از مواد آلی و معدنی که در اثر فعالیتپیکره
تر سطح خارجی زمین را پوشانده و قادر ز مواد مادري به وجود آمده، حاوي موجودات زنده و بیشزمان ا

است رشد گیاهان را حمایت کند. 
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حاصلخیزي خاك
بعبارت دیگر تداوم باروري استعداد و توانایی خاك براي تأمین مواد مورد نیاز جهت تغذیه و رشد گیاهان

یزي خاك می گویند.خاك براي تولید محصول را حاصلخ
تخریب خاك

هاي ها که ناشی از فعالیتکاهش کیفیت، کمیت و توان تولید زیستی یا اقتصادي خاك یا ترکیبی از این
برداري از خاك است. هاي مختلف بهرهانسانی و شیوه

تغییرکاربري اراضی
شاورزي به مسکونی یا صنعتی و یا تغییر نوع استفاده از اراضی از یک نوع به نوع دیگر نظیر تغییر کاربري ک

تغییر کاربري مرتع و جنگل به کشاورزي و مسکونی یا صنعتی
فرسایش خاك

توسط عواملی خاك از بستر اصلی خود جدا شده و به مکان دیگري و اجزاءفرآیندي است که در آن ذرات
ند.شوحمل میاز جمله آب یا باد 

رسوب
باد و یا هر عامل طبیعی و انسانی جابجا و در مکان وسط آب، مواد جامد حاصل از فرسایش خاك که ت

شود. دیگري انباشته می

تشدیديفرسایش 
. دهدرخ میبرداري بیش از حد از زمین انسان و یا بهرهرویه و غیر اصولی اثر دخالت بیکه در یفرسایش

حفاظت خاك
و فرسایش خاك و تبعات آن (کاهش مجموعه اقداماتی است که به منظور پیشگیري و کنترل تخریب 

گیرد.حاصلخیزي و تولید محصول، رسوب و آلودگی منابع آب و نظایر آن) صورت می
یا آبریزآبخیز

نقطه خروجی مانند رودخانه، یکبه آن بهاي از زمین است که تمام روان آب ناشی از بارش وارده پهنه
اي توپوگرافی است که از طریق به عبارت دیگر محدودهشود.منتهی میتاالب، دریاچه، آب انباشت و ...
شود. یک شبکه رودخانه زهکشی می

آبخیزداري
مجموعه اقداماتی که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخیز، به منظور حفاظت منابع آب و خاك به 

آید. اجرا در می
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خشکسالی
این دوره مقدار آب موجود در منابع آبی منطقه و یک دوره پیوسته از چند روز تا چندین سال است که در 

یابد.خاك به میزان قابل توجهی کاهش می
بومزیست

و سایر موجودات با شرایط طبیعی محیط در یک منطقه ویژه گفته حیوانات، گیاهانبه منطقه زندگی تمام 
عرض ، شرایط آب وهوایی، موقعیتبوم با انواع حیات جانوري مشخص با توجه به شود. یک زیستمی

شود.تعیین میارتفاعو جغرافیایی
مهندسیزیست

هاي شود که تجزیه و تحلیلگفته میزیستیعلومل مسائل هاي فیزیکی و ریاضی در حبکارگیري روش
هاي آن است.مهندسی پایه

آبخوان
هاي تحکیم نیافته (گراول، ماسه و ر الیهآبخوان یا سفره آب زیرزمینی یک الیه آبدار زیرزمینی است که د

شود. هاي داراي درز و شکاف ایجاد میسیلت) یا در سنگ
غیرمتعارفهايآب
هاي کشاورزي، فاضالب آبهاي فسیلی، زهشور، آبهاي شور، لبهاي غیرمتعارف به مجموعه آبآب

شود.و... اطالق میهاي صنعتی،شهري، پساب
غذاییامنیت

باشد. طبق این ادالنه همه مردم به غذاي کافی در تمام اوقات براي داشتن یک جسم سالم میدسترسی ع
باشند.تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداري در دریافت غذا سه عنصر اصلی می

سازيتجاري
بازار درضهعرقابلراپژوهشیهايفعالیتیاونوهايایدهازناشیجدیدمحصولکهاستفرآیندي

.نمایدرقابتی

زیستیتنوع
اینوتعاملاکوسیستموگونهژن،سطحسهدرزمینکرهرويبرحیاتاشکالگوناگونیبهزیستیتنوع

.استاقلیموهواآب،ازتابعیکهشودمیاطالقعوامل

توارثی)ژنتیکی(ذخایرذخایر
عواملحاملیا نشدهشدهاصالحازاعمزندهداتموجوهايجمعیتوتیپ،سویه،نژاد،گونه،انواعبه

.گرددمیاطالقنشدهیاشدهشناختهارثی


