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 نقش بخش خصوصی در بزرگداشت روز جهانی مقابله با بیابان زایی
 توليد در آن نقش و شودمي محسوب كشاورزي بخش پشتوانه و كشور پايدار توسعه و حيات بستر طبيعي،منابع

يدار، و با توجه به مفاهيم توسعه پا نيست پوشيده ،كسي بر غيره و هوا تلطيف و اكسيژن توليد غذا، تامين خاك، حفظ و

بايست بدرستي حفظ شده، هاي بعدي در نزد ماست كه مياين مواهب الهي، ميراث گذشتگان ما نيست بلکه امانت نسل

 چالش دو كنار در و كاهش حاصلخيزي اراضي (زايي بيابان)متاسفانه تخريب سرزمين برداري شوند. توسعه يافته و بهره

 سازمان. خوشبختانه ميشود محسوب ۱۲ قرن در جهاني جامعه مهم الشچ سه عنوان به شيرين آب كمبود و اقليم تغيير

 را( UNCCD) زايي بيابان با مقابله المللي بين كنوانسيون ،۲۹۹۱سال ( خرداد ۱2 با برابر) ژوئن ۲۱ از متحدد ملل

ملي،  ح مختلفودر بين دست اندركاران ذيربط در سطهمکاري و همگرايي بستر مناسب جهت ه است تا نمود تاسيس

 .دروند تشديد اين معضل و همچنين كاهش تبعات منفي آن فراهم شوجهاني در مقابله با  منطقه اي و

 و رويهبي برداريبهره اثر در( مرتعي و جنگلي كشاورزي،) اراضي حاصلخيزي كاهش جمعيت، روزافزون رشد

 سفره از آب رويه بي برداشت ديمزار، به اتعمر تبديل ، مراتع در دام فصل از خارج و مفرط چراي كني، بوته غيراصولي،

 هايسياست برخي و روستاها و شهرها توسعة و سازي جاده معادن، از برداري بهره و كاوي معدن زيرزميني، آب هاي

 زمين افزوده ارزش و كشور اقتصادي خاص شرائط خدمات، و صنعت بخش وقفهبي گسترش كشاورزي، زمينه در ناكارآمد

 عمراني هايپروژه اجراي لزومو از طرف ديگر،  ،(شده است خواريزمين و خواريرانت با رابطه در انگيزه دايجاكه سبب )

 و هااريزسياستگ چنانچه اما نمايد مي ناپذيراجتناب را اراضي از برداريبهره و استفاده ،كشور توسعه راستاي در

 باشد، اراضي ذاتي استعداد و اكولوژيکي توان سرزمين، مايشآ اصول به توجه بدون و زدهشتاب بصورت ها،برداريبهره

كه يکي از مصاديق بارز آن، هجوم ريزگردهاست كه نه تنها  ندارد هاسرمايه اتالف و تخريب روند تشديد جز اي نتيجه

 .فعاليت هاي توليدي و اقتصادي را تعطيل مي نمايد بلکه بقاء و سالمتي مردم را نيز تهديد مي نمايد

برداري طبيعي و تخريب و خسارات عديده وارده بدليل بهرههاي موجود در بخش منابعتوجه به محدوديت با

اجتماعي كشور ايجاب مي نمايد تا بجاي تحميل فشارهاي  –رويه و يا نامناسب و از طرف ديگر شرائط خاص اقتصادي بي

دمات، گردشگري و طبيعت گردي )اكوتوريسم( و هاي كشاورزي، صنعت، خطبيعي، در ساير بخشمضاعف بر بخش منابع

هاي غيراصولي و بيش از توان اكولوژيکي برداريگذاري بيشتري صورت پذيرد. جاي تاسف است كه بعضاً بهره... سرمايه

ها، نه تنها سبب تخريب و اتالف منابع ذيقيمت آب، خاك و پوشش گياهي )تنوع زيستي( در باالدست حوضه هاي عرصه

گردد كه مثال بارز آن پر شدن مخازن سدها دست ميها در پايينشود بلکه سبب اتالف و تضييع سرمايه گذاريميآبخيز 

هاي ارتباطي، مزارع از رسوبات )كاهش عمر مفيد آنها(، خسارات ناشي از سيل و زمين لغزش بر تاسيسات زيربنايي، راه

 محيطي موجود است.و غيره و همچنين مشکالت عديده زيست هاكشاورزي و تاسيسات پرورش آبزيان، شهرها و آبادي
 

 سرزمین تخریب اصلی عوامل
 محيطي زيست خدمات و طبيعيمنابع اهميت و نقش مورد در مسئولين و مردم آگاهي سطح بودن پايين 

 ها اكوسيستم
 دامپروري و كشاورزي هاي زمينه در محلي بردارانبهره نادرست هايروش 

 (مانده حاشيه محروم و در و فقير افراد) نيازمندان نياز 

 خوارانسودجويان و رانت و آزمندان طمع و حرص 
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 منابع كمبود و جمعيت افزايش 

 ناكارآمد و نادرست هايسياست برخي 

 مقررات و قوانين برخي هايافتادگيرويهم يا و هاخالء 

 نياز مورد فني استانداردهاي و ضوابط كمبود 

 زايي، هجوم هاي متوالي، بياباناي )نظير تغيير اقليم، خشکسالياني و منطقهچالش هاي زيست محيطي جه

 ريزگردها، به خطر افتادن تنوع زيستي و ...(

 ... و 

 در و داشته متقابل ارتباط يکديگر با هوايي و آب تغييرات و زيستي تنوع كاهش سرزمين، تخريب بديهي است كه عوامل

 .  بسزايي دارند نقش حياتي نظير فقر و محروميت، هايمتاكوسيس زوال از ناشي ياجتماع و اقتصادي پيامدهاي ايجاد

 منابع از برداري اصولیبهره زمینه در جهانی تجربیات
 توسعه اهداف به توجه ( پايدار و مديريت پايدار سرزمينSustainable Land Management-SLM) 

 عمراني در دست مطالعه و اجرا يهاپروژه محيطي دقيق و صحيح از زيست ارزيابي ضرورت 

 هابرداري از پروژهدر كليه مراحل طراحي و اجرا و بهره محلي بردارانبهره و مردم فعال مشاركت لزوم 

 ها با رويکرد مشاركتيپروژه ارزشيابي  و پايش بر تاكيد 

 و نگريكل سيستمي، نگرش هماهنگي، نگري،جامع ضرورت ... 

 محور و مديريت نتيجه ريزيبرنامه نظام از تبعيت(RBM) Result Based Management     

 

هاي گرانقدر دين مبين اسالم و آخرين دستاوردهاي علمي و فني در زمينه مديريت اصولي و پايدار منابع آموزه

اه بايست حداكثر تالش جهت استفاده درست و اصولي از اين منابع در روري، حاكي از آن است كه ميو افزايش بهره

متعالي و درست )صحيح(، بعمل آيد. در غير اين صورت، همه بخش هاي عمومي و خصوصي دچار رسيدن به اهداف 

 سرمايه بخش خصوصي در معرض خطر است. بخصوص خسارات ناشي از تخريب سرزمين و بيابان زايي گشته و 

 عبارتند از: طبيعيمنابعمحيط زيست و سه عامل عمده در تخريب در كشور ما با توجه به اين كه 

حررص و طمرع  -3و محررومين(  افرراد كرم درآمردنياز نيازمندان ) -۱كم اطالعي و ناآگاهي بهره برداران محلي  -۲

 –توسعه پايدار )كه عرالوه برر مالحظرات اقتصرادي بره مالحظرات اجتمراعي بنابراين تحقق اصول و مباني  ،آزمندان

مي تواند نقش بسرزايي در حفاترت و صريانت از ايرن منرابع  دارد( فرهنگي، زيست محيطي و حکمراني خوب، تاكيد

، بره دولرتمطمئنراً با توجه به گسرتردگي و پيچيردگي هراي موجرود، از طرف ديگر،  ذيقيمت و حياتي داشته باشد.

در سرطح  و بخش خصوصري و سرازمان هراي مرردم نهراد و خواهد بودتنهايي قادر به حل اين مشکالت و معضالت ن

اميرد اسرت ه بهره برداران از منابع پايه )آب، خاك و پوشش گياهي( مي بايسرت وارد ايرن كرارزار شروند. كلي محلي،

عزمي ملي جهت تحقق انسجام سازماني، هماهنگي بين بخشي و همکاري همه دسرتگاه هراي سياسرتگزاري، برنامره 

يقينراً   بخرش  از اين منابع، ايجاد گردد. ريزي، اجرايي و نظارتي در حفظ، اصالح، احياء ، توسعه و بهره برداري اصولي

 خصوصي در راستاي پايداري منابع كه ماالً رونق كسب و كار را در پي دارد، طرفدار اقداماتي در اين زمينه مي باشد.


