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یادداشت

حفاظت یا حمایت محیط زیست

ام��روزه مطالع��ات محیط زیس��ت بس��تر 
تصمیم گیری و برنامه ریزی در دنیای بحرانی 
محیط زیستی، سیاسی و اجتماعی در تمام امور 
عمده انسانی مانند سیاست، صنعت، اقتصاد، 
فرهنگ و طبیعت اس��ت )کاپ��ون 1992( در 
هزاره س��وم از اهداف مطلوب سیاست گذاری، 
حمایت محیط زیست اس��ت که به طور مکرر 
تحت عنوان توس��عه پایدار همه جا گیر شده 
اس��ت و حمایت محیط زیس��ت و ب��ه تبع آن 
انجام توسعه مبتنی بر حمایت محیط زیست یا 
توسعه پایدار و درخور، به خاطر بروز آثار تخریبی 
محیط زیس��ت در دهه های اخیر است، ابعاد، 
شدت و شتاب تخریب محیط زیستی در کشور 
ما چقدر است؟ جاری شدن سیل های سال های 
اخیر در کشور ما، آلودگی شهرهای بزرگ ما، از 

بین رفتن سطح وسیعی 
از جنگل ها، رشد بی رویه 
شهرها، بیابانزایی گسترده 
در کش��ور م��ا، متروک��ه 
کش��تزارهای  مان��دن 
ما ب��ه خاط��ر مهاجرت 
روس��تاییان به شهرها و 
واردات چن��د میلیاردی 
موادغذایی و منابع طبیعی 
به کش��ور، خشک شدن 
ده ها ت��االب و دریاچه به 
سدس��ازی های  خاط��ر 
متعدد و عدم توجه به حقا 

به آنها و آتش سوزی های وسیع در جنگل ها و 
اراضی منابع طبیعی، نمونه های ملی از هرج و 

مرج جهانی در کشور ما است. 
کارشناسان اکولوژی طبیعی ایران میزان 
تخریب س��طح جنگل ه��ا و مراتع کش��ور را 
360 مترمرب��ع در ثانی��ه ب��رآورد می کنند. 
می��زان فرس��ایش آبی س��الیانه بیش��تر از 
2 میلیارد ت��ن و میانگی��ن آن 33 تن خاک 
در هکتار اس��ت. س��االنه یک میلیون هکتار 
به وس��عت بیابان های ایران افزوده می شود 
)مخدوم 1387( میزان رس��وبات ورودی به 
3 س��د مهم کش��ور )کارون، دز و سفیدرود( 
بیش از 50 میلیون مترمکعب در  س��ال است 
)وزارت نیرو  س��ال 1374( تازه این رخدادها 
در کش��وری روی می دهد ک��ه 52درصد آن 
کمت��ر از 200 میلی مت��ر در  س��ال بارندگی 
دارد و 70 درصد وس��عت آن فاق��د رودخانه 
دایمی است. به نظر می رسد که آثار تخریبی 
محیط زیست کشور ما دست کمی از وخامت 

اوضاع جهان ندارد. 
بروز این آثار مخرب در محیط زیست 

چیست یا کیست؟ 
برخی تکنول��وژی را مس��ئول و بانی خرابی 
محیط زیست می دانند )کاهن 1995( به عنوان 
نمونه ایاالت متحده آمری��کا را مثال می زنند 
که به واسطه استفاده از تکنولوژی برتر ساالنه 

17تن در هکتار فرسایش 
خ��اک دارد. )پ��ی منتل 
1995 (. اگ��ر رقم 17 تن 
در هکتار با رق��م 33 تن 
در هکتار ایران مقایس��ه 
ش��ود دیده می ش��ود که 
تکنولوژی برتر توانس��ته 
اس��ت رقم فرس��ایش را 
به نص��ف کاه��ش دهد. 
برخی اضافه بار جمعیت 
را مس��ئول می دانند که 
در بعضی جهات بی معنا 
ه��م نیس��ت. ام��ا بانی 
اصلی، توسعه اقتصادی و 
جمعیت رو به رشد جهان 
و فعالیت ه��ای اقتصادی 
س��نتی اس��ت. به رغ��م 

وجود شواهد عینی دال بر نفی رشد اقتصادی 
و رفاه جامعه توس��ط اغلب اقتصاددانان و تمام 
سیاستمداران هنوز مترادف همدیگر محسوب 
می ش��وند و باید بین رش��د اقتصادی و توسعه 

اقتصادی تفاوت گذاشت. 
توس��عه اقتصادی یعنی ارتق��اء و بهبود رفاه 
فردی و جامعه که وقوع آن ممکن است مستلزم 
رش��د اقتصادی یا نیازمند محدود کردن رشد 

اقتصادی باشد. )پی منتل 1995(. 
در یک بررسی همه جانبه و گسترده از جانب 
دانشمندان محیط زیس��ت جهان جملگی به 
این نتیجه رسیدند که با تهیه و تدوین و اجرای 
برنامه های آمایش س��رزمین ی��ا برنامه ریزی 

محیط زیست می توان به بازس��ازی خرابی ها 
پرداخ��ت و از ب��روز پیامده��ای ناگ��وار دیگر 
پیشگیری کرد. برنامه ریزی محیط زیست یعنی 
برنامه ریزی برای حفظ و توسعه محیط زیست 
در س��رزمین به عن��وان الگوه��ای فضای��ی 
اکوسیستم ها با هدف نگهداری ظرفیت پایداری 
 طبیعت و حمایت از زیبایی منظره های آن است 

)بارش 2002(. 
برای دس��تیابی به هدف ه��ای برنامه ریزی 
محیط زیست و برنامه ریزی توسعه در محیط 
زندگی رویکرد توس��عه پایدار مورد نظر است 
به عبارتی ماهیت کلی توس��عه پای��دار عبارت 
اس��ت از س��لوک به هم پیوس��ته جنبه های 
اکولوژیک��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
تغییر در درازمدت توسعه پایدار محیط زیستی 
یک اجب��ار اخالقی یعنی عدالت در اس��تفاده 
مش��ترک از محیط زیس��ت را الق��اء می کند. 
به بیان دیگ��ر برق��راری توازن بی��ن کیفیت 
محیط زیست و استفاده از منابع یکی از عناصر 
اساسی است و چیزی بیش از حمایت و حفاظت 
محیط زیس��ت به ش��مار 
می آید. تداوم اکولوژیکی، 
بازدهی اقتصادی و عدالت 
اجتماعی 3 اصل خدش��ه 
ناپذی��ر توس��عه پای��دار 
محی��ط زیس��تی اند که 
مکمل یکدیگر محسوب 
می ش��وند. متخصص��ان 
محیط زیس��ت  واقع��ی 
بر ای��ن باورند ک��ه بدون 
توس��عه اساس��ا زندگی و 
حیات معنایی ندارد، باید 
در طبیعت دس��ت اندازی 
کنیم تا زن��ده بمانیم که این بای��د تابع اصول، 
قواع��د و قانونمندی ه��ای طبیعت باش��د و با 
نیازهای اقتصادی، اجتماعی   انس��ان س��اکن 
در آن طبیعت مطابقت کن��د. از این رو حدی 
 برای توسعه قایل است تا آن نوع توسعه بتواند 

پایدار باشد. 
اغلب کش��ورهای درحال توسعه مانند ایران 
تخریب و تباهی محیط زیست ناشی از برخورد 
شعاری با محیط زیس��ت و توسعه پایدار و عدم 
بهره گی��ری از برنامه ری��زی در توس��عه پایدار 
مطرح اس��ت. برای این منظور باید به ارزیابی 
توان اکولوژیکی در چارچوب یک برنامه ریزی 
منطقه ای توجه ویژه داشت )مخدوم 1992 (. 
به عبارت ساده تر آدمی باید از سرزمین چنان 
بهره بگیرد که ویژگی های طبیعی )اکولوژیکی( 
سرزمین یاد شده دیکته می کند و آنگاه باید این 
ویژگی ها را با نیازهای اقتصادی، اجتماعی خود 
س��ازگار کند مثال در زمینی که شیب زمین از 
12 درصد بیشتر است امکان کشاورزی فشرده 
و پرتولید وجود ندارد یا در جایی که بستر زمین 
آن مارن است نمی توان شهری را بنا کرد و توقع 
نفوذ فاضالب به صورت اصولی و نبودن گنداب 
فاضالب را داش��ت همانند مشکل فاضالب در 
ش��هر پردیس که هر وقت از ج��اده بوم هن به 
پردیس عبور می کنیم آن بوی مشمئز کننده 
ش��ما را آزار می دهد. ارزیابی ت��وان اکولوژیکی 
اول به یافتن مناسب ترین 
مکان برای برپای��ی انواع 
توس��عه به دس��ت انسان 
می پ��ردازد و هنگامی که 
مکان تمام انواع توس��عه 
و ب��ا بهره ب��رداری ممکن 
مشخص ش��د به آراستن 
آن در ارتب��اط به یکدیگر 
در چارچوب برنامه ریزی یا 
برنامه ریزی محیط زیست 
اق��دام می کن��د. در چند 
س��اله اخیر به همراه واژه 
محیط زیست حفاظت یا 
حمایت از محیط زیس��ت 
در رس��انه های عموم��ی 
ب��ه کار گرفته می ش��ود. 
باید اذعان کرد که تفاوت 
محتوای علمی این دو واژه که هر دو از فرهنگ 
غرب وارد شده و خوب هم جا افتاده بسیار فراتر 
از تفاوت محتوای زبانی آنهاس��ت. برای روشن 
ش��دن تفاوت معنا این مثال را می آورم. سطح 
کره زمین 2/3آب و 1/3 خشکی است آدم های 
روی کره زمین دارای حدود 13 میلیارد هکتار 
خش��کی و 1400 میلیون کیلومتر مکعب آب 
هس��تند. در نگاه اول این ارقام در مقایس��ه با 
جمعیت فعلی کره زمین 7/2 میلیارد نفر بسیار 
زیاد به نظر می رسد یعنی به هر نفر از جمعیت 
کره زمین 2 هکتار زمین و حدود 240 هزار لیتر 

آب می رسد.  
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بزرگترین مش��کل محیط زیس��ت ما این است 
که در کل مقوله محیط زیس��ت جزو اولویت های 
راهبردی و اصلی کش��ور جایی ن��دارد؛ با این که 
برخ��ی اوق��ات در دوره هایی ش��نیدیم که گفته 
می شود، محیط زیست از اولویت های مهم کشور 
اس��ت ولی در عمل می بینیم که این طور نیست؛ 
اگر حفظ محیط زیست جزو اولویت های کشور و 
دولت ها به ویژه دولت فعلی بود؛ بودجه س��ازمان 
متولی این موضوع 90 میلی��ارد تومان نبود. امروز 
در کش��ور ما بودجه س��اخت یکی از کوچکترین 
بخش های عمرانی مثل س��د گلمندره در استان 
خراسان ش��مالی 120 میلیارد تومان اس��ت؛ این 
درحالی اس��ت که کل بودجه س��ازمان حفاظت 
از محیط زیس��ت در  س��ال 92، تنها 90 میلیارد 
تومان بوده اس��ت که ب��ا این 90 میلی��ارد باید از 
10 درصد خاک کشور محافظت کند و بر عملکرد 
دس��تگاه های مختلف صنعتی و غیرصنعتی در 
حوزه محیط زیست نظارت داش��ته باشد. درواقع 
حفاظت از محیط زیست در برنامه های اولویت دار 
نظام برنامه ریزی کش��ور جایی ندارد. دلیل اصلی 
من هم برای این حرف بودجه اس��ت. بودجه کل 

س��ازمان محیط زیست ش��اید به اندازه یک دهم 
بودج��ه وزارتخانه ه��ای دیگر هم نباش��د. پارک 
ملی گلس��تان سال هاس��ت که در روزه��ای داغ 
تابستان شاهد آتش س��وزی های گسترده است؛ 
این اتفاق هر س��ال می افتد و بخش های زیادی از 
این پارک ملی می سوزد و خاکستر می شود؛ االن 
جا دارد از دولت پرسیده شود که برای جلوگیری 
از روی��داد مجدد آتش س��وزی چ��ه کار و اقدامی 
صورت داده اس��ت؟ اگر حفظ محیط زیس��ت از 
اولویت های کش��ور م��ا بود، وضع ام��روز دریاچه 
ارومیه ای��ن نبود؛ یا سرنوش��ت دریاچه  هامون یا 
تاالب جازموریان. متاس��فانه پارک ملی گلستان 
از بزرگترین میراث ملی کش��ور است که امروز با 
ابتدایی ترین ش��کل ممکن با کیسه های شن به 
دس��ت محیط بانان اطفای حریق می شود. دلیل 
همه این بي مهری ها هم این اس��ت که مسئوالن 
اعتقادی به حفظ محیط زیس��ت ندارند. ش��اید 
دولت یازدهم حرف هایی بزند و وعده های خوبی 
برای حفظ محیط زیست بدهد؛ ولی این وعده ها 
هم تا امروز بعد از یک سال درحد حرف باقی مانده 
است و متاسفانه بوی خوبی به مشام نمی رسد. زیرا 

ابتدایی ترین و اصلی ترین کار حداقل این بود که 
جایگاه سازمان محیط زیست در میان دستگاه های 
دولتی تا حدودی ارتقا می یافت. امروز محیط بانان 
ما با ماهی 800-700 هزارتومان زندگی می کنند؛ 
18 روز در ماه س��خت کار می کنند بدون این که 
اضافه کار و ح��ق ماموریت بگیرن��د. درحالی که 
هم��ه کارمن��دان دولت ام��روز دس��ت کم یک و 
نیم میلیون توم��ان در م��اه درآمد دارن��د؛ البته 
بدون این که سختی کار کارمندان محیط زیست 
را تجرب��ه کنن��د. درحالی که محیط بان��ان با این 
حقوق کم بدترین شرایط معیشتی را دارند. ما تا 
االن تصور می کردیم معلمان و پرس��تاران اقشار 
کم درآمد جامعه هستند؛ اما وقتی فیش حقوقی 
این عزیزان را با حقوق و مزایای 3 هزار محیط بان 
سازمان محیط زیست مقایسه می کنیم، می بینیم 
وضع محیط بان��ان ب��ه مراتب بدتر و س��خت تر 
اس��ت. به هرح��ال اصلی ترین مش��کل در حوزه 
محیط زیست به بحث های مدیریتی برمی گردد؛ 
ن��ه دول��ت و ن��ه دس��تگاه های قانونگ��ذار برای 
حفاظت از محیط زیس��ت اقدام اساس��ی صورت 
نداده اند. درواقع در هر س��ه قوه مسئول در ایران، 

محیط زیست جایگاهی نداش��ته و ندارد. مسأله 
دیگری که محیط زیست از آن رنج می برد، بحران 
مدیریتی اس��ت. در 3، 4 دهه اخیر شاهد بودیم، 
مدیرانی ک��ه مس��ئولیت های تصمیم گیری در 
سازمان را عهده دار می شوند، از بدنه محیط زیست 
نبوده و هیچ س��نخیت و تخصص��ی در این حوزه 
نداشته اند. به طوری که بیش��تر مدیران اجرایی از 
سایر دستگاه ها آمده اند و هرکسی از هرجایی جا 
مانده به محیط زیست می آید. به همین دلیل است 
مدیرانی که اغلب تجرب��ه ای در این حوزه ندارند، 
دیدگاه حفاظتی ندارند و چ��ون در این حوزه کار 
نکرده ان��د، اهمیت موض��وع را درک نمی کنند و 
طبیعی است که نمی توانند کارآمد باشند و برای 
چالش های محیط زیس��ت قد علم کنند. چیزی 
که ما در این س��ال ها دیده ایم، این اس��ت که 70، 
80 درصد از بدنه مدیریتی از مدیران کل سازمان 
گرفته تا مدیران اس��تانی همه نیروهای وارداتی 
بوده اند. متاسفانه سازمان محیط زیست از داخل 
تربی��ت مدیر نداش��ته و نظام اداری س��ازمان در 
دهه ه��ای اخیر با مش��کالت ج��دی مواجه بوده 
اس��ت. در صورتی که اگر مدیران از خود سازمان 
می بودن��د، یعن��ی از محیط بانی و کارشناس��ی 
محیط زیست شروع کرده و رفته رفته به رده های 
مدیریت��ی می رس��یدند، می توانس��تند درد این 
حوزه را به خوبی درک کنند و اقدام اساس��ی برای 

محیط زیست کشور انجام دهند.
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نرگس روحانی
  عضو انجمن
ارزیابی محیط زیست

بوی خوشی به مشام نمی رسد

 برنامه ریزی محیط زیست 
یعنی برنامه ریزی برای حفظ 

و توسعه محیط زیست در 
سرزمین به عنوان الگوهای 

فضایی اکوسیستم ها با هدف 
 نگهداری ظرفیت
  پایداری طبیعت 
 و حمایت از زیبایی

 منظره های آن است

برای دستیابی به هدف های 
برنامه ریزی محیط زیست  و 
برنامه ریزی توسعه در محیط 
زندگی رویکرد توسعه پایدار 

مورد نظر است به عبارتی 
ماهیت کلی توسعه پایدار 

عبارت است از سلوک به هم 
پیوسته جنبه های اکولوژیکی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

تغییر در دراز مدت توسعه 
پایدار محیط زیستی یک 
اجبار اخالقی یعنی عدالت 

در استفاده مشترک از 
محیط زیست را القاء می کند

احترام به خاک، درخت، آب و پاکی
بررسی ریشه ای مشکالت زیست محیطی کشور با نگاهی آموزشی - تربیتی 

رنا
ی ای

ار
گز

بر
: خ

س
عک

  

مژگان جمشیدی
 فعال محیط زیست

عوامل پسرفت در محیط زیستوضعیت قرمز و محیط زیست
بزرگترین مشکل محیط زیس��ت ما درحال حاضر 
بي توجهی دولت و مس��ئوالن به محیط زیست و به 
تبع آن بي توجهی مردم اس��ت. اول از همه دولت و 

مسئوالن باید خودشان به محیط زیست و...

محیط زیست و مشکالتی که درحال حاضر گریبان 
آن را گرفته، بسیار گسترده و عمیق است اما در گام 
نخست ما باید عوامل پسرفت را با دقت مورد بررسی 

قرار دهیم، چراکه محیط زیست و ...
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