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چكیده
امروزه محیط زیست در محیط های روستایی اهمی ت یافته است تا هر چه بهترر و بیشرتر بتروان در عریر بهرره بررداری مناسر از
محیط ،از آن حفاظت نمود .روستاهای ایران با توجه به نزدیكی خاصی که به طبیعرت پیرامرون خرود دارنرد ،بیشرتریر ترأ یر را برر
محیط گذاشته و هم بیشتریر تأ یر را از محیط پیرامون خود می گیرند و ابعاد مختل فری کره روسرتاها برا آن هرا در زمینره محریط
زیست درگیر هستند ،متعدد می باشد .مدیریت درست و بهره برداری متناس از منابع روستایی ،زمینه سراز اصرلی محررد شردن
توسعه پایدار روستاها می باشد که تحقق آن به عنوان فرایند پیچیده ،جامع و چند بعدی که به جز رشد اقتصادی ابعاد اکولروییكی
و همه نیروهای یک اجتماع را شامل می شود .در میان پیش نیازهای ضروری برای دسرتیابی بره توسرعه پایردار ،حفاظرت منرابع از
اهمیتی خاص برخوردار است و آمایش سرزمیر می تواند زمینه های الزم را برای اجرای برنامه های توسعه و جلروگیری از تخریر
محیط زیست طبیعی روستا ،فراهم آورد .هدف ایر مقاله شناسایی عوامل مؤ ر برای حفاظت محیط زیست روسرتا و اهمیرت نقرش
آمایش سرزمیر در امر توسعه پایدار روستا است ،بر ایر اساس از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همچنیر شریوه ی جمرع آوری
اطالعات کتابخانه ای ،مشاهدات ،تجارب و دیدگاههای کارشناسی صاح نظران امر استفاده شده است.
واژههای کلیدی :آمایش سرزمیر ،توسعه پایدار ،روستا ،حفاظت ،محیط زیست ایران.

 -1مقدمه
رشد سریع جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی باعث افزایش دخالت انسان در طبیعت و محیط زیست گشته و او بیش از هر عامرل
دیگر زمیر را مورد بهرهبرداری قرار داده است .بحران زیست محیحی نیز در ا ر تخری منابع عظیم جنگل ،رشرد کرویر و فرسرایش
زمیر ،انقراض گونه های حیوانی و نباتی ،بروز پدیده های نامأنوس هواشناسی ،افزایش گرمای گلخانره ای ،وقروع بارانهرای اسریدی،
آلودگی آبهای سححی و زیرزمینی و هوا توأم با رشد روز افزون جم عیت و تراکم آن ،تداوم حیات سالم اجتماع بشری را برا مشركل
مواجه ساخته است ،به طوریكه تنوع مشكالت و آلودگی های شدید زیست محیحی را بوجود آورده اسرت .روسرتا واحرد جغرافیرایی

است که در آن پدیده های اجتماعی و طبیعی به طور چشم گیر در هم آمیخته اند ،به طوریكه زندگی روستایی در ایران مبتنری برر
بهره وری انسان از طبیعت و محیط جغرافیایی اطراف است .لذا مناطق روسرتایی بره واسرحه نزدیكری بیشرتر بره طبیعرت و ا ررات
مستقیمی که بر طبیعت می گذارند و تا یراتی که از طبیعت می پذیرند ،از اهمیت به سرزایی برخروردار هسرتند و برر ایرر اسراس
حفاظت از آن در زندگی انسان در توسعه پایدار مناطق روستایی روز به روز جایگاه خود را بیشتر نشان می دهد.

 -2محیط زیست ایران
ایران سرزمیر پهناور با مساحتی معادل 146.1میلیون کیلومتر مربع است .در حالی که سواحل دریای خزر ترا  21مترر زیرر سرح
دریاهای آزاد قرار دارند ،فالت مرکزی ایران به طور متوسط  1111متر از سح دریا ارتفاع داشته و از هر طرف به وسریله کوههرای
مرتفع محصور شده است ،که مانع ورود ابرهای باران زای دریای خزر در شمال و دریای سیاه در شمال غربی به منحقه مرکزی مری
شوند .قسمت جنوبی البرز و بخش شرقی زاگرس ،نیمه خشک بوده و هرچه به مرکز ایرران نزدیرک ترر شرویم ،اقلریم آن بره نیمره
بیابانی و بیابانی تبدیل می شود .بر همیر اساس ایران دارای اکوسیستم های حساس و شركننده ای اسرت و برا توجره بره موقعیرت
خاص جغرافیایی ،آب و هوای متفاوتی بر نقاط مختلف کشور و مناطق روستایی حكم فرماست.
به طور کلی مقدار متوسط آبی که توسط بارندگی بر سح خاک ایران فرو میریزد ،حدود  .11تا  011میلیارد متر مكع است کره
از ایر مقدار آب ،حدود  .11درصد به صورت آبهای سححی 6 ،درصد به صورت آبهای زیرزمیر در خاک ایران حفظ شده و یرا بره
جریان می افتد و  11درصد باقیمانده به علت فقدان پوشش گیاهی و مدیریت صحی در کشور ،تبخیر شده و قبرل از اینرک مرورد
استفاده قرار گیرد ،دوباره به هوا باز می گردد .در حالی که ایران سرزمیر وسیعی به شمار می آید ،فقط قسرمتی از خراک آن قابرل
استفاده و بهره برداری است .زیرا سح وسیعی از آن را کوههای عظیم فاقد پوشش گیاهی و مناطق نیمه بیابانی تشكیل می دهد و
متأسفانه از قسمت قابل استفاده آن در منراطق روسرتایی نیرز برر مبنرای اصرل توسرعه پایردار بهرره بررداری اصرولی انجرام نمری
شود(.یخكشی )1-9:1311

 -3اهمیت حفاظت محیط زیست در روستاهای ایران
دخل و تصرف انسان در سیر طبیعت ،سابقه ای دیرینه و جدی دارد .اینگونه مداخالت امروزه اشكال پیچیده تری یافته است که بره
یكدیگر وابسته اند ،طبیعت نیز پدیده ای ساده و در حال سكون نیست و خرود تاریخچره پیچیرده ای دارد .اکنرون واقفریم محریط
زیست خود به طور طبیعی در طول یک سلسله فواصل زماانی معیر و در پاسخ به یک سری «عوامل جبری» طبیعی تغییر میكنرد.
از سویی نیز در دوره های زمانی کوتاه تر طبیعت می تواند به شیوه ای خصمانه و ناگهانی «مخاطرات طبیعری» بوجرود آورد .بررای
توضی و تفسیر هریک از تغییر و تبدیلهای محیط زیست در روستاها ،الزم است عوامل طبیعی و انسانی تأ یر گرذار برر طبیعرت را
شناسایی و جمع بندی کنیم که البته کاری بسیار دشوار است(.گودی)19 :1310
امروزه محیط زیست در شكل گیری هریک از ما نقش تعییر کننده ای دارد زیرا رشد و نمو انسان به صرورت طبیعری ،در شررایط
نبود محرک های زیست محیحی صورت نمی گیرد و زمیر تنها مكان شناخته شده برای بقاء حیات در جهان به شمار می رود ،ولی
فعالیتهای بشر همزمان با افزایش شمار مصرف انسانها ،به طور تصاعدی توان و ظرفیت حمایت از زندگی زمیر علیرغم تقاضرای روز
افزون و شدید به آن کاهش می دهد .منظور از حفاظت اینجا مدیریت بهره برداری و استفاده انسرانی از زیسرتكره بحوریكره ضرمر
ت أمیر حداکثر منافع پایدار نسل امروز ،توان و ظرفیت آن برای برآورد نیازهای مادی و معنروی نسرلهای آینرده نیرز حفرظ گرردد و
هدف حفاظت تضمیر تداوم بهره وری است(.اردکانی)13 :1391
حفاظت فرایندی است که بصورت میان بخشی عمل می کند .در مرورد بخشرهایی نظیرر کشراورزی ،جنگلرداری ،شریالت و حیرات
وحش که مستقیماً در برابر مدیریت منابع زنده مسئول هستند ،حفاظت آن جنبه از مدیریت را کره بهرره بررداری پایردار از آنهرا را
تضمیر کرده و آندسته از فرایندهای اکولوییكی و تنوع ینتیكی را که برای نگهداری منابع ضروری است تأمیر مری نمایرد ،تشركیل
می دهد .در مور د سایر بخشها نظیر بهداشت ،انریی و صنعت ،حفاظت آن جنبه از مدیریت را کره منرابع حرداکثر پایردار حاصرل از

منابع زنده را تضمیر کرده و چگونگی استقرار فعالیتها و هدایت آنها را به طوری که موجودیت و بقاء منابع تضمیر شود مورد توجه
قرار می دهد .حفاظت از منابع زنده دارای سه هدف عمده به شرد زیر می باشد.
 .1حفظ و نگهداری از فرایند های اکولوییک اساسی و سیستمهای حیات وحش نظیر احیاء و حفاظت خاک ،بازیابی مرواد غرذایی و
پاکسازی آبهایی که برای بقاء بشر و امر توسعه کامالً ضروری است.
 .2حفظ ینتیكی که تمام برنامه های تكثیر و پرورش الزم برای حفظ و اصالد گیاهان زراعی و حیوانات اهلی ،پیشررفتهای علمری،
ابداعات و نوآوریهای فنی و بقای بسیاری از صنایع که در اصل از منابع زنده استفاده می کنند به آنها وابسته است.
 .3تضمیر بهره برداری پایدار از گونه ها و اکوسیستم که میلیونها جامعه روستائی ،صنایع را تغذیه و  ...می کنرد(.مجنونیران :1311
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استراتژی جهانی حفاظت عبارت است از :
 حفاظت از منابع زنده را تعریف و هدفهای آن را تشری می کند ،نقش آن را در ادامه حیات انسان و امر توسرعه و موانرع اصرلی
دستیابی به هدفها را توضی می دهد.
 پیش نیازهای ضروری برای دستیابی به هریک از هدفها را تعییر می کند.
 برای دستیابی به پیش نیازهای فوق استراتژیهای ملی و محلی را پیشنهاد کرده ،چهارچوب و اصول ایر برنامه های راهبرردی را
توضی می دهد.
 سیاست زیست محیحی مبتنی بر آینده نگری و همینحور سیاست فراگیر و میان بخشی حفاظتی و یک سیستم حسابرسی ملری
گ سترده را برای تلفیق یكپارچه حفاظت توسعه در سح سیاستگذاری توصیه می کند.
 روشی جامع برای ارزشیابی یكپارچه منابع آبی و خشكی همراه با ارزیابیهای زیست محیحی بره منظرور اصرالد و ارتقراء برنامره
ریزی زیست محیحی و همینحور روشی برای تخصیص معقوالنه منابع آبی و خشكی جهت استفاده های مختلف ارائه می کند.
 بازبینی و تجدید نظر در قوانیر مربوط به منابع زنده را توصیه می کند ،روشهایی برای اصالد و ارتقاء توان تشكیالتی مربوط بره
حفاظت ،خاک و منابع زنده دریایی بدست می دهد.
 روشهایی برای افزایش نیروی انسانی کارآزموده ارائه نموده و پیشنهاد می کند که مدیریت منابع زنده بیشتر مبتنی بر پژوهشرها
در راستای مدیریت انجام گیرند ،تا اطالعات اساسی مورد نیاز هرچه زودتر فراهم گردد.
 مشارکت عمومی در برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای مربوط به بهره برداری از منابع زنده را توصیه کرده و توسرعه برنامره هرای
آموزش زیست محیحی و جل حمایت عمومی برای حفاظت را پیشنهاد می کند.
 روشهایی را برای مساعدت به جوامع روستایی برای حفاظت از منابع زنده خود به عنوان پایه ای ضروری برای توسعه مرورد نیراز
آنها پیشنهاد می کند.
اقدامات اولیه و ضروری حفاظت در سح ملی در راستای استراتژی جهانی حفاظت شامل موارد زیر می باشد:
 تهیه و اجرای استراتژِی های حفاظت در سح ملی یا استانی .
 اتخاذ سیاستهای زیست محیحی مبتنی بر پیش بینی.
 اتخاذ سیاستهای میانبخشی حفاظت.
 ایجاد سازمانی در رابحه با حفاظت آب و خاک در سح سیاستگذاری.
 تجدید نظر و تقویت امكانات آموزشی نیروی انسانی در سح حرفه ای ،تكنسیر و استفاده کنندگان.
 توسعه روستایی در تلفیق با اقدامات کوتاه مدت برای تضمیر بقاء انسانها همراه با اقدامات دراز مدت برای حفظ اصرل منرابع و
بهبود کیفیت زندگی آنها(.مجنونیان)20-32 :1311

 -4حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روستا
فعالیت هر زیستمندی باعث تغییر محیط زیست او می شود و فعالیت انسان نیز در مناطق روسرتایی از ایرر امرر مسرتثنی نیسرت.
منظور از توسعه در اینجا ایجاد تغییراتی اصالحگرانه در زیستكره و کاربرد منابع انسانی ،مالی ،منابع زنده و غیر زنرده بررای ترأمیر
نیازهای انسانی و بهبود کیفیت زندگی است .تغییرات زیست محیحی هم طبیعی است و هم بخرش ضرروری از توسرعه اسرت ،ولری
نباید ایر طور تلقی شود که هرگونه تغییراتی منجر به توسعه می شود.بر ایر اساس تغییر بخش عمده روستا توسط مرردم اجتنراب
ناپذیر است و بیشتر نیز به به دگرگونیهای یرفی خواهد انجامید و اگرچه دستیابی به اهداف اقتصادی_اجتماعی توسعه نیز از طریق
ایر دگرگونیها و تغییرات نمی تواند یک امرحتمی و مسلم باشد مگر اینكره ضروابط اکولروییكی بمروازات و همرراه سرایر تمهیردات
زیست محیحی ،الزامات اجتماعی و تمهیدات فرهنگی و اخالقی تواماً در نظر گرفته شود .بهر حرال توسرعه بیرویره در رونرد خرود
تأ یرات نامحلوبی را برجای خواهد گذاشت و یا حتی ممكر است به کلی آنرا مواجه با شكسرت نمایرد .بنرابر ایرر هردف اسرتراتژی
جهانی حفاظت تلفیق حفاظت و توسعه است تا تغییرات حاصل در کره زمیر را که در واقع جهت تأمیر بقاء و سعادت هره انسرانها
انجام می گیرد تضمیر نماید(.کالنتری )11 :1391
تأ یرات فعالیتهای انسان در محیط روستایی مسأله ای است پویا که مدام در حال تغییر و تحول است ،ایر تأ یر رویارویران انسران
و طبیعت دارای جنبه های مثبت و منفی است .ایر مسائل یک طرف قضیه است ،طرف دیگر وضع خود محیط زیست یعنری توجره
به بهداشت محیط باید طوری باشد که به سالمتی جسمی ،روانی اجتماعی انسانها تأ یرات منفی نداشته باشرد .بررای آنكره توسرعه
پایدار امكان پذیر گردد ،باید در رابحه با منابع زنده و غیر زنده عوامل اجتماعی و اکولوییكی همتراز با عوامل اقتصادی برا توجره بره
منافع بلند مدت و ک وتاه مدت آنها و همچنیر فواید و زیانهای روشها و اقدامات مورد توجه قرار گیرند.
تخری بیشتر زیستگاهها و بهره برداری بیرویه از منابع زنده بوسیله انسانها ،جوامع و کشورهای در حال توسعه دال برر فقرر نسربی
آنها است که چاره ای جز بهره برداری بیرویه از آب ،خاک ،جنگلها ،آبزیان و سایر منابع زنده خود ندارنرد .در بسریاری از بخشرهای
فشار جمعیت تقاضائی فراتر از ظرفیت منابع بوجود می آورد .برای اجتناب از گسترش چنیر شرایحی و برای دسرتیابی بره تعرادلی
بیر شمار جمعیت و محیط زیست هر کشور بایرد دارای سیاسرت جمعیتری روشرنی داشرته باشرد .همزمران برا آن الزم اسرت کره
دولتمردان تقاضاهای خود را نسبت به منابع محدود کرده و ترجیحاً آن را تقلیل داده و بخشی از روت خرود را بررای مسراعدت بره
فقرا اختصاص دهد زیرا دایره شومی که فقر زمینه زوال اکولوییكی را فراهم و متعاقباً باعث تشدید فقر مری شرود فقرط مری توانرد
بوسیله توسعه پایدار شكسته شود .همپیوندی توسعه پایدار و حفاظت را با یكدیگرمی توان از طریق وضرع دشروار روسرتائیان فقیرر
بهتر نشان داد ،زیرا محیط زیست یكی از ابعاد حساس و آسی پذیر روسرتاها اسرت و وابسرتگی جوامرع روسرتایی بره منرابع زنرده
مستقیم و بالواسحه است(.مجنونیان )10-22،1311
بر اساس ابعاد مختلف توسعه پایدار ،پایداری اکولوییكی به معنی حفظ منابع پایه به طوری که ظرفیت هرای اکولروییكی و طبیعری
برای نسل آینده تضعیف نگردد و با حفظ یا ارتقاء ظرفیت ،کیفیت و انعحاف اکوسیستم امكان برخورداری و بهره بررداری از تروان و
مواه طبیعی برای آیندگان حفظ گردد .ایر بعد از پایداری از طریق کاهش مصررف منرابع انرریی و بهرره بررداری بهینره از آنهرا،
کاهش حجم ضایعات ،آلودگی و بازیافت آنها و یافتر فر آوری های مناس تقویت می شود(.یخكشی)11 :1311
در صورتی که به توسعه ،بخصوص توسعه روستایی ،از دیدگاهی سیستماتیک نگریسته شود ،محیط و طبیعرت هرم درون داد و هرم
برون داد آن خواهد بود .به طوری که بهبود وضعیت محیط زیست باعث افزایش بهره وری در کشاورزی ،شریالت ،جنگلهرا ،کراهش
هزینه های بهداشتی ،بهبود تأمیر غذای جامعه و در نتیجه بهبود سح زندگی می شود و از طررف دیگرر عوامرل مختلفری نیرز برر
محیط زیست تأ یر می گذارند و شاخصهای مختلفی برای ارزیابی محیط زیست وجود دارد(.ازکیا )09 :1311
توسعه پایدار روستایی  ،فقط بهره برداری اصولی از منابع تجدید ناپذیر نیست  ،بلكه توسعه پایدار تعالی فكری انسان ها و پیشررفت
به سوی رفاه  ،برخورداری بیشتر از مواه حیات و ارتقای شاخصهایی چون سح آموزش و سواد ،بهداشت و از بیر رفرتر فقرر بره
خصوص ارتقا از نظر تفكر انسانی است .مفهوم توسعه پایدار ،میان مسائل زیست محیحی  ،اقتصادی ،اجتمراعی ،رفراهی ،فرهنگری و

سیاسی مردم در مراکز تصمیم گیری دولتی و صنایع ،خانواده و جامعه پیوند برقرار می کند و در نهایت باید عالو برر مسرائل مرادی
به مسائل معنوی آن هم توجه داشت(.یخكشی)11 :1311

 -5راهكارهای حفاظت محیط زیست روستا
 -1-5حفاظت و نگهداری تنوع زیستی
ترکی جامعه از نظر گونه های مختلف جانوران و گیاهان ،تنوع زیستی می گویند،که با توجره بره موقعیرت جغرافیرایی طبیعری و
انسانی شرایط اقلیمی و زیستگاهی متنوعی برخوردار است .در یک اکوسیستم هرچه تنوع گونه ای بیشتر باشد ،زنجیره های تغذیره
ای طوالنی تر و شبكه های حیاتی پیچیده تر بوده و در نتیجه محیط پایدار تر و از شرایط خرود تنظیمری بیشرتری برخروردار مری
شود .در نتیجه تنوع زیستی در هر منحقه روستایی را باید کلید پایداری و سالمت محریط زیسرت طبیعری در آن بره حسراب آورد.
تنوع گونه ای ،همچنیر طیف گسترده ای از انواع گیاهان و جانوران اعم از وحشی و اهلی را که مورد بهره برداری هرای مسرتقیم و
غیر مستقیم انسان قرار دارند را در برمی گیرد .بنابرایر تنروع گونره ای عرالوه برر ارزش هرای غیرر قابرل جرایگزیر و بسریار واالی
اکولوییكی ،از اهمیت های مربوط به بهره گیری های غذایی ،دارویی ،تفرجگاهی و مانند آنها نیز برای انسان برخروردار اسرت .تنروع
زیستی از نظر سلسله مرات به سه طبقه ین ،گونه و اکوسیستم تقسیم می شود که هریک جنبره هرای مختلفری از سیسرتم هرای
زندگی را بیان می کند .اکوسیستمهای مرتعی  ،جنگلی و  ...هنگامی بات کافی برخوردار خواهند بود که دارای تنوع زیستی کرافی
و کامل باشند .اکوسیستم ها در زندگی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روحی و سیاسی روستائیان نقش بسیار مهمی دارنرد .نبرود یرا
بی باتی آنها کمبودی است برای زندگی سالم بشری ،حفاظت و احیای دوباره آن یكی از وظایف عمده بشر است.

 -2-5استفاده از فن آوری سازگار با محیط زیست
استفاده از فر آوری سازگار با محیط زیست در روستا ها که توسعه و ترویج آن می تواند بسیاری از معضالت زیسرت محیحری را
کاهش دهد .اتخاذ مدیریت یكپارچه آفات و استفاده از مقررات و مشروقهای اقتصرادی از گامهرای دیگرری هسرتند کره خحررات و
ضایعات استفاده از مواد شیمیایی کشاورزی را کاهش می دهند .اقدام ملی و بیر المللری بررای حفاظرت از زیرگونره هرای غرالت و
نژادهای دامهای اهلی و بستگان وحشی آنها ضرروری اسرت .تنظریم وضرعیت کشراورزی در چرارچوب اقتصرادی ممكرر اسرت بره
کشاورزان کمک کند که رویكردی پایدار را در پیش گیرند.

 -3-5برنامه ریزی فرهنگی
برنامه های فرهنگی در سح روستا باید در ابعاد مختلف توسعه پایدار باشد .در جامعه روستای برای اینكه بتروانیم بره هردف کره
تغییر در وضعیت موجود است دست یابیم ابتدا باید تعامل مناسبی با مجموعه تفكرات موجود روستا در حوزه های گونراگون برا در
نظر گرفتر ضرورت ها ،شناخت از ساختار فرهنگ بومی و ظرفیت تغییر پذیری مجموعه روستا نسبت به تغییرات مورد نظر داشته
باشیم .بنابرایر ما باید ایر مسئله را که راه رسیدن به توسعه همه جانبه ،توسعه در زمینه فرهنگ روستا است را به مجموعه تزریرق
کنیم .چگونگی دستیابی به ایر مهم نیز از طریق جل اعتماد عمومی به برنامه ها ،توجه به امر مشارکت اهالی در طرحها و برنامره
های فرهنگی و  ...و اینكه به ایر نتیجه برسند که مزایای تمامی ایر فعالیتها چه به صورت مادی و معنوی شرامل حرال خرود آنهرا
خواهد شد .یكی از مباحث مهم و اساسی در حوزه توسعه پایدار یعنی توسعه فرهنگ محیط زیست روستا اسرت کره در ابتردا بایرد
زمینه های افزایش فرهنگ زیست محیحی را در روستا فراهم کنیم.

 -4-5مشارکت ملی و محلی
مسئولیر روستا خصوصاً (شورای اسالمی و دهیاری) برای اینكه بتوانند مدعی باشند که به طور جامع در برنامره ریرزی و مردیریت
روستا موفق بوده اند باید قحعاً به مسئله محیط زیست روستا نیز توجه ویژه داشته باشند .بنابرایر باید ایر نكتره اساسری مرد نظرر
باشد که عالوه بر استفاده از ظرفیت ها و امكانات دولتی بیشتریر نقش را در حفظ و حراست از محیط زیست روسرتا قحعرا ً خرود
اهالی روستا می توانند داشته باشند ،زیرا سود و زیان آن به خود آنها خواهد رسید .نظر به اینكه مشارکت روشی برای ایجراد اتفراق
نظر است تا توازن و هماهنگی را در برنامه ریزی توسعه روستایی حفظ کند(.افتخاری)..-.1 :1391

 -6ضرورت آمایش سرزمین در توسعه پایدار روستا برای حفاظت محیط زیست روستا های ایران
روستا نشینی از دوره ای آغاز می گردد که انسان ،طبیعت اطراف خود را شناسایی کرده و به راز کشاورزی پی می بررد و در بعضری
از مناطق حیوانات را اهلی می کند و نیز چگونگی بهره برداری از آنها را تجربه می نماید همچنیر به هنگام مواجه شدن برا شررایط
مساعد طبیعی از قبیل وجود آب کافی ،خاک حاصلخیز و هوای محلوب با استقرار در یک قلمررو جغرافیرایی ،انرواع روشرهای بهرره
برداری از زمیر ،دام و گیاهان را تجربه می کند(.بخشنده نصرت )31 :131.
متأسفانه به رغم وجود قابلیتهای فراوان مناطق مختلف کشور ،شاخص های توسعه منحقه ای ایران در سح محلروبی قررار نردارد و
ارتقای ایر شاخص های تا سح شاخص های میانگنیر ملی ،اقدامات و سرمایه گذاری های فراوانی را طل می کنند .دستیابی بره
توسعه متعادل با روشهای متداول کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش می کشد اگر غیرر محتمرل نباشرد در حالرت خروش
بینانه بدون آمایش سرزمیر امری طوالنی و زمان بر خواهد بود .تجربه برنامه ریزی بخشی و سیاسرت محرومیرت زدایری بره شریوه
کنونی که عدم تعادلهای موجود و گسترش شكاف روز افزون میان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته کشور را به دنبال داشته
است ،دلیلی بر نا کار آمدی ایر روشهاست ،که به صورت ملموس در مناطق روستایی ایران قابل رویت است(.کالنتری)311 :1391
توسعه پایدار روستایی هدف رسانیدن روستایی به موقعیت و مقام واالی انسانیت است و دارای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگری،
سیاسی و زیست محیحی است ،که به همه نیازمندی ها و ابعاد مختلف زندگی انسان توجره دارد .برر اسراس ابعراد مختلرف توسرعه
پایدار ،پایداری اکولوییكی به معنی حفظ منابع پایه به طوری که ظرفیت های اکولوییكی و طبیعی برای نسل آینده تضعیف نگرردد
و با حفظ یا ارتقاء ظرفیت ،کیفیت و انعحاف اکوسیستم امكان برخورداری و بهره برداری از توان و مواهر طبیعری بررای آینردگان
حفظ گردد .ایر بعد از پایداری از طریق کاهش مصرف منابع انریی و بهره برداری بهینه از آنها ،کراهش حجرم ضرایعات ،آلرودگی و
بازیافت آنها و یافتر فر آوری های مناس تقویت می شود(.کالنتری )9-19 :1391
از بعد زیست محیحی ضرورت توجه به توسعه روستایی ایران محرد است ،زیرا بره دلیرل پراکنردگی روسرتاها در سرحود مختلرف
کشور  ،که ایر پراکنش خود نوعی آمایش سرزمیر را می طلبد که در آن چارچوب انسان ها رابحه خود را با محیط بهینه می کننرد
و در حفظ محیط می کوشند(.افتخاری).-9 :1316
آمایش سرزمیر تنظیم رابحه بیر انسان ،فضا و فعالیتهای او در فضا به منظور بهره برداری منحقی از جمیع امكانات در جهت بهبود
وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزش های اعتقادی با توجه به سوابق فرهنگی و ابرزار علرم و تجربره در طرول زمران مری
باشد .جامعه بشری در شرایط کنونی جهان در رابحه با فضای مورد استفاده نمی تواند بدون محالعات الزم و همه جانبره متكری بره
آینده نگری ،آمایش سرزمیر و برنامه ریزی دراز مدت به ویژه برای نسلهای آینده به زندگی محلوب ادامه دهد .آمایش سررزمیر برا
برنامه ریزی و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعییر سكونت انسانها و محل فعالیتها و تجهیزات و همچنیر کنشرهای بریر عوامرل
گوناگون نظام اجتماعی – اقتصادی را در مناطق روستایی شامل می شود .بر ایر اساس برنامه ریزی آمایش سرزمیر توزیرع ارادی و
محلوب فعالیتها در پهنه سرزمیر با دید آینده نگری به منظور بهره برداری از تمام امكانات سرزمیر ،ایجاد هماهنگی بیر بخشرهای
مختلف ،بهبود وضعیت مادی و معنوی جامعه ،استفاده بهینه از فضا و در نهایت حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روسرتا اسرت.
پژوهش و بررسی درباره نوع امكان فعالیت انسان که علم آمایش سرزمیر توأم با آینده نگری توسعه جامعه بشرری همرراه اسرت در
شرایط کنونی کم و بیش در برنامه ریزی های آمایش کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و به نروع فعالیرت انسران در فضرای
معیر از جمیع جهات شكل می دهد تا از عواق مرگبار بی بندباری آن رهایی یابد(.پوالد دی )20-91 :1311
آمایش سرزمیر می کوشد تا از طریق تنظیم رابحه بیر انسان و محیط ،توسعه شایسته و پایداری را به وجود آورد ،بدیهی است کره
ایجاد هماهنگی بیر رابحه انسان و محیط به شناخت محدودیتها و توانهای اکولوییک و ارزیابی آنها نیاز دارد ،تا بتوان ضمر تعیریر
انواع کاربریهای مناس  ،محلوب تریر آنها را در نظر گرفت .برای حفاظت از منابع اراضی جهت استفاده بهینه نسل حاضر و نسلهای
آینده باید بیر استعداد ذاتی اراضی (قابلیت موجود در اراضی) و بهره برداری از آنها توازنی برقرار شود .ممكر است ایر توازن بعلرت
افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی از بریر بررود .بنرابرایر الزم اسرت قبرل از بهررهبررداری و
توسعه اراضی آنها را ارزیابی نموده و محابق استعداد خاک و اراضی موجود برنامهریزیهای اجرایی صورت پذیردو با مردیریت درسرت

فعالیت های اقتصادی و انسانی می توان به حفظ امنیت و تداوم بهرهمندی ازمنابع طبیعی تجدید شونده خدادادی (جنگرل  ،مرترع ،
آب و … ) امیدوار بود .ارزیابی توان محیط زیست عبارت است از بررآورد اسرتفاده ممكرر انسران از سررزمیر بررای کراربری هرای
کشاورزی ،مرتعداری ،جنگلداری ،پارکداری ،آبزی پروری ،امور نظامی و مهندسی و توسعه شهری ،صنعتی و روسرتایی در چرارچوب
استفاده های کشاورزی ،صنعت ،خدمات و بازرگانی است.
به کارگیری اصول دانش آمایش سرزمیر و بالحبع ارزیابی توان اکولوییكی محیحی که سرزمیر را در بر می گیررد .در کرار ارزیرابی
توان اکولوییكی سرزمیر ،در بی شتر مواقع تعداد زیادی از منابع اکولوییكی بررسی و شناسایی میشوند و فقرط در مروارد خاصری بره
شناسایی یک یا دو منبع اکولوییكی قناعت می شود(.مخدوم )20-32 :1391
شناسایی منابع
تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع
ارزیابی توان اکولوییک سرزمیر
ارزیابی توان اقتصادی اجتماعی سرزمیر
برقراری هدف استفاده از سرزمیر
برنامه ریزی
جمع بندی و تهیه و تدویر طرد

شكل( )1فرایند تهیه و تدوین طرحهای با رعایت اصول آمایش سرزمین

ارزیابی توان محیط زیست  ،نیاز به شناسایی تعداد زیادی از پارامترهای منابع طبیعی (اکولوییكی)دارد .منابع برای آنكه برای
ارزیابی آماده شوند در آخر کار شناسایی منابع ،به صورت شناسنامه سرزمیر یعنی نقشه منابع در آیند.در ایر صورت ،در آخر کار
شناسایی منابع ،اطاالعات اکولوییكی سرزمیر به صورت نقشه های زیر تهیه و آماده می شوند.
 نقشه اقلیم
 نقشه هیدرو لویی و منابع آب
 نقشه شكل میر
 نقشه زمیر شناسی
 نقشه خاک
 نقشه تیپ های گیاهی

 نقشه زیستگاهها و پراکنش جانوری
امروزه سامانه های اطالعات جغرافیایی به طور فزاینده ای به عنوان یک فر در تصمیم گیری محیط زیست  ،مردیریت و  ...بره کرار
گرفته می شوند .در واقع در سالهای اخیر ،با گسترش سامانه های پشتیبانی تصمیم گیرری در قالر مردل هرای اکولروییكی(مردل
جنگلداری و جنگلكاری ،مدل حفاظت اکولوییكی ،مدل توسعه روستائی ،مدل آبزی پرروری ،مردل کشراورزی و مرتعرداری ،مردل
آبخیز داری) ،روی آوری دوباره به 1 GISبه عنوان ابزار تصمیم گیری را سب شده است .به کارگیری اصول دانش آمایش سررزمیر
و بالحبع ارزیابی توان اکولوییكی 2محیحی که سرزمیر را در بر می گیرد ،از مهمتریر راهكارهرای حفاظرت محریط زیسرت روسرتا
می باشد(.مخدوم )33-213 :1319

نتیجه گیری
با توجه به اینكه محیط زیست و منابع طبیعی دربیر جوامع مختلف از ارزش فوق العاده ای برخورداراست و تالش های فراوانی نیرز
برای حفاظت از آن در سراسر دنیا در قال کنوانسیون ها و معاهدات بیر المللی صورت گرفته و تمامی کشور هرا ملرزم بره رعایرت
آنها می باشند ،از موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که ما دارای اقتصاد و مردیریت کوتراه مردت هسرتیم و ارزش گرزاری بریر
موضوعات مختلف در ایران صورت نمی گیرد و خیلی از مسائل ضروری را به دلیل عدم بررسی دقیق و نداشتر مدیریت بلنرد مردت
نادیده گرفته و بستر را برای نابودی آنها فراهم می کنیم.
بهر حال توسعه بیرویه مناطق روستایی در روند خود تأ یرات نامحلوبی را برجای خواهد گذاشت و یا حتی ممكر است به کلری آنررا
مواجه با شكست نماید .تا زمانی که نظام اقتصاد تغییر نك رده و فرهنگ و اخالق زیسرت محیحری توسرط همگران پذیرفتره نشرده،
جمعیت انسانی بات نی افته و شیوه های تضمیر کننده توسعه پایدار کامالً جایگزیر روشهای مقحعی نشده و بر آنها مسرلط نشرده
اند وابستگی انسان به زیستكره روندی تخریبی بدنبال خواهد داشت .در میان پیش نیازهای ضروری برای دستیابی به توسعه پایردار
روستایی ،حفاظت منابع از اهمیتی خاص برخوردار است و حفاظت لزوماً نباید با اقداماتی همراه گردد که نیازهرای اقتصرادی کوتراه
مدت را برآورد سازد .توسعه پایدار روستایی میان مسائل زیست محیحی ،اقتصادی ،اجتماعی ،رفاهی ،فرهنگی و سیاسی روسرتاییان
در مراکز تصمیم گیری دولتی و صنایع  ،خانواده و جامعه پیوند برقرار می کند و در نهایت باید عالوه برر مسرائل مرادی بره مسرائل
معنوی آن هم توجه داشت.
آمایش سرزمیر میتواند تا از طریق تنظیم رابحه بیر انسان و محیط ،توسعه شایسرته و پایرداری در منراطق روسرتایی را بره وجرود
آورد .بدیهی است که ایجاد هماهنگی بیر رابحه انسان و محیط به شناخت محدودیتها و توانهای اکولوییک و ارزیابی آنها نیراز دارد،
تا بتوان ضمر تعییر انواع کاربریهای مناس در مناطق روستایی ،محلوب تریر آنها را در نظر گرفت.

پیشنهادات




شناخت محدودیتها و توانهای اکولوییک منابع روستایی و ارزیابی آنها جهت کاربری مناس .
جلوگیری از بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و ایجاد یكپارچگی و متولی گرایی در مدیریت آن.
اولویت دادن به جامعه روستایی برای حفاظت ،بهره برداری و توسعه پایدار از منابع روستایی در کشور.

Geographi Information System 1
Ecological capability evaluation 2





استقرار کامل نظام توسعه پایدار کمی و کیفی در حفظ و تداوم بهره برداری از منابع روستایی .
آموزش توسعه پایدار باید ازحمایت بیشتری در مناطق روستایی برخوردار شود .
وجود مروجان و مربیان در مناطق روستایی برای کمک به جامعه روسرتایی ،در زمینره بهرره بررداری از منرابع برا بهرره وری
بیشتر و پایدارتر ،بسیار ضروری است.
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