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مدیریت منابع طبیعی یا توسعه روستایی؟
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احمد عابدی سروستانی* 
پرداخته شـده اسـت.

امـروزه ایـن واقعیـت پذیرفتـه شـده کـه یکـی از دالیـل اصلـی 
تخریـب منابـع طبیعـی، فقـر سـاکنان و بهره بـرداران از عرصه هـای 
ایـن منابـع اسـت که موجـب بهره بـرداری بیـش از حـد و غیراصولی 
از آن می شـود. درواقـع، چرخـه بیـن فقـر و تخریـب محیـط یـک 
چرخـه تسلسـلی و مرتبـط به هـم اسـت. بدین معنـی که یکـی باعث 
تشـدید دیگـری می شـود. فقـر باعـث می شـود سـاکنان عرصه هـای 
منابـع طبیعـی بـرای تأمیـن نیازمندی هـای معیشـتی خـود بـر منابع 
فشـار آورنـد و بـه بهره بـرداری بیـش از حـد از آن بپردازنـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه بهره بـرداری بیش از حـد، باعث تخریـب منابعی 
می شـود کـه این افـراد بـرای زندگی بـه آن وابسـته هسـتند. بنابراین 
فقـر آنـان بیشـتر می شـود. حال پرسـش این اسـت کـه آیـا می توان 
مدیریـت منابـع طبیعی را بـدون فقرزدایی1 دنبال کـرد؟ برخی معتقدند 
کـه وظیفه و رسـالت سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری کشـور، 
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امـروزه در مدیریـت منابـع طبیعـی شـاهد تأکیـد بـر سیاسـت ها و 
راهبردهـای مبتنـی بـر ارتقـای معیشـت بهره بـرداران از ایـن منابـع 
هسـتیم. برخی معتقدند این راهبردها ماهیت توسـعه روسـتایی دارند 
و در گفت وگـو با کارشناسـان، پرسـش هایی دربـاره ارتباط مدیریت 
منابـع طبیعـی و مباحث توسـعه روسـتایی مطـرح می شـود. درواقع 
پرسـش این اسـت کـه آیا سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری 
توسـعه  این کـه  و  بپـردازد؟  روسـتایی  توسـعه  بـه  کشـور  بایـد 
روسـتایی چـه ارتباطـی بـا وظایـف و مسـئولیت های آنـان دارد؟ 
به نظـر می رسـد ایـن پرسـش از زمانـی قـوت گرفتـه که سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور بـا اجـرای طرح هایی مانند 
ترسـیب کربـن و منارید، به شـکلی درگیر فعالیت هـا و برنامه هایی 
شـده که ماهیت توسـعه روسـتایی دارند )شـکل 1(. برای روشـن 
شـدن ایـن موضـوع الزم اسـت ابعـاد ایـن قضیـه مـورد کنکاش 
قـرار گیـرد. در ایـن نوشـتار بـه برخـی جنبه هـای ایـن موضوع 

شکل 1- مشارکت و توانمندسازی مردمی در طرح منارید )تولید نهال(



17 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 5، آذر- دی 1396

حفاظـت، احیـا و توسـعه منابـع طبیعـی اسـت و لـذا فعالیت هایی که 
به اصطـاح در حیطـه فقرزدایـی و توسـعه روسـتایی قـرار می گیـرد، 
خـارج از وظایـف و مسـئولیت های ایـن سـازمان قـرار دارد. برخـی 
دیگـر معتقدنـد بـدون فقرزدایـی  نمی تـوان در مدیریت منابـع طبیعی 
موفـق بـود. به نظـر می رسـد با توجـه به چالشـی که ممکن اسـت در 
ایـن رابطـه به وجـود آیـد، موضـوع را باید از یـک نگاه دیگـر مدنظر 

داد. قرار 
واقعیـت این اسـت که باوجود احسـاس نیـاز و تأکیـد بر مباحث 
مرتبـط با مدیریـت جامع و یکپارچـه منابع طبیعی، پیشـرفت چندانی 
در ایـن رابطه تا سـال های اخیر در کشـور مشـاهده نشـده بـود. یکی 
از علـل آن، مدیریـت و برنامه ریـزی  بخشـی اسـت کـه در اداره امور 
کشـور دنبال می شـود. در این نـوع مدیریت و برنامه ریـزی، هر بخش 
بـرای خـود برنامه ریـزی می کنـد و ارتباطـی بین بخش هـای مختلف 
دیده نمی شـود. بدین ترتیب، حل مسـائل و مشـکات تنهـا از دریچه 
یـک بخـش و جـدا از مسـائل بخش هـای دیگـر دنبال می شـود. این 
نـگاه که ریشـه در مکتـب جزء نگـری2  دارد منجر به تولیـد و اجرای 
برنامه هایـی می شـود که معمـواًل باعث حل قطعی مشـکل نمی شـوند 
و تنهـا به صـورت ُمسـکن های موقتـی عمـل می کننـد. به همین دلیـل 
و بـا آشـکار شـدن کاسـتی های ایـن نـوع مدیریـت و برنامه ریـزی، 
به تدریـج رهیافت هـا و راهکارهایـی ارائـه شـد کـه بیشـتر از ویژگی 
کل گرایـی3  برخوردارنـد و نـگاه آنـان بـه حـل مسـائل، یـک نـگاه 
نظام منـد )سیسـتمی( و همه جانبه نگـر اسـت. مطـرح شـدن مدیریـت 
جامـع و یکپارچـه منابـع طبیعـی یـا مدیریـت مشـارکتی، همگـی از 
دیـدگاه اخیـر نشـأت گرفته انـد کـه راه حـل را در داشـتن یـک نگاه 

همه جانبـه بـه مسـائل دنبـال می کنند )شـکل 2(.

به دلیــل  همیــن نــگاه، امــروزه برنامه هــای فقرزدایــی که مســتلزم داشــتن 
ــا و  ــع طبیعــی اســت، در دنی ــه مدیریــت مناب ــه ب ــگاه همه جانب یــک ن
ازجملــه در کشــور مــا در حــال ترویــج و گســترش اســت. ازجملــه این 
ــن  ــیب کرب ــد و ترس ــد مناری ــی مانن ــه طرح های ــوان ب ــا می ت برنامه ه
ــا ســازمان  جنگل هــا،  اشــاره کــرد. حــال چالــش ایــن اســت کــه آی
ــع و آبخیــزداری کشــور سیاســت و رهیافــت مناســبی در پیــش  مرات

گرفتــه اســت؟
در مواجهـه بـا ایـن پرسـش و بـه عقیـده این جانـب، وظیفـه و 
رسـالت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور، همـان 
وظایـف و رسـالت هایی اسـت کـه بـرای ایـن سـازمان تعریـف و 
پیش بینی شـده اسـت؛ یعنـی حفظ، احیا و توسـعه منابـع طبیعی. با 
توجـه بـه کارکنـان و امکانـات محدود ایـن سـازمان از یک طرف 
و گسـتره وسـیع تحـت مدیریـت آن از طـرف دیگـر، چنانچه این 
سـازمان بتوانـد در حفاظـت، احیـا و توسـعه منابـع طبیعـی موفق 
باشـد، رسـالت خـود را انجـام داده اسـت؛ یعنـی بتوانـد به وجود 
آورنـده مدیریـت صحیـح بر منابع طبیعی کشـور باشـد. اگر چنین 
نظـری را بپذیریـم، پرسشـی کـه مطرح می شـود این اسـت که آیا 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور وظیفـه ای درباره 
مسـائل مربوط به توسـعه روسـتایی و فقرزدایـی دارد؟ و درواقع 
پرسـش این اسـت که رابطه بیـن مدیریت منابع طبیعی و توسـعه 

روسـتایی چیست؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش  بایــد بیــان کــرد کــه در دنیــای 
امــروز رابطــه بیــن فقــر و تخریــب منابــع طبیعــی یــک رابطــه 
ــروری  ــای ض ــی از کاره ــن یک ــت. بنابرای ــده اس پذیرفته ش
بــرای داشــتن مدیریــت مناســب بــر منابــع طبیعــی، فقرزدایــی 
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــاکنان عرصه ه ــد س ــطح درآم ــود س و بهب
ــان  ــت آن ــوی معیش ــه به نح ــت ک ــرادی اس ــن اف و همچنی
وابســته بــه منابــع طبیعــی اســت. امــا ایــن بــدان معنی نیســت 
ــزداری کشــور خــود  ــع و آبخی ــا، مرات ــه ســازمان جنگل ه ک
ــد و تصــدی آن را  ــی کن ــه فقرزدای ــدام ب ــور مســتقل اق به ط
عهــده دار شــده و از مأموریــت و رســالت اصلــی خــود دور 
شــود. ایــن کار نــه بــه صــاح ایــن ســازمان و نــه در حــد 
تــوان و مقــدورات آن اســت. در عیــن حــال، هیــچ ایــرادی 
نــدارد کــه ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، 
هدایتگــر و مشــوق برنامه هــای فقرزدایــی و بهبــود معیشــت 
ــزه الزم  ــد و انگی ــی باش ــع طبیع ــای مناب ــاکنان عرصه ه س
ــه در  ــزی ک ــدم آن چی ــد. معتق ــن کار را ایجــاد کن ــرای ای ب
ــاق اســت،  ــن در حــال اتف ــد ترســیب کرب ــی مانن طرح های شکل 2- ارتباط یکپارچه منابع طبیعی، کشاورزی، دامپروری و سکونتگاه های انسانی



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 18

بهبــود  و  فقرزدایــی  برنامه هــای  تصدی گــری 
ــازمان  ــوی س ــتاها از س ــطح روس ــت در س معیش
ــت،  ــور نیس ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
ــه ســال ها در  ــر اســت ک ــن ام بلکــه هدایتگــری ای
کشــور مغفــول مانــده اســت. اگــر بــه طــرح ترســیب 
ــی شــده  ــت شــود، ســازوکارهای پیش بین ــن دق کرب
ــن  ــه ضم ــن طــرح به نحــوی اســت ک در اجــرای ای
تشــویق بهبــود معیشــت ســاکنان عرصه هــای منابــع 
ــتایی،  ــعه روس ــمت توس ــه س ــت ب ــی و حرک طبیع
ــن و  ــه را در تدوی ــای منطق ــازمان ها و نهاده ــر س اکث
اجــرای یــک ســازوکار مشــارکتی دخیــل می کنــد کــه 
ــرداران  ــه بهره ب ــال و همه جانب ــارکت فع ــر مش در آن ب
و ســاکنان عرصه هــای منابــع طبیعــی در بهبــود 
معیشــت تأکیــد شــده و مبتنــی بــر ایــن موضوع اســت. 
بــرای مثــال، طــرح ترســیب کربــن بــر ســازماندهی و 
تشــکل دهی بــه روســتاییان و توانمندســازی آنــان 
اســتوار اســت و نقــش اصلــی در اجــرای برنامه هــا بــر 
عهــده خــود مــردم اســت. در ایــن طــرح، هــدف نهایــی 
ــه  ــد شــوند ک ــه نحــوی توانمن ــردم ب ــه م ــن اســت ک ای
بتواننــد کار را خــود ادامــه دهنــد. بــا نگاهــی بــه فراینــد 
اجرایــی ایــن طــرح می تــوان متوجــه شــد کــه از مرحلــه 

ــرای  ــزی ب ــه برنامه ری ــا مرحل ــکات ت ــائل و مش ــخیص مس تش
حــل ایــن مســائل و یافتــن راه حــل و همچنیــن اجــرای برنامه هــا و 
فعالیت هــای میدانــی در عرصــه، نقــش اصلــی برعهــده خــود مــردم 
اســت و ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، یــک نقــش 
ــن ســازمان  ــا وظایــف و رســالت ای ــی ب ــه منافات آســان کننده دارد ک
نــدارد. در نظریه هــای جدیــد نیــز، فقــر ســاکنان عرصه هــای 
منابــع طبیعــی بخشــی از مســئله مدیریــت منابــع طبیعــی محســوب 
ــن، ســازمان  ــه داد. بنابرای ــرای آن ارائ ــی ب ــد راه حل ــه  بای می شــود ک
ــن  ــه ای ــد نســبت ب ــزداری کشــور نمی توان ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
مســئله بی تفــاوت باشــد. در ایــن راســتا ابتــکار اجــرای طرح هایــی 
ماننــد ترســیب کربــن کــه در خــود هــدف توســعه روســتایی و بهبــود 
ــا  ــد ب ــز دارد،  بای ــی را نی ــع طبیع ــای مناب ــاکنان عرصه ه معیشــت س
ــا هدایت گــری ســازمان  ــگاه تحلیــل شــود کــه ایــن طــرح ب ایــن ن
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور و براســاس مشــارکت مــردم 
ــه  ــا ب ــازمان ها و نهاده ــایر س ــت  س ــات و ظرفی ــوق دهی امکان و س
ســمت بهبــود معیشــت ســاکنان عرصه هــای منابــع طبیعــی در حــال 
ــه ســازمان  ــن اســت ک ــه مهــم و اساســی ای ــه نکت اجــرا اســت. البت
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در جهــت عمــل بــه رســالت 
خــود، وظیفــه دارد اطمینــان یابــد کــه از این رهگــذر، اکوسیســتم های 
ــد  ــا می یاب ــی ارتق ــع طبیع ــرایط مناب ــوند و ش ــظ می ش ــی حف طبیع

)شــکل 3(.

شکل 3- همزیستی منابع طبیعی و انسان

1- امروزه از نظر سازمان های بین المللی، توسعه روستایی معادل فقرزدایی تعریف شده است.
2- Reductionism
3- Holism
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