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چكيده

)تاريخ دريافت - ٩٨/٤/١١ :تاريخ پذيرش(٩٨/١٠/١٦ :

برنامههاي توسعه پنج ساله كشور ،مهمترين اسناد سياستي هستند كه در آنها اهداف و راهبردهاي توسعه با توجه به

آرمانها ،تواناييها ،امكانات و شرايط محيطي كشور تدوين گشته و راهنماي بخشهاي مختلف اداري كشور هستند .هدف

پژوهش حاضر ،بررسي سياستهاي مرتبط با جنگل و مرتع در برنامههاي اول تا ششم توسعه ) (١٣٦٨-١٤٠٠و ارتباط و تداوم

آنها است .به اين منظور از روش تئوري داده بنياد استفاده شد .در كدگذاري باز اين روش ،بخشهاي مرتبط از متن برنامهها به
كدهاي مفهومي شكسته و سپس مقولهبندي شد .در كدگذاري باز  ٢٥مقوله سياستي در برنامههاي اول تا ششم توسعه حاصل

شد .بر اساس مدل پارادائمي ،مقوله حفاظت ،احياء و توسعه و بهرهبرداري پايدار از جنگلها و مراتع در جايگاه مقوله محوري

قرار گرفته و  ٢٤مقوله ديگر در سه بخش راهبردها ) ١٤مقوله( ،شرايط زمينهاي ) ٤مقوله( و شرايط مداخلهگر ) ٦مقوله(

طبقهبندي شدند .نتايج كدگذاري انتخابي نشان ميدهد ،تنوع و تداوم سياستها براي دستيابي به اهداف يكسان نيست و تداوم

آنها از حضور در يك تا پنج برنامه متفاوت است .به طور كلي ﻻزم است در سياستگذاريهاي توسعه براي بخش منابع طبيعي
تجديدشونده يك رويكرد و نظريهي مشخص حاكم گردد.

واژگان كليدي :سياستگذاري ،منابع طبيعي تجديد شونده ،مديريت ،نظريه داده بنياد.
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ﻣﻘدﻣﻪ
اهميت جنگل و مرتع در تداوم زندگي روي كره زمين با توجه به نقش اساسي آنها در توليد
اكسيژن ،تلطيف هوا ،توليد چوب ،تأمين علوفه ،زيستگاه حيات وحش ،تنظيم جريان آب و
جلوگيري از فرسايش خاك ،كنترل سيل و رانش زمين و مانند آنها بركسي پوشيده نيست
)FAO, 2018؛ باباذكري٤٤ :١٣٩٥ ،؛ اميرنژاد .(٢٣٠ :١٣٩٠ ،در كشور ما جنگلها با مساحت
 ١٤/٣٢ميليون هكتار ،مراتع با مساحت  ٨٤/٨١ميليون هكتار و اراضي بياباني با مساحت ٣٢/٥٨
ميليون هكتار در مجموع  ١٣١/٧١ميليون هكتار ،معادل  ٧٩/٩١درصد از سطﺢ  ١٦٤/٨٢ميليون
هكتاري كشور را پوشش ميدهند )سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري .(١٣٩٨ ،از ديرباز روند
تخريب اين منابع در اثر عوامل مختلف از جمله بهرهبرداريهاي بيرويه و تغيير كاربري در حال
افزايش بوده و تخريب كمي و كيفي آنها را به دنبال داشته است )كوچ پيده و همكاران:١٣٨٧ ،
٢٦؛ ثاقب طالبي .(١٢ :١٣٨٧ ،از اين رو با شروع مديريت منابع طبيعي در اوايل قرن اخير كه
بيشتر بر جنگل متمركز بود ،تﻼش سياستگذاران ،قانونگذاران و برنامهريزان در جهت پايداري
آنها بوده است .تصويب قانون جنگلها )(١٣٢١؛ توجه به منابع طبيعي در برنامههاي توسعه قبل
و بعد از انقﻼب اسﻼمي ) ١٣٢٧تا (١٤٠٠؛ تصويبنامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور
)(١٣٤١؛ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور )(١٣٤٦؛ اصل  ٤٥و  ٥٠قانون
اساسي )(١٣٥٨؛ قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور )(١٣٧١؛ و
سياستهاي كلي نظام در مورد منابع طبيعي ) ،(١٣٧٩مواردي از تﻼشهاي انجام شده در اين
زمينه است )مركز پژوهشهاي مجلس .(١٣٩٨ ،در اين ميان برنامههاي توسعه ،به عنوان اسنادي
كه در آن اهداف ،راهبردها ،سياستها و برنامهها با تكيه بر آرمانها ،تواناييها ،امكانات و شرايط
محيطي حاكم بر كشور تدوين ميگردند ،مهمترين سند توسعه در كشور تلقي ميشـوند )دبيري
و همكاران٨٧ :١٣٨٦ ،؛ ميسايي و همكاران .(٣٩ :١٣٩٤ ،اين برنامهها قبل از انقﻼب اسﻼمي
 ١٣٥٧با عنوان برنامههاي عمراني توسعه كشور به صورت دو برنامه هفت ساله )برنامههاي اول
و دوم( و سه برنامه پنج ساله )سوم تا پنجم( در سالهاي  ١٣٥٦ -١٣٢٧اجرا شده و با وقوع
انقﻼب برنامه ششم مجال اجرا نيافت .اولين برنامهي توسعه بعد از انقﻼب در سال  ١٣٦١تدوين
گرديد اما با توجه به شرايط كشور به كندي پيش رفت و در چند مرحله دچار تغييراتي گرديد
تا اينكه در سال  ١٣٦٨با عنوان »برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسﻼمي ايران« به تصويب رسيد .پس از آن پنج برنامهي توسعهي ديگر نيز تدوين و اجرا شده
است .با توجه به اهميت اين برنامهها در توسعه كشور ،بررسي آنها از يك سو امكان شناخت
كاستيهاي فرآيند توسعه ملي و از سوي ديگر تصحيﺢ روندها را فراهم ميسازد .براي تدوين
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راهبرد و برنامههاي جديد ،ابتدا بايد سياستها ،راهبردها و برنامههاي گذشته تحليل شوند و
توجه به نقاط ضعف و قوت آن ،از مباني مهم براي تدوين سياست برنامههاي جديد خواهد بود
)شامخي و همكاران .(١٣٨٩ ،از طرفي اگر در مرحله برنامهريزي دقت ﻻزم صورت نگيرد،
پيادهسازي و اجراي برنامهها بهخصوص در سطﺢ ملي با مشكﻼت عديدهاي روبرو ميشود و
عمﻼً راه به جايي نخواهد برد )فاضلي .(٢٥٥ :١٣٩٠ ،همچنين ،در اجراي هر سياست يا برنامه،
طراحــي الگــوي حركــت ،تعريــف مقصــد ،تشخيص امكانات سختافزاري و نـرمافـزاري
مورد نياز و تعيـين مراكـز تصـميمگيرنـده از اهميت بهسزايي برخوردار است؛ به گونهاي كه
معطــل مانــدن و عــدم اجــراي ايــن چرخهي رفتــاري موجـــب عــدم همـــاهنگي
بـــين زيرمجموعهها و مؤلفـههـاي تعريـف شـده در اجراي سياست مورد نظر ميگردد
)عبدالهي و رضوانيفر .(٢٢٢ :١٣٩١ ،پژوهش حاضر سعي دارد ضمن بررسي عمومي اين برنامه-
ها در بخش منابع طبيعي تجديد شونده ،به دنبال پاسخي براي اين سوالها باشد -١ :ارتباط بين
سياستهاي ارائه شدهي اين برنامهها در زير بخش منابع طبيعي تجديد شونده چگونه است؟ و
 -٢تداوم سياستها تا حصول به نتيجه تا چه حد مورد توجه سياستگذار بوده است؟

پيشينﻪ تحﻘيق
از دهه  ١٩٥٠ميﻼدي تاكنون سه رويكرد به منابع طبيعي وجود داشته است -١ :در دورهي
 ١٩٥٠تا  ،١٩٧٠بهرهبرداري يا استفاده از آنچه كه در شرايط طبيعي رشد ميكند مانند قطع و
بهرهبرداري از جنگلهاي طبيعي و حفاظت از منابع توليد چوب آينده به دﻻيل استراتژيك؛
 -٢در دوره  ١٩٧٠تا  ،١٩٩٠بهبود منابع و سرمايهگذاري در مديريت و ايجاد داراييهايي مانند
جنگلهاي دست كاشت؛ و  -٣از دهه  ١٩٩٠به بعد ،توانمندسازي /حمايت از ديگر نقشآفرينان
مانند بخش خصوصي ،جوامع محلي و كشاورزان براي توسعه و مديريت منابع
) .(FAO, 2010:54سازمان ملل با توجه به رويكرد اخير ،برنامه استراتژيك جنگلها را با شش
هدف جهاني براي سالهاي  ٢٠١٧تا  ٢٠٣٠در نظر گرفته است -١ :بازسازي پوشش جنگل در
سراسر جهان از طريق حفاظت ،احياء ،جنگلكاري و توسعه جنگل؛  -٢بهبود مزاياي اقتصادي،
اجتماعي و زيست محيطي جنگلها ،از جمله بهبود معيشت افراد وابسته به جنگل؛  -٣افزايش
چشمگير سطﺢ جنگلهاي حفاظت شده و جنگلهاي تحت مديريت پايدار؛  -٤افزايش منابع
مالي جديد و اضافي از همه منابع و تقويت همكاريهاي علمي و فني و مشاركت؛  -٥ارتقاء
چارچوبهاي حكمراني؛ و  -٦تقويت همكاري ،هماهنگي ،انسجام و هم افزايي در مسائل
مرتبط با جنگل در تمام سطوح ) .(UN, 2017: 4در مجموع تصويب كنوانسيونهاي تنوع زيستي
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) ،(١٩٩٢تغييرات اقليمي ) (١٩٩٢و مقابله با بيابانزايي ) (١٩٩٤سازمان ملل،
نقش مهمي در حفاظت ،احياء و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي و محيط زيست
داشته است Erbaugh and Nurrochmat, 2019 .در تحقيقي با عنوان »تغيير رويكرد و تجارت
معمول از طريق طبقهبندي سياستها :تغيير سياستهاي جنگل در اندونزي ) ١٩٩٩تا «(٢٠١٦
با استفاده از تحليل دادههاي متني ،سياستهاي سه دوره  ١٩٩٩تا  ٢٠٠٥ ،٢٠٠٤تا  ٢٠١٠و ٢٠١١
تا  ٢٠١٦را بررسي و مقولهبندي كردند .نتايج نشان داد ،سياستها در هشت طبقه -١ :خدمات
اكوسيستم يا تنوع زيستي؛  -٢برداشت مجاز؛  -٣مديريت و ساخت جادهها؛  -٤احياء؛
 -٥حفاظت از جنگل يا نظارت؛  -٧سرمايه گذاري يا تامين منابع مالي سازمانهاي مرتبط با
جنگل؛ و  -٨ساختار يا سازماندهي دستگاههاي وابسته به جنگل مقولهبندي شدند .همچنين
نتايج نشان ميدهد ،تعداد مقولههاي سياستي فرعي به طور كلي در طول اين سه دوره افزايش
داشته و به ترتيب  ٦٥ ،٥٥و  ٩٨مقوله فرعي بوده ،اما اين روند براي هريك از طبقات متفاوت
است Rahman et al., 2016 .در تحقيقي با عنوان »فعاﻻن قدرت در سياستهاي تنوع زيستي:
بينشي از ابتكارات بين المللي و داخلي تنوع زيستي جنگل در بنگﻼدش از سال  ١٩٩٢تا ،«٢٠١٣
با استفاده از تحليل سياستها -١ ،كمك مالي و فني؛  -٢كاهش تهديدات و كاهش اثرات
مانندآلودگي و ...؛  -٣تهيه برنامههاي مديريتي و بانك اطﻼعاتي؛  -٤مشاركت فعال مردم محلي
و تقسيم منافع؛ -٥ظرفيتسازي ،تحقيق ،آموزش و آگاهي رساني؛ -٦حفاظت و احياي منابع
بيولوژيكي جنگل؛ و -٧نظارت و ارزيابي را جز مهمترين وظايف سازمانهاي اجرايي براي
حفاظت و مديريت پايدار تنوع زيستي جنگل طبقهبندي ميكنند .مرور منابع نشان ميدهد ،تاكنون
پژوهشهاي محدودي برنامههاي توسعه بخش منابع طبيعي در كشور را مورد بررسي و تحليل
قرار دادهاند .محمدي كنگراني و همكاران ) ،(١٣٩٤در تحقيقي با عنوان »مدل شبكهاي
سياستهاي منابع طبيعي در ايران« با استفاده از روش تحليل شبكه ،قانون برنامه چهارم توسعه
را بررسي كردند ،در نهايت مدل شبكهاي سياستهاي منابع طبيعي ايران با پنج سياست اصلي
شامل حفظ آب و خاك ،حمايت جنگل و مرتع ،احيا و حفاظت از جنگل و مرتع ،حمايت
اجتماعي نهادهاي مردمي و ارائه خدمات اجتماعي و توسعه بهرهبرداري را پيشنهاد دادند .نادري
مهديي و همكاران ) ،(١٣٨٨در پژوهش »تحليل محتواي ميزان مطابقت سياستهاي برنامههاي
توسعه اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي پس از انقﻼب با الگوي توسعه پايدار« بيان ميكنند ،نظام
برنامهريزي كشور در تدوين سياستهاي برنامههاي ميان مدت و بلند مدت توسعه دچار ضعف
نظري شده و سياستها را فاقد يك رويكرد سيستمي ،پويا و مبتني بر الگوي روشن ميدانند.
دبيري و همكاران ) ،(١٣٨٦با استفاده از تحليل محتوا به بررسي »جايگاه محيط زيست در قوانين
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برنامهاي پس از انقﻼب در ايران« پرداختند .نتايج نشان دهنده سير صعودي و توسعه حقوق
محيط زيست در روند تدوين و تصويب قوانين برنامهاي است .محققان اضافه ميكنند كه موفقيت
قطعي اين برنامهها ،منوط به اجراي كامل آن خواهد بود .خليليان و همكاران ) (١٣٨٦در تحقيقي
با عنوان »تصحيﺢ رشد اقتصادي برنامه سوم توسعه با توجه به استهﻼك جنگلها و مراتع« بيان
ميكنند ،استهﻼك اين منابع در طول سالهاي برنامه تغييرات چنداني نداشته است و طرحهاي
اجرا شده كاهش تخريب جنگلها و مراتع نيز به نتيجه مطلوب نرسيده است .محققان تناسب
طرحها با وضعيت بهرهبرداران و مشاركت آنان و حفاظت و احياء جنگلها و محاسبه ارزش
جنگلها و مراتع در حسابهاي ملي را در برنامههاي توسعه پيشنهاد ميكنند .خليليان و
شمسالديني ) ،(١٣٨٠با استفاده از آمارهاي مربوط به عملكرد دولت در زمينه منابع طبيعي
تجديدشونده و محاسبه شاخص پايداري به بررسي وضعيت پايداري جنگل و مرتع در برنامه
اول و دوم توسعه پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داده در دو بخش جنگل و مرتع افزايش در
ارزش منابع از ميزان استهﻼك و تخريب اين منابع كمتر بوده است و باعث شده بخش منابع
طبيعي با ناپايداري مواجه باشد .بنابراين اهداف تعيين شده براي جلوگيري از تخريب منابع
طبيعي در برنامههاي پنج ساله تحقق نيافتهاند.

روش پژوهش
در اين مطالعه با بكارگيري روش پژوهش اسنادي ،قوانين برنامههاي اول تا ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسﻼمي ايران ) ١٣٦٨تا  (١٤٠٠به شرح جدول ،١
بررسي و بخشهاي مرتبط با جنگل و مرتع تعيين و مورد تحليل قرار گرفت.
جدول  - ٥مواد مرتبط با منابع طبيعي و دستگاههاي ذيربط در قوانين برنامههاي اول تا ششم توسعه
نام سند
توسعه

دوره زماني

برنامه اول

١٣٧٢-١٣٦٨

برنامه دوم

١٣٧٨-١٣٧٤

برنامه سوم

١٣٨٣-١٣٧٩

مشخصات كلي
ماده واحده
و  ٥٢تبصره
ماده واحده
و  ١٠٠تبصره
 ١٩٩ماده
و  ٦٠تبصره

تاريخ تصويب در

بخشهاي مرتبط با منابع طبيعي

مجلس ش.ا

و دستگاههاي ذيربط

١٣٦٨/١١/١١

تبصره ٢١

١٣٧٣/٩/٢٠
١٣٧٩/١/١٧

تبصرههاي
 ٨١ ،٧٧ ،٧٢و ٨٢
مادههاي
 ١٠٨ ،١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٤و ١٠٩

١٦٢

نام سند
توسعه
برنامه
چهارم
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دوره زماني
١٣٨٨-١٣٨٤

برنامه پنجم

١٣٩٤-١٣٩٠

برنامه ششم

١٤٠٠-١٣٩٦

مشخصات كلي
 ١٦١ماده و
 ٣٤تبصره
 ٢٣٥ماده و
 ١٩٢تبصره
 ١٢٤ماده و
 ١٢٨تبصره

تاريخ تصويب در

بخشهاي مرتبط با منابع طبيعي

مجلس ش.ا

و دستگاههاي ذيربط

١٣٨٣/٦/١١
١٣٨٩/١٠/١٥
١٣٩٥/١٢/١٤

مادههاي ٦٧ ،٦٠ ،٥٩ ،٣١ ،٢٠
تا  ٧٢و ١٣٥
مادههاي ،١٨٥ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٠٤
 ١٩٦ ،١٩٢ ،١٨٩ ،١٨٧و ٢١١
مادههاي ٣٨ ،٣٢ ،٣١

به منظور تحليل دادهها از نظريه داده بنياد استفاده شد .اين نظريه يكي از رويكردهاي تحقيق
كيفي است و يك روش پژوهشي عام ،استقرايي و تفسيري است )اديب حاج باقري و همكاران،
 .(١٢٤ :١٣٩٠اين روش داراي سه مرحله اصلي كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري
انتخابي است )استراوس و كوربين .(٥٨ :١٣٩٠ ،كدگذاري باز يا سطﺢ اول كدگذاري روند خرد
كردن ،مقايسه كردن ،مفهومپردازي كردن و مقولهبندي كردن دادههاست )استراوس و كوربين،
 .(٦١ :١٣٩٠كدگذاري محوري يا سطﺢ دوم كدگذاري ،شامل تعيين الگوهاي موجود در
مقولههاي ايجاد شده در مرحله كدگذاري باز است .در كدگذاري محوري ،يك مقوله مرحله
كدگذاري باز انتخاب شده و بهعنوان پديده يا مقوله محوري در مركز فرآيند در حال بررسي
قرار ميگيرد و سپس ،ديگر مقولهها به آن مرتبط ميشوند .ﻻزمه اين مرحله نيز مقايسه مداوم
دادههاست .اين مقولهها در روش داده بنياد استروس و كوربين عبارتاند از» :شرايط علّي«،
»راهبردها«» ،شرايط زمينهاي « و » شرايط مداخلهگر« و »پيامدها« )استراوس و كوربين:١٣٩٠ ،
 .(٩٧در اين مدل شرايط علّي بر پديده محوري اثر ميگذارد ،پديده محوري ،شرايط زمينهاي و
شرايط مداخلهگر بر راهبردها اثر ميگذارند و راهبردها بر پيامدها ).(Creswell, 2012: 428
مقوله محوري :يك صورت ذهني از پديده است كه اساس فرآيند است )دانايي فرد و امامي،
 .(٨٤ :١٣٨٦شرايط علّي :حوادث ،وقايع و اتفاقهايي كه به وقوع يا گسترش پديدهاي ميانجامد.
زمينه :سلسله خصوصيات ويژهاي كه به پديدهاي دﻻلت ميكند؛ يعني محل حوادث و وقايع
متعلق به پديدهاي در طول طيف بُعدي ٢و نشانگر يك سلسله شرايط خاصي است كه در آن
راهبردهاي كنش/كنش متقابل صورت ميگيرد .شرايط مداخلهﮔر )ميانجي/دخيل( :شرايط
ساختاري كه به پديدهاي تعلق دارند بر راهبردهاي كنش/كنش متقابل تأثير ميگذارند .آنها
 - ٢بعدپردازي :روند خرد كردن يك خصيصه و مشخص كردن ابعاد آن.

بررسي سياستهاي برنامههاي توسعه جمهوري اسﻼمي ايران در زمينه جنگل و مرتع

١٦٣

راهبردها را در درون زمينهاي خاصي سهولت ميبخشند و يا آنها را محدود و مقيّد ميكنند.
راهبردها :كنش/واكنشهاي ايجاد شده براي كنترل ،اداره و برخورد با پديدهاي ،تحت شرايط
مشاهده شده خاص هستند .پيامدها :خروجيهاي حاصل از استخدام راهبردها است )استراوس
و كوربين .(٩٧ :١٣٩٠ ،كدگذاري انتخابي يا سطﺢ سوم كدگذاري ،روايت توصيفي است كه
ارتباط بين مقولهها را تشريﺢ ميكند )استراوس و كوربين .(١١٨ :١٣٩٠ ،در اين پژوهش به
منظور استخراج سياستهاي مرتبط با منابع طبيعي تجديدشونده از برنامههاي اول تا ششم
توسعه ،ابتدا در مرحله كدگذاري باز ،هريك از مواد و تبصرههاي مرتبط با منابع طبيعي
تجديدشونده و دستگاههاي متولي آنها در اين برنامهها به طور جداگانه به عنوان واحد تحليل
مورد بررسي قرار گرفت )جدول  (١و مفاهيم كوچكترين گزارهي داراي معني آنها استخراج
شد .سپس از مقولهبندي مفاهيم ،كدهاي فرعي و از مقولهبندي كدهاي فرعي ،كد اصلي حاصل
شد .٣در مرحله بعد با استفاده از كدگذاري محوري الگوي بين كدهاي اصلي تعيين و در مرحله
آخر با استفاده از كدگذاري انتخابي ارتباط بين كدها بيان شد.

نتايج
در اين بخش ،نتايج كدگذاري باز و كدگذاري محوري ارائه شده است .تحليل نتايج
كدگذاري انتخابي ،در قالب بحث خواهد آمد.
نتايج كدگذاري باز
جدول ) (٢نتايج كدگذاري باز را نشان ميدهد.٤
جدول  - ٢نتايج كدگذاري باز برنامههاي اول تا ششم توسعه مرتبط با منابع طبيعي تجديدشونده
رديف

كدهاي فرعي

٥

كد اصلي

اختصاص  %٣٠از درآمد حاصل از منابع طبيعي
جهت احياء و توسعه آنها )اول ،تبصره

٦(٢١

الزام بهرهبرداران از منابع ملي به بازسازي آن )دوم ،تبصره  -٨١ب(

احياء ،توسعه و غني سازي
جنگلها و مراتع

احياء ،توسعه و غنيسازي جنگلها )ارقام  ٥٠٠و  ٨١٥هزار هكتار
 - ٣با توجه به اينكه برنامههاي توسعه در باﻻترين سطﺢ سياستگذاري قرار دارند ،در اين فرآيند ممكن ا ست ،برخي مفاهيم يا
كدهاي فرعي به صورت يك كد اصلي نيز ارائه شوند.
 - ٤جدول براساس ترتيب زماني برنامهها و اولويت شماره مواد تنظيم شده است.
 - ٥با توجه به محدوديت تعداد صفحات ،از ارائه مفاهيم خوداري شد.
 - ٦با توجه به عملكرد دوگانه اين مقوله )هم تامين منابع مالي و هم تاكيد بر احياء و توســـعه( در مقوله تامين منابع مالي نيز
تكرار شده است.

١٦٤

رديف
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كدهاي فرعي

كد اصلي

به ترتيب براي برنامههاي چهارم و ششم( )چهارم ،ماده  -٦٩ه؛ پنجم،
ماده  -١٤٨ه؛ ششم ،ماده  -٣١ز-جدول  ،٨ماده  -٣٨ح(
احياي رويشگاههاي مرتعي ) ٩/٦ميليون هكتار(
)ششم ،ماده  -٣١ز-جدول  ،٨ماده  -٣٨ژ(
اختصاص  %٣٠از درآمد حاصل از منابع طبيعي
جهت احياء و توسعه آنها )اول ،تبصره (٢١
تامين منابع مالي و اعتباري براي اجراي طرحهاي
منابع طبيعي و آبخيزداري )سوم ،ماده -١٠٦الف(
اختصاص اعتبارات و امكانات مستقل در بودجههاي سنواتي جهت
حفاظت و تحقق ممنوعيت بهرهبرداري چوبي از جنگلهاي

تامين منابع مالي و اعتباري مورد
نياز اجراي طرحهاي منابع طبيعي

كشور )ششم ،ماده  -٣٨ف(٣-
تأمين اعتبارات مورد نياز جهت اجراي تعهدات بينالمللي در حوزه
محيطزيست و پروژههاي مرتبط ملي )ششم ،ماده  -٣٨پ ،ماده  -٣٨ت(
تدوين محدوده منابع طبيعي طبق نقشههاي مشخص )دوم ،تبصره (٧٢
اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات
)نقشههاي كاداستر يا حدنگاري( و تثبيت مالكيت دولت بر آنها
)بر اتمام عمليات در برنامه چهارم و ارقام حداقل  ١١٤ميليون هكتار
در برنامه ششم تاكيد شده است( )چهارم ،ماده  -٦٨ج؛ برنامه ششم

مميزي و تفكيك منابع ملي
و دولتي از مستثنيات و تثبيت
مالكيت دولت بر

آنها٧

ماده  -٣١ز-جدول  ،٨ماده  -٣٨ذ(
بيمه طرحهاي منابع طبيعي )دوم ،تبصره  -٧٧بند (٣
تأمين علوفه دام جنگلنشينان ،عشاير و روستائيان )سوم ،ماده  -١٠٤الف(
واگذاري اراضي مرتعي قابل احياء به عشاير و دامداران داراي

توسعه سياستهاي تشويقي و

پروانه بهرهبرداري و يا بهرهبرداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها

حمايتي مانند بيمهها ،تامين علوفه،

)سوم ،ماده  -١٠٨ب؛ چهارم ،ماده (٧٠

واگذاري اراضي

حمايت از سرمايهگذاري در بخش منابع طبيعي
)چهارم ،ماده ٦٠؛ ششم ،ماده  -٣٢ب(٤-
توسعه تعاونيها و ساير تشكلها در بخش منابع طبيعي
)دوم ،تبصره  -٧٧بند ٤؛ سوم ،ماده  -١٠٩ه(
نهادينهكردن مشاركت مردم در برنامهريزي،

ارتقاي مشاركتهاي مردمي در
برنامهريزي ،تصميمگيري و اجراء از

 - ٧در اين زمينه ،تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع حريم روستاها در بند »ت« ماده  ٢٩قانون احكام
دائمي برنامههاي توسعه كشور تصويب شده است.
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رديف

١٦٥

كدهاي فرعي

كد اصلي

تصميمگيري و اجراء )سوم ،ماده  -١٠٤الف(

طريق توسعه تعاونيها و تشكلها و

حمايت از سازمانهاي مردم نهاد حامي محيط زيست

حمايت از سازمانهاي مردم نهاد

و منابع طبيعي )سوم ،ماده  -١٠٤ب(
گسترش مشاركت شوراهاي روستائي و بسيج محلي در
حفاظت از جنگلها و مراتع )چهارم ،ماده  -٦٩ط(
اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع از طريق عشاير )چهارم،

ماده٨(٧٠

واگذاري اجراي بخشي از فعاليتهاي بيابانزدايي،
جنگلكاري به بسيج )پنجم ،ماده  -١٩٦ط-تبصره

٩ (٢

حفظ ،احياء ،اصﻼح ،توسعه و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي

حفظ ،احياء ،اصﻼح ،توسعه و

)جنگل ،مرتع ،آب و خاك( )تبصره  ٨١برنامه دوم؛ ماده  ١٠٤برنامه سوم؛

بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي

ماده  ٦٩برنامه چهارم؛ ماده  ١٤٨برنامه پنجم؛ و ماده  ٣٨برنامه

ششم(١٠

)جنگل ،مرتع ،آب و خاك(

تامين سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي

تغيير الگوي مصرف سوخت هيزمي

مورد نياز عشاير ،جنگلنشينان و روستائيان )دوم ،تبصره  -٨١الف؛ سوم،

جوامع محلي از طريق تـأمين

ماده  -١٠٤الف؛ چهارم ،ماده  -٦٩ح؛ پنجم ،ماده -١٤٨الف(

سوخت فسيلي

ساماندهي خروج دام از جنگل و تجميع١١و ساماندهي جنگل نشينان

ساماندهي خروج دام از جنگل و

)دوم ،تبصره  -٨١ج؛ سوم ،ماده  -١٠٤الف؛ چهارم ،ماده  -٦٩الف(

تجميع جنگلنشينان و حمايت از

ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي )پنجم ،ماده  -١٤٨ج(

توليد صنعتي

گماردن بخشي از نيروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگلها و مراتع
)دوم ،تبصره  -٨١د(
حفاظت از منابع پايه و ذخاير ژنتيكي )سوم ،ماده  -١٠٤الف(
ارتقاي پوشش  %١٠٠حفاظت از منابع ملي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي
ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع )چهارم ،ماده  -٦٩ز؛ ششم ،ماده  -٣٨ر(
مبارزه با قاچاق چوب و محصوﻻت جنگلي و مرتعي

حفاظت از منابع ملي و ذخاير
ژنتيكي با مشاركت نيروهاي انتظامي
و جوامع محلي و ارتقاي ضريب
حفاظت از جنگلها و مراتع

)چهارم ،ماده  -٦٩د؛ پنجم ،ماده  -١٤٨ب(

 - ٨در اين زمينه ،طبق بند »پ« ماده  ٢٩قانون احكام دائمي برنامههاي توســعه كشــور ،دولت موظف اســت نســبت به حفظ
حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت شده اقدام كند.
 - ٩اين بند ،طبق بند»ث-تبصره  «٢ماده  ٤٦قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور ،دائمي شده است.
 - ١٠در هر يك از برنامههاي تو سعه به جز بند و تب صرههاي متفرقهاي كه به منابع طبيعي مرتبط مي شوند ،معموﻻ يك ماده به
صورت ويژه مربوط به منابع طبيعي است .اين كد حاصل مقولهبندي ،اهداف مادههاي اصلي مرتبط با منابع طبيعي در هريك از
برنامههاي توسعه است.
 - ١١كليه آباديهاي كوچك )تا  ٢٠خانوار( ســـاكن جنگل كه به لحاظ حفظ ،احياء و توســـعه جنگل و محروميت زدايي،
جابجايي آنها ضروري ا ست ،م شمول اين طرح قرار ميگيرند )د ستورالعمل تهيه و اجراي طرح ،سازمان جنگلها و مراتع،
١٣٧٣؛ .(٢٤

١٦٦

رديف

فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

كد اصلي

كدهاي فرعي
ممنوعيت صادرات اقﻼم خاص داري جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و
يا حفاظت تنوع زيستي )پنجم ،ماده

-١٠٤ه١٢(٢-

ارزيابي اثرات زيستمحيطي ) ١٣(EIAكليه طرحها و پروژههاي كليه دستگاهها
پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات )دوم ،تبصره  -٨٢الف١-؛ سوم ،ماده

ارزيابي اثرات زيست محيطي و

١٠٥؛ چهارم ،ماده  -٣١د؛ پنجم ،ماده  -١٩٢الف؛ ششم ،ماده  -٣٨الف(

محاسبه ارزش اقتصادي

معيار قرار دادن ارزش اقتصادي منابع طبيعي ،هزينهها و منافع اجتماعي در

منابع طبيعي در فعاليتهاي

طرحها و پروژههاي عمراني و توسعهاي و لحاظ نمودن آن در حسابهاي ملي

اقتصادي اجتماعي

)چهارم ،ماده ٥٩؛ پنجم ،ماده  -١٤٧الف ،ماده  -١٩٢ج -تبصره (١
بهرهبرداري از منابع طبيعي بر اساس توان بالقوه و ظرفيت قابل تحمل محيط
)دوم ،تبصره  -٨٢الف٣ ،؛ سوم ،ماده  -١٠٤الف( )چهارم ،ماده  -٦٩ي(
بهرهبرداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بومشناختي و
بهرهبرداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران
)پنجم ،ماده -١٤٨

بهرهبرداري از منابع طبيعي
براساس توان اكولوژيك

تبصره(١٤

هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه )سوم ،ماده  -١٠٤الف(
تدوين و اجراي برنامه توسعه مديريت يكپارچه زيست بومي
)چهارم ،ماده -٦٧الف؛ پنجم ،ماده -١٨٧الف(١ -
تعادل بين دام و مرتع از طريق مديريت هماهنگ آنها ،لغو و اصﻼح پروانه-
هاي چرا و ساماندهي جامعه عشاير )سوم ،ماده  -١٠٤الف ،ماده  -١٠٩ج؛
چهارم ،ماده  -٦٩ب ،ماده ٧٠؛ ششم ،ماده  -٣٨ر(

هماهنگي و توسعه مديريت
يكپارچه زيست بومي
تعادل بين دام و مرتع و ساماندهي
جامعه بهرهبردار

الزام كليه واحدهاي بزرگ نسبت به تطبيق مشخصات فني خود با
ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و كاهش آلودگي و تخريب
منابع پايه بويژه منابع طبيعي و آب )سوم ،ماده  -١٠٤ج؛ و تنفيذ در چهارم،

عدم آلودگي و تخريب منابع پايه

ماده ٧١؛ پنجم ،ماده  -١٩٢ج(

بويژه منابع طبيعي و آب

نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند
از جمله در مناطق جنگلي )ششم ،ماده  -٣٨ث(

 - ١٢اين بند ،طبق بند »الف «٢-ماده  ٢٣قانون احكام دائمي برنامههاي تو سعه ك شور م صوب  ١٣٩٥/١١/١٠مجلس شوراي
اسﻼمي ،دائمي شده است )مركز پژوهشهاي مجلس.(١٣٩٨ ،

)13 - Environmental Impact Assessment (EIA

 - ١٤اين تبصره ،طبق بند »الف« ماده  ٢٩قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور ،دائمي شده است .متخلف از احكام اين
تبصـــره عﻼوه بر جبران خســـارت ،ملزم به پرداخت جريمهاي معادل ،تا پنج برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيســـتگاه مورد
بهرهبرداري يا تلف شده است.

بررسي سياستهاي برنامههاي توسعه جمهوري اسﻼمي ايران در زمينه جنگل و مرتع

رديف

كدهاي فرعي

١٦٧

كد اصلي

برقراري سازوكارهاي گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست
)چهارم ،ماده (٦٠
تهيه آئيننامه اجرائي ارتقاي آگاهيهاي عمومي و الزام كليه دستگاههاي

تقويت آموزش و ارتقاي

ذيربط و رسانههاي دولتي و صدا و سيما به اجراي رايگان آن

آگاهيهاي عمومي در مورد منابع

)چهارم ،ماده -٦٤الف؛ پنجم ،ماده -١٨٩الف(

طبيعي و محيط زيست

آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص محيطزيست
)پنجم ،ماده  -٢١١د(٢-
ايجاد و تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهايزيست محيطي در
دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست )چهارم ،ماده (٦٠
تعيين حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي به عنوان نقش و وظايف
حاكميتي دولت )چهارم ،ماده  -١٣٥الف(٩-

توانمندسازي ساختار مديريت منابع

معافيت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور از پرداخت هزينههاي

طبيعي و محيط زيست كشور

دادرسي رفع معارض از اراضي دولتي و ملي )پنجم ،ماده -١٤٧

ب(١٥

واگذاري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري ...،در محدوده و حريم
شهرها به شهرداري )پنجم ،ماده  -١٤٧ج(
ايجاد نظام اطﻼعات زيست محيطي كشور در سطوح منطقهاي ،ملي و استاني
)چهارم ،ماده  -٦٤ب؛ پنجم ،ماده  -١٨٩ب(

ايجاد نظام پايگاه داده و سامانه

تهيه و به اجراء درآوردن نظام شاخصهاي پايداري محيطي )مدل ،معيارها و

پايش و نظارت

شاخصها ،بانك داده و اطﻼعات( )پنجم ،ماده  -١٨٥الف تا د(
توسعه عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان ) %٢٠سطﺢ حوزه
سدها و  %١٠ساير حوزهها و رقم  ١/٥ميليون هكتار براي برنامه چهارم و ارقام

توسعه عمليات آبخيزداري و

 ٨و  ١٠ميليون هكتار به ترتيب براي برنامههاي پنجم و ششم( )چهارم ،ماده

حفاظت از خاك و آبخوان

 -٦٩ج ،و؛ پنجم ،ماده  -١٤٨و؛ ششم ،ماده  -٣١ز-جدول ٨؛ ماده  -٣٨خ(
توسعه زراعت چوب )ارقام  ١٠٠و  ٧٥هزار هكتار به ترتيب براي
برنامههاي چهارم و ششم( )چهارم ،ماده  -٦٩د؛ پنجم،

تامين نيازهاي چوبي كشور با

ماده  -١٤٨ب؛ ششم ،ماده  -٣١ز-جدول (٨

توسعه زراعت چوب و حمايت از

مجاز بودن بهرهبرداري از درختان دستكاشت زراعت چوب

واردات چوب

)ششم ،ماده  -٣٨ف-٢-تبصره (٢

 - ١٥اين بند ،طبق ماده  ٢٨قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور دائمي شده است.

١٦٨

رديف

فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

كدهاي فرعي

كد اصلي

ارائه تسهيﻼت ﻻزم جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع
مرتبط با چوب )ششم ،ماده  -٣٨ف-٣-تبصره(
حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عملآورينشده
)چهارم ،ماده  -٦٩د؛ پنجم ،ماده  -١٤٨ب(
شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن
)پنجم ،ماده  -١٩٣ب؛ ششم ،ماده  -٣٨س(

بيابانزدايي و كنترل كانونهاي

بيابانزدايي وكنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي)ارقام  ١/٥و  ١/١٤ميليون بحراني فرسايش بادي و ريزگردها
هكتار به ترتيب براي برنامههاي چهارم و ششم( )چهارم ،ماده  -٦٩ه؛ پنجم،

و مهار آنها

ماده  -١٤٨ز؛ ششم ،ماده  -٣١ز-جدول ٨؛ ماده  -٣٨د(
آمايش سرزمين ١٦با ارائه راهبردهاي خاص براي حفاظت از منابع طبيعي و
محيط زيست )چهارم ،ماده -٧٢الف(٣-
ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي )پنجم ،ماده  -١٤٨د(
تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق )ششم ،ماده  -٣٨ج(
توسعه و فرآوري گياهان دارويي مرتعي به ميزان يكصد هزار هكتار
)ششم ،ماده  -٣١ز-جدول  ،٨ماده  -٣٨ژ(

آمايش سرزمين
ساماندهي ساخت و ساز در مناطق
جنگلي
تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري
و اطفاي حريق
توسعه و فرآوري محصوﻻت فرعي

ممنوعيت هرگونه بهرهبرداري چوبي از جنگلهاي كشور
)ششم ،ماده  -٣٨ف ١ -و (٢

ممنوعيت هرگونه بهرهبرداري چوبي

بﻼمانع بودن برداشت درختان جنگلي براي طرحهاي عمراني در صورت دارا

از جنگلهاي كشور

بودن ارزيابي زيست محيطي )ششم ،ماده  -٣٨ف-٢-تبصره (٢

نتايج جدول ) (٢نشان ميدهد ،در مجموع از مقولهبندي  ٦٠كد فرعي ارائه شده در برنامههاي
اول تا ششم توسعه ٢٥ ،كد اصلي حاصل شده است.

 - ١٦آمايش سرزمين در برنامههاي تو سعه به طور ويژه مورد تاكيد قرار گرفته ا ست ،در اينجا فقط مادهاي كه بر اهميت منابع
طبيعي تاكيد داشته مورد بررسي قرار گرفته است.

بررسي سياستهاي برنامههاي توسعه جمهوري اسﻼمي ايران در زمينه جنگل و مرتع

١٦٩

نتايج كدگذاري ﻣحوري
در اين مرحله ،كد اصلي »حفظ ،احياء ،اصﻼح ،توسعه و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي
)جنگل ،مرتع ،آب و خاك(« كه حاصل مقولهبندي اهداف ١٧مواد اصلي مرتبط با منابع طبيعي
از برنامه دوم تا ششم بود و همه كدهاي ديگر در ارتباط با آن بودند ،به عنوان پديده يا مقوله
محوري انتخاب و الگوي بين ساير كدها در ارتباط با آن تعيين شد )شكل  .(١با توجه به
محدوديت تحليل دادههاي متني ،امكان بررسي شرايط علّي و پيامدها در اين پژوهش وجود
نداشت .با توجه به پديده محوري راهبردها در سه دسته شامل حفاظت از منابع طبيعي و محيط
زيست )جنگلها و مراتع(١٨؛  -٢احياء ،اصﻼح و توسعه منابع طبيعي )جنگلها و مراتع(١٩؛ و
 -٣بهرهبرداري بهينه و پايدار از منابعطبيعي ٢٠قرار گرفتند .كدهايي كه زمينه اجراي راهبردها را
فراهم كنند در بخش شرايط زمينهاي و كدهايي كه نقش ميانجي و تسهيلگر در اجراي راهبردها
را داشته باشند ،در بخش شرايط مداخلهگر طبقهبندي شدند .به عبارت ديگر ،كدهايي كه انجام
يا عدم انجام آنها تاثير مستقيم بر عرصه و حفظ ،احياء و بهرهبرداري يا تخريب آن دارد در
بخش راهبردها و كدهايي كه نقش غير مستقيم دارند و زمينه يا فرايند اجرا را فراهم ميكنند ،در
بخش شرايط قرار گرفتند .اساس اين تفكيك مقايسه مداوم كدها است .شكل ) (١نشان ميدهد،
براي دستيابي به سه هدف حفاظت؛ احياء و توسعه؛ و بهرهبرداري پايدار در منابع طبيعي تجديد
شونده )به عنوان پديده محوري( ،به ترتيب  ٣ ،٨و  ٣راهبرد همراه با چهار مقوله شرايط زمينهاي
و شش مقوله شرايط مداخلهگر ،در برنامههاي اول تا ششم توسعه ارائه شده است .سياستهاي
ارائه شده و ارتباط بين آنها نشان ميدهد ،قانونگذار ضمن ارائه راهبردهايي براي دستيابي به
حفاظت ،احياء و توسعه منابع طبيعي ،زمينههاي اجراي اين راهبردها و شرايط تسهيل آنها را
نيز مورد توجه قرار داده است .اما اينكه اين سياستها به چه ميزان عملياتي شدند و چه اثراتي
داشتهاند ،نياز به پژوهشهاي بيشتر و ارزيابيهاي جداگانهاي دارند.

 - ١٧اهداف ،مجموعه مقاصــد و منظورهايي اســت كه در جريان برنامهريزي پيش بيني ميگردد و عمليات اجرايي برنامه در
جهت نيل به آن مقاصد تنظيم ميشود )سازمان مديريت و برنامهريزي كشور١٣٩٤ ،؛ .(١٠
 - ١٨حفاظت در عر صه قانونگذاري و اجراي قانون ،اقداماتي را شامل مي شود كه دخالت م ستقيم ان سان در محيط طبيعي را
ضابطهمند ميكند ،بنابراين حفاظت عبارت است از حفظ عرصههاي طبيعي با وجود دخالت انسان )شامخي.(٢٨٩ :١٣٩٧ ،
 - ١٩احياء مجموعه اقداماتي است كه توسط انسان به منظور ترميم آثار تخريبي بوجود آمده در منابع طبيعي صورت ميگيرد.
اصﻼح به اقدامات احيائي اطﻼق ميگردد كه با توجه به اهداف و سياستهاي مديريت طرح در عرصه صورت ميگيرد .مانند
وارد كردن گونههايي در مراتع براي باﻻ بردن ارزش علوفهاي آن .تو سعه اقدامات احيائي ا ست كه منجر به افزايش سطﺢ منابع
طبيعي )جنگل و مرتع( ميشود )شامخي.(٣١٠ :١٣٩٧ ،
 - ٢٠بهرهبرداري به منظور پا سخ به نياز ان سان به طبيعت و فرآوردههاي آن صورت ميگيرد ،بنابراين نميتواند متوقف شود،
ولي ميتواند در چارچوب قواعد »پايداري« مديريت و ســاماندهي شــود .اصــليترين اســتناد قانونگذار براي به وجود آوردن
ضوابط و محدوديت براي بهرهبرداري توجه به پايداري است )شامخي.(٣٢٠ :١٣٩٧ ،

١٧٠

فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

زمينه

 مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات و
تثبيت مالكيت دولت بر آنها

 هماهنگي و توسعه مديريت يكپارچه زيست بومي
 توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و محيط
زيست كشور

 ايجاد نظام پايگاه داده و سامانه پايش و نظارت

الف( راهبردهاي با هدف حفاظت
 تغيير الگوي مصرف سوخت هيزمي جوامع
محلي از طريق تـأمين سوخت فسيلي
 ساماندهي خروج دام از جنگل و تجميع
جنگلنشينان و حمايت از توليد صنعتي

 حفاظت از منابع ملي و ذخاير ژنتيكي با
مشاركت نيروهاي انتظامي و جوامع محلي و
ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع

 تعادل بين دام و مرتع و ساماندهي جامعه بهره-
پديده محوري
 حفظ ،احياء ،اصﻼح ،توسعه و بهرهبرداري پايدار از منابع
طبيعي )جنگل ،مرتع ،آب و خاك(

بردار

 عدم آلودگي و تخريب منابع پايه بهويژه منابع
طبيعي و آب

 تامين نيازهاي چوبي كشور با توسعه زراعت
چوب و حمايت از واردات چوب
 ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي

شرايط مداخله گر

 تامين منابع مالي و اعتباري مورد نياز اجراي
 طرحهاي منابع طبيعي
 توسعه سياستهاي تشويقي و حمايتي مانند بيمهها،
تامين علوفه ،واگذاري اراضي

 ارزيابي اثرات زيست محيطي و محاسبه ارزش اقتصادي
منابع طبيعي در فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي

 ارتقاي مشاركتهاي مردمي در برنامهريزي،

تصميمگيري و اجراء از طريق توسعه تعاونيها و تشكلها
و حمايت از سازمانهاي مردم نهاد
 تقويت آموزش و ارتقاي آگاهيهاي عمومي در مورد
منابع طبيعي و محيط زيست
 آمايش سرزمين

 تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي
حريق

ب( راهبردهاي با هدف احياء و توسعه
 احياء ،توسعه و غنيسازي جنگلها و مراتع

 توسعه عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك
و آبخوان
 بيابانزدايي و كنترل كانونهاي بحراني
فرسايش بادي و ريزگردها و مهار آنها

ج( راهبردهاي با هدف بهرهبرداري پايدار

 بهرهبرداري از منابع طبيعي براساس توان
اكولوژيك

 توسعه و فرآوري محصوﻻت فرعي

 ممنوعيت هرگونه بهرهبرداري چوبي از
جنگلهاي كشور

شكل  - ١مدل پارادايمي حاصل از تحليل برنامههاي اول تا ششم توسعه در ارتباط با منابع طبيعي تجديدشونده.

بررسي سياستهاي برنامههاي توسعه جمهوري اسﻼمي ايران در زمينه جنگل و مرتع

١٧١

بحﺚ
در اين بخش در قالب كدگذاري انتخابي ،ارتباط بين كدها و اجزاي مدل توصيف و همچنين
تداوم آنها در برنامههاي توسعه اول تا ششم تحليل ميشود.
ارتباط و تداوم راهبردهاي با هدف حفاظت از ﻣنابع طبيعي )جنگلها و ﻣراتع(
راهبردهاي ) ٢ ،١و  (٤شكل ) (١نشان ميدهد ،تمركز راهبردهاي حفاظت در مورد جوامع
بهرهبردار بر تجميع ،ساماندهي و كاهش وابستگي آنان به جنگلها و مراتع از طريق تغيير الگوي
مصرف سوخت هيزمي و حمايت از دامداري صنعتي است .به اين منظور راهبردهاي
»تغيير الگوي مصرف سوخت «...و »خروج دام و تجميع جنگلنشينان« از برنامه دوم تا پنجم
تداوم داشتند و راهبرد »تعادل دام و مرتع و  «...در برنامههاي سوم ،چهارم و ششم تكرار شده
است )رديفهاي  ٢ ،١و  ٤جدول  .(٣راهبرد )» (٣حفاظت از منابع ملي و ذخاير ژنتيكي« بر
حفاظت فيزيكي با استفاده از نيرويهاي انتظامي و مشاركت جوامع محلي به منظور جلوگيري
از تغيير كاربري ،تجاوز و تصرف و مبارزه با قاچاق چوب تاكيد دارد .استفاده از نيروي انتظامي
با تشكيل يگان حفاظت در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري در سال  ١٣٨٤عملياتي شد .در
مورد مشاركت جوامع محلي چنانچه سازوكارهاي تحقق آن به وجود آيد ،قدم مهمي در امر
حفاظت تلقي خواهد شد .اين راهبرد از برنامه دوم تا ششم تداوم داشته است .مقوله فرعي
»ممنوعيت صادرات اقﻼم خاص داراي جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و «...آن طبق بند »الف«٢-
ماده  ٢٣قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور دائمي شده است )رديف  ٣جدول .(٣
راهبرد )» (٥جلوگيري از تخريب و آلودگي منابع پايه و طبيعي« بر الزام واحدهاي توليدي به
ارتقاي استانداردهاي محيط زيستي و افزايش نظارت بر مديريت پسماند تاكيد دارد .اين راهبرد
از برنامههاي سوم تا ششم تداوم داشته است )رديف  ٥جدول  .(٣راهبرد )» (٦تامين نيازهاي
چوبي «...بر حفاظت از جنگل با افزايش منابع داخلي توليد چوب در قالب زراعت چوب و
تسهيل واردات آن تاكيد دارد .اين راهبرد در برنامههاي چهارم تا ششم تداوم داشته است
)رديف  ٦جدول  .(٣اهميت اين راهبرد با توجه به راهبرد »ممنوعيت بهرهبرداري چوبي از
جنگلهاي طبيعي كشور« در بخش راهبردهاي بهرهبرداري دو چندان ميشود .راهبرد )(٧
»ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي« بر جلوگيري از آسيبهاي ناشي از ساخت و ساز
بيرويه در اكوسيستمهاي جنگلي و تغيير كاربري جنگل به كاربري مسكوني و صنعتي تاكيد
دارد و فقط در برنامه پنجم آمده است )رديف  ٧جدول  .(٣راهبرد )» (٨تهيه و اجراي برنامه
پيشگيري و اطفاي حريق« بر مديريت آتش سوزي تاكيد دارد و فقط در برنامه ششم ارائه شده

١٧٢
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است )رديف  ٨جدول  .(٣اين نتايج با مقوله حفاظت از جنگل تحقيق
) Nurrochmat (2019و )Rahman et al., (2016؛ راهبردهاي بازسازي پوشش جنگل از طريق
حفاظت؛ افزايش سطﺢ جنگلهاي حفاظت شده و تحت مديريت پايدار؛ و بهبود معيشت افراد
وابسته به جنگل ،سازمان ملل )(٢٠١٧؛ سياستهاي پيشنهادي حفاظت از جنگل و مرتع مطالعه
محمدي كنگراني و همكاران )(١٣٩٤؛ و حفاظت از جنگل خليليان و همكاران ) ،(١٣٨٦مطابقت
دارند .به طور كلي نتايج جدول ) ٢و  (٧نشان ميدهد ،در همه برنامههاي دوم تا ششم توسعه
راهبردهايي با هدف حفاظت از جنگلها و مراتع ارائه شدند ،اما تعداد و تداوم آنها متفاوت و
از تكرار در فقط يك برنامه تا حداكثر پنج برنامه و تصويب در احكام دائمي برنامههاي توسعه
متغير است .اين بخش با تغييرات در مقوﻻت سياستي مطالعه Erbaugh and Nurrochmat
) (2019و بخش نبود يك رويكرد سيستمي ،پويا و مبتني بر الگوي روشن درسياستهاي
برنامههاي توسعه در مطالعه نادري مهديي و همكاران ) (١٣٨٨مطابقت دارد.
Erbaugh and

جدول  - ٣تداوم راهبردهاي
رديف

٢١

با هدف حفاظت

راهبردها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنﺠﻢ

شﺸﻢ

دائمي٢٢

تغيير الگوي مصرف سوخت

-

*

*

*

*

-

-

خروج دام و تجميع جنگلنشينان

-

*

*

*

*

-

-

حفاظت از منابع ملي و ذخاير ژنتيكي

-

*

*

*

*

*

*

تعادل بين دام و مرتع

-

-

*

*

-

*

-

عدم آلودگي و تخريب منابع

-

-

*

*

*

*

-

تامين نيازهاي چوبي كشور

-

-

-

*

*

*

-

ساماندهي ساخت و ساز

-

-

-

-

*

-

-

برنامه پيشگيري و اطفاي حريق

-

-

-

-

-

*

-

ارتباط و تداوم راهبردهاي با هدف احياء و توسعﻪ جنگلها و ﻣراتع
راهبرد »احياء ،توسعه و غني سازي جنگلها و مراتع« در برنامههاي توسعه اول تا ششم ارائه
شده كه تمركز آن بر جنگل بوده است .اين راهبرد در همه برنامههاي توسعه بهجز برنامه سوم
تداوم داشته است )رديف  ١جدول  .(٤با وجود اين ،برخي راهبردهاي حفاظت مانند »خروج
دام از جنگل« و »تعادل دام و مرتع« باعث شروع به احياء عرصه ميشوند و ميتوانند اقدامهايي
 - ٢١در جداول مربوط به تداوم ،بعضي مقولهها خﻼصه نويسي شدند.
 - ٢٢مقوله هايي كه بند يا بندهايي از مواد قانوني مربوط به آن ها ،طبق قانون احكام دائمي برنامه هاي توســـعه مصـــوب
 ١٣٩٥/١١/١٠مجلس شوراي اسﻼمي ،در برنامههاي توسعهي ششم و برنامههاي پس از آن دائمي شدهاند.

١٧٣
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احيائي نيز تلقي شوند .اين سه راهبرد در صورت اجرا ،ميتوانند آثار تخريبي فعاليتهاي انساني
را در عرصههاي طبيعي كاهش دهند و با افزايش پوشش گياهي حفاظت از خاك و آب و
جلوگيري از بيابانزايي صورت گيرد .اين نتايج با مقوله احياء جنگل تحقيق Erbaugh and
) Nurrochmat (2019و )Rahman et al., (2016؛ راهبردهاي بازسازي پوشش جنگل از طريق
احياء ،جنگلكاري و توسعه جنگل ،سازمان ملل )(٢٠١٧؛ و سياستهاي پيشنهادي احياء جنگل
و مرتع مطالعه محمدي كنگراني و همكاران )(١٣٩٤؛ و احياء جنگل خليليان و همكاران )،(١٣٨٦
مطابقت دارد .دو راهبرد »توسعه آبخيزداري« و »بيابانزدايي« از برنامه چهارم تا ششم تداوم
داشتهاند )رديفهاي  ٢و ٣جدول  .(٤اين دو راهبرد با سياست پيشنهادي حفظ آب و خاك
مطالعه محمدي كنگراني و همكاران ) (١٣٩٤مطابقت دارد.
جدول  - ٤تداوم در راهبردهاي با هدف احياء و توسعه جنگلها و مراتع
راهبردها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنﺠﻢ

شﺸﻢ

دائمي

احياء ،توسعه و غني سازي ﺟنﮕﻞها و مراتع

*

*

-

*

*

*

-

توسعه عمليات آبخيزداري

-

-

-

*

*

*

-

بيابانزدايي

-

-

-

*

*

*

-

ارتباط و تداوم راهبردهاي با هدف بهرهبرداري بهينﻪ و پايدار از ﻣنابع طبيعي
تمركز راهبردهاي اين هدف بر »بهرهبرداري براساس توان اكولوژيك« است به طوري كه اين
راهبرد از برنامه دوم تا پنجم به طور مستمر تكرار و بعد از آن در قانون احكام دائمي برنامههاي
توسعه ،دائمي شده است )رديف  ١جدول  .(٥دو راهبرد »توسعه و فرآوري محصوﻻت فرعي«
و »ممنوعيت بهرهبرداري چوبي از جنگل« در برنامه ششم تصويب شدند )رديف  ٢و  ٣جدول
 .(٥مجموع اين سه راهبرد نشان ميدهد ،در شرايط فعلي بهرهبرداري از محصوﻻت فرعي جنگل
و مرتع براساس توان اكولوژيك مجاز و بهرهبرداري از محصوﻻت چوبي جنگل ممنوع است.
تاكيد راهبرد »توسعه و فرآوري محصوﻻت فرعي« بر توليد گياهان دارويي به جاي توليد
علوفه در عرصههاي مرتعي است .اين امر در صورت تحقق و رعايت قواعد
كارشناسي ميتواند به استفاده بهينه از مراتع منجر شود .اين نتايج با مقوله برداشت مجاز جنگل
) Erbaugh and Nurrochmat (2019و سياست پيشنهادي توسعه بهرهبرداري مطالعه محمدي
كنگراني و همكاران ) ،(١٣٩٤به استثناي برداشت چوب مطابقت دارد .ممنوعيت برداشت چوب
از جنگلهاي طبيعي ،بحثهاي مهمي كه در بيش از يك دهه گذشته با عنوان »استراحت
جنگلها« جريان داشت و در سالهاي اخير به اوج رسيده بود را به صورت قانون درآورد.
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جدول  - ٥تداوم راهبردهاي با هدف بهرهبرداري بهينه و پايدار از منابع طبيعي
راهبردها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنﺠﻢ

شﺸﻢ

دائمي

بهرهبرداري براساس توان اكولوژيك

-

*

*

*

*

-

*

توسعه و فرآوري محصوﻻت فرعي

-

-

-

-

-

*

-

ممنوعيت بهرهبرداري چوب از ﺟنﮕﻞ

-

-

-

-

-

*

-

ارتباط و تداوم شرايط زﻣينﻪاي
زمينه »تهيه نقشههاي حدنگاري و تثبيت مالكيت ملي« اساس مديريت همه بخشهاي منابع
طبيعي در بخش راهبردها خواهد بود .چرا كه بدون تثبيت مالكيت ملي ،اجراي راهبردهاي هر
سه بخش حفاظت؛ احياء و توسعه؛ و بهرهبرداري پايدار با مشكل مواجه است .تفكيك و مميزي
اراضي در برنامههاي دوم ،چهارم و ششم تكرار شده است )رديف  ١جدول  .(٦بهطوري كه
اتمام عمليات در پايان برنامه چهارم پيش بيني شده است اما با عدم تحقق آن ،در برنامه ششم
مجددا تهيه نقشههاي كاداستر به ميزان حداقل  ١١٤ميليون هكتار مورد تاكيد قرار گرفته است.
اين رقم به معني آماده شدن اين نقشهها تا پايان برنامه ششم و اتمام فرآيند مميزي است .مسئلهاي
كه ضرورت انجام آن به تصويب نامه قانوني ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب سال
 ١٣٤١باز ميگردد .اين بخش با نتايج تحقيق خليليان و شمسالديني ) (١٣٨٠مبني بر عدم تحقق
اهداف تعيين شده براي برنامههاي اول و دوم مطابقت دارد .زمينه »مديريت يكپارچه زيست
بومي« بر آسيب پذيري زيست بومهاي طبيعي در برابر رويكردهاي يكجانبه و بخشي تاكيد
دارد و توسعه جامعنگري و هماهنگي در برنامهريزيهاي مرتبط با اين زيست بومها را در
بخشهاي مختلف مديريت منابع طبيعي مورد توجه قرار ميدهد .اين شرايط در برنامههاي سوم
تا پنجم مورد تاكيد قرار گرفته است )رديف  ٢جدول  .(٦زمينه »توانمندسازي ساختار منابع
طبيعي« و مقولههاي فرعي آن در جهت ايجاد و تقويت ساختارهاي مناسب؛ افزايش اقتدار
دستگاه متولي؛ و حمايت از دستگاه متولي براي تمركز بر وظايف اصلي )حفاظت ،احياء ،توسعه
و بهرهبرداري پايدار( ٢٣است .اين زمينه در برنامههاي چهارم و پنجم مورد تاكيد قرار گرفته و
بند معافيت سازمان جنگلها ...از هزينههاي دادرسي رفع معارض طبق ماده  ٢٨قانون احكام
دائمي برنامههاي توسعه كشور ،دائمي شده است )رديف  ٣جدول  .(٦زمينه »نظام پايگاه داده و
سامانه پايش« به منظور فراهم شدن امكان پايش ،اطﻼع رساني و ارزيابي زيستمحيطي است و
ميتواند خﻼء اطﻼعات زيست محيطي را در بخشهاي مختلف مديريت منابع طبيعي در بخش
 - ٢٣وظايف تفص ـيلي وزارت جهاد كشــاورزي )ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري( به اســتناد مصــوبه هيأت وزيران در
نشست مورخ ) ١٣٨١/٤/٢مركز پژوهشهاي مجلس.(١٣٩٨ ،
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١٧٥

راهبردها بر طرف كند .اين زمينه در برنامههاي چهارم و پنجم ارائه شده است )رديف ٤
جدول  .(٦اين نتايج با مقوله ساختار يا سازماندهي دستگاههاي وابسته به جنگل تحقيق
)Erbaugh and Nurrochmat (2019؛ تهيه بانك اطﻼعاتي و نظارت و ارزيابي تحقيق
)Rahman et al., (2016؛ راهبردهاي ارتقاء چارچوبهاي حكمراني؛ و تقويت همكاري،
هماهنگي ،انسجام و هم افزايي سازمان ملل ) (٢٠١٧مطابقت دارد.
جدول  - ٦تداوم شرايط زمينهاي در برنامههاي توسعهاي
دائمي

راهبردها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنﺠﻢ

شﺸﻢ

مميزي و تفكيك منابع ملي

-

*

-

*

-

*

مديريت يكپارچه

-

-

*

*

*

-

-

توانمندسازي ساختار

-

-

-

*

*

-

*

نظام پايﮕاه داده و پايش

-

-

-

*

*

-

-

ارتباط و تداوم شرايط ﻣداخلﻪگر
شرايط مداخلهگر با تسهيل يا ايجاد مانع نقش مهمي در اجراي راهبردهاي ارائه شده ،خواهد
داشت .با توجه به غيراقتصادي بودن بسياري از طرحهاي مديريت منابع طبيعي ،عدم
»تامين منابع مالي و اعتباري« اجراي آنها را با مشكل مواجه خواهد كرد .بنابراين ،قانونگذار در
برنامههاي اول ،سوم و ششم بر تامين منابع مالي تاكيد نموده است )رديف  ١جدول  .(٧يكي
ديگر از شرايط مداخلهگر »سياستهاي تشويقي و حمايتي« است ،كه نقش مهمي در روند اجراي
راهبردها خواهند داشت .به عنوان نمونه مقولههاي فرعي »تامين علوفه «...و »واگذاري اراضي«...
ميتواند سرعت اجراي طرحهاي »خروج دام و تجميع جنگلنشينان و «..و »تعادل دام و مرتع
و «..را فراهم كند .اجراي سياستهاي تشويقي و حمايتي در برنامههاي دوم تا چهارم و ششم
مورد توجه قرار گرفته است )رديف  ٢جدول » .(٧ارزيابي اثرات زيست محيطي و محاسبه
ارزش اقتصادي منابع طبيعي  «..يكي ديگر از شرايط مداخلهگر ارائه شده است كه ميتواند به
عنوان يك عامل در كنترل تخريب و تعرض به منابع طبيعي عمل كند و از پروژههايي كه ارزش
اقتصادي اين منابع بيشتر از سود مالي آنهاست حمايت نمايد .با توجه به اهميت اين مسئله
تاكيد بر آن از برنامه دوم تا ششم تداوم داشته است )رديف  ٣جدول  .(٦شرايط مداخلهگر
»ارتقاي مشاركتهاي مردمي «...با توجه به حضور جوامع محلي در عرصه و رويكرد داوطلبانه
سازمانهاي مردم نهاد ،ميتواند نقش اساسي در افزايش سرعت اجرايي راهبردهاي ارائه شده
داشته باشند .تاكيد بر اجراي اين شرايط در برنامههاي دوم تا پنجم مورد توجه قرار گرفته و
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بندهايي از مقولههاي آن در احكام دائمي برنامههاي توسعه ،دائمي شده است )رديف ٤
جدول  .(٦شرايط مداخلهگر »تقويت آموزش و ارتقاي آگاهيهاي عمومي« در مورد ارزشهاي
منابع طبيعي ميتواند اجراي راهبردها را تسهيل و روشهاي مناسب دخالت انسان در طبيعت را
ترويج كند و در بلند مدت باعث ارتقاي فرهنگ مردم در همزيستي با منابع طبيعي شود .اين
شرايط در برنامههاي چهارم و پنجم مورد توجه قرار گرفته است )رديف  ٥جدول  .(٦شرايط
مداخلهگر »آمايش سرزمين« با ارائه راهبردهاي خاص براي حفاظت از منابع طبيعي و محيط
زيست ،بر اهميت ويژه اين منابع و اولويت بر حفاظت آنها در تهيه سند آمايش سرزمين تاكيد
دارد .مسئلهاي كه در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است )رديف  ٦جدول  .(٦اين نتايج
با نتايج پژوهش ) Erbaugh and Nurrochmat (2019در مقوله سرمايهگذاري يا تامين منابع مالي
سازمانهاي مرتبط با جنگل و راهبردهاي افزايش منابع مالي جديد و اضافي از همه منابع و
تقويت همكاريهاي علمي و فني و مشاركت ،سازمان ملل )(٢٠١٧؛ مقولههاي كمك مالي،
مشاركت فعال مردم محلي و آموزش و آگاهي رساني تحقيق )Rahman et al., (2016؛ و
سياستهاي پيشنهادي حمايت اجتماعي نهادهاي مردمي و ارائه خدمات اجتماعي مطالعه
محمدي كنگراني و همكاران )(١٣٩٤؛ و تناسب طرحها با وضعيت بهرهبرداران و مشاركت آنان؛
و محاسبه ارزش جنگلها و مراتع در حسابهاي ملي مطالعه خليليان و همكاران ) ،(١٣٨٦مرتبط
است.
جدول  - ٧تداوم شرايط مداخلهگر در برنامههاي توسعهاي
راهبردها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

دائمي

تامين منابع مالي و اعتباري

*

-

*

-

-

*

-

سياستهاي تﺸويقي

-

*

*

*

-

*

-

ارزيابي زيست محيطي

-

*

*

*

*

*

-

ارتقاي مﺸاركتهاي مردمي

-

*

*

*

*

-

*

ارتقاي آﮔاهيهاي عمومي

-

-

-

*

*

-

-

آمايش سرزمين

-

-

-

*

-

-

-

تعداد ﻣﻘولﻪهاي سياستي در هريك از برناﻣﻪهاي اول تا ششم توسعﻪ
نتايج جدول ) (٢و شكل ) (١نشان ميدهد ،به منظور دستيابي به هدف »حفظ ،احياء ،اصﻼح،
توسعه و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي )جنگل ،مرتع ،آب و خاك(« ٢٤ ،مقوله سياستي در
برنامههاي توسعه اول تا ششم ارائه شده است .با اين وجود ،مرجع مقولهها در هر يك از برنامهها

بررسي سياستهاي برنامههاي توسعه جمهوري اسﻼمي ايران در زمينه جنگل و مرتع

١٧٧

متفاوت است )جدول  .(٨به طوري كه هر يك از برنامههاي اول تا ششم )با احتساب مقولههاي
دائمي شده در قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه براي برنامه ششم( ،به ترتيب مرجع ،٩ ،٢
 ١٦ ،١٩ ،١١و  ١٧مقوله هستند .اين امر نشان ميدهد ،بخش منابع طبيعي عمﻼً از برنامه دوم
توسعه وارد برنامهريزي كﻼن كشور شده و به تدريج بر اهميت آن افزوده شده است .افزايش
اهميت منابع طبيعي در برنامههاي توسعه با نتايج تحقيقات دبيري و همكاران ) (١٣٨٦در مورد
برنامههاي اول تا چهارم توسعه ،مطابقت دارد .نتايج جدول ) (٨همچنين توجه به حفاظت از
منابع طبيعي در برنامههاي دوم تا ششم؛ شرايط زمينهاي در برنامههاي چهارم و پنجم؛ و شرايط
مداخلهگر در برنامههاي سوم و چهارم را نشان ميدهد .در مجموع تاكيد بر حفاظت در برنامههاي
مختلف بيشتر از احياء و توسعه و بهرهبرداري پايدار و تاكيد بر شرايط مداخلهگر تقريباَ دو برابر
شرايط زمينهاي بوده است.
جدول  - ٨مرجع مقولهها سياستي ارائه شده در هر يك از برنامههاي اول تا ششم توسعه
راهبردها

مرﺟع در

زمينه

شرايط مداخلهﮔر

ﺟمع كﻞ

١

٢
٩

برنامهها

حفاﻇت

احياء و توسعه

بهرهبرداري

اول

-

١

-

-

دوم

٣

١

١

١

٣

سوم

٥

-

١

١

٤

١١

چهارم

٦

٣

١

٤

٥

١٩

پنﺠﻢ

٦

٣

١

٣

٣

١٦

شﺸﻢ

٤

٣

٢

١

٣

١٣

دائمي

١

-

١

١

١

٤

ﺟمع كﻞ

٢٥

١١

٧

١١

٢٠

٧٤

توصيﻪهاي سياستي
 نتايج پژوهش نشان ميدهد ،تداوم سياستها براي رسيدن به اهداف يكسان نيست و تداومآنها از حضور در يك تا پنج برنامه متفاوت است )جدول  .(٨تداوم يا عدم تداوم سياستهاي
ارائه شده ميتواند تحت تاثير عوامل مختلف مانند ضعف اجرا و نظارت؛ نياز يك سياست به
اجرا در چندين برنامه؛ كم توجهي به زيرساختهاي ﻻزم براي اجراي برنامهها؛ و تغييرات اداري
در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري و سازمان برنامه و بودجه كشور و تغييرات در ديدگاه
نمايندگان مجلس شوراي اسﻼمي باشد .در اين رابطه ،برخي برنامهها بر اتمام يا پوشش كامل
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يك سياست در دورهاي خاص تاكيد داشتهاند ،اما عدم تحقق آن احكام منجر به تكرار آن در
برنامههاي بعدي شده است .به عنوان نمونه ميتوان به پوشش كامل سوخترساني و اتمام
عمليات تفكيك اراضي و تهيه نقشههاي كاداستر در برنامه چهارم و تكرار آنها به ترتيب در
برنامههاي پنجم و ششم اشاره كرد .بنابراين ﻻزم است سياستگذاران در هنگام طراحي
سياستها ،امكانات و محدوديتهاي موجود در چارچوب دورهي دستيابي به اهداف را مورد
توجه قرار دهند يا در صورت ضرورت براي دستيابي به اهداف سياستهاي دشوار ،ابزارهاي
نيل به آن اهداف را نيز مورد توجه قرار دهند.
 نتايج نشان ميدهد ،تنوع سياستهاي ارائه شده براي رسيدن به اهداف در برنامههايمختلف ،متفاوت است ،به عنوان نمونه ،از هشت راهبرد ارائه شده با هدف »حفاظت« ،در برنامه
اول توسعه ،راهبردي ارائه نشده و در برنامههاي دوم تا ششم به ترتيب ٦ ،٦ ،٥ ،٣ ،و  ٥راهبرد
ارائه شدهاند .از سوي ديگر ،از پنج راهبرد ارائه شده در برنامه ششم فقط سه راهبرد در برنامه
پنجم نيز ارائه شدهاند .اين موضوع در كنار موضوع تدام سياستها نشان ميدهد ،در زير بخش
منابع طبيعي ،سياستهاي باﻻدستي منسجمي وجود ندارد تا برنامههاي توسعه براساس آن تنظيم
شوند .بنابراين پيشنهاد ميشود ،در وهله اول برنامه ملي هر يك از زير بخشهاي منابع طبيعي
مانند برنامه ملي جنگل ،برنامه ملي مرتع و برنامه ملي آب و خاك تهيه گردد تا براساس چشم
انداز ،برنامههاي بلند مدت ،ميان مدت و كوتاه مدت آنها و همچنين تعامل و تبادل بين زير
بخشهاي مختلف منابع طبيعي با يكديگر و با ساير بخشهاي اقتصادي ،برنامههاي توسعه تنظيم
شوند و در برنامههاي بعدي ،سياستهاي ارائه شده مستند باشند.
 با توجه به اهميت سياستهاي »هماهنگي و توسعه مديريت يكپارچه«...؛ »ايجاد نظامپايگاه داده و سامانه پايش و نظارت«؛ و »تقويت آموزش و ارتقاي آگاهيهاي عمومي« براي
دستيابي به اهداف حفظ ،احياء ،توسعه و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي و با توجه به حضور
آنها فقط در دو برنامه چهارم و پنجم و عدم تكرار آنها در برنامه ششم و قانون احكام دائمي
برنامههاي توسعه ،پيشنهاد ميشود اين موارد در برنامههاي آتي بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
 نتايج نشان ميدهد ،نگاه حاكم در بعضي برنامهها كيفي و در بعضي كمي بوده است .بهعنوان نمونه ،راهبرد احياء و توسعه جنگلها در برنامه چهارم و ششم به صورت كمي و به
ترتيب با ارقام  ٥٠٠و  ٨١٥هزار هكتار بيان شده در حالي كه در برنامه پنجم به طور كلي دولت
به توسعه جنگلهاي دست كاشت مكلف شده است .حسن ارايه ارقام كمي در درك سادهتر آن
و امكان ارزيابي دقيقتر نتايج است .عﻼوهبراين ،ادبيات استفاده شده براي اهداف اين برنامهها
نيز با وجود اينكه مفاهيم مشتركي دارد ،يكسان نيست .اين نمونهها نشان دهنده ادبيات ناهمگون
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و عدم وجود يك رويكرد و نظريهي مشخص در تدوين برنامههاي توسعه و اصول حاكم بر
آنها است .بنابراين ،پيشنهاد ميشود ادبيات يكساني در تهيهي آنها به كار گرفته شود و به
منظور تسهيل اجرا و ارزيابي برنامهها ،اهداف به صورت كمي نيز ارائه گردند.
 با توجه بهاينكه اغلب احكام هر برنامه توسعه بر مبناي ارزيابي نتايج و جمعبندي موفقيتهاو موانع برنامه قبلي و نيازهاي جديد كشور ارائه ميگردد ،ﻻزم است در مواردي كه سياستي در
ادامه سياستهاي برنامهي قبلي تنظيم ميگردد بر رفع موانع عدم دستيابي به نتيجه سياستهاي
قبلي تاكيد شود.
 گرچه آمايش سرزمين با ارائه راهبردهاي خاص براي حفاظت از منابع طبيعي و محيطزيست به عنوان يك شرط مداخلهگر تنها در يكي از برنامهها آمده است و در برنامههاي ديگر
نيز به طور كلي بر اجراي آن تاكيد شده است ،اما شواهد بسياري نشان ميدهد برخي احكام
برنامهها همانند عدم آلودگي و تخريب منابع طبيعي و ساماندهي ساخت و ساز ،در واقع
راهبردهايي بوده كه سياستگذار در واكنش به روند تخريب و كاهش منابع طبيعي تدوين نموده
است .نبود يك برنامه آمايش سرزمين ملي از دﻻيل اصلي بروز چنين وضعيتي است .بنابراين
الزام دستگاه اجرايي تا اجراي سند ملي آمايش سرزمين كشور بايد در برنامهها مورد توجه باشد.
 سياستهاي »تجميع و اسكان براي جنگلنشينان و عشاير« نشان دهنده نگاه از باﻻ به پايينبه جوامع بهرهبردار است ،نگاهي كه بر مبناي مسائل امنيتي و سياسي در زمان پهلوي اول شكل
گرفت و با سياست »ارتقاي مشاركتهاي مردمي در برنامهريزي ،تصميمگيري و اجرا  «...مغايرت
دارد ،بنابراين پيشنهاد ميشود در آن تجديد نظر شود.
 نتايج پژوهش نشان ميدهد ،سياست »ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها« به عنوان يكشرط مداخلهگر از برنامه دوم تا ششم توسعه به صورت مداوم ارائه شده است ،با توجه به
اهميت موضوع پيشنهاد ميشود به حكم دائمي تبديل شود.
 نتايج پژوهش نشان ميدهد ،محاسبه ارزش اقتصادي منابع طبيعي در فعاليتهاي اقتصادياجتماعي فقط در برنامه چهارم و پنج مورد توجه قرار گرفته و در احكام دائمي نيز ارائه نشده
است ،با توجه به رويكرد جهاني اخير به اهميت خدمات اكوسيستمي جنگلها و مراتع به عنوان
بخشي از ارزشگذاري اقتصادي منابع طبيعي و همچنين تاثيري كه اين سياست به عنوان يك
شرط مداخلهگر در حفاظت از منابع طبيعي دارد ،پيشنهاد ميشود در برنامههاي آتي مورد توجه
قرار گيرد.
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فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

ﻣنابع
 - ١اســتروس ،آنســلم؛ كوربين ،جوليت ) .(١٣٩٠اصــول روش تحقيق كيفي؛ نظريه مبنايي رويهها و شــيوهها ،ترجمه بيوك
محمدي ،انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،چاپ سوم.

 - ٢اديب حاج باقري ،محسن؛ پرويزي ،سرور؛ صلصالي ،مهوش ) .(١٣٩٠روشهاي تحقيق كيفي ،انتشارات بشري با همكاري
نشر تحفه.

 - ٣اميرنژاد ،حميد ) .(١٣٩٠برر سي تأثير عوامل اقت صادي – اجتماعي براي تمايل به خروج دام از جنگلهاي ا ستان مازندران
)مطالعه موردي جنگلهاي شهرستان ساري( ،فصلنامه مرتع ،شماره  ،٢صفحات

.٢٢٩–٢٣٩

 - ٤باباذكري ،فاطمه؛ نوري پور ،مهدي؛ شــريفي ،زينب ) .(١٣٩٥شــناســايي و اولويت بندي عوامل مؤثر در تخريب مراتع و

جنگلها :مورد مطالعه بخش مركزي شهرستان دنا ،مجله تحقيقات جنگلهاي زاگرس ،شماره  ،٢صفحات .٤٣-٦٦

 - ٥ثاقب طالبي ،خســرو ) .(١٣٨٧برنامه راهبردي جنگلهاي كشــور ،موســســه تحقيقات جنگلها و مراتع كشــور با همكاري
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري.

 - ٦خليليان ،صادق؛ شمسالديني ،اسماعيل ) .(١٣٨٠بررسي وضعيت پايداري منابع طبيعي تجديد شونده )جنگل و مرتع( در
برنامه اول و دوم توسعه ،پژوهش و سازندگي ،شماره  ،٣صفحات .١٩-٢١

 - ٧خليليان ،صادق؛ يوسفي ،علي؛ بﻼلي ،حميد؛ كرامت زاده ،علي ) .(١٣٨٦تصحيﺢ رشد اقتصادي برنامه سوم توسعه با توجه
به استهﻼك جنگلها و مراتع ،پژوهش كشاورزي :آب ،خاك و گياه در كشاورزي ،شماره  ،٤صفحات .١٣-٢٥

 - ٨ســــازمــان جنگــلهــا ،مراتع و آبخيزداري ) .(١٣٩٨منــابع طبيعي ايران ،قــابــل دســـترســـي در وب ســــايــت:
http://frw.org.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwsId=60228

 - ٩سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ) .(١٣٩٤نظام تهيه ،تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه جمهوري اسﻼمي ايران.

 - ١٠شامخي ،تقي ) .(١٣٩٧قوانين و مديريت منابع طبيعي )جنگلها و مراتع( ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه تهران.

 - ١١شامخي تقي؛ محمدي كنگراني ،حنانه؛ سلطاني ،آرزو ) .(١٣٨٩پي شنهاد راهكارهاي سيا ستي و مديريتي براي مديريت
جنگل در ناحيه رويشي زاگرس ،مجموعه مقاﻻت اولين همايش ملي بررسي تهديدات و عوامل تخريب تنوع زيستي در منطقه
زاگرس مركزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،صفحات .١١١-١١٥

 - ١٢دانايي فرد ،حســن؛ امامي ،ســيد مجتبي ) .(١٣٨٦اســتراتژيهاي پژوهش كيفي :تاملي بر نظريهپردازي داده بنياد ،انديشــه
مديريت ،شماره  ،٢صفحات .٦٩-٩٧

 - ١٣دبيري ،فرهاد؛ عباســپور ،مجيد؛ مكنون ،رضــا؛ آزادبخت ،بيتا ) .(١٣٨٦جايگاه محيط زيســت در قوانين برنامهاي پس از
انقﻼب در ايران ،علوم و تكنولوژي محيط زيست ،شماره  ،١صفحات .٨٧-١٠٠

 - ١٤عبدالهي ،محسن؛ رضوانيفر ،محمد مهدي ) .(١٣٩١نظام حقوقي ايران و مسئله سياستگذاري زيست محيطي ،فصلنامه
راهبرد ،شماره  ،٦٤صفحات .٢٢١-٢٤٨

 - ١٥فاضلي ،عبدالرضا ) .(١٣٩٠درآمدي بر نقش برنامهريزي استراتژيك در تحقق چشم انداز ملي ،فصلنامه مركز پژوهشهاي
مجلس ،شماره  ،٦٧صفحات .٢٥٣-٢٨٧

 - ١٦كوچپيده ،نوراله؛ بيگلربيگي ،محمدرضـا؛ پاشـاپور ،ميترا ) .(١٣٨٧سـند توسـعه منابع طبيعي و آبخيزداري در افق ،١٤٠٤
دفتر برنامهريزي و بودجه سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور.

 - ١٧محمدي كنگراني ،حنانه؛ شامخي ،تقي؛ غنچهپور ،ديبا ) .(١٣٩٤مدل شبكهاي سيا ستهاي منابع طبيعي ايران )برر سي
قانون برنامه چهارم( ،مجله جنگل ايران ،شماره  ،٢صفحات .١٧٩-١٩٣

 - ١٨مركز پژوهشهاي مجلس .(١٣٩٨) ،سامانه قوانين ،قابل دسترسي در وب سايت:

http://rc.majlis.ir/fa/law
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بررسي سياستهاي برنامههاي توسعه جمهوري اسﻼمي ايران در زمينه جنگل و مرتع

 جهاني شدن در برنامههاي توسعه جمهوري اسﻼمي.(١٣٩٤)  دين پرست، حشمت اله؛ فائز، قاسم؛ فﻼحت پيشه، ميسايي- ١٩

،١٥  شماره، سال چهارم، فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سياست،( ا. ا. چهارم و پنجم توسعه ج،ايران )مطالعه برنامه هاي سوم
٣٧٢٠-٦٨ صفحات

 تحليل محتواي ميزان مطابقت.(١٣٨٨)  علي، ســـيد محمود؛ اســـدي، خليل؛ حســـيني، كريم؛ كﻼنتري، – نادري مهديي٢٠
، فصلنامه روستا و توسعه، اقتصادي و فرهنگي پس از انقﻼب با الگوي توسعه پايدار،سياستهاي برنامههاي توسعه اجتماعي
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