
 مدیریت شبکه ای در حوزه حفاظت از تنوع زیستیعنوان: 

 فاطمه سیفی

 دانشگاه تهران دانشجوی دکتری مدیریت توسعه

 مقدمه

ای شدن برای همه سازمانهای بزرگ و کوچک یک شبکه ترکیبی از نهادها در تعامالت اجتماعی است. شبکه

های ای شدن وجود این تمایل است که فکر کردن به شیوهآمیز شبکهپیش شرط اجرای موفقیت .موضوع حیاتی است

اعضا به  مشترک، تقسیم کار، مشارکت مقاصد و اهداف به آنها مشخصه شبکه ها، وابستگي وجهنوین را بپذیریم و 

 و داشته مختلفي تعلق نهاي سازما و نهادها به اعضا داوطلبانه و نیز کاهش هزینه ها و کیفیت بهتر است، صورت

نظر مانوئل کاستلز، شبکه ها شکل اجتماعی جدید  از.دارند فاصله یکدیگر از نیز فیزیکي و اجتماعي نظر از معمولا 

جوامع ما را تشکیل می دهند، و گسترش منطق شبکه ای تغییرات چشمگیری درعملیات ونتایج فرایندهای تولید، 

 (2006)کلین و پولیمنتاکو،  د می کند.تجربه، قدرت وفرهنگ ایجا

 بخش حوزه یا هر بر عوامل موثر و ذینفعان از تشکیل شبکه ای شود می بحث آن از ای شبکه مدیریت در چه آن

است که از آن طریق بتوان از گستره فعالیت دولت کاست و بخشی از فعالیت هایی که قابل واگذاری هستند را  خاصی

نمود. در این شرایط دولت با ایفا نمودن نقش ستادی و هماهنگ کننده در موضوع کالن و همچنین به این شبکه منتقل 

 از نقش پشتیبان شبکه ها، با تصمیم گیری مبتنی بر فرایندهای تصمیم سازی شبکه موفق تر عمل خواهد نمود. استفاده

. كند كمك دستگاهها در بالقوه موجود هايتوانایی برانگیختن به حاضر مشكالت رفع ضمن تواند مي سازي، شبكه ایده

 (1388)محمدی اصل، 

 تنوع زیستی، مدیریت شبکه ای، شاخص عملکرد محیط زیستی، وظایف تنوع زیستی، ایران. ها:كلید واژه

  نقش سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از تنوع زیستی

است که بر امور مربوط به حفظ محیط زیست ایران نظارت دارد.  سازمانی دولتیسازمان حفاظت محیط زیست ایران 

منجر به تشکیل دستگاهی  ۱۳۳۵رکاران در سال انداین سازمان وابسته به ریاست جمهوری ایران است. کوشش دست

ارجمند، امیر).مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد

1390) 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از مهمترین وظایف آن می

مندی منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهرهتحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به  -۱

 درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.

 گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست.پیش -۲

 زیستی کشور.حفاظت از تنوع -۳

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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ت شبکه ای در کارشناسان محیط زیست و مطالعات در این زمینه به بررسی مدیری پژوهش ضمن مصاحبه با که این

 حوزه حفاظت از تنوع زیستی می پردازد.

آنچه امروز به عنوان حفاظت از تنوع زیستی شکل گرفته و روز به روز نیز گسترش می یابد، مقابله آگاهانه ای است 

 برای حفاظت از گونه ها در زیستگاههای طبیعی باقیمانده در برابر تهدیدات و تخریب طبیعت است. در همین راستا و

به منظور حفاظت از گونه ها در زیستگاه، اقدام به تکمیل و توسعه مناطق حفاظت شده در سطح کشور گرفته شده 

 34منطقه حفاظت شده و  94اثر طبیعی ملی،  19پارک ملی،  19است. حاصل آن، تعداد مناطق حفاظت شده به 

 المللی می باشد. تالب مهم بین  22پناهگاه حیات وحش می باشد. همچنین ایران دارای 

 ها، شکار پرندگان و حیوانات، خشکآتش سوزی جنگلمحیط زیست ایران در سالهای اخیر شاهد رخدادهایی از جمله 

بررسی وضعیت محیط زیست کشور، نشان می دهد که سیاست های حفاظتی از بوده است.  هاها و تالبشدن دریاچه

ین و اعمال نمی شود و این امر به روند تخریب مناطق حفاظت شده گونه های گیاهی و حیوانی به صورت منطقی تعی

تدوین استراتژی و برنامه عمل اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از تالبها، حفاظت از  .سرعت بیشتری داده است

ای کوهستانی زاگرس و یوز پلنگ آسیایی و زیست بومهای مرتبط با آن، مدیریت تالب ها، حفاظت از تنوع زیستی اکوسیستمه

 .تهیه سند همکاری های بین المللی در راستای وظایف قانونی این حوزه از سازمان محیط زیست قرار دارد

 حفاظت از تنوع زیستی

سازمان ملل  توسعه هزاره اهدافها و برنامه های کشورها،از جمله  تضمین پایداری محیط زیست در بین سیاست

وارد ادبیات روزمره مباحث تنوع زیستی گردید. مطابق  1990زیستی از حدود اوایل دهه عنوان تنوع . متحد است

تعریف توافق شده بین المللی، بدان گونه که در متن کنوانسیون دیده می شود. تنوع زیستی عبارت از: گوناگونی میان 

ر اکوسیستم های آبی و نیز مجموعه ارگانیسم های زنده که از تمامی منابع نظیر اکوسیستم های خشکی، دریایی و سای

های اکولوژیکی منشا می گیرند، این مفهوم شامل تنوع گیاهی، تنوع جانوری و منابع طبیعی می باشد. )زرندی و 

  (1387ببران، 

توان به: سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه ها میبومترین عوامل از بین رفتن و تخریب زیستاز اصلی

تنوع  اشاره کرد.انقراض گونه های نادر جانوری و گیاهی قطع درختان برای تولید الوار و  ذغال و هیزم،

زیستی مجموعه ای از همه موجودات زنده، اعم از گیاهی و جانوری است. در حقیقت تنوع زیستی به تنوع 

 (1379)گرین،  حیات بر روی زمین و الگوهای طبیعی آن بر می گردد.

 ایران رتبه پنجم جهانی را از نظر تنوع زیستی دارد 

در میان تمام کشورهای جنوب غربی آسیا و  کشور ایران سرزمینی وسیع و کم نظیر با طبیعتی بسیار متنوع است.

ونه های موجود، انحصاراٌ درصد از گ 20که  داردمتنوع ترین و پر جاذبه ترین شرایط را از نظر پوشش گیاهی 

اجتماعات مختلف گیاهی تنوع حیرت آوری از زیستگاههای مختلف را نشان می دهد و شرایط  بومی ایران می باشند.

 زیست برای سازگاری تنوع وسیعی از حیات وحش فراهم آمده است.

http://danakhabar.com/fa/news/1083037/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


گونه  174گونه خزنده،  209گونه پرنده،  517گونه پستاندار،  165این تنوع زیستی در بخش مهره داران شامل 

همچنین براساس گزارش "تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور، وسعت مراتع کشور گونه دوزیست می باشد.  22ماهی و 

درصد در  ۴۲درصد این مراتع در وضعیت خوب، حدود  ۱۰میلیون هکتار برآورد گردیده که حدود  ۸۴حدود 

در حال حاضر سرانه مرتع در  .فقیر تا خیلی فقیر قرار دارنددرصد در وضعیت  ۴۸وضعیت متوسط تا فقیر و حدود 

هکتار است. مهم ترین چالش در مراتع ایران بهره بردار مازاد بر  ۸۲هکتار و در جهان حدود  ۱/۲ایران حدود 

ن به اعتقاد کارشناسادر این میان گرچه کشور ما رتبه پنجم جهانی را از نظر تنوع زیستی دارد اما  ظرفیت است. 

روند انقراض گونه ها در راض هستند و گونه بومی و تعدادی از گونه های پستانداران در این منطقه در حال انق ۲۰۰

 (1387، )زرندی و ببران است. کشور ایران تهدید آمیز است و موجب نگرانی

 ایران رتبه اول فرسایش خاک

ش را بین کشورهای دنیا دارد که طبق آمارهای ارائه خاک ایران با تلفات دو میلیارد تنی در هر سال بیشترین فرسای

درصد  2/1با توجه به اینکه مساحت خاک ایران   آور فعالیتهای ناپایدار انسانی است.شده منشاء این فرسایش حیرت

درصد فرسایش جهانی است و  7/7میلیارد تن فرسایش خاک ایران چیزی معادل  2از خشکی های زمین است و رقم 

برابر آمار  ۲برابر آسیا و  ۳بر همین اساس فرسایش خاک در ایران  .بالترین رقم فرسیاش خاک دنیا استاین رقم 

از بین بردن پوشش گیاهی و طبیعی را عامل لخت شدن خاک کشور دانست و خاک کشور حفاظ خود را  ت.جهانی اس

پذیر است. البته دخالتهای بی مورد در از دست داده است و در مواقع ریزش باران شسته می شود و به شدت آسیب 

عرصه منابع طبیعی و محیط زیست و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدنهای بی حد، واگذاری غیر فنی و 

از بین رفتن  .غیر کارشناسی و غیر علمی تمامی عواملی است که خاک کشور را در معرض نابودی قرار داده است

 هایی مانند سدسازی های بی رویه عوامل اصلی فرسایش خاک هستند. دشت ها و جنگل ها و فعالیت 

 تبه پنجم ایران در بیابان زاییر

بیابان زایی از دیگر عواملی است که بر اثر تخریب و هدررفت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک که ایران نیز 

امع جهت حفاظت و جلوگیری از آلودگی با این حال نبود قانون، آیین نامه و ضابطه ای ج .شودجزو آنها محسوب می

کلیه اقدامات خاک لزوم تهیه قانون جامعی در این خصوص را پررنگ تر می کند. با تصویب لیحه حفاظت از خاک،

و فعالیت های مرتبط با آن ضابطه مند می شود همچنین متناسب با این لیحه بودجه و اعتبارات لزم اختصاص داده 

ات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در مورد رفع آلودگی و تخریب می شود و اعمال مقرر

 .خاک مشخص و از ناهماهنگی خارج شده و الزامات رفع آلودگی و تخریب خاک تعیین می شود

 رتبه سوم ایران در قاچاق حیات وحش و رتبه اول ایران در نابودی حیات وحش

پله سقوط داشته و  ۷۰ی چند سال گذشته در زمینه مراقبت از محیط زیست المللی طهای بینایران بر اساس شاخص

های جانوری و در نابودی حیات وحش رتبه اول را داراست که در حال حاضر نیز رتبه سوم را در زمینه قاچاق گونه

 .این اسف بار است



یت محیط زیست نکرده که سازمان حفاظت از محیط زیست از نظر فرهنگی اقدامی برای آشناسازی مردم با اهم

همچنین شکار حیوانات کمیاب از جمله یوزپلنگ ایرانی و دیگر حیوانات در معرض رویه پرندگان مهاجر صیدهای بی

  گواه این موضوع است.انقراض و قاچاق برخی برخی پرندگان 

 ایران در نابودی جنگل هارتبه ششم  

روند تخریب  و شودهای ایران نابود میهکتار از جنگل ۴۰روزانه  های رسمیبراساس آمار اعالم شده از سوی نهاد

توجه به  و بابررسی های کارشناسان با استناد به آمار و مقایسه تطبیقی  ند صعودی دارد.جنگل و مراتع در ایران رو

شاخص های بین المللی حاکی از آنست که شرایط زیست محیطی ایران نسبت به گذشته بدتر شده است. بطوریکه هم 

کشور تخریب کننده محیط زیست در جهان است که در نابودی جنگل ها رتبه ششم را  10اکنون ایران یکی از 

ویشگاه های جنگلی و درختی است و میانگین درصد از وسعت سرزمین ایران، ر ۷داراست. در حال حاضر حدود 

هکتار است، در صورتی که میانگین فضای سبز در جهان برای  ۰/۲سرانه فضای سبز برای هر نفر ایرانی کمتر از 

هکتار است. این آمار نشان می دهد که در ایران کمتر از یک چهارم میانگین جهانی فضای سبز وجود  ۰/۸هر نفر 

 .دارد

 

 (1نمودار )

  زیستی جهانهای محیطشاخص 132ایران در جایگاه 

های جهان از نظر اقدامات آنها برای حفظ بندی عملکرد دولت(، روشی برای رتبهEPIشاخص عملکرد محیط زیستی)

، دانشگاه ییل و کلمبیا شاخص عملکرد محیطی  2014های کشورشان است. در ژانویه سال و اصالح پایدار اکوسیستم

جهان را در نشست جهانی اقتصاد منتشر کردند. کشورهای برتر جهان از نظر این شاخص بترتیب شامل کشور  178

(. در 1استرالیا، سنگاپور، جمهوری چک، آلمان، اسپانیا، اتریش، سوئد و نروژ بود )جدول  سویس، لوگزامبورگ،

، چین 132، ایران 77، برزیل 66ترکیه ، 35، عربستان 23، آمریکا 26، ژاپن 12بندی، موقعیت انگلستان این رتبه

ده کشور برتر عالم بترتیب شامل سویس،  2012بوده است. در سال  155و هند  149عراق  ،148، پاکستان 118

ریش، ایتالیا، انگلیس و سوئد بودند. برترین کشورها از نظر تغییر تلتویا، نروژ، لوگزامبورگ، کاستاریکا، فرانسه، ا

السالوادور، نامیبیا و های استونی، کویت، ، کشور2014تا  2012های خص عملکرد در فاصله سالیا بهبود روند شا

لسوتو و بدترین کشورها از نظر شاخص عملکرد محیطی بترتیب سومالی، مالی، هاییتی،  2012کنگو بودند. در سال 
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و  2012، 2010، 2008، 2006 ،2000افغانستان بودند. رتبه ایران از نظر شاخص عملکرد محیطی در سالهای 

به معنای آن است که  سالهای اخیرباشد. امتیاز ایران در می 132و   114، 60، 67، 53، 78بترتیب برابر  2014

ایران بیانگر مشکالت  132و رتبه  39.8سال گذشته بدتر شده است. امتیاز  10زیست در ایران در وضعیت محیط

جدول و تصویر زیر وضعیت کشورهای  فراوان بر سر راه دولت برای باز سازی وضعیت محیط زیست است.

حیط زیست کشورمان به حد هشدار رسیده است و چه باید درواقع عملکرد م .مختلف را دراین زمینه نشان می دهند

  کرد و چگونه مي توان از میزان این نگراني ها کاست؟

رتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیستی 
 2014بهترین کشورهای جهان در سال 

رتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیستی 
 2014بدترین کشورهای جهان در سال 

 امتیاز نام کشور رتبه امتیاز نام کشور رتبه

 25.6 بنگالدش 169 87.7 سوئیس 1

 25 کنگو 170 83.3 لوگزامبرک 2

 24.6 سودان 171 84.5 آلمان 3

 23.9 لیبریا 172 82.4 استرالیا 4

 21.7 سیرالئون 173 81.8 سنگاپور 5

 21.6 افغانستان 174 81.5 جمهوری چک 6

 20.8 لسوتو 175 79.8 اسپانیا 7

 19 هائیتی 176 78.3 اتریش 8

 18.4 مالی 177 78.1 سوئد 9

 15.4 سومالی 178 78 نروژ 10

 (1جدول )
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رتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیستی ایران در بین بهترین و بدترین کشورهای جهان 



 

 2014و  2012، 2010هاي مختلف در سال های (: وضعیت ایران و برخی کشورها از لحاظ شاخص3)نمودار
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رتبه در بین کشورهای 
 جهان

رتبه در بین 
 کشورهای منطقه

 100امتیاز از  نام کشور

 53.5 ارمنستان 1 42

 51.5 گرجستان 2 56

 48.6 قزاقستان 3 78

 48.4 قرقیزستان 4 80

 47.9 عمان 5 83

 47.8 اردن 6 84

 46.6 ترکیه 7 91

 45.4 آذربایجان 8 99

 44.6 امارات 9 110

 44 مصر 10 115

 43.8 سوریه 11 117

 40.5 لبنان 12 129

 39.9 پاکستان 13 131

 39.8 ایران 14 132

 38.6 تاجیکستان 15 134

 37.8 عربستان 16 136

 37.3 یمن 17 137

 36.6 کویت 18 138

 34.4 ازبکستان 19 142

 33.6 عراق 20 143

 33.1 ترکمنستان 21 144



 

 2014امتیاز ایران و كشورهاي منتخب منطقه در سال رتبه و  -زیستی( : شاخص پایداری محیط4نمودار )

 وظایف حوزه تنوع زیستی

به طور کلی می توان گفت که وظایف اصلی حوزه تنوع زیستی در هفت بخش طبقه بندی می شوند که شامل برنامه 

و ریزی، پژوهش و فناوری، تهیه و تدوین استانداردهای زیست محیطی، آموزش، نظارت بر امور حیات وحش 

وظایف حوزه حفاظت از مناطق طبیعی، همکاری های منطقه ای و بین المللی و اجرای قوانین و مقررات می شوند. 

تنوع زیستی غالبا توسط دولت و مشخصا سازمان محیط زیست انجام می گیرد که طبق نظر کارشناسان و با مطالعات 

ی، تهیه و تدوین استانداردهای زیست محیطی، به عمل آمده برخی وظایف همچون برنامه ریزی، پژوهش و فناور

آموزش، نظارت بر امور حیات وحش و حفاظت از مناطق طبیعی، می تواند قابل واگذاری باشد. و نظارت بر اجرای 

 گیرد.قوانین و مقررات و همکاری های بین المللی، توسط این سازمان انجام 
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هرتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیستی ایران و کشورهای منطق

یط رتبه بندی شاخص عملکرد مح
قهزیستی ایران و کشورهای منط

حفاظت از تنوع
ع زیستی و مناب

طبیعی

همکاری های 
منطقه ای و 

بین المللی

اجرای قوانین
و مقررات

برنامه ریزی

پژوهش و 
فناوری

تهیه و تدوین
استانداردهای 

زیست 
محیطی

آموزش

نظارت بر 
امور حیات 
وحش و 

حفاظت از 
مناطق طبیعی



 المللی نقش دولت در گسترش همکاری های منطقه ای و بین •

های بین  پروژهانجام  توجه به روند جهانی تخریب محیط زیست و شناسائی فرصت ها وجذب منابع بین المللی،

ها و همکاري با سازمانهاي مشابه خارجي وبین تعامل بیشتر فرابخشی با وزارت خانه  اقدام بین المللی، المللی،

  نظارت بر روند اجرا و رفع مشکالت پروتکلها، المللي به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشي و مهاجر،

با زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت و همچنین کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست 

اجرای طرحهای همکاری سازمان محیط زیست با سایر ارگانها در پاک  سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی،

 الزامی است.سازی مراتع،جنگل ها،سواحل دریاها،پارکها و... 

مشکالت محیط زیست الزاما مربوط به و  همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی دو سویه استباید تاکید کرد که 

   .دهندک کشور نیست و با افزایش روند رشد در داخل کشور، کشورهای مجاور را نیز تحت تاثیر قرار میی

 نقش دولت در اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه ها •

بحث در مورد  .تردید یکی از نگرانی های بشریت مسئله محیط زیست و تخریب آن استبه اعتقاد کارشناسان بی

کند. هر چند در مفهوم گسترده، ها، مجلس و اجرای قانون تمرکز میحفاظت محیط زیست اغلب روی نقش دولت

ای از های مربوط به محیط زیست شامل طیف گستردهحفاظت محیط زیست وظیفه همه مردم است نه فقط دولت. بحث

یکی از راه های بنابراین باشد. نمایندگان جامعه می های محیطی وهای بومی، گروهذی نفعان شامل صنعت، گروه

های حمایت قانونی از انواع موجودات، حمایت قانونی از محل تواند از طریق دولت انجام شود.حفاظت از طبیعت می

ویژه ، فضاها، حفاظت گاهها و... ، اگر این قوانین به نحو احسن اجرا شوند و میان مجریان قوانین همکاری و 

برقراري هرگونه  (1372)تومه،  .امیدوار بود حفظ محیط زیست توان تا حدودی بههنگی وجود داشته باشد، میهما

محدودیت و ممنوعیت موقتي زماني، مکاني، نوعي، طریقي و کمي شکار و صید و اعالم آن طبق مقررات از جمله 

امروزه کشور مشکالت زیادی در حوزه محیط زیست دارد که بخشی از  و با توجه به اینکه .این حمایت ها می باشد

رسد باید قبل از اینکه و به نظر می .نوع زیستی ایجاد کرده استآن سوء مدیریت است که تنش زیادی را در حوزه ت

تر قوانین و و نیز بر اجرای جدی .ها کار کنیمبه راهکارهای حقوقی و قضایی بپردازیم بر روی اصالح سیاست

مقررات مربوط به حفاظت از تنوع زیستی تأکید کرد و با توجه به اینکه ارزیابی زیست محیطی قوانینی مشخص 

تر قوانین س سازمان محیط زیست بر اجرای جدیپ .شوددارد، چنانچه درست اعمال شود از محیط زیست حمایت می

 و مقررات مربوط به محیط زیست تاکید کرد.

سازی زیست محیطی را ها را افزوده و اراده برای جریانهای مختلف هماهنگیبنابراین دولت می بایست در بخش

به طور مثال با باندهای  هایی مثل قوه قضاییه همکاری خوبی با این سازمان داشته باشند.دستگاهایجاد و تقویت کند و 

 .و با تخلفات برخورد جدی شود و مماشات صورت نگیرد قاچاق پرندگان شکاری برخورد قضایی صورت گیرد.

پر کردن خالهای قانونی مانند در زمینه دولت می تواند با وضع قوانین و اجرای آنها و ایجاد مجازاتهای سنگین 

قانون صید و شکار از جمله افزایش شکار یوز پلنگ،  مقررات توسعه گردشگری طبیعی، آئین نامه طرح های مشمول

http://www.asemankafinet.ir/cat/33/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx
http://www.asemankafinet.ir/cat/33/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.aspx
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


زیست بومهای حساس، همچون  دریاچه قانون حفاظت از منابع طبیعی مانند رودخانه ها، دریاها، اراضی ساحلی، 

 اقدام نماید. الح سیستم حقوقی در برخورد قانونی با مخربین محیط زیستباغ ها، حفظ نباتات و اصارومیه، 

می توان گفت مجلس شورای اسالمی در هنگام تصویب قوانین دقت نمایند قوانینی را تصویب کنند که کامال حافظ 

تدوین ، از جمله کارهای دیگر دولت، نظارت بر راهکارهاجنگل ها ٍ منابع طبیعی ومراتع ومحیط زیست باشد. 

و در صورت نیاز اصالح آنها می ابزارهای تشویقی و تنبیهی، شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده 

 باشد.

حمایتهای مالی و بانکها و از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی، اختصاص یارانه و معافیتهای  همچنین دولت با

صدور پروانه می تواند گام مهمی برای حمایت از تنوع زیستی  مالیاتی از سوی دولت، پاسخگویی به شکایات و

 بردارد.

 واگذاری از دولت به شبکه

 برنامه ریزی  •

ضرورت داشتن برنامه ریزی استراتژیک برای محیط زیست از آنجا ناشی می شود که بر طبق اصل پنجاه قانون اساسی 

کشورمان باید محیط زیست را برای حیات اجتماعی رو به رشد نسل آینده حفظ کنیم و لذا نیاز به برنامه ریزی بلندمدت اجتناب 

 ناپذیر است. 

استراتژیک و ساختار سازمانی و استفاده از روش های نوین مدیریت و رویکردهای  با توجه به مبانی برنامه ریزی

موثر در این زمینه استفاده از کارشناسان و نیروهای متخصص در زمینه بازتولید مفاهیم اساسی روش های تدوین 

با دانشگاهها و  ارتباط مستمربا می بایست سازمان محیط زیست  .ت داردبرنامه و اصالح ساختار سازمانی ضرور

واحدهای علمی به منظور برنامه ریزیز در حوزه تنوع زیست محیطیبه همکاری بپردازد و با این مراکز تعامل داشته 

 باشد. 

نتایج برنامه ریزی پایدار شامل حفاظت از جنگل، افزایش و تکثیر پوشش های گیاهی و جانوری در معرض از جمله 

 ها،اکوسیستم، تدوین برنامه مدیریت مناطق و حیات وحش امه عمل ملی حفاظت از ، تدوین استراتژیها و برنانقراض

تدوین استراتژی های لزم در این موارد ، آلودگی دریاها و سواحل و تالب ها و  حفاظت آبزیانبرنامه ریزی برای 

  است.

 پژوهش و فناوری •

علمی مربوط به  اتتحقیقشواهد نشان می دهد که  تفكر علمي در مورد محیط زیست عمري به قدمت خود علم دارد. 

درصد از تحقیق جهانی در زمینه محیط  60. دو کشور آمریکا و آلمان هستندبسیار ضعیف در کشور ما محیط زیست 

های جامعه اقتصادی در مورد محیط زیست دهند. در سطح اروپا بسیاری از برنامهزیست را به خود اختصاص می

  .است



دسترسی به اطالعات زیست محیطی شرط لزم برای تحقق حق افراد، برای مشارکت دراتخاذ تصمیمات زیست 

با توجه  ، اطالعات جامعهای روز دنیا نظیر محصولت نانو و بایولزم است تا از جدیدترین فناوریو محیطی است؛ 

 و نیروهای انسانی توانمند بهره گیریم.  به شرکت های دانش بنیان

، ایجاد مرکز تحقیقات، پژوهش در زمینه پرورش پرندگان و و حفاظت از آنها تکثیر گونه های نادربرای 

وحشی، مهره داران و .. و زیستگاهها، تهیه بانک اطالعاتی در مورد آنها، همکاری با مراکز مهندسی  حیوانات

 ژنتیک و مطالعات در این زمینه و ... لزم است.

 تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و بهره مندی از منابع طبیعی  •

بسیاری از سمومی که در کشورهای صنعتی استفاده از آنها ممنوع شده است، متاسفانه در کشورهای رو به 

با  مصرف بیش از حد سموم و آفت کشها توسعه مورد استفاده زمینهای کشاورزی قرار می گیرد. جلوگیری از

در حفظ گونه های نادر و در معرض  و تعیین استانداردها می توانداستفاده از آزمایشگاه های بیوتکنولوژی 

تدوین معیارها و شاخصهای صیانت از جنگلها و مراتع زیستی و  انقراض زیستی بسیار تاثیر گذار باشد. که

جمله اقدامات لزم به شرح زیر  از. می بایست به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شودگونه های جانوری 

 است:

 استقرار نظام مدیریت کیفیت -

  های تحقیقاتی آزمایشهای گیاهی و جانوری به منظور انجام تهیه نمونه برداری از گونه -

بررسی و شناسایی میزان آلینده دریاها، تالب ها و  سایر آب ها و زیست گاه های آبی و اقدام در جهت کنترل و  -

 کاهش آلیند های این گونه مناطق با مشارکت بخش خصوصی

 انجام هماهنگی لزم با واحدهای مختلف به منظور سطح ارتقاء سطح ضوابط و استانداردها  -

 آموزش •

مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست حق دیگری که در چارچوب حق بهره

کنند. مگر آنکه این  محیطزیست توانند شهروندان را مجبور به محترم شمردنتنها قوانین و جرائم نمی محیطی است.

تنها وظیفه دولتها نیست که نسبت به آموزش مسائل البته  .(2012)یوزون،  .نها القا شوداحتراما ز طریق آموزش به آ

تواند از طریق مدارس، دانشگاهها، کتابهای آموزشی، مراکز محیط زیست به افراد جامعه اقدام کنند. این عمل می

های دوستدار محیط زیست به تبدیل عادت  .(2009، سارکیزا و دیگران) .های عمومی انجام پذیردعلمی و رسانه

فرهنگ عمومی و جامعه پذیر کردن رفتارها از طریق ارائه الگوهای صحیح با استفاده از ابزار های آموزش همگانی 

تبلیغاتی، حمایت هنرمندان و  رسانه های جمعیاز مدارس تا دانشگاهها و آموزش غیر مستقیم از طریق فیلم و سلایر، 

همچنین آموزش های حفاظت از تنوع زیستی برای محیط بانان صورت می پذیرد و  تنوعو نخبگان و امور فرهنگی م

  محیط زیست ضروری است.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 آموزش حفاظت از تنوع زیستی با همکاری مراکز دانشگاهی و علمی می تواند از طریق زیر انجام می گیرد:  

 هاي علميهمایشها و هاي آموزشي، كنفرانسهمكاري در برگزاري سمینارها، كارگاه .1

 یو تخصصعلمی  کتب یا نشریاتمقالت،تألیف، تدوین و ترجمه  .2

ارائه مشاوره علمي از طریق اعضاي هیأت و هاي تحصیلي دانشگاهي نامهدهي و حمایت از پایانجهت .3

 علمي دانشگاه 

 ایجاد شبکه های اجتماعی علمی محیط زیستی  .4

  و ...و نهادهای بین المللی  ی مردم نهاد )سمن(هاهمکاریهای آموزشی و پژوهشی مشترک با سازمان  .5

 نظارت بر حفاظت گاهها و مناطق طبیعی و زیستگاه هاایجاد و  •

حفظ و نگهداري شکارگاهها و فضاي حیاتي جانوران وحشي و حمایت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي، صید و 

 (1379)گرین،  .در اولویت باشد استلزم شکار بي رویه و عوامل نامساعد جوي و بیماریهاي واگیر 

تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه ها حفاظت گاهها یا پارکها، در ایجاد می بایست  سازمان محیط زیست 

، نگهداری و نمایش گونه های گیاهی و جانوری از طریق ایجاد موزه های و شناسایی جهت پرورش ماهي و پرندگان

سی گونه های مهم حیات وحش، رو نیز بر ی بحرانی با ارزش زیست محیطی بالو جمع آوری و تعیین زیستگاهها

تکثیر و ... و  کمیابگونه های در  و پایش جمعیت پرندگان درمعرض تهدید، سرشماری گونه های حیات وحش کشور

این باره در و معرفی آنها به زیستگاههای مطلوب با مراکز علمی پژوهشی، انجن ها و بخش خصوصی همکاری کند. 

و مناطق طبیعی بسیار سازنده و مفید  می تواند در ایجاد زیرساختها و شرایط لزم جهت زیست گاهها بخش خصوصی

می تواند با حمایت قانونی و نظارت غیرمستقیم  مدیریت زیستگاههای گونه های مورد نظرالبته نظارت بر باشد. 

 دولت رخ دهد.

 نتیجه گیری

ترین مسائل مطرح در سطح جهاني و در سطح ملي در بسیاري از زیستی یكي از مهممحیطدر حال حاضر مسائل 

سال آینده  50چنانچه روند تخریبی زیستگاه ها بر همین منوال ادامه یابد، امکان دارد در  .كشورهاي دنیا هستند

  (2007)لیونبرگر و وکین،  بسیاری از گونه های گیاهان و جانوران منقرض شوند.

دانشگاه ها و سایر  ،بسیاری از معضالت اساسی وابسته به همکاری و تعامل سازمان محیط زیست با متخصصانحل 

شبکه ترکیبی از نهادها در  وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی و رفتن به سوی شبکه ای شدن است.

تعامالت اجتماعی است شبکه های امروزین چه در سطح فردی و چه سازمانی نقش یک نظام عصبی ارگانیک را 

از جمله اقدامات لزم برای حفاظت از تنوع  سازند.کنند که همه اجزای سیستم را به یکدیگر متصل میبازی می

ای، در راستای حل ی گسترده اطراف خود، بر مبنای این نگرش شبکهنهفته هایاستفاده از امکانات و ظرفیت زیستی،

 مشکالت تنوع زیستی است.



، برنامه ریزی های منسجم تر، شناخت نیازها های علم و فناویپارکحوزه حفاظت از تنوع زیستی می تواند  با کمک 

استفاده از ، المللیهای بینو ارتقاء همکاری و تدوین اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی، ارتقاء مشارکت فرد و جامعه

های گروهی و اطالع عموم های مردم نهاد و رسانهبانک اطالعات به منظور تضمین شفافیت و پاسخگویی به سازمان

مردم از برنامه ها و نیز پایبندی مدیران دستگاه های دولتی به قوانینی که در آنها واگذاری و مشارکت دادن سازمان 

 كننده تعیین نقش روشن، و شفاف هاي استراتژي و خصوصی و ... اشاره شده، ضروری است که البته سیاستهاهای 

در این باره از سازمان های دولتی همچون  دارد. اثربخش هاي گیري تصمیم اولویتها و سمت به منابع هدایت در اي

دستگاه های قانونگذاری و نظارتی مانند مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه نیز انتظار می رود هر یک رسالت 

 خویش را ایفا نمایند.

 منابع

 ۱۵ماره ، مجله تحقیقات حقوقی، ش1390المللی، امیر ارجمند. اردشیر، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین -1

 ، مرکز پژوهشهای بنیادی.1373تومه، ژرژ، توسعه فرهنگی و محیط زیست، ترجمه محمود شارع پور،  -2

هاي پایداري و عملكرد محیط زیست در سال هاي شاخصستوده. احد، پوراصغر. فرزام، بررسي گزارش -3

 1شماره ، مجله محیط زیست و توسعه، 1389و جایگاه ایران،  2008و  2006، ، 2005

 ، تهران1379گرین. آون، محیط زیست، ترجمه احمد علیخانی، -4

، راهبردهای بخش محیط زیست جهت نیل به اهداف سند چشم 1387متصدی زرندی. سعید، ببران. صدیقه ،  -5

 انداز بیست ساله کشور. 

 تهران، چاپ اول. ، نشر و پژوهش شیرازه، 1388محمدی اصل، عباس، مطالعات زنان: زنان و محیط زیست، -6

7- Klein, S. Poulymenakou, A. (2006). “Managing Dynamic Network”, Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg 

8- Leuenberger, D, Z. Wakin, M. (2007) Sustainable development in Public administration 

planning: an exploration of social justice, equity, and citizen inclusion, Public Administration 

Theory Network. Vol. 29, No. 3 

9- Sarkisa. J, Gonzalez. Pilar, Adenso. B, Stakeholder pressure and the adoption of 

environmental practices: The mediating effect of training, 2009 , E33204 Gijon.  

10- Uzun, F. V. (2012). The effects of nature education project on the environmental 

awareness and behavior. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2912 – 2916. 

 


