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پیشگفتار
نقشه جامعی که بهعنوان الگوی پیشرفت االریمی اافانری ر س ت الرک

فکر  ،شریو

فک ت نحو رتترار جامعره را برفای قحقرف اراتتل قحرو قکرامیی بیران مریکنر دارای
الفتصل ای قابل قوجهی اال

که مواردی نظیف قبییل تضعی مطیوب ،شاخص ا؛ معیار ا؛

را بفد ا؛ الاختار ا ت نظام ارزاابی ت نظارت را دربف میگیفد .ازجکیه اق اماقی کره در میریف
پاالخگوای به اال موارد ت منطبف با نقشه را ت تفآان طفا ری ،قر تال ،قصروا ت پراا
الگوی االیمی اافانی پیشفت به ان اشک

ا محو ش

اال  ،آالی شناالی رتن گذشرته

کشور ت قحییل ت جیتجوی عیرل عر م دالرتیابی بره آرمران را؛ قحییرل قجفبیرات جوامر
قوالعهااتته ت ااتتل عوامل مشتفک در قوالعه اال کشور ا ت الپس ق تال مبرانی پیشرفت
در وز اختصاصی مفبوط به ف اک از ان اشک
ان اشک

اال .

آب ،محری زایر  ،امنیر ذرذاای ت منراب طبیعری از بر ت قشرکیل برا قنظری

بفنامه ای خود بف االاس آنچه که در نقشه را ت تفاان طفا ی الگو پی

بینی ش

االر ،

ق تال مبانی اختصاصی در وز آب .محی زای  ،کشراترزی ت منراب طبیعری را در کنرار
الااف تظااف محوله ،تجهه ک قفار داد .ب ال منظور طی جییات متع د ت با بفرالی تض
موجود در اال وز  .خطوط را نکاای را که در ق تال الگوی پیشفت در اال روز تاجر
ا کی

تاژ ای یتن مبتنی برف خطروط را نکرای کیری قر تال الگروی االریمی اافانری

پیشفت ت االناد باالدالتی موجرود ،قعیریل ت الرپس بره بحرب ت بفرالری پیفامرون مبرانی
اختصاصی پفداخ  .کرفا برا اارل اقر ام برف االراس دالرتاترد ای اصرل شر

در رتنر

آالی شناالی بفنامه ای قوالعه الا ای پس از پیفتزی انقیب االریمی ،بره نظرام قعیریل
میائل االاالی در اال وز نیز پفداخته ش .
مجکوعه اضف در بفگیفن
ق تال الگوی پیشفت

دت تصل مبانی اختصاصی ت میائل االاالی اال کره در تفاانر

موردقوجه اعضرا ت مشراتران ان اشرک

آب ،محری زایر  ،امنیر

ذذاای ت مناب طبیعی قفار دارد ت امی اال در مفا ل مفقب با ق تال الگروی قصصرییی در
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اال وز موجبات

گامی ت کا نگی الزم ت کاتی را با دالتاترد ای مفکز الگوی االریمی

اافانی پیشفت تفا

آترد.

از قیش تاتف جناب آقای دکتف رتزیطی دبیف محتفم ان اشک
مشاتران محتفم ان اشک

که در قولیر اارل االرناد نقر

ت ااری ت کفا ری اعضرا ت

تارژ ای داشرتهانر ت کچنریل

را نکاای ای ارزشکن جناب آقای دکترف تاعرز زاد رااالر محترفم مفکرز کره در طرو
بفگزاری نشی

ای ذیرب

ف جا که الزم بود اال با ضور ت کاا

رای خرود انجرام

اال مفا ل را امکانپذافقف الاختهان قشکف ت ق ردانی مینکاا .

عباالعیی زالی
رئیس ان اشک

آب ،محی زای  ،امنی ذذاای
ت مناب طبیعی
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مقدمه
پس از پیفتزی انقیب االیمی ،انگیز ای بنیرادال نظیرف االرتقی خروا ی ت بازگشر بره
وار

رای دانری ت میری ت دراار بنیانگرذار جکهروری االریمی اارفان الیاالرتگذاران ت

بفنامررهراررزان ت مر افان ارشر کشررور را برره الررک ارققررا الررط بهررف منر ی از منرراب ت
االتع اد ای موجود در وز آب ت کشاترزی
در ااجاد زافالاخ

اا نکود .اال امف منجف به پیشرفت

ای گوناگون بفای م افا ت مهار مناب آب ت اتزاا

کشاترزی بهمنظور اتزاا

خوداقکاای گفدا  .اما درعیل ا

رازان ت م افان کشور ت دالتگا ا ت نهاد رای ذیربر

راای

قولی محصروالت

بریقروجهی ت ذصیر بفنامره

بره صرز محری زایر  ،پاار اری

قولی ات کشاترزی ت بهف بفداری بهینه از مناب طبیعی قج ا پذاف موج برفتز خیراراقی
در اال زمینه ش که در تفاان ق تال الگوی االیمی اافانی پیشفت باایتی برهطورجر ی
موردقوجه قفار گیفد.
ان اشک

آب ،محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی از آذاز تعالی

ای خود در الرا

 1931ضکل پفداختل به مبا رب مختیرف نیرب بره قر تال مبرانی پیشرفت در روز
اختصاصی ،آالی شناالی بفنامه ای قوالعه پس از انقیب ت بفرالی قجارب الااف کشرور ای
جهان در قوالعه کشاترزی ،م افا آب ت صاظ محی زای ت مناب طبیعی اق ام نکود
اال  .اکی از بفنامه ای مصوب ان اشرک
چال

در الرا  1939قشرخیص مهر قرفال میرائل ت

ای مفبوط به وز قخصصی میباش که از زتااای گوناگون در نشیر

االصن ما 1939ت اردابهش

رای مرورخ

ت خفداد  1931قوالر اعضرا ت مشراترال ان اشرک

مرورد

بفرالی ت اظهارنظف قفار گفتته اال  .میئیه اابی در وز آب ،محی زای  ،امنی ذذاای ت
مناب طبیعی بف االاس بحب ا ت گصتگو ا در نشی
کارشناالی مبتنی بف مطالعات آالی شناالی انجام ش

ای متعر د ان اشرک

ت بفرالری رای

اال ت از بیل بی

از اکص میئیه

موجود در اال وز  ،قع ادی از آنها کره بیشرتفال ا کیر را در ااجراد تاصریه بریل تضر
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اندیشکده آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی

موجود ت تض مطیروب دارا مریباشرن انتخراب شر انر  .اعضرا ت مشراتران ان اشرک
بفرالی ای خود به اال نکات قوجه داشتهان که در قعییل میائل ،عی

در

ا خاالرتگا باشرن

نه معیو ا ت اع از اانکه پنهانی اا در ا ظهور اا جاری ت نهادانه باشن در رف صرورت
میائیی باشن که دارای عکف ت قناال کاتی با جااگا الگرو باشرن  .بر ال قفقیر امیر تار
اال در مفا ل بع ی ق تال الگو ت در تفاان ااتتل را کار ای رالی ن از تضرعی موجرود
به تضعی مطیوب ت موردنظف بفای میائل مفقب با وز آب ،محی زای  ،امنی ذرذاای
ت مناب طبیعی به نحو مؤثف ت الازن ای چار ان اشی شود.
میائل االاالی ارائه ش

در اال الن منشأ اا عی بییاری از میائل مه داگف اال ت رل

میائل االاالی موج رت الااف میائل ت قحقف پیشفت در وز ای موردنظف میگرفدد ت
میقوان موجبات شناخ

ت ق تال را بفد ای االاالی برفای دالرتیابی بره الگروی االریمی

اافانی پیشفت در زمینه آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی را تفا

الازد.

 -4نداشتن یک جهتگیری و راهبرد جامع و بلندمدت (استراتژی) مورد وفاق ملی
با توجه به قابلیتها و محدودیتهای کشور
االناد تفاتانی اع از قانون ،الیاال  ،بفنامه ،آایلنامه ت دالرتورالعکل در خصروچ چگرونگی
م افا ت االتصاد از االتع اد ا ت قابیی

ای الفزمینی تجود دارد که ف ک ام از زاتاره ارا

زتااای مح تدی به ل میائل ت رت نیاز ای جامعه در وز آب ،محی زای  ،کشاترزی
ت مناب طبیعی میپفدازن  .اما یچگا اک را بفد اا جه گیفی جرامعی کره بتوانر مرورد
قبو ت عکل مجکوعه دالتگا ا ت الازمان ای میئو ت ذیرب باش ت ب تن قخطی از آن،
شا

اق امات اجفاای کیو ت کا نگ بخ

پاالخ به رالال

ا ت زافبخ

ای مفقب با اال روز برفای

ای محوله باشی  ،مورد قوجه ج ی قفار نگفتته االر  .پف یرز از رتتار رای

جزاف ای ت گییته از

 ،میتیزم دالتیابی به االتفاقژی قوی ت رتشرل ت عزمری راالرخ در

مقابیه با میائل االاالی آب ،محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی االر ت نبرود اارل
االتفاقژی ت عزم میی در تض موجرود برهعنروان مهر قرفال میرئیه ،آثرار زارانبرار ت گرا
جبفانناپذافی از خود به جای میگذارد.
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 -9نبود یک نظام تدبیر (حکمرانی مطلوب) برای مدیریت یکپارچه و بهرهبـرداری
بهینه از آب ،محیطزیست و منابع طبیعی
بهررف بررفداری بهینرره از منرراب
بفخورداری از اک م افا

آب ،خراک ،جنگررل ،مفق ر  ،قنرروی زایررتی ت  )...ت ضررفترت

اکپارچه بفای اال موضوی الا اال مورد بحب ت قأای محاتل

عیکی ،کارشناالی ت بفنامهرازی اال  .اما به دلیل بخشی نگفی در خصوچ منراب ت ضرعف
مشارک

ا در اال زمینه ،قوتیقی در اال موضروی اصرل نشر

االر  .دلیرل اصریی اارل

تضعی اال اال که در م افا ت بهف برفداری از منراب  ،شریو ای کره بتوانر برهصرورقی
مشارک

جواانه ،تتاق محور ت با شصاتی ت انعطاسپذافی کارآم  ،بهصورقی منصصانه ت عرام

ت بفخوردار از قانونمن ی الزم ،پاالخگوی میائل مختیصری باشر کره در موضروی مر افا
بهف بفداری از مناب تجود دارد ت به نحوی اکپارچه ت بهینره ت تفاگیرف ،موجبرات ککفانری
مطیوب بف اال مناب را تفا

آترد ،در اختیرار نییر ت بر تن قفدار در تفاانر قر تال ت

اجفای الگوی پیشفت  ،باایتی را بفد اای که ضکل قوجه به ظفتی

ا منجف به نهادالازی

مفدمالاالر بفای رت اال خأل در الطوح مختیف الیاال گذاری ،بفنامرهرارزی ت اجرفا شرود،
موردقوجه قفار داشته باش  .مشکیقی که در رتش ای اداری ت اجفااری ت در ابعراد مختیرف
اقتصادی ،اجتکراعی ،الیاالری ت قروقی در روز آب ،محری زایر  ،کشراترزی ت منراب
طبیعی در الطوح مختیف مطفح اال نیز ناشی از ع م اککیر قرانون ،تقر ان مشرارک
ذینصعان ،ع م کاراای الاختار ای موجود ،پفاکنر گی میرئولی

را ،رقابر

رای ناالرال ت

ناکاتی بودن اق اماقی اال که میقوان امکان ارک مر افا صرحی در رابطره برا منراب ت
مصارس کشور را تفا

نکاا  .عیت بف آن کا نگی ت درک الزم در بفنامه ا ت الیاال

تظااف الازمان ای اجفاای ت کچنیل قوای الهگانه نیب به موضوی تجود ن ارد.
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 -9تخریب منابع طبیعی ،تنوع زیستی و ذخایر توارثی و تغییر بیرویـه کـاربری
اراضی
ازجکیه مه قفال عوامل مؤثف بف قخفا مناب طبیعی را میقروان چرفای دام در عفصره را،
قط ت بفداش درختان ،الفشراخه را ت بوقره را ،طرفح رای قوالرعه صرنعتی ،میرکونی ت
کشاترزی ،ادعا ای قوقی ت اجتکاعی ،قصفتات ت دال ان ازی ای تاالر ت ذیفقرانونی نرام
بفد که درنتیجه به رتاشگا ای ارزشکن گیا ی کشرور کره در بفگیفنر

قنروی زایرتی ت

ذخااف قوارثی اال ت کچنیل قاالب ا ت درااچه ا ت رفا ت بیرتف رتدخانره را ت انهرار ت
دراا ا نیز قیفی میااب ت مجکوعه اال عوامل موجبات قغییرف بریرتاره کراربفی اراضری را
دامل میزن  .دالایی ازجکیه اشتغا  ،قولیر  ،قوزار ثرفتت ،شرفاا اقییکری ،تاژگری رای
جغفاتیاای ت تقف نیبی جوام رتالتاای ت عشاافی نیز در قخفا مناب طبیعی قأثیفگذارنر
که راشهاابی ت رت

ف ک ام از اال عوامل میتیزم اال عزم میری االر کره اصروال موضروی

قخفا مناب طبیعی را بهعنوان میئیهای االاالی در میریف پیشرفت از تضر موجرود بره
تض مطیوب ب انی ت برف اارل براتر باشری کره قرا زمرانی کره بره را کار رای مشرخص ت
را بفد ای جامعی در خصوچ ل میئیه دالر نیرابی
پیشفت

کروار  ،رف نروی الگروای برفای

در وز آب ،محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی برا خطرف جر ی مواجره

اال .
 -1بهرهوری پایین در استفاده از آب و خاک ،نهادهها و سایر عوامل نظیـر نیـروی
انسانی ،انرژی ،ماشینآالت و ...
در الیکه در بییاری از کشور ا ،بهف تری بهعنوان محوری اصیی در االتفاقژی ای قوالرعه
قیقی میشود ت در کشور ما نیز ا کی اال امف در اتزاا
ش

اال ت در ا

اضف قانون اتزاا

قولیر میری کر تبری

پذافتتره

بهرف تری اکری از میرتن ات قابرلقوجره در اارل

مقوله اال اما شیو ای مناال ت کا نگی که امکان ر اکرف االرتصاد از منراب  ،نیرفتی
انیانی ،الفمااه ،مواد خام قولی ی ،زمان ،انرفیی ،ماشریلآالت ت نظرااف آن را در روز آب،
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محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی ترفا

آترد ،نهادانره نشر

االر برهخصروچ

اانکه ع م رعاا شاخص ای االاالی بهف تری در ف اک از زاف وز ای مذکور ،میقوانر
آثار الو خود را به شکل کا

بهف تری در الااف زاف وز ا نیز بفتز د  .در اال میان از

طفتی نظام ای مناالبی که منجف به ارققای بهف تری در محی زای میشود بی

از که

زاف وز ا دچار مشکل اال ت از طفس داگرف ارققرا بهرف تری در االرتصاد از رف ارک از
عوامل ت مناب نیز قأثیف میتقی در ارققا بهرف تری در محری زایر

دارد ت اارل نکتره از

ضفترت ای بنیادی اال که در رت نقص ای مفبوط به بهف تری از اتلوا تاژ بفخروردار
اال ت الزم اال بف االاس مصا ی مورد قبو  ،رتاکفد ا ت را کار ای مختیصی که بره رل
اال میئیه میانجام قعییل ت الااف شقوق مفقب با ضعف بهف تری در اال وز  ،کا نرگ
با را ل اای که بفای ارققا بهف تری زای محیطی اقخاذ میگفدن موردقوجه قفار گیفن .
 -1کم توجهی به معیارها و ارزشهـای زیسـتمحیطـی و مـدیریت آالینـدههـا،
پسماندها و باقیمانده سموم و مواد شیمیایی
بنا به دالال مختیصی ازجکیه اانکه اکرف قوانیل ت رتاکفد ای روز محری زایر  ،رنرگ ت
بوای مبتنی بف محورا انیان دارن برهطرور میکوالری ارزش رای ذاقری روز طبیعر ت
محی زای مرورد ذصیر قرفار مریگیرفد ت اارل موضروی موجر مریشرود قرا در ارققرا
شاخص ای شناخته ش

زای محیطی نظیف :مناب طبیعی مول  ،آبت روا ت خراک الرال ،

صز گونه ای ارزشکن جانوری ت گیا ی ،قع ال مصرفس ت قناالر جکعیر ت نظرااف آن
قوتیف چن انی را شا

نباشی  .ک قوجهی به اال معیار ا دامنه میائل الو زای محیطی

را به نارالاای بفنامه ا ت الیاال

را ،پیرکان ا ،براقیمانر

ا در خصوچ م افا آالانر

الکوم ت مواد شیکیاای نیز قیفی مید  .ل اال معضیت در گفت قعیریل ت برهکرارگیفی
جر ی شرراخص ررای زای ر محیطرری بفخاالررته از مبررانی الگرروی پیشررفت در رروز آب،
محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی اال بهنحویکه مجکوعه اال شاخص را ضرکل
کخوانی با ارزش ای جهانی شناخته ش
ارزش ای االیمی -اافانی مورد

بفای محی زای

انیرانی ت طبیعری راکی از

س در الگوی پیشفت باشن .
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 -0ناکارآمدی و گستردگی ساختار اجرایی و تصدیگـری و دخالـت بـیشازحـد
دولت و کم توجهی به سرمایههای اجتماعی
به دلیل بیثبراقی ،عر م شرصاتی ت ناپاار اری ر س را ،الراختار الرازمانی در روز آب،
محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی از یب ر تدتثغور تظرااصی کره بخر
بخ

دتلتری ت

ذیفدتلتی باا عه دار باشن گفتتار ابهام ا ،قعارض ا ت کارکفد ای ذیفمصی اال ت

گیتفد قف کفدن اال الاختار نیز به عی گیتفش منرات الیاالری ،دخالر دتلر در امرور
ذیف اککیتی ت اتزاا

ق رت قص یگفی ،قأثیفی در ذیبه برف مشرکیت ن اشرته االر قرا

جاای که بیشتفال امکانات دتلتی عکوما صفس صز کیل الاختار مریشرود بر تن اانکره
تفصتی بفای دالتیابی به

س باقی بکان ت درعریل را بخر

بهف گیفی از الفمااه ای عظی اجتکاعی ،عکی از رش بخ

دتلتری برهجرای قوجره ت
ای ذیفدتلتی بهمرابره رقیر

خود ،مکانع مینکاا ت کچنیل بهعنوان عامیی ذیف کیو با الیاال

ای کیری نظرام ،از

بفتز کارآم ی ای قابلدالتفس در اال وز میکا .
 -8نارساییهای عمده در سامانههای تولید و مـدیریت اطالعـات بـرای پـایش و
ارزیابی کمی و کیفی وضعیت موجود
الگوی االیمی -اافانی پیشفت

در که وز ا ازجکیه روز آب ،محری زایر  ،امنیر

ذذاای ت مناب طبیعی دارای اتقی اال که تضعی مطیوب در اال اتف قفالری مریشرود ت
فک از تضعی موجود به تضعی مطیوب در ف زمانی میتیزم اطیی ت اشرفاس کامرل ت
رتشل از شفااطی اال که در آن به الف میبفا ت از اال طفاف میقوان نیرب بره اصریح
ا تکالی مییف ت قنظی الفع مجکوعه اق امات بهصورت کا نگ عکرل نکرود .متأالرصانه
در شفاا

اضف ،قولی اطیعات مرورد نیراز ت چگرونگی مر افا آن دچرار نارالراای را ت

نا کا نگی ای ع ا
تجود نیام

در بخ

ای مختیف اال ت الفمااهگذاری کاتی در اارل رابطره بره

ت شبکه بره ر پیوالرته ت میری برفای قأثیفپرذاف الراختل اارل اطیعرات در

نظامالازی ای مرفقب برا مر افا ت بهرف برفداری از قابییر
11
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امنی ذذاای ،محی زای

ت کشاترزی ت مناب طبیعی تجود ن ارد ت الفمااه گذاری ت رتر

اال نارالاای از جکیه الزامات االاالی در تفاان عکییاقی کفدن الگو میباش .
 -0کامل نبودن زنجیره تولید ،عرضه ،مصرف و بازاریابی محصـوالت کشـاورزی و
مواد غذایی
پیوالتگی تفاان قولی قا مصفس محصوالت کشاترزی ت مواد

منطف ت بفنامه کامیی در به

ذذاای که مبتنی بف الازتکار بازار باش ت موجبات االتصاد
محی زای را تفا

الازد بف اال وز

اک نیی  .در بخ

اکرف از مناب  ،قرومم برا صرز
ای مختیف ،اکررف اقر امات

آموزشی ت پژت شی ت اجفاای بهصورت جزاف ای شکل میپذافد که موجر اقریس منراب ت
ااجاد ضااعات ت بیبهف مان ن از
اتزاا

اکرف ارزش اتزتد اال ت بره کرا

نرفخ خودکصراای،

ج تاردات ،قضعیف رقاب پذافی ،ک ش ن قوان اقتصادی ت صادرات کشور منجرف

میشود زافا نقص در اال زنجیف  ،رقاب ناالال در مفا ل قبل از قولی قا بعر از مصرفس را
دامل میزن ت عکی باعب اتزاا

زانه ای قکام ش

در نگهر اری ت بهرف تری از منراب ت

ناقوانی در اعکا شیو ای صحی  ،عالکانه ت ق رقکن در بازارارابی را در داخرل ت خرارا از
کشور میگفدد.
 -3کم توجهی به سالمت غذا و عدم رعایت الگوی مناسب تغذیه
مناب آلود کنن

خاک ت آبت وا ت عوامل قش ا کنن

تفاان آلودگی ت شفااطی که انتقا

اال آلودگی ا را در مفا ل مختیرف قولیر قرا مصرفس قیرهیل مریکنر باعرب شر

کره

شاخص ای الیم ذذا ت شفاا زای محیطی بهطور کامل محقف نشود ت در اارل رابطره
آنچه که در وز آب ،محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی قابل شناالراای االر در
مقاایه با میزان اق امات در دال اجفا اختیتی تا
کیصی آب مصفتی اا باقیمان

دارد ت تی در بفخری مروارد نظیرف

الکوم در محصروالت ،اطرییرالرانی شرصاس نیرز ارا انجرام

نکی شود اا بهالفع بحفانآتفال میشود ت اال موضوی را قرأثیفات جبرفانناپرذافی را برف
الیم نیل اضف ت آان

بف جای میگذارد .آشناای ناکاتی بخشی از مصفسکننر گان بره
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ا لگوی مناال قغذاه ت ناقوانی بخشی از جکعی کشور بفای دالتیابی به الگوی مناال نیرز
اال میئیه را قش ا میکن .
 -48وجود ضایعات زیاد در استفاده از تولیـدات و عـدم رعایـت الگـوی مناسـب
مصرف
ضااعات زااد در مفا ل مختیف قولی ت مصفس از تاژگری رای منصری مهکری االر کره در
طیف تالیعی وز آب ،محی زای  ،امنی ذذاای ت منراب طبیعری را در بفمریگیرفد .در
آنچه که بف االاس موا

طبیع قولی میشود نظیرف آب ت قنروی زایرتی ت آنچره کره برا

دخال انیان در طبیع به تجود میآا ت بفای رت نیاز ای مختیرف مرورد االرتصاد قرفار
میگیفد ،کوار موضوی ضااعات بهعنوان اک میئیه تجود داشته ت طی د ه ای اخیرف در
بفخی موارد قش ا نیز ش

اال  .بخشی از اال ضااعات گفازناپذاف اال اما نیازمن قر بیف

الزم ت کاتی بفای بازگفدان ن آن به طبیعر االر  ،بخشری نیرز ناشری از االرفاس ت نادار
گفتتل اصو ت ضواب مصفس صحی اا به قعبیفی ع م رعاا الگوی مناال مصارس اال .
شناالاای ت راشهاابی شقوق مختیف اال ضااعات ت بفقرفاری الییریه را رل راای کره بره
نحوی مککل موج کا

اال ضااعات ت مصفس قولی ات به مق ار مناالر شرود ازجکیره

اق امات االاالی اال که در نظام میائل الگوی پااه پیشفت باایتی
ت اجفاای

از جنبه رای تنری

از جنبه ای تف نگی ت قانونی با را ل ای کارالاز موردقوجه قفار گیفد.

 -44ناکارآمدی نظام ترویج و کم توجهی بهنظام نوآوری و خالقیت و پیونـد دانـش
بومی با فناوریهای نوین
انتقا دان
ا

ت تناتری مبتنی بف دالتاترد ای قحقیقراقی ت قجفبیرات الرازگار برا محری در

اضف با الفع ت اطکینانی ککتف از

انتظار صورت میپذافد ت اال موضوی راشه در

ناکارآم ی الاختار ت انگیز ا ت عوامیی دارد که باا اصریح ت بهبرود رتتار رای مناالر در
تعالی

ای وز را قشواف نکاا  .از الوی داگرف خیقیر

را ت ابتکرارات ثکرفبخ

اترفاد

پیشفت عکوما بهصورت موردی باقی میمانر ت ککترف بره الرک رتش رای نهادانره پری
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میرتد ت در مواردی با کا
صز اال خیقی
تضعی نیز مشا

کاا

ا ت نامشخص بودن شریو رای تنری ت عیکری برفای

ا ت ابتکارات ،بفگش به تض نامطیوب اتلیه ت تری پرس رتر از اارل
ش

اال .

 -49ناکافی بودن سرمایه گذاری دولتی ،خصوصـی و خـارجی بـه علـت ماهیـت
خطرپذیری فعالیت در این حوزه
الفمااهگذاری الزم ت کاتی بفای صز ،بهبرود ت قوالرعه زافبنا را ت قأالییرات موردنیراز در
طررو بفنامرره ررای قوالررعه مررورد کرر قرروجهی ت ذصیرر قررفار گفتترره االرر ت جاذبرره
الفمااهگذاری ای ج ا نیز در اال وز بییار ک اال  .ضکنا رایک الفمااهگذاری ،براال
ت نفخ بازد ی اقتصادی در اذی موارد پاایل اال  .رشر اقتصرادی در روز نیرز در طرو
بفنامه ای قوالعه دچار اختی ت نوالان ای منصی بود ت متأالصانه پیامر اارل عارضره نیرز
قوالعه تقف ت نابفابفی اقتصادی -اجتکاعی در رتالتا ا اال .
 -49عدم آگاهی الزم و کافی برای مقابله و سـازگاری بـا اثـرات تغییـر اقلـیم و
پیامدهای آن
چال

قغییف اقیی پ ا ای اال که خوا ناخوا بفتز میکن ت تفاقف از قواناای رای معکرو

بشفی پیام ای خود را بف زن گی موجودات زن

اع از گیا ان ،جانوران ت انیران قحکیرل

میکن  .گفچه در اتف ای مح تد ل میئیهای به نام قغییف اقیی متصور نیی  ،امرا عر م
آمادگی الزم ت کاتی بفای مقابیه ت الازگاری با اثرفات ت پیامر ای قغییرف اقیری  ،میرئیهای
اال بییار االاالی ت قابلقوجه ت در مقابل اقصاقاقی نظیف ک ش ن میزان بارنر گی ،اترزاا
میزان قبخیف ،خشکی زمیل ت قغییف رتتار گونه ای گیا ی ت یوانی در قبا اارل اقصاقرات،
باایتی آمادگی مناال تجود داشته باش  .در زمینه آب ،محی زایر  ،کشراترزی ت منراب
طبیعی کشور ،موجبات اال آمادگی به میزان الزم ت کاتی تفا
الطوح عیکی ت قحقیقاقی

نیی ت اال نقیصه ر در

در جنبه ای تنی ت اجفاای رتزبهرتز بیشتف وا ا مریشرود ت

درنتیجه تفاان ق تال الگوی پیشفت نکیقوان تارغ از قوجه به اال میئیه باش .
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عناوین مسائل اساسی فرا حوزهای
 .1ضررعف تف نررگ عکررومی ت آگررا ی ک ر مررفدم ت نارالرراای قرروانیل موجررود در صررز
محی زای

ت مناب طبیعی.

 .2ک قوجهی به قوالعه جرام رتالرتاای ت ناکراتی برودن زافالراخ

رای الزم در امرور

خ ماقی ،رتا ی ،به اشتی ،تف نگی ،آموزشی در رتالتا ا ت مفاکرز قولیر ت عر م االرتقفار
صناا ت مشاذل مککل کشاترزی در آنها.
 .9نبود نظام آماا

الفزمیل با قوجه به قوان بومشناختی ت ظفتی بالصعل ت بالقو منراب

آب ،خاک ،انفیی ،الفمااه انیانی ،جکعی ت  ...مناطف مختیف کشور.
 .1ناکارآم بودن زافالاخ

ای قانونی ت ناپاار اری الیاالر

رای کرااتی دتلر برفای

ااجاد ت ققوا قشکل ا ت نهاد ای مفدمی ت قعاتنی ای صنصی.
 .5ناکارآم برودن الراختار ت مرفقب نبرودن عکیکرفد مفاکرز آمروزش عرالی ت مؤالیرات
پژت شی در راالتای نیاز ای االاالی کشور ت بهف بفداران ت ک قروجهی بره قجراریالرازی
ااتته ای قحقیقاقی.
 .6تق ان الازتکار الزم بفای االتصاد از الفمااه ای اجتکاعی ت مشرارک مفدمری ت عر م
رعاا منزل ت قوق اجتکاعی ،الیاالی ت قانونی قولی کنن گان ت بهف بفداران.
 .7ع م بهف بفداری مطیوب از الااف مناب نوال انفیی از قبیرل انرفیی خورشری ی ،برادی،
درااای ت ...که منجف به قخفا محی زای  ،آلودگی وا ت مصفس بیرتاه مناب آب کشور
میگفدد.
 .8پرراایل بررودن الرره الررفمااهگررذاری دتلترری در قحقیقررات کرراربفدی بررهمنظررور قولیر
تناتری ای ج ا ت مورد نیاز ت ع م کاا دتل بفای ااجاد انگیز در بخر
به منظور الفمااهگذاری ای مورد نیاز در امور قحقیقات ت انتقا تناتری.
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فصل دوم:
مبانی الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
ردحوزه آب ،محیطزیست،کشاورزی و منابع طبیعی

مبانی اختصاصی پیشرفت در حوزه آب ،محیطزیست ،کشاورزی و منابع طبیعی و مسائل اساسی در این حوزه

مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه آب ،محیطزیست،کشاورزی و منابع
طبیعی

خالصه
مبانی پیشفت ق تال ش

در وز آب ،محی زایر  ،کشراترزی ت منراب طبیعری در دت

نشیرر مشررورقی در اردابهشرر ت خررفداد مررا  1939کرره برره دعرروت ان اشررک
محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی با ضور  11نصف از صا

نظفان در رشرته رای

ذیرب بفگزار ش  ،مورد نق ت بفرالی قفار گفت  .مجکوعه مبانی ق تال ش
مبا ب مختیف در نشی

ای ان اشک

 ،1939با قوجه به بفنامه ان اشک

آب،

برا قوجره بره

ت مفکز الگوی االریمی اافانری پیشرفت در الرا

مج دا در خفداد ت قیفما  1931مورد بازنگفی ت قعکیف

بیشتف قفار گفت ت در  8بن به شفح زاف نهائی ش .
 -4تعامل امانتمدار انسان با طبیعت در صیانت از محیط زیست و رعایـت حقـوق
کلیه اجزاء و عناصر آن
بف االاس آموز ای االیمی ،محی زای
آنچه که امفتز محی
محی

طبیعی مبتنی اال بف ارقباط قوصیفناپذاف میان

ای انیانی ت طبیعی خوان

مریشرود ت محری الهری کره مقروم آن

ا ت الاری در آنهاال ت بهعنوان امانر در اختیرار انیرانی االر کره در اارل نظرام

بهعنوان خییصه خ ا ،بخشی از آن محی بود ت رابطهای قنگاقنرگ ت اخریقمر ار برا الرااف
مخیوقات داشته ت موظف به عکفان ت آبادی زمیل در مح تد قروانیل الهری ت بهرف برفداری
صحی از آنها در راالتای رالی ن به العادت دنیوی ت اخرفتی االر ت برهعنروان امانتر ار ت
نگهبان ،میئولی الااف موجودات اع از آب ،خاک ،گیا  ،جانور را نیز بف عه
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 -9بهرهبرداری بهینه و عالمانه از نعمـتهـای الهـی (آب ،خـاک ،هـوا ،گیاهـان،
جانوران) برای کاربریهای کشاورزی ،صنعتی ،بازرگـانی و خـدمات در چـارچوب
توان بومشناختی کشور
انیان بفای بهبود ت ادامه زن گی خود نیاز به بهف بفداری از طبیع ت موجودات زنر

نظیرف

خاک ،آب ،مفق  ،جنگل ،یوانرات ا یری ت ت شری ،آبزاران ت ذیرف دارد .خ اتنر متعرا
طبیع ت نعک

ای تفاتان آن را در اختیار انیان قفار داد قا ضکل بهف برفداری بهینره در

جه آبادانی آن نیز اق ام نکاا  .به عبارقی انیان نباایتی با االفاس ت قبذاف ت عر م رعاار
اصو عیکی ت مبانی الهی بی
نعک

از قوان ت ظفتی بومشناختی مناطف مختیف اقییکی از اارل

ای خ ادادی بهف بفداری کن ت یات نیل ای آان

را در معفض قه ا قفار د .

 -9ارتقاء شرایط زندگی و درآمد تولیدکننـدگان بـا مشـارکت و رعایـت حقـوق
اجتماعی ،آزادی و کرامت آنان
اذی کشاترزان ت قولی کنن گان محصوالت کشاترزی بهتاژ کشراترزان کوچرک برا منراب
مح تد ازنظف شفاا زن گی در مقاایره برا الرااف اقشرار جامعره در شرفاا مطیروبی بیرف
نکیبفن ت نکیقوانن به شاایتگی از قیش ت دالتفنج خود بهف من شون  .بییاری از آنران
در اثف بفتز وادث ت بیاای طبیعی نظیف الیل ،خشکیالی ،الفما ،آتات ت بیکاری ا ت ذیرف
دچار تقف ،گفالنگی ت خیارت تفاتان میگفدنر  .کومر االریمی باایرتی ضرکل رعاار
قوق اجتکاعی ،آزادی ت کفام کشاترزان ت قولی کنن گان در قشکیل قشکل ای صرنصی ت
فتهای بفای خفا نهاد ا ،تفاتری ت تفتش ت بازارارابی محصروالت کشراترزی ت خر مات
مورد نیاز آنان ککک ت ا تکام ترزد.
 -1ارتقاء امنیت غذایی و بهبود سالمت جامعه با اتکا بـه تولیـد پایـدار و کـاربرد
فناوریهای نوین
دالتیابی به ذذای کاتی ،مغذی ،پاک ت ی ازجکیه قوق شهفتن ان جامعه اافانری االر
که بف عه

اککی بود ت از مصاداف ع ال ت قحقف منات انیان در اال جهران ت نهااترا
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دالتیابی به العادت اال که

س شفاع ت تقه االیمی اال  ،لذا قأمیل امنیر ذرذاای ت

بهبود الیم جامعه با اقکا به قولی ات داخل با بهف گیرفی از آخرفال دالرتاترد ای عیکری
باا موردقوجه خاچ قفار گیفد.
 -1حفظ و گسترش سرسبزی عرصههای مختلف کشور بهمنظـور کـاهش بالیـای
طبیعی ،تداوم حیات ،تأمین امنیت خاطر و نشاط جامعه
بیاای طبیعی مانن تقوی الیل ا ،طوتان ای شل ت رازگفد ا ،گیرتفش بیابران را ،پراایل
رتتل الط آب رای زافزمینری ،خشرک شر ن درااچره را ،رتدخانره را ت چشرکهالرار ا،
تفتنشی اراضی ،شور ش ن خاک را ت نظرااف آن عکومرا ناشری از رتتار رای ذیفاصرولی ت
بیرتاه در م افا

محی زای  ،مناب طبیعی ،خاک ت آب ت نزتالت آالکانی اال  .صز

ت گیتفش پوش

گیا ی ت گیتفش باذات ،جنگرل را ،مفاقر  ،قصفجگرا را ت پرارک رای

طبیعی ت شهفی موج ق اتم یات جامعه ت شادی ت نشاط مفدم میشود .مبارز با پ ار
صرز ت گیرتفش پوشر

بیابانی ش ن نیز از اق امات االاالی در جهر

گیرا ی ت یرات

جامعه در عفصه مناطف خشک ت نیکهخشک کشور اال .
 -0سازگاری پویا و پایدار با شرایط اقلیم خشک و نیمهخشک کشور و مقابلـه بـا
اثرات تغییرات اقلیمی از طریق تولید و پیوند فناوریهای نوین و بومی موردنیاز
کشور در اقالی خشک ت نیکهخشک قفار دارد ت اکرف منراطف برا

بی

از  35درص میا

پ ا

خشکی ت خشکیالی مواجه میباشن  .اافانیان در قفتن گذشته با اب ای تنراتری رای

مناال نظیف ا اث قنات ت قأالییات م افا آب ت بهف برفداری بهینره از منراب طبیعری
مح تد قوانیتن

زاران الا با شفاا اقیی خشک الازگاری داشته باشن که متأالرصانه در

نی قفن گذشته مورد ذصی قفار گفت  .بهعیت قغییفات اقییکی در الط جهان که عکر قا
ناشی از تعالی انیان ت قوالعه صنعتی اال باعب گفم ش ن کرف زمریل ت کرا
بارن گی ت گیتفش پ ا

خشکیالی در بییاری از مناطف جهان ازجکیه اافان خوا

لذا ضفتری اال با قولی تنراتری رای ج ار ت بهرف گیرفی از دانر
11
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چال

ای آان

مقابیه الزم به عکل آترا ت یات ت قک ن مناطف مختیف کشور را صرز

نکاای
 -8صادرات با توجه به مزایای رقابتی محصوالت و خدمات فنی و مهندسی
الفمااهگذاری ت مشارک

بخ

خصوصری در قولیر محصروالت کشراترزی نظیرف گیا ران

دارتئی ،انوای میو ا ،البزاجات ت کچنیل خ مات ت تناتری رای گونراگون در اارل روز
می قوان با قوجه به مزااای رقابتی آنها منجف به قوالعه صادرات ت گیتفش ضور اقتصرادی
اافان در الط منطقه ت جهان شود .قوجه به صادرات موج ارققا االتان ارد ای الیمتی ت
تنی محصوالت داخیی نیز میگفدد.
 -0استقرار جمعیت متناسب با منابع خدادادی ،شرایط اقلیمی وآمایش سرزمینی
جابجاای جکعی قح

قأثیف عوامل مختیف اقییکی ،اقتصرادی ت اجتکراعی قرفار دارد ت در

بیل اال عوامل شفاا

ای منراب آبتخراک از

زای محیطی ،عوامل اقییکی ت مح تدا

ا کی باالای بفخوردارن ت مجکوعه الیاال

را ت رتتار را باایرتی دارای الرک ت الروای

باش که به االتقفار متوازن جکعی بف االراس ظفتیر

رای موجرود ت قابییر

رای برالقو

مناطف مختیف کشور ککک نکاا .
شرح تفصیلی
بهف گیفی مییکانان در طو قاراخ از آارات عکیرف ت قابنراک قرفآن کرفا ت نیرز رتاارات،
ا اداب ،الیف نبوی ت رتش ائکه عییه الییم) در ارقباط با طبیع ت االرتصاد صرحی از
گیا ان ،یوانات ت الااف موجودات زن

باعب ش

اال که امف کشاترزی ت االتصاد صحی

از آب ت مناب طبیعی ت بهطورکیی محی زایر بخر

الاتجزااری از اعتقرادات ت تف نرگ

االیمی را به خود اختصاچ د  .کچنیل در تف نگ ت اعتقادات اافانیان باالرتان قبرل از
ظهور االیم نیز به ک ضفترت زن گی ت قجفبیات نهادانه ش

در طبیع اال الرفزمیل ت

آموز ای دانی ت اخیقی متبیور در رتتار اافانیان ق ا  ،م افا آب ت ا کیر کشراترزی
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گیا ان ت یوانات برفای بقرای انیران

بفای قولی ذذای مورد نیاز مفدم ت کچنیل ا کی
مورد قأکی ت ا تفام قفار گفتته اال .

الخنان ت قذکفات متع دی که پس از پیفتزی انقیب االیمی از بنیانگذار جکهوری االیمی
اافان ضفت امام خکینی ر ) ت مقام معظ ر بفی ضفت آا ا ...خامنرهای در خصروچ
آب ،مناب طبیعی ،کشاترزی ت محی زای بیان ش

اال  ،ضفترت ارائره ت قبیریل مبرانی

خاچ اال وز را نشان مید .
طی الا ای پس از پیفتزی انقیب االیمی ،پیشفت کشاترزی ت قأمیل امنیر ذرذاای برا
ضرفت امرام ت مقرام معظر

اقکا به قولی محصوالت در داخل کشور کوار مرورد قأکیر

ر بفی بود اال  .کچنیل موضوی م افا مناب طبیعی ت بهف بفداری صرحی

از منراب

آب در پنج بفنامه قوالعه اقتصادی ،اجتکاعی ت تف نگری کشرور موردقوجره قرفار گفتتره ت
الفمااهگذاری ای زاادی در اال رابطه انجام ش

اال .

بفرالی االناد ت م ارک موجود اکی از آن اال که در ا

اضف اکررف منراطف کشرور برا

بحفان مناب آب رتبفت االر ت محری زایر ت منراب طبیعری قج ا شرون

نیرز در اثرف

بهف بفداری ای بیرتاه در شفاا شکنن ای قفار دارن  .طبف آمار ارائرهشر

تزارت جهراد

کشاترزی ،در الا  32 -31قنها ر تد  58قرا  66درصر کرالفی مرورد نیراز جکعیر از
قولی ات مواد ذذاای در داخل کشور ت بقیه از طفاف تاردات قأمیل ش

که نشران مرید ر

ا اس بفنامه ا ت انتظارات م افان ارش کشور بهطور کامرل برفآترد نشر
بفنامه ا ت الیاال

ای متخذ ت نتااج ب ال آم

نشان مید

االر  .ارزارابی

که کشور تاق اک الگوی

مناال پیشفت در وز آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی میباش ت ادامه رتن
ت شیو ای موجود نیز نتیجه مطیوبی را در آان

به ارمغان نخوا

آترد.

با بفرالی کهجانبه از مبانی اعتقادی ،االیمی ت تف نگ ذنی اافانیران ت کچنریل بفرالری
اصو قانون االاالی جکهوری االیمی اافان ت قجارب ب ال آم

از بفنامره رای پرنجالراله

قوالعه کشور پس از پیفتزی انقیب ،مطالعه در خصوچ ق تال پی نواس مبانی پیشرفت
در وز اختصاصی انجام ت نتااج اصیه در دت نشی مشورقی با ضور ر تد  11نصرف از
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صا

نظفان در رشته ای آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی مورد نق ت ارزارابی
وز در  8بن قجکی ت قککیرل ت

قفار گفت  .در نهاا مبانی اختصاصی پیشفت در اال
در اال گزارش ارائه میگفدد.
روششناسی تدوین مبانی

مبانی اختصاصی وز آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعری برا اارل پری ترفض
کین ق تال ش

که انگیز الزم بفای شکلگیرفی شرفاا ت قحرو الراختاری متصراتت از

تض موجود به تض مطیوب در اال وز به تجود آا ت اصو ت ارزش ای االیمی اافانری
بهعنوان راشه ای اصیی در مییف پیاد الازی الگوی پیشفت موردقوجه قفار گیفد.
در ق تال اال مبانی اصو ذافا قانون االاالی ت مصاد الن چش ان از در ارقبراط برا بخر
کشاترزی ،آب ت محی زای ت کچنیل االناد بفنامه ای پنجالاله جکهوری االیمی اارفان
پس از انقیب االیمی مطالعه گفدا

ت نظفات صرا

نظرفان مختیرف کره در  19نشیر

گفت کشاترزی ت مناب طبیعی در الا ای  1931ت  1932ارائهش

موردقوجه قفار گفتته

اال  .بهعیت در ق تال اال مبانی از قصا کات ت کنوانیریون رای بریلالکییری کره کشرور
جکهوری االیمی اافان عضوا آنها را پذافتته ت کچنیل قجارب الااف کشور ای جهان در
زمینه قوالعه پاا ار کشاترزی ت م افا
الزم بهعکلآم

بهینه محی زای

ت مناب طبیعی بهرف برفداری

اال .

مبانی مق ماقی اختصاصی وز که در 12عنوان قهیه ت قنظی ش

بود در نشیر گرفت

کشرراترزی ت منرراب طبیعرری کرره در قرراراخ  17اردابهشرر  1939بررا ضررور  11نصررف از
صا

نظفان رشته آب ،کشاترزی ت مناب طبیعی در مفکز الگوی االیمی اافانری پیشرفت

قشکیل ش  ،مورد نق ت بفرالی قفار گفت  .با قوجه به نظفات ارائه ش

در نشی مذکور ت

پس از کی نظفات کتبی ت بفرالی بیشتف ،مبرانی الگرو در روز آب ،کشراترزی ت منراب
طبیعی در  8عنوان قجکی

گفدا .
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شفک کنن گان در نشی توق مبرانی قر تال شر

را مرورد قأایر قرفار دادنر ت نظرفات

قککییی ت پیشنهادات خود را در مورد مبانی اختصاصی وز ارائه دادنر  .در نهاار مبرانی
وز آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی در  8بن ق تال ت نهائی گفدا .
مبانی ق تال ش

بهمنظور م اقه بیشتف ت ادذام مبانی محی زایر برا آن در نشیر دتم

گفت که با ضور 27نصف از صا

نظفان ت متخصصیل ذیرب در رشته محی زای  ،آب،

کشاترزی ت مناب طبیعی در قاراخ  1قیفما 1939در مفکز الگوی االیمی اافانی پیشرفت
بفگزار ش مورد نق ت بفرالی مج د قفار گفت ت در خفداد  1931نیز در ان اشرک

مرورد

بازنگفی نهاای قفارگفت .
بحث و نتیجهگیری
کشاورزی و تولید غذا از نگاه قرآن مجید ،احادیث و روایات
قفآن کفا ،

اا ت ر بفی جامعه بهالوی العادت دنیا ت آخفت را قرأمیل مرینکاار ت برا

اانکه اک کتاب خاچ اقتصادی اا ادبی نبود ت بیان میائل عیکی ت االفار خیق نیز منظور
االاالی آن نیی  ،اما در بییاری موارد از اانگونه میائل در را منظور ت
که

س خراچ خرود

اا ت ر بفی جامعه به الوی العادت دنیا ت آخرفت االر ) بهرف مریبرفد ت از آنهرا

بهصورت نشانه اای از ق رت الازا الهی ااد میکن  .ازجکیه آاات تفاتانی در قرفآن کرفا ،
انیان را به قیش بف رتی زمیل در را آبادانی بیشتف ت بهرف رالران ن بره داگرفان دعروت ت
را نکاای میکن .
در آاات 16ت 11الور نحل ،با ااجاد اال اطکینان که بنیان ت االاس قرأمیل رتزی بنر گان،
در ا اتال  ،جفاان کش ت رتئی ن گیا ان از زمیل ت پفترش یوانات را بهعنوان نکونهای
از ق رت الهی ت مااه بصیفت ت آگا ی انیان معفتی مینکاا « :ات کیی اال که از آالرکان،
آبی تفالتاد ،که نوشی ن شکا از آن اال ت گیا ان ت درختانی که یوانات خود را در آن به
چفا میبفا  ،نیز از آن اال  .خ اتن ) با آن آب باران) ،بفای شکا زراع ت زاتون ت نخرل ت
انگور ت از که میو ا میرتاان  ،مییکا در اال ،نشانه رتشنی بفای ان اشکن ان اال ».
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خ اتن خود را زاری ت رتاانن
پیوالتگی رتا

گیا ان ت محصوالت کشاترزی معفتی مریکنر  ،قرا بره ر

طبیع با نظ عال خیق ت اککی قوانیل الهی در چفخره رشر ت نکرو

گیا ان را اادآتر شود ت به شیو ای رتشل ت االتوار ضفترت اطاع از قوانیل ثابر جهران را
گوشزد نکاا  ،آنجا که میتفماا « :آاا یچ دربار آنچه کش میکنیر ان اشری اار ؟ آارا
شکا آن را میرتاانی اا ما میرتاانی ؟ فگا بخوا ی آن را مب

بره کرا در ر کوبیر

میکنی که قعج کنی » .الور تاقعه ،آاات 69قا  ) 65ت کچنیل در آاه 22الرور بقرف
که میتفماا « :آن کس که زمیل را بیتف شکا ت آالکان [ = جو زمیل ] را کچرون الرقصی
باالی الف شکا قفار داد ت از آالکان آبی تفت تفالتاد ت بهتالییه آن ،میو ا را پرفترش داد قرا
رتزی شکا باش  .بنابفاال ،بفای خ ا کتااانی قفار ن ی  ،در الیکه میدانی

ریچارک از

آنها نه شکا را آتفا ان ت نه شکا را رتزی مید ن )».
خ اتن  ،نزت باران ت پفترش نباقات را دلییی بفمیشکفد بفای پف یز از شفک ت گرفاا
قو ی  ،بفای مفدمی که عقل دارن ت میان اشن « :در آتفان

بره

آالکان ا ت زمیل ت آم تشر

ش ت رتز ت کشتی اای که در دراا به الود مفدم در فک ان ت آبی که خ اتنر از آالرکان
ناز کفد ت با آن ،زمیل را پس از مفگ ،زن

نکود ت انوای جنبن گان را در آن گیرتفد ت

کچنیل) در قغییف مییف باد ا ت ابف اای که میان زمیل ت آالرکان میرخفن  .نشرانه راای
از ذات پاک خ اتن ت اگانگی ات) بفای مفدمی که عقل دارن ت میان اشن » .الور

اال

بقف  ،آاه .)161
اگفچه

س قفآن از بیان اال مطال در درجه ات  ،بی ار کفدن تج ان ت ان اشره انیران ت

قوجه دادن ات به قو ی ت صصات الهی اال  ،اما قصکف عکیف در اال آاات مریقوانر مرا را در
بهبود شیو ای بهف بفداری از موا
 58الررور اعررفاس ،نشرراند نر
بشارتد ن  ،در پیشاپی

ت منابعی که در اختیار دارا ااری د ر  .آارات  57ت
کرریل تاژگرری ررا االر  « :ات کیرری االر کرره باد ررا را

باران) ر کت

میتفالت قا ابف ای النگیل ،بار را برفدتش)

کشن ؛ الپس) ما آنهرا را برهالروی زمریل رای مرفد مریتفالرتی ت برهتالرییه آنهرا ،آب
یاتبخ ) را ناز میکنی ت با آن ،از فگونه میو ای از خاک قیف ) بیرفتن مریآترار ؛
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مبانی اختصاصی پیشرفت در حوزه آب ،محیطزیست ،کشاورزی و منابع طبیعی و مسائل اساسی در این حوزه

االگونه که زمیل ای مفد را زن

کفدا ) مفدگان را زن

مرا ) متذکف شوا  .الفزمیل پاکیز ت شیفال) ،گیا
الفزمیل ای ب طین

میکنی  .شاا با قوجه به اارل
به تفمان پفتردگرار مریرتار ؛ امرا

ت شور زار) ،جز گیا ناچیز ت بریارزش ،از آن نکریرتار ؛ اارلگونره

آاات خود) را بفای آنها که شکفگزارن  ،بیان میکنی ».
کچنیل آاات  33الور انعام ت  1الور رع عیت بف تاژگی رای تروق ،بره نکرات ظفارف
عیکی ت عقینی داگفی

اشار دارد که اتا زاباای ای خیق در عفصه گیا ان را وار ا

میکن « :ات کیی اال که از آالرکان آبری نراز کرفد؛ ت برهتالرییه آن ،گیا ران گونراگون
رتاان ا ت از آن الاقه ا ت شاخه ای البز ،خارا الراختی ت از آنهرا دانره رای مترفاک ت از
شکوته ای نخل ،شکوته اای با رشته ای باراک بیفتن تفالتادا ت باغ اای از انوای انگور ت
زاتون ت انار ،گا ) شبیه به اک اگف ت گا ) بیشبا
آن ت طفز رالی ن

! نگامیکه میو مید ر  ،بره میرو

بنگفا که در آن ،نشرانه راای از عظکر خر ا) برفای اترفاد باااکران

اال »« .ت در رتی زمیل ،قطعاقی در کنار

قفار دارد که با

متصاتقن ؛ ت نیز) باغ راای

از انگور ت زراع ت نخل ا ،ت درختان میو گوناگون) که گا بف اک پااه میرتان ت گا برف
دتپااه؛ ت عجی قف آنکه) که آنها از اک آب الیفاب میشون ! ت با اال ا  ،بعضی از آنهرا
را از جه میو بف داگفی بفقفی مید ی ؛ در اانها نشانه اای اال بفای گفت ی کره عقرل
خوا

را به کار میگیفن ».

ا کی تفاز ای قفآنی نظیف دت آاه توق از اال یب

قابلقوجره االر کره چفخره رای

زن گی ،جهان طبیع  ،گیا ان ،جانوران ت انیان ،قح قأثیف مو ب الهری آب قرفار دارد ت
انیانی که اانگونه به آب نیازمن اال  ،باا مفاق ق رشناالی خود را نیب به اال مو ب
ت خ اتن ی که آن را به بن گان بخشی

اال بجای آترد .خ اتن کفا در آاات  15قرا 17

الور مبارکه البأ میتفماا « :بفای قوم البا در محل الکونتشان نشرانهای از قر رت الهری)
بود؛ دت باغ بزرگ ت گیتفد ) از راال ت چپ رتدخانه عظی با میو ای تفاتان ت به آنها
گصتی  ):از رتزی پفتردگارقان بخورا ت شکف ات را به جا آترا ؛ شهفی اال پاک ت پراکیز ت
پفتردگاری آمفزن

ت مهفبان) .اما آنها از خ ا) رتاگفدان ش ن ت مرا الریل تافانگرف را برف
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آنان تفالتادا ت دت باغ پفبفک ) شان را به دت باغ بی ارزش) با میو رای قیرخ ت درختران
شور گز ت ان کی درخ ال ر مب
ت آاا جز کصفان کنن

الاختی  .اال کیصف را به خاطف کصفانشان به آنها دادار

را کیصف مید ی ؟! »

امام صادق ی) در قصییف آاه شفاصه « و علی اهلل فلیتوکل المؤمنون» تفمود انر منظرور
از مؤمنان ،کشاترزان یتن ت کچنیل از ااشان نقل شر

االر کره تفمودنر «در میران
ریچ پیرامبفی را

کار ا ،یچ کاری نزد خ اتن محبوبقرف از کشراترزی نییر ت خ اتنر

بفنیانگیخ جز آن که کشاترز بود -مگف ادراس که خیاطی میکفد» ت اارل عبرارت زابرا از
عیی ابل ابیطال

االر کره « رفکس آبتخراکی داشرته باشر ت

ی) نیرز بیریار آموزنر

بااال ا تقیف باش  ،خ ا ات را از ر ک خوا

دتر کن ».

کچنیل گصتار رالو اکفم چ) نشانی متعالی از جااگا اال وز از تعالی
عفصه زن گی اال که تفمود« :بهتفال ما  ،زراعتی اال کره صرا ب

ای بشفی در

آن را نیکرو بکرارد،

خوب نگه دارد ت در نگام درت ،بفداش کن » ت « بهتفال ما  ،مالی اال که از قیکره زدن
ت گفد اتشانی ت از چی ن میو ا اصل آا » اا اال دعای رتحبخ

از ااشران کره «خر ااا،

نان را بفای ما مبارک تفما ت میان ما ت آن ج اای نین از ،چفا که اگف نان نباش نه قوان نکاز
خوان ن خوا ی داش ت نه طاق رتز گفتتل ت نه رذب انجام تاجبات».
نگرش اسالم به طبیعت و محیطزیست
در قصکف االیمی آنچه در آالرکان را ت زمریل االر از آن خ اتنر برود ت آارات اتالر  1ت
طبیع ت محی زای در اک نظام الیییه مفاقبی طولی معنری مریاابر  .اارل ان اشره در
نظفاه ت ت قیقی یتی منتی

به ککای شفقی ت اافانی تهیوارون) برود ت قوالر

ان اشکن ان مییکان با الهام از معارس االیمی پذافتته ش

محقرف دامراد 2)1989 ،ت بره

خوبی در کک متعالیه ص رالکتالهیل شیفازی قجیی ااتته اال  .پیام نظفاه توق نظفاره
 .1الور نیا  ،آاه )490
 . 2محقف داماد  ,الی مصطصی  .1989 .محی زای
متعالیه ,میص را  .خفدادما  .1989قهفان .اافان

طبیعی از دا گا
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الفاان یات عکومی بف یتی اال  .ب ال قفقی بف االاس کک متعالیره ،تجرود تا ر ،
اصیل ت مشکک اعنی دارای مفاق اال ت کییه اجرزای عرال

یرتی کره جهران طبیعر

بخشی از آن اال  ،که نشأت گفتتره از مبر م یرتی مطیرف ت قجییرات گونراگون رف ت
نشاند ن

یتی از مبر اای آذراز مریگرفدد ت پرس از مبر م،

ذات تاج الوجودن  .مفاق

جهان ای گوناگون ت مفاق مختیصی تجود دارد که در مفاق ناز آن جهان طبیعر قرفار
گفتته اال .
بررف االرراس نظفارره الررفاان یررات عکررومی بررف یررتی ،نظکرری پنهررانی در اعکرراق جهرران
ک تفماال ت الفاالف کائنات اکپارچه وشکن ی ت عزم ت اراد اال که ف موجود در
تجود خوا

از یات ،شعور ،عی ت اراد بفخوردار اال  .الیییهمفاق

ت تصو به مفقبه جهان طبیع  ،فک
بهگونهای صعودی ادامه مید

وشکن انه ،کفا برا ا یراس عشرف بره مبر م را

قا به مب اای که از آن نشأت ااتته میرال .

بهعبارتداگف نگفش االیمی به طبیع
امفتز محی

یتی پس از نرزت

مبتنی اال بف ارقباط قوصیفناپذاف میان آنچه که

ای انیانی ت طبیعی خوان

میشود ت محی الهی کره مقروم آن محری

را ت

الاری در آنها اال  .1در اال نظام موجرودات جااگرا خراچ خرود را دارا برود ت از شران ت
منزلتی تاژ بفخوردار میباشن  .انطباق موجودات با محی خود نتیجه قنازی بقرا ت بفقرفی
قوی بف ضعیف نیی بیکه اثف کک خالف عال اال که به رف موجرودی آالت ت اعضرا ت
قواای را که مورد ا تیاا ات ت مطابف محی زن گی اتال  ،عطا تفمود اال .
خ اتن در اال نظام انیان را بهعنوان خییصه خود قفار داد که عب اهلل ت ارارید نر

رف

باش ت ب ال شفط بفقف از الااف موجودات اال  .اعنی قنها میک بفقفی ات بف الاافال متقری
بودن اتال  ،در ذیف اال صورت یچگونه بفقفی بف الااف موجودات ن ارد .خ اتن بره انیران
ق رت قیخیف داد که مح تد به قوانیل الهی اال
اال به نص شکا رام گفدانی  ،الور

آاا ن ا ی که خ اتن آنچره در زمریل

ج ) 65 ،لیکل ات را موظف به عکرفان ت آبرادی زمریل

نکود ت ق رت ت تالاال آن را در اختیار ات قفار داد االر
 . 1نصف ،الی

ات خر ائی االر کره شرکا را از

ییل .1982.نیاز به عی مق س قفجکه یل میان اری .موالیه تف نگی طا ا چ)218-215
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زمیل بیاتفا ت بفای عکارت ت آبادانی آن بفگکاش  ،الور ود .)61 ،لذا چیفگی به معنرای
چیفگی معکولی بف طبیع نیی  .بیکه به معنای ذیبه بف چیز اای اال کره انیران مجراز
اال  ،قنها به شفط آنکه مطابف قوانیل الهی باش ت از آن جه کره ات خییصره خ اتنر برف
زمیل ت اارید ن
میئولی

ف اال از آن االتصاد نکاا  .انیان را برهعنروان امانتر ار ت نگهبران،

صاظ از الااف موجودات را نیز بف عه

داشته ت موظف به بهف بفداری صحی از

آنها در راالتای رالی ن به العادت دنیوی ت اخفتی که

س اخیق االیمی اال میباشرن .

بف االاس کک متعالیه که اجزا طبیع در نجات ت رالتگاری برا انیران الرهی برود ت
کچنیل انیان ت طبیع نیب به اک اگف دارای قوقی یرتن کره از اارل نظرام منشرأ
میگیفد.
در اال نگفش انیان بهعنوان امانت ار کانطور که در بفابف خانواد خرود ت جامعره میرئو
اال  ،در بفابف کل محی زای نیز دارای میئولی بود ت کره الگو رای قولیر ت مصرفس
باایتی بف االاس قعاد طبیع باش  .نهااتا اانکره رف انیران مطیرف ت نامحر تد نبرود ،
نکیقوان بیمهابا به بهف بفداری ت آلودگی طبیع بپفدازد .اانها مواردی االر کره بیرانگف
آموز ای قو ی ی ت امانتک اری انیان بود ت ات را در جااگا ی قفار مید ر کره رابطرهای
اخیقم ار با الااف مخیوقات داشته باش  .اال امف نیازمن کنتف

فچ ت طکر ت آگرا ی از

نیاز داگفان بود ت الخاتت ت خیفخوا ی قجیی اال آموز میباش  .بهعیت قو ی به معنی
ت ت که اشیا ت میزان به معنی قعاد طبیع پااه اای مه بفای بومشناختی ت اخیق
زای محیطی ااجاد مینکاان .
مبانی اختصاصی الگو در حوزه آب ،محیطزیست ،کشاورزی و منابع طبیعی
مجکوعه مطالعات ،بفرالی را ت اظهرارنظفات موجر قر تال ت ارائره مبرانی در روز آب،
محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی در  8بن گفدا کره بره شرفح زارف قر تال ت ارائره
میگفدد .اارل مبرانی منطبرف برا شرفاا اعتقرادی ،اجتکراعی ،تف نگری مرفدم ت شرفاا
جغفاتیاای کشور قهیه ش

ت در راالتای الزامات آمراا

مبانی اختصاصی الااف وز ا قفار دارد.
11

الرفزمینی کشرور ت کا نرگ برا

مبانی اختصاصی پیشرفت در حوزه آب ،محیطزیست ،کشاورزی و منابع طبیعی و مسائل اساسی در این حوزه

 -4تعامل امانتمدار انسان با طبیعت در صیانت از محیط زیست و رعایـت حقـوق
کلیه اجزاء و عناصر آن
یات ،شامل جیو ای گونراگونی االر کره از آالرکان قرا زمریل ت از بینر قفال ارقصاعرات
کو یتان ا قا پی قفال اعکاق دراا ا ت از نقاطی کامی منجک قا الفزمیل اای کامی گفم،
پفاکن ان ت بارزقفال جیو ای اال یات عبارقن از قکااختگان ،میکرفب را ،براکتفی را،
قارچ ا ،گیا ان ،جانوران ت انیان .محی زای مصهومی عام از قکامی عفصه اای االر کره
اال موجودات زن

وا ،آب ،جنگل ،مفق  ،کرواف ،بیابران،

را در بفمی گیفد ت عناصفی مانن

کو  ،دش  ،در ،چشکه ،آبفا ه ،رتد ،رتدخانه ،آبگیف ،باقیق ،قراالب ،درااچره ،درارا ،منراطف
میکونی شهفی ت ذیفشهفی ت صرنعتی ت صاظر شر

ت قکرامی قأالییراقی کره در اارل

مح تد ا ااجاد میشون  ،آبادی ا ت مزاری ت باذات ت پ ار

را ت رتتار رای مختیصری کره

ناشی از ضور اا م اخیه اا بهف بفداری انیان ت الااف جان اران در اال عفصره را االر

رف

ک ام زافمجکوعهای از محی زای محیوب مریشرون کره در ارک ققیری بنر ی کیری ت
اجکالی ،از آن قح عناتال محی زای انیانی ت محی زای طبیعی نام برفد مریشرود.
تلی عام ل مشتفکی که در قکامی اال مجکوعه نق
کان عامل یات اال که دارای قاع

ا ت قانون اای اال ت پاا اری اارل محری اعنری

شناخ قواع اال محی ت رعاا قانون ای ثاب
مفاعات کاملقف ت رالاقف باش الیم محی زای ،
ت گیا ان م اتمقف خوا

االاالی را به خود اختصراچ مرید ر
اک بف آن .رف چقر ر اارل شرناخ ت
بفای انیان،

بفای الااف جرانوران

بود.

شاخص ای عیکی ت قابل اجفا بفای قعفاف پاا اری تفاتانن ت از قجرارب میری ،منطقرهای ت
بیلالکییی می قوان بفای بومیالازی پیشفتته قفال شاخص ای زای محیطی در رف زمران
االتصاد نکود تلی آنچه میی اال آب اصییقفال عنصف در اارل محری االر ت بر تن آن
یچک ام از عفصه ای یاقی معنا ت مصهومی نر ارد ت در چفخرهای کره آب ت الرااف اجرزا
طبیع قشکیل مید ن  ،مه قفال الزمه ق اتم محی زای تجود قعادلی اال که باایتی
بیل قوانیل طبیعی اک بف نرزتالت آالرکانی ت رتتار رای م اخیره گفانره انیران بفقرفار ت
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م افا چفخه آب در طبیع بهگونهای باش که کروار برفای انیران ،اطکینران کراتی از
امکان زای الال در محی تفا

باش .

طیف تالی چنیل قعادلی ااجاب مینکاا که الیم محی زای بهعنوان اک مبنای پااه
ت تفا وز ای مطفح باش ت ب ال لحاظ ،در روز اختصاصری آب ،امنیر ذرذاای ت منراب
طبیعی نیز قبعی از قواع ت قروانیل اارل مبنرا ضرفتری االر ت درعریل را جنبره رای
اختصاصرری مختیصرری در رروز آب ت کشرراترزی ت منرراب طبیعرری بررا جررنس ت مصهرروم
محی زای  ،مقارنه ذیفقابلقصکیک دارن .
از الوی داگف انیان بهقب نیاز ای مختیف ت با اقکا به دان
ا ت ظفتی

بهصورت رتزمف ت میتکف ،االتع اد ا ت قابیی

ت ابرزاری کره در اختیرار دارد،
ای بالصعرل ت برالقو موجرود در

محی زن گی خود را مورد کن تکات ت بهف بفداری قفار مید  .مناب

یاقی نیرز بخشری از

اال بهف بفداری ا را قشکیل مید ن که بهقناالر شرفاا آبت رواای ت ما یر طبیعری،
دارای کیصی

ای مختیصری از یرب قج ا پرذافی یرتن ؛ مقر ار براران الرالیانه در رف

الفزمینی ک تبی

ع د ثابتی االر  ،رشر ارک درخر قرا رالری ن بره شرفاا مناالر

بهف بفداری به چن ال الا زمان نیاز دارد ت ااجاد خراکی بره ضرخام ارک الرانتیمترف از
النگ مادری به چن ص الا میانجام .
شاخه ای مختیصی از عیوم بشفی ،اال ق رت را تفا

الاختهان که ضور ت دخال انیران

در طبیع ت بهف بفداری ات از داراای ای طبیعی زمیل ،به الکتی

اا شود کره نیاز رای

انیانی مفقص شود ،قخفا بیهرود ای صرورت نگیرفد ت زمینره بازالرازی ت ققوار شرفاا
ضفتری بفای زای الااف جانوران ت گیا ان نیز مهیا باش  .در شفااطی که انیان عریت برف
ف خود بفای بهف بفداری از ثفتت زمیل ،به رعاا

قروق گیا ران ت جرانوران داگرف نیرز

پاابن باش ت اال قوق ،مصون از تشار ا ت زااد خوا ی ا باش  .قنروی زایرتی کره عامرل
بقا ت گیتفش االتصاد درال ت پاا ار انیان از زمیل اال  ،بهصورقی قانونمنر  ،موجبرات
قعامیی اقتصادی ت الال بیل انیان ت بوم را تفا

میالازد .نقص در اال قعامرل بره کرا

مصونی الفزمیل در قبا عوامرل مخرفب یرات ت در نهاار الیرتی ت زتا آبرادانی را
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میانجام  .بنابفاال د ر ف نوی الگوای که در وز آب ت کشاترزی ت مناب طبیعی طفا ی ت
اجفا شود ،پاا ارالازی قعامل بیل انیان ت بوم ازجکیه ضفترت ای االاالی اال  .آموز ای
االیمی ،اال نوی قعامل را قعامل امان م ار مینام که بف االاس آن رابطرهای صرحی بریل
انیان ت طبیع االتوار میشود ت صز یات ت قک ن جامعه بشفی را امکانپذاف میالازد.
 -9بهرهبرداری بهینه و عالمانه از نعمـتهـای الهـی (آب ،خـاک ،هـوا ،گیاهـان،
جانوران  )...برای کاربریهای کشاورزی ،صنعت ،بازرگانی و خـدمات در چـارچوب
توان بومشناختی کشور
ب تن شک در قعامل انیان ت بوم ،اکی از رخ اد اای که الزمه ادامه
بهصورت تطفی با انیان کفا اال  .قأمیل نیاز را ت خواالر

یات انیران االر ت

رای طبیعری ات از موا ر ت

نعکاقی اال که خ اتن بفای ات در زمیل مهیا الاخته اال  .اما ضفترت پف یز از االرفاس در
االتصاد از بفکات زمیل که عقل ت معفت  ،ف دت بف اال ضفترت گروا انر  ،ازجکیره مبرانی
مؤثف در امف بهف بفداری از مناب موجود در طبیع ت نعک

ای نازله ی پفتردگار برف زمریل

اال .
الفزمیل پهناتر اافان برا اقیری را ت زارف اقیری رای گونراگون از خشرکقرفال اراضری قرا
الفالرربزقفال نقرراط قح ر قررأثیف میررزان نررزتالت آالررکانی ،ارقصررای از الررط آب ررای آزاد،
پیتیتبین ی ا ،ش ت قاب
متنوی ،بفخوردار از ظفتی

نور خورشی  ،طو رتز ،کیصیر آبتخراک ت پوشر

گیرا ی

ای بالقو ت بالصعیی میباش  .االتصاد ارا بهرف برفداری بهینره از

اال االتع اد ا میتیزم شناخ صحی قواناای اای اال که در پهنه ای آبت واای کشرور
تجود دارد .اال قواناای ا که اصطی ا مناب طبیعی قج ا شون ) نامی

میشون  .برهتارژ

جنگل ا ت مفاق ت نحو االتصاد از آنها در تقه االیمی ت قانون االاالری جکهروری االریمی
اافان جااگا قعفاف ش ای دارد.
طبف اصل  15قانون االاالی ،زمیل ای موات اا ر ا ش  ،دراا ا ،درااچه را ،رتدخانره را ت
الااف آب ای عکومی ،کو ا ،در ا ،جنگل ا ،نیزار ا ،بیشه ای طبیعی ،مفاقعی کره رفا
نیی

ت کگی بخشی از مناب ت نعک

ای الهری یرتن  ،برهعنروان انصرا ت ثرفتت رای
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عکومی شکفد ش ان که در اختیار کوم االیمی اال قا بف طبف مصال عامه نیب به
آنها عکل نکاا ت قفقی ت قصصیل االتصاد از فاک را

به قانون محو نکود اال .

در الگوی االیمی اافانی پیشفت  ،ب تن بهف برفداری بهینره از منراب ت نعکر

رای الهری،

نکیقوان به پاا اری یچ اک از اق امات ت قحقف یچ اک از ا اس در وز رای مختیرف،
امی ی داش زافا اال مناب بیتف یات یتن ت صر مه دار ن آن ،ادامره یرات انیران،
جانوران ت گیا ان را مواجه با خطف میالازد .بنا بره تفمراا

مقرام معظر ر برفی « صرز

مناب طبیعی از قبیل جنگل ا ت مفاق اک میئیه قجکیقی نیی  ،بیکه اک میئیه یراقی
اال

ت از اتلوا

ای قوالعه پاا ار اال  .قوالعهااتتگی پاا ار ف کشوری به قوالرعه اراتتل

مناب در اختیار اال که اکی از مناب مه در اختیار ،جنگل ا ت مفاق اال » .با قوجره بره
شفاا اقییکی گوناگونی که کشور اافان از آن بفخوردار اال  ،بهف بفداری از اال منراب نیرز
باایتی از اصو ت ضواب خاچ خود قبعی نکاا ت فگونره بریقروجهی بره اارل اصرو ت
بهف بفداری نابخفدانه ،بهمنزله کصفان نعک
موا

ای الهی اال ت موج محفتم مان ن جامعه از

یات اال .

 -9ارتقاء شرایط زندگی و درآمد تولیدکننـدگان بـا مشـارکت و رعایـت حقـوق
اجتماعی ،آزادی و کرامت آنان
تقف مالی ،الیم رتان ت ااکان آدمی را در معفض خطف قفار مید ر ت ات را از طری میریف
تطفی خوا

باز میدارد .ذیبه بف تقف نیاز به مهارت ای خاچ دارد ت بهکرارگیفی صرحی

اال مهارت ا در ادار امور جامعه میقوان به کا

قأثیفات اارل عامرل منصری در زنر گی

مفدم منجف گفدد .تقف ذذاای اکی از جیو ای بارز اال پ ا

در جوام بشرفی ت نشرانی از

ع م پیشفت به شکار میرتد ت پااه ت االاس بفتنرت از آن ،چگونگی العی ت قیش مرا در
راالتای رت اال پ ا

اال .

بن  12اصل الوم قانون االاالی جکهوری االیمی اافان ،پیرازی اقتصادی صحی ت عادالنه
بف طبف ضواب االیمی جه ااجاد رتا ت رت تقف ت بفطفس الاختل ف نوی محفتمیر در
زمینه ای قغذاه را جز تظااف دتل میدان ت انجام اال تظیصه را ازجکیه را ای رالری ن
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به قی ت ع

ت االتقی الیاالی ت اقتصرادی ت اجتکراعی ت تف نگری ت کبیرتگی میری

بفمی شکفد.
ف چن تقف اک پ ا

چن بع ی االر ت قحر قرأثیف مجکوعرهای از شرفاا اجتکراعی،

تف نگری ،اقتصررادی ت الیاالری قررفار دارد امرا در اانکرره تجرود زمینرره رای مناالر بررفای
تعالی

ای کشاترزی ت بهف بفداری صحی از اال زمینه ا میقوان به رت تقرف ت گفالرنگی

ککک نکاا قفدا ی نیی  .اال اق ام در مورد کییه اقشار جامعه بهطور عرام ت در خصروچ
رتالتائیان ت کشاترزان بهطور خاچ تاج معنا اال ت به عبارقی فک به الک کشاترزی
پیشفتته ،اکی از نقاط مه

فک الیاال

پیشفتته ،ضکل بهف گیفی از موا

رای مبرارز برا تقرف االر زارفا در کشراترزی

الهی ،پاا اری محی زای ت مناب طبیعی نیز قضکیل

ت بهبود زن گی ت درآم قولی کنن گان بهعنوان اکی از باا ای االاالی در الیاالر گرذاری
ا ت بفنامهرازی ا جااگا مناال

خود را پی ا میکن  .رتشل اال کره ضرور ت مشرارک

تعررا قولی کننر گان ،در جامعرره کشرراترزی ت منرراطف رتالررتاای ،شررفط االاالرری موتقیر
الیاال

ا ت بفنامه ای مناال بفای بهبود زن گی ت درآم آنان اال ت اال شرفط نگرامی

قحقف میااب که نیب

به قروق ،آزادی ت کفامر قولی کننر گان آنگونره کره در شرأن

انیانی آنان اال قعه ت قوجه کاتی تفا

شود.

 -1ارتقاء امنیت غذایی و بهبود سالمت جامعه با اتکا بـه تولیـد پایـدار و کـاربرد
فناوریهای نوین
امنی

ذذاای ،اصطی ی اال که در االناد باالدالتی نظیف الیاال

ای کیی نظام در زمینه

کشاترزی ت الن چش ان از ت قوانیل بفنامه مورد االتصاد قفار گفتته ت عبارت اال از امکان
دالتفالی قکام مفدم به ذذای کاتی ،در قکام اتقات ،بهمنظور زن گی الرال ت تعرا  .امنیر
ذذاای تظیصهای اال که که دتل

دارن تارغ از اانکه اال ذذا از چره طفارف ت

ا بف عه

منبعی داخیی ت خارجی) قأمیل شود ت فاک از کشرور ای جهران بره تفاخرور امکانرات ت
قواناای ای خود ،الیاال

ای خاصی را در اال زمینره بفمریگزاننر  .در اارل الیاالر

شاخص ای ککی ت کیصی که نشان مید

را،

ذذای کاتی اعنی چه ت شیو دالتفالی ف اک
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از آ اد جکعی کشور به اال ذذا چگونه اال قعییل میشرود .کچنریل بخر
الیم جامعه موکو به االتصاد از ذذای الال اال که

بزرگری از

از یب کیصیر مرواد ذرذاای

از یب قفکی مواد مختیف ،دارای ضواب شناخته ش

ت پذافتته ش

عیکیباش .

قأمیل ذذای کاتی ت الال بفای جکعی کشور صفتا از مناب ذیفداخیی نه مککرل االر نره
معقو  ،زافا اتال کشاترزی کشور دارای قابیی
اال زمینه نق

ای بالصعل ت بالقو ای اال که مریقوانر در

ات را ااصا نکاا  ،ثانیا بنابف بن الیزد

جکهوری االیمی اافان موظف اال

از اصل الوم قانون االاالری ،دتلر

که امکانات خود را در امور مختیصری ازجکیره قرأمیل

خودکصاای در کشاترزی به کاربفد قرا بره قیر ت عر

ت االرتقی الیاالری ت اقتصرادی ت

اجتکاعی ت تف نگی ت کبیتگی میی ناال شود .ثالرا مجکوعه آگا ی ای عیکری ت اجفااری
کشور ت بفرالی ای کهجانبهای که در رابطه با الیاال

ای کیی ی بخ

آب ت کشراترزی

قاکنون مورد بهف بفداری قفار گفتته قأمیل امنی ذذاای با اقکا بف قوان قولیر داخیری را در
ا ی کیری نظرام ت بفخرورداری جامعره اافانری از الریم ت امنیر ذرذاای را

ص ر الیاال

بهعنوان اکی از بن ای مه الن چش ان از قفار داد اال  .لرذا موضروی امنیر ذرذاای ت
الیم جامعه کوار باایتی بهعنوان اکری از مبرانی قر تال الگروی پیشرفت کشراترزی
م نظف باش .
 -1حفظ و گسترش سرسبزی عرصههای مختلف کشور بهمنظـور کـاهش بالیـای
طبیعی ،تداوم حیات ،تأمین امنیت خاطر و نشاط جامعه
بیاای طبیعی مانن الیل ا ،بفخاال رازگفد ا ،طوتان ای شل ،تفت نشیر درااچره را،
خشکی چشکهالار ا ،مفگ رتدخانه ا ،شور ش ن اراضی ت نظااف آن .عکوما ناشری از تقرف ت
نابودی پوش
در م افا

گیا ی در عفصه جنگل ا ،مفاق  ،بیشه ا ت بوقهزار ا ت رتتار ای ذیفاصرولی
خاک ای زراعی االر  .خطرفات اصرل از چنریل پ ار

ناخواالته جکعی

ا ت تشار بف مناب طبیعی منجف ش

راای بره جابجراای

ت در شرفاا بحفانری مریقوانر قرا

القوط ت انقرفاض پااره رای قکر ن در منراطف مختیرف ادامره اابر  .از داگرف الرو قر بیف ت
دتران اشی در شیو م افا نزتالت آالکانی ت بهف بفداری اصولی از مناب خراک ت ققوار
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پوش

گیا ی ،عامل مهکی در گیتفش الفالبزی کشور ت صز محری زایر در شرفاا

مختیف آبت واای اال .
قجفبیات دافانهای در وز ای آبخیز تجود دارد کره نشران مرید ر برهمروازات صرز ت
گیتفش پوش

گیا ی ،زمینه ا ت شفاا الزم بفای ااجاد ت قوالعه آبرادی را ت در نهاار

آبادانی الفزمیل تفا

میشود ت در مییف اال اق امات ،دامنه خیارات به قأالییراقی نظیرف

ال ا ت شبکه ای آبفالانی ت آبیاری ،نوا ی صنعتی ت منراطف میرکونی کرا
اطکینان بفای بفخورداری جکعی

کشور از روای پراک اترزاا

ت ضرفا

مریاابر  .ذخرااف متنروی

ینتیکی کشور نیز اکی از آن اال که در اقیی ای مختیف از کو یتان قا کواف میقوان با
صاظ ت قوالعه رتاشگا گونه ای بیشرکاری از گیا ران ،بره صرورقی درازمر ت ت پاار ار،
به لحاظ طبیعی ت

الفالبزی کشور را،

از جنبه رای اقتصرادی ،بره نحروی شاایرته

بهبود بخشی  .به عبارقی تارغ از الااف مبانی اختصاصی در وز آب ،امنی ذذاای ت منراب
طبیعی ،کیل مبنا بهقنهاای قادر اال

عفصره را برفای مجکوعره تعالیر

رای اقتصرادی،

زای محیطی ،اجتکاعی ت تف نگی کوار الازد.
رش پاا ار ت باثبات در زمینه ای کشاترزی ،آب ت مناب طبیعری ،موجبرات تترور نعکر ت
قأمیل امنی خاطف مفدم را از یب دالتفالی به نیاز ای االاالی آنان تفا
کیل موضوی به کا

التهابات ت قن

مریالرازد کره

ای تفدی ت گفت ی در جامعه ککرک مرینکاار ت

التی را در جامعه الب میشود که بهطورکیی نشاط اجتکاعی قیقی میشود ت اارل نشراط
ناشی از دت تاژگی خاچ اال اکری قرأثیفی کره از الرفزن گی ت آبرادی باذرات ت مرزاری ت
جنگل ا ت مفاق

اصل میشود ت داگفی آثاری کره دالتفالری الراد ت گیرتفد بره مرواد

ذذاای قاز ت تفاتری ش

در رتتار مفدم به تجود میآترد.

 -0سازگاری پویا و پایدار با شرایط اقلیم خشک و نیمهخشک کشور و مقابلـه بـا
اثرات تغییرات اقلیمی از طریق تولید و پیوند فناوریهای نوین و بومی مورد نیاز
کشور در اقالی خشک ت نیکهخشک قفار دارد ت اکرف منراطف برا

بی

از  35درص میا

پ ا

خشکی ت خشکیالی مواجه میباشن  .اافانیان در قفتن گذشته با اب ای تناتری رای
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مناال نظیف ا اث قنات ،قأالییات بهرف برفداری ت مر افا آب ت بهرف برفداری بهینره از
مح تد در مناطف خشک ت نیکهخشک کشور قوانیرتن

مناب طبیعی قج ا شون

رزاران

الا با اال شفاا اقییکی الازگاری تعا داشته باشن ت ذذای االاالی مورد نیراز جامعره را
قولی نکاان  .متأالصانه در نی قفن گذشته قابیی

ا ت مح تدا

رای اقییکری کشرور مرورد

ذصی قفار گفت ت در ارققا آگا ی جامعه ،قولی تناتری ای مناال ت الیاال گرذاری الزم
کوقا ی به عکل آم .
بهعیت قغییفات اقییکی در الط جهان که عک قا ناشی از قخفار محری زایر ت منراب
طبیعی اال ت قوالعه صنعتی که بف محور االتصاد از الوخ

ای تیییی ت قولیر گاز رای

گیخانهای نظیف دیاکیی کفبل ،متان ت دیاکیی نیتفتین االر  ،باعرب گرفم شر ن کرف
زمیل ت در نتیجه اتزاا

میزان ذتب ش ن کرو رای اخری ،اخچرا رای طبیعری ،تقروی

طوتان ا ت الییب ای گیتفد در الط جهان ش

ت در بییاری از مناطف جهان ازجکیره

میزان بارن گی ت گیتفش پ ا

اال  .لذا ضرفتری

اافان موج

کا

خشکیالی گفدا

اال با آموزش عکومی ،قولی تناتری رای ج ار ت بهرف گیرفی از دانر
چال

برومی برا اارل

ا مقابیه الزم به عکل آترا ت یات ت قک ن شهف ا ت مناطف مختیف کشور را صرز

نکاای .
 -8صادرات با توجه به مزایای رقابتی محصوالت و خدمات فنی و مهندسی
الفمااهگذاری ت مشارک

بخ

خصوصری در قولیر محصروالت کشراترزی نظیرف گیا ران

دارتئی ،انوای میو  ،البزاجات ت کچنیل خر مات ت تنراتری رای گونراگون در اارل روز
میقوان با قوجه به مزااای رقابتی آنها منجف به قوالعه صرادرات در الرط منطقره ت جهران
شود .ضور دائکی بخ

خصوصی اافان در بازار ای خارجی با بهف بفداری از مزااای قنروی

اقییکی کشور در قولی محصوالت گوناگون ت قوان عیکی دانشگا ا ت مؤالیات پژت شری در
اال وز عیت بف ارققا میتکف االتان ارد ای ناظف بف قولی ت خ مات تنری ت مهن الری در
داخل ،عامیی موثف در قوالعه قوان اقتصادی ت صز ت گیتفش رتاب بفتنمرفزی کشرور در
زمینه ای مختیف میباش .
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ذکف اال نکته ضفتری اال که اکی از موجبات پیشفت عیکی ت تنی در اال وز  ،ضرور
در عفصره بازار ررای جهررانی االر ت از ااررل ر گررذر امکرران ارققررا االررتان ارد ای میرری در
زمینه ای مختیف ازجکیه مصفس بهینه آب ت الرااف عوامرل قولیر ت ارققرا ککری ت کیصری
عکیکفد ا قیهیل میشود.
 -0استقرار جمعیت متناسب با منابع خدادادی ،شرایط اقلیمی و آمایش سرزمینی
م افا

جابجاای جکعی

رتن ی اال که قح

قأثیف عوامل مختیرف قرفار دارد ت در بریل

اال عوامل ،خشکی الفزمیل ت مح تدا مناب آب ،تفالاا

خاک ت قخفا زای بروم را

از ا کی باالای بفخوردارن  .در الگوی االریمی اافانری پیشرفت  ،مجکوعره الیاالر

را ت

رتتار ا باایتی دارای الک ت الروای باشر کره بره االرتقفار متروازن جکعیر برف االراس
ظفتی
م افا

ای موجود ت قابیی

ای بالقو نقاط مختیف ککک نکاا .

کا نگ در وز آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی اکی از را کار رای

طبیعی بفای قجهیز مناطقی اال که تاق بفخورداری یتن اا در بفخورداری مح تدی به
الف میبفن  .فچن در چنیل مواردی االتصاد از کاا
الیاال

ای مناال

ای دتلتی در اتلوا قفار دارد امرا

جکعیتی باعب میشود کره مشرارک ت ککراری ت میرئولی پرذافی

مفدم بفای صز ،قککیل ت قوالعه ت بهف بفداری از منراطف نوآبراد ت رعاار اعتر ا تنری ت
اقتصررادی در منرراطف آبرراد ،امکرران عکررل ااب ر ت تشررار جکعی ر بررف منرراطقی کرره دارای
بفخورداری ای متوال اا نیبتا مح تد یتن کا
مورد مناطف خشک ت ک جکعی

اابر  .اارل موضروی برهخصروچ در

نظیف شفق ت جنوب ت مفکز کشور ائز ا کیر االر  .برا

اصروال گرفاا
ا
قوجه به امکان بهف گیفی از شیو رای بیریار پیشرفتته قولیر ،
تناتری ای نوال ت قولی دان بنیران کره بتوانر در چهرارچوب الیاالر

بره الرک

را ت را بفد رای

آمااشی  ،شرفاا ت زمینره االرتقفار جکعیر مولر را برفای االرتصاد از منراب خر ادادی ت
قابیی

ای اقییکی در چنیل مناطقی تفا

الازد ،باایتی بهعنوان اکی از مبانی االاالی در

وز آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی دا

11

شود ،بهنحویکره الرفراز جکعیر
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شاذل ت تابیته به اال وز  ،به الااف وز ا قأثیفی منصی در رتن قولیر ات مرورد انتظرار
ن اشته باش ت به اقتصادی مان ن قولی در اال وز نیز ککک نکاا .
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پیشنهادات ارائه شده در نشستهای اندیشکده در مورد تدوین الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت حوزه آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی

مقدمه
ر بف معظ انقیب االیمی در نخیتیل نشی ان اشه رای را برفدی برا موضروی «الگروی
االیمی اافانی پیشفت » تفمودن  :اال الگو ،نقشه جام اال  ،به ما میگوار کره بره کر ام
طفس ،به ک ام الک  ،بفای ک ام

س دارا

فک میکنی  .طبعا  ...تضعی مطیوب باار

قصواف شود ت چگونگی رالی ن از تض موجود به آن تض مطیوب

باایرتی بیران شرود.

کچنیل ااشان به اال مطی اشار داشتن که اگف ما قوانیتی به و ت قو الهی ،در ارک
تفاان معقو  ،به الگوی قوالعه االیمی -اافانی پیشفت دال پی ا کنری  ،اارل ارک الرن
باالدالررتی خوا ر بررود نی رب برره کرره االررناد بفنامررهای کشررور ت چش ر ان ر از کشررور ت
الیاال گذاری ای کشور .اعنی تی چش انر از ای بییر الراله ت د الراله کره در آانر
ق تال خوا
الیاال

ش  ،باا بف االاس اال الگو ق تال شود ،الیاال گذاری اای که خوا

ش -

ای کین کشور -باا از اارل الگرو پیرفتی کنر ت در درتن اارل الگرو بگنجر  .در

خصوچ عفصه ای پیشفت

نیز تفمودنر عفصره رای اارل پیشرفت را برهطرورکیی باار

مشخص کنی  .چهار عفصه االاالی تجود دارد ،کره عفصره زنر گی – کره شرامل عر ال ت
امنی ت کوم ت رتا ت اال چیز ا میشود – اکی از اال چهار عفصره االر  ...در درجره
ات پیشفت

در عفصه تکف اال  ...عفصه دتم ،عفصه عی اال  ...عفصه الوم ،عفصه زن گی

اال  ...که چیز اای که در زن گی اک جامعه به عنوان میائل االاالری ت خطروط االاالری
مطفح اال  ،در کیل عنوان «عفصه زن گی» میگنج  ،مررل امنیر  ،مررل عر ال  ،مررل
رتا  ،مرل االتقی  ،مرل عزت میی ،مرل آزادی ،مرل قعاتن ،مرل کوم  ... .عفصه چهرارم
– که از که اانها مه قف اال ت رتح که اانهاال  -پیشفت در عفصه معنوا االر  .مرا
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باایتی اال الگو را جوری قنظی کنی که نتیجه آن اال باش که جامعه اافانی ما به الرک
معنوا بیشتف پی

بفتد.

گفت کشاترزی ت منراب طبیعری مفکرز کره از ات آذرمرا الرا  1939بره ان اشرک

آب،

محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی قغیف الاختار اات  ،از اتاال قیفمرا الرا 1931
کار خود را آذاز نکود ت با قکیه بف اال موضوی که پیشفت در وز کشراترزی ،آب ت منراب
طبیعی ت محی زای

نق

تاژ ای در پیشفت

کهجانبه کشور دارد ،در طی نره نشیر

قخصصی در الا  31قا  39مبا ب مهکی را موردقوجه قفار داد االر  .ازجکیره در براب
خطوط را نکای کیی که در ق تال الگوی پیشفت اا قبییل جااگرا اارل روز در الگروی
االیمی اافانی پیشفت باایتی م نظف قفار گیفد ،بفرالری ت قبراد نظف راای را انجرام داد
اال  .اال گزارش در بفگیفن

ای مذکور در زمینه خطوط را نکای

نتااج اصل از نشی

ق تال الگوی پیشفت در وز آب ،محی زای  ،امنی ذذاای ت مناب طبیعی میباش .
نکاتی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در اصل دتم قانون االاالی «االتصاد از عیوم ت تنون ت قجارب پیشرفتته بشرفی ت قریش در
پیشبفد آنها» بهعنوان اکی از را ای قأمیل قی ت ع
اجتکاعی ت تف نگی ت کبیتگی میی قعییل گفدا
بف اتزاا

ت االتقی الیاالری ت اقتصرادی ت

اال ت در اصل چهل ت الروم «قأکیر

قولی ات کشاترزی ،دامی ت صنعتی که نیاز ای عکومی را قأمیل کنر ت کشرور را

به مف یه خودکصاای بفالان ت از تابیتگی بف ان » بهعنوان اکی از ضواب  3گانه که اقتصاد
جکهوری االیمی اافان بف آنها االتوار میشود ،ذکف ش
اصل پنجا

اال .

اال موضوی مه را قبییل میکن که « صاظ محی زای که نیل ای بعر

باا در آن یات اجتکاعی رتبه رش ی داشرته باشرن  ،تظیصره عکرومی قیقری مری گرفدد.
ازاالرت تعالی

ای اقتصادی ت ذیف آنکه با آلودگی محی زای اا قخفا ذیفقابل جبرفان

آن میزمه پی ا کن  ،مکنوی اال ».
اصل چهل ت پنج

نیز به اال موضوی االاالی قأکی دارد که «زمیل ای موات اا ر ا شر ،

معادن ،دراا ا ،درااچه ا ،رتدخانه ا ت الااف آب رای عکرومی ،کرو را ،در را ،جنگرل را،
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نیزار ا ،بیشه ای طبیعی ،مفاقعی که فا نییر  ...ازجکیره انصرا ت ثرفتت رای عکرومی
محیوب ش

که در اختیار کوم االیمی اال قا بف طبف مصال عامره نیرب بره آنهرا

عکل نکاا » ،قوجه به اال اصو  ،الزاماقی را که در ق تال الگوی االریمی اافانری پیشرفت
در وز آب ،محی زای  ،کشاترزی ت مناب طبیعی دارای ا کی خاچ االر بره دالر
مید .
پیشنهادات در نشستهای اندیشکده
در نشی

ای عیکی ت قخصصی ان اشک

در طی الرا رای مختیرف ،مرواردی برهعنروان

خطوط را نکا بفای ق تال الگوی پیشفت در وز اختصاصری مطرفح گفدار

االر کره

بهاختصار به آنها اشار میشود.
 .1بهتف اال ابت ا قیش ان اشکن ان بف اال امف االتوار باش که الگوی پیشفت منبعب از
قانون االاالی قنظی ت پس از آن الگوی اختصاصی نوشته شود.
 .2الگوی پیشفت کشاترزی باا قصاتت االاالی با بفنامره رای معکرو ت متعرارس کشرور
داشته باش ت از ضفترت ای ق تال الگو
 .9به دلیل ارقباط بخ

کیل قصاتت ای االاالی اال .

کشاترزی ت مناب طبیعی با مبانی عقی قی ،اارل بخر

جااگرا

تاژ ای در الگوی پیشفت کشور دارد.
 .1بفای دالتیابی به الگوی مناال پیشفت  ،شناخ کاتی از اله دالرته بحرفان ناشری از
تناتری ،بحفان ناشی از ککفانی ب دتلتکفدان ت م افا نادرال مناب ت بحفان ناشی از
زن گی مصفسگفای اتفاطی ضفتری اال .
 .5در الگوی االیمی اافانری پیشرفت  ،قوالرعه پاار ار کشراترزی ت مر افا

بهینره آب،

محی زای ت مناب طبیعی باایتی قضکیل شود.
 .6در قنظی الگوی االیمی اافانری پیشرفت  ،باایرتی محورار محری زایر  ،امنیر
ذذاای ،آب ت مناب طبیعی موردقوجه قفار گیفد.
 .7اگف الگوی االیمی اافانی پیشفت با فکتی مبتنری برف ککرا ت معنوار ت ارزش را،
نتااج مورد انتظار را در کل جامعه ت در که ابعاد اجتکاعی ،اقتصرادی ت الیاالری برفآترد
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کن  ،جامعه کشاترزی نیز از کیل فک مبتنی بف ککا ت معنوا ت ارزش ا بفخروردار
ش

ت بهقب آن ،نتااج مورد انتظار در قأمیل امنی ذذاای را بفآترد میالازد.

 .8در تفآان قوالعه ت بهعنوان اکی از موارد مه چهارچوب نظفی پیشرفت کشراترزی ت
م افا صحی مناب  ،باایتی به اصال کشاترز ت بهف بفدار قوجه شود ت در ق تال الگو به
انیان بهعنوان عامل اصیی نگفایته شود.
 .3در الگوی پیشفت  ،باایتی نابفابفی ا ت اختیتات درآم ت منزل کشراترزان ت جوامر
رتالتاای با الااف گفت ای اجتکاعی قع ال شود ،امنی الفمااهگذاری ت اجتکاعی اترزاا
ااب  ،کار کشاترزی ت قولی بهعنوان اک ارزش قیقری شرود ،الرط رترا جامعره رتالرتاای
بهبررود ااب ر ت در بازمهن الرری م ر افا پیشررفت در منرراطف رتالررتاای ت کشرراترزی ،از
قجفبه ای م افا مبتنی بف جوام محیی ،کیاری ،ک لی ت کنواای االتصاد شود.
 .16بفای رالی ن به الگوای که انیان در آن محور اال ت کارکفد رای خراچ خرودش را
دارد ،با لحاظ کفدن مناب پااه ،دان
بفای نظاممن کفدن تعالی

ت انیان باایتی از مهن الیالازی در ابعراد مختیرف

ا االتصاد نکود.

 .11پیشرفت در الگرروی االریمی اافانرری مبتنرری برف را بفد رراای االر کره بررف االرراس
مأمورا

ای بخ

ای مختیف ت قحییل ای محیطی ت منبعب از ارزش ا محقف خوا ر

ش .
 .12در ق تال الگوی پیشفت باا اتلوا

را ،ا ر اس اصریی ت تفعری ت نیاز رای آانر

جامعه مشخص باش .
 .19با ق تال الگوی االیمی اافانی پیشفت باایتی امکان چار ان اشی بفای رل ت رتر
خأل ا ت قنگنا ای مفبوط به کل وز آب ،محی زای  ،کشراترزی ت منراب طبیعری بره
تجود آا .
 .11در الگوی پیشفت  ،دالتفالی قکام مفدم به ذذای کراتی ،در قکرام اتقرات ،برهمنظرور
زن گی الال  ،تعا ت شفاتتکن انه بهعنوان قعفاف مطیوب امنی ذذاای انتخاب شود.
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 .15در الگوی پیشفت  ،االتصاد درال از عی ت آان نگفی بهعنوان را بفد رای االاالری
موردقوجه کهجانبه باش .
 .16دالتیابی به الگوی االیمی اافانی پیشفت کشور ب تن پی بینی را ای مناال برفای
مقابیه ت پف یز از بحفان آب امکانپذاف نکیباش .
 .17درصورقیکه مناب آب کشور ت بهطورکیی نزتالت آالکانی بهخوبی ت به نحرو باایرته
م افا نشون  ،بحفان عظیکی تفارتی ما قفار خوا
مناال بفای م افا

گفت  .ب ال لحاظ باا ب انی الگوی

بهف تری بهینه ت اصولی مناب آب از مف یه قأمیل قا مصرفس آب در

بخ ر

ررای مختیررف کشرراترزی ،صررنع  ،شررفب ،به اش ر ت محرری زای ر چیی ر ت

ضکان

ای اجفاای بفای پیاد الازی ت رعاا دقیف اال الگو چگونه باا باش .

 .18پیوالتگی کهجانبه مناب مختیف آب در مناطف باالدال ت پائیلدالر  ،الرطحی ت
زافزمینی با اک اگف ت ذیفقابلقصکیک بودن اال مناب از مؤلصه ا ت میائیی کره در اقتصراد
آب ت شیو

ضور ت بهف بفداری انیان در عفصه مناب طبیعی ت بهطورکیی محری زایر

مطفح اال ااجاب مینکاا که م افا به پیوالته مناب آب در قعفاف ت طفا ی الگوی
پیشفت م نظف باش ت بفای دالتیابی به اال منظرور باایرتی تضرای مناالر برفای ترتد
رتاکفد ت ان اشه ای ج ا به مقوله « آب » تفا

شود ت میائل شکیی ت محترواای اارل

م افا قومم با

شناالاای ت الامان ی شون .

 .13بحفان تزاان

در خصوچ مناب آب زافزمینی ااجراب مرینکاار ضرکل ان اشره در

جه را اابی به الگوی م افا به پیوالته مناب آب ،بفنامره رای تارژ ای برفای نجرات
مناطف قح خطف ت بحفانی قهیه ت به اجفا درآا .
 .26زاف م

پیشفت آب در الگوی االیمی اافانی پیشفت باا برفای پاالرخ رتشرل بره

اال اله مورد طفا ی شود :چگونه آب بیشتف قولیر کنری ؟ چگونره مصرفس آب را بهینره
کنی ؟ چگونه از آب ای ذیفمتعارس االتصاد کنی ؟
 .21بفای الگوالازی باا قیکی از طفا ان الگو بکار گفتته شون  ،الگو باایتی ککی بفدار
باش ت پفتی ا به ع د ت رق طفا ی شون .
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 .22در الگوی االیمی اافانی پیشفت در بخ
مفبوط به کا

کشاترزی ت مناب طبیعی باایتی میرائل

تقف ت گفالنگی ،بیین منصی آب ت نشی اراضری در اثرف کرا

آب ای زافزمینی ،چال

ای محی زای

الرط

ت انفیی ،آموزش ای را بفدی ت تف نگالازی

مق ماقی بفای دالتیابی به الگو موردبفرالی کهجانبه ت اصولی قفار گیفد.
 .29در الگرروی پیشررفت باایررتی االررتصاد از تنرراتری ررای نرروال ،اتررزاا

بهررف تری ت

الفمااهگذاری مناال در امور قحقیرف ،آمروزش ت قرفتاج برهعنروان تفصر

رای االاالری

موردقوجه قفار گیفد.
 .21الگو نباا شعاری باش  ،باا ا اس اصیی ت تفعی آن مشخص باش ت دارای الییرت
نظاممن ی در خصوچ قصکیکات خیق ،جام نگف ت آان نگف باش .
 .25در الگو باایتی اتلوا

ا در زمینه قولی  ،صادرات ت تاردات ،را رای عکییراقی برفای

جه د ی به دالتگا ا ت نهاد ا ت اتف زمانی فک

ا مشخص باش .

 .26در الابقه دافانه کشاترزی اافان ،الگوی کشاترزی با الگوی م افا مناب آبتخراک
دارای کیوای ت رابطهای قنگاقنگ بود اال  ،تلی در ا

اضف الگوی مناالربی کره در

شفاا مختیف اقییکی ضکل پاالخگوای به نیاز ای مفقب برا خوداقکراای مرواد ذرذاای ت
صز محی زای

کشور ،م افا پاار ار خراک ت آب کشرور را ترفا

ن ارا ت باایتی در تفاان ق تال الگو چگونگی رت

نکاار در اختیرار

اال نارالاای موردقوجه قفار گیفد.

 .27قوجه به جنبه ای زای محیطی ت قیصیف مبا ب مفبوط به االتصاد رای قولیر ی ت
بهف ای زای محیطی ت لزتم پاا

دتر ای از تضرعی ت شرفاا منراب خراک کشرور ت

کچنیل دالتیابی به اک نقشه را بفای مر افا  ،صاظر ت بهرف برفداری پاار ار خراک
ازجکیه میائیی اال که باا در ق تال الگوی پیشفت لحاظ شود.
 .28مؤلصه ای اصیی ت کارکفدی که باایتی قکییف آنها در الگو رتشرل شرود عبارقنر از
الیاال خارجی ،الیاال داخیی ،جه گیفی اجتکاعی ،جه گیفی ای اقتصرادی کرین،
قعامل با خارا از کشور ،نق

دتل در بهف برفداری از منراب  ،نقر
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بهف بفداری از مناب  ،جه گیفی ای تناتری ،جه گیفی رای جغفاتیراای ،الیاالر

رای

بخشی.
 .23قبییل رابطه کامل ،شصاس ت الازن
الزامات االاالی ق تال الگوی پیشفت اال

بریل خرانوار کشراترز ،نهاد را ت دتلر ازجکیره
منظور از خانوار کشاترز کییه بهرف برفداران ت

قولی کنن گان در عفصه ای زراع  ،باذ اری ،دام ،طیور ،شییت ت آبزاان ،جنگل ،مفقر ت
نظااف آنها میباش ).
 .96قعامل کاتی ت پاا ار ت اثفبخ

بیل مناب پااه ،مناب

انیرانی ،منراب مرالی ،دانر ،

مهارت ت آگا ی ای تنی ت م افاتی باایتی در الگوی پیشفت
 .91شفاا بفای بهف گیفی از انگیز ا ت اراد ای الازن

نهادانه ت بفقفار باش .

ت قوالعه ظفتیر

را در میریف

قوالعه تناتری ،قککیل زنجیرف ارزش ت ارققرا بهرف تری ،گیرتفش کشراترزی صرنعتی ت
قوالعه مناب ت مزا

ای رقابتی باایتی در الگو کوار تفا
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باش .

