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راهنما و دستور العمل بهره برداری پایدار در کشاورزی

پیشگفتار

کوهستان زاگرس یکی از با ارزشترین مناطقایران است که به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی ،زمینشناسی-
اقلیم ،خاک ،پوششگیاهی و حیات وحش جانوری ،داراي ارزشهاي بي نظير تنوع زیستی همچون حضور بیش
از  2400گونه گیاهی و جانوری است.این منطقه از دیرباز مهد تمدن تاریخی و تنوع قومیایران بوده و بیش از
ده درصد جمعیت کشور که بیشتر روستایی و عشایر هستند ،را در خود جای داده است.
شیوه بهرهبرداری وابسته به طبیعت در زاگرس و تغییر کاربری اراضی در طول سالیان ،موجب تخریب
منابع طبیعی ،توسعه غیر اصولی و بهرهبرداری ناپایدار از منابع زیستی و طبیعی کوهستان زاگرس گردیده،
دربرخی موارد شرائط طبیعی و اکولوژیکی زیستگاههای موجود در منطقه به حدی تحت تأثیر عوامل ناپایداری
قرار گرفته که غیرقابل برگشت به شرائط تعادل میباشد .به طوریکه کشاورزی ناپایدار ،بهرهبرداری ناپایدار
از منابع آب ،مدیریت نادرست پسماند ،توسعه ناپایدار معادن و راههای ارتباطی ،آبزی پروری ناپایدار ،توسعه
شهری و روستایی ناپایدار از جمله آن است.
از مهمترین اهداف طرح "حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی" ،هم سو نمودن بهرهبرداری پایدار با حفاظت
از تنوع با شیوه مدیریت یکپارچه در سطح کوهستان زاگرس و فعالیت در بخشهای کشاورزی ،جنگلها ،مراتع،
آب ،پسماند ،توسعه زیرساختها و گردشگری میباشد که به صورت پایلوت در محدوده زاگرس مرکزی به
وسعت  3,100,000هکتار اجرا شده است.
فرایند برنامهریزی و مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی نیازمند به کارگیری ابزارهای متنوعی است که بر
ظرفیتها و پتانسیلهای موجود کوهستان مبتنی بوده و با استفاده از آن نیازهای مدیریتی در اجرای برنامه
حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی تامین گردد.این بسته ابزاری میبایست به درونیسازی توان
سرزمین و مالحظات تنوع زیستی در فرایند برنامهریزی و مدیریت کوهستان ،بهطور کاربردی کمک نماید ،از
طرفیاین برنامه باید بتواند نیازهای بخشهای بهره بردار و ذینفع کوهستان را نیز تامین و خط مشی توسعه
را بر اساس توان ذاتی طبیعت تعریف نماید .همچنین به کارگیریاین بسته ابزاری بایداین قابلیت را داشته باشد
که در دراز مدت با تامین نیازها ،زمینه جلوگیری از تخریب فزاینده کنونی تنوع زیستی منطقه را فراهم ساخته و
زمینه احیای اجزای تنوع زیستی بهویژه تنوع زیستگاهی را فراهم آورد .از مهمترین ابزارهای مدیریت زاگرس
مرکزی ،میتوان به برنامه تعیین توان اکولوژیک سرزمین با رعایت مالحظات و معیارهای اجتماعی-اقتصادی
اشاره نمود .بدین منظور در راستای تحقق اهداف برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی،
تدوین و اجرای "راهنماها و دستورالعملهای بهره برداریهای پایدار" ،در نظر گرفته شد ،تا با کاهش اثرات بر
شاخصهای تنوع زیستی ،بهتدریج روند ناپایدار فعالیتهای توسعه در منطقه به سمت پایداری حرکت کند.این
دستورالعملها قابل تعمیم به کل کوهستان زاگرس خواهد بود و با تصويب در مراجع ملي  ،ضمانت اجرايي
خواهد يافت.
راهنماها و دستورالعملهای بهرهبرداریهای پایدار از منابع طبیعی با تمرکز بر حفاظت از تنوع زیستی ،با
استناد به رهنمودهای دستورکار  ،21بسترهای قانونی و حقوقی ،اسناد پشتیبان ملی ،بین المللی و مطالعات
میدانی تهیه گردید .سپس با استفاده از تجربیات استانی (استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهکیلویه و
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بویراحمد و فارس) فعالیتهای عمده ناپایدار محدوده کوهستان زاگرس مرکزی شناسایی شدند .در گام بعدي
اثرات و تهدیدات زیست محیطی هر یک ازاین فعالیتها ،بر اجزای تنوعزیستی ،بررسی و مورد طبقهبندی قرار
گرفت و نهایتا راهکارها ،معیارها و ضوابط مورد نیاز جهت تنظیم و کنترل فعالیتهای توسعه و بهرهبرداری،
تدوین شد .به منظور بومیسازیاین راهنماها و دستورالعملها ،جلب مشارکت و دریافت نقطه نظرات نهادهای
دستاندرکار ،کارگاههایی در سطح استانی و ملی برگزار شد و نظرات ارزندهاین گروه در دستورالعمل نهایی
اعمال شد.
با توجه به تهدیدات زاگرس مرکزی ،راهنماها و دستورالعملهای زير تهیه شده است:
راهنما و دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل توسعه آبزی پروری پایدار در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل بهره برداری پایدار از جنگل در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل بهره برداری پایدار از منابع آب در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل بهرهبرداری پایدار از مرتع در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل توسعه کشاورزی پایدار در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل توسعه گردشگری پایدار در کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل مدیریت پسماند در جوامع روستایی کوهستان زاگرس مرکزی؛
راهنما و دستورالعمل مدیریت فاضالب در جوامع روستایی کوهستان زاگرس مرکزی؛
امید است با تصویباین دستورالعملها توسط مراجع ملی ،حمایت و پشتیبانی ذینفعان کلیدی از نحوه اجرای
آنها در تمامیبرنامهها و طرحهای توسعه؛ مالحظات حفاظت از تنوع زیستی و حفظ معیشت پایدار جوامع واقعی
وابسته به منابع حیاتیاین زیست بوم ،توسط مسئولین ،سیاستگذاران ،برنامهریزان و بهرهبرداران از منابع به
کارگرفته شود.
جـــا دارد از زحمات مشـــاوران محترم در تهیهاین دســـتورالعمل آقایان دکتر ســـعید ملماســـی ،مهندس
عســـگر علیزاده ،دکتر کامران پورمقدم ،دکتر شـــروان شـــعاعی ،دکتر ســـام حائری ،مهندس محمد شریفی
مقدم ،مهندس رضا درخشـــنده ،ســـرکار خانم دکتـــر رویا نزاکتی و خانم دكتر زهرا الهداد تشـــکر شـــود.
همچنین از نظـــرات علمیو تخصصی مدیران محترم اســـتانی ،فرمانـــداران ،بخشـــداران ،ذینفعان کلیدی و
جامعه محلی قدردانی میشـــود.
بیتردید این راهنما به عنوان اولین کوشش در گردآوری اسناد مربوط به بهره برداری پایدار کامل نیست،
مورد امتنان است نظرات سازنده و پیشنهادات خود را در خصوص ارتقایاین دستورالعمل در اختیار طرح
زاگرس قرار دهید.

شیرین ابولقاسمی
						            بهار ۱۳۹۴
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خالصه اجرایی

طراحی دستورالعمل کشاورزی پایدار در کوهستان مرکزی به عنوان راهنما و ابزار مديريتي برای چگونگی اقدام در بخش
کشاورزی برای به حداقل رساندن تاثيرات منفي بر محيط زيست همزمان با فراهم نمودن سودمندي در بخش کشاورزی
به عنوان بخشی از نظام توسعه در کوهستان زاگرس ،یک اقدام کلیدی و ناگزیر است .زیرا فشار بیش از حد بر اکوسیستم
کوهستان زاگرس مرکزی هر ساله باعث از بین رفتن میلیونها تن خاک و کاهش پوشش گیاهی در اثر چرای بیرویه و
کاربری نادرست اراضی شده است ،به نحویکه کوهستان زاگرس مرکزی دیگر نمیتواند نقش ذخیرهسازی آب را به خوبی
ایفا کرده و پیامد این روند ،تسریع فرآیند ذوب برف ،عدم تغذیه آبهای زیرزمینی ،سیالب ،خاکشویی و خارج شدن آب
از دسترس انسان ،خسارت اقتصادی و اجتماعی سنگین و کمبود آب در فصل خشکی است .مصرف بیرویه تکنولوژیهای
بیرونی ،آفتکشهای صنعتی و کودهای شیمیایی؛ بهرهبرداری بیرویه از منابع آب و خاک ،مصرف بیرویه انرژی ،تخریب
منابع طبیعی ،بههم زدن تعادل اکولوژی ،تخریب شدید خاک ،تخریب مراتع ،مسمومیت آب و خاک ،مقاومت عوامل
خسارتزا ،پایین بودن شاخص بهرهوری اقتصاد زیست محیطی ،بروز بیماریها و مسمویتهای انسانی و سایر مشکالت متعدد
ناشی از عدم همسو بودن فعالیتهای توسعه کشاورزی با تنوع زیستی و مسئولیتهای قانونی در کشور برای حفاظت محیط
زیست و همچنین بیانیه ششمین مجمع جهانی کنوانسیون تنوع زیستی که تاکید میکند همسوسازی حفاظت و بهرهبرداری
پایدار از تنوع زیستی در طرحها ،برنامهها و سیاستهای بخشی و بینبخشی میبایست تا حد ممکن و مقتضی محقق گردد و
تاکید خاص بر استراتژی ملی حفاظت از تنوع زیستی رشته کوه زاگرس به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستمهای کشور برای
ضرورت ارایه چارچوب برای همسوسازی نظام توسعه کشاورزی رایج متناسب با تنوع زیستی را ضروری مینماید.
کشاورزی پایدار ،نظام مديريت مبتنی بر اکوسیستم است که عالوه بر سودمندی اقتصادی و بازده تولیدی مزرعه ،درجه
اقتصادی حفاظت از اکوسیستم و به حداقل رساندن خسارت زیست محيطي را نيز مورد تاکید قرار میدهد .این نظام عنوان
استراتژی کلیدی در هزاره سوم برای همسوسازی توسعه کشاورزی با تنوع زیستی و معتقد به تولید سازگار با شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و ساختارهای اکوسیستم به منظور حفاظت و حمایت از تنوع زیستی است که از سال 1391در طرح
حفاظت از سیمای تنوع زیستی در زاگرس مرکزی به عنوان یک برنامه محوری انتخاب شده است.

ذینفعان و ذیربطان

ذینفعان شامل -1 :بهرهبرداران محلی در بخشهای مختلف مرتبط با کشاورزی و شامل دامنه وسیعی از بهرهبرداران کشاورزی
در بخشهای زراعت دیم ،زراعت آبی ،باغی دیم ،باغی آبی ،گیاهان دارویی ،شیالت و آبزیان ،دامداران ،پروشدهندگان زنبور
عسل و سایر فراوردههای دامی ،شیالتی و عشایر -.2وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و سازمان جهاد کشاورزی به
عنوان مجری بخش تولید ،سیاستگذار و تامینکننده خدمات ،ابزار ،فنون در بخشهای مختلف کشاورزی ،دامداری ،شیالت
و آبزیان و با توجه به مسئوليتهاي اجرايي و زيرمجموعه ادارات كل خود از جمله امور دام ،عشاير ،زراعت توليدات گياهي
و شيالت- 3سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی و اداره كل حفاظت محيط زيست استان به عنوان ناظر اصلي و
حافظ انفال و محيط زيست-4.سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان متولی و اداره کل منابع طبیعی در استانها به عنوان
مجری حقوقی برنامهها وسیاستهای ملی در بخش جنگل ،مرتع و اراضی ملی  -5وزارت نیرو و سازمان آبفا در استانها که
متولی حقوقی منابع آب در کشور را برعهده دارد  -6شوراهاي برنامهريزي استانهاي چهارگانه تحت پوشش پروژه ،شوراهاي
اسالمي محدودههاي پايلوت و تشكلهاي مردمنهاد و فنی مهندسی محلی به عنوان شبکههای غیردولتی محلی مجری برنامه
و ذيربطان شامل دستگاهها كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بايد در اجرايي شدن اين دستورالعمل نقش و مسئوليت خود
9
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را ايفا نمايند از جمله  -1وزارت کشور به عنوان متولی و به تبع آن استانداری و به تبع آن فرمانداری و بخشداری مناطق
هدف  -2سازمان امور عشایری و اداره كل عشایر استان  -3وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره كل تعاون ،كار و رفاه
 -4وزارت بازرگانی و اداره صنعت ،معدن و بازرگانی  -5سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی  -6ادارات كل ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايع دستي -7سازمان تعاون روستایی  -8سازمان شیالت ،دامپزشکی ،امور دام و سایر دستگاههای متولی
بخشهای و حرف وابسته به کشاورزی

فرایند تدوین دستورالعمل

این راهنما بر اساس نتایج ،سوابق اجرایی ،تجربیات میدانی ،بررسی اسناد ،مقررات و مفاد قانونی مرتبط با موضوع از جمله
 -1مفاد مرتبط در برنامه  5ساله پنجم و قانون افزایش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسالمی
 -2بررسی اسناد و مطالعات طرح زاگرس مرکزی درسازمان محیط زیست  -3بررسی اسناد و آمار جهاد کشاورزی  -4نتایج
واطالعات حاصل از بررسیهای میدانی در سایتهای طرح زاگرس مرکزی  -5نتایج کارگاههای هماندیشی باحضور ذینفعان
 -6نتایج واطالعات حاصل از اجرای برنامههای مشابه -7اسناد و دستورالعملهای جامع مرتبط با موضوع -8دستورالعملهای
موضوعی مرتبط با موضوع -9استانداردها و دستورالعملهای کلیدی بینالمللی مرتبط با موضوع – 10همکاری کارشناسان
در بخشهای اجرایی جهاد کشاورزی تهیه شده است.

خالصه دستورالعمل

با توجه به مخاطرات و مشکالت موجود در ارتباط بین توسعه بخش کشاورزی و محیط زیست در منطقه زاگرس مرکزی
و همچنین ساختار و نظام کشاورزی از نوع ساختار نوع سومی مبتنی بر کشاورزی رایج با ماهیت نظام توسعهای انتقال
تکنولوژی در منطقه زاگرس" ،کشاورزی پایدار" استراتژی اصلی برای حل مشکل و همسوسازی توسعه بخش کشاورزی با
تنوع زیستی در زاگرس مرکزی است .کشاورزی پایدار تمام مفاهیم مرتبط با قرارگیری مالحظات تنوع زیستی در توسعه
کشاورزی را داراست و این دستورالعمل به عنوان یک راهنما برای معرفی فرآیند و چگونگی استقرار برنامه کشاورزی پایدار در
کشاورزی محدوده زاگرس مرکزی بر اساس ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود ،شرایط محیطی ،مجموعه قوانین و مقررات
داخلی ،منابع و پتانسیلهای اداری و غیر اداری موجود است .نکته اصلی در این راهنما ،ارایه چارچوب اجرایی برای استقرار
برنامه کشاورزی پایدار براساس ساختار کشاورزی حاکم بر کوهستان زاگرس مرکزی است که براساس اصول ،الزامات ،مراحل
و گام اجرایی مبتنی بر مفاهیم و ماهیت نظام کشاورزی پایدار در این راهنما تشریح شده است .به عبارت دیگر آنچه که در
این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته ،ارایه خطوط اصلی و راهنما برای چگونگی برنامهریزی ،تصمیمگیری ،اقدام ،ارزیابی،
تثبیت و توسعه برنامه کشاورزی پایدار در شرایط خاص کشاورزی ایران و منطقه زاگرس مرکزی با توجه به تجربیات اجرا
شده در کشور ،قوانین ،مقررات و دستورالعملهای موجود است که در دو بخش ذیل تقسیمبندی شده است:
الف :خطوط کلیدی در سیاستهای اجرایی شامل -1:تغییر در مرز بندی کشاورزی با پهنهبندی مزارع کشاورزی در
قالب حوضههای زیستبومی مبتنی بر توان آب ،الیههای زیست محیطی ،منابع طبیعی و تعیین سناریوهای آستانه زیان
اقتصادی – زیست محیطی در طرحها و برنامههای توسعه کشاورزی بر اساس آمایش سرزمین -2تهیه و تدوین نقشهها و
الیههای اطالعات ،خطوط کلیدی ،نقشهها و اطالعات منابع پایه توسط ذینفعان اصلی جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،محیط
زیست ،وزارت نیرو و براساس موضع سایر ذیربطان و ذینفعان در قالب نقشههای حاصل از ارزیابی زیست محیطی منطقهای،
توان بیولوژیک پهنه ،شاخصهای اصلی زیست محیطی (محیط زیست) ،نقشههای آمایشی ،کاداستر اراضی ،حریم اراضی
10
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ملی ،مستثنیات و ( ...منابع طبیعی) ،توان هیدرولوژیک پهنه ،نقشه منابع آب و ( ...نیرو)  ،نقشههای الگوی کشت (جهاد
کشاورزی)-3تغییر در فرآیند برنامهریزی و تدوین برنامههای توسعه بر اساس مدلهای برنامهریزی مشارکتی سیستمی در
حوضه براساس اطالعات و منابع بند دوم با دخالت دادن اگاهانه تجربیات ،دانش ،نیازها و توقعات جوامع محلی در قالب یک
چارچوب منطقی با مشارکت (دولت ،تشکلها و جوامع محلی) -4استقرار نظام ملی گواهی ،پایش ،کنترل و استانداردسازی
فرآیند تولید در زیر بخشهای کشاورزی شامل  :الف) استانداردها و مقررات ایمنی غذایی ملی (استانداردهای کیفیت محصول
و ،)..ب) استانداردها و مقررات فرآیند تولید (عملیات صحیح کشاورزی ،ارگانیک و  ،)..ج) استانداردها و مقررات کیفیت تجاری
محصوالت ،د) استاندارد و مقررات بهداشت دامی و گیاهی ،قرنطینه و ه) مقررات و قوانین حاکمیت مصرف منابع (آب ،خاک،
ماشینآالت و انرژی).
ب :برنامههای اجرایی و یا طراحی برنامه اقدام :که بر مبنای سه الزام کلیدی22،شاخص 25 ،اصل اجرایی و  19گام
عملیاتی صورت میگیرد که در این راهنما به آنها اشاره شده و در جدول پیوست به صورت خالصه آورده شده است .نکته
اصلی برای استقرار برنامه کشاورزی پایدار به عنوان نظام کشاورزی سازگار با تنوع زیستی این است که هر گونه اقدام ،طرح
یا برنامه در بخش کشاورزی باید بر مبنای اصول مدیریت جامع تولید مبتنی برکشتبوم زراعی تهیه گردد .اصل کلیدی در
استقرار برنامه کشاورزی پایدار عبارت است از به حداکثر رساندن روابط بیولوژیک مطلوب در سیستم و به حداقلرساندن
استفاده از مواد و یا عملیاتی که این روابط را برهم میزند.
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جدول  -1خالصه برنامهها و دستورالعمل بهرهبرداری پایدار در کشاورزی
سیاستها ی اجرایی
پیشنیاز اصلی

سه اصل
کلیدی

مساحی و
پهنهبندی مزارع
کشاورزی در
قالب پهنههای
زیستبومی
برمینای منابع
اصلی طبیعی
و تعیین
سناریوهای
آستانه زیان
اقتصادی –
زیست محیطی
در محورهای
تولید در هر
بخش کشاورزی
براساس سه
اقدام ارزیابی
مشارکتی،
اسکن و آمایش
سرزمین

)1روابط بین
تمام بخشهای
یک سیستم
زراعی از
جمله کشاورز
و خانوار وی
و اجتماع به
صورت یک
سیستم و در
حال تعادل
دیده شود
)2توازن
بیولوژیکی در
سیستم به
عنوان کلید
برنامه توسعه
کشاورزی مورد
تاکید قرار
میگیرد .
)3ضرورت به
حداکثر رساندن
روابط بیولوژیک
مطلوب در
سیستم و به
حداقل رساندن
استفاده از مواد
و یاعملیاتی
که این روابط
را برهم میزند
در تمامی
طراحیها و
اقدامات باید
دیده شود

برنامه اجرایی

22مولفه اصلی

25الزام کلیدی در طراحی برنامه اقدام

 . 1توازن زیستبوم
 .2عدم آلودگی
شیمیایی صنعتی
در مزارع  .3آب و
خاک تمیز
 .4مدیریت
مزرعه بر مبنای
اگرواکوسیستم
 .5حفظ منابع
طبیعی
 .6حاصلخیزی باالی
خاک
 .7مدیریت
مخاطرات زیستی
در فعالیتهای
کشاورزی براساس
استانداردهای
زیستمحیطی
 .8احترام به فرهنگ
محلی وساختار
اجتماعی بهرهبردارن
 .9تامین نیازهای
محلی و تثبت
معیشت
 .10توانمندسازی
زنان و خانوارکشاورز
همراه با مردان
 .11ایفای نقش و
پایداری در مشارکت
محلی در برنامه
 . 12دخالت و
انطباق دانش بومی
و تجربیات
.13تضمین امنیت
و سالمت غذای
جامعه
.14تضمین شرایط
کاری حرفه ای
خوب برای کشاورز
 .15دسترسی و
ورود به بازار مناسب
و منصفانه.

1 .1انتخاب روشهای اصالحی ،کنترل و مدیریت
کشاورزی در پهنه به صورت مدیریت سیستمی جامع
تولید براساس استانداردها ،مقررات و تاکتیکهای
کشاورزی
2 .2استقرار برنامه سیال مونیتورینگ محلی
در فرایند نحلیل اگرواکوسیستم در قالب شبکه
سیال محلی و ثبت وتحلیل دادههای آمایشی در
مدلهای برنامهریزی الگوی کشت بر مینای ارزیابی
زیستبومی در هر منطقه (مدل فایو پیشنهاد
میشود)
3 .3طراحی برنامههای توانمندسازی ،ارتقای مهارت
ذینفعان ،انسجام سازمانی برای دخالت دانش و
تجربیات محلی جهت تثبیت و خودافزایی توانها
در قالب شبکههای مردمی برای مشارکت در تمامی
مراحل استقرار برنامه .
4 .4انتخاب اقدامات در مدیریت کشاورزی باید
بر مبنای معیار کلیدی" آستانه اقتصادکشاورزی-
اکوسیستم" در قالب اقتصاد پهنهای صورت گیرد.
این معیار منجر به طراحی اقدامات کلیدی برای
تثبیت معیشت ،ارتقای بهرهوری اقتصادی در واحد
سطح کشاورزی منطبق با شرایط حفاظت و حمایت
از اکوسیستم و سازگار با شاخصهای اجتماعی
کشاورزان است .در این معیار عالوه بر افزایش
بازده تولیدی مزرعه (ارتقای معیشت )  ،درجه
اقتصادی حفاظت از اکوسیستم (احیا و حفاظت قابل
اندازهگیری از کارکردهای اکوسیستمی) و به حداقل
رساندن سایر خسارت زیستمحيطي نيز مورد تاکید
قرار میگیرد .
5 .5پهنهبندی مناطق تولید بر اساس معیارهای
زیستبومی صورت میگیرد .تاکید بر منابع پایه
مشترک مهمترین مبنای تقسیمبندی پهنههای
کشاورزی برای اقدام هماهنگ براساس مولفهای
محیطزیستی است .
6 .6ایجاد گروههای مرجع محلی از کشاورزان مناطق
هدف در قالب گروههای مرجع منطقهای براساس
پهنههای عملیاتی برای مشارکت و دخالت دانش
بومی و تجربیات محلی ،پتانسیلها و توان محلی در
استقرار برنامه ضروری است .
7 .7تصمیم برای انتخاب فنون ،روشها و یافتههای
تحقیقاتی بر مبنای نتایج برنامه ارزیابی سریع
مشارکتی ،مساحی و اسکن محیطی شاخصهای
برنامه در پهنه اجرای برنامه با مشارکت کشاورزان
برای تعیین ساختارهای زراعی و مسیرهای اقدام بر
اساس شاخص اقتصاد -محیط زیست استوار است .
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سیاستهای اجرایی
19گام اجرایی برای
استقرار برنامه
.1پهنهبندی ،تعیین مناطق
و آمایش منطقه بر اساس
شاخصهای اکوسیستمی –
ساختار اقتصادی (معیشت)
 .2دهگردی ،ارزیابی سریع
روستایی  ،بررسی میدانی
و محیطی برای شناخت و
تعیین اولویتهای اقدام
.3تدوین و طراحی چارچوب
پشتیبانی و برنامهریزی فنی
و اجرایی در سطح ذینفعان
اصلی در قالب برنامه کار
مشترک موثر در منطقه
هدف
 .4برگزاري کارگاههای
سطح  1برنامه (کارگاههای
توجیهی و برنامهریزی
مشترک در سطح ذینفعان
دولتی مرتبط با موضوع) در
سطح ذینفعان برای مشارکت
سازمانیافته در پروژه
.5سازماندهی و ساختارسازی
ذینفعان اصلی در قالب
كارگروههاي راهبری فني
و اجرایی در سطح استان
(جهاد کشاورزی ) -کارگروه
اجرایی در سطح شهرستان
(جهاد کشاورزی) و شبکه
محلی در سطح اجرا (شورای
اسالمی)
.6برگزاری کارگاهها و
جلسات سطح  2پروژه برای
تدوین چارچوب منطقی
برنامه و برنامه اقدام و
طرحهای علملیاتی بر اساس
مشحصات منطقهای حاصل
از پایش اطالعات در قالب
فرمهای شناسه سه گانه در
قالب جداول PDM
.7برگزاری کارگاههای سطح
 3برنامه شامل کارگاههای
توانمندسازی عوامل اجرایی،
تربیت تسهیلگران و مربیان
محلی

استقرار نظام گواهی و
استاندارد و مقررات ملی

تولیدات گیاهی :کليه کشاورزان
و کارکنان بايد عملياتي را بهکار
بگيرند که از فرسايش جلوگيري
کند سوزاندن پوشش گياهي
براي آمادهسازي زمين بايد در
کمترين مقدار ممکن انجام شود.
سامانههاي توليد ،فرآوري و
مديريت محصوالت زراعي بايد
موجب بازگشت عناصر غذايي،
مواد آلي و ديگر منابعي به خاک
شوند که بر اثر برداشت از مزرعه
خارج شده است .اين امر بايد از
طريق بازيافت ،احيا و اضافهکردن
مواد آلي و عناصر غذايي به خاک
صورت بگيرد .استفاده از موجودات
تغيير ژنتيکي يافته و مشتقات
آنها ممنوع است .اين ممنوعيت
شامل حيوانات ،بذر ،مواد تکثيري
و نهادههايي چون کود ،بهسازهاي
خاک ،واکسنها و ترکيبات
حفاظتي گياه است .تنوع در توليد
محصوالت زراعي بايد همراه با
حداقل نياز به عمليات زراعي و يا
روشهاي کاشت باشد .براي توليد
محصوالت زراعي يکساله بايد
کمترين عمليات بهکار رود ،مگر
آنکه کشاورز ،تنوع را به اشکال
ديگر در سامانه توليدي رعايت
کرده باشد .کشاورز بايد بتواند فشار
حشرات ،بيماريها ،علفهاي هرز
و ديگر آفات را مديريت کند و
همزمان ،ماده آلي ،باروري ،فعاليت
ريزموجودات و سالمت خاک را
افزايش دهد -..کليه سامانههاي
توليد بايد مجموعهاي از فرايندها
و راهکارها در خود داشته باشند
که بتوانند تاثير مثبتي در مديريت
کارامد آفات ،علفهاي هرز و
بيماريهاي مهم منطقه در شرايط
معمول داشته باشند.
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سیاستها ی اجرایی
پیشنیاز اصلی

سه اصل
کلیدی

22مولفه اصلی

برنامه اجرایی
25الزام کلیدی در طراحی برنامه اقدام

8 .8استقرار تاکتیکهای فنی اصلی کشاورزی
پایدار (مدیریت آب ،خاک ،گیاه – مدیریت تلیفیقی
حفاظت از محصول – مدیریت پسماندها وضایعات –
الگوی کشت مبتنی بر اکوسیستم  -ارتقای بهداشت
حرفه ای کشاورزی – استانداردسازی فرایند تولید
براساس معیارهای محیط زیستی) در پهنه بر اساس
استانداردهای مرجع ملی از جمله استانداردهای
11000ارگانیک  ،استاندرادهای کدکس غذایی،
استاندارد  GAPصورت گیرد .به منظور آشنایی
با این مقررات ،با توجه به دستهبندی فعالیتهای
کشاورزی در زاگرس مرکزی  ،برخی اصول کلیدی:
9 .9استقرار نظام گروهی مونیتورینگ و پایش فرآیند
برای کنترل مخاطرات در طول فرآیند به صورت
مدیریت مشارکتی ،شبکهسازی و سازماندهی تشکل
محلی برای تثبیت و توسعه اهداف برنامه ضروری
است .
1010استقرار فرایند تجریه وتحلیل کشتبوم زراعی
در فرایند تصمیمگیری برای مدیریت مزرعه تا
سيستمهاي زيستمحيطي حياتي باید در سطوح
.16افزایش بهرهوری
سالم باقي مانده و يا در حال بهبودي ميباشند و
اقتصادی تولید در واحد
هيچ صدمهاي به سيستمهاي زيستمحيطيشان
سطح
نداشته باشند.
.17پایدار اقتصاد خانوار
1111مدیریت پایدار كاهش آسيبپذيري انساني:
تولید کننده.
جمعيت و سيستم اجتماعي در بخش کشاورزی
.18افزایش تولید و ارزش
آسيبي به محيط زيستي كه تاثير بر تندرستي اش
افزوده تولیدات در واحد
دارد ،وارد نميآورد.
سطح
1212برنامهریزی برای پایداری در ظرفيتهاي
.19کاهش هزینههای
صنعتي و اجتماعي در بخش کشاورزی به صورتی که
تولید.
.20بازده خوب و مداوم .الگوهاي مهارتي ،گرايشها و زير ساختهاي اجتماعي
و صنعتي و تعامل آنها در جهت بهبود چالشهاي
.21کاهش کاربرد
زيست محيطي و سالمت فرد و جامعه بهره بردار
نهادههای بیرونی در
منطقهای باشد .
مزرعه
.22بهترین استفاده از 1313استقرار برنامه بهداشت حرفه ای کشاورزی برای
پایداری در بهداشت حرفه ای و اجتماعی
منابع محلی
1414استقرار چرخه مدیریت مشارکتی سیستمی برای
مشارکت اجتماعی و سامانههای توانمند محلی در
اجرا و دخالت دانش بومی در برنامه
1515مشارکت و تشریک برنامه اجرایی کشاورزی
با سایر برنامهها و همكاريهاي منطقهای در حل
مسائل زيست محيطي مشترك و کاهش خطرات
اثرات زيست محيطي فرامرزي را به حد زير آستانه
خطر .
1616برنامههای ترویج در فرآیند توسعه کشاورزی
پایدار باید با راهكار مشاركت جوامع محلي انجام
می شود تا تعداد وسيعي از كاربران بتوانند ا زطريق
آموزشهاي الزم در بهكارگيري همه جانبه تكنولوژي
در جاي جاي مناطق و محلهاي فعاليتهاي
توليد خود صرفنظر از حجم در تقسيم بنديهاي
حاكميتي و اجتماعي بتوانند براي بهبود و اصالح
فعاليتهاي خود از دانش استفاده نمايند .
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سیاستهای اجرایی
19گام اجرایی برای
استقرار برنامه

 .8برگزاری کارگاههای
سطح  4برنامه با ماهیت
اعتمادسازی ،شبکهسازی،
برنامهریزی مشارکتی و
تسهیلگری در سطوح
محلی .
.9گروهبندی  ،تقسیم وظایف
و سازماندهی منطقه ای و
گروههای محلی بر اساس
ساختار و منابع کشاورزی
برای استقرار برنامه
.10برگزاری کارگاههای
مشترک در سه بین 4
سطح به صورت منطقهای با
هدف اولویتبندی ،تعیین
موضوعات خاص
 .11برگزاری کارگاههای
برنامهریزی اجرایی در
گروه کار براساس نتایج
حاصل از ارزیابیهای
مشارکتی و تقویم زراعی در
پهنهبندیهای محیطی و
ساختار اجتماعی
.12شروع برنامه اسکن
محیطی و مونیتوریمگ
مزرعه ای (تحلیل اگرو
اکوسیستم ) به صورت
منطقه ای
.13تعیین اولویتهای بر
اساس هر اسکن و اصالح
بر اساس کمی سازی نتایج
ارزیابیها و برنامههای محلی
.14استقرار فنون کشاورزی
پایدار برای مدیریت مشکالت
در مزارع بر اساس تاکتیک
توسعه مشارکتی فناوری
.15آموزشهای عملی و
مزرعهای خاص بزرگساالن
در موضوعات و سطوح
مختلف برنامه همزمان با
استقرار فنون اصالحی در
مزارع تحت پوشش با هدف
توانمندسازی گروههای
محلی در موضوع کشاورزی
پایدار.

استقرار نظام گواهی و
استاندارد و مقررات ملی
کاربرد ترکيباتي که براي
مديريت آفات ،بيماريها و
علفهاي هرز در مزرعه و
از منابع گياهي ،جانوري و
ريزموجودات محلي تهيه
ميشوند در شرايطي مجاز
است که روشهاي مطرح
در استاندارد براي مديريت
آفات کفايت نکند .اگر
سالمت کشت بوم در خطر
باشد ،ميتوان از روشهاي
ارائه شده در استاندراد
(امکانسنجي کاربرد
نهادههاي ديگر در کشاورزي)
و ساير رهيافتها براي حفظ
کيفيت محصول بهره گرفت.
روشهاي فيزيکي کنترل
آفات ،بيماريها و علفهاي
هرز و از جمله استفاده از
حرارت در کشاورزي مجاز
است .عقيمسازي حرارتي
خاک براي مبارزه با آفات
و بيماريها فقط در شرايط
خاص مجاز است .هر نهادهاي
که براي کنترل آفات،
بيماريها و علفهاي هرز و
يا کمک به رشد گياه زراعي
استفاده ميشود بايد منطبق
با شرايط و محدوديتهاي
استاندارد باشد.
تولیدات دامی :دامدار
بايد تضمين کند که محيط،
تجهيزات ،تراکم دام و اندازه
گله ضمن برآورده ساختن
نيازهاي رفتاري دام ،تعادل
مرتع و اکوسیتم را نيز رعايت
کرده است  .پرورش دام
بدون داشتن زمين کافي،
ممنوع است .تمام دامها بايد
به مراتع طبيعي يا فضاي
باز دسترسي داشته باشند
تا نيازهاي فيزيولوژيکي
آنها تامين شود .البته اين
امر در شرايطي است که
امکانات مزرعه اجازه دهد.
قسمتي از اين فضا ميتواند
سرپوشيده باشد.هنگامي که
گونههای محلی در دسترس
نباشد ،ميتوان بر اساس
محدوديتهاي سني زير
از دامهاي سامانههاي رايج
استفاده کرد.

طرح حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی
سیاستها ی اجرایی
پیشنیاز اصلی

سه اصل
کلیدی

22مولفه اصلی

برنامه اجرایی
25الزام کلیدی در طراحی برنامه اقدام

 )1717توجه و الزام به به خطيمشيهاي زيستمحيطي
در فعالیتهای کشاورزی در برنامههای توسعه کشاورزی
بهطور مستقيم و يا غير مستقيم با هدف کاهش بحرانهای
ناشی از کاربرد نامناسب تکنولوژی در شرایط اکوسیستمی
لحاظ گردد.
 )1818انتقال تكنولوژي و انتخاب ابزار بر اساس شاخصهای
مديريت پايدار توليد و حفاظت از اكوسيستم ،شرایط
اقتصادی و اجتماعی هدف تعریف شود .
1919مشاركت و همكاري پايدار دولتي ،غير دولتي،
مؤسسات مالي ،اعتباري و سازمانهاي متولي
سياستگذاري جهت ايجاد وارتباط و پيوستگي در اثر
بخشی فعالیتهای ضروری است .
2020يكپارچگی و تلفيق پروژه هاي مبتني بر توسعه
تكنولوژي با ساير پروژه هاي متنوع محلي ضروری است
2121ساختارهاي روستائي  ،خرده مالكي و فاكتورهاي
محلی با مباني توسعه  ،فقرزدائي و توانمندي عوامل صنعت
با تكيه بر توانمنديهاي خودآگاه و اعتماد به نفس آنها در
جهت افزايش دانش فني از طريق آموزش هاي مهارتی
مبتنی بر یادگیریهای عملیاتی و مزرعه ای با شاخص
کشف و شناخت اکولوژی ويژه داراي اهميت خاصي است .
2222بهبود و اصالح سياستهاي ملي و خدمات دولتي در
قالب مجموعه خدمات انتقال سرمايه از نهادهها در جهت
توسعه منابع انساني ،توانمندسازي عوامل درگير ضروري
است.
2323طراحي يرنامههاي خاص درجهت توانمندسازي خانوار
به ِویژه زنان در تلفيق و ايجاد پايداري در فرايند توليد و
فعاليتهاي خارج از فرايند توليد درجهت عوامل خاص
انتقال ضروری است .
2424طراحي برنامه براساس شاخص تحليل اقتصادي
عملكرد با اين ساختار كه كاربران متوجه باشند كه چه
عملي بايد انجام دهند و چگونه درآمدهاي خود را محاسبه
كنند داراي اهميت است كه اين امر با ارائه برنامههاي
توسعه بر پايه پايداري در مديريت با رويكرد مشاركت
حاصل مي گردد.
2525طراحي تكنولوژي بر اساس دانش بومي ،شرايط
حاصل از تجربيات محلي و ويژگيهاي اجتماعي منطقه
هدف داراي ضرورت و اهميت خاصي است.
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سیاستهای اجرایی
19گام اجرایی برای
استقرار برنامه

 .16ارزیابی اثر بخشی
مزرعهای و کمیسازی نتایج
با مونیتورینگ فنون در
مزارع توسط کشاورزان
.17بازدیدهای بین مزرعهای
توسط کشاورزان برای تبادل
یافتهها و نجربیات در فنون
مختلف
.18برگزاری کارگاههای
توسعه بین گروهی برای
ارایه تجربیات و دستاوردهای
مزرعه ای وبسترسازی برای
توسعه نتابج در کل حوزه
.19تصویب فرآیند برنامه و
شروع فرایند توسعه نتایج به
صورت درون استانی در سال
جاری در کانون

استقرار نظام گواهی و
استاندارد و مقررات ملی
هر سال ميتوان از دامهاي
اصالح نژادي سامانههاي رايج
تا حداکثر  10درصد همان
دامهاي بالغ مزرعه استفاده
کرد .سامانه اصالح نژاد بايد
بر اساس نژادهايي باشد که
بتوانند در شرايط طبيعي و
بدون دخالت انسان ،توليد
مثل موفقي داشته باشند.
روشهاي انتقال جنين و
همانندسازي ممنوع است.
کاربرد هورمون براي القاي
تخمکريزي و زايمان ممنوع
است ،مگر اينکه فقط براي
تعداد معدودي دام و بر اساس
داليل دامپزشکي و با نظارت
دامپزشک صورت بگيرد.
زنبورداري :کندوها بايد در
مزارع و بومسازگانهاي
طبيعي قرار داشته باشند.
کندوها را بايد در مناطقي
قرار داد که زنبورها به منابع
شهد طبيعي ،عسلک و
دانه گرده گياهاني که کليه
شرايط استانداردهاي را دارند
و همچنين کليه مواد غذايي
مورد نياز خود دسترسي
داشته باشند .کشاورز نبايد
کندوها را در محل چراي
دام يا مناطقي که احتمال
آلودگي باالست ،قرار دهد .در
پايان فصل توليد ،در کندوها
بايد مقدار عسل ذخيره و دانه
گرده کافي براي طول دوره
رکود باقي گذاشته شود .هر
کندو بايد فقط از مواد طبيعي
تشکيل شده باشد .استفاده از
موادي که اثرات بالقوه سمي
دارند ممنوع است.
آبزیپروری :بهره بردار
باید تضمین دهند ،عوامل
زیستمحیطی و پیشینۀ
کاربری منطقه با توجه به
پسماندها ،رسوبات و کیفیت
آب مورد توجه قرار میگیرد.

راهنما و دستور العمل بهره برداری پایدار در کشاورزی
سیاستها ی اجرایی
پیشنیاز اصلی

سه اصل
کلیدی

22مولفه اصلی

برنامه اجرایی
25الزام کلیدی در طراحی برنامه اقدام

سیاستهای اجرایی
19گام اجرایی برای
استقرار برنامه

استقرار نظام گواهی و
استاندارد و مقررات ملی
مدیریت مزرعه آبی باید بر اساس
باشد.
استانداردها
مجموعه
کاربران باید تمهیدات الزم را برای
پیشگیری از فرار گونههای واردشده
یا کشتشده انجام دهند و چنانچه
این امر رخ داد ،آن را ثبت کنند.
کاربران باید به شکل موثر و فعاالنه،
ورود عناصر غذایی و پسماندها
را به بومسازگان آبی به حداقل
برسانند .به استثنای مواردی که در
استاندراد آمده است ،کاربرد کود و
آفتکش ممنوع است .استفادۀ
پیشگیرانه از داروهای دامی ممنوع
است .استفاده از داروهای دامی
شیمیایی آلوپاتیک و حیاتکشها
(آنتی بیوتیکها) برای بیمهرگان
ممنوع است .استفاده از هورمونها
و تنظیمکنندههای رشد صنعتی
برای تحریک مصنوعی رشد یا تولید
مثل ،ممنوع است .تراکم دامها نباید
رفاه آنها را مختل کند .کابران باید
به طور منظم کیفیت آب ،تراکم،
سالمت و رفتار هر گروه از دامها
را کنترل و تمهیدات الزم را برای
حفظ کیفیت آب و سالمت و بروز
رفتارهای طبیعی دام ،فراهم کنند.
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طرح حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی

 -1مقدمه

در راستاي كنوانسيون تنوع زيستي كه دولت جمهوري اسالمي ايران از سال 1375به عضويت آن درآمده است ،پروژه
"حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي" با هدف همسوسازی فعالیتهای توسعه بارویکرد اکوسیستمی،
توسعه پايدار و حفاظت از تنوع زيستي زاگرس بهعنوان یکی از موثرترین و زیباترین اکوسیستمهای کوهستانی زمین به
امضای مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل متحد رسید.
ناحيه رويشي زاگرس مساحتي حدود  ۳۲میلیون هکتار در حدود  53درصد جنگلهاي خارج از شمال را در برميگيرد.
اين جنگلها از کيلومتر  25پيرانشهر به سردشت در استان آذربايجان غربي شروع و به شهرستان فيروزآباد فارس ختم
ميشود .جنگلهاي اين ناحيه در استانهاي آذربايجان غربي ،کردستان ،کرمانشاه ،ايالم ،لرستان ،چهارمحال و بختياري،
خوزستان ،اصفهان ،کهگيلويه و بويراحمد و فارس پراکنده هستند .در این بین محدوده زاگرس مركزي ،گسترهای با مساحت
حدود  3/068ميليون هكتاري است که در امتداد رشته كوههاي زاگرس شامل استان چهار محال و بختياري و بخشهايي
از استانهاي كهگيلويه و بويراحمد (محدوده دنا وپيرامون آن) ،اصفهان (شهرستان سميرم) و فارس (سپيدان ،مرودشت
و اقليد) قرار دارد .رشته کوههای زاگرس بسیار متنوع است و از نظر گونههای بومی بسیار حائز اهمیت است .زیستگاههای
زاگرس مهمترین زیستگاه بز و پازن ،قوچ و میش ،پلنگ ،گرگ ،شغال ،روباه ،کفتار و خرس قهوهای ،سمور ،گربه وحشی و
سنجاب ایرانی ،عقاب طالیی ،هما ،بادخورک ،طرقه کوهی ،دم سرخ سیاه ،چلچله کوهی ،چکاوک شاخدار ،زاغ نوک زرد،
گنجشک برفی و کبک دری ،دارکوب سبز ،کبوتر جنگلی ،دارکوب خالدار ،جیجاق ،پیت درختی ،سنگ چشم پشت سرخ،
الیکایی ،سسک سرسیاه ،سینه سرخ ،توکا ،چرخ ریسک و شامل تنوع غنی از گونههای گیاهی ،زراعی و باغی و غیره است.
اکوسیستم زاگرس از لحاظ کشاورزی ،حاشیه محسوب میشود ،یعنی اراضی که به علت وجود برخی از موانع طبیعی امکان
کشت متمرکز در آنها نیست ،دامنههای شیبدار ،صخرهای و سرما از عوامل محدود کننده کشاورزی در کوهستان به شمار
میروند .سیستم دامداری کوچرو و سنتی در زاگرس به صورت زندگی عشایر تجلی یافته که از این عوامل استفاده معیشتی
میکنند .با این حال کشاورزی به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی و تامین کننده معیشت ساکنان زاگرس مرکزی است که
شغل حدود  30درصد از ساکنین را شامل می شود .در حال حاضر فشارناشی از تنوع ،پیچیدگی و در معرض ریسک بودن
ساختار کشاورزی رایج در منطقه زاگرس مرکزی (کشاورزی باساختار نوع سوم) ،برخی اقدامات نامتناسب با ساختار زیست
محیطی در بخش کشاورزی و دامداری و دگرگونیهای حاصل از فشار مواد شیمیایی صنعتی و عدم کاربری نامناسب سایر
تکنولوژیها و اقدامات نامناسب دیگر در فرایند تولید محصوالت ،روشهای کاربری اراضی و مصرف نامناسب منابع پایه در
سرزمینهای حاشیه ای کوهستان زاگرس ،تنوع زیستی زاگرس و مناطق حاشیه آن را در معرض خطر قرار داده است .
کشاورزی پایدار ،نظام مديريت مبتنی بر اکوسیستم است که عالوه بر بازده تولیدی مزرعه ،درجه اقتصادی حفاظت از
اکوسیستم و به حداقل رساندن خسارت زیست محيطي نيز مورد تاکید قرار میدهد .این نظام به عنوان استراتژی کلیدی
در هزاره سوم برای همسو سازی توسعه کشاورزی با تنوع زیستی و معتقد به تولید بر اساس شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
ساختارهای اکوسیستم به منظور کمک به حفاظت و حمایت از محیط زیست است که در طرح زاگرس از سال  1391به عنوان
یک برنامه محوری انتخاب و این جزوه نیز به عنوان یک ابزار مدیریتی براساس تجربیات حاصل از اجرای برنامه در این طرح
به عنوان راهنما برای چگونگی اقدام تهیه شده است.

– 2تعاریف کلیدی

محيط زیست :مجموعهاي بسيار عظيم و درهم پيچيده از عوامل گوناگوني است كه بر اثر يك روند و تكامل تدريجي
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موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمين به وجود آمده است و بنابراين در فعاليتهاي انسان تأثير گذاشته و از آن متأثر
مي گردد.
کشاورزی پایدار :1عبارت است از نظام مديريت در كشاورزي كه از لحاظ اقتصادي به صرفه ،از لحاظ زيست محيطي
محافظ و از لحاظ اجتماعي مورد قبول باشد .اين نظام با كاربرد روشهایي مانند جایگزین کردن مواد طبیعی ،حفظ تعادلهای
کشت بومی ،حاصلخیزی خاک و  ...بسیار ساده و با هزینههای کمتر و تولید باالتر قادر به توسعه در مناطق مختلف و مزارع
متنوع کشاورزی حتی در دور افتاده ترین مکانها میباشد.
همسوسازی کشاورزی با تنوع زیستی :به معنای قرارگیری فعالیتهای مرتبط با حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع
زیستی ،توجه و قرارگیری مالحظات زیستی در توسعه کشاورزی است.
هماهنگي بوم شناختي در کشاورزی :به اين مفهوم كه كيفيت منابع طبيعي حفظ شده و تمام اكوسيستم كشاورزي از
انسان تا جانوران ،محصوالت كشاورزي و موجودات غيرزنده در روند تكاملي باشند.
صرفه اقتصادي در کشاورزی پایدار :صرفه اقتصادي نه تنها از طريق بازده مستحكم مزرعه بلكه بر اساس درجه حفاظت
از منابع و به حداقل رساندن خسارت محيطي نيز محاسبه ميشود.
تطابق اجتماعي درکشاورزی پایدار :به اين مفهوم است كه توان و منابع به نحوي توزيع شود كه نيازهاي اوليه همه
اعضاي جامعه برآورده شود ،حقوق آنها از بهرهوري اراضي ،سرمايه كافي و كمك هاي فني تضمين شود.
سازگاري در کشاورزی پایدار :به اين مفهوم كه جوامع محلی قادر به تطابق با شرايط متغير و مستمر كشاورزي از جمله
رشد جمعيت ،سياست ها و نيازهاي بازار و غيره باشند.
بعد انساني کشاورزی پایدار :حفظ سالمتي انسان و تالش جهت بهبود كيفيت زندگي وي از عناصر مهم در كشاورزي
است.
كشاورزي ارگانيك :كشاورزي ارگانیک يك سامانه مديريت توليدي جامعنگر است كه موجب بهبود سالمت کشتبوم از
طريق حفظ و تقويت تنوع زيستي ،چرخههاي زيستي و فعاليت زیستی خاك ميشود .اين نظام بر مديريت مزرعه بر اساس
اکوسیستم زراعی ،حاصلخیزی خاک ،سالمت گیاه ،عدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی و انطباق با ساختارهای اقتصادی،
زیست محیطی ،فنی ،بهداشتی و اجتماعی در هر منطقه تاكيد دارد.
استانداردها در کشاورزی :مقررات و قوانين هستند كه توسط مراجع حقوقي و علمي بين المللي ،منطقه اي يا ملي
تعريف ميشوند .اين استانداردها ،کیفیت تولید ،الزامات محیط زیستی ،حفاظت از منابع و ایمنی محصوالت از خطرهای
احتمالی ناشی از آلودگیهای محیطی (آب و ،)...آلودگیهای شیمیایی و آلودگیهای میکروبی در تمام مراحل تولید ،فرآوری
و توزیع مواد غذایی جهت حفاظت و تضمین حفاظت از آالیندههای زیست محیطی ،شیمیایی و بیولوژیکی را تضمین میکند .

- 3ضرورت ارائه دستورالعمل

طراحی این دستورالعمل به عنوان یک ابزار مديريتي برای چگونگی اقدام در بخش کشاورزی برای به حداقل رساندن
تاثيرات منفي بر محيط زيست همزمان با فراهم نمودن سودمندي در بخش کشاورزی به عنوان بخشی از نظام توسعه در
کوهستان زاگرس ،یک اقدام کلیدی و ناگزیر است .زیرا فشار بیش از حد بر اکوسیستم کوهستان زاگرس مرکزی هر ساله
باعث از بین رفتن میلیونها تن خاک شده و کاهش پوشش گیاهی در اثر چرای بیرویه و کاربری نادرست اراضی شده است،
به نحویکه کوهستان زاگرس مرکزی دیگر نمیتواند نقش ذخیره سازی آب را به خوبی ایفا کرده و پیامد این روند ،تسریع
1- Sustainable Agriculture
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فرآیند ذوب برف ،عدم تغذیه آبهای زیرزمینی ،سیالب ،خاکشویی و خارج شدن آب از دسترس انسان ،خسارت اقتصادی
و اجتماعی سنگین و کمبود آب در فصل خشکی است.
با توجه به مشکالت متعدد ناشی از عدم همسو بودن فعالیتهای توسعه با تنوع زیستی ،محیط زیست و مسئولیتهای
قانونی از جمله تاکید اصل پنجاه قانون اساسی که متذکر میگردد ،در جمهوری اسالمی حفاظت محیط زیست که نسل
امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند ،وظیفهی عمومی تلقی میشود ،از اینرو
فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است.
همچنین ششمین بیانیه مجمع جهانی کنوانسیون تنوع زیستی (با عضویت بیش از  188کشور جهان و از جمله ایران) نیز
بر همسوسازی حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی در طرحها ،برنامهها و سیاستهای بخشی و بین بخشی ،تاکید
دارد .بر همین اساس طرح حفاظت از زاگرس مرکزی با رویکرد حفاظت از تنوع زیستی بر کشاورزی پایدار نگاه ویژهای دارد
و براین اساس ضرورت ارایه چارچوب و راهنما برای همسوسازی نظام رایج کشاورزی که به دلیل استفاده نادرست از ماشین
آالت ،آفتکشهای صنعتی و کودهای شیمیایی؛ مصرف بی رویه انرژی و منابع طبیعی به ویژه آب و خاک ،سبب کاهش
کمی و کیفی آبهای سطحی و زیر زمینی ،بهرهبرداری بیرویه از منابع آب و خاک ،تخریب منابع طبیعی ،به هم زدن تعادل
اکولوژی ،تخریب شدید خاک ،تخریب مراتع ،مسمومیت آب و خاک ،مقاومت عوامل خسارتزا ،پایین بودن شاخص بهرهوری
اقتصاد زیست محیطی ،بیماریهای مزمن ،تنشهای متعدد شیمیایی ،هدر رفت آب و افزایش گازهای گلخانه ای میگردد،
مورد تاکید قرار گرفته است .لذا تدوین استراتژی اقدام برای استقرار کشاورزی پایدار در زاگرس مرکزی به عنوان نظام
کشاورزی سازگار و محافظ تنوع زیستی در قالب نظامهای متنوعی شامل کشاورزی اکولوژیک ،کشاورزی مبتنی بر مدیریت
تلفیقی و کشاورزی عاری از مواد شیمیایی مصنوعی تخریب کننده ،کشاورزی ارگانیک به عنوان راهبرد الزامی جایگزین نظام
کشاورزی فعلی مورد تاکید قرار دارد زیرا در مجموع کشاورزی پایدار تمام مفاهیم مرتبط با قرارگیری مالحظات تنوع زیستی
در توسعه کشاورزی را شامل می شود که خطوط اصلی ،فرایند و الزامات اجرایی در سطوح سیاستگذاری و اجرایی برای اینکه
چگونه برنامه کشاورزی پایدار براساس مفاد قانونی در منطقه مستقر شود ،هدف تدوین این راهنما است.

-4سوابق مطالعات

تاکنون دستورالعمل ،اسناد و راهنماهای فنی و تخصصی زیادی در موضوعات مختلف و متنوع مرتبط با کشاورزی پایدار
در بخشهای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان استاندارد ،وزارت بهداشت،
کمکهای کوچک تسهیالت جهانی محیط زیست تدوین و ارایه شده است که می توان آنها را به طور کلی به دستههای ذیل
تقسیم کرد:
الف) اسناد و دستور العملهای جامع :از جمله سند تدوين شاخصها و معيارهاي كيفي توسعه پايدار كشاورزي ،سند
ملي ارزيابي زيست محيطي ،سند ملي زيست فناوري كشاورزي ،قانون ملي ايمني زيستي ،طرح جامع مديريت كشاورزي
پايدار ،تدوين معيارها و شاخصهاي توسعه پايدار بخش كشاورزي ،شرح خدمات ارزيابي زيست محيطي طرحها و پروژههاي
كشاورزي ،استانداردهاي زيست محيطي محصوالت كشاورزي در سطح ملي ،پايش تنوع زيستي در بخش كشاورزي ،فرهنگ
سازي (آموزش ،اطالعرساني و ارتباطات) توسعه پايدار كشاورزي ،مقابله با آثار سوء تغييرات اقليمي در بخش كشاورزي ،ارزش
گذاري زيست محيطي ،میباشند.
ب) دستورالعملهای موضوعی :از جمله دستورالعمل استفاده مجدد از پساب خروجي واحدهاي صنعتي ،بهداشتي و
كشاورزي در بخش كشاورزي ،راهنمای مرتعداری پایدار در زاگرس مرکزی ،راهنمای جنگلداری پایدار در زاگرس مرکزی،
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راهنمای آبزی پروری پایدار در زاگرس مرکزی ،راهنمای مدیریت آب در زاگرس مرکزی ،راهنمای مدیریت پسماند در زاگرس
مرکزی ،قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي آن ،تدوين آييننامه اجرايي سوزاندن بقاياي گياهي ،راهنمای کشاورزی
پایدار دراکوسیستم تاالبی ،کلیات توسعه کشاورزی پایدار ،برنامه راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران ،پايش مستمر
آاليندهها و عوامل مخرب محيط زيست در بخش كشاورزي ،استراتژي ملي و برنامه عمل در خصوص آمادگي مقابله با
خشكسالي ،مديريت و كاهش اثرات آن در بخش كشاورزي و...
ج ) استانداردها و دستورالعملهای کلیدی بین المللی :استانداردها ودستورالعملهای ایفوام ،کدکس المینتاروس،
عملیات صحیح کشاورزی ،استانداردهای منطقه ای ،ملی و بین المللی ارگانیک ،استانداردهای پایه در کشاورزی ،استانداردهای
محصولی در کشاورزی ،استانداردهای حد مجاز باقیمانده مواد شیمیایی در محصوالت کشاورزی و..
د ) سوابق و نتایج میدانی و اجرایی :حاصل از استقرار برنامه کشاورزی پایدار در دنیا و از جمله استقرار برنامه کشاورزی
پایدار با مدل  IPCM2در پایلوتهای مختلف درکشور که در قالب پروژههای کمکهای کوچک محیط زیست جهانی 3شروع
و در ادامه با پشتیبانی دفتر ترویج جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی در طرحهای مهم بین المللی از جمله طرح حفاظت از
تاالبهای ایران و طرح زاگرس مرکزی اجرا شده است .در طرح زاگرس مرکزی ،این برنامه در راستای دستیابی به هدف کالن
«تحقق توسعه اقتصادي -اجتماعي و حفاظت و احياء تنوع زيستي در منطقه زاگرس» با توجه به اهداف تعیین شده در سند
پروژه و بر اساس برنامه کاری تدوین شده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ،کمکهای کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی
و تشکلهای غیر دولتی و جوامع محلی در راستای اهداف و دستاورد  119سند پروژه زاگرس طراحی و اجرا شد که گزارش
خالصه آن در ادامه این راهنما به عنوان شرح داده شده است.

 -2مدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید
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 -5محدوده مطالعات

محدودههاي حوزه آبخیز زاگرس مرکزی بر اساس بررسی و تطبیق معيارهاي اكولوژيكي ،تنوع گونهاي و ژنتيكي،
يكپارچگي اكولوژيكي زيست بوم ،تهديدات تنوع زيستي از قبيل كشاورزي زيراشكوب و ناپايدار مديريتي و بر اساس معيارهاي
16گانه اكولوژيك و معيارهاي مديريتي براساس نقشه ذیل انتخاب گردید.

تصویر  :1محدوده زاگرس مرکزی و مناطق آبخیز مدیریتی
پس از بررسيهاي به عمل آمده ،منطقهاي مشترك ميان چهار استان فارس ،اصفهان ،كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال
و بختياري به عنوان محدوده زاگرس مركزي جهت اجراي پروژه تعيين گرديد .در حال حاضر پروژه حفاظت از تنوع زيستي
زاگرس مركزي ،از طريق تلفيق حفاظت از تنوع زيستي و بهرهبرداري پايدار از منابع از طريق فعاليتهاي بخشهاي كشاورزي،
جنگلداري ،مراتع ،آب و گردشگري از سيماي حفاظتي زاگرس مركزي محدودهاي به وسعت ۳۱۰۰۰۰۰هكتار در حال اجرا
است .تقريبا تمامي استان چهارمحال و بختياري ،مناطق وسيعي از استان كهگيلويه و بويراحمد ،قسمت اعظم اقليد و مرودشت
در استان فارس و سميرم در استان اصفهان را در بر ميگيرد .زاگرس مركزي در محدوده پروژه حفاظت از تنوع زيستي در
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سيماي زاگرس مركزي ،منطقهاي غني بوده و رقمي حدود  2۰۰۰گونه گياهي ،معادل يك سوم تنوع زيستي گياهي كشور را
در بر گرفته است .سلسله جبال زاگرس مركزي زيستگاه حدود  ۲۴۷۹گونه گياهي ،گونههاي در معرض انقراض و همچنين
پستانداران بومي است .اين منطقه همچنين با توجه به منابع طبيعي بسيار غني ،جمعيت زياد و رو به رشدي از جمله ايالت
و عشاير كوچنده را در خود جاي داده است .منطقه زاگرس محل سكونت و تأمين معيشت حدود 10درصد از جمعيت كشور
بوده و نيز مأوا و مقصد بسياري از مهاجرتها و جابهجاییها است .اين منطقه سهم بسيار بزرگي از منابع آب ايران را تامين
مينمايد و منبع تامین  40درصد از نيازهاي آبي كشور به شمار میرود.

 -6اهداف

این دستورالعمل به عنوان یک راهنما و یک ابزار مدیریتی برای تغییر در نظام توسعه کشاورزی فشرده به کشاورزی همسو
با تنوع زیستی سازگار با محیطزیست و چگونگی استقرار کشاورزی پایدار طراحی شده است .مهمترین هدف این راهنما
عبارتند از:
 – 1تبیین فرایند استقرار کشاورزی همسو با محیط زیست در شرایط و ساختار کشاورزی منطقه زاگرس
 -2مدیریت صحیح منابع و حفاظت از مولفههای کلیدی محیط زیستی در کشاورزی با تکیه بر تعادل زیستی ،کاهش
آلودگیهای شیمیایی و صنعتی ،حفظ آب و خاک ،تولید بر مبنای اکوسیستم ،حفظ منابع طبیعی ،افزایش حاصلخیزی خاک
و مدیریت مخاطرات زیستی در کشاورزی.
 -2مشارکت بهره برداران کشاورزی در حفاظت و حمایت از تعادل زیستی زاگرس.
 – 3حفظ معیشت ،با بهره وری اقتصادی در کشاورزی سازگار با محیط زیست.
 -4مدیریت چالشها و مخاطرات زیست محیطی در کشاورزی رایج و مدیریت کاهش اثرات آن بر تنوع زیستی
 -5استاندارد سازی فرایند تولیدات کشاورزی همسو با تنوع زیستی و شاخصهای سالمت
 -6محیط سالم– کشاورز سالم– محصوالت کشاورزی سالم -معیشت پایدار در منطقه زاگرس مرکزی

 -7ذینفعان و ذیربطان

الف) ذینفعان:
 -1بهره برداران محلی در بخشهای مختلف مرتبط با کشاورزی که در حال تولید و درآمدزایی برای تامین معیشت هستند،
اصلیترین بهره برداران این برنامه هستند و شامل دامنه وسیعی از بهرهبرداران کشاورزی در بخشهای زراعت دیم ،زراعت
آبی ،باغی دیم ،باغی آبی ،گیاهان دارویی ،شیالت و آبزیان ،دامداران ،پروشدهندگان زنبور عسل و سایر فراوردههای دامی،
شیالتی و عشایر که براي تامين علوفه دامهاي خود را وارد محدودههاي جنگلي نموده و از برگ ،ميوه و پوشش كف جنگل
به عنوان غذاي دام خود بهره برداري مينمايند.
 -2وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و سازمان جهاد کشاورزی به عنوان مجری بخش تولید ،سیاستگذار و تامین
کننده خدمات ،ابزار ،فنون در بخشهای مختلف کشاورزی ،دامداری ،شیالت و آبزیان و با توجه به مسئوليتهاي اجرايي
و زير مجموعه ادارات كل خود از جمله امور دام ،عشاير ،زراعت توليدات گياهي و شيالت نقش مهمي در اجرايي شدن اين
دستورالعمل در استانهاي مناطق پايلوت دارد.
-3سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی و اداره كل حفاظت محيط زيست استان به عنوان ناظر اصلي و حافظ
انفال و محيط زيست كشور ،وظيفه اصلي در حفاظت از تنوع زيستي كشور را بر عهده داشته و در این برنامه وظیفه تدوین
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الیهها ونقشههای مختلف حاصل از ارزیابیهای زیست محیطی برای اجرا را برعهده دارد.
-4سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان متولی و اداره کل منابع طبیعی در استانها به عنوان مجری حقوقی برنامهها
وسیاستهای ملی در بخش جنگل ،مرتع و اراضی ملی در زاگرس مرکزی بوده و در این برنامه وظیفه تدوین و تهیه الیههای
اطالعاتی مختلف اراضی ملی و کشاورزی ،نقشههای کاداستر اراضی و اطالعات کلیدی برای طراحی برنامههای الگوی کشت
منطقه ای را برعهده دارد.
 -5وزارت نیرو و سازمان آبفا در استانها که متولی حقوقی منابع آب در کشور بوده و در این برنامه وظیفه نمایهسازی کامل
و تهیه نقشه منابع آب و اطالعات هیدرولوژی محدودههای آبریز را برعهده دارد.
 -6شوراهاي برنامهريزي استانهاي چهارگانه تحت پوشش پروژه ،شوراهاي اسالمي محدودههاي پايلوت و تشكلهاي مردم
نهاد و فنی مهندسی محلی به عنوان شبکههای غیر دولتی محلی مجری برنامه
ب) ذيربطان :دستگاهها كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بايد در اجرايي شدن اين دستورالعمل نقش و مسئوليت خود
را ايفا نمايند به شرح زير معرفي میشوند:
 -1وزارت کشور به عنوان متولی و به تبع آن استانداری و به تبع آن فرمانداری و بخشداری مناطق هدف برنامه
 -2سازمان امور عشایری و اداره كل عشایر استان به عنوان واحد حقوقی مرتبط به عشایر در استان
 -3وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي که در تشكيل تعاونيهاي کشاورزی و تامين
تسهيالت الزم ،نقش اساسي در اجراي اين دستورالعمل دارد.
 -4وزارت بازرگانی و اداره صنعت ،معدن و بازرگانی به عنوان متولی بخش بازار محصوالت کشاورزی
 -5سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان متولی حاکمیتی استاندارد در بخش کشاورزی
 -6ادارات كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
 -7سازمان تعاون روستایی به عنوان نهاد متولی تعاونیهای دولتی در بخش کشاوررزی و روستایی
 -8سازمان شیالت ،دامپزشکی ،امور دام و سایر دستگاههای متولی بخشها و حرف وابسته به کشاورزی

 -8قوانین و مقررات

مهمترین مفاد قانونی مرتبط با موضوع دستورالعمل ،شامل مفادی از منشور  21سازمان ملل ،قانون برنامه پنجساله پنجم
کشور و قانون بهرهوریکشاورزی است که در ذیل مهمترین آنها اشاره شده است.
ت برخورد جامع و
ی بر مبنای پذیرش ضرور 
ت جهان 
الف) دستور کار  2 1منشوری برای آینده ریوـ :1992بر مشارک 
ت و با تکی ه بر مقدمة قطعنامه شمارة  44/228مورخ  22دسامبر  1989مجمع عمومی
متعادل با مشکالت توسعه و محیطزیس 
ی رویارویی
ن آماده کردن جهان برا 
سازمان ملل تاکید دارد .دستور کار  21مسایل اضطراری امروز را بازگو میکند و هدف آ 
ن در باالترین سطح برای
ی و متعهد سیاسی کلیة کشورهای جها 
ق جهان 
ن دستور بیانگر تواف 
با چالشهای قرن آینده است .ای 
ل بر عهدة دولتهاست .از جمله
ن در درجة او 
ی موفقیتآمیز آ 
ت است و اجرا 
ن در زمینة توسعه و محیطزیس 
همکاری و تعاو 
فصل  8منشور ادغا م محیط زیست و توسعه:
ی بزرگ فراملی ،پیرامون
گرچه بیش از  140کشور نهادهایی را جهت حمایت از محیط زیست بهوجود آوردهاند و شرکتها 
س از وقو ع حوادث انجا م میگیرد و
ن دفا ع از محیط زیست پ 
غ میکنند ،ا ّما همچنا 
ی خویش تبلی 
توج ه و نگرانی زیستمحیط 
ن اهمی 
کمتری 
ل تجدید ب ه عنوان
ت را داراست .در حسابهای ملی مربوط به محاسبة تولید ناخالص ملی 4،مصرف منابع غیرقاب 
4- GNP
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ن فصل ،برنامة کار  21از
ب در نظر گرفته نمیشود .در ای 
کوآ 
ی منابع خا 
ت هزینة نابود 
ی جه 
ح میشود و هیچ رقم 
تولید مطر 
ن ابتدا در تصمیمگیریهای
ی آن را از هما 
ب و بازساز 
ط زیست ،تخری 
ملتها و شرکتها میخواهد که هزینههای حمایت محی 
ی را به وجود بیاورند ک ه این
ن هزینهها را انجا م دهند ،و الزامات 
ت الزم جهت محاسبة ای 
خویش بگنجانند و بدون تأخیر تحقیقا 
مالحظات را در تما م سطوح تصمیمگیری مدنظر قرار دهد.
فصل 10ـ برنامهریزی و مدیریت استفاده از زمین
ی جنگلها
فصل 11ـ مبارز ه با نابود 
فصل 12ـ کویرزدایی
فصل 14ـ کشاورزی و توسعة روستایی
ت جهان ،مسئل ه تأمین مواد غذایی باید در ابعاد جهانیاش مورد توجه قرار
با در نظر گرفتن انداز ه و ابعاد رشد فعلی جمعی 
ی دیگر قادر به تأمین نیازهای دهکدههای پر جمعیت بخش
گیرد و ب ه ابتکار عمل زارع معیشتی واگذار نگردد .کشاورزی سنت 
ت مواد
ت برای اولین بار تولیدا 
ی زیرکش 
ل صنعتی جهان نمیباشد .تکنولوژیهای جدید که با ازدیاد بازدهی زمینها 
ماقب 
ی باید ب ه سرزمینهایی
ل اطمینانتری قابلیت پایداری یابند .این تکنولوژ 
غذایی را دو برابر کرد ه است ،میبایست ب ه نحو قاب 
ل اطمینان
ش قدیم در آنها کشاورزی میشود ،انتقال و با شرایط آنجا وفق داده شود .عرضة قاب 
نظیر آفریقا ک ه هنوز طبق رو 
ی خاک چه به وسیلة تکنولوژی
ی طول سال را در بسیاری از زمینها میسر سازد .از فرسودگ 
ت محصول در تمام 
میتواند برداش 
ی قدیم باید جلوگیری شود .کشاورزی جدید انقالب صنعتی را به دنبال دارد و اکثر فرصتهای کاری
جدید و چ ه با روشها 
ی دور از زمین کشاورزی
ی مواد شیمیایی ،کارخانجات صنعتی و نیروگاهها 
در مکانهای دیگری مثل آزمایشگاهها ،کارخانهها 
ع را در برگیرد.
ت بهبود انبارداری ،فرآیند مواد و توزی 
صورت میگیرد .توسعة روستایی میبایس 
فصل 15ـ حفاظت از تنو ع بیولوژیکی
فصل 16ـ بیوتکنولوژی پایدار
فصل 18ـ حفاظت و مدیریت آبها
فصل 19ـ مدیریت مواد شیمیایی سمی
ن را
ن توسعة پایدار هستند و بهطور مستقیم مسئولیت یک سو م از اراضی کرة زمی 
ن پاسدارا 
فصل 32ـ کشاورزان :کشاورزا 
ظ انرژی
ف از لحا 
ی خودکفا ،کممصر 
ت کشاورز 
بهعهد ه دارند .آنان نیازمند کمکهای مالی و فنی جهت گرایش به انجام خدما 
ط زیست را دربر داشته باشند.
م شوند که هزینههای حفظ محی 
ی تنظی 
و مواد اولی ه میباشند .قیمتهای بازار باید بهگونها 
ن و اعتبارات مالی و به
ی دنیا را انجا م میدهند ،باید ب ه مالکیت و استفاده از زمی 
زنان ک ه بخش قابل مالحظهای از کشاورز 
ی داشته باشند.
ی دسترس 
تکنولوژی کشاورز 
ب) مفاد مرتبط در برنامه پنجساله پنجم
ماده143ـ به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم،
جو ،ذرت ،برنج ،دانههاي روغني ،چغندرقند و نيشكر ،گوشت سفيد ،گوشت قرمز ،شير و تخممرغ ،اصالح الگوي مصرف
براساس استانداردهاي تغذيه ،گسترش كشاورزي صنعتي و دانشبنيان ،فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و ارتقاء
ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايدار ساالنه به ميزان هفت درصد ( )%7نسبت به سال  1388در
طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ ارتقاء راندمان آبياري به حداقل چهل درصد ( )%40در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك
از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي ،توسعه شبكهها ،زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات بهزراعي و بهنژادي.
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ب ـ تحويل آب مورد نياز به صورت حجمي بر اساس الگوي كشت و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي.
ج ـ ارتقاء شاخص بهرهوري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي.
دـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي ،مصرف بهينه سموم ،كودشيميايي ،مواد زيستشناختي (بيولوژيكي)
و داروهاي دامي و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) ،مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات
و فرآوردههاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل ( )%25سطح توليد تا پايان برنامه.
ز ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) در سطح مزارع و باغهاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه
چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد( )%35كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه
ماده145ـ به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصوالت كشاورزي ،ساماندهي مديريت منابع،
حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي.
بند ج ـ عمليات توليد ،فرآوري ،ذخيرهسازي ،قرنطينه و بازاررساني محصوالت ،نهادهها و كاالهاي كشاورزي نوپديد ،ارائه
خدمات نوين كشاورزي ،عاملين و گواهيكنندگان فرآيندها بر اساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت
جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده149ـ تبصره2ـ دولت برنامه تأمين سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني الزم
براي اجراي آن را به عمل آورد.
ج) قانون افزایش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسالمی
ماده8ـ به منظور حفاظت از منابع ملی و جلوگیری از تجاوز به این عرصهها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب،
جنگلكاری ،آبخیزداری ،پاركهای جنگلی ،درختكاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهرهبرداریهای همگن دیگر نظیر
فعالیتهای طبیعتگردی ،توسعه كشت گیاهان دارویی ،صنعتی و پروژههای شیالتی ،دولت مكلف است با حفظ مالكیت
دولت ،حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذكور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد
شرایط قرار دهد.
ماده11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهیدات الزم برای شناسایی و كنترل كانونهای بحرانی فرسایش آبی ،بادی و مقابله با
پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی بهگونهای عمل نماید كه تا پایان
برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،میزان متوسط كاهش ساالنه فرسایش
خاك كشور ،یك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد.
ماده15ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی ،احیائی و زیستمحیطی
(اکولوژیک) جنگلهای کشور ،ترتیبات و تمهیدات الزم را جهت اصالح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و
غیرصنعتی ،جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر بهجای سوختهای هیزمی ،خروج دام از جنگل و ساماندهی
جنگلنشینان به عمل آورده و ظرف ده سال ،ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع ،از چهل درصد به نود درصد و سرانه جنگل
از هفده صدم هکتار به بیست و پنج صدم هکتار برسد.
ماده25ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همكاری وزارت نیرو نسبت به
تعیین شاخصهای بهرهوری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات
اجرائی در خصوص این شاخصها را به كمیسیون كشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
ماده26ـ در راستای افزایش بهرهوری با رویكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعایت الگوی بهینة كشت ،وزارت نیرو موظف
است حداكثر یك سال پس از تصویب این قانون اقدامات الزم را برای تحویل حجمی آب به بهرهبرداران با اولویت تشكلهای
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قانونی بخش كشاورزی ،بر اساس سند ملی آب ،ظرفیت تحمل مجاز حوضههای آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب كشاورزی به عمل آورد.
ماده27ـ دولت مكلف است به گونهای برنامهریزی نماید كه تا سال  1404هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع
مندرج در فصل تأمین آب بودجههای سنواتی ،حداقل پانزده درصد متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنة كشور (هفت و
نیم درصد از محل كنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی
كشور اضافه گردد و صد در صد ترازنامه (بیالن) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای كشور (با اولویت دشتهای ممنوعه
آبی) ،جبران گردد.
ماده29ـ به منظور كنترل كیفی ،بازرسی و صدور گواهی كیفیت محصوالت كشاورزی ،دولت مكلف است ضمن تعریف
استانداردها و معیارهای فرآیند تولید ،فرآوری ،نگهداری و بازاررسانی و كاهش ضایعات محصوالت كشاورزی ،با استفاده از
امكانات بخشهای غیردولتی اقدامات الزم را به عمل آورد.

 -9بررسی وضعیت موجود

چیزی حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در محدوده زاگرس قرار دارد که بخشی حدود  30درصد آن در
محدوده زاگرس مرکزی قرار دارد  .بهرهبرداری کشاورزی در حوضههای مدیریت آبخیز زاگرس مرکزی شامل مجموعه متنوعی
از فعالیتها و رشتههای کشاورزی و از ساختار نوع سومی 5با ماهیت خرده مالکی ،متنوع ،پیچیده و در معرض ریسک است.
نظام توسعه کشاورزی در این محدوده مبتنی بر نظام روستایی ،عشایری ،معیشتی ،پیچیده ،متنوع و در معرض ریسک
اقتصادی و زیست محیطی است .ماهیت نظام توسعه کشاورزی در این منطقه نیز همانند فرایند توسعه در کشاورزی کشور
برنظام TOT6با محتوای کشاورزی انقالب سبز ،شکل گرفته است .دامنه وسیعی از رشتههای کشاورزی شامل زراعت ،باغ،
شیالت ،طیور ،دام سبک و سنگین ،گلخانه ،گیاهان دارویی ،در این منطقه به صورت متنوع کشت و تولید میشود .این منطقه
را میتوان به عنوان یکی از پدیدههای زیبای طبیعی دانست که محل برخورد خرد اقلیمهای متفاوت موجود میباشد که از
غنای گونهای بسیار باالیی برخوردار است .این منطقه را میتوان کلکسیونی طبیعی از پوشش گیاهی هر سه اقلیم دانست
که در یک جا گرد هم آمده است .مشاغل عمده محدوده بر پایه مطالعات انجام شده شامل فعالیتهای مرتبط با زراعت،
باغداری ،دامداری سنتی و دامپروری زنبورداری ،آبزیپروری ،تولید زغال ،بلوط فروشی و صنایع دستی است .کشاورزی در
این محدوده به صورت کشت آبی و دیم صورت میگیرد .محصوالت زراعی آب و دیم ،محصوالت باغي آبی و دیم ،محصوالت
گلخانهای ،تولیدات دامي ،تولیدات طيور ،تولیدات آبزيان ،محصوالت مرتعی و واحدهاي صنايع كشاورزي و فرآوري محصوالت
کشاورزری از تولیدات اصلی بخش کشاورزی در این محدوده هستند  .تغييرات الگوي كشت در این محدوده بيشتر معطوف
به گسترش سطح زير كشت غالتي مانند گندم آبي ،گندم ديم ،جو آبي و برنج و محصوالت علوفهاي و کشت باغات بهخصوص
باغات سیب و در بخش دام شامل پرورش گوسفند ،بره ،بز و بزغاله ،گاو ،گوساله ،مرغ ،زنبورداری و توسعه مزارع شيالتي و
صنعت آبزيپروري بوده است.

 -10نحوه بهره برداری و گروههای عمده بهره بردار

با توجه به رشتههای موجود ،بهرهبرداری و گروههای بهرهبردار کشاورزی در محدوده زاگرس مرکزی به سه دسته ذیل
تقسیم میشود:
5- Risk -prove diverse and complex
6- Transfer of Technology
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جدول  .2گروههای بهرهبردار کشاورزی در زاگرس مرکزی
ردیف

گروههای بهره بردار
زراعی و باغی

دام و طیور

شیالت و آبزیان

1

غالت (گندم ،جو ،برنج و)..

گاو و گوساله

ماهيان گرمابي

2

علوفه (ذرت  ،يونجه  ،شبدر و )...

گوسفند و بره

ماهيان سردابي

3

حبوبات (نخود  ،لوبيا  ،عدس و )..

مرغ گوشتي

بچه ماهي (سردابي و گرمابي)

4

دانههاي روغني (كلزا ،آفتابگردان،گلرنگ
و ) ...

مراكز مرغ مادر گوشتي

ماهيان زينتي

5

صيفيجات (خيار ،گوجه ،هندوانه و )...

مرغ تخمگذار

ماهي در منابع آبي (سد ،رودخانه ،آب
بند)

6

گیاهان قندی (چغندر قند)

بوقلمون

7

سبزیجات

بلدرچين

8

زعفران

شتر مرغ

9

محصوالت گلخانه اي سبزي و صيفي

كبك

10

قارچ خوراكي

پرندگان زينتي

11

گل شاخه بريده

زنبور عسل

12

گل و گياهان آپارتماني

كرم ابريشم

13

درخت و درختچههاي زينتي

14

گياهان دارويي

15

میوههای هستهدار (آلبالو ،گیالس ،هلو،
زرد)

16

گردو ،گالبی ،انار ،سنجد ،زیتون

 -11بررسی عوامل مخرب در کشاورزی ( بهره برداریهای ناپایدار)

ساختار نوع سومی مبتنی بر کشاورزی رایج با ماهیت نظام توسعهای انتقال تکنولوژی در منطقه زاگرس به دلیل در معرض
ریسک اقتصادی بودن با فشار بر اکوسیستم کوهستان زاگرس مرکزی بهتدریج باعث از بین بردن حریمهای طبیعی (زراعت
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زیر اشکوب) ،فرسایش خاک ،هدر رفت آب شیرین ،کاهش پوشش گیاهی ،فرسایش حاصل از تجمع مواد شیمیایی صنعتی،
پسماندها ،ضایعات و زایدات ،کاربری نادرست اراضی ،به هم خوردن تعادل اکوسیستمی شده که ضمن تهدید تنوع زیستی
کوهستان زاگرس مرکزی باعث شده که این منطقه در ایفای مهمترین نقش زیستی خود که ذخیره سازی آب است ،با
مخاطره روبرو شده و پیامد این روند ،تسریع فرآیند ذوب برف ،عدم تغذیه آبهای زیرزمینی ،سیالب ،خاکشویی و خارج شدن
آب از دسترس انسان ،خسارت اقتصادی و اجتماعی سنگین و کمبود آب است .با توجه به ماهیت فعالیتهای کشاورزی در
محدوده زاگرس مرکزی ،عوامل موثر در آسیبرسانی به تنوع زیستی ناشی از فعالیتهای کشاورزی در  5بخش ذیل تقسیم
بندی و اثر هر یک از اقدامات ناصحیح در بخش کشاورزی در تشدید این مخاطرات آورده شده است.
1-1منابع آب (کمیت و کیفیت آب)
وضعیت بهرهبرداری از منابع آب تجدیدپذیر در محدوده زاگرس مرکزی ،نمایی از وضعیت کلی مصرف آب در کشور است
که در نمودار ذیل وضعیت مصرف و مقایسه آن با شاخص توسعه پایدار آب شرح داده شده است :
شاخص توسعه پایدار در آب
کمتر از  ۲۰درصد منابع آبی

ایمن

بین  ۲۰تا  ۴۰درصد منابع

قابل قبول

بیش از  ۴۰درصد

بسیار پر خطر

مصارف کشاورزی ۸۹ :درصد
مصارف شرب ،بهداشت و صنعت ۱۱ :درصد

کل مصرف منابع آب
در کشور  ۷۰درصد از
منابع تجدیدپذیر

عوامل اصلی در تهدید کمیت وکیفیت منابع آب در محدوده زاگرس عبارتند از:
هدر رفت آب و پایین بودن راندمان آبیاری به دلیل هدر رفت آب در بخش کشاورزی در سه سطح انتقال ،توزیع و مصرف
درون مزرعهای
پایین بودن شاخص کارآیی مصرف آب در کشاورزی به دلیل مشکالت ناشی از سطح مدیریت پایدار مزارع
ضعف رژیم حاکمیت بهرهبرداری از آب مبتنی بر توان هیدرولوژیک حوضه در بخش آب در کشاورزی
شور شدن خاك ناشی از نفوذ آب مازاد آبیاری و به دلیل حضور عناصر سمي همانند سلنيم ،موليبدن و آرسنيك در
زهآبهاي كشاورزي
صدور مجوز بیرویه برای بهرهبرداری از رودخانهها (آبهای سطحی)برداشت غیرقانونی از منابع آب در قالب حفر بیرویه
چاه (منابع آب زیرزمینی)
کاهش کیفیت منابع آبهای سطحی به دالیل ورود پسماندهای کشاورزی و زهآب حاوی کودها و سموم شیمیائی حاصل
از فعالیتهای کشاورزی در منابع آب زیر زمینی و آبهای جاری
تغییر کیفیت منابع آبی رودخانهها به دلیل تشدید فعالیتهای کشاورزی در حاشیه آنها
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هدررفت منابع آب در مزارع کشاورزی به دلیل مدیریت غیر سیستمی مزارع
هدررفت منابع آب به دلیل نامناسب بودن الگوی کشت موجود
فرسایش آبی مناطق زاگرس مرکزی به دلیل کشاورزی در شیب
برداشت غیر قانونی آب از رودخانهها به دلیل توسعه نامناسب فعالیتهای کشاورزی
برداشت بیرویه و بدون ضابطه از منابع آب زیرزمینی
احداث سد بر روی رودخانه منطقه و تغییر در هیدرولوژی آبهای منطقه
استفاده سنتی از آب در حوضه رودخانه
تهدید کیفیت منابع آب محدوده به دلیل پساب ناشی از مصرف مواد شیمیایی درواحدهای پرورش شیالت.
 -۲تخریب منابع خاک در کشاورزی
در حال حاضر نابودي خاك از جديدترين تهديدها براي كاهش ارزش تنوع زیستی در زاگرس است .خاك در اثر فرآيندهاي
گوناگون از قبيل تغييرات شيميايي مانند نمكي شدن خاك ،تبديل سنگ به رسوبات قرمز رنگ ،اسيدي شدن و همچنين
متراكم شدن فرسايش مييابد .اين عوامل به تغييراتي در خواص فيزيكي و شيميايي خاك منتهي ميشود كه ممكن است
باعث كاهش توانايي خاك در نگهداري پوشش گياهي اصلي و تغيير ويژگيهاي هيدرولوژيك زمين شود .اين تغييرات منجر
به تسريع فرسايش و مشكالت مربوط به آن از جمله لغزش زمين و رسوبگذاري ميگردد .نرخ مجاز فرسایش خاک  5.5تن
در هکتار است که میانگین ساالنه فرسایش خاک (15تن) در کشور  3برابر متوسط قاره آسیاست .مهمترین عوامل موثر در
تخریب خاک در محدوده زاگرس عبارتند از:
افزایش فرسايش خاک در كشت در مناطق شيبدار و تخریب خاک ناشی از عدم تعادل دام و مرتع
تخريب اراضي ،تغییر و تخریب جنگلهاي موجود در شيبهاي تند در كاربريهاي كشاورزي و صنعتی و تاسیساتی ناشي
از افزايش نيازهاي جمعيت انساني
هدر رفتن عناصر غذايي ناشی از رواناب و رسوبات در جريان آب و وزش باد ،سيستم كاشت ،شيب
فرسایش شدید خاکهای حاصلخیز به دلیل اعمال شخم در جهت شیب
ف بیرویه کود و سمومشیمیایی در باغات و اراضی زراعی
فرسایش خاک به دلیل مصر 
فرسایش فیزیکی و شیمیایی خاک به دلیلالگوهای کشتتک محصولی و تهاجمی
تخریب بیولوژی ،فیزیکی و شیمیایی خاک به دلیل نامناسب بودن روش خاکورزی در مزارع
-3تخریب ناشی از پسماندها ،ضایعات و زایدات کشاورزی
توسعه ناپایدار مزارع آبزیپروری
مصرف بیرویه سم و کود شیمیایی و علفکشها و نفوذ این مواد شیمیایی به سفرههای آب زیرزمینی
عدم مدیریت پسماندهای فیزیکی در کشاورزی
عدم مدیریت پسماندهای آلی درکشاورزی
تجمع عناصر سنگین ناشی از کاربرد کود و سموم شیمیایی در باغات و اراضی زراعی
ف بیرویه داروهای شیمیایی درواحدهای پرورش شیالت
مصر 
-4فشار به محیط و به هم خوردن تعادل زیستی در کشاورزی
عدم تعادل در تعداد دام و ظرفیت مرتع
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کاهش و نابودی پوشش گیاهی و استفاده ناپایدار از منابع خاک
گسترش آتشسوزیها در عرصههای کشاورزی
برداشت ناپایدار از برخی گیاهان مرتعی
بروز آفات جدید و مقاوم شدن آفات و بیماریهای ناشی از عدم مدیریت صحیح در مزارع
تغییر در الگوی طبیعی گیاهی به دلیل عدم رعایت برنامه الگوی کشت صحیح
ورود و انتشار بيرويه گونههای غیربومی و مهاجم در کشاورزی
بهرهبرداری بیرویه از محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی حفاظتشده در بخش دامی
عدم کنترل و قرنطینه دامها و طیور عشایر کوچرو و انتقال بیماریهای مشترک دام اهلی و حیاتوحش به منطقه از
مناطق قشالق (و بالعکس)
کشت نامتناسب با امکانات و محدودیتهای طبیعی
توسعهالگوی کشتتکمحصولی مبتنی بر باغ سیب
عدم اجرای کشت مناسب به علت نبود امکانات و دانش فنی الزم
بهرهبرداری بیرویه از محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی حفاظتشده
برداشت ناپایدار از محصوالت چوبی و غیر چوبی
ورود و انتشار بیروی ه گونههای گیاهی غیربومی و مهاجم زراعی و باغی
 -5تغییر کاربریها و تحدید اراضی طبیعی
تصرف و تجاوز به عرصههای طبیعی و اراضی ملی و تبدیل به مزارع
ایجاد زيرساخت ،عمران و راهسازي برای توسعه کشاورزی در مناطق کلیدی
تغییر کاربری نامناسب و توسعه کالبدی نامناسب ،نامطلوب و ناهماهنگ با محیط
اجرای شخم در جهت شیب و فرسایش خاک و گسترش بیابان
روند رو به رشد شدن تکمحصولی در بخش کشاورزی و کاهش تنوع ژنتیکی
تغییر کاربری اراضی و نابودی مراتع
عدم مدیریت دام و تخریب مرتع به علت چرای بیرویه و غیر متعادل دام و چرای خارج از فصل
تجاوز به حریم بستر رودخانهها
کشاورزی زیراشکوب جنگل
تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و کاربردهای مسکونی و صنعتی
تصرف و تجاوز به عرصههای طبیعی و اراضی ملی و تبديل اراضي ملي به كاربري كشاورزي (زراعي و باغ)
بهرهبرداری ناپایدار از گیاهان مرتعی با ارزش خوراکی /دارویی
توسعهبیرویه واحدهای پرورش شیالت
 -12دسته بندی عوامل مخرب و اثر آن بر شاخصهای تنوع زیستی
در جدول ذیل اثرات عوامل مخرب در بند  11بر مولفههای محیط زیستی به صورت خالصه آمده است.
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جدول  .3اثر عوامل مخرب بر شاخص تنوع زیستی
موضوع تخریب

تاثیر بر اکوسیستم

·هدررفت منابع آب (کمیت و کیفیت آب) در کشاورزی
·تخریب منابع خاک در کشاورزی
·تخریب ناشی از پسماندها ،ضایعات و زایدات کشاورزی
·فشار به محیط و عوامل منجر به بر هم خوردن تعادل زیستی در
کشاورزی
·تغییر کاربریها و تحدید اراضی طبیعی

·تنش و برهم زدن تعادل و تنوع اكوسيستمي
·تشدید خشکسالی
·بههم خوردن تعادل گونههای جانوری وگیاهی
·تخریب منابع پایه طبیعی و عرصههای محیط زیستی
·ضعف پویایی اگروا كوسيستم
·افزایش گازهای گلخانهای
·بیایانزایی

 -13برنامه و دستورالعمل بهره برداری پایدار در کشاورزی

با توجه به مخاطرات و مشکالت موجود در ارتباط بین توسعه بخش کشاورزی و محیط زیست در منطقه زاگرس مرکزی و
همچنین ساختار و نظام کشاورزی حاکم در منطقه" ،کشاورزی پایدار" استراتژی اصلی برای حل مشکل و همسوسازی توسعه
بخش کشاورزی با تنوع زیستی در زاگرس مرکزی است .به عبارت دیگر"کشاورزی پایدار " تمام مفاهیم مرتبط با قرارگیری
مالحظات تنوع زیستی در توسعه کشاورزی را داراست و این دستورالعمل به عنوان یک راهنما برای معرفی فرآیند و چگونگی
استقرار برنامه کشاورزی پایدار در کشاورزی محدوده زاگرس مرکزی بر اساس ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود ،شرایط
محیطی ،مجموعه قوانین و مقررات داخلی ،منابع و پتانسیلهای اداری و غیر اداری موجود است.
کشاورزی پایدار مفهوم گستردهای از فعالیتها و عملیات متنوع شامل کشاورزی بيولوژيك ،کشاورزی اکولوژیک ،کشاورزی
تجدید شونده ،کشاورزی تلفیقی یا مبتنی بر مدیریت تلفیقی ،کشاورزی غیر متمرکز و کشاورزی عاری از مواد شیمیایی
مصنوعی تخریب کننده ،کشاورزی ارگانیک و در نهایت کشاورزی بیودینامیک است که در سه سطح ذیل عملیاتی می شود:
سطح اول -کشاورزی پایدار مبتنی بر مدیریت تلفیقی :کشاورزی پایدار با شاخص حذف و بهینهسازی مصرف کمتر کود
شیمیایی و آفتکشها ،استفاده بهینه از خاک و مدیریت تلفیقی تولید برای پرورش گیاه سالم و قوی و حمایت از اکوسیستم
زراعی و در نتیجه کاهش و حذف نهادههای شیمیایی در تولید و حفاظت از محصول تعریف میشود .مديريت تلفيقي راهكاري
براي حفاظت از محصول بر پايه مديريت كشتبوم است كه از طريق تعادل طبيعي و تاکید بر آستانه اقتصادی ،مخاطرات
ناشي از خسارت آفات را كاهش ميدهد.
سطح دوم -کشاورزی ارگانیک به عنوان نظام مدیریتی در کشاورزی است مبتنی بر اصول اکوسیستم زراعی ،تمرکز بر
حاصلخیزی خاک ،سالمت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی زراعی مصنوعی منطبق بر شرایط اجتماعی و شاخصهای
اقتصادی منطقه ای و محلی.
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سطح سوم -کشاورزی بیودینامیک که نوعی کشاورزی پایدار و در واقع سطح باالی نظام ارگانیک در کشاورزی است شامل
شناخت نیروی حیاتی ،کیفیت تدارکات بیودینامیک ،موجود زنده مزرعه و  ...در فرایند تولید.
نکته اصلی در این راهنما ،ارایه چارچوب کلی برای استقرار برنامه کشاورزی پایدار به عنوان نظام کشاورزی سازگار با تنوع
زیستی بر اساس ساختار کشاورزی حاکم بر منطقه زاگرس مرکزی است که براساس اصول ،الزامات ،مراحل و گام اجرایی
مبتنی بر مفاهیم و ماهیت نظام کشاورزی پایدار در ذیل تشریح شده است.
سیاستگذاری اجرایی:
1.1تغییر در مرز بندی کشاورزی با پهنهبندی مزارع کشاورزی درقالب حوضههای زیستبومی مبتنی بر توان آب ،الیههای
زیستمحیطی ،منابع طبیعی و تعیین سناریوهای آستانه زیان اقتصادی– زیستمحیطی در طرحها و برنامههای توسعه
کشاورزی براساس آمایش سرزمین .
2.2تهیه وتدوین نقشهها والیههای اطالعات ،خطوط کلیدی ،نقشهها و اطالعات منابع پایه توسط ذینفعان اصلی جهاد
کشاورزی ،منابع طبیعی ،محیط زیست ،وزارت نیرو و براساس موضع سایر ذیربطان وذینفعان در قالب نقشههای حاصل
از ارزیابی زیستمحیطی منطقهای ،توان بیولوژیک پهنه ،شاخصهای اصلی زیستمحیطی (محیط زیست) ،نقشههای
آمایشی ،کارداستر اراضی ،حریم اراضی ملی ،مستثنیات و ( ...منابع طبیعی) ،توان هیدرولوژیک پهنه ،نقشه منابع آب و
( ..نیرو) ،نقشههای الگوی کشت (جهاد کشاورزی)
3.3تغییر در فرآیند برنامهریزی و تدوین برنامههای توسعه براساس مدلهای برنامهریزی مشارکتی سیستمی در حوضه
براساس اطالعات و منابع بند دوم با دخالت دادن اگاهانه تجربیات ،دانش ،نیازها و توقعات جوامع محلی در قالب یک
چارچوب منطقی با مشارکت (دولت ،تشکلها و جوامع محلی) با تاکید بر سه اصل کلیدی ذیل:
الف) توازن بیولوژیکی پهنه به عنوان کلید تصمیمگیری برنامه کشاورزی
ب) لحاظ کردن روابط بین تمام بخشهای یک سیستم زراعی شامل کشاورز -خانوار وی -اجتماع به صورت یک سیستم
در حال تعادل (آستانه معیشت – محیط زیست)
ج) طراحی اقدامات با تاکید بر اصل به حداکثر رساندن روابط بیولوژیک مطلوب در سیستم و به حداقل رساندن استفاده از
مواد ویاعملیاتی که این روابط را برهم میزند در تمامی طراحیها و اقدامات
4.4استقرار نظام ملی گواهی ،پایش ،کنترل و استانداردسازی فرآیند تولید در زیر بخشهای کشاورزی شامل:
الف) استانداردها و مقررات ایمنی غذایی ملی (استانداردهای کیفیت محصول و )...
ب) استانداردها ومقررات فرایند تولید (عملیات صحیح کشاورزی ،ارگانیک و )...
ج) استانداردها و مقررات کیفیت تجاری محصوالت
د) استاندارد و مقررات بهداشت دامی و گیاهی (قرنطینه و )...
ه) مقررات و قوانین حاکمیت مصرف منابع (آب ،خاک ،ماشینآالت و انرژی)

برنامه اجرایی

برنامه اجرایی یا مدلهای اجرایی برای حرکت به سمت کشاورزی پایدار برمبنای سه الزام کلیدی 22 ،مولفه اصلی 25 ،اصل
اجرایی و  19گام اجرایی به شرح ذیل طراحی و عملیاتی می شوند:
* سه الزام اصلی در برنامه اجرایی استقرار کشاورزی پایدار:
 )1روابط بین تمام بخشهای یک سیستم زراعی از جمله کشاورز و خانوار وی و اجتماع بهصورت یک سیستم و در حال
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تعادل دیده شود
 )2توازن بیولوژیکی در سیستم بهعنوان کلید برنامه توسعه کشاورزی مورد تاکید قرار می گیرد
 )3ضرورت به حداکثر رساندن روابط بیولوژیک مطلوب در سیستم و به حداقل رساندن استفاده از مواد و یا عملیاتی که
این روابط را برهم میزند در تمامی طراحیها و اقدامات باید دیده شود
*  22مولفه اصلی در طراحی برنامه اجرایی برای استقرار کشاورزی پایدار عبارتند از:
 .1توازن زیستبوم
 .2عدم آلودگی شیمیایی صنعتی در مزارع
 .3آب و خاک تمیز
 .4مدیریت مزرعه بر مبنای اگرواکوسیستم
 .5حفظ منابع طبیعی
 .6حاصلخیزی باالی خاک
 .7مدیریت مخاطرات زیستی در فعالیتهای کشاورزی بر اساس استانداردهای زیستمحیطی
 .8احترام به فرهنگ محلی و ساختار اجتماعی بهرهبرداران
 .9تامین نیازهای محلی و تثبت معیشت
 .10توانمندسازی زنان و خانوار کشاورز همراه با مردان
 .11ایفای نقش و پایداری در مشارکت محلی در برنامه
 . 12دخالت و انطباق دانش بومی و تجربیات
.13تضمین امنیت و سالمت غذای جامعه
.14تضمین شرایط کاری حرفهای خوب برای کشاورز
 .15دسترسی و ورود به بازار مناسب و منصفانه
 .16افزایش بهرهوری اقتصادی تولید در واحد سطح
 .17پایدارسازی اقتصاد خانوار تولید کننده
 .18افزایش تولید و ارزش افزوده تولیدات در واحد سطح
 .19کاهش هزینههای تولید
 .20بازده خوب و مداوم
 .21کاهش کاربرد نهادههای بیرونی در مزرعه
 .22بهترین استفاده از منابع محلی
*  25اصل اجرایی در طراحی برنامه اجرایی برای استقرار کشاورزی پایدار عبارتند از:
انتخاب روشهای اصالحی ،کنترل و مدیریت کشاورزی در پهنه به صورت مدیریت سیستمی جامع تولید بر اساس
.1
استانداردها ،مقررات و تاکتیکهای کشاورزی
2 .2استقرار برنامه سیال مونیتورینگ محلی در فرایند تحلیل اگرواکوسیستم در قالب شبکه سیال محلی و ثبت و تحلیل
دادههای آمایشی در مدلهای برنامهریزی الگوی کشت بر مبنای ارزیابی زیستبومی در هر منطقه (مدل فائو پیشنهاد میشود)
3 .3طراحی برنامههای توانمندسازی ،ارتقای مهارت ذینفعان ،انسجام سازمانی برای دخالت دانش و تجربیات محلی جهت
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تثبیت و خودافزایی توانها در قالب شبکههای مردمی برای مشارکت در تمامی مراحل استقرار برنامه
4 .4انتخاب اقدامات در مدیریت کشاورزی باید بر مبنای معیار کلیدی" آستانه اقتصادکشاورزی -اکوسیستم" در قالب
اقتصاد پهنهای صورت گیرد .این معیار منجر به طراحی اقدامات کلیدی برای تثبیت معیشت ،ارتقای بهرهوری اقتصادی در
واحد سطح کشاورزی منطبق با شرایط حفاظت و حمایت از اکوسیستم و سازگار با شاخصهای اجتماعی کشاورزان است.
در این معیار عالوه بر افزایش بازده تولیدی مزرعه (ارتقای معیشت) ،درجه اقتصادی حفاظت از اکوسیستم (احیا و حفاظت
قابل اندازهگیری از کارکردهای اکوسیستمی) و به حداقل رساندن سایر خسارت زیست محيطي نيز مورد تاکید قرار میگیرد.
5 .5پهنهبندی مناطق تولید بر اساس معیارهای زیستبومی صورت می گیرد .تاکید بر منابع پایه مشترک مهمترین مبنای
تقسیمبندی پهنههای کشاورزی برای اقدام هماهنگ براساس مولفههای محیطزیستی است.
6 .6ایجاد گروههای مرجع محلی از کشاورزان مناطق هدف در قالب گروههای مرجع منطقهای براساس پهنههای عملیاتی
برای مشارکت و دخالت دانشبومی و تجربیات محلی ،پتانسیلها و توان محلی در استقرار برنامه ضروری است.
7 .7تصمیم برای انتخاب فنون ،روشها و یافتههای تحقیقاتی بر مبنای نتایج برنامه ارزیابی سریع مشارکتی ،مساحی و
اسکن محیطی شاخصهای برنامه در پهنه اجرای برنامه با مشارکت کشاورزان برای تعیین ساختارهای زراعی و مسیرهای
اقدام بر اساس شاخص اقتصاد -محیط زیست استوار است.
8 .8استقرار تاکتیکهای فنی اصلی کشاورزی پایدار (مدیریت آب ،خاک ،گیاه – مدیریت تلیفیقی حفاظت از محصول–
مدیریت پسماندها وضایعات– الگوی کشت مبتنی بر اکوسیستم -ارتقای بهداشت حرفهای کشاورزی– استانداردسازی
فرآیند تولید بر اساس معیارهای محیطزیستی) در پهنه بر اساس استانداردهای مرجع ملی از جمله استانداردهای 11000
ارگانیک ،استانداردهای کدکس غذایی ،استاندارد  GAPصورت گیرد.
9 .9استقرار نظام گروهی مونیتورینگ و پایش فرآیند برای کنترل مخاطرات در طول فرآیند به صورت مدیریت مشارکتی،
شبکهسازی و سازماندهی تشکل محلی برای تثبیت و توسعه اهداف برنامه ضروری است.
1010استقرار فرآیند تجزیه و تحلیل کشتبوم زراعی در فرآیند تصمیمگیری برای مدیریت مزرعه تا سيستمهاي زيستمحيطي
حياتي در سطوح سالم باقي مانده و يا در حال بهبودي باشند و هيچ صدمهاي به سيستمهاي زيستمحيطيشان نداشته
باشند.
1111مدیریت پایدار كاهش آسيبپذيري انساني :جمعيت و سيستم اجتماعي در بخش کشاورزی ،آسيبي به محيط زيستي
كه تاثير بر تندرستياش دارد ،وارد نمي آورد.
1212برنامه ریزی برای پایداری در ظرفيتهاي صنعتي و اجتماعي در بخش کشاورزی به صورتیکه الگوهاي مهارتي،
گرايشها و زير ساختهاي اجتماعي و صنعتي و تعامل آنها در جهت بهبود چالشهاي زيستمحيطي و سالمت فرد و جامعه
بهرهبردار منطقهای باشد.
1313استقرار برنامه بهداشت حرفهای کشاورزی برای پایداری در بهداشت حرفهای و اجتماعی
1414استقرار چرخه مدیریت مشارکتی سیستمی برای مشارکت اجتماعی و سامانههای توانمند محلی در اجرا و دخالت
دانش بومی در برنامه
 1515مشارکت و تشریک برنامه اجرایی کشاورزی با سایر برنامهها و همكاريهاي منطقهای در حل مسائل زيستمحيطي
مشترك و کاهش خطرات زيستمحيطي فرامرزي به حد زير آستانه خطر.
1616برنامههای ترویج در فرآیند توسعه کشاورزی پایدار باید با راهكار مشاركت جوامع محلي انجام شود تا تعداد وسيعي از
كاربران بتوانند از طريق آموزشهاي الزم در بهكارگيري همه جانبه تكنولوژي در جاي جاي مناطق و محلهاي فعاليتهاي
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توليد خود صرفنظر از حجم در تقسيمبنديهاي حاكميتي و اجتماعي بتوانند براي بهبود و اصالح فعاليتهاي خود از دانش
استفاده نمايند.
1717توجه و الزام به خطمشيهاي زيستمحيطي در فعالیتهای کشاورزی در برنامههای توسعه کشاورزی به طور مستقيم
و يا غيرمستقيم با هدف کاهش بحرانهای ناشی از کاربرد نامناسب تکنولوژی در شرایط اکوسیستمی لحاظ گردد.
1818انتقال تكنولوژي و انتخاب ابزار بر اساس شاخصهای مديريت پايدار توليد و حفاظت از اكوسيستم ،شرایط اقتصادی
و اجتماعی هدف تعریف شود.
1919مشاركت و همكاري پايدار دولتي ،غير دولتي ،مؤسسات مالي ،اعتباري و سازمانهاي متولي سياستگذاري جهت
ايجاد ،ارتباط و پيوستگي در اث ر بخشی فعالیتها ،ضروری است.
2020يكپارچگی و تلفيق پروژههاي مبتني بر توسعه تكنولوژي با ساير پروژههاي متنوع محلي ،ضروری است.
2121ساختارهاي روستائي ،خرده مالكي و فاكتورهاي محلی با مباني توسعه ،فقرزدائي و توانمندي عوامل صنعت با تكيه
بر توانمنديهاي خودآگاه و اعتماد به نفس آنها در جهت افزايش دانش فني از طريق آموزشهاي مهارتی مبتنی بر
یادگیریهای عملیاتی و مزرعهای با شاخص کشف و شناخت اکولوژی ويژه ،داراي اهميت خاصي است.
2222بهبود و اصالح سياستهاي ملي و خدمات دولتي در قالب مجموعه خدمات انتقال سرمايه از نهادهها در جهت توسعه
منابع انساني ،توانمندسازي عوامل درگير ،ضروري است.
2323طراحي برنامههاي خاص درجهت توانمنديسازي خانوار به ِویژه زنان در تلفيق و ايجاد پايداري در فرآيند توليد و
فعاليتهاي خارج از فرآيند توليد درجهت عوامل خاص انتقال ضروری است.
2424طراحي برنامه بر اساس شاخص تحليل اقتصادي عملكرد با اين ساختار كه كاربران متوجه باشند كه چه عملي بايد
انجام دهند و چگونه درآمدهاي خود را محاسبه كنند ،داراي اهميت است كه اين امر با ارائه برنامههاي توسعه بر پايه پايداري
در مديريت با رويكرد مشاركت حاصل مي گردد.
2525طراحي تكنولوژي بر اساس دانش بومي ،شرايط حاصل از تجربيات محلي و ويژگيهاي اجتماعي منطقه
* 19گام اجرایی در برنامه اجرایی استقرار کشاورزی پایدار:
مرحله  -1اسکن ،آمایش پهنهای و تحلیل کشتبوم زراعی و در قالب پهنههای زیستبومی در کشاورزی برای تعیین
سناریوهای آستانه زیان اقتصادی– زیستمحیطی
مرحله  -2انتخاب روشهای اصالحی ،کنترل و مدیریت کشاورزی در پهنه به صورت مدیریت سیستمی جامع تولید بر
اساس استانداردها ،مقررات و تاکتیکهای کشاورزی پایدار بر اساس نتایج حاصل از اقدام در مرحله اول
مرحله  -3استقرار برنامه سیال مونیتورینگ محلی در فرایند تحلیل اگرواکوسیستم در قالب شبکه سیال محلی و ثبت و
تحلیل دادههای آمایشی در مدلهای برنامهریزی الگوی کشت بر مبنای ارزیابی زیستبومی در هر منطقه (مدل فایو پیشنهاد
میشود).
مرحله  -4طراحی برنامههای توانمندسازی ،ارتقای مهارت ذینفعان ،انسجام سازمانی برای دخالت دانش و تجربیات محلی
جهت تثبیت و خودافزایی توانها در قالب شبکههای مردمی برای مشارکت در تمامی مراحل استقرار برنامه.
مرحله  -5انتخاب اقدامات در مدیریت کشاورزی باید بر مبنای معیار کلیدی" آستانه اقتصاد کشاورزی -اکوسیستم" در
قالب اقتصاد پهنهای صورت گیرد .این معیار منجر به طراحی اقدامات کلیدی برای تثبیت معیشت ،ارتقای بهرهوری اقتصادی
در واحد سطح کشاورزی منطبق با شرایط حفاظت و حمایت از اکوسیستم و سازگار با شاخصهای اجتماعی کشاورزان است.
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در این معیار عالوه بر افزایش بازده تولیدی مزرعه (ارتقای معیشت) ،درجه اقتصادی حفاظت از اکوسیستم (احیا و حفاظت
قابل اندازهگیری از کارکردهای اکوسیستمی) و به حداقل رساندن سایر خسارت زیستمحيطي.
مرحله  –6پهنهبندی مناطق تولید بر اساس معیارهای زیستبومی و تاکید بر منابع پایه مشترک بهعنوان مبنای تقسیمبندی
پهنههای کشاورزی برای اقدام هماهنگ براساس مولفههای محیطزیستی
مرحله  -7ایجاد گروههای مرجع محلی از کشاورزان مناطق هدف در قالب گروههای مرجع منطقهای بر اساس پهنههای
عملیاتی برای مشارکت و دخالت دانش بومی و تجربیات محلی ،پتانسیلها و توان محلی در استقرار برنامه
مرحله  -8تصمیم برای انتخاب فنون ،روشها و یافتههای تحقیقاتی بر مبنای نتایج برنامه ارزیابی سریع مشارکتی ،مساحی
و اسکن محیطی شاخصهای برنامه در پهنه اجرای برنامه با مشارکت کشاورزان برای تعیین ساختارهای زراعی و مسیرهای
اقدام بر اساس شاخص اقتصاد -محیط زیست.
مرحله  -9استقرار تاکتیکهای نه گانه تحقیقی– اجرایی– ترویجی بهصورت یکپارچه در قالب یک برنامه مدیریت سیستمی
کلیدی (مدیریت تلفیقی آب -خاک -گیاه ،مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول ،مدیریت پسماندها وضایعات ،الگوی کشت
مبتنی بر اکوسیستم ،ارتقای بهداشت حرفهای کشاورزی ،استانداردسازی فرایند تولید بر اساس معیارهای محیط زیستی،
تجریه و تحلیل اکوسیستم زراعی ،توسعه مشارکتی فناوری ،مدیریت چرخه مشارکتی) در پهنه بر اساس استانداردهای مرجع
ملی از جمله استانداردهای  11000ارگانیک ،کدکس و .GAP
مرحله  -10استقرار نظام گروهی مونیتورینگ و پایش فرآیند برای کنترل مخاطرات در طول فرآیند به صورت مدیریت
مشارکتی ،شبکهسازی و سازماندهی تشکل محلی برای تثبیت و توسعه اهداف برنامه.
مرحله  -11استقرار فرآیند تجزیه و تحلیل کشتبوم زراعی در فرآیند تصمیمگیری برای مدیریت مزرعه.
مرحله  -12مدیریت پایدار كاهش آسيبپذيري انساني.
مرحله  -13برنامهریزی برای پایداری در ظرفيتهاي صنعتي و اجتماعي در بخش کشاورزی به صورتیکه الگوهاي مهارتي،
گرايشها و زير ساختهاي اجتماعي و صنعتي و تعامل آنها در جهت بهبود چالشهاي زيستمحيطي و سالمت فرد و جامعه
بهرهبردار منطقهای باشد.
مرحله  -14استقرار برنامه بهداشت حرفهای کشاورزی برای پایداری در بهداشت حرفهای و اجتماعی.
مرحله  -15استقرار چرخه مدیریت مشارکتی سیستمی برای مشارکت اجتماعی و سامانههای توانمند محلی در اجرا و
دخالت دانش بومی در برنامه.
مرحله  -16مشارکت و تشریک برنامه اجرایی کشاورزی با سایر برنامهها و همكاريهاي منطقهای در حل مسائل
زيستمحيطي مشترك و کاهش خطرات زيست محيطي فرامرزي به حد زير آستانه خطر.
مرحله -17طراحی برنامههای ترویج در فرایند توسعه کشاورزی پایدار با راهكار مشاركت جوامع محلي.
مرحله  -18يكپارچگی و تلفيق پروژههاي مبتني بر توسعه تكنولوژي با ساير پروژههاي متنوع محلي.
مرحله  -19طراحي برنامههاي خاص در جهت توانمندسازي خانوار به ِویژه زنان در تلفيق و ايجاد پايداري در فرايند توليد و
فعاليتهاي خارج از فرايند توليد که در جدول ذیل به صورت برنامه اقدام ،فرآیند استقرار این اصول تشریح شده است:
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جدول  -4برنامه اقدام استقرار اصول کشاورزی پایدار
اقدام 1

پهنهبندی ،تعیین مناطق و آمایش منطقه بر اساس شاخصهای اکوسیستمی – ساختار اقتصادی (معیشت)

اقدام 2

دهگردی ،ارزیابی سریع روستایی ،بررسی میدانی و محیطی برای شناخت و تعیین اولویتهای اقدام

اقدام 3

تدوین و طراحی چارچوب پشتیبانی و برنامهریزی فنی و اجرایی در سطح ذینفعان اصلی در قالب برنامه کار مشترک موثر در
منطقه هدف

اقدام 4

برگزاري کارگاههای سطح یک برنامه (کارگاههای توجیهی و برنامه ریزی مشترک در سطح ذینفعان دولتی مرتبط با موضوع) در
سطح ذینفعان برای مشارکت سازمان یافته در پروژه

اقدام 5

سازماندهی و ساختار سازی ذینفعان اصلی در قالب كارگروههاي راهبری فني و اجرایی در سطح استان (جهاد کشاورزی )-
کارگروه اجرایی در سطح شهرستان (جهاد کشاورزی ) و شبکه محلی در سطح اجرا (شورای اسالمی)

اقدام 6

برگزاری کارگاهها و جلسات سطح دو پروژه برای تدوین چارچوب منطقی برنامه و برنامه اقدام و طرحهای عملیاتی بر اساس
مشخصات منطقهای حاصل از پایش اطالعات در قالب فرمهای شناسه سه گانه در قالب جداول PDM

اقدام 7

برگزاری کارگاههای سطح سه برنامه شامل کارگاههای توانمندسازی عوامل اجرایی  ،تربیت تسهیلگران و مربیان محلی

اقدام 8

برگزاری کارگاههای سطح چهار برنامه با ماهیت اعتماد سازی ،شبکهسازی ،برنامهریزی مشارکتی و تسهیلگری در سطوح محلی

اقدام 9

گروهبندی ،تقسیم وظایف و سازماندهی منطقهای و گروههای محلی بر اساس ساختار و منابع کشاورزی برای استقرار برنامه

اقدام 10

برگزاری کارگاههای مشترک منطقهای با هدف اولویتبندی ،تعیین موضوعات خاص

اقدام 11

برگزاری کارگاههای برنامهریزی اجرایی در گروه کار براساس نتایج حاصل از ارزیابیهای مشارکتی و تقویم زراعی در پهنهبندیهای
محیطی و ساختار اجتماعی

اقدام 12

شروع برنامه اسکن محیطی و مونیتورینگ مزرعه ای (تحلیل اگرو اکوسیستم ) به صورت منطقهای

اقدام 13

تعیین اولویتهای بر اساس هر اسکن و اصالح بر اساس کمیسازی نتایج ارزیابیها و برنامههای محلی

اقدام 14

استقرار فنون کشاورزی پایدار برای مدیریت مشکالت در مزارع بر اساس تاکتیک توسعه مشارکتی فناوری

اقدام 16

آموزشهای عملی و مزرعه ای خاص بزرگساالن در موضوعات و سطوح مختلف برنامه همزمان با استقرار فنون اصالحی در مزارع
تحت پوشش با هدف توانمند سازی گروههای محلی در موضوع کشاورزی پایدار.

اقدام 17

ارزیابی اثر بخشی مزرعهای و کمیسازی نتایج با مونیتورینگ فنون در مزارع توسط کشاورزان

اقدام 18

بازدیدهای بین مزرعهای توسط کشاورزان برای تبادل یافتهها و تجربیات در فنون مختلف

اقدام 19

برگزاری کارگاههای توسعه بین گروهی برای ارایه تجربیات و دستاوردهای مزرعهای و بسترسازی برای توسعه نتایج در کل حوزه
تصویب فرآیند برنامه و شروع فرآیند توسعه نتایج به صورت درون استانی در سال جاری در کانون
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 -14پیوست ( :مطالعه موردی)

در ذیل فرآیند و نتایج یک تجربه عملی از استقرار برنامه کشاورزی پایدار در طرح زاگرس مرکزی تشریح شده است .این
برنامه بر اساس نتایج و تجربیات میدانی توسعه کشاورزی پایدار در سایتهای اجرا شده توسط کمکهای کوچک تسهیالت
محیط زیست جهانی ( )GEF/SGPدر ایران ،برای استقرار کشاورزی پایدار در شرایط کشاورزی کشور با تاکید بر کشاورزان
کم منبع (خرد) با مدل  IPCMطراحی و براساس هماهنگیهای انجام شده براي توسعه کشاورزی سازگار با محیط زیست
در منطقه زاگرس مركزي در سال  1391به صورت برنامه كار مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط
زيست تدوین و مصوب شد .مدل ،7 IPCMیک بسته مدیریت سیستمی شامل  9تاکتیک ویژه تحقیقی ،ترویجی ،فنی و
توسعهای در یک چارچوب منطقی و برنامه اجرایی مدون است که با تاکید بر مشارکت آگاهانه جامعه محلی و شبکه مردمی
در استقرار و توسعه کشاورزی پایدار  8در شرایط و ساختار کشاورزی کشور طراحی شده است .نکته کلیدی در این راهبرد،
تمرکز بر توسعه فناوری ،چرخه اطالعات و مدیریت صحیح و ارتقای ذینفعان انسانی به جای اقدامات سختافزاری است .فاز
اول برنامه توسعه کشاورزی پایدار در پايلوت استان فارس با محوريت محصول برنج در منطقه كر-كامفيروز شروع گردید .بر
اساس شاخصهای برنامه کشاورزی پایدار براي شروع برنامه اجرايي کشاورزی پایدار با راهبرد  IPCMبا هدف الگوسازي و
ظرفیتسازی میدانی براي بخش دولتي و غیردولتی ،از میان  38روستای حوزه رودخانه کر ،روستای بکیان در مرکز حوزه
به عنوان روستای شروع برنامه توسعه کشاورزی پایدار انتخاب شد .این انتخاب ،در کارگروه راهبری فنی برنامه در سازمان
جهاد کشاورزی استان فارس با مشارکت همه بخشهای مرتبط از جهاد کشاورزی و محیط زیست و کارشناسان طرح زاگرس
بر اساس شاخصهای اصلی صورت گرفت .این شاخصها ،تلفیقی از خط مشی و معیارهای بخشی از سوی کشاورزی ،محیط
زیست و معیارهای اجتماعی و محلی بود که در جلسه کارگروه راهبری مشخص گردید.
روستای یاد شده طی یک فرایند مشارکتی و بر اساس ارزیابی مشارکتی بر اساس  14معیار انتخاب گردید .برنامه کشاورزی
پایدار با هدف ظرفیتسازی و توانمندسازی ذینفعان برای مدیریت و اقدام یکپارچه محلی برای توسعه كشاورزي پايدار براي
حفاظت و حمایت از تنوع زیستی زاگرس با تاکید بر شاخص آستانه اقتصاد /محیط زیست در يك سايت الگويي در پهنه
كر -كامفيروز اجرا شد .استقرار اين برنامه در  9مرحله ذیل انجام شد:
 -۱ارزیابی و تحلیل سازمانها ،افراد ،گروههای ذینفع پروژه در منطقه هدف و تعیین گروه هدف اصلی
 -۲ارزیابی و تحلیل خالها و مشکالت بر اساس ساختارها و اطالعات منطقهای برای تدوین موضوعات خاص پروژه با
روشهای مختلف ارزیابی سریع مشارکتی و ارزیابی سریع منطقهای
 -۳تعیین موضوعات خاص و تحلیل اهداف بر اساس اولویت موضوعات خاص
 -۴انتخاب اقدام و تاکتیکهای فنی و اجرایی برای دستیابی به اهداف تعیین شده
 -۵تدوین برنامه کار مشارکتی در قالب چارچوب منطقی پروژه برای هر منطقه هدف در قالب PDM
 -۶تدوین مشارکتی طرح عملیاتی برای اجرای برنامه کار ()PO
 -۷اجرای برنامه بر اساس اصول توسعه مشارکتی فناوری
 -۸ارزیابی اثر بخشی و ساماندهی برنامه كشاورزي پايدار در سطح محلی در قالب شبکههای غیر دولتی.
 -۹تثبیت و توسعه برنامه در سطح محلی و توسعه بر اساس شبکه محلی آموزشدیده در کل حوزه
7-Integrated participatory crop management
8 -Sustainable Agriculture
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مراحل اجرایی ،حجم فعالیتها ،دوره زمانی و اقدامات اصلی استقرار برنامه کشاورزی پایدار در ذیل تشریح شده است:
جدول .5خالصه مصور اقدامات اصلی انجام شده در پایلوت کر و کامفیروز
اقدام 1

 تدوین و طراحی اسناد و برنامههای فنی و اجرایی بر اساس اهداف و دستاوردهای پروژه زاگرس مرکزی وتسهیلگری برای تصویب آن در جهاد کشاورزی و سایر ذینفعان (تصویب تفاهمنامه مشترک با جهاد کشاورزی و
محیط زیست)

اقدام 2

 تعیین روستای بکیان به عنوان روستای شروع برنامه بر اساس شاخصهای اصلی و تصمیمگیری گروهی بینذینفعان اصلی

اقدام 3

 برگزاري کارگاه شروع به تنظیم برنامه اقدام توسعه کشاورزی پایدار در سازمان جهاد کشاورزی با هدف معرفي،توجيه و تصويب برنامه در سطح ذینفعان برای پشتیبانی و مشارکت سازمانیافته در پروژه

اقدام 4

 سازماندهی و ساختارسازی ذینفعان اصلی در قالب سه كارگروه فني و اجرایی در سه سطح استان -شهرستانو دهستان با هدف اجماع سازمانی برای پشتیبانی از پروژه در سطح دولتی و غیردولتی با استقرار کارگروه راهبری
فنی برنامه کشاورزی پایدار در سازمان جهاد کشاورزی فارس ،استقرار کارگروه اجرایی برنامه کشاورزی پایدار در
مدیریت جهاد کشاورزی مرودشت و استقرار  4شبکه غیر دولتی محلی برای همکاری در اجرای برنامه

اقدام 5
اقدام 6
اقدام 7
اقدام 8
اقدام 9

 برگزاری کارگاهها و جلسات برنامهریزی مشارکتی در سطوح ذینفعان برای تدوین چارچوب ،برنامه اقدام وطرحهای علملیاتی بر اساس مشخصات منطقه ای.
 دهگردی ،ارزیابی سریع روستایی ،بررسی میدانی و محیطی برای شناخت و تعیین مشکالت و اولویتهای اقدامدر پایلوت در منطقه کر -کامفیروز.
 ورود به جامعه محلی ،بسترسازی و برگزاری جلسات تسهیلگری در سطح محلی برای شروع برنامه اجرایی. برگزاری کارگاههای آموزشی و ظرفیتسازی مشارکتی و تسهیلگری در سطوح اجتماعی محلی برای اعتمادسازیو سازماندهی گروههای کاری محلی
 -پهنهبندی و سازماندهی منطقهای و گروههای محلی بر اساس ساختار و منابع کشاورزی

اقدام 10

برگزاری کارگاههای ارزیابی مشارکتی در سطوح اجتماعی و منطقهای صورت گرفته با هدف ارزیابی مشکالت،اولویتبندیها ،تعیین موضوعات خاص و کمیسازی آنها

اقدام 11

برگزاری کارگاههای برنامهریزی مشارکتی در سطح جامعه محلی بر اساس نتایج حاصل از ارزیابیهای مشارکتیو تقویم زراعی در پهنهبندیهای محیطی و ساختار اجتماعی
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اقدام 12

 برگزاری کارگاههای اموزشی در سطح جامعه محلی و صدور گواهی رسمی جهاد کشاورزی در مهارت حرفه ای درکشاورزی پایدار برای کشاورزان و کارشناسان دولتی و غیر دولتی تحت پوشش برنامه در روستای بکیان

اقدام 13

 -تعیین اولویتهای اقدام و اصالح بر اساس کمیسازی نتایج ارزیابیها و برنامههای محلی

اقدام 14

 -شروع فرایند استقرار فنون کشاورزی پایدار برای مدیریت مشکالت به صورت عملی در مزارع

اقدام 16

 آموزشهای عملی و مزرعهای خاص بزرگساالن در موضوعات و سطوح مختلف برنامه همزمان با استقرار فنوناصالحی در مزارع تحت پوشش با هدف توانمندسازی گروههای محلی در موضوع کشاورزی پایدار

اقدام 17

 -ارزیابی اثر بخشی مزرعه ای و کمیسازی نتایج با مونیتورینگ فنون در مزارع توسط کشاورزان

اقدام 18

 -بازدیدهای بین مزرعهای توسط کشاورزان برای تبادل یافتهها و تجربیات در فنون مختلف

اقدام 19

 تعیین  6کانون در حوزه رودخانه کر و برگزاری کارگاههای اطالعرسانی بین روستایی برای ارایه تجربیات ودستاوردهای مزرعهای و بسترسازی برای توسعه نتابج در کل حوزه رودخانه کر

اقدام 20

 تصویب فرآیند برنامه در سازمان جهاد کشاورزی و شروع فرآیند توسعه نتایج به صورت درون استانی در سالجاری در کانونهای  6گانه در حوزه در قالب برنامههای مصوب سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

پروژه کشاورزی پایدار در پايلوت استان فارس با ساختارسازي ،ايجاد انسجام سازماني و تشكيل كارگروههاي محلي كشاورزي
پايدار شروع شد .كارگاه تدوين چارچوب منطقی پروژه با هدف برنامهريزي مشاركتي بين بخشي و اجماع عملياتي بين بخشهای
ذینفع در محل سازمان جهاد كشاورزي استان فارس در سطح كارگروه فني برنامه با حضور نمايندگان دفتر ترویج کشاورزی،
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ،مديريت ترويج كشاورزي ،مديريت زراعت ،مديريت حفظ نباتات ،مديريت آب و
خاك ،تشكل غير دولتي مجري ،واحد آموزش بهره بردارن ،واحد امور زنان روستايي و عشايري ،واحد مطالعات و برنامهريزي،
واحد تشكلهاي كشاورزي ،رابط استاني جهاد با دفتر زاگرس ،كارشناس فني زاگرس ،هماهنگ كننده استاني پروژه كشاورزي،
مديرفني و اجرايي كشاورزي پايدار و معاونت ترويج برگزار گرديد.
بررسي میدانی پایلوت در منطقه کر -کامفیروز و سایت اصلی برنامه (روستای بکیان) و نشست با جامعه محلی در محل روستای
بکیان برای بستر سازی و ظرفیتسازی محلی برای شروع برنامه اجرایی با منتخبین محلی و اعضای شورای اسالمی روستای و
تشکلهای محلی مستقر در منطقه صورت گرفت .فعالیتها در مرحله دوم با هدف مدیریت و برنامهریزی مشارکتی برای استقرار
میدانی و مزرعهای ،برنامه کشاورزی پایدار در سطح جامعه محلی و ذینفعان اصلی پیگیری شد .این مرحله شامل مجموعهای از
اقدامات مشارکتی برای ارزیابی و برنامهریزی مشارکتی با هدف استقرار و توسعه مشارکتی فناوریهای سازگار با محیط زیست
در کشاورزی روستا با مشارکت اگاهانه مردمی است .در طراحی برنامه به جای تاکید برانتقال خدمات ،دستورالعملها ،قوانین
بازدارنده ،اقدامات فیزیکی و سختافزاری ،از رهیافتهای مشارکتی سیستمی استفاده گردید .این مرحله شامل مجموعهای از
فعالیتها برای برنامهریزی مشارکتی نظیر ارزیابی مشارکتی ،ارزیابی محیطی ،مساحی ،تعیین مشکالت و موضوعات خاص ،تدوین
برنامه مشارکتی ،تعیین مزارع اصلی ،سازماندهی گروههای کاری هدف اصلی ،پهنهبندی منطقهای ،تعیین فناوریهای کلیدی و
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شروع استقرار برنامه در سطح مزارع بر اساس تقویم زراعی است .اجرای کارگاههای ارزیابی مشارکتی و روستایی (PRAو)RRA
برای درک واقعی و دخالت ساختارهای پیچیده اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی و اکوسیستمی منطقه کر -کامفیروز در توسعه
تکنولوژی کشاورزی پایدار و همچنین دخالت آگاهانه ذینفعان بود.
مهمترین فعالیت در این گام ،تعیین فناوریهای مناسب برای هر مشکل است که در یک چارچوب منطقی عملیاتی با تشکیل
کارگروههای فنی در سازمان جهاد کشاورزی شروع شد .استفاده از قالب  PDMبرای هر یک از مشکالت در قالب دو اقدام علم
–تجربه روش کلیدی برای این مرحله بود که در جلسات متعدد کارشناسی و محلی تکمیل گردید .در این جلسات برای هر یک
از مشکالت فوق فناوری مناسب تعیین گردید .این فناوریها ترکیبی از تبادل تجربیات و دانستهها در سه سطح -1فناوریهای
بومی یا تجربیات محلی درموضوع خاص (مشکل) -2فناوریهای کارشناسی و  -3فنون اصلی کشاورزی پایدار برای هر موضوع
خاص در قالب نتایج کارگروه فنی مستقر در جهاد کشاورزی که به شرح جدول ( )PDMتدوین و تصویب گردید.

جدول .6مربوط به فناوریهای اصلی کشاورزی پایدار منبعث از شرایط محیطی و منطقهای
فناوری پایه مرتبط با موضوع کشاورزی پایدار

عنوان مسئله

تاکتیک اصلی - ICWSM :سودمندی اقتصادی بر پایه WUF
خاک ورزی کاهشی
افزايش ماده آلي خاك:
کمپوست غنی شده محلی
ورمی کمپوست
کودهای الی
کودهای پایه آلی – زیستی
کودهای سبز

پائين بودن سطح بهرهوري كشاورزي در واحد سطح

فناوریهای پایه

افزايش عوامل بيولوژيك خاك:
کودهای زیستی
کودهای الی– زیستی
حمایت بیولوزیکی
اصالح تغذیه بر پایه کود شیمیایی
آرایش گیاهی ،رقم ،کشت توام ،جایگزین
استاندارد سازی فرآیند
مـديريـت تغذيه و حاصلخيزي
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تاکتیک اصلی SRI :
بررسی منابع ،روش و اصالح ساختار آبیاری سنتی
پائين بودن ميزان بهرهبرداري از آب كشاورزي

مديريت آبياري بر اساس نياز واقعي گياه

فنون اصلی

مناسبترین شکل و ابعاد مزرعه
آبیاری تناوبی
اثربخشی تسطیح اراضی

آتش زدن

 1ـ در  3تا زمین با دستگاهی شخم زده شود  2ـ کمپوست میدانی  3ـ بسته بندی
کاه و کلش انجام شود.
تاکتیک اصلی IPM :
مونیتورینگ

مصرف باالی مواد شیمیایی صنعتی و باال بودن خسارت
آفت

کنترل بیولوژیک

فنون اصلی

کنترل زراعی
کنترل رفتاری

پائين بودن مديريت مكانيزاسيون در كشاورزي

مکانیزاسیون با تاکید بر خزانه

فهرست فنون منتخب مستقر شده در مزارع تحت پوشش در روستای بکیان
ردیف

عنوان فن

1

کشت مکانیزه برنج

2

آرایش گیاهی

3

افزایش مواد آلی خاک

4

مدیریت صحیح خزانه

5

مدیریت مشارکتی بذر

6

آبیاری تناوبی

7

تغذیه و حاصلخیزی بر پایه کمپوست غنی شده و مواد آلی

8

خاکورزی حفاظتی

9

مدیریت پسماند برای جلوگیریاز آتش زدن
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10

مدیریت تلفیقی آفات

11

مدیریت نهادههای شیمیایی در خزانه

12

تغذیه و حاصلخیزی با مواد بیولوژیک

13

مدیریت آفات و بیماریها در خزانه

14

مدیریت پسماندها و ضایعات

15

مدیریت بقایا و تناوب محصولی

16

کشت توام اردک و برنج

17

آرایش گیاهی

18

کمپوست غنی شده محلی

19

حذف و کاهش کودهای شیمیایی صنعتی

در مرحله سوم همزمان با استقرار برنامه کشاورزی پایدار در روستای بکیان ،بسترسازی برای شروع فاز دوم برنامه با
هدف ترویج و توسعه نتایج و متدلوژی فاز اول برنامه کشاورزی پایدار در کل محدوده پایلوت طرح زاگرس مرکزی از طریق
توانمندسازی بهره برداران در استقرار کشاورزی پایدار و تثبیت آن با ایجاد شبکه مدیریت محلی کشاورزی پایدار در قالب
برنامه اقدام مشخص صورت گرفت .این فرآیند طی کارگاههای مشورتی با تعیین شش کانون منتخب در عرصه پایلوت منتخب
کر و کامفیروز که هر کانون سه روستا را در بر میگیرد ،شروع شد.
پیگیری تصویب و تثبیت برنامه و نتایج فاز اول در سازمان جهاد کشاورزی فارس در قالب یک تفاهمنامه و برنامه کار
مشترک توسعه نتایج در سازمان جهاد کشاورزی تصویب شد .این اقدام با هدف ادامه استقرار برنامه به صورت محلی توسط
جهاد کشاورزی و گروههای محلی صورت گرفت.
منابع نقدی از محل منابع و امکانات غیر نقدی ستاد و سازمانهای جهاد کشاورزی استان و شهرستان و مشارکت جوامع
محلی و شبکه ترویج غیر دولتی تامین میشود.
جدول .7خالصه نتایج اصلی استقرار فنون کشاورزی پایدار در مزارع تحت پوشش
نتیجه

میزان

واحد در هکتار

روش اصلی

صرفهجویی در مصرف آب

58.6

درصد صرفه جویی

آبیاری تناوبی

کاهش مصرف آفتکش

30

درصد کاهش

مونیتورینگ

کاهش مصرف کود شیمیایی صنعتی

40

درصد

جایگزینی با مواد آلی -
زیستی

میانگین کاهش هزینه تولید

40

درصد کاهش

SRI
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میانگین افزایش عملکرد تولید

20

درصد

SRI

میانگین افزایش درآمد در واحد سطح

643611

تومان

SRI

کاهش مصرف سموم شیمیایی در خزانه

600گرم

300گرم بنومیل و  300گرم
کاربوکسین

کشت داخل سینی

کاهش هزینه خزانه

75

درصد کاهش

اصالح کشت مکانیزه

کاهش بذر مصرفی

 30کیلوگرم

مصرف بذر در هکتار (کشت
مکانیزه)

کشت داخل سینی

حذف علفکش در خزانه

100

درصد حذف

کشت داخل سینی

کاهش قارچکش صنعتی در خزانه

50

درصد کاهش

کشت داخل سینی

افزایش وزت هزار داته (کیفیت بذر)

7

درصدی افزایش

آرایش گیاه-پتاس

جلوگیری از آتش زدن

-

-

خاکورزی حفاظتی

جدول  .8اقدامات و دستاوردهای کلیدی برنامه کشاورزی پایدار در منطقه آبخیز مدیریتی کر (فاز دوم)
مدیریت آب
(مترمکعب)

مدیریت هزینه
(ریال)

مدیریت
کودهای
شیمیایی
(تن)

مدیریت سموم
شیمیایی
(لیتر)

در هکتار

۱۶/۰۰۰

۶۹/۱۰۰/۰۰۰

15/0

5/0

در کل روستا

۹/۶۰۰/۰۰۰

۳۷/۷۵۹/۲۰۰/۰۰۰

72

240

در هکتار

۷/۰۰۰

۳۸/۲۶۰/۰۰۰

0

0

در کل روستا

۴/۲۰۰/۰۰۰

۲۸/۵۰۷/۲۰۰/۰۰۰

27

90

عنوان

قبل از پروژه
بعد از پروژه
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 -۱۵منابع و ماخذ

اسناد ومطالعات پروژه استقرار برنامه کشاورزی پایدار با مدل  IPCMدر طرحهای برنامه عمران سازمان ملل در ایراناسناد ومطالعات طرح بین المللی زاگرس مرکزی در سازمان حفاظت محیط زیستسند دو جلدی کلیات برنامه کشاورزی پایدار در معاونت ترویج و آموزش جهاد کشاورزیسند راهبردی  IPCMبرای استقرار کشاورزی پایدار در ایران –محمد شریفی مقدمسند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران – وزارت جهاد کشاورزی 1390-کتاب تجربه کشاورزی پایدار در طرح حفاظت از تاالبهای ایران و زاگرس مرکزیکتاب مبانی کشاورزی پایدار از از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی (دکتر کامکار و دامغانی )کشاورزی ارگانیک اسناد  ،مطالعات  ،کتاب – معاونت ترویج جهاد کشاورزی – تالبف محمد شریفی مقدممتدولوژی و تجربیات اجرای الگویی استقرار برنامه کشاورزی پایدار در پایلوت زاگرس مرکزی در فارس 1391-93مجموعه مقاالت در کتاب کشاورزی پایدار (  )sustainable agriculture volume 2از انتشارات springerنتایج کارگاه های برنامه ریزی برای استقرار کشاورزی پایدار در پایلوتهای طرح زاگرس در سال 1393-مجموعه مقررات و استانداردهای ملی نظام کشاورزی پایدار و ارگانیک –سازمان استاندارد
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Summary of programs and instruction on sustainable agricultural development in CZM
Monitoring and
evaluation

Action plan

Executive policies

Establishment
of standards and
certification and national
regulations

19 executive
steps for the
establishment
of program
including:

25 key requirement 22 key
Three main
in designing action Components components
plans, including:
including:

Main prerequisite

1) Establishment
of monitoring and
control system based on
corporate governance
rules for resource
management and
environmental protection

1) Support the
development
and design

1. Selecting
method of
correction, control
and management

Scaning and
mapping farms
fields survey
in the area of
envieromental
impact eveulation
and ecosystembased on natural
resources and
environment

2) Establishment of
process monitoring and
certification
3) Establishment of
monitoring and products
control system
4) Establishment
of evaluating the
effectiveness of
measures
5)Establishment of
empowering evaluation
system

2) Technical
and operational
planning at the
level of key
stakeholder
3) The
organization
and structure
of the main
stakeholder
4) Grouping,
task division
and local group
5) Training and
Empowerment
In the issues
and at program
levels.

1) Lack of
industrial
chemical
pollut

1)The
relationships
between all parts
is seen, including
farmer and his
2) Establishment
2) clean Soil house-hold and
of Agro Ecosystem and wat
community
Monitoring
as a system in
Program
3) Natural
equilibrium
resource
3) Organizational conservation 2) The biological
cohesion
balance is
4) The high Emphasized in
soil fertility the system.
4 ) Select
the action on
5)Respect
3) The need to
the “verge of
for the local maximize the
Agricultural
culture
desired biological
Economics
relationships in
Ecosystem
6) Stabilize the system.
livelihoods
5) Establishment
of technical
7)Powering
skill Sustainable
Women
Agriculture
(ICWSM-CO.IPM8)Increasing
OHM-PCM-FGL
production
per unit area
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1. Changing the boundaries of Agriculture with the zoning of agricultural fields in the area of ecosystem,
based on water power, environmental layers, natural resources and determining economic- environmental
damage thresholds scenarios in plans and programs for agricultural development based on land use surveys.
2. Preparation of maps and information By Layers, key routes, maps and information of the main stakeholders
of Agriculture, Natural Resources, Environment, the Ministry of Energy and other relevant organizations and
stakeholders in the form of maps, based on the position of the environmental assessment, the biological area,
the main indicators of environmental (ecological), mapping and spatial planning, land cadastre, the National
land Policy, Exceptions and.. (Natural resources), the hydrologic zone, map and water resources.. (Energy),
Map cropping pattern (Agriculture)
3. Changing in the planning process and the formulation of development plans based on the model of
participatory planning system according to sources in the basin and the second part involve consciously
experience, knowledge, needs and expectations of local communities to participate in a logical framework
(government, NGOs and local communities)
4. The establishment of a national system of certification, monitoring, control and standardization of
the production process in the agricultural sector include: a) national food safety standards and regulations
(standards of product quality, etc.) b) the standards and regulations of the manufacturing process (good
agricultural practices, organic, etc.)C) Standards and Commercial quality regulations of product D) Animal
and plant health standards and regulations (quarantine, etc.) e) rules governed the use of resources (water, soil,
machinery and energy).
(B) Executive plans or designing plan of action that is done based on three key requirements, 22 indicators,
25 executive principles, and 19 operational steps mentioned in this guide. The main point is to establish a
sustainable agriculture program as the agricultural system compatible with biodiversity is that, any action,
project or program management in agriculture should be produced based on the principles of agricultural
ecosystem. A key principle of sustainable agriculture program is to maximize the desired biological relationships
and to minimize the use of materials or operating system that will disturb this relationship.
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councils and local engineering and technical-governmental organizations as networks.
Ministry of the Interior as a trustee, and consequently the governor and the governor of the source and target
areas 2- Nomadic Affairs Organization and Department of Nomadic Affairs 3- Ministry of Cooperatives,
Labour and Social Welfare and the Department of Cooperatives, Labor and Welfare 4- Commerce ministry and
Department of Industries, Mine and trade 5- Standards and Industrial Research Organization 6- Department
of Cultural Heritage, tourism and Handy-crafts 7- Organization of rural Cooperation 8- Fisheries, Veterinary,
animal and other responsible agencies and departments related to agriculture occupations.
Instruction development process:
This guide is based on the results, records, field experiences, review documents, regulations and legal
provisions related to the subject that is provided through:
1. Relevant provisions of the 5-year-fifths national program and the law of increase in productivity in
agriculture and natural resources and documents adopted by the Parliament
2. Review documents and studies on the Central Zagros Plan in DOE
3. The documents and statistics review of Agriculture Jihad (MOAJ)
4. Results and data from surveys at the site of the central Zagros
5. The results of the stakeholder workshops Seminar
6. Results and data from similar programs
7. Documents and comprehensive guidelines on the subject
8. Related subject matter guidelines
9. Key international standards and guidelines related to the topic
10. Experts Cooperation in Agriculture executive departments
Summary guidelines for sustainable use:
Given the risks and problems, the relationship between the development of agriculture and the environment
in the central Zagros as well as the structure and the agricultural system of the third type is based on the nature
of the common agricultural development technology transfer in the Zagros Mountains, “sustainable agriculture
“ the main strategy for solving the problem and align the development of agriculture and biodiversity in the
central Zagros.
Sustainable agriculture has all concepts related to considerations of Biodiversity in agricultural development.
And this recipe is as a guide to introduce the process and how to establish the program of Sustainable Agriculture
in Central Zagros agriculture which is based on the existed economic and social structure, environmental
conditions, local laws and regulations, available administrative and non-administrative resources and potentials.
The main point of this guidance is to present administrative framework for the establishment of a sustainable
agriculture program on agricultural structure of the central Zagros Mountains which is defined on the principles,
requirements, procedures and administrative steps based on the concepts of sustainable agriculture and nature
of the system described in this manual. In other words, what is considered in this recipe is presentation of
the main lines and guide for the planning, decision, action, evaluation and consolidation and development of
sustainable agriculture program in the Iran farming particular circumstances and central Zagros area according
to the experiments were carried out, country’s existing laws, regulations and guidelines which are divided into
the following sections:
A)
key lines of policy implementation, including:
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Executive Abstract

Design guidelines for sustainable agriculture in the central highlands as a guide and management tool
how to act in agriculture to minimize negative impacts on the environment along with providing usefulness
in agriculture as part of the development of the Zagros Mountains is a key and inevitable measure. Because
too much pressure on the central Zagros mountain ecosystem every year has been causing the loss of millions
of tons of soil and vegetation loss due to Irregular grazing and incorrect land use, so that central Zagros
Mountains, cannot play its role in water storage . And the outcome of this process, are speeding up the process
of melting snow, lack of ground water recharge, flood and water out of reach of human, social and economic
heavy damages and water shortages in the dry season.
Indiscriminate use of external technology, industrial pesticides and fertilizers; uncontrolled exploitation
of soil and water resources, use of energy resources, destruction of natural resources, to disrupt the ecological
balance, severe soil degradation, rangeland degradation, soil and water intoxication resistance to damaging
agents, low productivity index of economic, environmental, human poisoning and other illnesses and many
problems due to the lack of induced alignment of agricultural development activities in the country with a
legal responsibility to protect the environment, biodiversity and the Sixth Declaration of the World Conference
of the Convention on Biodiversity which emphasizes on the alignment of the conservation and sustainable
use of biodiversity in the project, sectoral and inter-sectoral programs and policies must be achieved to the
possible and appropriate extent with a particular emphasis on national biodiversity strategy as one of the most
important ecosystems in the Zagros Mountains. The need to align the framework for the development of the
common agricultural biodiversity is essential. Sustainable agriculture, ecosystem-based management system
in addition to the cost effectiveness and efficiency of agricultural production, economic level of protection of
ecosystems and minimize environmental damage is also emphasized. The system as a key strategy in the third
millennium to align agricultural development with biodiversity and that the product is compatible with social,
economic and ecosystem structures in order to preserve and protect biodiversity since 1391 on the conservation
of biodiversity in the face of the Zagros selected as a central axis.
Beneficiaries and relevant stakeholders:
Stakeholders include: (1) local beneficiaries in various sectors related to agriculture and includes a wide
range of farmers in dry land agriculture, irrigated agriculture, rain garden, water garden, medicinal plants,
fisheries and aquaculture, animal husbandry, breeding bees and other dairy products, fisheries and nomads, 2 The Ministry of Agricultural Jihads (MOAJ) is the trustee and executor of Agriculture as part of policy makers
and service providers, tools, techniques in different sectors of agriculture, livestock, fisheries and aquaculture,
and due to its administrative responsibilities and sub offices including the livestock, nomadic, agriculture and
fisheries production plant, 3 – Department of Environment (DOE) as the proctor and the Natural Resources
Organization (NRO) as the main supervisor And environmental protector, 4- The Forest, Rangeland and
Watershed Organization of the country (FRWO) as a trustee and Department of Natural Resources as the
legal enforcement of national programs and policies in the forest, pasture lands and national , 5. Ministry of
Energy and Water Resources in the Abfa the legal custodian of the country’s provinces who plays important
role 6. Provincial Planning and Development Council for 4 provinces (PPDC) covered by the project, the pilot
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