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In line with the environmental macro-policies, it is imperative to review the history 
of official and legal structures of the current institutes of environment and natural 
resources quantitatively and qualitatively, so that appropriate policies and administrative 
organizational structures could be established for preserving the natural resources (part 
of the renewable natural resources) and environmental issues (pollution). This study 
adopts a descriptive-analytic method to investigate the historical and contemporary 
conditions, and other structural models to suggest an appropriate model for the related 
institutes. So far as the experiences of the current domestic or foreign structures 
show, this study suggests two administrative structures for the natural resources and 
environmental issues. The first one is related to the ‘ministry of environments’ supervised 
by the executive power, and the second one related to the ‘organization of preserving 
environment’ supervised by the judiciary power. The findings, supported by the changes 
during the history, can be a source for institutional and legal structuralization to make 
policy for a sustainable perspective. The suggested administrative structures could be 
employed to change the attitude and executive approaches related to the nature and 
environmental issues.
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ــاختارهای  ــاد س ــرای سیاســت گذاری و ایج ــی محیط زیســت، ب ــتای سیاســت های کل در راس
مدیریتــی مناســب جهــت حفاظــت و پاس داشــت زیســتگاه های طبیعــی )بخشــی از 
ــا  ــت ت ــروری اس ــا(، ض ــتی )آلودگی ه ــائل محیط زیس ــر( و مس ــی تجدیدپذی ــع طبیع مناب
ــت و  ــی طبیع ــی متول ــای کنون ــی نهاده ــاختار اداری و حقوق ــة س ــی تاریخچ ــن بررس ضم
ــا  ــه ب ــن مقال ــه کّمیــت و کیفیــت مســئولیت آن هــا بیشــتر دقــت شــود. ای محیط زیســت، ب
ــد تاریخــی، شــرایط جــاری  ــا واکاوی رون ــا ب ــال آن اســت ت ــی به دنب روش توصیفــی ـ تحلیل
ــای  ــن نهاده ــرای ای ــبی ب ــوی مناس ــی، الگ ــاختارهای کنون ــای س ــر مدل ه ــن دیگ و همچنی
ــی و چــه  ــی، چــه داخل ــات ســاختارهای کنون ــه تجربی ــا توجــه ب ــد. ب ــی پیشــنهاد ده متول
خارجــی، ایــن پژوهــش دو ســاختار مدیریتــی جداگانــه بــرای امــور منابــع طبیعــی و مســائل 
ــوة  ــر نظــر ق ــوان »وزارت زیســتگاه ها« زی ــی به عن ــه اول ــد ک محیط زیســتی پیشــنهاد می ده
ــه اســت.  ــوة مقنن ــر ق ــر نظ ــش محیط زیســت« زی ــازمان پای ــوان »س ــی به عن ــه و دوم مجری
ــد یــک منبــع یاریگــر  ــا آشکارســازی تغییــرات از گذشــته تاکنــون می توان نتایــج پژوهــش ب
بــرای ســاختاربندی نهــادی و حقوقــی درجهــت سیاســت گذاری در افــق توســعة پایــا باشــد. 
امیــد اســت ســاختارهای مدیریتــی پیشــنهادی ایــن پژوهــش راهگشــایی بــرای تغییــر نگــرش 

ــت و مســائل محیط زیســتی باشــد.  ــا طبیع ــط ب ــات مرتب ــه موضوع ــی ب ــرد اجرای و رویک
.Q28, P48, N55, O13, Q34, Q24, Q58 :JEL طبقه بندی
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1.مقدمه
تاریخچــة بهره بــرداری انســان از منابــع طبیعــی بــه گذشــتة نســل بشــر برمی گــردد. بــا دگرگونــی جوامع، 
ــرای  ــع نیــز بیشــتر شــده اســت. بنابرایــن انســان ب ــرداری از مناب ــر و بهره ب زندگــی اجتماعــی پیچیده ت
مدیریــت ایــن منابــع، قوانیــن و مقرراتــی را تعییــن کــرد تــا از بهره بــرداری بیــش از حــد آن هــا جلوگیری 
نمایــد )جوانشــیر، 1378(. ایــران در نیم قــرن گذشــته تغییــرات فراوانــی را متحمــل شــده کــه تأثیــر آن 
به ویــژه در بخش هــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی منابــع طبیعــی مشــهود اســت. اصالحــات اراضــی 
و ملــی شــدن جنگل هــا و مراتــع یکــی از ایــن دگرگونی هــا بــود کــه هم زمــان بــا آغــاز اجــرای انقــالب 
ــت  ــکان و افزایــش کنتــرل دول ــران و کاهــش قــدرت مال ســفید ـ کــه هدفــش مدرن ســازی جامعــة ای
ــای اســتانداردهای  ــت، ارتق ــا، 1391(. رشــد ســریع جمعی ــب، 1390؛ ازکی ــود ـ رخ داد )طال ــزی ب مرک
زندگــی و لــزوم تأمیــن نیازهــای فزاینــدة جوامــع انســانی موجــب افزایــش بهره بــرداری از منابــع طبیعــی 
ــش  ــر افزای ــا 300 ســال گذشــته، پنج براب ــزان اراضــی کشــاورزی در مقایســه ب ــه می شــد؛ به نحــوی ک
یافتــه اســت )Lambin & Gerist, 2008(. افزایــش اراضــی کشــاورزی بــه مفهــوم کاهــش ســطح اراضــی 
ملــی و تخریــب جنگل هــا و مراتــع اســت. درحــال حاضــر، 92 درصــد آب دنیــا بــه مصــرف فعالیت هــای 
ــعه و  ــای توس ــته برنامه ه ــد در گذش ــان هرچن ــن می ــد )Baste et al., 2012(. در ای ــاورزی می رس کش
 Kennedy( ــد ــزی می ش ــی طرح ری ــع طبیع ــت مناب ــدم محدودی ــرض ع ــا ف ــای انســانی ب ــن نیازه تأمی
Koch, 2004 &(، افزایــش مداخله گری هــای انســانی در اکوسیســتم و بهره برداری هــای نامحــدود از 
Lachapelle, Mc- انصــاری،  ســیداخالقی و فیــاض، 1386؛(  منابــع موجــود، موجــب افزایــش تخریب هــا
 Giljum, Burger, Hinterberger, Lutter &( و بحران هــای محیط زیســتی )Cool & Patterson, 2003
Bruckner, 2011( شــده اســت؛ به نحــوی کــه بــه بــاور برخــی صاحب نظــران، دنیــا در آســتانة ششــمین 
واقعــة عظیــم انقــراض و نابــودی قــرار گرفتــه اســت )Steffen et al., 2004(. بــه همیــن دلیــل بهره گیــری 
ــوان  ــک و کارا به عن ــی چاب ــع طبیعــی )Fadaei & Kolahi, 2008( و ســاختار مدیریت ــه از مناب خردمندان
 Vaccaro & Norman, 2008; Kolahi, Sakai, Moriya &( ــت ــده اس ــرح ش ــر مط ــی گریز ناپذی ضرورت

.)Makhdoum, 2012; Kolahi, Moriya, Sakai, Khosrojerdi, & Etemad, 2014; Kolahi, 2014

بــرای ارائــة ســاختارهایی مناســب جهــت مدیریــت و پاس داشــت منابــع طبیعــی و مســائل 
محیط زیســتی، ضــروری اســت تــا بــه کّمیــت و کیفیــت مســئولیت نهادهــای کنونــی متولــی طبیعــت 
بیشــتر دقــت شــود. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، ایــن مقالــه به دنبــال آن اســت تــا ضمــن بررســی 
تاریخچــة ســاختار اداری و حقوقــی مرتبــط بــا منابــع طبیعــی و محیط زیســت ایــران، الگــوی ســاختاری 
مناســبی بــرای حفاظــت زیســتگاه های طبیعــی و مســائل محیط زیســتی پیشــنهاد دهــد. ایــن پژوهــش 
ــران و  ــرای مدی ــر ب ــع یاریگ ــک منب ــد ی ــه اآلن، می توان ــا ب ــته ت ــرات از گذش ــازی تغیی ــا آشکارس ب
ــت  ــة مدیری ــازی تاریخچ ــث شفاف س ــش باع ــن پژوه ــة ای ــن نتیج ــد. همچنی ــده باش ــزان آین برنامه ری
ــع  ــنهادی مناب ــی و پیش ــت فعل ــه مدیری ــد ب ــود می توان ــه خ ــت ک ــت اس ــی و محیط زیس ــع طبیع مناب
ــه بررســی 1. تاریخچــة شــیوة  ــه ب ــن مقال ــن، ای ــد. بنابرای طبیعــی و محیط زیســت کمــک بســزایی کن
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مدیریــت، قوانیــن و سیاســت های منابــع طبیعــی و مســایل محیط زیســتی، 2. رونــد تغییــرات ســاختار 
ــرای  ــردی ب ــنهادهای کارب ــت 4. پیش ــط و درنهای ــن مرتب ــال قوانی ــای اعم ــی، 3. پیامده اداری ـ اجرای
ــایل محیط زیســتی کشــور  ــرایط زیســتگاه ها و مس ــود ش ــال آن بهب ــی و به دنب ــاختار مدیریت ــود س بهب

می پــردازد.

2.پیشینةتحقیق
ــت  ــرات ماهی ــا تغیی ــد. ام ــای محیطــی روبه روین ــف تخریب ه ــواع مختل ــا ان ــروزه بیشــتر کشــورها ب ام
اکوسیســتمی مناطــق مختلــف در طــی ایــن تخریبــات بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. بــرای مثــال شــاخص 
عملکــرد محیط زیســتی )Index, 2018( بیــان می کنــد کــه برخــی کشــورها به دالیــل مختلفــی بیشــتر 
ــتان،  ــراق، عربس ــران، ع ــوان ای ــورها می ت ــن کش ــد. از ای ــرار گرفته ان ــودی ق ــب و ناب ــرض تخری در مع
ترکمنســتان، بوســنی و هرزگویــن و کویــت را نــام بــرد. بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد بیشــتر ایــن کشــورها 
ــب و  ــد تخری ــن رون ــری از ای ــرای جلوگی ــد ب ــا اســتوار اســت، بای ــع طبیعــی آن ه ــة ظرفیــت مناب برپای
همچنیــن جهــت تقویــت و غنی ســازی شــرایط، برنامه ریــزی و مدیریــت خاصــی اعمــال گــردد. بدیهــی 
ــدار  ــت پای ــه حفاظــت و مدیری ــوط ب ــع، گزینه هــای مرب ــب مناب ــد ســریع تخری ــت رون ــه به عل اســت ک
Kolahi, Sakai, Moriya & Aminpour, 2013; Ko-(  منابــع محــدود و اجــرای آن هــا کاری دشــوار اســت

lahi, Sakai, Moriya, Makhdoum & Koyama, 2013; Davies et al., 2018(. بــه هــر حــال، تحقــق ایــن 
هــدف نیازمنــد ســاختار مدیریتــی هوشــمندانه اســت. 

ــد؛  ــوارد مختلفــی دی ــوان در م ــداری زیســتگاه های کشــور را می ت ــد پای ــا تهدی ــداری ی عوامــل ناپای
به ویــژه همچــون مشــکالت موجــود در ســاختار مدیریــت منابــع طبیعــی زیــر نظر تفکــر کشــاورزی محور، 
ــه، قوانیــن قدیمــی و ناکارآمــد  ــت افــراد غیرمتخصــص، عــدم مدیریــت و سیاســت های بوم محوران دخال
ــینی،  ــا و جنگل نش ــترش ییالق ه ــی و گس ــای جنگل ــت در حوضه ه ــش جمعی ــاد، افزای ــی متض و گاه
ــی  ــای صنعت ــع، فعالیت ه ــه دام در مرات ــا و اضاف ــور دام در جنگل ه ــی، حض ــای زراعت ــترش زمین ه گس
ــه، قاچــاق چــوب، طبیعت گــردی غیرمســئوالنه،  ــر پروژه هــای عمرانــی، دپــوی زبال و معدنــی، تمرکــز ب
پروژه هــای سدســازی و انتقــال آب، و طرح هــای جنــگل داری نامناســب. بــه هــر حــال، افزایــش تخریــب 
منابــع طبیعــی در چنــد دهــة اخیــر حفاظــت هوشــمندانه از ایــن منابــع را بــه کار دشــواری تبدیــل کرده 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه مداخله گری هــای انســانی از طریــق انقالب هــای کشــاورزی و صنعتــی 
نقــش بســزایی در ایجــاد ایــن اضمحــالل داشــته  اســت )کرمــی و کشــاورز، 1394(. همچنیــن عالوه بــر 
خســارات انســانی می تــوان بــه بالیــای طبیعــی همچــون ســیل و رانــش اشــاره کــرد )محمدیــان شــوئیلی 
و اســتادملکرودی، 1390(. به عــالوه تقریبــاً تمــام برنامه ریــزان و سیاســت گذاران بخــش منابــع طبیعــی 
ــا شــیوه های  ــر ایــن نکتــه اتفاق نظــر دارنــد کــه ایــن منابــع درحــال زوال و تخریــب بــوده و ب کشــور ب
کنونــی سیاســت گذاری و همچنیــن بهره بــرداری، ایــن رونــد همچنــان مخرب تــر ادامــه خواهــد داشــت 

)انصــاری،  ســیداخالقی و قاســمی،  1387(. 
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3.مبانینظری
ــد  ــت ها بای ــن سیاس ــردن ای ــه ک ــرای نهادین ــه ب ــد دارد ک ــت 15 بن ــی محیط زیس ــت های کل سیاس
ســاختارهای اداری ـ اجرایــی مناســب بــرای نهادهــای متولــی طبیعــت شــکل گیــرد. اکنــون بالــغ بــر 
54 نهــاد در زمینــة امــور منابــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی کشــور، گاهــی حتــی بــدون اطــالع از 
ــرق  ــن تف ــد. ای ــط را اجــرا می کنن ــای مرتب ــاً فعالیت ه ــری، سیاســت گذاری و نهایت ــر، تصمیم گی یکدیگ
ــادی  ــه تعارضــات نه ــن اســت ب ــی ممک ــه گاه ــد ک ــم می زن ــا را رق ــا و رویکرده ــرق ایده ه ــا، تف نهاده
ــع  ــودن قوانیــن امــور مناب ــژه قدیمــی ب ختــم شــود. نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه تعــدد، تفــرق و به وی
طبیعــی و مســائل محیط زیســتی کشــور قابلیــت انطبــاق بــا شــرایط جــاری جامعــه را نــدارد. بــه عبــارت 
دیگــر، هنــوز قوانیــن دهــة 40 بــر امــور منابــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی کشــور جــاری اســت. 
ــی پاســخ گوی شــرایط  ــود، ول ــن شــده ب ــن شــکل تدوی ــه بهتری ــان خــود ب ــن شــاید در زم ــن قوانی ای
ــا نهادهــا،  ــرای ســایر وزارتخانه هــا ی ــن قوانینــی متضــاد ب جــاری کشــور نیســت. از ســوی دیگــر تدوی
همچــون قوانیــن و اصالحیــات جدیــد درمــورد معــادن، بــه ایــن تعارضــات افــزوده اســت. مثــال دیگــر 
ــی  ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــادة 54 »قان ــفانه م ــه متأس ــت ک ــن اس ای
کشــور« عینــاً یــک زمین خــواری قانونــی اراضــی ملــی را ترویــج می کنــد )کالهــی و حکیم پــور، 1398(. 
ــه هــر حــال، طبــق بنــد اول سیاســت های کلــی محیط زیســت، یعنــی »مدیریــت جامــع، هماهنــگ  ب
ــداري  ــوان و پای ــر ت ــی ب ــتی( مبتن ــاك و تنوع زیس ــوا، آب، خ ــل ه ــی )ازقبی ــع حیات ــد مناب و نظام من
ــا  ــی و ســاختاري مناســب همــراه ب ــا و توانمندي هــاي حقوق ــا افزایــش ظرفیت ه ــژه ب اکوسیســتم به وی
رویکــرد مشــارکت مردمــی«، ضــروری اســت بــرای رســیدن بــه ســاختار و قوانینــی مناســب اقــدام کنیــم. 

4.روشتحقیق
ایــن پژوهــش برمبنــای روش مطالعــات کتابخانــه ای و اســنادی و رویکــرد تحلیلــی اســتوار بــوده و بــه 
کاوش اهــم اســناد و پژوهش هــای منتشرشــدة مرتبــط بــا ســیر تاریخــی ســاختار مدیریــت منابــع طبیعی 
و امــور محیط زیســتی کشــور می پــردازد. در ادامــه بــا مطالعــة ســاختارهای مدیریتــی مرتبــط بــا امــور 
ــاب یخکشــی )1389(،  ــی و مســائل محیط زیســتی برخــی از کشــورهای ذکرشــده در کت ــع طبیع مناب
تجربیــات اتخاذشــده )توســط نویســنده به ســبب چنــد ســال تدریــس دروس سیاســت، حقــوق و قوانیــن 
منابــع طبیعــی/ محیط زیســت( و همفکــری بــا تعــدادی از کارشناســان و متخصصــان امــر، ســاختارهای 

ــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی پیشــنهاد می شــود.   ــرای مناب مدیریتــی ب

روش اجــرای پژوهــش در شــکل 1 ارائــه شــده اســت. گام اول تبییــن مســئله اســت. مســئله وضعیــت 
تاریخــی، کنونــی و توســعه ای ســاختارهای مدیریتــی ســازمان های متولــی امــور منابــع طبیعــی و مســائل 
محیط زیســتی کشــور اســت. ســپس در محــور تاریخــی ـ مقایســه ای و محــور گفتمانــی، بــه تحلیل هــای 
مربوطــه پرداختــه شــد. در محــور تاریخــیـ  مقایســه ای، ســیر تاریخــی ســاختار مدیریــت منابــع طبیعــی 
و ســاختار مدیریــت مســائل محیط زیســتی بــا تمرکــز بــر اســناد باالدســتی، همچــون سیاســت های کلــی 
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ــای  ــت و چالش ه ــن وضعی ــت. همچنی ــرار گرف ــورد کاوش ق ــی کشــور، م ــع طبیع محیط زیســت و مناب
ســاختارهای مدیریتــی کنونــی درنظــر گرفتــه و درنهایــت بــا ســاختارهای مدیریتــی مرتبــط در برخــی 
ــی و  ــع طبیع ــی مناب ــازمان های متول ــی س ــاختارهای مدیریت ــی س ــد. بررس ــه ش ــورها مقایس از کش
محیط زیســت در ســایر کشــورها باعــث شــد تــا بــا نگاهــی انتقــادی بــه ســاختارهای همیــن ســازمان ها 
در ایــران پرداختــه شــود. تفاوت هــا مشــخص شــد و نســبت بــه تغییــرات ممکــن ایده پــردازی صــورت 
گرفــت. البتــه شــرایط و مشــخصات جامعــة کنونــی ایــران ایجــاب می کنــد ســاختارها بــا شــرایط بومــی 
همخوانــی داشــته باشــند کــه ایــن نکتــه هنــگام مقایســه درنظــر گرفتــه شــد. بــه هر حــال، خروجــی این 
محــور الگوهایــی از ســاختارهای جدیــد را پیشــنهاد داد. ایــن خروجــی مقدمــة بحــث، همفکــری و تبــادل 
ــادی از  ــی، ســعی شــد از تعــداد زی ــی شــد. در محــور گفتمان اندیشــه ها و گفتمان هــا در محــور گفتمان
کارشناســان و متخصصــان در بخش هــای مختلــف نظرخواهــی صــورت گیــرد. در ادامــه مشــخص شــد 
هرچنــد اکثــر کارشناســان و متخصصــان امــور منابــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی وضعیــت جــاری 
ســاختارهای مدیریتــی ســازمان های متولــی ایــن امــور و مســائل را ناقــص، ناکارآمــد و ضعیــف ارزیابــی 
ــارت  ــه عب ــوند. ب ــی وارد می ش ــورت جزئ ــاختاری به ص ــر س ــای تغیی ــه گزینه ه ــر ب ــد، کمت می کنن
دیگــر، ایشــان تغییــر را مناســب می داننــد، ولــی از چگونگــی ســاختار جدیــد و نــوع جانمایــی درونــی 
و برونــی ایــن ســازمان ها مطمئــن نیســتند یــا پیشــنهادی ندارنــد. بــه هــر حــال، نتیجــة نشســت های 
تخصصــی موضوعــی جهــت تدویــن و بررســی ســاختارهای جدیــد بــرای ایــن ســازمان ها بــا پنــج نفــر 
از کارشناســان ادارات کل و در ادامــه تــداوم نظرخواهی هــای مختلــف از چندیــن متخصــص و کارشــناس 
مختلــف در ســطح کشــور و دریافــت نظــرات دوازده نفــر، باعــث نهایی ســازی ســاختارهای پیشــنهادی 

شــد و مــا را بــه براینــد مســئله رســاند. 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 1. روش اجرای پژوهش
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5.یافتههایتحقیق

5ـ1.کاوشیدرسیرتاریخیساختارمدیریتمنابعطبیعی
در ایــران ســابقة حفاظــت از آب و خــاك قدمــت بســیار دیرینــه دارد. طبــق اســناد و شــواهد تاریخــی، ایران 
عزیــز بــا تاریخــی کهــن، پرچــم دار و از پیش قــراوالن حفاظــت از طبیعــت در جهــان بــوده؛ به طــوری کــه 
اولیــن منطقــة حفاظت شــده در دنیــا توســط خشایارشــاه در 500 ســال قبــل از میــالد مســیح نام گــذاری 
و حفاظــت شــد )یخکشــی، 1380(. به دلیــل قدمــت حفاظــت، ســاختار مدیریــت منابــع طبیعــی کشــور 
تغییــرات و تحــوالت وســیعی داشــته اســت. شــناخت مدیریــت فعلــی عرصه هــای طبیعــی بــدون درنظــر 
گرفتــن بُعــد تاریخــی ممکــن نیســت؛ زیــرا هیــچ پدیــدة اجتماعــی فاقــد گذشــته و تاریــخ نیســت و یک باره 
به وجــود نیامــده اســت )لهســایی زاده، 1388(. بــه همیــن دلیــل، بررســی مطالعــات کتابخانــه ای، به ویــژه 
ــی  ســیر تحــول آمایــش ســرزمین از ابتــدای شــکل گیری برنامه هــای آن یعنــی برنامه هــای پنجــم عمران
ــد )لطیفــی، 1388(. درنتیجــه  ــا برنامــة  ششــم توســعه بعــد از انقــالب، اهمیــت می یاب قبــل از انقــالب ت
ــع طبیعــی کشــور و اجــرای  ــة مناب ــان در زمین ــزان و مجری ــه باعــث تســلط برنامه ری ــی ک یکــی از عوامل
بهتــر و موفقیت آمیزتــر طرح هــا می شــود، آگاهــی از قوانیــن، سیاســت ها و رویکردهــای گذشــته و نتایــج 
ــای  ــورد سیاســت های گذشــته و بازخورده ــادی درم ــای زی ــن رو پژوهش ه و بازخــورد آن هاســت. از همی
آن هــا مــورد نیــاز اســت تــا توجــه را بــه ســاختارهای مدیریتــی معطــوف کنــد. بــه عبــارت دیگــر، جهــت 
آماده ســازی خــود بــرای همگامــی بــا طبیعــت، بایــد نگــرش و رویکردهــای مربــوط بــه طبیعــت از جنبــة 
ــرار گیــرد )Glaeser, 2016(. در  ــژه هم بســتگی های ســاختاری و تاریخــی، مــورد بررســی ق تاریخــی، به وی
ایــن زمینــه، بــراون )2003( ضمــن تأکیــد بــر رابطــة زمانــی و مکانــی دگرگونی هــای انســانی و طبیعــی، 
بررســی تاریخــی مناســبات مالکیــت و درنظــر گرفتــن شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و تاریخــی 
منطقــه را ضــروری دانســته اســت. درنتیجــه پیوندهــای مکانــی و دگرگونی هــای زمانــی ســاختار مالکیــت، 
ــرای تحلیل هــای اجتماعــی ـ اقتصــادی و شناســایی نهادهــای مرتبــط  چارچوب هــای نظــری مناســبی ب

ــد.   ــع می انجام ــا و مرات ــت جنگل ه ــای مدیری ــایی پیچیدگی ه ــه شناس ــه ب ــد ک ــاد می کن ایج

تــا زمــان حکومــت قاجــار، دولت هــا رســماً اهمیتــی بــه مدیریــت منابــع طبیعــی تجدیدپذیــر نمی دادند 
و عمــاًل فاقــد تشــکیالتی مرتبــط بودنــد. همان طــور کــه جوانشــیر )1378( بیــان کــرده، ســرآغاز توجــه و 
ــه منابــع طبیعــی را می تــوان ســال 1202 دانســت کــه ســال تشــکیل وزارت فوایــد  روی آوردن دولــت ب
ــال های  ــن ادارات در س ــمیت یافت ــکل گیری و رس ــی ش ــت. ول ــار اس ــاه قاج ــان فتحعلی ش ــه در زم عام
ــع و ادارة کل  ــی مرات ــه شــورای عال ــع ب ــی )1299( و مرات ــه ادارة جنگلبان ــا ب ــاد. جنگل ه ــاق افت ــد اتف بع
ــه  ــرداری بی روی ــو نشــان دهندة بهره ب ــک س ــاختاری از ی ــرات س ــن تغیی ــد. ای ــپرده ش ــع )1333( س مرات
ــان و  ــئولیت پذیری کارشناس ــس مس ــر ح ــوی دیگ ــا و از س ــودی آن ه ــر ناب ــع و خط ــا و مرات از جنگل ه
ــا مالکیــت منابــع طبیعــی، به ویــژه مراتــع، از  متخصصــان امــر اســت. بــه هــر حــال، تعارضــات مرتبــط ب
ــار  ــود )جنتی چن ــد شــده ب ــرداری از عرصه هــای طبیعــی قی ــزان بهره ب ــوع و می ــر ن ــر ب ــل مهــم مؤث عوام
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ــا اثرپذیــری از جریان هــای تاریخــی، اجتماعــی و سیاســی  و کالهــی، 1397(. ایــن تعارضــات مســتقیماً ب
ــاد  ــای زی ــی را دســتخوش دگرگونی ه ــع طبیع ــه مناب ــی ب ــد نگــرش عموم ــة روســتا، رون خــارج از جامع

کــرده و مســئلة تــراژدی منابــع مشــترك )Hardin, 1968( نمایــان شــده اســت.

ــه دو مرحلــه تقســیم کــرد: 1. مرحلــة قبــل از مشــروطه  ــوع رویکــرد مدیریتــی را ب ــوان ن درکل می ت
ــت نقشــی غیرمســتقیم  ــت می شــد و دول ــان مدیری ــک و خ ــا مال ــر ی ــدا، کالنت ــب توســط کدخ ــه اغل ک
جهــت نظــارت و تأمیــن حقــوق دولــت داشــت؛ 2. مرحلــة بعــد از مشــروطه کــه بــه ســازمان اداری دولتــی 
انجامیــد. طبــق گــزارش ســایت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور )1398، بازدیدشــده در 10 
مهــر(، اگــر از مدیریــت ســنتی )خان هــا( گــذر کنیــم، ســال 1202 ســرآغاز توجــه دولــت بــه موضوعــات و 
مســائل منابــع طبیعــی معرفــی شــده اســت. ولــی بــرای نخســتین بــار در 29 اســفند 1284 عنــوان »منابــع 
ــة  ــن کابین ــی اولی ــا معرف ــاق مصــادف ب ــن اتف ــه ای ــت ک ــه کار رف طبیعــی« در تشــکیالت اداری کشــور ب
قانونــی پــس از اعــالم مشــروطیت در زمــان محمدعلی شــاه قاجــار بــه مجلــس بــود. لــذا طبــق جــدول 1، 
ــون  ــد عامــه« پیشــنهاد و تشــکیل شــد. ســپس قان »ادارة شوســه و راه آهــن و جنگل هــا« در »وزارت فوائ
تشــکیالت ایــاالت و والیــات و دســتورالعمل حــکام )مصــوب 27 آذر 1286( در مــادة 56 خــود بــه موضــوع 
ــوارع و  ــة دوم، »وزارت و ش ــت 1288، در کابین ــخ 21 اردیبهش ــه در تاری ــت. در ادام ــه اس ــگل پرداخت جن
معــادن و جنگل هــا« آغــاز بــه کار کــرد. بــه هــر حــال، نقطــة عطــف، انقــالب مشــروطه اســت و تــا قبــل 
ــادل نســبی  ــن مقطــع، تع ــد. در ای ــگل می پرداختن ــی از جن ــتفادة چراگاه ــه اس ــگل ب ــکان جن از آن، مال
ــود،  ــران کمتــر از 10.000.000 نفــر ب ــرا جمعیــت ای ــع جنگلــی وجــود داشــت؛ زی بیــن جمعیــت و مناب
ــن ســال ها،  ــادی نداشــتند. در ای ــی زی ــدرت تخریب ــم ق ــا ه ــای ارتباطــی وجــود نداشــت و ابزاره جاده ه
ــه  ــی ب ــای هیرکان ــردو از جنگل ه ــوط و گ ــاد، بل ــل شمش ــوب مث ــای مرغ ــرداری از گونه ه ــاز بهره ب امتی

ــد.  ــی داده می ش ــرکت های خارج ش

ــای خصوصــی  ــان جنگل ه ــد صاحب ــه ش ــرك متوج ــار گم ــه آم ــه ب ــا توج ــت ب ــال 1297، دول در س
ــرز جنگل هــای  ــن م ــرای نقشــه برداری و تعیی ــذا گروهــی را ب ــد؛ ل ــت لطمــه وارد می کنن ــد دول ــه درآم ب
ــرداری  ــه شــمال فرســتاد. کار هیئــت از جنگل هــای درحــال بهره ب دولتــی و خصوصــی تعییــن کــرد و ب
شــروع شــد؛ ولــی به علــت مصــادف شــدن بــا قیــام میرزاکوچک خــان ادامــه نیافــت. در ســال 1299، وزارت 
فالحــت یــک ســازمان ابتدایــی را بــرای جنگل هــای شــمال ایــران تشــکیل داد. بــه هــر حــال، تغییراتــی 
ــت  ــرای مدیری ــت ماده ای ب ــة هش ــب مصوب ــال 1297(، تصوی ــمال )س ــای ش ــاحی جنگل ه ــون مس همچ
ــات  ــذ مالی ــوب )اخ ــروش چ ــه ازای ف ــات ب ــت مالی ــه پرداخ ــکان ب ــف مال ــال 1303(، تکلی ــا )س جنگل ه
چهاردرصــدی بــرای صــادرات کتیــرا در ســال 1304(، انجــام اولیــن اقدامــات در زمینــة آبخیــزداری )ســال 
1336(، احــداث ســد کــرج و ملــی شــدن جنگل هــا و مراتــع )ســال 1341( زمینه ســاز توجــه سیاســتی بــه 
مباحــث منابــع طبیعــی کشــور شــد )جــدول 1 تدوین شــده از شــامخی، 1390؛ باژیــان، 1386؛ مصداقــی، 
ــر  ــه ه ــور، 1398(. ب ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــایت س ــی، 1394؛ س 1394؛ جباری ارفع
ــع طبیعــی، اعــم از عرصه هــای خشــکی و  ــات ســال 1347، تمامــی عرصه هــای مناب حــال، بعــد از مصوب
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آبــی، به شــکل ملــی تحــت مدیریــت دولــت درآمــد. طبــق بررســی ها، عمــر چهارســالة وزارتخانــة منابــع 
طبیعــی بهتریــن دورة مدیریــت منابــع طبیعــی کشــور را رقــم زده اســت. همچنیــن در جــدول 2، ســیر 
تاریخــی تغییــرات اهــم قوانیــن مدیریــت منابــع طبیعــی فهرســت شــده  اســت )شــامخی، 1390؛ مجموعــة 
ــا،  ــازمان جنگل ه ــایت س ــور، 1385؛ س ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــررات س ــن و مق قوانی
مراتــع و آبخیــزداری کشــور ، 1398؛ ســایت مجلــس، 1398(. بــه هــر حــال، اکنــون نیــز بــا اینکــه ســال ها 
از ملــی شــدن جنگل هــا و مراتــع می گــذرد، ســیر تخریــب منابــع طبیعــی همچنــان به خودی خــود باقــی 

اســت و جــزو مهم تریــن مشــکالت اســت.  
جدول 1. سیر تاریخی تغییرات اداری مدیریت منابع طبیعی

نام وزارت مربوط دورة زمانی نام واحد یا سازمان
فوائد عامه 1288ـ1284 ادارة شوسه و راه آهن و جنگل ها

طرق و شوارع و معادن و جنگل ها 1296ـ1288 وزارت طرق و شوارع و معادن و جنگل ها
فواید عامه و تجارت و فالحت 1299ـ1296 شعبة جنگل ها

فالحت و تجارت 1313ـ1299 تشکیالت جنگلبانی )ادارة ابتدایی جنگل های شمال 
ایران(

واگذاری جنگل ها به ادارات دارایی 1317ـ1313 انحالل تشکیالت توسط رضاشاه
فالحت و تجارت 1319ـ1317 دایرة جنگل
فالحت و تجارت 1321ـ1319 ادارة جنگلبانی

وزارت کشاورزی و وزارت دارایی 1327ـ1321 ادارة کل جنگل ها
وزارت کشاورزی 1338ـ1327 بنگاه جنگل ها
وزارت کشاورزی 1346ـ1338 سازمان جنگلبانی ایران

وزارت منابع طبیعی 1350ـ1346 وزارت منابع طبیعی
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 1356ـ1350

سازمان جنگل ها و مراتع کشور

وزارت کشاورزی و عمران روستایی 1362ـ1356
وزارت کشاورزی 1363ـ1362

وزارت کشاورزی و وزارت جهاد 
سازندگی 1369ـ1363

وزارت جهاد سازندگی 1379ـ1369
وزارت جهاد کشاورزی 1381ـ1379

وزارت جهاد کشاورزی اکنون ـ 
1381 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
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جدول 2. سیر تاریخی تغییرات برخی از مهم ترین قوانین مدیریت منابع طبیعی

مصوب نام قانون/ تصویب نامه مصوب نام قانون/ تصویب نامه

1363/12/08 قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر 
رودخانه های مرزی 1286/09/27 قانون تشکیالت ایاالت و والیات و 

دستورالعمل حکام

1365/09/30 قانون مرجع تشخیص اراضی موات و 
ابطال اسناد آن 1296 تصویب نامة تأسیس »شعبة 

جنگل ها«

1366/07/08 آیین نامة اجرایی قانون مرجع تشخیص 
اراضی موات و ابطال اسناد آن 1302/12 نظام نامة جنگلبان های ایران

1367/06/22
قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی 

موضوع اجرای مادة 56 قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع

1303/12/8 تصویب نامة  کنترل جنگل ها

1371/07/12 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و 
ذخایر جنگلی کشور 1311/03/08 طرح مدیریت جنگل های سواحل 

بحر خزر

1371/12/16
آیین نامة اجرایی مادة 1 قانون حفظ و 

حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 
کشور

1321 قانون راجع به جنگل ها

1371/12/16
آیین نامة اجرایی مادة 2 قانون حفظ و 

حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 
کشور

1327/12/24 تصویب نامة تشکیل »بنگاه 
جنگل ها«

1374/06/14 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع 
آبزی جمهوری اسالمی  ایران 1338/06/08 قانون جنگل ها و مراتع کشور

1382/06/24
برنامة جامع صیانت از جنگل های 

شمال کشور )حفظ، نگه داری و توسعة 
جنگل های شمال(

1339/10/03 آیین نامة اجرایی قانون جنگل ها و 
مراتع کشور

1389/04/23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی 1341/10/27 تصویب نامة قانون ملی شدن 

جنگل های کشور

1390/10/14
آیین نامة اجرایی مادة 18 قانون افزایش 

بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی

1342/06/06 آیین نامة اجرایی قانون ملی شدن 
جنگل های کشور
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مصوب نام قانون/ تصویب نامه مصوب نام قانون/ تصویب نامه

1391/07/30

آیین نامة اجرایی نحوة رتبه بندی مراکز 
موضوع تبصرة 6 مادة 2 قانون افزایش 

بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی

1346/05/25 قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل و مراتع کشور

1391/08/07
آیین نامة اجرایی مادة 33 قانون افزایش 

بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی

1346/05/25 قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع

1392/02/26

آیین نامة اجرایی قانون تعیین تکلیف 
اراضی اختالفی موضوع اجرای مادة 56 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 

و مراتع

1346/09/27 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی

1392/05/20
آیین نامة اجرایی بند »ب« مادة 33 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی

1348/01/20 قانون اصالح قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع

1392/10/16 برنامة بهینه سازی پایش، حفظ، 
بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 1349/04/07

قانون اصالح بعضی از مواد قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 

مراتع کشور

1393/10/10
آیین نامة اجرایی مادة 8 قانون افزایش 

بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی

1350/11/12

قانون تجدید تشکیالت و تعیین 
وظایف سازمان های وزارت کشاورزی 

و منابع طبیعی و انحالل وزارت 
منابع طبیعی

1394/10/06
آیین نامة اجرایی مادة 3 قانون افزایش 

بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی

1352/05/11 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و 
جلوگیری از قطع بی رویة درخت

1394/06/22
آیین نامة اجرایی مادة 33 اصالحی 

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع کشور

1354/04/29 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی

1396/08/14 جرایم قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع 1358/06/25 قانون نحوة واگذاری و احیای اراضی 

در حکومت جمهوری اسالمی ایران

1396/10/24 حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی 
کشور 1359/01/26

الیحة قانونی اصالح الیحة قانونی 
واگذاری و احیای اراضی در حکومت 

جمهوری اسالمی ایران

1398/03/04 حفاظت از خاك 1361/12/16 قانون توزیع عادالنة آب
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5ـ2.کاوشیدرسیرتاریخیساختارمدیریتمسائلمحیطزیستی
ــة  ــف اولی ــب و تشــکیل شــد. وظای ــد« تصوی ــر صی در ســال 1319، »ســازمان شــکاربانی و نظــارت ب
ایــن ســازمان شــامل نظــارت و اجــرای مقــررات ناظــر بــر شــکار بــود؛ ولــی ســپس دربرگیرنــدة امــور 
پژوهشــی و مطالعاتــی و همچنیــن حفاظــت از حیات وحــش، زیســتگاه ها، پارك هــای وحشــی و 
ــا ســال 1307 به علــت کمبــود اعتبــار گســترش  موزه هــای جانورشناســی شــد. تشــکیالت یادشــده ت
ــت  ــوص محیط زیس ــت، به خص ــت از محیط زیس ــت و حفاظ ــور حراس ــة 1330، به منظ ــت. در ده نیاف
ــه محیط زیســت مطــرح  شــهری، قوانینــی وضــع شــد؛ به طــوری کــه در اواخــر ســال 1340 توجــه ب
شــد. طبــق قانــون شــکار و صیــد مصــوب 1346 و اصالحــات بعــدی آن، ســازمان شــکار ایــران در دورة 
زمانــی 1335ـ1346 تشــکیل شــد کــه وظایــف آن شــامل حفــظ نســل شــکار و نظــارت بــر اجــرای 

مقــررات مربــوط بــه آن )قانــون شــکار، مصــوب 1335/7/4( تعییــن شــد )جــدول 3(. 
جدول 3. سیر تاریخی تغییرات اداری ساختار مدیریت و حفاظت محیط زیست

هدف و وضعیت دورة زمانی نام واحد یا 
سازمان

ــر  ــکیل و زی ــوب 1346/16/3( تش ــد )مص ــکار و صی ــون ش ــق قان طب
نظــر شــورای عالــی شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد بــود. براســاس مــادة 
ــواردی  ــامل م ــد ش ــازمان در 11 بن ــن س ــف ای ــون، وظای ــن قان 6 ای
چــون تنظیــم و اجــرای مقــررات، حفاظــت، حراســت، ایجــاد مناطــق 
حفاظتــی، اجــرای پژوهش هــای علمــی، برنامه هــای آموزشــی، و 

ــد. ــی می ش ــی و خارج ــادی داخل ــکاری نه هم

1319ـ1346 سازمان شکاربانی و 
نظارت بر صید

ــه آن  ــوط ب ــررات مرب ــرای مق ــر اج ــارت ب ــکار و نظ ــل ش ــظ نس حف
)قانــون شــکار، مصــوب 1335/7/4( 1346ـ1335 کانون شکار ایران

ــر صیــد« مصــوب 1346  ــی شــکاربانی و نظــارت ب ــام »شــورای عال  ن
ــه »شــورای عالــی حفاظــت محیط زیســت« تبدیــل شــد. همچنیــن  ب
ــائل و  ــری مس ــئول پیگی ــورا مس ــن ش ــی، ای ــارات قبل ــر اختی عالوه ب

ــد. ــتی گردی ــور محیط زیس ام

1353ـ1350 شورای عالی حفاظت 
محیط زیست

بــا اثرپذیــری از کنفرانــس جهانــی محیط زیســت در ســال 1972 
در اســتکهلم ســوئد و بــا تصویــب قانــون حفاظــت و بهســازی 
محیط زیســت در 21 مــاده )مصــوب 1353/3/28(، ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت تأســیس و از تشــکیالت و اختیــارات بیشــتری برخــوردار 
شــد. البتــه ایــن قانــون در 1371/8/24 اصــالح شــد و همچنــان مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس

تاکنون ـ1353 سازمان حفاظت 
محیط زیست
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ــند  ــی، س ــون اساس ــل 50 قان ــون اص ــواردی همچ ــامل م ــت ش ــی محیط زیس ــی کل ــناد حقوق اس
ــام،  ــی نظ ــی دورة چشــم انداز، سیاســت های کل ــران 1404، سیاســت های اجرای ــعة ای چشــم انداز توس
ــر  ــرف دیگ ــت. از ط ــت اس ــی محیط زیس ــت های کل ــن سیاس ــعه و همچنی ــالة توس ــای پنج س برنامه ه
ــادی  ــن ع ــت«، از قوانی ــازی محیط زیس ــت و بهس ــون حفاظ ــد« و »قان ــکار و صی ــون ش ــر »قان عالوه ب
ــواد نفتــی  ــا م ــا و رودخانه هــای مــرزی از آلودگــی ب ــون حفاظــت دری ــه قان ــوان ب مطــرح دیگــر می ت
)1354/11/14(، قانــون نحــوة جلوگیــری از آلودگــی هــوا )1374/2/3(، قانــون حفاظــت و بهره بــرداری 
ــون  ــع )1378/12/15(، قان ــط و معیارهــای اســتقرار صنای ــون ضواب ــزی )1374/6/14(، قان ــع آب از مناب
ــا و  ــت، احی ــون حفاظ ــتی )1388/5/7(، قان ــی زیس ــون ایمن ــماندها )1383/2/20(، قان ــت پس مدیری
مدیریــت تاالب هــای کشــور )1396/2/4(، قانــون هــوای پــاك )1396/4/25( و قانــون حفاظــت 
ــت،  ــهود اس ــه مش ــه آنچ ــرد. البت ــاره ک ــور )1397/6/24( اش ــی کش ــع ژنتیک ــرداری از مناب و بهره ب
گســتردگی قوانیــن مرتبــط بــا محیط زیســت و منابــع طبیعــی اســت. حتــی می تــوان ادعــا کــرد کــه 
ــا امــور منابــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی ارتبــاط دارد.  تقریبــاً تمــام قوانیــن کشــور به نوعــی ب
ــف،  ــای مختل ــن نهاده ــی در قوانی ــکان تعارضــات حقوق ــاً ام ــن و متعاقب ــرق قوانی ــن گســتردگی تف ای
درك قوانیــن و یک پارچگــی امــور حقوقــی جهــت موفقیــت در مدیریــت و انجــام وظایــف ســازمان های 

متولــی طبیعــت را بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو کــرده اســت. 

5ـ3.ساختارهایمدیریتیپیشنهادیبرایامورمنابعطبیعیومسائلمحیطزیستی
ــه  ــه ای ک ــت؛ به گون ــود اس ــع موج ــروی کار و مناب ــی نی ــازمانی، هماهنگ ــاخت س ــی س ــدف طراح ه
ــازمان دهی  ــت س ــوان گف ــع می ت ــود. درواق ــود ش ــع موج ــی مناب ــش کارای ــث افزای ــی باع ــن هماهنگ ای
گســتره ای اســت کــه بــا ســایر فرایندهــای مدیریتــی تعامــل و رابطــه دارد و نقــش مهمــی در دســتیابی 
ــف  ــف، ضعی ــان، 1384، ص. 274(. ســاختارهای نامناســب، نحی ــد )رضائی ــا می کن ــداف ســازمان ایف اه
ــود  ــت و نب ــی طبیع ــازمان های متول ــی س ــای اجرای ــا و تضاده ــکیالتی و موازی کاری ه ــکنندة تش و ش
حمایت هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، مدیریتــی، آموزشــی، قضایــی، قانونــی و اجرایــی کامــل از 
ــا  ــه ب ــد در مقابل ــازمان ها نتوانن ــن س ــت ای ــده اس ــث ش ــا باع ــتی آن متولی ه ــای محیط زیس فعالیت ه
مشــکالت و فجایــع منابــع طبیعــی و محیط زیســتی قــد علــم کننــد. بااینکــه حــدود 83 درصــد مســاحت 
کل ایــران جــزو منابــع طبیعــی اســت، ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری فقــط حــدود 2000 نفــر 
نیــروی حفاظتــی دارد تــا بتوانــد از ایــن 134.000.000 هکتــار اراضــی ملــی حمایــت و پاســداری کنــد! 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیــز فقــط حــدود 3000 نفــر نیــروی حفاظتــی دارد تــا بتوانــد از حــدود 
17.000.000 هکتــار مناطــق تحــت مدیریتــش حفاظــت و حراســت نمایــد! ایــن آمارهــا نشــان می دهــد 
در ایــن دو ســازمان کمبــود شــدید نیــروی انســانی )کارشناســی و حفاظتــی( وجــود دارد. عالوه بــر آن، 
ســاختار فیزیکــی ایــن ســازمان ها از هم آوایــی مناســبی برخــوردار نیســت. از طــرف دیگــر رودخانه هــا و 
بســتر و حریــم آن هــا کــه عرصــة منابــع طبیعــی و مؤلفــه ای مهــم از اکوسیســتم طبیعــی و آبخیــز اســت، 
در مدیریــت وزارت نیــرو  قــرار گرفتــه، ولــی موضــوع صیــد آبزیــان رودخانه هــا و تاالب هــا و همچنیــن 

http://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/73036
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امــور آلودگــی از اختیــارات ســازمان حفاظــت محیط زیســت شــمرده شــده اســت. توجــه بــه اینکــه آب 
رودخانــه منبــع مهــم تأمیــن آب کشــاورزی، آب شــرب شــهرها و مصــارف صنعتــی اســت، هنــوز هــم 
ــن  ــاختار ای ــری در س ــه، بازنگ ــخن اینک ــاه س ــت. کوت ــازمانی اس ــی و بین س ــای بین وزارت از چالش ه
ســازمان ها و تشــکیل ســاختارهایی مناســب می توانــد بــه امنیــت کشــور در مواجهــه بــا فجایــع اتــالف 

آب، نابــودی و تخلیــة منابــع طبیعــی و مشــکالت محیط زیســتی کمــک کنــد. 

درحــال حاضــر، ســازمان های متولــی طبیعــت عنــوان مناســبی نیــز ندارنــد. در عنــوان »ســازمان 
ــبک  ــک س ــا از ی ــع( و در انته ــا و مرات ــتگاه )جنگل ه ــزداری«، از دو زیس ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
مدیریــت )آبخیــزداری( نــام بــرده شــده اســت. ابتــدا اینکــه چگونــه و چــرا چنیــن ترکیبــی تصویــب 
شــده اســت؟ چــه فلســفه یــا نگرشــی بــر چنیــن ترکیبــی  پافشــاری کــرده و آن را بــر کرســی نشــانده 
اســت؟ اگــر اصــرار بــر ذکــر فعالیت هــای ســازمان در عنــوان ســازمان اســت، پــس جایــگاه »بیابــان« 
به عنــوان یــک اکوسیســتم در عنــوان ســازمان کجاســت؟ و ســؤاالت مرتبــط دیگــر. عنــوان »ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت« هــم گویــای نــوع وظیفــه یــا خواســتة اجتماعــی نیســت. اگــر ایــن ســازمان 
ــده  ــام نش ــزداری« ادغ ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــا »س ــرا ب ــس چ ــت، پ ــی اس ــوع حفاظت از ن
ــب  ــش از 10 درصــد از مناطــق کشــور در قال ــرا حفاظــت بی ــی اســت، چ ــوع نظارت ــر از ن اســت؟ اگ
ــیر  ــازمان اس ــن دو س ــفانه ای ــر. متأس ــط دیگ ــده دارد؟ و ســؤاالت مرتب مناطــق حفاظت شــده را برعه
ــش را  ــی و حیات وح ــای طبیع ــالف عرصه ه ــتند و ات ــادی هس ــای زی ــی نگری و موازی کاری ه بخش

ــاز اســت. ــه یــک جراحــی ســاختاری در هــر دو نی ــم می زننــد. پــس ب رق
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ــی، و شــرایط  ــی و بین الملل ــن داخل ــر و تحــوالت ســاختارهای تاریخــی، قوانی ــه تغیی ــا توجــه ب ب
کنونــی دانــش علمــی، در ادامــه ســاختارهایی بــرای حمایــت تخصصی تــر از شــرایط زیســتی ـ حیاتــی 
ــتگاه ها«  ــت »زیس ــرای مدیری ــه ای ب ــاختار وزارتخان ــکل 2 س ــود. ش ــه می ش ــور ارائ ــی کش و اکولوژیک
به جــای ســاختار کنونــی مدیریــت منابــع طبیعــی یعنــی »ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری« 
ــا،  ــع، بیابان ه ــا، مرات ــدم جنگل ه ــرا معتق ــتگاه ها«؟ زی ــرا واژة »زیس ــت. چ ــه داده اس ــور را ارائ کش
ــه زیســتگاه  هســتند.  ــوده، بلک ــع نب ــا مناب ــایر عرصه ه ــا و س ــا، چشــم اندازها، دریاه ــا، تاالب ه آبخیزه
الحــاق عبــارت »منابــع طبیعــی« بــه اکوسیســتم ها باعــث برداشــت و نگرشــی نادرســت از اکوسیســتم ها 
ــی »حــِق« تســلط بی چون وچــرای انســان  ــم، نوع ــه کار می بری ــع« را ب ــی واژة »مناب شــده اســت. وقت
جهــت بهره بــرداری از آن هــا را گوشــزد می کنــد: نگرشــی انســان محورانه. ولــی وقتــی از واژة 
ــی  ــم اخالق ــعی می کنی ــیم، س ــته باش ــرداری داش ــد بهره ب ــر قص ــم، اگ ــتفاده می کنی ــتگاه« اس »زیس
برخــورد کنیــم و بــا رعایــت »اخــالق محیط زیســت« )دژاردن، 1396(، بــه »دیگــران« و زیســتگاه های 

آن هــا آســیب نزنیــم.

ــور،  ــت کش ــی محیط زیس ــت های کل ــد 1 سیاس ــق بن ــی رود طب ــار م ــتگاه ها« انتظ از »وزارت زیس
ــدد و  ــه کار بن ــرار دهــد، تفکــر سیســتمی را ب ــور ق یک پارچه ســازی مســائل زیســتگاه ها را در رأس ام
زمینه هــای مشــارکت و درگیــر کــردن همــة گــروداران را مهیــا کنــد. در ایــن زمینــه مثــاًل معاونــت 
ــزی و  ــر ممی ــکاری، دفت ــتان و جنگل ــر نهالس ــه، دفت ــرح و برنام ــر ط ــامل دفت ــد ش ــگل می توان جن
حدنــگاری، دفتــر بهســازی جنــگل، دفتــر سیاســت جنــگل و بازاریابــی، دفتــر فنــی، مرکــز آمــار، مرکــز 
امــور اداری، مرکــز فنــاوری، مرکــز امــور مالــی و اقتصــادی، و مرکــز قراردادهــا باشــد. همچنیــن معاونت 
مناطــق حفاظتــی می توانــد شــامل دفتــر پارك هــای جنگلــی طبیعــی، دفتــر ذخیره گاه هــای جنگلــی، 
ــر مناطــق  ــی، دفت ــی مل ــار طبیع ــر آث ــای حیات وحــش، دفت ــر پناهگاه ه ــی، دفت ــای مل ــر پارك ه دفت
ــر  ــی، دفت ــی جهان ــراث طبیع ــر می ــرق، دفت ــز ق ــای زیســت کره، مرک ــر ذخیره گاه ه حفاظت شــده، دفت
ــر  ــی، دفت ــی مصنوع ــای جنگل ــر پارك ه ــت، دفت ــای طبیع ــر پارك ه ــا، دفت ــر تاالب ه ــارك، دفت ژئوپ
مناطــق شــکار ممنــوع، و دفتــر مناطــق قــرق باشــد. معاونــت آب و آبفــا می توانــد مســائل حاکمیتــی 
ــی از وزارتخانه هــای  ــزی کنــد. طبــق آنچــه مشــهود اســت، بخش های ــا را پایه ری ــه آب و آبف ــوط ب مرب
ــود؛  ــل می ش ــتگاه ها« منتق ــه »وزارت زیس ــک و ب ــت منف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــا س ــف ی مختل
ــت  ــازمان حفاظ ــای »س ــا از معاونت ه ــه ت ــزداری«، س ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــد »س مانن
ــور  ــف »ســازمان ام ــا«، »ســازمان هواشناســی« و بخشــی از وظای محیط زیســت«، »ســازمان آب و آبف

اراضــی« کــه خــارج از حــوزة کشــاورزی اســت. 

شــکل 3 ســاختاری بــرای مســائل محیط زیســتی کشــور را به نمایــش گذاشــته اســت کــه به جــای 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت کنونــی پیشــنهاد می شــود. از »ســازمان پایــش محیط زیســت« انتظــار 
مــی رود تــا به جــای توقــف در امــور حفاظــت مناطــق، بــه تدویــن و نظــارت سیاســت گذاری های کالن 
ــه  ــرزمین ارائ ــش س ــد، آمای ــل کن ــتی را تکمی ــتانداردهای محیط زیس ــی اس ــردازد؛ یعن ــی بپ حاکمیت
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ــرات  ــی اث ــزار ارزیاب ــت اب دهــد، در مســائل فرامــرزی و کنوانســیون ها نماینــدة کشــور باشــد و درنهای
ــازمان  ــن س ــد. ای ــال کن ــور مســتمر اعم ــا و به ط ــتانداردها را مهی ــش اجــرای اس محیط زیســتی و پای
ــردی  ــی و ف ــای سیاس ــن از تالطم ه ــد ممک ــا ح ــد ت ــت، می توان ــه اس ــوة مقنن ــر ق ــر نظ ــون زی چ
ــی از  ــه یک ــور ک ــبات کش ــوان محاس ــون دی ــد همچ ــز می توان ــد. نی ــه دور باش ــی ب ــش اجرای در بخ
ــی  ــور مال ــا ام ــازمانی ب ــوان س ــس شــورای اســالمی اســت، به عن ــه مجل ــی وابســته ب ــای نظارت نهاده
ــی  ــازوی نظارت ــة ب ــد و به منزل ــارت کن ــور نظ ــی کش ــای اجرای ــة فراینده ــر هم ــتقل، ب و اداری مس
ــی  ــع طبیع ــورد محیط زیســت و مناب ــاد درم ــر 54 ســازمان/ نه ــغ ب ــون بال ــد. اکن ــس عمــل نمای مجل
کشــور تصمیــم می گیرنــد. بــا ایــن تغییــر و تحــول، »ســازمان پایــش محیط زیســت« بایــد تنهــا نهــاد 
ــع طبیعــی باشــد؛ تقریبــا هماننــد آنچــه کــه ســازمان  نظارتــی کشــور در امــور محیط زیســتی ـ مناب

ــد. ــال می کن ــده اعم ــاالت متح ــکا در کل ای ــت امری ــت محیط زیس حمای

شکل 3. ساختار مدیریت مسائل محیط زیستی

6.نتیجهگیری
ســاختارهای  ایجــاد  و  سیاســت گذاری  بــرای  محیط زیســت،  کلــی  سیاســت های  راســتای  در 
ــع طبیعــی  ــی مناســب جهــت حفاظــت و پاس داشــت زیســتگاه های طبیعــی )بخشــی از مناب مدیریت
ــة  ــی تاریخچ ــن بررس ــا ضم ــت ت ــروری اس ــا(، ض ــتی )آلودگی ه ــائل محیط زیس ــر( و مس تجدیدپذی
ــت  ــت و کیفی ــه کّمی ــی طبیعــت و محیط زیســت، ب ــی متول ــای کنون ــی نهاده ســاختار اداری و حقوق
مســئولیت آن هــا بیشــتر دقــت شــود. ایــن مقالــه بــا واکاوی رونــد تاریخــی، شــرایط جــاری و همچنیــن 
دیگــر مدل هــای ســاختارهای کنونــی، الگوهــای مناســبی بــرای ایــن نهادهــای متولــی پیشــنهاد داد. 
ــن  ــی و چــه خارجــی، ای ــی، چــه داخل ــه تجربیــات ســاختارهای کنون ــا توجــه ب ــارت دیگــر، ب ــه عب ب
پژوهــش دو ســاختار مدیریتــی جداگانــه بــرای امــور منابــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی پیشــنهاد 
ــازمان  ــوان »س ــی به عن ــه و دوم ــوة مجری ــر ق ــر نظ ــتگاه ها« زی ــوان »وزارت زیس ــی به عن ــه اول داد ک
پایــش محیط زیســت« زیــر نظــر قــوة مقننــه اســت. از طــرف دیگــر، پیشــنهاد ایــن پژوهــش، یعنــی 
تغییــر ســاختار ســازمانی کنونــی مدیریــت منابــع طبیعــی بــه وزارتخانــه، نه تنهــا باعــث حجیــم شــدن 
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ــق مرتبط ســازی، انســجام  ــت، از طری ــر شــدن دول ــر کوچک ت ــت نمی شــود، بلکــه عالوه ب ســاختار دول
ــع،  ــت جام ــه »مدیری ــت و ب ــد کاس ــازمانی خواه ــای بین س ــی، از تضاده ــجام موضوع ــازمانی و انس س
هماهنــگ و نظام منــد منابــع حیاتــی )ازقبیــل هــوا، آب، خــاك و تنــوع زیســتی( مبتنــی بــر تــوان و 
ــاختاری مناســب  ــی و س ــای حقوق ــا و توانمندی ه ــش ظرفیت ه ــا افزای ــژه ب ــداری زیســت بوم به وی پای
همــراه بــا رویکــرد مشــارکت مردمــی« )بنــد 1 سیاســت های کالن محیط زیســت کشــور( جامــة عمــل 

می پوشــاند.

ــل  ــه دالی ــان داده ک ــی نش ــع کنون ــا وض ــا 1338 ب ــال 1334 ت ــی س ــای هوای ــة عکس ه مقایس
ــه کشــاورزی اســت  ــی ب ــل اراضــی جنگل ــا، مســائل اجتماعــی و تبدی ــی کاهــش ســطح جنگل ه اصل
ــار  ــجر( در کن ــع مش ــه مرات ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــن )ازجمل ــی قوانی ــف بعض ــنی، 1388(. ضع )سوس
ــی  ــا حقوق ــی ی ــراد ســودجو حقیق ــث تصــرف اراضــی توســط اف ــرداران، باع ــت بهره ب ــش جمعی افزای
شــده، جرایــم حیات وحــش را افزایــش داده و بــه کاهــش منابــع منجــر گردیــده اســت )ملکــی، 1367؛ 
Friedrich, 2007(. جــدول 2 فقــط قوانیــن موضوعــی مرتبــط بــا منابــع طبیعــی را نشــان می دهــد کــه 
ــه  ــن قوانیــن، آیین نام ــارت دیگــر، هرکــدام از ای ــه عب ــد. ب از چــه گســتردگی و پراکندگــی برخوردارن
یــا آیین نامه هــای اجرایــی متنــوع یــا شــاید اصالحیه هایــی بعــدی بــر آن هــا یــا همچنیــن همــراه بــا 
اصالحیه هایــی بــر خــود قوانیــن هســتند کــه گســتردگی و پراکندگــی درك و تجمیــع مــواد قانونــی 
ــه  ــد ک ــی دارن ــازمان ها قوانین ــا و س ــایر نهاده ــلّماً س ــن مس ــد. همچنی ــر مشــکل می کن را چندین براب
ــا امــور منابــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی در ارتبــاط هســتند. ایــن تعــدد و تشــدد قوانیــن و  ب
نهادهــا بــر تعارضــات و تضادهــای بین نهــادی و بین ســازمانی افــزوده اســت کــه درنهایــت آســیب آن 
ــت  ــی در کّمی ــن تغییرات ــه چنی ــد. درنتیج ــود می یاب ــش نم ــت و حیات وح ــب طبیع ــورت تخری به ص
و کیفیــت منابــع طبیعــی از یــک طــرف اهمیــت بازنگــری در ســاختار نظــام تدبیــر و مدیریــت منابــع 
طبیعــی و مســائل محیط زیســتی و از طــرف دیگــر اهمیــت بازنگــری در قوانیــن مرتبــط را ضــروری 
می نمایــد. ایــن تغییــر ســاختار مســلّماً بــه تغییــر قوانیــن خواهــد انجامیــد کــه خــود همــت مضاعفــی 

را می طلبــد. 

ســیر تاریخــی تغییــرات ســاختار اداری مدیریــت منابــع طبیعــی )جــدول 1(، تنــوع و گســتردگی 
ــن ســیر تاریخــی  ــا را نشــان می دهــد. همچنی ــن عرصه ه ــت در ای ــة بیــش از 100 ســال مدیری تجرب
تغییــرات قوانیــن مدیریــت منابــع طبیعــی )جــدول 2( و معتبــر بــودن برخــی از همــان قوانیــن قدیمی، 
گویــای امــکان ضعــف قوانیــن بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و نیــز امــکان ایجــاد تعارضــات و تضادهــا 
بــا قوانیــن دیگــر نهادهاســت. ایــن نکتــه الزامــات بازنگــری در چنیــن قوانیــن قدیمــی و یک پارچگــی 
ــت و  ــاختار اداری مدیری ــرات س ــی تغیی ــیر تاریخ ــر س ــرف دیگ ــد. از ط ــته می نمای ــا را برجس آن ه
حفاظــت محیط زیســت )جــدول 3( و همچنیــن تفــرق قوانیــن محیط زیســتی تلنگــری بــر ایســتارهای 
ایســتایی ســاختارهای مدیریتــی کنونــی هســتند. لــذا بــا توجــه بــه جمیــع تجربیــات، بهبــود و اصــالح 
ــکل 3(  ــتی )ش ــائل محیط زیس ــت مس ــاختار مدیری ــکل 2( و س ــتگاه ها )ش ــت زیس ــاختار مدیری س
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ــی محیط زیســت  ــة سیاســت های کل ــای پانزده  گان ــب در راســتای بنده ــن مطال پیشــنهاد می شــود. ای
بــوده و ضــرورت دارد تــا بــرای اجــرای بهینــة ایــن سیاســت ها، ابتــدا ایــن ســاختارها و قوانیــن تجمیــع 

و اصــالح شــود.

ــر کســی پوشــیده نیســت  ــی طبیعــت ب ــف ســازمان های متول ــزوم بازنگــری در ســاختار و وظای ل
شــود  جلوگیــری  مســئولیت نا پذیری ها  و  مبهم کاری هــا  موازی کاری هــا،  دوباره کاری هــا،  از  تــا 
ــای  ــردن طرح ه ــادی ک ــق اقتص ــن از طری ــد. همچنی ــد می کن ــم تأکی ــن اه ــر ای ــه ب ــن مقال ــه ای ک
ــت  ــا تقوی ــوان ب ــع می ت ــن مناب ــرداری از ای ــام بهره ب ــی و اصــالح نظ ــع طبیع حفاظــت و اصــالح مناب
ــرد )زارع چاهوکــی، 1397(.  ــی از مشــکالت آن را حــل ک ــک در عرصــه، بخــش بزرگ اقتصــاد اکولوژی
همچنیــن بــا توانمندســازی جوامــع محلــی و دیگــر ظرفیت هــای موجــود در منطقــه، به جــای تأکیــد 
ــل  ــازنده تبدی ــرات س ــه اث ــانی را ب ــرب انس ــرات مخ ــوان اث ــی، می ت ــع طبیع ــة مناب ــه تخلی ــرف ب ص
کــرد )Bedunah  & Harris, 2002(. منابــع طبیعــی عالوه بــر اینکــه بســتر حیــات و توســعة اقتصــادی 
کشــور هســتند، متعادل کننــدة اکوسیســتم ها بــوده و ارزش هــای فراوانــی ایجــاد می کننــد کــه حتــی 
ــد؛ مثــل اکســیژن )زارع چاهوکــی، 1397(. درنتیجــه  ــرای آن هــا بیاب ــد بهایــی ب اقتصــاد هــم نمی توان
ــت.  ــیده اس ــر فرانرس ــی تجدیدپذی ــع طبیع ــه مناب ــرش ب ــر نگ ــان تغیی ــا زم ــید آی ــد پرس ــون بای اکن
ــق بیندیشــیم،  ــاوت بیندیشــیم، درســت و دقی ــش بکشــیم و متف ــته را به چال ــر دانســته های گذش اگ
ــد  ــم. بای ــل کنی ــور عم ــم بوم مح ــپس می توانی ــیم، س ــور بیندیش ــیم و بوم مح ــمول بیندیش جهان ش
ــا و  ــا، دریاه ــم اندازها، رودخانه ه ــا، چش ــا، تاالب ه ــا، آبخیزه ــع، بیابان ه ــا، مرات ــه جنگل ه ــم ک دریابی
ــارت دیگــر،  ــه عب ــوده، بلکــه »زیســتگاه«  هســتند. ب ــع طبیعــی« نب ســایر عرصه هــای طبیعــی »مناب
ــاوری  ــدگاه گونه برترب ــبب دی ــه به س ــی ک ــتند؛ دیگران ــران« هس ــی »دیگ ــن زندگ ــا مأم ــن عرصه ه ای
ــردن  ــن ب ــر ازبی ــرف دیگ ــد. از ط ــرار گرفته ان ــان ق ــخیر انس ــا تس ــودی ی ــورد ناب ــان محوری(، م )انس
ــا همه ُکشــی اســت. پیشــنهاد می شــود حداقــل 25 درصــد هــر اســتان  ــرای ســود، معــادل ب آن هــا ب
ــا توجــه  ــا خــروج کامــل انســان ها کنــار گذاشــته شــود. همچنیــن ب بایــد به عنــوان محیط وحــش و ب
ــه  ــد ب ــاید بای ــتی، ش ــائل محیط زیس ــتگاه ها و مس ــارة زیس ــان مان درب ــدان درخش ــابقة نه چن ــه س ب
ــط الزم  ــدارد، فق ــاز ن ــا« نی ــت م ــه »مدیری ــش ب ــش و حیات وح ــه زمین وح ــم ک ــزد کنی ــود گوش خ

اســت بــه حــال خــود رهــا شــود. 

ــت  ــازی مدیری ــم بهینه س ــه علی رغ ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی ــی می ت ــرایط کنون ــی ش ــا بررس ب
ــت  ــورد حمای ــدار م ــت پای ــم آن مدیری ــوز ه ــر، هن ــال اخی ــرف 100 س ــور ظ ــتگاه های کش ــر زیس ب
یــا اجــرا قــرار نمی گیــرد. علی رغــم توســعة چشــمگیر بخش هــای آمــوزش، پژوهــش و اجــرا، 
هنــوز هــم از پتانســیل های منابــع انســانی و اجتماعــی به خوبــی اســتفاده نمی شــود. علی رغــم 
ــن  ــم ای ــوز ه ــتگاه ها، هن ــایر زیس ــع و س ــا، مرات ــت جنگل ه ــی از وضعی ــی و مدن ــای دولت نگرانی ه
ــه تجمیــع رویکردهــا و تغییــر الگوهــای فکــری و اجرایــی منجــر نشــده اســت. علی رغــم  نگرانی هــا ب
ــان  ــری متخصص ــی و بهره گی ــای طبیع ــایر عرصه ه ــا و س ــة جنگل ه ــی در زمین ــش جهان ــعة دان توس
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داخلــی از ایــن دانــش، هنــوز هــم در بومی ســازی دانــش، شــناخت ها و رویکردهــا و انتقــال آنــان بــه 
عرصــه ناتــوان ظاهــر شــده ایم. همچنیــن علی رغــم تأثیــر فزاینــدة مســائل علــوم اجتماعــی )همچــون 
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی، اداری، ســاختاری، مالــی و تاریخــی( بــر هجمــة تخریب هــای 
زیســتگاه های طبیعــی، هنــوز هــم درقبــال ایــن مســائل منفعــل یــا ضعیــف عمــل می کنیــم. بنابرایــن 
ــرا زیســتگاه ها و  ــگاه سیســتمی برســیم؛ زی ــه ن ــا موضوع نگــری، ب الزم اســت به جــای بخشــی نگری ی
ــا  ــة فعالیت ه ــی هم ــوده و محــل تالق ــه سیســتمی ب ــدی نیســتند؛ بلک مســائل محیط زیســتی تک بُع
ــر  ــاً ب ــود، حتم ــاذ می ش ــه اتخ ــتی ک ــا سیاس ــم ی ــر تصمی ــی ه ــد؛ یعن ــمار می رون ــا به ش و کنش ه
امــور منابــع طبیعــی و مســائل محیط زیســتی، چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم، تأثیــر دارد. در ایــن 
ــی  ــی اجتماع ــث بوم شناس ــه مباح ــگاه ها، ب ــژه دانش ــا، به وی ــام نهاده ــود تم ــنهاد می ش ــه، پیش زمین

بیشــتر ورود کننــد. 

ــی  ــه کاف ــود توج ــت نب ــتگاه ها به عل ــت زیس ــای مدیری ــا و برنامه ه ــیاری از طرح ه ــروزه در بس ام
بــه گــروداران مختلــف، به ویــژه بهره بــرداران، روابــط اجتماعــی آن هــا بــا شکســت روبــه رو شــده اســت 
)Grimble & Wellard, 1997(. شــناخت افــراد مؤثــر و مهــم در برنامه هــای مدیریــت مشــارکتی یکــی از 
عواملــی اســت کــه الزمــة اجــرای طرح هــای مدیریــت مشــارکتی منابــع طبیعــی اســت. عالوه بــر آن، 
بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز هــم بخــش مهــم و اعظــم بهره بــرداری از مراتــع کشــور به صــورت ســنتی 
ــا،  ــت )ازکی ــع اس ــرداری از مرات ــرای بهره ب ــروری ب ــری ض ــا ام ــن نظام ه ــق ای ــناخت دقی ــت، ش اس
1391(. درنتیجــه شناســایی دقیــق انــواع نظام هــای بهره بــرداری از منابــع طبیعــی و همچنیــن انجــام 
تحلیــل شــبکة اجتماعــی، تحلیــل گــروداران و تحلیــل نهــادی در هــر عرصــه یــا منطقــه، از الزامــات 

موفقیــت طرح هــای منابــع طبیعــی خواهــد بــود.

دالیــل ایجــاد و انحــالل وزارت منابــع طبیعــی، به ترتیــب در ســال 1346 و 1350، بــه پژوهــش و 
ــوان دورة  ــع طبیعــی را می ت ــة مناب ــه هــر حــال، دورة چهارســالة وزارتخان بررســی دقیــق نیــاز دارد. ب
ــا،  گســترش و فراگیــری مدیریــت و ســازندگی ســازمان های اداری به منظــور حفاظــت، حراســت، احی
توســعه و بهره بــرداری از منابــع طبیعــی کشــور دانســت. از طــرف دیگــر علی رغــم انحــالل وزارتخانــة 
منابــع طبیعــی، واحدهــای اســتانی آن وزارتخانــه )ادارات کل منابــع طبیعــی، ادارات منابــع طبیعــی، 
ــدند.  ــام نش ــی( ادغ ــع طبیع ــت مناب ــای حفاظ ــا واحده ــگاه ها ی ــا، پاس ــرجنگلبانی ها، جنگلبانی ه س
بــه همیــن دلیــل، چرایــی عــدم تغییــر ســاختار اصلــی ســتادی مدیریــت ســازمان جنگل هــا و مراتــع 

کشــور از ســال 1350 تاکنــون یکــی از نیازمندی هــای پژوهشــی اســت.  

در ایــران اکنــون بالــغ بــر 54 ســازمان دربــارة زیســتگاه ها و مســائل محیط زیســتی نظــر می دهنــد 
و تصمیــم  می گیرنــد. ایــن تنــوع نهادهــا گوناگونــی منافــع و متعاقبــاً تنــوع تعارضــات را ممکــن اســت 
رقــم بزنــد. همچنیــن تنــوع قوانیــن )جــدول 2( گاه تضادهایــی را در مســائل اجرایــی و نظارتــی ایجــاد 
کــرده اســت کــه دگربــار بــه تعارضــات نهادهــای مختلــف انجامیــده اســت. از طــرف دیگــر بســیاری 
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ــر ایــن تعــدد و تنــوع  ــا اصالحیه هایــی ب ــا تجمیــع نشــده اند، بلکــه ب از ایــن قوانیــن نه تنهــا حــذف ی
ــع  ــتگاه ها )مناب ــه زیس ــوط ب ــور مرب ــون در ام ــن قان ــم مهم تری ــوز ه ــاًل هن ــد؛ مث ــا افزوده ان تفاوت ه
طبیعــی( همــان »قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنــگل و مراتــع کشــور« اســت کــه از ســال 1346 
ــر تعــارض تصمیم هــا،  جــاری اســت. از طــرف دیگــر تشــکیالت اداری مــوازی وجــود دارد کــه عالوه ب
اتــالف منابــع را در پیــش دارد؛ مثــاًل معاونــت آبخیــزداری بــا حفاظــت و امــور اراضــی مــوازی کار اســت، 
آبخیــزداری بــا آب و خــاك جهــاد و امــور آب مــوازی کاری می کنــد و معاونــت اراضــی هــم بــا ســازمان 
امــور اراضــی کشــور مــوازی کار اســت. ضــرورت دارد ایــن موازی کاری هــا حــذف و فعالیت هــای مــورد 
نیــاز در یــک بدنــه تجمیــع شــود. بــه هــر حــال، نابــودی طبیعــت، رونــد افزایشــی جمعیــت، گســترش 
ــه خوانــش جدیــدی در قوانیــن  ــد کــه ب ــر ایــن دارن ــت ب فناوری هــا و تغییــر کاربری هــا همگــی دالل
ــت  ــد اس ــم. امی ــاز داری ــتی نی ــائل محیط زیس ــتگاه ها و مس ــی زیس ــاختارهای مدیریت ــرای س ــز ب و نی
یافته هــای ایــن مقالــه افــق پیــش روی تغییــر رویه هــای حقوقــی و مدیریتــی مربوطــه را رقــم بزنــد.  

نگارنــده اظهــار می کنــد کــه موضــوع ســاختارهای مدیریتــی منابــع طبیعــی و مســائل 
ــاً  ــاختار تقریب ــوان س ــا بت ــت ت ــة زمینه هاس ــش در هم ــی از دان ــطح باالی ــد س ــتی نیازمن محیط زیس
بخــش اعظــم سیســتم اداری حاکــم بــر دولــت و ســایر نهادهــا را تغییــر داد. بنابرایــن پژوهــش حاضــر 
ادعایــی نــدارد کــه بتوانــد چنیــن جایگاهــی را تکمیــل کنــد؛ بلکــه آن، مقدمــه ای و همچنیــن ضــرورت 
ــن ســاختارهایی اســت. درنتیجــه پیشــنهاد می شــود: 1. ســازوکار تشــکیالت اداری  بازنگــری در چنی
ــا  ــور اول دنی ــون 10 کش ــتی همچ ــاخص های محیط زیس ــت ش ــرو در رعای ــژه پیش ــورهای به وی کش
یعنــی ســوئیس، فرانســه، دانمــارك، مالتــا، ســوئد، انگلســتان، لوگزامبــورگ، اتریــش، ایرلنــد و فنالنــد 
)Index, 2018( مطالعــه شــود. 2. وجــه تمایــز و تشــابه مدیریــت بــر زمیــن در ایــن کشــورها مشــخص 
ــتانداردهای  ــاخص ها و اس ــطح از ش ــن س ــه باالتری ــیدن ب ــا در رس ــت آن ه ــی موفقی ــردد. 3. چرای گ
بین المللــی بررســی شــود. 4. قوانیــن مصــوب و نــوع مدیریــت آن هــا واکاوی شــود تــا مشــخص گــردد 
کــه چگونــه اثرشــان بــر رفــاه، آســایش، زندگــی و ســالمت مــردم، حفــظ حقــوق نســل های آتــی بــه 
ــرای همــة موجــودات  ــع طبیعــی، حــق زیســت ب ــل رســاندن آســیب های محیط زیســتی و مناب حداق
ــاس  ــا و قی ــتن آن داده ه ــا داش ــپس 5. ب ــت. س ــهود اس ــدار مش ــعة پای ــای توس ــن مؤلفه ه و همچنی
منطقــی بــا وضعیــت موجــود کشــورمان، همان گونــه کــه خیلــی از قوانیــن مــا برگرفتــه از یــا تشــابه 
ــی  ــرایط سیاس ــی مان و ش ــون اساس ــه قان ــه ب ــا توج ــه دارد، ب ــور فرانس ــاًل کش ــون مث ــا قان ــادی ب زی
جغرافیایــی و نیــاز جامعــه، مشابه ســازی کــرد و بــه چارتــی اداری رســید کــه حداقــل در جهــان واقــع 

ــد.  ــو باش ــوده و جواب گ ــرد و آزم ــاده ک پی

ــی از  ــای اجتماع ــتیم، نگرانی ه ــی آن هس ــال های پایان ــون در س ــم اکن ــه ه ــة 1390 ک در ده
ــة هیئــت محتــرم  ــر شــده اســت. پــس از مصوب ــع آب، خــاك و هــوا چندین براب تخلیــه و اتــالف مناب
دولــت در ســال 1392، شــورای عالــی جنــگل بــا همــکاری معاونــت جنــگل و طــی جلســات مختلــف 
ــازی در  ــف جاده س ــالم توق ــون اع ــت؛ همچ ــام داده اس ــی را انج ــات مختلف ــمندان اقدام ــا اندیش ب
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ــن  ــا، تدوی ــس جنگل ه ــذار و تنف ــوان دوران گ ــاله به عن ــک دوران ده س ــن ی ــمال، تعیی ــای ش جنگل ه
برنامــة ملــی جنــگل و ارائــه بــه وزارتخانــه، و بازنگــری و اصالحــات اساســی در موضــوع رفــع تهدیــدات 
ــه  ــی. البت ــک دورة زمان ــر در ی ــورد نظ ــات م ــات و مقتضی ــی الزام ــا پیش بین ــرداری ب ــف بهره ب و توق
بایــد توجــه کــرد کــه منابــع طبیعــی فقــط شــامل جنــگل نیســت و جنــگل هــم فقــط محــدود بــه 
ــا و  ــع، جنگل ه ــرای مرات ــعه ای ب ــی و توس ــت های حفاظت ــه سیاس ــت؛ بلک ــران نیس ــمال ای ــة ش ناحی
چشــم اندازهای ســایر مناطــق کشــور هــم بایــد مــورد توجــه و تمرکــز قــرار گیــرد. بــه هــر حــال در 
ــه  ــه و جامع ــش یافت ــع افزای ــار محیط زیســتی جوام ــاور و رفت ــرش، ب ــش، نگ ــی، دان ــه، آگاه ــن ده ای
 Kolahi( ــت ــان اس ــتم ها و باشندگانش ــت از اکوسیس ــر در حفاظ ــتر و بهت ــی بیش ــال نقش آفرین به دنب
 Sakai, Moriya, Yoshikawa & Esmaili, 2014; Kolahi, Sakai, Moriya, Yoshikawa & Trifkovic,
ــد از  ــه شــوند، می توانن ــه کار گرفت ــا اگــر به درســتی شناســایی و ب ــن پتانســیل ها و فرصت ه 2014(. ای
هزینه هــای دولتــی بکاهنــد، ســرمایة اجتماعــی ـ محیط زیســتی را افزایــش دهنــد، یادگیــری اجتماعــی 
ــا  ــن پژوهــش ب ــج ای ــی، 1398(. نتای ــد )کاله ــی خــوب بینجامن ــه حکمروای ــد و ب ــزی نماین را پایه ری
ــرای ســاختاربندی نهــادی  ــد یــک منبــع یاریگــر ب آشکارســازی تغییــرات از گذشــته تاکنــون می توان
ــا باشــد. امیــد اســت ســاختارهای مدیریتــی  و حقوقــی درجهــت سیاســت گذاری در افــق توســعة پای
پیشــنهادی ایــن پژوهــش راهگشــایی بــرای تغییــر نگــرش و رویکــرد اجرایــی بــه موضوعــات مرتبــط بــا 
طبیعــت و مســائل محیط زیســتی باشــد. در پایــان انتظــار مــی رود اِعمــال ســاختارهای مدیریتــی نویــن 
ــد چالش هــای مخــرب مدیریتــی ـ زیســتی و  ــر تــن »زیســتگاه ها« و »مســائل محیط زیســتی« بتوان ب

ــد.  ــش ده ــود کاه ــزان خ ــن می ــه کمتری سیاســت گذاری ها را ب
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