طـرح همـیاران طـبیعت

مدیریت ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری
خرداد ماه 1391
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طرح همیاران طبیعت :
به منظور استفاده از نیروهای مردمی در حفظ  ،احیاء ،توسعهه منعابط یعیهعی و تعروج و تععلج
فر هنگ منابط یعیهی به مهارف عمومی  ،با ارائعه اجعط یعر  ،افعراد عد منعل و دوسعتلاراع منعابط
یعیهی بطور داویلعانه و به صل خلمت بعه منعابط یعیهعی ر عور  ،سعازمانلهی اعله تعا بوسعیله
دستورالهملها و آموزاهای الزم سطح دانش و بینش آناع افعااجش جافتعه و بهنعواع همیعار معرو و
همیار محافظ یعیهت بطور افتخاری همکاری نماجنل اجط یر اام :
 . 1مقلمه
 . 2تهارجف و مفاهیم
 . 3اهمیت و ضرورت
 . 4مستنلات و الاامات انونی
 . 5اهلاف یر
 .6منایق اجرائی یر
 . 7گروههای هلف
 . 8ار وظائف همیاراع یعیهت
 . 9عهلنامه  ،آرم  ،لعاس و رارت اناسائی همیاراع یعیهت
 . 10گردش رار انتخاب همیاراع یعیهت
 . 11سازمانلهی و ت کیدت
 . 12ملجرجت یر
 -12-1ملجرجت در سطح ستاد مررا
-12-2ملجرجت در سطح استاع
 -12-3ملجرجت در سطح اهرستاع
 . 13منابط اعتعاری
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بسمه تعالی

- 1مقدمه :
بیش از ه تاد درصل مساحت ر ور را عرصه های منابط یعیهی از عی جنگ  ،مرتعط و بیابعاع
ت کی می دهل و بی ش از جك میلیوع خانوار بطور مستقیم بهره برداراع از اجعط منعابط خعلادادی
هستنل ره سالیاع دراز ضمط استفاده ا تصادی  ،خصوصاً در مقوله تهلیف دام  ،نسعت بعه حفعظ و
احیاء با دانش بومی ا لام می نمودنل  .افااجش جمهیت و به تعط آع نیاز روز افاوع به فرآورده هعای
دامی و گست رش دانش بهره برداری از ساجر تولیعلات منعابط یعیهعی و گسعترش اراضعی اعهری و
ر اورزی در مراتط و جنگ ها باعث گردجل ره بیش از تواع تولیلی عرصعه هعای منعابط یعیهعی ،
بهره برداری از آع صورت گیرد  .خصوصاً اجنکه یی سال های حارمیت دولت بر اراضی ملی اکاف
عمیقی بیط ایدعات و دانش بهره برداراع با ایدعات و جافته های روز تحقیقاتی رعه عرصعه معورد
عم آع در دست بهره برداراع می باال  ،اججاد گردجله است تا جائی ره با وجود تدش های وسیط
و زحمات فراواع و اجرای یرحهای عمرانی بسیار  ،متاسفانه رونعل تخرجعد در عرصعه هعای منعابط
یعیهی ادامه دااته و بگونه ای است ره می تواع گفت بستر تولیل ( زمیط  ،خعا

 ،آب و حیعات

انساع ها در مهرض خطر جلی رار گرفته است  .ارنوع سیاست اعمال ملجرجت پاجلار با تکیعه بعر
افراد سارط در عرصه و افااجش دانش و آگاهی آناع بر ملجرجت اجتمعاعی و محلعی در دسعتور رعار
سازماع ها و جوامط ب یط المللی رار گرفته است و در اجط راستا عوانیط و مقعررات مصعوب مجلع
اورای اسدمی  ،اورای ت خیص مصلحت نظام و فرامیط مقام مهظم رهعری در خصوص حفاظعت
از منابط یعیهی و فرهنگ سازی موجل حساسیت امر بوده ره باجستی با د عت و سعرعت نسععت بعه
جلوگیری از پیاملهای تخرجد منابط یعیهی و گسترش فرهنگ منابط یعیهی در بیط آحعاد ملعت و
احیاء اراضی تخرجد اله ا لام نمود .
یر حاضر با استفاده از تجربه علی استفاده از همیاراع یعیهعت رعه در برگیرنعله اع عاء اعورای
اسدمی روستا  ،دهیاراع  ،بسیجیاع محلعی  ،مهلمعاع  ،دانعش آمعوزاع  ،دان عجوجاع  ،مجرجعاع –
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بهره برداراع ،فارغ التحصیدع و رلیه دوست داراع یعیهعت و منعابط یعیهعی اسعت  ،تهیعه و ارائعه
گردجله تا ضمط بهره گیری از م اررت مردمی در حفاظت و احیاء منابط یعیهی بتواع عمعدً از راه
رارهای پی گیرانه از یرجق آمعوزش و فرهنعگ سعازی و جلعد م عاررت معردم از پتانسعی هعا و
ظ رفیت های موجود استفاده نمود .

 - 2تعاریف و مفاهیم :
- 1هميار طبيعت  :به فرد جا افرادی ایدق می اود ره بصورت انفرادی و گروهی سازماع جنگلها ،
مراتط و آبخیاداری را در پی عرد اهلاف « تروج فرهنگ منابط یعیهی و جلعد م عاررت معردم در
امور حفاظت  ،احیاء و توسهه و بهره برداری صحیح از منابط یعیهی » جاری نماجنل .
 - 2اعضاء شوراي اسالمي  :منتخعیط مردم رعه براسعاس معاده  68عانوع ت عکیدت  ،وظعائف و
انتخابات اوراهای اسدمی ر ور  ،انتخاب و دارای اعتعار نامه هستنل .
 - 3دهيار  :اخص منتخد اورای اسعدمی رعه براسعاس معاده  69عانوع ت عکیدت  ،وظعائف و
انتخابات اوراهای اسدمی ر ور انتخاب و دارای حکم انتصاب هستنل .
 - 4دوستداران منابع طبيعيي شيام : :رلیعه عد منعلاع و دوسعتلاراع یعیهعت از گروههعای
اجتماعی بخصوص دانش آمعوزاع  ،اسعاتیل  ،دان عجوجاع  ،روحعانیوع  ،اع عای اعورای اسعدمی و
دهیاراع ،فهاالع بخ های فر هنگی و ا تصادی و مجرجاع و بهره برداراع عرصه های منابط یعیهی و
ر اورزی و ساجر ا ار جامهه می باانل.
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- 3اهمیت و ضرورت :
از مجموع  165میلیوع هکتار مساحت ر ر عور بعه ترتیعد مراتعط بعا مسعاحتی حعلود 86/1
میلیوع هکتار و جنگلها با مساحتی حلود  14/2میلیوع هکتار و اراضعی بیابعانی بعا  32/5میلیعوع
هکتار می باانل ره در مجموع بعا  132/8میلیعوع هکتعار حعلود  %83از رع مسعاحت ر عور را
عرصه های مرتهی  ،جنگلی  ،بیابانی را ت کی می دهنل  .تا چنل دهعه عع ارزش منعابط یعیهعی
تجلجل اونله با مهیار منافط آنی و سه الوصول آع سنجیله می ال و ارزش زجست محیطی منعابط
یعیهی مورد بی مهری رار گرفته است  .اما در دهعه اخیعر بعا بعروز م عکدت و مه عدت زجسعت
محیطی ماننل ناز

الع الجه ازع  ،گرم الع رره زمعیط  ،سعی  ،خ کسعالی و نهاجتعاً تاییعرات

ارولوژجك در رره مسکونی  ،تاییراتعی در مهیارهعای ارزش گعياری منعابط یعیهعی تجلجعل اعونله
بوجود آمله است .
از اجنرو توجه وجژه به حفاظت از منابط یعیهی بخصوص پواش گیاهی مهطوف گ عته رعه نمونعه
بارز آع برگااری رنفران

سراع ر ورهای جهاع در رجو و ژوهانسععور

بمنظعور بررسعی مسعائ

زمیط  ،تلوجط رنوانسیوع جهانی تنوع گونه های گیاهی و جانوری  ،تلوجط رنوانسیوع بیابعاناداجی و
برنامه جهانی جنگ و  ...می باال  .اهمیت اجط موضوع در ر ور معا رعه از نظعر جارافیعائی تحعت
سلطه ا الیم خ ك جهاع رار دارد و میااع بارنلگی در آع انل
از
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( متوسط  250میلیمتعر و رمتعر

متوسط جهانی با پرارنش نامناسد و در عوض میعااع تعخیعر و تهعرق در آع بسعیار بعاال (

گاهی تا  100برابر میااع بارنلگی می باال  ،بی تر خود نمائی می رنل  .وا هیت آع است رعه در
ر ور ما از جنگلها و مراتط عدً بهنواع منعط تولیل علوفه و چوب و تامیط اراضعی معورد نیعاز بعرای
توسهه ر اورزی و ساخت و سازها است فاده می اله است هر چنل ره اجط امر بخودی خعود بلحعا
تولیل مواد غياجی  ،اججاد ااتاال و اججاد منابط تولیعل ارز از اهمیعت خاصعی برخعوردار اسعت  ،امعا
ارزامنل ترجط و مهمترجط اثر جنگلها و مراتعط و وجژگعی پواعش گیعاهی را باجعل در اججعاد اعراجط
مناسد زجست – محیطی و تهادل ارولوژجکی بیط انساع  ،آب  ،خعا
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و گیعاه و در حقیقعت اججعاد

اراجط مناسد برای توسهه پاجلار دانست  .در نهاجت می تواع ادعا نمود ره انساع می توانعل بعلوع
صنهت زنله بمانل اما بلوع محیط زجست و پواش گیاهی تصعور زنعله بعودع خیعال بعایلی بعیش
نخواهل بود .
علعی رغععم بععیم و امیععلها در خصع وص تععاثیر تخرجعععی انسععاع امعروزی بععر روی محععیط زجسععت
و پواش های گیاهی فهالیت های اب توجهی توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی صورت گرفتعه
و جا در حال انجام گرفتط می باال  .سازماع جنگلها  ،مراتط و آبخیاداری در اجعراع بهنعواع متعولی
اصلی حفظ  ،احیاء ،توسهه و بهره برداری صحیح و اصولی از منابط یعیهی تجلجل اونله اگر چه تعا
رنوع یرحهای بی ماری را به مرحله اجعرا گيااعته اسعت  .امعا بهلعت پرارنعلگی و وسعهت زجعاد
عرصه های مرتهی  ،جنگلی و بیابانی به تنهعاجی عادر بعه انجعام رسعانلع چنعیط رسعالت عظیمعی
نخواهنل بود .
حفاظت از اجط عرصه ها بلوع م اررت مردم امری محال و غیر ممکط است و معردم باجسعتی در
رنار یعیهت زجستط را بجای علیه یعیهت زنلگی رردع بیاموزنل  .اگر چه م اررت معردم از علجم
االجام به صور مختلف بوجژه در عرصه ها و منایق روستاجی وجود دااته و ارنعوع هعم نمونعه هعای
مختلفی از آنرا در نقاط مختلف ر ور می تواع بر اعمرد امعا در عرصعه منعابط یعیهعی ضعرورت و
اهمیت آع بی تر خود نماجی می رنل .
به همیط منظور جکی از مهمترجط برنامه ها  ،جلد م اررت جوامط محلعی بهنعواع بهعره بعرداراع
عرفی اجط عرصه ها در یر همیاراع یعیهت می باال تا بطور اجمالی به اهلاف معورد نظعر دسعت
جابیم .
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 - 4مستندات و الزامات قانونی :
 - 1قانون اساسي:

اص :پنجاهم:
" در جمهوری اسدمی ،حفاظت محیط زجست ره نس امعروز و نسعلهای بهعل باجعل در آع
حیات اجتماعی رو به رالی دااته باانل وظیفه عمومی تلقعی معی گعردد ،از اجعط رو فهالیتهعای
ا تصادی و غیر آع ره با آلودگی محیط زجست و جا تخرجد غیر اب جعراع آع مدزمعه پیعلا رنعل،
ممنوع است".
 - 2سياستهاي کلي نظام :
در اجط خصوص سیاستهای رلی نظام جمهوری اسدمی اجراع در ارتعاط بعا منعابط یعیهعی
ره به تصوجد مجمط ت خیص مصلحت نظام رسیله و توسط مقام مهظم رهععری نیعا ابعدغ اعله
است بطور واضح بر جلد م اررت مردم با م موع ذج تاریل دارد.

" اججاد عام ملی بر احیای منابط یعیهعی تجلجعل اعونله و توسعهه پواعش گیعاهی بعرای
حفاظت و افااجش بهره وری مناسد و سرعت بخ یلع به رونل تولیل اجط منابط و ارتقعاء بخ عیلع
به فرهنگ عمومی و جلد م اررت مردم در اجط زمینه".
 - 3قانون شوراهاي اسالمي :
الف  :وظایف شوراهای اسالمی :
اوراهای اسدمی یعق بنل "واو" ماده  68انوع ت کیدت ،وظائف و انتخابات اوراهای
اسدمی ر ور .....مصوب  1375/3/1مجل

اورای اسدمی مسئولیت زجر را در اجط ارتعاط دارنل.
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" و :همکاری با مسئوالع ذجربط بعرای اجعرای یعر هعای معورد نیعاز روسعتا در حعلود
امکانات".
ب  :وظائف دهیار :
در بنل  8ماده  69همیط انوع وظیفه دهیار راچنیط بیاع می رنل.

" :8همکاری موثر با مسئولیط ذجربط در جهت حفظ و نگهعلاری منعابط یعیهعی وا عط در
محلوده و حرجم روستا".
و درخصوص وظائف و اختیارات اورای اسدمی بخش در معاده  70بنعلهای "ب"" ،واو"
نیا اجنگونه آورده است.

" ب :همکاری با مسئولیط اجرائی به منظور پی عرد رارها و برنامه های عمرانی منطقعه از
عی .......حفظ.....مراتط و جنگلها " ....
" و :نظارت بر یرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهلاری و بهعره بعرداری  .....از مراتعط و
جنگلهای خار از حیطه روستاهای موجود در بخش".

- 5اهداف طرح :
الف  :اهداف كلی :
 - 1تروج فرهنگ منابط یعیهی در بیط ا ار جامهه
 - 2جلد م اررت مردم در امر حفاظت – احیاء وتوسهه در منابط یعیهی
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ب  :اهداف اجرائی :
 -1سامانلهی عد منلاع  ،دوستلاراع منابط یعیهی  ،اعوراهای اسعدمی  ،دهیعاراع  ،بسعیجیاع و
ساجر ا ار جامهه در الد ت ک همیاراع یعیهت
 -2آموزش همیاراع یعیهت با هلف ارتقاء سطح دانش و بهره گیری از توانمنلی های آناع
 -3ارتقاء سطح دانش – بینش و مهارت در بیط ا ار جامهه از یرجق همیاراع یعیهت

 - 6مناطق اجرائی طرح :
یر همیاراع یعیهت در رلیه استانها  ،اهرستانها با اولوجت منایق بحرانی در سراسر ر ور به
مرحله اجرا در می آجل .

 - 7گروههای هدف :
همیاراع یعیهت در سه سطح -1:همیار یعیهت معرو دانعش آمعوزی  -2همیاریعیهعت معرو
 -3همیار یعیهت محافظ گروه بنلی می اونل :
 -7-1همیار یعیهت مرو دانش آمعوز اعام  :رلیعه سعطو دانعش آمعوزی ( ابتعلائی –
راهنمائی و دبیرستاع ره عد منل بعه یعیهعت بعوده و در زمینعه تعروج فرهنعگ منعابط
یعیهی فهالیت می نماجنل .
 -7-2همیار یعیهت مرو اام  :رلیعه عد منعلاع و دوسعتلاراع منعابط یعیهعی اععم از
دان جوجاع  ،یدب  ،اساتیل وملرسیط  ،اوراهای اسدمی  ،دهیاراع و ساجر ا عار جامهعه
ره در زمینه ارتقاء فرهنگ منابط یعیهی رواا می باانل .
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 -7-3همیار یعیهت محافظ اام  :رلیه ا عار جامهعه علعی الخصعوص مجرجعاع و بهعره
برداراع یر های منابط یعیهی ره تماج به همکاری در رنتعرل عوامع تخرجعد و احیعاء
منابط یعیهی دارنل .

 - 8شرح وظائف همیاران طبیعت :
 - 1ارتقاء سطح دانش و بینش در زمینه منابط یعیهی
 -2تدش در توسهه فرهنگ منابط یعیهی
 - 3اررت در ردسهای آموزاعی – تروججعی در راسعتای اهعلاف سعازماع جنگلهعا  ،مراتعط و
آبخیاداری
 - 4حفظ و صیانت از عرصه های منابط یعیهی
 - 5اناسائی و مهرفی افراد عد منل به همکاری با منابط یعیهی
 -6سازمانلهی افراد داویلد در حوادث غیر متر عه ماننل آتش سوزی
 - 7ایدع رسانی هر گونه تخرجد منابط یعیهی به مسئولیط ذجربط
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 - 9عهدنامه  ،آرم  ،لباس و كارت عضویت همیاران طبیعت :
 - 9- 1عهدنامه همیاران طبیعت :
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 - 9- 2آرم همیاران طبیعت :
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 - 9- 3لباس ( كاور  ،كاله ) همیاران طبیعت :
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 - 9- 4كارت عضویت همیاران طبیعت شامل :
الف –کارت شناسائی همیار طبیعت مروج دانش آموزی

ب –کارت شناسائی همیار طبیعت مروج

ج –کارت شناسائی همیار طبیعت محافظ
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 - 10گردش كار عضو گیری همیاران طبیعت :
-10-1مراجهه داویلد به اداره تروج
ملار

منابط یعیهی و آبخیعاداری اسعتاع و جعا اهرسعتاع و ارائعه

و تکمی فرمهای مربویه

-10-2ت کی پرونعله پرسعنلی توسعط راراعناس م عاررت مردمعی از داویلعد و اخعي معلار
اناسائی و ساجر ملار

در اهرستانها

-10-3استهدم از حراست اداره ر منابط یعیهی استاع جهت متقاضیاع همیار یعیهت محافظ
-10-4صلور رارت همیار یعیهت توسط استاع و اهرستانهای تابهه
تعصره  : 1در صورت تفوج ض اختیار ملجر ر به ادارات منابط یعیهی اهرستانها رارتهعای همیعار
یعیهت دانش آموزی و مرو توسط روسای ادارات مربویه اب صلور می باال .
تعصره  :2رارت همیار یعیهت محافظ صرفاً توسط ملجر ر صادر می گردد .
تعصره  : 3اعتعار رارتهای صادره  3سعال و تملجعل آع منعوط بعه اعررت در ردسعهای تعوجیهی
می باال .
تعصره  : 4در صورت سوء استفاده از رارت ع وجت فرد لاو خواهل ال .

 - 11سازماندهی و تشكیالت :
همیاراع یعیهت براساس گردش رار تهرجف اله به ادارات منابط یعیهی اهرستاع و سعس

بعه

ادارات ر منابط یعیهی استاع و نهاجتاً به سازماع جنگل ها  ،مراتط و آبخیاداری به معلجرجت تعروج
منابط یعیهی و آبخیاداری ارتعاط می جابنل .

 - 12مدیریت طرح :
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 - 12- 1مدیریت طرح در سطح ستاد مركز ( سازمان )
در مررا ملجرجت یر به رجاست سازماع جا نماجنله تام االختیار اج اع ترجیحاً مهاوع معلجرجت
و توسهه منابط انسانی و دبیری ملجرجت تروج منعابط یعیهعی آبخیعاداری و آمعوزش و مهعاوع
حفاظت و امور اراضی  ( ،ملجر ر حفاظت و حماجت  ،فرمانله جگعاع حفاظعت  ،معلجر رع
دفتر مررای حراست می باال .
تعصره  :دبیرخانه ستاد مستقر در دفتر ملجرجت تروج و م اررتهای مردمی و آموزش می باال .
شرح وظائف س تاد مركز :
 - 1اولوجت بنلی منایق و عرصه های بحرانی
 - 2تهیه و تصوجد و ابدغ دستورالهملهای اجرائی
 - 3تهیه و تلوجط برنامه ها و یرحهای آموزای در راستای تروج فرهنگ منابط یعیهی
 - 4حماجت انونی از همیاراع یعیهت محافظ در راستای ار وظائف محوله
 - 5نظارت ،ارزجابی ،آسید اناسی و ارائه گااراهای ادواری
 -6برآورد و تامیط اعتعار بیمه همیاراع یعیهت محافظ
 - 7ت کی دبیرخانه
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وظائف دبیرخانه :
 - 1اخي پی نهادات
 - 2ت کی جلسات ستادی
 - 3ارسال دستورالهملها و مصوبات به استانها
 - 4ایدع رسانی از فهالیتها و عملکرد همیاراع به دفاتر ستادی مرتعط
 - 5نظارت بر عملکرد ستاد اجرائی استانها و عنلاللاوم اهرستانها
 -6تهیه گااراات ادواری از عملکرد ستاد استانها
 - 7پیگیری مسائ و م کدت مرتعط با سامانلهی ستاد استانها
 - 12- 2مدیریت طرح در سطح استان ( اداره كل منابع طبیعی ) :
ملجرجت یر در سطح استاع به رجاست ملجر ر منعابط یعیهعی و دبیعری رئعی

اداره تعروج

منابط یعیهی و آبخیاداری و آموزش و ع عوجت مهعاوع حفاظعت و امعور اراضعی  ،فرمانعله جگعاع
حفاظت  ،رئی

اداره حراست می باال .

شرح وظائف مدیریت طرح در سطح استان :
 - 1بررسی و تائیل عرصه های بحرانی .
 - 2برنامه رجای آموزای و تلوجط ایوه نامه های آموزای
 - 3ابدغ مصوبه های یرحهای اجرائی به اهرستاع
 - 4نظارت مستمر و هلاجت و تهیه گااراات عملکردی ادواری برای ستاد مررا
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 - 5نظارت بر حسط اجرای دستورالهملهای صادره
 -6اجرای ایوه نامه های صادره از سوی سازماع
 - 7صلور رارت همیار
 - 8ت کی بانك ایدعات از همیعاراع یعیهعت توسعط ادارات تعروج و ارسعال ایدععات بعه
دبیرخانه ستاد مررای در پاجاع هر سال
 - 9نظارت بر عملکرد همیاراع براساس ضوابط صادره از سوی ستاد مررای یر
 -10بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه همکاری همیاریعیهعت براسعاس گعاارش
ستاد اهرستاع و تملجل وابطال رارت
 -11پ تیعانی حقو ی در مراجط

ائی و انتظامی از همیاراع یعیهت محافظ در راستای ار

وظائف
 -12مهرفی افراد موثر و نمونه جهت ت وجق در استاع و مررا
 - 12- 3مدیریت طرح در سطح شهرستان ( اداره منابع طبیعی ) :
ملجرجت یر در سطح اهرستاع به رجاست رئی

اداره منابط یعیهی  ،دبیعری راراعناس

تروج منابط یعیهی و آبخیاداری و آموزش و ع وجت راراناس حفاظعت و حماجعت و فرمانعله
پاسگاه وجژه منابط یعیهی و رابط حراست می باال .
شرح وظائف مدیریت طرح در سطح شهرستان :
 - 1اناسائی داویلعاع و ت کی پرونله و مهرفی به استاع
 - 2اعدم نیازهای آموزای همیاراع یعیهت
 - 3اجرای دستورالهملهای صادره و ایوه نامه های ارسالی از یرجق استاع
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 - 4هلاجت همیاراع یعیهت به سمت یرحها و رانونهای بحرانی
 - 5ارائه گاارش عملکرد همیاراع یعیهت به استاع بصورت ادواری
 -6نظارت بر عملکرد همیاراع یعیهت
 - 7بررسی نقاط ضهف و وت همیاراع یعیهت و ایدع رسانی به استاع

 - 13منابع اعتباری :
ه اجنه های مربوط به یر براساس دستورالهملهای ابدغی دبیرخانه ستاد مررای در موافقعت
نامه های ملی و استانی پیش بینی گردد

/.س.
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