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با این توضیح مختصر در ارتباط با هدف و نتیجه  کلی این تحقیق، 
اجزای  و  بهره وری  زمینه   در  کامل تری  تعریف  ادامه  در  است  الزم 
این راستا  ارائه شود. در  اثربخشی  یعنی کارایی و  تشکیل دهنده  آن 
باید اذعان نمود که امروزه در اقتصاد کلیه کشورهای توسعه یافته و 
توسعه  نیافته، از بهره وری به عنوان یک اولویت ملی یاد می شود. بررسی 
عملکرد کشورهای موفق با رشد اقتصادی چشمگیر، طی سال های 
اخیر نشان می دهد، این رشد بیشتر از طریق افزایش بهره وری به  
دست  آمده و نقش سرمایه گذاری جدید در مقایسه با نقش افزایش 
بهره وری بسیار اندک بوده است. در کشور ما نیز تالش برای بهبود 
به یک  رفته و در عمل  فراتر  انتخاب  از یک  بهره وری  ارتقاء  و 
ضرورت تبدیل  شده است )امامی میبدی، 1384(. چنانچه در قانون 
برنامه چهارم توسعه کشور تمام دستگاه های اجرایی ملی و استانی 
مکلف شده اند تا در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه، 
سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید را در رشد تولید مربوطه 
تعیین و الزامات و راهکارهای الزم را برای تبدیل اقتصاد کشور 
اقتصاد بهره محور فراهم کنند  نهاده محور به یک  اقتصاد  از یک 
)قانون برنامه چهارم توسعه، 1384(. بررسی ها نشان می دهد با 
اندازه گیری بهره وری و مقایسه آن در مناطق مختلف یک کشور 
یا در سطح بین المللی می توان آثار متفاوت اجرای برنامه های 
توسعه، آمال سیاست ها یا انجام پروژه های مختلف در کشورها 

مقدمه
امروزه، تالش برای بهبود بهره وری، پایه اصلی رقابت کشورها را شکل 
برنامه  قانون  در  بار  اولین  برای  مهم،  این  نیز  ما  کشور  در  می دهد. 
چهارم توسعه مطرح  شد و مقرر شد تمام دستگاه های اجرایی، الزامات 
اقتصاد  یک  از  کشور  اقتصاد  تبدیل  برای  را  الزم  راهکارهای  و 
راستا  همین  در  کنند.  فراهم  بهره محور  اقتصاد  یک  به  نهاده محور 
سال  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره وری  افزایش  قانون 
1389 ابالغ شد. هدف از تحقیق پیش رو تأملی بر اهمیت و جایگاه 
بهره وری و تحلیلی بر وضعیت اجرایی مواد مرتبط با بخش منابع 
طبیعی قانون یادشده است. این تحقیق از نوع پی کاوی و ازلحاظ 
روش، توصیفی– تحلیلی است. روش گـردآوري اطالعـات الزم، 
ترکیبـي از روش هـاي اسـنادي، مصاحبه عمیق با مسئولین کلیدی 
امر و تحلیل منطقی یافته هاست. نتایج نشان داد، از مجموع 35 
ماده قانون یادشده، 14 ماده در ارتباط با افزایش بهره وری بخش 
نشان  بررسی ها  تدوین  شده است. همچنین  منابع طبیعی کشور 
داد، اگرچه تصویب این قانون، در ابتدا با امید و انتظارات فراوانی 
جهت ایجاد یک تحول شگرف در بخش مدیریت منابع طبیعی 
از  سال  ده  گذشت  با  اما  است؛  بوده  همراه  کشور  تجدیدپذیر 
ابالغ آن، برخی از مواد آن مغفول مانده یا با شتاب خیلي کند 
دنبال می شود. با نگاهی سریع به مواد و تبصره های این قانون، 
می توان به نوعی ضرب االجل در تهیه و تدوین آن، بدون انجام 
مطالعات جامع علمی پی برد، اگرچه اکثریت کارشناسان، عدم 
تخصیص اعتبارات کافی را مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف 
مندرج در متن قانون می دانند؛ اما نادیده گرفتن اهمیت دانش و 
تحقیقات علمی )به عنوان کلیدی ترین عنصر ارتقای بهره وری(، 
در مرحله تدوین و در متن این قانون،  دلیل مهم دیگری بر 
این موضوع زمانی  این قانون است.  وضعیت کنونی اجرای 
متفاوت  ماهیت  از  تازه ای  ابعاد  که  می شود  نمایان  بیشتر 
سایر  به  نسبت  طبیعی  منابع  بخش  در  ستاده ها  و  نهاده ها 
بخش ها روشن شود. بنابراین بازبینی و اصالح این قانون 
بر اساس یک تحقیق جامع علمی با هدف تعیین مناسب ترین 

شاخص های تعیین بهره وری پیشنهاد می شود.
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شکل 1- نمایی از روند ارتقای بهره وری )عکس از: سایت ایران آکادمی- 
)https://www.iran-academy.org
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یا مناطق مختلف کشور را نشان داد و با تحلیل آن، دولت را 
در اجرای هر چه مؤثرتر برنامه های توسعه اقتصادی یاری کرد 

)باقری قادیکالئی، 1383(.
در رابطه با تعریف کاربردي بهره وري، تعریف پذیرفته شده 
اندیشمندان  از  ندارد و هرکدام  توافق همگان وجود  و مورد 
از دیدگاه مطالعات، سازمان و رشته  و سازمان هاي مختلف 
تحصیلي خود بهره وري را تعریف کرده اند، از بین این تعاریف، تعریف 
کاربردي »نسبت ستانده به نهاده هاي به کاررفته در تولید آن ستانده« را 
مي توان به عنوان یک تعریف کلي و کاربردي براي بهره وري پذیرفت 

خاکي،  1374؛  آراسته،  ملک زاده  و  )فیاضي 
کاظمي،  1375؛  کاظمي،  و  ابطحي  1373؛ 
1381؛ حیدری، 1374؛ موسي نژاد و نجار زاده، 
معناي  به  مفهومي  ازنظر  بهره وري   .)1376
استفاده مؤثر و کارآمد از منابع در فرایند تولید 
مي توان  روز  هر  بهره وري  در  همچنین  است. 
کارها را بهتر از روز قبل انجام داد و درنتیجه 
دارد  وجود  بهره وري  مستمر  افزایش  امکان 
)عسگري، 1391(. درواقع بهره وری به ترکیب 
می کند،  اشاره  اثربخشي  و  کارایي  از  درستي 
از  یعني  باالست  بهره وری  می شود  گفته  وقتي 

این  است، همچنین  بوده  باال  کارایي  و  استفاده  شده  به  درستی  منابع 
استفاده در جهت تأمین اهداف سازمان و اثربخشی از سطح مطلوبي 
برخوردار بوده است. کارایي بر انجام صحیح کارها و اثربخشي بر انجام 
کارهای صحیح داللت دارد و بهره وری ترکیب کارایي و اثربخشي است. 
به طور  خالصه افزایش بهره وری یعنی: انجام کار درست+ انجام درست 
کار )To do things best+ To do best things( )خزاعی، 1391(. 

شکل 2 حالت های مختلف بهره وری را نشان می دهد.
توجه به بهره وری در زمینه  ذخایر و منابع طبیعی تجدید پذیر همچون 
آب، خاک، جنگل، مرتع و...، به عنوان ارزشمندترین ثروت های کشور 
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و پشتوانه عظیم اقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار 
و  علمی  دستاوردهای  آخرین  راستا،  این  در  است. 
افزایش  و  طبیعی  منابع  اصولی  مدیریت  زمینه   در  فنی 
بهره وری، لزوم تالش بی وقفه را برای استفاده درست و 
اصولی از این منابع با هدف حصول به پایداری سرمایه 
دستیابی  می کند.  یادآوری  توسعه  بستر  به عنوان  طبیعی 
با چالش جدی روبه رو است، چراکه  مهم  این هدف  به 
برخالف محدودیت های اکولوژیکی، همواره میزان تقاضا 
به دلیل  اکوسیستم  خدمات  و  کاال  عرضه  با  مقایسه  در 
افزایش  به  انتظارات جامعه رو  افزایش جمعیت و سطح 
 .)1395 آریان،   )قاسمی  است 
روستایی  و  محلی  جوامع  امروزه 
طبیعی  منابع  به  بیشتر  )که  نیز 
وابسته اند(، سطح زندگی خود را با 
زندگی گذشتگان و حتی با گذشته 
با  همچنین  نمی کنند،  مقایسه  خود 
جمعی،  رسانه های  نقش  به  توجه 
تا  نیست  الزم  زیادی  زمان  مدت  
آنها نیز از وجود یک کاال یا خدمت 
جدید در آن  سوی دنیا آگاه شوند، 
نیاز به آن را احساس و برای دستیابي 
به آن تالش کنند. لذا مجموعه نیازهای فردی و جمعي به طور 
و  منابع  دیگر  طرف  از  است.  افزایش  به  رو  سرسام آوری 
نهاده های الزم برای تولید، در طول زمان، همواره با محدودیت 
مواجه بوده است، بنابراین همواره شکافي بین عرضه و تقاضا 
وجود داشته است، برای کم کردن این شکاف سه  راه حل وجود 
خواهد داشت: 1- توسعه فیزیکي منابع و نهاده ها، 2- کاهش 
مصرف و 3- افزایش بهره وری )امامی میبدی،  1384(. راه حل 
اول، یعني توسعه فیزیکي منابع و نهاده ها، در اکوسیستم های 

شکل 2- حالت های مختلف بهره وری 
)https://www.iran-academy.org -عکس از: سایت ایران آکادمی(

شکل 3- افزایش نهاده های تولید )علوفه( در عملیات اصالحی مرتع 
)عکس از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز(

و  علمی  دستاوردهای  آخرین   
اصولی  مدیریت  زمینه   در  فنی 
منابع طبیعی و افزایش بهره وری، 
برای  را  بی وقفه  تالش  لزوم 
این  از  اصولی  و  درست  استفاده 
منابع با هدف حصول به پایداری 
بستر  به عنوان  طبیعی  سرمایه 

توسعه یادآوری می کند.
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طبیعی )جنگل،  مرتع و ...( تا حدی با اجرای عملیات اصالحی و 
احیایی امکان پذیر است؛ اما با توجه به سطح وسیع، محدودیت های 
مدیریتی،  طرح های  پیش روی  اجتماعی  چالش های  اعتباری،  
روبه روست.  مشکل  با  اقلیمی  محدودیت های  همچنین 
می دهد. نشان  را  مرتع  اصالحی  عملیات  از  نمایی   3 شکل 

راه حل  دوم، یعنی کاهش مصرف نیز از دو طریق کنترل جمعیت 
بهره بردار یا کاهش تعداد دام مازاد بر ظرفیت مرتع امکان پذیر 
است که با توجه به مالحظات اقتصادی و اجتماعی متعدد نیازمند 
برنامه ریزی بلندمدت و استراتژی جامع است، چنان که این طرح 
و  مراتع  توسط سازمان جنگل ها،  دور  نه  چندان  درگذشته   که 
آبخیزداری کشور اجرا شد، با موفقیت چشمگیری همراه نبوده 
است. شکل 4 نمایی از وضعیت تعادل دام و مرتع را نشان می دهد.

راه حل سوم که باید در کنار دو گزینه  اول به شکل جدی تری 
مورد توجه قرار گیرد، افزایش بهره وری است. این مهم در یک 
اکوسیستم طبیعی عبارت است از به دست آوردن حداکثر منفعت 
ممکن از سرمایه، مهارت نیروی انساني، دام، گیاه، آب ، خاک 
و... با رعایت اصول توسعه پایدار که راه حل سریع و مؤثر و 
در برخي موارد کم هزینه تر است. البته پرداختن به این مسئله 
در یک اکوسیستم طبیعی، برخالف دیگر حوزه های علمی که 
تعیین نهاده ها و ستاده ها به راحتی قابل  تشخیص و اندازه گیری 
است، با توجه به ماهیت پیچیده آنها،  نیازمند مطالعات جدی 
دو  بین  دادن  آشتی  چنانچه   .)1395 آریان،   )قاسمی  است 
اقتصادی  دیدگاه بوم شناختی )علم حفاظت منابع کمیاب( و 
)علم تخصیص منابع کمیاب(،  به شرط پایداری اکوسیستم کار 

ساده ای نخواهد بود )مهرابي، 1376(.
بهره وری  تعیین  جهت  متعددی  بسیار  مطالعات  اگرچه 
واحدهای  ازجمله  کشاورزی  علوم  مختلف  بخش های 
لبنی صنایع   ،)Ojo & Ajibefun, 2003( مرغداری 

)Francis et al, 2011(، مزارع تولید گندم دیم )رفیعی و 

شکل 4- نمایی از وضعیت تعادل دام و مرتع )عکس از: سیروس حصاری(

امیر نژاد، 1387(، زراعت پنبه )زارع و همکاران، 1387(، مزارع موز 
)صبوحی صابونی و جام نیا، 1387(، تولید برنج )رضا پور و همکاران، 
1389( و گاوداری های شیری )رفیعی و همکاران، 1390( انجام  شده؛ 
اما این نوع مطالعات در بخش منابع طبیعی بسیار محدود است. در این 
عوامل  کل،  بهره وری  از شاخص  استفاده  با   ،)1379( زمینه سالمی 
طرح های  اقتصادی  وسعت  و  مناسب  اقتصادسنجی  الگوی  تولید، 
تعیین و عوامل  را  فارس  استان  مرتع داری در واحدهای مرتع داری 
مؤثر بر آن را در منطقه موردمطالعه مشخص کرد. میالدفر و همکاران 
)1389( بر پایه بهره وری اقتصادی و پایداری اجتماعی، اندازه بهینه 
کردند.  تعیین  ارومیه  شهرستان  مراتع  در  را  بهره برداری  واحدهای 
بهره وری  مقایسه   ارزیابي و  به  قاسمی آریان )1395( در مطالعه ای 
و  اکولوژیک محور  مدیریتي  رویکرد  نوع  دو  در  تولید  عوامل  کل 
پوششی  تحلیل  روش  با  طبیعي  منابع  اکولوژیک محور  اجتماعي- 
داده ها )DEA( و استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست پرداخت. 
اجتماعی-  مدیریتی  رویکرد  در  بهره وری  میزان  داد  نشان  او  نتایج 
اکولوژیک محور،  مدیریتی  رویکرد  با  مقایسه  در  اکولوژیک محور، 
رویکرد  در  به کاررفته  فناوری  درواقع  است.  بوده  بیشتر  برابر  سه 
مدیریتی اجتماعي– اکولوژیک محور شامل ایجاد و تقویت شبکه های 
مشارکت  و  توانمندسازی  باهدف  که  حقوقی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
و  نظارت  اجرا،  برنامه ریزی،  مراحل  تمام  در  بهره برداران  کامل 
بیابانی  مناطق  در  احیایی  و  اصالحی  پروژه های  بهره برداری 
است. بوده  رویکرد  این  بهره وری  افزایش  سبب  است،  شده  انجام  

منابع  مدیریت  در  بهره وری  به  توجه  اجرایی  سابقه  به  نگاهی 
بخش،  این  در  انجام شده  اقدامات  می دهد  نشان  کشور  طبیعی 
منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره وری  افزایش  قانون  وضع  به  منحصر 
خصوص  در  بحث  اگرچه  است.  بوده   1389 سال  در  طبیعی 
مطالعه ای  یادشده،  نیازمند  قانون  از  ماده  هر  اجرایی  وضعیت 
از  کلی  تصویری  ارائه   پیش رو  تحقیق  هدف  اما  است  عمیق تر 
است. قانون  این  قوت  و  ضعف  نقاط  و  تحقق  درصد  ماهیت،  
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اقداماتویافتهها
توصیفی-  روش،  ازلحاظ  و  پی کاوی  نوع  از  تحقیق  این 
ترکیبـي  الزم،  اطالعـات  گـردآوري  روش  است.  تحلیلی 
تحلیل  و  آزاد  عمیق  مصاحبه  و  اسـنادي  روش هـاي  از 
طبیعی  منابع  بخش  با  مرتبط  مواد  ابتدا  یافته هاست.  منطقی 
در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
استخراج شد و در ادامه با بررسی اسناد و مصاحبه با مسئولین 
کلیدی مرتبط با اجرای هر ماده  قانونی، وضعیت اجرایی آن 
ماده مورد بررسی قرار گرفت. مصاحبه شوندگان از بخش های 
آبخیزداری کشور )شامل  و  مراتع  مختلف سازمان جنگل ها، 
شورای عالی جنگل، معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، 
معاونت جنگل، معاونت حفاظت و روابط عمومی سازمان( و 
نتایج نشان  انتخاب شدند.  وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری 
ارتباط  در  ماده  یادشده، 14  قانونی  ماده  مجموع 35  از  داد، 
تدوین  شده  کشور  طبیعی  منابع  بخش  بهره وری  افزایش  با 
ارائه  آن  تحقق  میزان  و  ماده  هر  وضعیت  ادامه  در  که  است 
خواهد شد )جهت اختصار متن، از ارائه تبصره ها اجتناب شد(.
بر اساس ماده 1 قانون یادشده، دولت مکلف است در راستای 
تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام و 
قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و به موجب این 
قانون، تسهیالت و امکانات ارتقاء بهره وری و اصالح الگوهای 
تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به 
مرحله اجرا درآورد. ماده 8 این قانون به اعطای حق بهره برداری، 
یا حق انتفاع از عرصه های مستعد منابع طبیعی )ازجمله توسعه 
آبخیزداری،  جنگل کاری،  چوب،  زراعت  از  اعم  سبز  فضای 
همچنین  غیرمثمر،  و  مثمر  درخت کاری  جنگلی،  پارک های 
بهره برداری های همگن دیگر، نظیر فعالیت های طبیعت گردی، توسعه 
کشت گیاهان دارویی و صنعتی )شکل 5( و پروژه های شیالتی( به 
متقاضیان واجد شرایط اشاره دارد. بررسی ها نشان داد این مسئله 
تا حدودی در برخی فعالیت ها محقق شده؛ اما به شکل نظام مند 
اجرایی و ابالغ نشده است، البته تجارب نه چندان خوب سازمان 
در واگذاری اراضی ملی در قالب تبصره 5 ماده 34 در دهه 70 نیز 
نشان می دهد این موضوع نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتری است.

و  شناسایی  برای  تمهیدات الزم  اتخاذ  به  قانون  این  ماده 11 
پدیده  با  مقابله  بادی،  آبی،  فرسایش  بحرانی  کانون های  کنترل 
با  غبار  و  گرد  و  روان  هجوم شن های  از  جلوگیری  و  بیابان زایی 
منشأ داخلی و خارجی اشاره دارد و دولت را مکلف کرده است، 
طوری عمل کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، میزان متوسط کاهش 
ساالنه فرسایش خاک کشور به یک  تن در هکتار و در اراضی به 
حداقل سه تن در هکتار برسد. بررسی ها نشان داد، دفتر امور بیابان 
سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور برای تحقق این هدف، 
کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی کشور را تا پایان برنامه پنجم 
توسعه به میزان  ساالنه 1/5 میلیون هکتار،  پیش بینی کرده است؛ اما 
به دلیل کمبود اعتبار، این هدف،  محقق نشده است. این در حالی است که  

شکل 5- نمایی از یک گونه  دارویی و صنعتی با ارزش اقتصادی باال
 )آنغوزه، Ferula Assa-Feotida( )عکس از: سیروس حصاری(

26



27 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 3، پیاپی 22، مرداد- شهریور  1399

شکل 6- ضرورت مدیریت و کنترل ماسه های روان )عکس از: دفتر امور بیابان،  سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور(

شکل 7- مدیریت و کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی با عملیات مکانیکی و بیولوژیکی )عکس از: دفتر امور بیابان،  سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور(
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شکل 8- ضرورت توجه به افزایش بهره وری تولید در عملیات احیایی و اصالحی )عکس از: سیروس حصاری(
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جمع کل پروژه هاي شاخص اجرایي این دفتر )نهال کاری، بذرکاري 
مدیریت  غیرزنده،   و  زنده  بادشکن  احداث  مالچ پاشی،  بذرپاشی،   و 
برنامه پنجم )1394(،  7229656  تا پایان  رواناب( از سال 1344 
هکتار  پنجم، 166697  برنامه  برای  عدد  این  و  است  بوده  هکتار 
پنجم  برنامه  کل  برای  هرسال  تعهد  )یک دهم  است  شده  گزارش  
توسعه(؛ اما بعید به نظر می رسد که کاهش  متوسط ساالنه فرسایش 
خاک کشور، به یک  تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در 
هکتار بر مبنای یک منطق علمی و مطالعاتی صورت گرفته باشد، 
ماسه های  کنترل  و  مدیریت  ضرورت  از  نمایی   7 و   6 شکل های 
روان را با استفاده از عملیات مکانیکی و بیولوژیکی نشان می دهد.

بر اساس ماده 12 و 13 این قانون که به نظر اکثریت کارشناسان،  
مواد  کاربردی  ترین  و  مفیدترین  جزو 
دولت  می  شود،   محسوب  قانون  این 
بهره وری  ارتقاء  به منظور  است  مکلف 
در حفاظت بهینه و نیز احیای جنگل ها، 
بیشه های طبیعی و مراتع کشور،  تا پایان 
اقتصادی،  توسعه  پنجم  پنج ساله  برنامه 
اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
حمایتی  و  حفاظتی  پوشش  ایران، 
جنگل ها و مراتع کشور را به سطح صد 
رسانده،  هکتار  میلیون  پنج  سی  و  و 
عمومی،  طرح های  اجرای  در  همچنین 
عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف 
خسارت های  معادن،  از  بهره برداری  و 
اعیانی  و  عرصه  جنگل ها،  به  وارده 
منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی 
امکان سنجی  هزینه های  برآورد  و 

اجرای طرح منظور کند و پس از درج در بودجه های سنواتی، 
کشاورزی  وزارت جهاد  با  مبادله شده  موافقت نامه های  قالب  در 
برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد. سپس در 
ماده 13 این قانون آمده است، درآمدهای حاصل از خسارت های 
موضوع ماده 8  و 12 به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز 
شود و معادل صد درصد وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه 
جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان داری، حفاظت، احیا و 
توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص 
 یابد. شواهد نشان می دهد که وجوه واریزی همواره عددی کمتر 
از آن چیزی است که در قانون، مصوب و غالبًا کمتر از 30 درصد 
آن محقق شده است. بااین وجود، ماده 13، مهم ترین نقطه  قوت 
قانون افزایش بهره وری از دید کارشناسان امر شناخته می شود. 
شده  مکلف  دولت  مرتع،   بخش  با  مرتبط    ،14 ماده  بر اساس 
است به منظور حفظ و توسعه پایدار  محیط زیستی )اکولوژیکی( 
عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع 
و  علوفه  کمیت  و  کیفیت  ده سال شاخص رشد  کشور، ظرف 
سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب 
سرزمین  )اکولوژیکی(  محیط زیستی  معیارهای  سایر  و  کربن 

را، به طور متوسط ساالنه تا 2 درصد افزایش دهد. همچنین با انجام 
اقداماتی نظیر اصالح نژاد، بهبود مدیریت و اصالح الگوهای پرورش 
)بز، گوسفند و گاو  مرتع  به  وابسته  دامی  دام، ضمن کاهش جمعیت 
بومی( به میزان 3 میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام 
جایگزین )گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفند پرواری صنعتی 
و نیمه صنعتی( تا 3/1 میلیون واحد دامی در سال افزایش دهد. همچنین 
میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقوالت )لگوم ها(، 
علوفه های سیلویی، جو و ذرت به میزان 3/1 میلیون تن افزایش و 
برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان 0/5 میلیون تن در سال 
افزایش یابد. بررسی ها نشان داد اقدامات انجام شده در راستای تحقق 
اهداف مطرح شده در این ماده،  تنها منحصر به تدوین آیین نامه ای مربوط 
به بخشی از آن بوده که در انتظار تخصیص 
اعتبار است؛ اما آنچه مسلم است، حتی با 
وجود اعتبارات کافی )که همواره به عنوان 
اعالم  قوانین  تحقق  عدم  دلیل  مهم ترین 
می شود( ، چگونه می توان با توجه به تجارب 
گذشته و حجم وسیع و متنوع چالش های 
سیاست گذاری  و  اجتماعی  اقتصادی، 
را محقق کرد؟! سؤال  اهداف  این  موجود، 
افزایش ساالنه 2 درصد  این که  اساسی تر 
)کیفیت  مرتع  اکولوژیکی  شاخص های  در 
مراتع،  تولیدات  سایر  و  علوفه  کمیت  و 
ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب 
از  مجاز  علوفه  برداشت  افزایش  یا  کربن( 
در  تن  میلیون  میزان 0/5  به  کشور  مراتع 
عملیاتی  علمی،  منطق  چه  بر اساس  سال، 
این  به  البته  است؟!  شده  مطرح   تجربی  و 
سؤاالت تا حدودی در قسمت نتیجه گیری نهایی پاسخ  داده  شده است.

اعمال  ضمن  است  مکلف  دولت  قانون،  این   15 ماده  بر اساس 
و  احیایی  طبیعی،  زادآوری  توان  بر  مازاد  بهره برداری  ممنوعیت 
محیط زیستی )اکولوژیک( جنگل های کشور، تمهیدات الزم را جهت 
اصالح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غیر صنعتی، 
جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های 
با  و  فراهم  ساماندهی جنگل نشینان  و  از جنگل  دام  هیزمی، خروج 
استفاده از توان و سرمایه های بخش های غیردولتی نسبت به احیا و 
توسعه درخت کاری مثمر و غیرمثمر و بوستان های جنگلی و زراعت 
چوب اقدام کند، به گونه ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگل ها 
و مراتع، از 40 درصد به 90 درصد و سرانه جنگل از 0/17 هکتار 
به 0/25 هکتار برسد. بررسی وضعیت تحقق این ماده نشان می دهد 
اگرچه به دلیل کمبود اعتبار، سازمان نتوانسته است به رقم پیش بینی  شده 
دست یابد؛ اما موفقیت های چشمگیری در این زمینه ازجمله طرح های 
توسعه جنگل های جنوب کشور،  جنگل کاری اقتصادی چندمنظوره در 
قالب ماده 3 )کشت گیاهان دارویی و ...(،  خروج دام از جنگل،  تأمین 
سوخت و ... انجام  شده است. ماده 18 این قانون نسبت به تهیه و پخش 
برنامه های ویژه به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های 

بخش  با  مرتبط    ،14 ماده  بر اساس 
مرتع،  دولت مکلف شده است به منظور 
پایدار  محیط زیستی  توسعه  و  حفظ 
)اکولوژیکی( عرصه های طبیعی و ایجاد 
مراتع  در  موجود  دام  جمعیت  تعادل 
رشد  شاخص  سال  ده  ظرف  کشور، 
کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات 
تثبیت  گیاهی،  تنوع  ضریب  مراتع، 
خاك و ترسیب کربن و سایر معیارهای 
سرزمین  )اکولوژیکی(  محیط زیستی 
درصد   2 تا  ساالنه  متوسط  به طور  را، 

افزایش دهد.
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این صندوق ها توانسته اند اهداف مورد انتظار را به خوبی تحقق بخشند.
کلیه  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  قانون،  این   21 ماده 
کرده  موظف  را  غیردولتی  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
است تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی 
کشاورزی،  با  مرتبط  عالی  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  دانشگاه ها، 
منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعالم و پذیرش، بر اساس 
جهاد  وزارت  توسط  شده  ارائه  انسانی  منابع  مدیریت  و  نیازسنجی 
بررسی های  کنند.  ساماندهی  کشاورزی، 
نتیجه  و  عملی  اقدام  می دهد  نشان  موجود 
انجام  ماده  این  تحقق  با  ارتباط  در  خاصی 
مراکز  قانون،  تمام  این  ماده 23  است.  نشده 
آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی را موظف کرده است، از طریق 
دروس  کاهش  با  و  قانونی  ذی ربط  مراجع 
و  کاردانی  مقاطع  دانشجویان  غیرتخصصی 
درس  درسی،  ترم  یک   میزان  به  کارشناسی 
سازمان  هماهنگی  با  را  کارورزی  عملی 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع 
طبیعی کشور، یا مؤسسات استانی و متناسب 
حداکثر  مدت  به  و  شده  کسر  واحدهای  با 
شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی، 
و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  عرصه های  یا 
گواهی  و  جایگزین  مربوط  اساتید  نظر  زیر 
پایان تحصیالت مقطع تحصیلی را برای این دانشجویان پس از تأیید 
دوره عملی کارورزی توسط این مؤسسات صادر کنند. در ارتباط با 
این ماده  قانونی نیز،  شواهد امر به خوبی گویای عدم تحقق آن است.

بر اساس ماده 27 این قانون، دولت مکلف شده است به گونه ای 
برنامه ریزی کند که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه 
از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه های سنواتی، حداقل 15 

عشایری،  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  فعاالن 
برنامه های  و گسترش  ترویجی  برنامه های  مناسب  پوشش 
توسعه انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی توسط سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران اشاره می کند. تحقق این 
ماده نیز که تقریبًا تمام افراد جامعه را می توان صاحب نظر و 
طرف پرسش قرار داد، عملی نشده است. تبصره 2 این ماده 
سازمان صداوسیما را موظف می داند، موضوع این قانون را 

به صورت روزانه و ثابت، حداقل یک 
ساعت در شبانه روز و حداقل چهار 
روز در هفته در هرشبکه و در زمانی 
ارائه کند که بیشترین بیننده و شنونده 
این  اجرایی  وضعیت  باشد.  داشته  را 
هم اکنون  که  است  حالي  در  ماده 
ترویج  با  ارتباط  در  برنامه ها  پخش 
به دلیل  طبیعی،  منابع  حفاظت  اهمیت 
تولید و پخش در  آنچه هزینه بر بودن 
قانع کننده  می شود،  خوانده  ملی  رسانه 
نیست، درواقع حجم زیادي از تولیدات 
درآمدزا  برنامه های  را  تلویزیوني 
و  فوتبال  بازرگانی،  تبلیغات  همچون 
تبلیغات  این  اینکه  مي دهد،  تشکیل   ...
تا چه اندازه مي تواند در قیاس با بخش 
مهم ترین سرمایه  )به عنوان  منابع طبیعی 

اقتصادی،   اجتماعی  سرمایه های  سایر  شکوفایی  بستر  و  ملی 
را  کشور  پایدار  توسعه  و  غذایي  امنیت  زیربنایی(،  و  انسانی 
تأمین کند و نیازهاي جمعیت روبه فزوني آینده را برآورده سازد، 
ادعا  می توان  به راحتی  البته  است.  کارشناسي  بحث های  نیازمند 
چالش هایی  و  معضالت  پخش  با  تلویزیون،  خبری  بخش  کرد، 
چون گرد و غبار و خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها که تا حدود 
زیادی ناشی از فعالیت های سو و سلطه جویانه انسانی بوده است، 
منابع  اهمیت  زمینه   در  عمومی  افکار  تنویر  در  را  بیشتری  نقش 

طبیعی و محیط زیست، نسبت به سایر بخش ها داشته است.
ماده 17 و 19 این قانون در ارتباط با تشکیل و افزایش سرمایه 
صندوق هاي غیردولتي حمایت از توسعه بخش کشاورزي از طریق 
اشتغال  و  تولید  افزایش  هدف  با  مربوطه  تخصصي  مادر  شرکت 
بررسی ها  است.  تدوین شده  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  در 
به  محدود  طبیعی  منابع  بخش  در  ماده  این  تحقق  می دهد  نشان 
فعالیت  درواقع  است.  بوده  کشور  استان   9 در  صندوق ها  تشکیل 
با  منابع طبیعی و آبخیزداري  جدي تأسیس صندوق در زیر بخش 
تشکیل کار گروهي متشکل از نمایندگان بخش هاي مختلف از سال 
1388 آغاز شده است. اصفهان به عنوان اولین استانی که از تأسیس 
این صندوق استقبال کرده است، هم اکنون نیز به فعالیت خود ادامه 
می دهد. اگرچه در طول چند سال اخیر اقدامات الزم در خصوص 
تقویت کارکرد این صندوق ها افزایش  یافته است؛ اما نمی توان گفت 

 شکل 9 - نقش صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش
 کشاورزی و منابع طبیعی در افزایش بهره وری

)www.khrazavi-sfda.com عکس از: سایت(

بهره وری را می توان، استفاده 
سرمایه ها،  امکانات،  از  مطلوب 
نیروها، منابع و فرصت ها در تولید 
کاال و علم و عرضه خدمات تعریف 
بهره وری  حالتی،  چنین  در  کرد. 
از  استفاده  بیشترین  می تواند 
ماّدی  منابع  و  امکانات  کمترین 
)فّناوری، مدیریت، نیروی انسانی و 
منابع طبیعی( و معنوی )ارزش ها، 
رفتارها و هنجارهای اجتماعی( در 
شکوفایی  و  رشد  به  رسیدن  راه 
باشد. انسان  زندگی  همه جانبه 
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شکل 10- نمایی از فعالیت های آبخیزداری به منظور کنترل آب های سطحی )عکس از: سیروس حصاری(

درصد متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه کشور )7/5 درصد 
از محل کنترل آب های سطحی و 7/5 درصد از طریق آبخیزداری و 
آبخوان داری( به حجم آب استحصالی کشور اضافه شود و صد درصد 
ترازنامه )بیالن( منفی آب های زیرزمینی دشت های کشور )با اولویت 
دشت های ممنوعه آبی( جبران شود. بررسی ها نشان داد حداقل در 
اعتبارات  تحقق  عدم  مربوطه،  به دلیل  سازمان  آبخیزداری  معاونت 
ملی،  تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. البته با توجه 
به اینکه بر اساس این قانون تمام بخش ها موظفند عملکرد خود را در 
خصوص اجرای آن ارائه کنند،  اکثر بخش ها گزارش عملکرد ساالنه 

خود را که بی ربط با افزایش بهره وری نیست، ارائه کرده اند.
ماده 34 این قانون که تا حدود زیادی، پیش از ابالغ در دست 
است،  شده  محقق  کاملی  نسبتًا  شکل  به  ابالغ  از  پس  و  بوده  تهیه 
تدوین سند ملی توسعه بخش کشاورزی، سند ملی توسعه منابع آب و 

سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار بوده است.

نتیجهگیرینهاییوپیشنهادها
بهره وری را می توان، استفاده مطلوب از امکانات، سرمایه ها، نیروها، 
منابع و فرصت ها در تولید کاال و علم و عرضه خدمات تعریف کرد. در 
چنین حالتی، بهره وری می تواند بیشترین استفاده از کمترین امکانات و 
منابع ماّدی )فنّاوری، مدیریت، نیروی انسانی و منابع طبیعی( و معنوی 

)ارزش ها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی( در راه رسیدن به رشد و 
شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشد )ابراهیمی،  1373(. نگاهی به 
گذشته مدیریت منابع طبیعی کشور حاکی از آن است که در زمینه 
بهره وری، اقدامات انجام  شده منحصر به وضع قانون افزایش بهره وری 
ابالغ  قانون  این  شاید  است.  بوده  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش 
شده در 24 مرداد سال 89 از سوي رئیس جمهور وقت براي اجرا به 
وزارت جهاد کشاورزي، از سوی کارشناسان، نقطه عطفي برای ایجاد 
تحولی شگرف در این بخش به شمار می رفت؛ اما باگذشت حدود 
با شتاب  این قانون مغفول مانده و برخی  از مواد  ده سال، برخي 
خیلي کند دنبال می شود. نتایج تحقیق نشان داد 14 ماده از مجموع 
35 ماده قانون یادشده، در ارتباط با افزایش بهره وری بخش منابع 
طبیعی کشور تدوین شده است. بر این اساس، ماده 8 این قانون به 
اعطای حق بهره برداری، یا حق انتفاع از عرصه های مستعد منابع 
طبیعی،  ماده 11، به اتخاذ تمهیدات الزم برای شناسایی و کنترل 
کانون های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابان زایی،  
ماده 12 به افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع 
کشور و  برآورد خسارت های وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی 
منابع طبیعی در اثر اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای 
و اکتشاف و بهره برداری از معادن، ماده 13 به درآمدهای حاصل 
از خسارت های موضوع ماده 8 و 12 جهت حفاظت، احیا و 
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توسعه منابع طبیعی کشور،  ماده 14 به حفظ و ارتقای شاخص های 
اکولوژیکی و تعادل دام در عرصه های مرتعی،  ماده 15 به اعمال 
ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و 
ضریب  افزایش  و  کشور  جنگل های  )اکولوژیک(  محیط زیستی 
حفاظتی جنگل ها و مراتع به 90 درصد و افزایش سرانه جنگل 
سرمایه  افزایش  و  تشکیل  به  و 19  ماده 17  هکتار،  به 0/25 
منابع  و  توسعه بخش کشاورزي  از  صندوق هاي غیردولتي حمایت 
طبیعی از طریق شرکت مادر تخصصي مربوطه با هدف افزایش تولید 
و اشتغال،   ماده 18 به تهیه و پخش برنامه های ویژه و پوشش مناسب 
تجارب  انتقال  توسعه  برنامه های  گسترش  و  ترویجی  برنامه های 

سازمان  توسط  تحقیقاتی  یافته های  و 
ایران،   اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
مواد 21 و 23 به اصالح تعداد، رشته و 
رشته های  دانشجویان  جنسیتی  ترکیب 
مؤسسات  و  مراکز  دانشگاه ها،  تحصیلی 
آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع 
طبیعی و تأکید بر جایگزینی واحدهای 
 27 ماده  و  تئوری  واحدهای  با  عملی 
از  استحصالی  آب  حجم  افزایش  به 
نزوالت آسمانی ساالنه کشور و جبران 
بیالن منفی آب های زیرزمینی دشت های 

کشور می پردازند.
نتایج تحقیق نشان می دهد اکثریت 
با  را  قانون  این   13 ماده  کارشناسان، 

موضوع اختصاص درآمدهای حاصل از خسارت های منابع طبیعی، 
جهت اقدامات احیایی آن، به عنوان کاربردی ترین و مهم ترین نقطه  
قوت قانون افزایش بهره وری مطرح می کنند )هرچند غالبًا کمتر از 
اجرای  نشان می دهد،  بررسی ها  30 درصد آن محقق می شود(. 
هیچ کدام از مواد مذکور به شکل کامل محقق نشده اند و با گذشت 
حدود 10 سال از ابالغ این قانون،  برخی از مواد آن هنوز در 
و  مواد  به  سریع  نگاهی  مانده اند.  باقی  آیین نامه  تدوین  مرحله 
تبصره های این قانون دو مورد را یادآور می شود، 1- واقع بینانه 
طراحی  کشور  موجود  امکانات  و  زیرساخت ها  به  توجه  با  و 
را در  نزدن است«  نشان  بزرگ  نشده اند و ضرب المثل »سنگ 
ذهن تداعی می کند و 2- دقت الزم و کافی در خصوص تعریف 
نهاده و ستاده در این بخش )با توجه به ماهیت متفاوت کاالها و 
خدمات اکوسیستمی بخش منابع طبیعی نسبت به سایر بخش ها( 
جهت دستیابی به حداکثر بهره وری، صورت نگرفته است. آنچه 
اینکه موضوع بهره وری بخش منابع طبیعی دارای  مسلم است 
تفاوت جدی با بخش کشاورزی و سایر بخش هاست. چنانچه 
در طرح های کشاورزی، با توجه به بازدهی سریع تر آنان، تعیین 
میزان نهاده )بذر، کود، آب، نیروی انسانی، فناوری و ...( و ستاده 
)محصول( برای هر سال جهت برآورد میزان بهره وری به راحتی 
قابل  استخراج و اندازه گیری است؛ اما در طرح های مربوط به 

حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری عرصه های طبیعی به عنوان مهم ترین 
هدف پروژه های مدیریت منابع طبیعی کشور، بازدهی طرح ها نیازمند 
زمان بیشتری است و خروجی ها به آسانی قابل تشخیص و اندازه گیری 
غیر بازاری  منافع  انجام شده  مطالعات  بر اساس  به عنوان مثال  نیست. 
حفظ  آب،  و  خاک  حفاظت  کربن،  )ترسیب  مرتعی  اکوسیستم  یک 
حاصلخیزی خاک، تولید اکسیژن و تلطیف هوا، تفرجگاه(، بسیار بیشتر 
از منافع بازاری )تولید علوفه، گیاهان دارویی و ...( آن است )قاسمی 
آریان و همکاران،  1395(. بنابراین در پروژه های احیایی یا اصالحی 
مرتع، جنگل و ...، اگرچه نهاده ها مانند تعداد نهال، نیروی انسانی، آب، 
کود، انرژی مصرفی و ... در دسترس است؛ اما اندازه گیری خروجی و 
ستاده آنها )جدا از این مسئله که دیربازده بوده 
قابل  اندازه گیری  آینده  و حداقل در چند سال 
هستند(، به راحتی امکان پذیر نیست. توجه به این 
موضوع و برخی مواد قانونی افزایش بهره وری 
یقین  مرز  تا  را  پژوهشگر  طبیعی،  منابع  بخش 
در  احتمااًل  که  است  برده  پیش  مسئله  این  به 
در  بهره وری  و  کارایی  بین  تفاوت  تشخیص 
نیامده  عمل  به  الزم  دقت  طبیعی،  منابع  بخش 
است. به طوری که مطالعه و بررسی برخی مواد 
این قانون، افزایش کارایی را بیشتر از افزایش 

بهره وری در ذهن تداعی می کند.
شاخص  مهم ترین  را  بهره وری  اگر  البته 
سنجش و ارزیابی عملکرد در نظر بگیریم، این 
ضعف را می توان ابتدا در شاخص های ارزیابی 
عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دنبال کنیم. اگرچه 
امروزه در سطح سازمان های بین المللی، رویکرد مدیریت نتیجه محور 
)Result-Base Management( مطرح است و سایر شاخص های 
ارزیابی چون »بهره وری« از این رویکرد تبعیت می کنند؛ اما رویکرد 
)Project-Based Management( پروژه محور  یادشده،  سازمان 

)UNDP.org شکل 11 - رویکرد مدیریت نتیجه محور )عکس از: سایت

نیروی  عامل  به  همین طور 
نشده  کافی  توجه  نیز  انسانی 
سو  یک  از  انسانی  نیروی  است، 
به عنوان عامل تولید کاال و خدمات 
شرکت  تولید  در  مستقیم  به طور 
به عنوان  دیگر  سوی  از  و  می کند 
سایر  هماهنگ کننده  و  ذی شعور 
و  می شود  شناخته  تولید  عوامل 
ویژه ای  جایگاه  دالیل  همین  به 
دارد.  تولید  عوامل  سایر  بین  در 
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تعداد  نهال،  اصله  تعداد  براساس،  نیز  ارزیابی  شاخص های  و  بوده 
هکتار نهال کاری و مدیریت رواناب، مترمکعب عملیات آبخیزداری، 
متر بادشکن و ... طراحی می شوند. بنابراین در این رویکرد ارزیابی، 
شدن  روشن  برای  است.  عمل  مالک  بیشتر  کارایی  اندازه گیری 
موضوع می توان این گونه شرح داد که اجرای یک پروژه نهال کاری 
با استقرار موفق اکثریت نهال ها، می تواند اکثریت کارایی را به همراه 
داشته باشد؛ اما وقتی به کارگیری یک گونه غیربومی در این پروژه ها 
یا شور شدن خاک شود )که  بومی منطقه  به حذف گونه های  منجر 
در برخی پروژه ها به راحتی مشهود است( یعنی هدف ما که در درجه 
اول حفاظت اکوسیستم بوده محقق نشده و اثربخشی در پایین ترین 

حالت ممکن است. در این حالت جمع کارایی و اثربخشی، ماکزیمم 
کارایی  ماکزیمم  با  پروژه  درحالی که  نمی دهد،  نشان  را  بهره وری 
مالک  کرد،  استنباط  می توان  اساس  همین  بر  است.  بوده  همراه 
کارشناسان امر در تدوین قانون افزایش بهره وری، مبتنی بر سطح و 
فعالیت یا همان کارایی بوده است. در اینجا دوباره این سؤال مطرح 
بهره برداری  و  توسعه  احیا،  حفاظت،  سطح  افزایش  با  آیا  می شود، 
دست  یافت؟!  بهره وری  افزایش  به  می توان  طبیعی  عرصه های 
می دهد. نشان  را  نتیجه محور  مدیریت  رویکرد  اجزای   11 شکل 

مسئله دیگر ناشی از ضعف موجود در سیستم بودجه ریزی و تصویب 
و تخصیص اعتبارات ملی در اجرای طرح ها است. چنانچه اهداف 
ارائه شده در برخی مواد این قانون که طبق پیش بینی های انجام شده، 
باید تا پایان برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، 
یعنی در طول 5 سال محقق شود و تمام مشکالت آن بخش را مرتفع 
کند، )به عنوان مثال مدیریت و کنترل تمام سطوح کانون های بحرانی 
فرسایش بادی کشور در طول 5 سال،  درحالی که حجم پیش بینی آن 
معادل کل برنامه های 53 سال قبل بوده است، یا افزایش تولید و دیگر 
مسئله  این  مؤید  به خوبی  مرتع(،  بخش  در  اکولوژیکی  شاخص های 
است که عدم اطمینان به تخصیص تمام اعتبارات مصوب، منجر به ارائه 
پیش بینی های نجومی می شود تا حداقل درصدی از آن تخصیص یابد.
فراتر از مسائل مطرح شده، اقتصاددانان، عوامل تولید در هر کشور 
را به پنج دسته سرزمین، نیروي کار، سرمایه، کارآفریني و دانش تقسیم 
می کنند، به اعتقاد کارشناسان، سرمایه با ترکیبي از دانش و تحقیقات 

باعث تحول ملت ها مي شود. بااین وجود، عدم اعتقاد عملی به دانش و 
تحقیقات،  به عنوان کلیدی ترین عنصر ارتقای بهره وری، چه در مرحله تدوین 
و چه در متن قانون می تواند به عنوان مهم ترین ضعف این قانون مطرح شود.
هرچند در ماده های 21 و 23 این قانون، وزارت علوم در ارتباط با 
نحوه پذیرش دانشجو و کیفیت تحصیل مکلف شده است؛ اما به انجام 
تحقیقات الزم و ضروری در خصوص تعیین شاخص های بهره وری و 
روش های پایش و ارزیابی آنها، هیچ اشاره ای نشده است. همین طور 
به عامل نیروی انسانی نیز توجه کافی نشده است، نیروی انسانی از 
یک سو به عنوان عامل تولید کاال و خدمات به طور مستقیم در تولید 
و هماهنگ کننده  به عنوان ذی شعور  دیگر  از سوی  و  شرکت می کند 

سایر عوامل تولید شناخته می شود و به همین دالیل جایگاه ویژه ای 
در بین سایر عوامل تولید دارد )امامی میبدی، 1384(.

و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  کارکنان  که  است  حالی  در  این 
آبخیزداری کشور و اداره های تابعه آن، طی چند دهه اخیر به نصف 
کاهش  یافته است که مسلمًا تأثیر بسزایی در عدم تحقق این قانون 
داشته است، البته در بحث توجه به عامل نیروی انسانی در افزایش 
بهره وری بخش منابع طبیعی، نباید از نقش جامعه محلی و بهره برداران 
افزایش  نامرئی  ستون  به عنوان  آنها  از  که  روستایی  زنان  )به ویژه 
آنان  مشارکت  نقش  به طوری که  شد.  غافل  می شود(،  یاد  بهره وری 

در افزایش بهره وری به اثبات رسیده است )قاسمی آریان، 1395(.
با توجه به مسائل مطرح شده، اگر تصویب مواد قانونی افزایش 
ورود  برای  نیکی  فال  به عنوان  را،  طبیعی  منابع  بخش  در  بهره وری 
نظر  در  قانونی  و  رسمی  شکل  به  بخش،  این  به  بهره وری  ادبیات 
جهت  جامعی  تحقیقات  و  مطالعات  نخست  است  ضروری  بگیریم، 
تعریف شاخص های مهم ارزیابی و سنجش عملکرِد مبتنی بر نتیجه 
سپس  شود،  انجام  بخش  این  در   )SMART الگوی  با  )مطابق 
قانون یادشده دوباره مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد، یا حداقل 
آیین نامه های اجرایی آن بر اساس این شاخص ها تدوین و ابالغ شود. 
موضوعی که نه  تنها در بخش اجرا که در بخش آموزش و تحقیقات 
منابع طبیعی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. شاخص های تعداد 
دانشجو، پایان نامه، مقاله، طرح و کتاب اگرچه می تواند نشان دهنده  
تا چه حد  کارایی  این  اینکه  اما  باشد؛  بخش  دو  این  باالی  کارایی 

شکل 12 - دانش )تحقیقات(،  کلیدی ترین عنصر ارتقای بهره وری )عکس از: سایت 
)https://www.iran-academy.org -ایران آکادمی

شکل 13- نیروی انسانی،  تنها عامل ذی شعور در افزایش بهره وری کل عوامل 
)https://www.iran-academy.org -تولید )عکس از: سایت ایران آکادمی
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سازمانی  اهداف  تحقق  راستای  در  بتواند 
این دو نهاد مهم )اثربخشی(، مفید عمل کند 

نمایانگر بهره وری خواهد بود.
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