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 استقرار به كمك :سازمان اين تشکيل از هدف ، .است پاريس در ومقرآن شد تأسيس ۱۹۴۶ سال در
 به فرهنگ و علوم آموزش، زمينه های در ملت ها ميان همكاری  ترويج طريق از امنيت و صلح

 همه، برای اساسی آزادی های و بشر حقوق قانون، حاكميت عدالت، به همگان احترام افزايش منظور
.است متحد ملل منشور با مطابق مذهب، و زبان جنسيت، نژادی، تفاوت های به توجه بدون

پيشينه –الف 
جهاني سازمانهاي  -۱

مرتبط
يونسكو

سازمان  آموزشی،  
علمی  و  فرهنگی  ملل  متحد

از طبيعت درسازمان يونسكو شكل و حفاظت دوجنبش جداگانه ،حفاظت از مكان ها ي فرهنگي با ادغام مسئله ميراث جهاني 
هاي كشاورزي ومهارت هاي آن درمفهوم و فعاليت ) مناظركشاورزي(ميراث كشاورزي باديد يونسكو توجه به چشم اندازها. گرفت

.ناملموس مي باشد



  تمدن باستاني يادبودهاي صورت دراين درمصركه اسوان باال سد ساخت براي تصميم بعداز فرهنگي ميراث حفظ م ۱۹۵۹درسال
  راه را المللي بين حفاظت كمپين يونسكو.گرديد شروع وسودان مصر هاي دولت نظر تجديد درخواست با رفت مي آب زير مصربه
 المللي بين شوراي باكمك وسپس بشتابد رفتند مي آب زير به كه مناطقي كمك به شناسي باستان تحقيقات طريق از تا كرد اندازي
.رساند انجام به را فرهنگي ازميراث حفاظت كنوانسيون نويس پيش تهيه) ايكوموس( تاريخي هاي ومحوطه ها يادمان

 دارای مردمشناسی و قومشناسی علمی، يا هنری - تاريخی ديدگاه از که است محوطه هايی و بناها مجموعه شامل فرهنگی ميراث  
.باشد جهانی برجسته ارزش

ميراث فرهنگي■

  ودرسال  گرفت شكل فرهنگي مكانهاي از حفاظت تكميل براي ايده اين فرهنگي ميراث از بعد :طبيعي ميراث
 ازميراث حفاظت به مربوط دركنوانسيون كه گرديد پيشنهاد ازطبيعت حفاظت المللي بين ،اتحاديه م 1968
 دراستكهلم بشر زيست محيط دربخش م 1972 درسال يونسكو عمومي دركنفرانس جهاني فرهنگي و طبيعي

.رسيد تصويب به
 جغرافيايي و زمين شناسانه اشكال زيستي، و كالبدي اشكال جمله از طبيعي ويژگي هاي شامل طبيعي ميراث  

 طبيعي زيبايي يا حفاظتي علمي، ديدگاه از كه است طبيعي محوطه هاي مشخص مرزهاي با مناطقي يا و طبيعي
باشد جهاني برجسته ارزش داراي



تاسيس شدو مقر آن در رم ايتاليامي باشد ۱۹۴۵درسال 
چشم انداز فائو وجود دنيای عاری از گرسنگی و سوء تغذیه است که در آن غذا و 

کشاورزی به بهبود استانداردهای زندگی همگان، بخصوص فقيرترین افراد، به شکلی 
.پایدار از بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی می پردازد

و حصول اطمينان کامل از دنيایی که در آن همه مردم کاهش تعداد گرسنگان جهان  -۱
همواره به غذای کافی و سالم دسترسی دارند که نيازهای غذایی آنان را برای زندگی 

.سالم و فعال برآورده می نماید
برای همگان همراه با فقرزدایی و حرکت به سوی پيشرفت اقتصادی و اجتماعی  -۲

و معيشت پایدار روستایی توسعهارتقاء افزایش توليد غذا، 
، شامل زمين، آب، هوا، اقليم و منابع مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع طبيعی -۳

ژنتيکی به نفع نسل کنونی و نسل های آتی 

فائو
)کشاورزی ملل متحدسازمان خواربار و ( 



-
)ژوئن روزجهاني محيط زيست ۵(اولين كنفرانس زيست محيطي درسطح سران دراستکهلمميالدی  ۱-۱۹۷۲
شکل گيری سازمان بين المللی حفظ منابع طبيعی۲-۱۹۸۰
تشکيل کميته جهانی محيط زيست و توسعه۳-۱۹۸۳
پايداری و توسعه پايدار۴-۱۹۸۷
)كنفرانس زمين (ريودوژانيرو اولين کنفرانس سازمان ملل پيرامون محيط زيست و توسعه۵-۱۹۹۲
برنامه اجرايی محيط زيست و توسعه۶-۱۹۹۷
برنامه توسعه پايدار، حفظ حقوق نسل های آينده۷-۲۰۰۰
درخصوص تامين سالمت محيط زيست جهان)اجالس سران (ژوهانسبورگ   توسعه پايدار۸-۲۰۰۲
بهداشت و اسکان بشر۹-۲۰۰۵

توسعه روستايی۱۰-۲۰۰۸
۲۰+ ريو ۱۱-۲۰۱۲
)تغييرآب وهوا(نشست محيط زيست پاريس                               ۱۲-۲۰۱۵



ميالدی ۲۰۰۲های مطرح قبل از سالموضوع 
حقوق انسان برای داشتن محيط زيست و زندگی سالم و پويا، غذای کافی و سالم-
تاکيد بر هماهنگی پيشرفت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی و برابری حقوق نسل -

کنونی و آينده 
پذيرش بشر به عنوان عضوی از طبيعت-
)نياز نسل حاضر و آينده(ارتقای کيفيت زندگی -
غير بهداشتی فاضالبدفع کمبود آب سالم و بهداشتی و : اقدام در روستاها-
تاکيد بر سالمت، آزادی، مبارزه با فقر و گرسنگی-
همبستگی برای مديريت جهانی در رويارويی با چالش های مرتبط با انصاف و عدالت اجتماعی-
احترام به طبيعت و توسعه پايدار-
مسئوليت مشترک در مديريت جهانی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی-

)توسعه ومحيط زيست،كشاورزي(جهانيمسايل  -۳      



بافقر،تغييرالگوي مصرف ،توليد،حفاظت ومديريت منابع طبيعي به عنوان پايه واساس توسعه اجتماعي واقتصادي ازاهداف مبارزه  -
.اساسي ولوازم ضروري توسعه پايدار هستند 

توسعه تهديدي جدي وعمده نسبت به ثبات ،امنيت وسعادت جهاني و درحال بين فقير وغني وشكاف بين جهان توسعه يافته فاصله  -
.است

وخسارت محيط زيست جهاني كماكان ادامه دارد تداوم روند نابودي تنوع زيستي ،تداوم كاهش ذخاير ماهيان وبيابان زايي تخريب  -
،اثرات نامطلوب تغييرات آب وهوا،بالياي طبيعي ،تداوم آلودگيهاي دريايي وآب وهوا

سازي ،سرعت همگرايي بازارها،گردش سرمايه وافزايش عمده جريان سرمايه گذاري درسراسر دنيا ،چالشها وفرصت هاي جهاني  -
درحال توسعه نابرابر داشته و كشورهاي وهزينه هاي جهاني سازي ،توزيعي اما منافع نويني رادربرابر توسعه پايدارقراداده است 

.بامشكالت خاصي روبرو هستند
بي اعتمادي فقيران جهان به نمايندگان ونظامهاي دموكراتيك خطر  -

)ژوهانسبورگ(ميالدی  ۲۰۰۲موضوع های مطرح در سال 



■
.قراردهدقابل اعتمادباشد ،عدالت اجتماعي راموردتوجه جدي : ازنظراجتماعي-
.باشدازنظراكولوژي سالم -
.  اقشار دست اندركار را دخالت دهد ازنظرمشاركت-
مسايل و رعايت با لحاظ كردن توليد محصوالت پاك در واحدسطح راندمان توليد دربخش كشاورزي -

.زيست محيطي واكولوژيكي باالرود

:تعهدات
شيالت وجنگل وتنوع زيستي–بخش كشاورزي 

 كشاورزي پايدار ■



ژنتيكي براي حفظ تنوع زيستي و تنوع ها از اكوسيستم ضرورت حفاظت -
)منابع طبيعي (در جنگلها و مراتع گياهي از جوامع حفاظت -
تنوع زيستي و جدي از تخريب جلوگيري سريع -
،مراكزتحقيقاتي بخشهاي تجاري ،سازمانهاي غيردولتي ،بخش خصوصي و همكاري مشاركت -

از تخريب آنو جلوگيري درحفظ تنوع زيستي 
در درياها زيستي از تنوع حفاظت -
زيستي از تنوع درتصميم گيريها به عنوان بهترين حفاظت كنندگان و محلي حضورجوامع بومي -
تنوع زيستي و حفاظت و احياي روستايي در توسعه نقش زنان -
و مالكيت معنوي مربوط به امور تجاري گونه هاي مختلف گياهي و حق بين المللي تاكيد برتجارت -

جانوري 
 

ميـــــــراث ■
تنوع زيستي■  فرهنگي



-بهداشت و اسکان بشر
توسعه روستايی-
)سوخت–غذايی –مالی (بی ثباتی بازار جهانی –تغيير اقليم –اشتغال : مسائل اصلی جهانی-
)تصميم گيری جامع و مشارکتی و حمايت از حکمرانی در همه سطوح(فرايندهای مشارکتی -
ترويج ارزش های فرهنگی و مهارت های حرفه ای-
ريشه کنی فقر و گرسنگی-
ضرورت احيای توسعه بخش های مختلف کشاورزی و روستايی-
بهبود زندگی روستاييان و توازن توسعه شهری و روستايی-
توليد و مصرف پايدار-
تجارت موتور توسعه-

تغييراقليم جهاني ،امنيت غذايي ،توسعه پايدار ،جهاني شدن ،حفاظت پويا ،مشاركت ،ميراث براي : مسائل اساسي بشريت
آينده

ميالدی تاكنون ۲۰۰۲های مطرح از سال موضوع                                                        



 ممكن كشاورزي امر براي زيستي محيط و جغرافيايي موقعيت لحاظ به كه گرفتند شكل جهان از مناطقي در كهن نهايتمد
 وجود به كشاورزي بخش نيازهاي به توجه وبا تدريج به اقتصادي بخشهاي ساير آن پي در كه نحوي به .بودند مناسب و

.اند آمده
 مورد در هايي ومهارت تجربه دانش، از ومحلي بومي وجوامع كشاورزان توسعه، درحال و يافته توسعه كشورهاي در 

 هاي پيامد آنها از استفاده و شوند مي منتقل سينه به سينه كه هستند برخوردار كشاورزي و غذا وتنوع وتوليد غذايي امنيت
دارد دنبال به را پايدار اكوسيستم و زيستي تنوع حفظ  روستايي، توسعه مانند بزرگي

كشاورزي،غذا و فرهنگ-۴



  توان مي )سبز انقالب(صنعتي كشاورزي نظام خصوصيات از
 بيروني هاي نهاده همراه به زمين از مداوم و متراكم استفاده به

 شيميايي، هاي باال،نهاده عملكرد با بذرهايي قبيل از فراوان
 زياد وابستگي اندك، سازي متنوع كشتي، تك الگوهاي آبياري،

 مزرعه درون منابع از اندك استفاده و بيروني هاي نهاده به
 در مردم از بسياری نظر در سبز انقالب سال سی ..داشت اشاره

 را منابع ما زمان همان در اما بود مفيد مشکل خيلی دوره يک
 ها مکانيسم مسئله .ساختيم آلوده را آب و ها خاک و کرديم تهی

 سبز، انقالب تفکر از که است هايی سياست و ،موسسات
.سودبردند



 اراضی از حداکثر سود برداشت و آنی نيازهای تامين فکر به عمدتا كشاورزي برداران بهره نيز امروزه
 تخریب بادی، و آبی فرسایش آلی، مواد از اراضی شدن فقير بوده خطرناک بسيار تفکر طرز این که هستند

 تنوع رفتن بين از زیرزمينی، آبهای کيفی و کمی اراضی،افت شدن رها و شدن شور خاک، ساختمان و بافت
. دارد دنبال به را ها شهر به روستایيان مهاجرت و فقر نيز و جانوری و گياهی های گونه و زیستی

 .داریم را اقليم اثر مسئله داریم، را زیستی تنوع دادن دست از مشکل داریم، را آب آلودگی مسئله اروپا در
 امنيت آینده درباره زیادی ابهام یک ایجاد عمالً  که اند شده تجميع مختلف جاهای در گوناگون خطرات انواع

 خاورميانه چين، هند، مثل خشک مناطق کشورهای در زیرزمينی آب کاهش .آورند می بوجود توسعه و غذایی
 آب آلودگی و كاهش با بسياری کشورهای در است، آبياری منبع زیرزمينی آب چونکه .راداريم التين امریکای و

 بيشتری آب هيچ چونکه روييم روبه غذایی امنيت زمينه در زیادی مشکل با درواقع ايم مواجه زیرزمينی
.است شده پمپ آبياری برای قبال آنها آب عمده بخش چونکه .نيست دسترس در بسادگی

جامعه سنتی . مردم به ميزان بيشتری نسبت به سبزيجات، غالت يا ميوه گوشت می خورنددر الگوهای مصرف مان است، تغير مشکل ديگر 
مرتبه بيشتر آب نيازمند است تا يک کيلوگرم گندم،  ۱۰توليد يک کيلوگرم گوشت . مقدار بيشتری سبزيجات نسبت به جامعه مدرن مصرف می کرد

.  اين مشکل بزرگی است به خصوص در بعضی کشورها با زمين های خشک آب از قبل کمياب بوده و آنها با آب مشکل دارند. ميوه يا سبزيجات
ما بنابراين بوسيله تغيير دادن رژيم غذايی مان، گوشت بيشتر و بيشتر خورديم گوشت به معنای آب بيشتر است و آن يک مسئله بزرگ است چونکه 

.تاکنون يک مشکل با آب داشتيم

ما چربی، شکر بيشتر می خوريم كه برای . با مسير مشکل داريم ما غذا توليد شده داريم اما از تنوع غذايی مان کاسته شده استما 
يافت مي ، مرض قلب و چاقی در هر گروه کشورهای رشد يافته و در حال توسعه درحال پيشرفت ۲سالمتی مشکل ايجاد می کند ديابت نوع 

.شود



سنت های ژاپن موجب حفظ تنوع غذایی شان شده اما درديگر کشورهای 
توسعه یافته نظير  امریکا، استراليا، اروپا و در شهرهای بزرگ کشورهای 

حتي در نسل جوان .در حال توسعه، تنوع غذایی کاهش یافته است 
کشوری مثل ژاپن و چين، اين امرشروع شده است بدبختانه این تنوع 

واریته سيب زمينی در پرو و  ۲۳ ۰غذایی با تنوع زیستی پيوند خورده است
ناحيه آندها در امریکای التين وجود داردو هر کدام از آنها در رنگ و مزه 

تعداد زیادی بذرها و غالت در سرزمين های خشک . دارای اختالف اند
.  وجود دارد آنها همه از دست رفته اند چونکه ما مصرف آنهاراكنارگذاشتيم

.  ما همچنين در حال از دست دادن تنوع زیستی اساسی هستيم





 مزرعه در زيادی های کش آفت چونکه رفته دست از زنبورها توسط افشانی گرده ظرفيت
 در بزرگي مشکل آن و کنند افشانی گرده را محصوالت توانند نمی زنبورها .است شده استفاده

رود می شمار به بسياری کشورهای



تنوع ژنتيکی در سبد غذايی در طی 
.زمان كمتر شده است

رهنمودهای سياست های تحقيقاتی، 
توليدات ، توزيع داخلی، فرايند 

سازی و تجارت حول چند محصول 
می باشند 

)-جو-برنج–گندم –ذرت (





اور

اور

 دارند عمده تهديد يک جهان همه
 کشاورزان که فرصت يک وفقط

 خانوادگی کشاورزی و کوچک
.باشد مي

 کشاورزان و کوچک کشاورزان
 محلی کنندگان توليد خانوادگی

 شان طبيعی محيط از آنها هستند،
 حتی کنند، می محافظت بهتر

 غذا %۷۰ از بيش آنها امروز
 چرامابر .کنند توليدمی را جهان
 خانوادگي کشاورزان اين روی

 كنيم نمي گذاري سرمايه
 كشاورزان اين اگرمابرروي

 سرمايه محلی جوامع در کوچک
 می توليد آنها آنچه هر کنيم گذاری

 عالوه به و است تنوع همان کنند،
 زيست و بوده بهتر اکولوژی برای
.است تر دوام با و پذير



رزي پايدار در واقع فرايندي است كه يك طرف كشاو
بنابراين . آن انسان و طرف ديگر آن طبيعت مي باشد

اگر در . براي تحقق آن توجه به هر دو بعد الزم است
اين بين ما فرهنگ را ارتباط دهنده اين دو در نظر 

بگيريم بنابراين جهت تحقق اهداف كشاورزي پايدار 
بايد رويكرد فرهنگي پيش گيريم تا در اجراي اين 

امر موفق شويم در واقع كشاورزي پايدار همزمان 
با استفاده و بهره برداري از منابع،مسايل اخالقي را 

نيز لحاظ ميكند و بهره برداري بهينه و منطقي از 
.  منابع را سرلوحه كار خود قرار ميدهد



 دانش متاسفانه زندگي شيوه تغيير با
 تاثير تحت جامعه وتغذيه غذا سنتي

 سازي، صنعتي شدن، جهاني فشارهاي
 بيگانه هاي فرهنگ ورود و نشيني شهر

 فرهنگ نتيجه ودر است شده كمرنگ
 نامطلوب تحوالت دچار غذا مصرف

 مي را آن جلوه ترين شديد كه شود مي
 غذا مصرف فرهنگ افزايش به توان

 رويه بي مصرف منزل، از بيرون در
 كيفيت داراي عمدتا كه اي آماده غذاهاي

 هستند، شده سرخ حد از وبيش نامطلوب
.ديد





زيستي تنوع
 ميكروبي زندگي تا جانور و گياه از زندگي جامع گوناگوني يا فراواني به زيستي تنوع

حيات گوناگوني اين . دارد اشاره
 طور به زيستی تنوع از منظور اما .دهد مي رخ اكولوژيكي دهي سازمان سطوح تمام در 

 ، ژنتيکي تنوع. هاست اكوسيستم تنوع و ) ها گونه( اي گونه تنوع ، ژنتيکي تنوع كلی
 .هستند شناخت  و درک سهولت براي كننده تفكيک اصطالحاتي ها اكوسيستم و اي گونه
:است زير سطح سه حداقل در حيات تنوع معني به زيستي تنوع

 منطقه ، محلي مقياس در را مختلف حيوانات و گياهان انواع و شمار كه اي گونه تنوع -
كند مي توصيف جهاني و اي

 و گياهان هاي گونه يا ها جمعيت درون در موجود ژنتيکي تنوع معني به كه ژنتيکي تنوع -
.است جانوران

 اكوسيستم و شناختي زيست جوامع ، ها زيستگاه تنوع آن از مقصود كه اكوسيستم تنوع  -
.سازند مي را كره زيست كه است هايي



آن در ذهنيت ناخودآگاه جامعه در طول تاريخ و نيز آموزش و ماندگاري از سنتي ، منظور 
»  ايستا  « تنها وجود پنداشت عامه ، سنت نه با . استانتقال روايي از نسلي به نسل ديگر 

»  سنتي « از اين روي خصيصه . پوياست و پيوسته در پويايي خود تحول مي يابد نيست بلكه 
براي هر پديده بيش از آن كه نشان دهنده قدمت باشد مبين شيوه اكتساب و تداوم ، آموزش و 

. استانتقال آن 

سنتی





:كشاورزي پايدار

.

عبارت است از ادغام نظامهای اقتصادی و 
جوامع، نه تنها به لحاظ کااليی و خدماتی و 

جريانات مالی، بلکه از بُعد ايده ها، اطالعات، 
اين ادغام فزاينده برآيند دو . و انسانهامي باشد

کاهش هزينة حمل و نقل و به : پديده است
ويژه ارتباطات که منبعث از تکنولوژی است؛ 

و کاهش موانع بين المللی سابق بر سر راه 
جريان کاالها، سرمايه و ايده ها که منبعث از 

تغييرات تکنولوژيکی و . سياست هاست
سياستها با انعکاس دادن و تقويت يکديگر، به 
اتفاق، تشديد چشمگير فرايند ادغام را طی دو 

.انددهة اخير به ارمغان آورده

.

GLOBALIZATIONجهانی شدن



 
.سال قبل، انقالب سبز با هدف توليد انبوه کشاورزی از فائو شروع گرديد ۴۰

.کشاورزی خيلی مکانيزه شد
توليد غذا افزايش يافت

.صادرات غذا به ساير کشورها رشد کرد و موجب کاهش قيمت گرديد
.غذا ارزان و زندگی کشاورزان خرد و تهيدست سخت تر گرديد

.مهاجرت به شهر افزايش يافت
.کشاورزی سنتی به دليل کمبود توليد در خطر قرار گرفت

.فرزندان کشاورزان نسبت به کشاورزی سنتی بی عالقه گرديدند
.سيستم سنتی هر چه بيشتر در معرض خطر اساسی نابودی قرار گرفت

.درصد توليد توسط کشاورزان خرد صورت می گيرد ۷۰امروزه با تمام مسايل هنوز 
.فائو به فکر راه حلی برای اين مشکالت گرديد

.فائو کاررا با طرح جياس آغاز کرد ۲۰۰۲در سال 
.جياس قصد حفظ کشاورزی سنتی برجسته  را در جهان دارد

.زمان طوالنی الزم است تا فرهنگ کشاورزی سنتی بوسيله اقدامات جياس احيا گردد
.جياس فقط درباره توليد غذا نيست بلکه همچنين درباره آموزش فرهنگ غذايي و کشاورزی سنتی به جوانان است

مفهوم وداليل ابتكارجياس -۲



 از متمادی های نسل کشورها، از دربسياری
 هايی گونه بکارگيری با دامداران و کشاورزان

 خلق را کشاورزی خاص سيستمهاي منظر متنوع،
 با امر اين اند، قرارداده حفاظت تحت و كرده

 دانش، از )هوشمندانه (مبتكرانه ترکيبی بکارگيری
 يک مختص که هايی آوری فن و مديريتی عملكرد

 سيستمهاي .گرفته صورت است، خاص منطقه
 تجربه و دانش از برآمده که کشاورزی مبتكرانه

 و انسانی جامعه تکامل و هستند متمادی های نسل
 اين .کنند می منعکس را طبيعت با آن ژرف هماهنگی
 تنوع از و دارند ای العاده خارق زيبايی سيستمها،

 نگهداری جهانی سطح در حياتی کشاورزی زيستی
 ميراث و هستند پذير برگشت هايی اکوسيستم کنند، می

 همه از فراتر شوند، می محسوب ارزشمندی فرهنگی
 پايدار ای گونه به را مختلف کاالهای و خدمات ها اين

 وکيفيت معيشت غذايی، امنيت و نمايند می فراهم
کنند می تضمين را مردم زندگی

های کشاورزی و   چنين سامانه
ويژه  داری به جنگل -مرتعی -کشاورزی

در مناطقی با جمعيت زياد يافت 
شوند و يا در مناطقی که جوامع به  می

بايست اقدامات مرتبط با  داليلی می
ای  مديريت و کاربری زمين را به گونه

پيچيده وخالقانه، به اجرا بگذارند، مثال 
به دليل انزوای جغرافيايی، 

های شکننده، انزوای سياسی،  اکوسيستم
محدوديت منابع طبيعی و يا شرايط حاد 

سيستمهاي ميراث كشاورزي  . محيطی
های  درگذر زمان و براساس شکل

دهی اجتماعی،  خاصی از سازمان
ها  اند که ازطريق آن تکامل يافته

ها و منظر صورت  مديريت اکوسيستم
شود گيرد و هويت فرهنگی حفظ می می

کشاورزی سنتی به خلق سامانه های اين 
.  خارق العاده می انجامندمنظرهايی با زيبايی 

پهنه های بعضی از منظرهای جياس، جزو 
.  ميراث جهانی يونسکو نيز محسوب ميشوند

و يا “ ايفوئاگو“ برای مثال شاليزارهای پلکانی
درچين مثالهايی هستند از “ هانی”تراسهای 

که جزو موارد مشترک در جياس پهنه هايی 
حيرت انگيز زيبايی . ويونسکو هستند

شاليزارهای پلکانی، همانگونه که نمايشی 
است از توازن ميان انسان و محيط، اجازه 

مولفه های ميدهند که تنوع زيستی حياتی و نيز 
تراسها و نظام خارق العاده مرتبط با مهندسی 

در . آبياری آنها، مورد حفاظت قرارگيرد
کشور ما ايران، سامانه ميراث کشاورزی مهم 

جهانی آبياری با قنات كاشان رامي توان نام 
.برد



.  مربوط به نقش پيوسته سيستم های ميراث کشاورزی در تهيه امنيت غذایی و معيشت مردم می باشد
بيشتر از انطباق و عناصر ابتکاری بودن در شناسایی جياس ،تنوع زیستی موجودرا ميتوان حتی ازروي 

.رژيمهايي غذایی که در تنوع تغذیه ای محلی و با ارزش مردمان بومی ديده مي گردد درک کرد



 



كشاورزان خرد مقياس: چالش ها و فرصت اصلي-
توليد بخش بزرگي از غذاي جهاني

بيشترين تعداد ناظرين براي محيط و خدماتش از جمله تنوع زيستي
بهره وري پايدار و حداكثري در افزايش در سطح شان اثر عمده در روي كاهش فقر، رشد اقتصادي 

.و كاهش تغيير اقليم و انطباق خواهد داشت
ميليارد نفرند 4/1آنها بيش از 

درصد جمعيت دنيا را تامين مي كنند 70آنها تغذيه بيش از 
آنها فقيرترين قشر فقراي جهان به شمار مي روند

آنها قربانيان جهاني شدن و گسترش كشاورزي صنعتي اند
آنها در سرزمين هاي حاشيه اي و محيط هايي زنـدگي مـي كننـد كـه مسـتعد وقـوع سـيل هـا،         

خشكسالي، طوفانها و ديگر بالياي طبيعي و زيست محيطي اند



 ميليون500 از درصد80 از بيش شامل مالكي خرده شكل
است جهاني شده آورد بر كوچك مزارع

 فقر وكاهش غذايي اقتصاد،امنيت )وري بهره( توليد قابليت      
 سيستم اكو (ها بوم زيست خوب عملكرد به وابسته مالكان خرده

 كنترل و افشاني تازه،گرده آب خاك،انتقال حاصلخيزي شامل )ها
 مالكان خرده تواند مي فوري نيازهاي و فقر اما .است آفات

 تغيير مثال براي كند اكوسيستم گذاشتن فشار تحت به رامجبور
 از واستفاده خاك مغذي مواد آب، تمام استخراج بخاطر بوم شكل
.برد رانام ها كش افت

 جهاني نيازهاي رشد روندروبه برابر در كشاورزي توليد رشد    
 كه بوده ناپايدار ،كشاورزي تجربيات تمام گيري بكار بدون

.است دگرگوني نيازمند
 امنيت افزايش به پاسخي پايدارميتواند كشاورزي سازي فشرده

.باشد فقر كاهش و محيطي غذايي،بهبود



ظهور جياس-3
جياس مي خواهد جهـاني  . جياس به معناي نمايش ويتريني بهترين مثال هاي سيستم هاي مبتكرانه كشاورزي سنتي جوامع روي زمين مي باشد

.را به محلي و محلي را به جهاني پيوند دهد

Global …….. to local

and local …… to global

در نشست جهـاني در زمينـه توسـعه پايـدار     
ــتم   2002در) ( ــار سيس ــائو ابتك ، ف

ميــراث كشــاورزي مهــم جهــاني رامعرفــي و 
.شروع كرد

هاي  چارچوب سيستم:دكترپرويزكوه افكن 
كه  ) جياس(ميراث كشاورزي مهم جهاني 

 2002عنوان طرح مشاركتي درسال  به
  درطي اجالس سران با موضوع توسعه پايدار 

ماموريت من درباره . ارائه شد را شكل دادم
است كه سيستم هاي ميراث  جياس، اين 

كشاورزي مهم جهاني موجود در سراسر 
جهان را معرفي كرده، مورد حمايت و 

.حفاظت قرار دهم



تكاملي جياسمراحل -۴
مرحله)                 ميالدی(سال 
تهيه و دبيری جياس بوسيله پرویز کوه افکن۲۰۰۲
کشورهای / درك ماهيت و محتوای جياس، تعریف، معيار و انتخاب سيستم   ۲۰۰۵-۲۰۰۴
پایلوت
مطالعات موردی کارهای ميدانی، سخنرانی در کميته ها و جلب پشتيبانی ۲۰۰۶

)  فنی، اجرایی(
اولين نشست بين المللي جياس دررم 

اجرای کامل پروژه، اجرا چارچوب پروژه۲۰۰۸
جياسدومين نشست بين المللي جياس در بوینس آیرس،نشست ۲۰۰۹
سایت  ۱۵سومين نشست بين المللی، اولين مراسم معرفی برای تعداد ۲۰۱۱

جياس در بيجين 
چارچوب مشارکت جياس  ۲۰۱۲

سایت جياس ۳معرفی 
ارزیابی ميان مدت پروژه جياس

سایت جياس ۷چهارمين نشست بين المللي جياس درژاپن، معرفی تعداد ۲۰۱۳
ارائه مواد حقوقی و قانونی جياس به کميته فائو

سيستم آبياری مبتنی بر قنات (ثبت اولين سيستم جمهوري اسالمي ايران ۲۰۱۴
)کاشان
دوره آموزش ومشاركت عملي درسطح باالدرزمينه سيستم هاي ميراث                ۲۰۱۵

همكاريكشاورزي مهم جهاني تحت چارچوب 



دیدگاه-۵
حفاظت پویا همه 

سيستم های 
ميراث کشاورزی و 
خدمات و کاالهای 

آنها برای امنيت 
غذایی و معيشت 

ها، در حال حاضر و 
برای نسلهای آینده 

ماموريت-۶
شناسایی، حمایت 
و حفاظت سيستم 

های ميراث 
کشاورزی مهم 

جهانی و معيشت 
هایشان، کشاورزی 

و تنوع زیستی 
وابسته، سيستم 

های دانش، فرهنگ 
و چشم اندازهای 

سراسر جهان

جياسمحورهای -۷
.رويکرد جياس تکميل کننده برنامه ها و طرحهای امنيت غذايی محلی و ملی می باشد•
اکوسيستم، اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، غذايی و درمانی: جياس در مورد تنوع•
با اطمينان به . جياس بر پايه سيستم های دانش، خرد، دين، اعتقاد، آداب و رسوم و غيره•

همزيستی انسان و طبيعت
.جياس محصوالت بومی را با اطمينان از آنکه گونه هاي سنتی بهتر می باشند توسعه می دهد •
جياس الگو يک مدل اقتصاد کشاورزی با ساختارهای سيستم زراعی تاب آور، محصوالت •

سبز، اقتصاد با کربن پايين
.را ترويج می کند) تسهيل(بدون ساده سازی ) عمقی شدن(جياس فشرده سازي •
بازگرداندن هويت، فخر و افتخار به مردمان بومی، کشاورزان و اقوام بومی برای دستيابی به •

اهداف توسعه پايدار برای آينده ای که می خواهيم 
فرصت های جياس-۸
تجديد حيات اقتصادهای محلی و بازآفرينی هويت فرهنگی•
شناخت و ارزش گذاری هويت فرهنگی•
ترويج تجارب در زمينه تنوع زيستی کشاورزی و منابع ژنتيکی •
امنيت غذايی، فرصت های  اقتصادی•
ارزش افزوده محصوالت و خدمات زيست بوم های کشاورزی مختلف •



)چارچوب(راهبردیاهداف -۹
جياس و نفوذ جهانی و شناسایی ملی -۱

ایجاد موسسات پشتيبان برای حفاظت ازآنها 
محلی ظرفيت سازی جوامع کشاورزی -۲

و موسسات ملی برای دستيابی به مدیریت 
جياس، رشد اشتغال و درآمد و افزایش ارزش 

اقتصادی برای کاالها و خدمات
، ترویج سياست های توان افزایی-۳

مکانيسم های تنظيمی و انگيزه ای برای 
پشتيبانی از حفاظت، تطبيق پویا و قابليت 

)محلي،ملي.(زیست جياس
شدن در درس های فرا گرفته، سهيم -۴

مدیریت دانش و انتشار اطالعات بصورت 
)محلي،ملي،جهاني(تعاملی برای پيشرفت



بين المللیسطح -۱
،افزایش شناسایی و انتخاب 

آگاهی ها، دفاع سياسی، 
بسيج منابع، –افزایش سرمايه 

کشورهاپشتيبانی فن آوری از 

ملیسطح -۲
پروژه )ظرفيت سازي سياسي وشناسايي (اجرا 

های جياس و حفاظت پويا
محلیسطح -۳

توانمندسازي مردم محلي و (سازیظرفيت 
بخشی برنداقتصادی، ترويج دانش بومي ،تنوع 

)توريسم اقتصادی

سطح اقدام-۱۰
سطوح مداخله و راهبرد



غذایی خانوار، امنيت •-
سالمت و تغذیه بسياری از 

فقيران، مردم جدا افتاده 
فقير و ) ایزوله(
زیستی و منابع ژنتيکتنوع •
بومی فردی و دانش •

اجتماعی
کشاورزی تنوع فرهنگي •
شامل تنوع توليدات » فرهنگ«

و خدمات
چشم انداز و ارزشهای تنوع •

زیبایی شناختی

جياسمعيارهاي -۱۱



: امنيت غذايي ومعيشت  -۱

نظام كشاورزي پيشنهاد شده 
بايددرتامين غذا وامنيت معيشت 

اغلب بومي (جوامع محلي 
وامرار معاش آنها نقش داشته )

اين امرشامل تامين و تبادل .باشد 
غذا دربين جوامع محلي براي 

امرار معاش نسبتا باثبات 
وانعطاف پذير ازطريق سيستم مي 

باشد 

كشاورزياجتماعي ،فرهنگي مديريت سيستم ويژگيهاي  - I



سيستم هاي دانش وفن آوري هاي  -۳
:سازگار 

حفظ دانش ارزشمند ،فن آوري داراي 
ابتكار ونظام هاي مديريت منابع طبيعي 
از قبيل موجودات ،زمين ،آب وسازمان 

هاي اجتماعي وموسسات ازجمله 
نهادهاي عرفي براي مديريت كشت 

ومحيط زيست



):فرهنگ كشاورزي (فرهنگ ،نظامهاي ارزشي وسازمانهاي اجتماعي -۴
 قوي هاي ارزش بواسطه كه هستند نظامهايي) جياس( جهاني مهم كشاورزي ميراث نظامهاي
 بوم –كشاورزي مديريت براي معمول نهادهاي ،شامل اجتماعي سازمان صورجمعي و فرهنگي
 مشتمل كشاورزي فرهنگ. آيند درمي سامان به وغيره رسوم و ،آداب ارزشي هاي نظام ، شناختي

 محيط با كه است كشاورزي برفرهنگ مترتب هاي وكنش ارزشي هاي ،نظام قبايل بيني برجهان
 دانش انتقال براي اي وسيله مثابه هابه آيين و ها جشن. هستند مرتبط كشاورزي وتقويم زيست

 بستگي وخدمات كاالها آوردن فراهم در شناختي بوم هاي نظام وتوانايي ثبات .گردد مي محسوب
 ،دفاع خويشاوندي( اجتماعي سازمان صورپيچيده بخش تداوم دارندكه روستايي جوامع به حياتي
  سياسي وسازمان ،رهبري جنسيتي ازآن،روابط يافتن هويت و درگروه ،عضويت ،اسكان ازقلمرو

 توليد،تخصيص هاي ،شيوه) شناسي زيبايي و ،دانش ،حقوق ها ،ارزش بيني،زبان جهان(،فرهنگ)
 اهداف بين ايجادتعادل در مهمي نقش محلي نهادهاي . باشند مي عملكردها و فناوريها و كار نيروي
 براي ضروري فرايندهاي و عناصر كليه بازتوليد و آوري تاب ،ايجاد اقتصادي – ،اجتماعي محيطي زيست

. كنند مي ايفا كشاورزي نظام كارآمدكردن



:مديريت منابع آب وزمين ،اشكال چشم انداز هاي قابل توجه  -۵
انداز ها از مديريت انساني ناشي مي شوند كه راه حل هاي مخصوص زيركانه وعملي رابراي محدوديت هاي زيست محيطي واجتماعي ارائه اشكال چشم 

ايي كارمي دهند ،مانند موزاييك بندي كاربري اراضي ،نظامهاي مديريت آب و آبياري ،تراس بندي ،معماري منطبق برزيست بوم هاي خاص كه حفاظت از 
زيبايي شناختي (منابع رادر برداشته باشد يا براي زيستگاه، تنوع زيستي ارزشمند ،ارزش هاي گردشگري ،كاربردهاي جمعي يا غير تجاري ارزشمند 

.رافراهم كند)،هنري ،آموزشي ،معنوي ويا ارزش هاي علمي زيست بوم ها 



II- درزماني (تاريخي ارتباط: (
حاضروكمك به توسعه اجتماعي وفرهنگي بشر، درمجموع ارتباط درقبل ازنسل نقش سيستم هاي جياس  

اين . پايدار ي سيستم گرديده است زيرا اين ارتباط تاريخي است كه باعث .تاريخي آن راتشكيل مي دهند 
. .  پايداري دراثرانعطاف پذيري آن دربرابر تغييرات محيطي واجتماعي واقتصادي در طول زمان بوجودآمده است

-III همزماني (حاضر ارتباط:(
حال وآينده درزمينه توليد موادغذايي وامنيت معيشت به منظور كمك به رفاه مردم در نقش معاصر سيستم 

،كيفيت زندگي وبراي توليد محصوالت اقتصادي وزيست محيطي، براي مردم منطقه ،ملي وجهاني است 
بنابراين اين معيار به ارتباط يك سيستم كشاورزي با سياست ملي يا جهاني وچالش هاي توسعه .

وحفاظت پايدارنظير دستيابي به امنيت غذايي ، اهداف زيست محيطي ازقبيل سازگاري آب وهوايي 
براساس اين معيار بايد درس هاي خاصي را يادگرفته واصولي راكه مي تواند ازاين سايت يا .ازآنهاست 

)   ۲۰۰۲فائو،.(سيستم براي ساير مناطق تشخيص داد اعمال كرد 
-IV تهديدها وچالش ها:

شناسايي ،تجزيه وتحليل تهديدات وچالش ها از جمله فشارهاي اقتصادي ،اجتماعي وتغييرات محيطي 
شناسايي ،تجزيه وتحليل ماهيت محلي ،ملي وياجهاني اين . مربوط به تداوم ،پايداري وحيات سيستم ها 

شرح دگرگوني هاي .تهديدات ،توجه خاص به وقوع وروند ماهيت اقتصادي ،اجتماعي ،محيطي ياسياسي 
انساني وپويايي بوم شناسي سيستم وآثار آنها برسالمت اكوسيستم ،رفاه انسانها 

-V مالحظات عملي:
تالش هاي درحال انجام جهت ترويج جياس ،پتانسيل ها وفرصت ها براي مديريت وپايداري جياس ،آثارمورد 

انتظار ازجياس درجامعه ومحيط زيست ،انگيزه هاي جامعه محلي ،مقامات محلي ، ملي وسايرذينفعان 
.مربوط



افزايش كارايي اقتصادي درسيستم ،شناسايي راهبردهاي پايدار ا درجستجوي مديريت تطبيقي اين برنامه براساس ): اقدام وعمل(حفاظتبرنامه 
. سازگاربا محيط زيست دربرابر افزايش تغييرات آب وهوايي وقدرت خانواده هاي بومي وجوامع خرده مالك كشاورزي است 





)نام محلي وترجمه ،درصورت وجود (عنوان سيستم ميراث كشاورزي /نام 
سازمان درخواست كننده /نماينده 
)لطفا نقشه ومختصات جغرافيايي سايت ضميمه شود (سايت /موقعيت /كشور 

دسترسي سايت به پايتخت يا شهرهاي اصلي
مساحت تقريبي منطقه

مناطق/بوم شناختي منطقه –كشاورزي 
ويژگي هاي توپوگرافي

نوع آب وهوا 
جمعيت تقريبي

منبع اصلي معيشت
جمعيت بومي/قوميت 

) لغت  ۳۰۰تا ۲۰۰درحدود (خالصه اطالعات سيستم ميراث كشاورزي 
غذا وامنيت معيشت ،عملكرد اكوسيستم وتنوع زيستي ،سيستم هاي دانش ) :اهميت (ويژگي هاي جياس جهاني ياملي پيشنهادي -۱شامل 

،چشم اندازهاي قابل توجه ،ويژگي هاي ) فرهنگ –كشاورزي (وفن آوري هاي سازگار ،فرهنگ سيستم ارزشي وسازمان هاي اجتماعي 
ارتباط -۳)اختياري (ساير ويژ گي هاي اجتماعي وفرهنگي مربوط به مديريت سيستم هاي كشاورزي  -۲مديريت منابع آب وزمين 

مالحظات عملي-۶تهديد هاوچالش ها -۵ارتباط معاصر -۴تاريخي 

خالصه اطالعات



مناطقكشورها

شرق نزديك وآفريقاي شماليعمان -عراق  امارات متحده عربي  تونس  مراكش  ايران الجزاير 

اياالت  تايلند سريالنكا  اندونزي  بنگالدش  كره  فيليپين  ژاپن  هند  چين 
وانواتو -متحده امريكا 

)آرام  منطقه اقيانوس( آسياو پاسيفيك

آفريقاآفريقاي جنوبي مالي  ماداگاسكار  گينه  تانزانيا  كنيا 

امريكاي التين وكاراييب مكزيك -گويان  اكوادور  كلمبيا  برزيل  پرو شيلي 

اروپاوآسياي مركزياسلواكي -روسيه  روماني  هلند  ايتاليا 



مناطقثبت شدهبالقوه

شرق نزديك وآفريقاي شمالي45

آسياوپاسيفيك2126

آفريقا43

امريكاي التين وكاراييب62

اروپاوآسياي مركزي5



مناطقكشورهاوتعدادسيستم

شرق نزديك وآفريقاي شمالي1امارات متحده عربي  -1تونس  -1مراكش  -1ايران  1الجزاير 

آسياوپاسيفيك1 بنگالدش2كره جنوبي   1فيليپين 8ژاپن  -3هند  11چين 

آفريقا2تانزانيا  1كنيا 

امريكاي التين وكاراييب1پرو  1شيلي 

اروپاوآسياي مركزي







HANI RICE TERRACES, CHINA



































اين پروژه كه توسط آقاي محمد رضا حائري محقق و با همكاري وزارت جهاد  كشاورزي تهيه و به فائو 
.به ثبت جهاني رسيد  ۱۳۹۳ارسال گرديددر سال 

علت معرفي اين سيستم آن بوده كه قنات يك سيستم باستاني آبياري است كه زمينه پرورش 
عالوه بر آن دانش و خرد بومي بكارگرفته .محصوالت متنوع را درنواحي بياباني ايران ميسر مي سازد 

شده در طراحي و ساخت آن در مراحل حفرواليروبي ،ارزش فرهنگي ،اقتصادي ،قوانين حقوقي مرتبط 
.با  منطقه وپايداري سيستم بياباني گرديده است زيستي و اسكان اصلي در تنوع آن و نقش 















توسط وزارت جهاد كشاورزي ، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي ، اقتصاد كشاورزي وتوسعه  
با توجه به آنكه انجير ديم استهبان  در شيب هاي تند وارتفاعات صعب العبور . روستايي معرفي گرديد 

سال قبل تا كنون صورت گرفته ، به  ۲۵۰قرار دارد ،در نتيجه تالش و سخت كوشي نسل گذشته كه از 
عنوان يك سرمايه به يادگار مانده و تصديق همگان را به علت كاشت درخت انجير و شيوه نگهداري آن 

در اراضي فقير ودردل صخره ها باعمليات خاص تراس بندي و بانكت سازي با تالش و استقامت و 
درصد  ۵۴هكتاري آن كه به عبارتي  ۲۲۰۰۵عالوه بر آن وسعت . عالقه زياد را به اثبات رسانده است 

درصد سطوح زير كشت انجير جهان را به خود اختصاص   ۳/۵سطوح باغات انجير ديم استان فارس و 
داده ، با تجربه باالي باغداران در زمينه كاشت ، داشت ،برداشت و نگهداري محصول انجير ديم ، تنوع 

زيستي منطقه و صنايع بسته بندي و تشكل هاي فعال ، ويژگي خاصي به آن داده است.







توسط آقاي نيكنام لك پورلين در مورد زندگی عشایر قشقایی و با همكاري سازمان امور  ۲۰۱۰در سال 
عشايري تهيه شده است  كه به دليل مديريت خالقانه وبرجسته سيستم ،اين شيوه زندگي ونقش آن 

در تامين خدمات معيشت وقدمت وپايداري آن در طي زمان،سازگاري با محيط زيست ،مديريت 
. مشاركتي بين مردم ايل و دانش بومي خاص كوچ نشينان به ويژه در زمينه دام معرفي گرديده است



































بادام سامان



عناب بيرجند



http://5.160.12.3/22Bahman/Single/182879
http://www.piarom.com/?page_id=12


گل محمدي داراب
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