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چکيده
امروزه جنگلها ،مراتع ،حريم رودخانههاا ،واواحل ،شبراارها ،رخ اارههااي ووه انانو و
عارضههاي خاصّ بيابانو ،بهعنوان ميراث عمومو ،تکيهگاه اصلو مقابله با تغييرات شبوهوايو
و دونيابو به وراورزي پايدار مورد توجّه روزافزون واقع شده و بههمين دليل ،تغيير واربري
شنها پيامدهاي چالشبرانگيزي را بهدنباال دارد .در ايان پاهوهش ،عوامال تغييار وااربري و
پيامدهاي شن مورد برروو قرار گرفنه اوت .روش تحقيق ،مبننو بر تحليل ننايج پهوهشهاي
مخنلف نگارندگان و نيز بهرهمندي از ننايج تحقيقات مرتبط و معنبر اننراريافنه در اين زمينه
و در نهايت گوشزد نمودن برخو راهکارهاي اجننابناپذير اوت .ننايج اين برروو نراان داد
وه عوامل تغيير واربري بهطور عمده ريره در نظام مالکيت زمين ،قوانين و ماديريت وناونو
منابع طبيعو ،وياوتهاي دولت ،روند خريد و فروش زمينهاي وراورزي ،گ نرش بورويا
شهرها و البوگري در مقياس محلّو دارد .منأوّفانه ،تغييرات اقليماو دو دها اخيار ،زمينا
خرکو و تغيير واربري جنگلها ،تاالبهاا ،چمنزارهااي طبيعاو ،مراتاع مرغاوب و ب انر
رودخانهها را فراهم نمود وه پيامدهاي منفو شن ،شويب شديد باه خاا  ،تراديد تغييارات
اقليمو (از طريق ترديد اننرار گازهاي گلخانهاي) ،واهش ويفيّات زمينهااي ورااورزي و
شلودگو منابع شب در درج اوّل اوت .بدون شک ،تداوم اين تغييرات ناخوشاايند ،تراديد و
گ نرش جغرافيايو پديدههاي بيابانزايو ،ويل و ريزگرد خواهد بود؛ بنابراين ،تغيير واربري
اراضو ،چالش اصلو پايداري وراورزي و محيطزي ت بوده و در صورت اداما روناد فعلاو،
بحرانهاي ملموستري از قبيل نايابو منابع شب ،مهاجرت و خ ارات هنگفت اقنصادي دور از
اننظار نخواهند بود .اعنقاد بر اين اوت وه تغيير واربري اراضو در ورور ايران شديد اوات و
براي مهار پيامدهاي بحرانو ناشو از شن ،چارهاي جز توقف و مقابله باا شن در قالاب ماديريت
جامع و فراگير ني ت.

واژگان وليدي :تغيير واربري ،فروايش خا  ،گرد و غبار ،شخم بورويه ،منابع طبيعو.
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مقدّمه
امروزه ،جنگلها ،مراتع ،حریم رودخانههاا ،ساواحل ،آبشاارها ،رخساارههاای كوهساتانی غااار ،آبشاار ،واریازه،
مخروطافکنه) ،سواحل و عارضههای خاصّ بیابانی ،بهعنوان منابع و میراث عمومی 9ثبت شدهاند .بارای نموناه،
 %12/9جنگلهای جهان ملّی هستند غفائو .)2991 ،2بهطور كلّی ،حفاظت و بهرهبرداری پایادار 9از ایان مناابع
ارزشمند ،الزمة تداوم خدمات زیستمحیطی 4و تولید ثروت ملّی غفائو )2991 ،و تکیاهگااه اساسای مقابلاه باا
تغییرات آبوهوایی و پایاداری كشااورزی خواهاد باود غكاساتانزا 1و همکااران .)2994 ،ارزش ماالی خادمات
زیستمحیطی در مقیاس جهانی ،مواردی چون تعادل اقلیمی ،كاهش آشفتگیهای محیط 1غفرساایش ،سایل،
خشکسالی و ایره) ،پایداری منابع آب ،تشکیل خاک ،پاالودگی آالینادههاا ،پایاداری كشااورزی و گردشاگری
حدود  921تریلیون دالر در سال غبر مبنای سال  )2999است؛ امّا بهدلیل تغییر كاربری اراضی ساالنه تا حدود
 29تریلیون دالر از این منافع كاسته شده و فدای منافع كوتاهمدّت افراد و گروهها و گسترش شهرها مایشاود
غفیگس 0و همکاران2991 ،؛ كاستانزا و همکاران .)2994 ،بازخورد این روند ،تشدید بحرانهای زیستمحیطی،
بهویژه افزایش انتشار كربن آلی خاک 5به اتمسفر ،كاهش مقدار بارش و تشدید گرد و اباار اسات غروزنفلاد 1و
همکاران.)2999 ،
تغییر كاربری اراضی در مناطق كوهستانی و سرشاخة رودخانههای بزرگ بیشتر اسات و باه هماین دلیال،
بازخورد آن در پاییندست نیز به اشکال مختلف از جمله رسوبزایی پدیدار میشود غكانوی2995 ،99؛ مااركر

99

و همکاران .)2995 ،در چنین مکانهایی ،مجموعة فعّالیّتهای كشاورزی و ایار كشااورزی باههماراه تخریاب
روزافزون عارضههای طبیعی در نواحی كوهستانی و تپّهماهوری ،زمینة گسترش پدیدة بیاباانزایای 92را فاراهم
كرده است .پیامدهای تشدیدی این روند ،فراتر از فرسایش و رسوب بوده و پدیدههاایی چاون سایل و ریزگارد
غگرد و ابار) را نیز بهبار میآورد .مطالعات قیطاوری و همکااران غ ،)9919نشاان داد كاه طای دورة  9942تاا
 ،9951بخش قابل توجّهی از جنگلها و مراتع زاگرس ،به دیامزار تبادیل شاده و شادّت آن در حوضاة آبخیاز
مرک ،استان كرمانشاه نزدیک به  499هکتار در سال برآورد شد.
تبدیل عرصههای جنگلی به قطعات كوچکتر 99در مواردی باعث شده كه جنگل تنها به مثابه جزیارهای در
محاصرة دیمزارها باشد كه متأسّفانه ،در منطقة زاگرس بیشتر مشهود است .در چنین مواردی ،بهدلیل افازایش
سطح تماس جنگل با محیط ،نسبت به تنشهای محیطی از جمله تانش گرماایی ،آفاات و بیمااری ،تبخیار و
آتشسوزی آسیبپذیرتر است غنیوتن .)2990 ،94حاصل این روناد ،افازایش حسّاسایّت خااک باه پدیادههاای
1- Heritage
)2- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO
3- Sustainable Utility
4- Ecosystem services
5- Costanza
6- Disturbance regulation
7- Figgis
8- Carbon Emission
9-Rosenfeld
10- Conway
11- Märker
12- Desertification Phenomenon
13- Forest Fragmentation
14- Newton
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انحالل ،لغزش و فرسایش خندقی در نقاطی است كه پوشش گیاهی به كمتر از  %19كاهش یافته است كه باه
شکل مشخّصتری ،شامل عرصههای جنگلی ،مرتعی و دیمزارهایی است كه بر روی سازندهای ماارنی كشاکان،
امیران ،ایالم ،گورپی ،آااجاری و گچساران قرار دارند غقیطوری و توكلی2995 ،؛ حشامتی و همکااران9911 ،
الف؛ شهبازی و همکاران .)2990 ،در چنین مکانهایی ،پس از بارشهای كماابیش شادید ،سایالب و رساوب
حاصل از آن مزارع ،راهها و سرشاخة رودخانههای پاییندست را فرامیگیرد.
فراتر از این ،نقش تغییر كاربری اراضی در افزایش گازهای گلخانهای از جمله كربن و بهدنبال آن ،تغییارات
اقلیمی را نباید فراموش كرد ،زیرا بیشترین مقدار كربن آلی كرة زمین در سطح خاک ،باهویاژه خااک مراتاع و
جنگلها نهفته است .بر این مبنا ،مقدار كربن موجود در خاک ،حدود  9199±299میلیارد تن یعنی ساه برابار
مقدار ذخیرهشدة آن در گیاهان است غمدر )2990 ،9كه بخش اصلی آن در سطح خاک ذخیره شده و با تغییار
كاربری جنگلها و مراتع به جوّ زمین انتشار مییابد .نقش این كربن انتشااریافته در تغییارات اقلیمای تاا %49
است غلل)2991 ،2؛ البتّه شدّت انتشار كربن آلی خاک تابعی است از عوامل برهم زدن نیمار خااک 9از قبیال
فرسایش ،نوع شخم ،چرای دام و در رأس آنها ،تغییر كاربری اراضای غكاارلن 4و همکااران2995 ،؛ فاال زاده و
حاجعباسی )2992 ،كه در نواحی نیمهخشک ،شدیدتر است غمیرالاز 1و همکااران .)2991 ،فعّالیّاتهاای ایار
كشاورزی از جمله گسترش مراكز صنعتی و شهری 1نیز سهم قابل توجّهی در تغییار كااربری ،باهویاژه كااهش
زمینهای كشاورزی درجه یک دارند .هدف از این پژوهش ،تحلیل عوامل و پیامدهای تغییار كااربری اراضای و
نیز ارائة راهکارهای مهم در این زمینه ،بهویژه در شرایط تغییرات اقلیمی است.

مواد و روشها
پژوهش حاضر ،تحلیلی است بر عوامل و پیامدهای تغییر كااربری اراضای كاه بار اسااس نتاایج پاژوهشهاای
تحقیقاتی نگارندگان در زمینة فرسایش خاک ،عوامل تغییر كاربری اراضی ،روناد تخریاب جنگالهاا و مراتاع،
ارزیابی پیامدهای درون و برونحوضهای ،تغییر كاربری و تطبیق آن با ایدهها و تجربیات صورتگرفته در خالل
بازدید از مراكز تحقیقاتی برخی كشورها ،همکاری با مراكاز تحقیقااتی باینالمللای در زمیناة رساوب كاربن و
چالشهای آب و اذا صورت گرفته است؛ همچنین در این تحقیق ،به نواقص و ناكارآمدیهاای اداری و قاانونی
نیز توجّه شده است .در نهایت ،استداللها با نتایج پژوهشهای مرتبط با موضع تغییر كااربری و پیامادهای آن
و نیز رویکردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی برای پایداری محیطزیست و كشاورزی ،باا تکیاه بار حفاظات از
منابع طبیعی و تنوّع زیستی تکمیل شده است.

ننايج
اشکال تغيير واربري اراضو و عوامل شن
مهمترین اشکال تغییر كاربری اراضی ،شامل تبادیل عرصاههاای جنگلای و مرتعای باه زمینهاای كشااورزی،
1- Mader
2- Lal
3- Soil Disturbance
4- Karlen
5- Miralles
6- Urbanization
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خشکاندن چمنزارها ،تاالبها و حریم رودخانهها به اراضی آبی ،تغییر كاربری مخروطافکناههاا ،كوهساتانهاا،
تخریب سواحل و گسترش ایر اصولی و بیبرنامة مراكز مسکونی و صنعتی برشمرد .عوامل متعادّدی در تغییار
كاربری این اراضی نقش دارند كه میتوان تغییرات اقلیمای ،نااام مالکیات اراضای ،قاوانین و مادیریت مناابع
طبیعی ،سیاستهای دولت ،ناام خرید و فروش زمینهای كشاورزی و البیگری محلّی را برشمرد غجدول .)9
همانطور كه اشاره شد ،یکی از عوامل مؤثّر در تغییر كاربری اراضی ،تغییرات اقلیمی است ،در ایان زمیناه،
تحقیقات بهمنش و همکاران غ ،)9914نشان داد كه كمبود بارش ،كمبود فشار بخار هوا ،تشدید تبخیر و تعرّق
و افزایش دمای هوا نسبت به بلندمدّت مهمترین شاخصهای تغییرات اقلیم نواحی نیمهخشک ایاران هساتند؛
همچنین ،مقدار بارش فصل بهار نسبت به میانگین بلندمدّت ،كمتر شده و در مقابل ،مقدار بارش فصال پااییز
زیادتر گردیده است؛ افزون بر این ،به نار میرسد كه افزایش شاخصهای حدّی دماا و باارش نیاز در كااهش
رطوبت خاک و افزایش نیاز آبی گیاهان مؤثّر بوده است .بررسای شااخصهاای حادّی دماا و باارش  19ساالة
متوساط دماا ،رونادی
ّ
توساط محمادی و تقاوی غ ،)9951نشاان داد كاه حاداقل و
ایستگاه هواشناسی تهران ّ
افزایشی داشته و در مقابل ،تعداد روزهای با دمای كمتر از صفر كاهش یافته است كه به تشدید تبخیر و تعارّق
منجر میشود؛ البتّه این تغییرات ،در خشکسالیها بسایار نگارانكنناده اسات .پاژوهش حشامتی و همکااران
متوس اط دمااای ساااالنة هااوای پاانج ایسااتگاه
ّ
غ 9911ب) ،نشااان داد كااه در دورة خشکسااالی 9951-9914
متوساط
ّ
هواشناسی مشرف به جنگلهای جنوب استان كرمانشاه  9/9درجة ساانتیگاراد افازایش و در مقابال،
بارش ساالنة آنها با  59/9میلیمتر كاهش مواجه بود.
ناام مالکیت اراضی ،یکی دیگر از عوامل تغییر كاربری اراضی است .بهطور كلّی ،نااام مالکیات اراضای در
ایران ،بهدلیل وسعت ،تنوّع شرایط طبیعی ،همزیستی عشایر و روستاییان و تغییر سیاستها و اهداف دولتهاا،
بهمراتب پیچیدهتر از سایر كشورهاست .در طول تاریخ ،منابع سرزمین ،مهمترین منبع امتیاز ویژه غرانت) باوده
كه در زمان ساسانیان به طور عمده در اختیار طبقة خاص قرار میگرفت و به شکل گستردهتری پس از اساالم
نیز ،در دست خلفا باقی ماند غزرینكوب .)9909 ،در دوران قاجاریه ،حاكمان در مواقع بحرانی ،اقدام به فاروش
زمینها به تجّار و صاحبان سرمایة نقدی میكردند؛ به همین دلیل ،اساتثمار كشااورزان شادیدتر شاد و نفاوذ
اربابان بیشتر گردید غلهاسانیزاده.)9911 ،
گسترش ناموزون مراكز شهری بههمراه ناكارآمدی ناام اداری ،مالی و قانونی نیز از جملاه مهمتارین عوامال تغییار

كاربری اراضی هستند .بورسبازی ،حاشیهنشینی ،تفکیکهای ایر قانونی زمین ،امتیازهای بساز و بفروشی عامل
اصاالی تخریااب زمینهااای كشاااورزی باااارزش پیرامااون شااهرها هسااتند غپورمحماادی و همکاااران.)9950 ،
ناكارآمدیهای مدیریتی و نارساییهای قانونی ،موجب شتاب تغییر كاربری اراضی شده است .این تغییارات ،در
سرشاخة حوضههای آبخیز و مناطق كوهستانی شدیدتر از گذشته است .نتایج تحقیقات مختلف در  20حوضاة
آبخیز نواحی كوهستانی جنوب شرق آسیا نشان داد كاه سیاساتهاای دولتای ،ناكارآمادی مادیریت اراضای،
تغییرات اقلیمی ،تراكم زیاد جمعیّات و تقاضاای باازار ،موجاب تغییار كااربری شادید ایان ناواحی و تحمیال
پیامدهای بعدی از جمله تغییرات منفی كیفیّت خاک شده است غوالنتین 9و همکاران2995 ،؛ نگاسا.)2991 ،2
.)2991
1- Valentin
2- Negasa
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اشکال تغيير واربري

عوامل ترديدي

پيامدها

9

تبدیل عرصههای جنگلی و
مرتعی به زمینهای
كشاورزی

 -9خأل نیروی كارشناسای صااحبناار و كاارآزموده
برای تصمیمسازی برنامهریزی كالن مناابع طبیعای و
كشاورزی؛  - 2محدودیت منابع مالی؛  -9بهروز نبودن
امکانات و تجهیزات ادارات اجرایی؛  -4ناكارآمدیهای
قاانونی؛  -1سیاسات ازدیااد ساطح زیار كشات و -1
البیگری.

 -9تشدید سیل ،فرسایش و هدررفت منابع
آب و پیاماادهای ناشاای از آن غتغییاارات
اقلیمی ،بیابانزایی و تشاکیل كاانونهاای
گرد و ابار)؛  -2قطعهقطعهشدن جنگلها و
مراتع  9و كاهش تنوّع زیستی؛  -9افازایش
مساحت خاک لخت و شخمخورده به خاک
دستنخورده و دارای پوشش.

2

خشکیدن /خشکاندن
چمنزارها  2و تبدیل آن به
زمینهای آبی

 -9خشکسالی؛  -2عادم نااارت و پاایش كاافی؛ -9
البیگری افراد با نفوذ محلّی.

 -9تشاادید فرسااایش خاااک؛  -2تخریااب
زیستگاه جاانوران و پرنادگان؛  -9تشادید
سیل و كاهش ذخیرة آبهای زیرزمینی .9

9

تبدیل تاالبها به اراضی
كشاورزی

 -9خشکسالی؛  -2عادم نااارت و پاایش كاافی؛ -9
البیگری افراد نفوذ محلّی.

4

تبدیل حریم و بستر سیالبی
رودخانهها به اراضی آبی

 -9خشکسالی؛  -2عادم نااارت و پاایش كاافی؛ -9
البیگری افراد نفوذ محلّی.

1

تغییر كاربری
مخروطافکنهها  4و دامنههای
شیبدار كوهستانها و
سواحل

 -9خأل قانونی؛  -2عادم نااارت و پاایش كاافی؛ -9
البیگری.

 -9تشدید سیلهای ویرانگر كوهستانی؛ -2
رسااوبگااذاری در زمینهااای كشاااورزی
پاییندساات؛  -9خساااارات بااه راههاااای
روستایی.

1

گسترش نامتناسب و
بیبرنامة مراكز مسکونی و
صنعتی

 -9عادول از آمااایش سارزمین و برنامااههاای جااامع
شهرسازی؛  -2تغییرات بدون برنامهریازی تقسایمات
كشوری غتبدیل روساتاها و بخاشهاا باه شاهر)؛ -9
البیگری و ناكارآمدی ناام ساخت و ساز مسکن.

 -9كاهش سرانة اراضی درجة یاک آبای و
محااو خاااکهااای تکاماالیافت اة آنهااا؛ -9
گساااترش نااااموزون شاااهرها و تحمیااال
هزینااههااای خاادمات زیربنااایی شااهری و
آساایبپااذیری بیشااتر در مقاباال ساایل،
آتشسوزی و زمینلرزه.

 -9تشکیل كانونهای محلّی گارد و اباار؛
 -2تخریب زیستگاه جاانوران؛  -9خشاکی
شدید در مقیاس میکروكلیما.
 -9گااالآلاااودگی مناااابع آب ساااطحی و
رسااوبزایاای؛  -2تشاادید ساایل ،تخریااب
زیستگاه جانوران غآبزیان و جانوران حاشیة
رودخانهها).

پيامدهاي تغيير واربري اراضو
1

پیامدهای منفی تغییر كاربری اراضی را میتوان به دو دستة درون و برونحوضهای تقسیم كارد .در اینجاا باه
مهمترین پیامدهای تغییر كاربری اراضی اشاره میشود:
 -9این پدیده غ  )Forest and Range Fragmentationدر كاهش تنوّع زیستی و آسیبپذیری بیشاتر باه تنشهاای محیطای از جملاه
تشدید خشکیدگی درختان و درختچههای جنگلی نقش مؤثّری دارد.
 -2معموالً در اطرف چشمهها و سرابهای مناطق نیمهخشک ،چمنزارهای طبیعی با گونههای گیاهی متراكم وجود دارند كه افزون بر چارای
دام های سنگین غگاو و گاومیش) ،زیستگاهی برای حیاتوحش هستند؛ همچنین بهدلیل شرایط توپوگرافی و تراكم پوشاش گیااهی ،موجاب
تعدیل جریان سیالبی میشوند .متأسّفانه در سالیان اخیر ،بخش قابل توجّهی از این رخسارههای زیبا تبدیل به زمینهای كشاورزی شدهاند.
 -9چمنزارها بهدلیل داشتن پوشش گیاهی متراكم و دائمی ،نقش مهمّی در كاهش سرعت رواناب و سیالب دارناد كاه حاصال آن ،تاأخیر در
جریان سیل و نفوذ آب در زمین است.
 -4مخروطافکنهها در حدّ فاصل كوهستان و دشت ،بهعنوان یک الیة ضربهگیر غ )Buffer layerجریانات مخرّب كوهستانی عمل كارده و در
صورت عدم تخریب و داشتن پوشش گیاهی طبیعی ،رسوبات را اخذ و با كاهش سرعت جریان ،موجب تعدیل سیلهای كوهستانی میشوند.
5- On-site & Off site Impacts
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بخش قابل توجّهی از مناطق نیمهخشک ایران در نواحی البرز و زاگرس مارنی است غدرویاشزاده.)9959 ،
بهعنوان نمونه ،سازندها و خاک حاصل از آنها در منطقة زاگرس ،حاوی مقدار زیادی رس و سیلت هساتند كاه
زمینهساز انحالل ،فرسایش خندقی و زمینلغزش و گلآلودگی شدید منابع آب است غنورمحمدی و حقایزاده،
2994؛ نوحهگر و حیدزاده.)9919 ،
تخریب و كاهش سطح جنگلها و مراتع ،مهمترین پیامد تغییر كااربری اراضای اسات .بناابر آماار ساازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،مساحت مراتع ایران از  19میلیون هکتار درسال  9952به حادود  54/5میلیاون
هکتار در سال  9919كاهش یافته و سطح مراتع خوب و متوسّط ،بهترتیاب از  %99/9و  %42/2باه ترتیاب باه
 %5/1و  %21رسیده است .در مقابل ،مراتع فقیر از  %45غسال  )9952باه حادود  %11غساال  )9919افازایش
یافته است .این در حالی است كه دام وابسته به مراتع نیز بیش از  1/0برابر ظرفیت مجااز اسات غبادریپاور،9
.)2991
افزون بر موارد باال ،تغییر كاربری اراضی به كیفیّت و كمیّت خاک آسیب جادّی وارد نماوده كاه در نهایات
منجر به تشدید تغییرات اقلیمی میشود .حدود  %10مساحت ایران دارای شاش ردة اصالی خااک باه مفهاوم
سیستماتیک آن است و بقیه را اراضی متفرقه از جمله هزاردرّه ،بیابان ،كویر ،صخره ،محیطهاای آبای و امااكن
مسکونی تشکیل میدهند .بر اساس برآورد سال زراعی  ،9959-9952حدود  94میلیون هکتاار ،معاادل %5/1
متأسافانه،
ّ
از مساحت ایاران زیار كشات محصاوالت زراعای و بااای باوده اسات غماؤمنی و ملکاوتی.)9959 ،
بهرهبرداری ایر اصولی از زمینهای كشاورزی ،تخریب روزافزون آنها را فراهم نموده اسات .بناابر گازارش فاائو
غ ،)2991در مقیاس جهانی  %99زمینهای كشاورزی دچار آسیبهای فرسایش ،شاوری ،كوبیادگی و آلاودگی
شیمیایی هستند و هرساله  92میلیون هکتار از زمینهای كشاورزی بار اثار خشکساالی و بیاباانزایای از باین
میرود .در ایران فعّالیّتهای كشاورزی ایر اصولی موجب شور شدن  1/5میلیون هکتار از زمینهای كشااورزی
مراوب شده و  9/4میلیون هکتار آن به ایر از شاوری ،دارای محادودیتهاای مرباوط فرساایش نیاز هساتند
غبنایی9959 ،؛ سیادت و همکاران9110 ،؛ رفیعامام و همکاران.)2991 ،
منابع آب نیز متأثّر از تغییر كاربری اراضی است .تغییر كاربری اراضی منجر به افزایش سطح خااک لخات،
تشدید تبخیر و تعرّق ،ازدیاد ضریب رواناب و در پی آن ،كاهش تنوّع زیستی میشود كه حاصال آن ،هادررفت
منابع آب است .تبدیل جنگلهای زاگرس به دیمزار ،عالوه بر تخریاب خااک و پیامادهای متعادّد آن ،موجاب
كاهش معنیدار نفوذپذیری و افزایش ضریب رواناب شده است غحشمتی و همکاران 9911 ،الف) .با این وجود،
مصرف آب در بخش كشاورزی با بهرهوری پایین ،موجب نگرانی كارشناسان است .افزایش مصارف زیااد آب در
این بخش ،موجب كاهش آب رودخانهها ،چشمهها و آبهای زیرزمینی و در نهایت شور شدن اراضی آبی اسات
غفائو.)2991 ،

بحث
یکی از مهمترین شاخصهای تغییرات اقلیمی ،كااهش بارنادگی اسات كاه نتیجاة آن ،بارهم زدن تاوازن آب
ورودی به رودخانه ،چمنزار ،تاالب و مصب است .چنین عارضههایی پاس از خشاک شادن ،شارایط الزم بارای
شخم و كشت را داشته و بهدلیل شیب كم و خاک حاصلخیز ،بهسادگی هدف تغییار كااربری قارار مایگیرناد.
مطالعات ایاالنده و هوارد 2غ ،)2990با استفاده از فنّ سنجش از دور نشان داد كه همزمان باا تغییارات اقلایم و
1- Badripour
2- Ayanladea, & Howard
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كاهش بارش ،كمابیش نیمی از جنگلهای مصب نیجر طای  9150تاا  2999باهدلیل خشاک شادن و فاراهم
بودن شرایط شخم ،به كشاورزی تبدیل شده است .این روند ،در مناطق نیمهخشک بهمراتب بحرانیتر است.
با كاهش بارش ،افزایش دما و افزایش الات كربن آلی ،جنگلها به سمت ارتفاعات و عرضهای جغرافیایی
باالتر گرایش دارند غمندلسون .)2999 ،9تداوم كاهش بارش و افزایش دما ،موجب فراگیری پدیدة خشاکیدگی
جنگلها 2شده كه در مناطق نیمهخشک شدیدتر است .در این مناطق ،خشکی موجب اخاتالالت فیزیولويیاک
گیاهی شده و در نتیجة آن ،نسبت به حملة آفات و بیماریها و آتشسوزی آسیبپذیر خواهند بود .ایان روناد
در مقیاس جهانی و منطقهای ناشی از خشکسالی و تنش گرمایی اسات غآلان 9و همکااران .)2999 ،مطالعاات
بابایی فینی و علیجانی غ )9912نیز بیانگر وقوع خشکسالیهای شدید و بسیار شدید در ایاران از جملاه اارب،
شرق و جنوب شرق است كه میتواند بر آبهای زیرزمینی ،جریان رودخانهها و پوشش جنگلی مؤثّر باشد.
این روند ،در جنگلهای زاگرس شیوع یافته و  %59گونههای جنگلی بلوط و  %29سایر گونههای جنگلی را
تحت تأثیر قرار داده است غآزاد هناره خلیانی و همکاران2992 ،؛ میرزایی .)9911 ،تشدید نیاز آبی گیاهاان در
شرایط خشکسالی ،موجب كاهش گونههای حسّاس میشود غاباحسین و همکاران .)2992 ،تشدید خشاکیدگی
مضاعف جنگلها با تداوم خشکسالی ر میدهد غملکیان و همکاران .)2999 ،در نهایات ،خساارات باه بخاش
گردشگری ،وقفه در رسوب كربن و خسارات اقتصادی غپاركس و برنیر )2999 ،نیز ابعاد دیگر تغییرات اقلیمای
هستند.
در شرایط تغییرات اقلیمی ،پیامدهای تغییر كاربری اراضی ،متنوّع و گسترده شده و زیانهاای اقتصاادی و
اجتماعی بحرانزایی را به بار خواهند آورد .به همین دلیل ،كنترل تغییر كاربری اراضی باا رویکارد حفاظات از
منابع طبعیی و اعمال كشاورزی دقیق 4غبا محوریت مصرف بهینة نهادهها 1برای تولید ااذای ساالم و پایاداری
منابع تولید) محور این تالشها هستند .این تالشها ،رفتهرفتاه فراگیار شاده و حتّای در برخای كشاورها نیاز
دستاوردهایی در زمینة كشاورزی پایدار ،تناسب اراضی و حفاظت از جنگلهاا باه هماراه داشاته اسات غفاائو،
2999؛ المبین و میفرویدت.)2999 ،1
مهمترین پیامد درونحوضهای تغییر كاربری اراضی ،كاهش تنوّع زیستی است .حادود  %01تناوّع ينتیکای
محصوالت زراعی بر اثر اصال نباتات و اصال نژاد جانوران از بین رفتاه و  %91تاا  %90آن تاا ساال  2991از
بین خواهد رفت غتوماس .)2994 ،0تخریب جنگلهای زاگرس در دو دهاة پایش 999 ،هازار هکتاار در ساال
برآورد شده است كه بخش زیادی از آن به دیمزار كامباازده تبادیل شاده اسات غفتااحی9909 ،؛ قیطاوری و
همکاران9911 ،؛ حشمتی و همکاران 9911 ،ب) .این زمینها ،بر روی ساازندهای ماارنی قارار گرفتاهاناد كاه
كانی رسی اسمکتیت بهعنوان یکی از كانیهای االب سازند چنین سازندهایی و خاک حاصل از آنها در منطقة
زاگرس است غاولیایی 5و همکاران2991 ،؛ حشمتی و همکاران 2999 ،الف) .این كاانی ،باا جاذب آب تاا %99
افزایش حجم یافته و به همین دلیل ،در خزش ،لغزش و نیز پدیدة واگرایی بهعنوان اوّلین مرحلة فرساایشهای
1- Mendelsohn
2- Forest Mortality
3- Allen
4- Precision Agriculture
5- Optimal Inputs Utility
6- Lambina & Meyfroidtb
7- Thomas
8- Owliaie
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تونلی و خندقی در این مناطق نقش كلیدی دارد غحشمتی و همکاران 2999 ،الف).
كاهش پوشش گیاهی و تخریب خاک ناشی از تغییر كاربری اراضی ،نگرانكننده است .دلیل این امر ،نقاش
كلیدی روابط متقابل پوشش گیاهی و خاک است .حفاظت خاک ،بهدلیل نقش آن در ذخیرة منابع آب و كربن
آلی و حفظ تنوّع زیستی ،اهمّیّت بیشتری دارد و مهمترین عامال حفاظات خااک نیاز پوشاش گیااهی اسات.
پوشش گیاهی طبیعی در ارتباط با حفاظت خاک ،چندین نقش كلیادی دارد :تااجپوشاش آن بهصاورت الیاة
محافظ بین قدرت تخریبی قطرات باران و سطح خاک است؛ ساقة گیاهان ،سرعت جریانات ساطحی را كااهش
داده؛ شبکة ریشهای ،با جذب ذرّات خاک و ایجاد منافذ در آن ،موجب پایداری و تخلخال خااک شاده؛ منباع
اصلی ،مادّة آلی و حاصلخیزی خاک بوده و در رساوب كاربن نقاش قابال تاوجّهی دارد غهاوک و ساندروک،9
 .)2990به همین دلیل ،شعار سال فائو با عنوان «خاک؛ تکیهگاه اصلی مقابله با تغییرات اقلیم »2غفاائو)2991 ،
و محور اصلی همایش جهانی خاک آن سازمان است .با این وجود ،تغییر كاربری اراضی ،آسیبهای شدیدی به
منابع خاک در ابعاد مختلف وارد میكند .بهطور كلّی ،ویژگیهای خاک ،بازتابی از عوامل درونی 9غسنگ ماادر)
و بیرونی 4یا محیطی است .به طور معمول ،ویژگیهای بیرونی از قبیل كربن آلی ،توزیع و پایداری خاكدانههاا،
عناصر اذایی و فرسایشپذیری ،تحت تأثیر مدیریت و كاربری است غحشامتی و همکااران2992 ،؛ قیطاوری و
همکاران2992 ،؛ حشمتی و همکاران .) 9912 ،بر اساس نتایج تحقیقات مختلاف در جهاان و از جملاه ایاران،
برگرداندن جنگلها و مراتع به زمینهای كشاورزی و شخم نامناسب ،باعث كاهش شادید كاربن آلای ،ذخیارة
رطوبت ،عناصر اذایی و عملکرد محصول بههمراه تشدید فرساشپذیری خاک مایشاود غلال  :2991محماد و
آدم2999 ،؛ پرویزی و حشمتی2991 ،؛ پرویزی و همکاران.)2990 ،
مطالعات سالیان بر اساس نمونهبرداری خاک و تجزیة مکانی آنها ،با فنّ زمینآمار 1نشان داد كه معموالً این
این ویژگیها ،بهشدّت متاثر از تغییر كاربری بوده و بیشترین تغییرات مکانی 1را دارناد غحشامتی و همکااران،
 .)2991برگرداندن اراضی جنگلی به دیمزار كمبازده و بهدنبال آن ،شخم موازی شیب ،بدترین حالت این روناد
در منطقة زاگرس است كه بهطور معنیداری ،كربن آلی خاک را از بین بارده و فرساایشپاذیری شادید را باه
دنبال دارد كه مقدار فرسایش و كاربن و عناصار ااذایی ازت ،فسافر و پتاسایم آن تاا  9برابار افازایش یافات
غحشمتی و همکاران2992 ،؛ سون 0و همکاران :2992 ،حشمتی و همکاران .)2991 ،این روناد ،در زمینهاای
مارنی غاالب اراضی تپّهماهوری زاگرس و بخشهایی از البرز) بهمراتاب بحرانایتار اسات .تشادید فرساایش و
رسوبگذاری در دیمزارهای حاصل از تغییر كاربری جنگال و مرتاع اراضای ماارنی زاگارس  29تاا  24تان در
هکتار بههمراه گسترش شدید فرسایش خندقی و زمینلغزش است غفای نیاا و همکااران9951 ،؛ شاهبازی و
همکاران.)2990 ،
تغییر كاربری اراضی در شرایط خشکسالی و كاهش رطوبت خاک به شکل بحرانی فراگیرتر شاده و تشادید
فرسایش بادی ،شوری خاک و حمل رسوب به پشت سدهای بزرگ را نیز دربار دارد .نار فرساایش خااک در
ایران چهار برابر متوسّط جهانی است غكلیشادی و همکاران .)2994 ،بهطور كلّی ،مقدار فرسایش آبای باه مارز
1- Hooke & Sandercock
2- Soil Our Ally Against Climate Change
3- Intrinsic Factors
4- Extrinsic Factors
5- Geo-Variance Technique
6- Spatial Variation
7- Soane
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نگرانكنندة  2میلیارد تن در سال رسیده غنصرتی )2991 ،و حادود  41میلیاون هکتاار از ناواحی مركازی در
معرض فرسایش بادی است كه بخشی از آن به عوامل انسانی برمیگردد غآذربار و همکاران.)2991 ،
تأثیرات زیانبار تغییر كاربری اراضی بر كیفیّت زمینهای كشاورزی و منابع آب ،قابل تأمّال اسات .كااهش
كربن آلی خاک ،مهمترین شاخص افت كیفیّت خاکهاست .مطالعات حشمتی و همکاران غ 9911الف) ،نشاان
داد كه در شرایط مساوری توپوگرافی ،زمینشناسای و اقلیمای ،كاربن آلای خااک ساطحی اراضای كشااورزی
بهدلیل شخم و سوزاندن بقایای گیاهی ،نسبت به مراتع و جنگلهای مجاور ،به نصف كاهش یافت .مصاحبه باا
كارشناسان و متخصّصین كشاورزی و منابع طبیعی نشان داد كه شاخم نامناساب ،مصارف بایرویاة كودهاای
شیمیایی و توسعة اراضی دیم در جنگلهای مجاور ،بهعنوان سه شکل تخریب اراضی كشاورزی منطقة زاگارس
بیان شد غحشمتی و همکاران 2999 ،ب؛ قیطوری و همکاران .)9912 ،تشدید این روند ،با شخم الط ،باهویژه
با گاوآهن برگرداندار 9موجب افزایش ضریب رواناب ،فرسایش خاک و حمال كاربن آلای و عناصار ااذایی باه
پاییندست دامنه و سیستم زهکش میشود غمورگاان2991 ،2؛ بلنکاو 9و لال .)2995 ،تاا پایش از كشااورزی
صنعتی ،بقایا ی گیاهی و فضوالت دامی به خاک برگردانده میشد و آیاش و كشات مخلاوط ،4اداماه داشات و
كشاورزی و محصوالت آن پیامدهای زیانبار زیستمحیطی و بهداشتی كنونی را نداشات غتاورنر 1و همکااران،
.)2995
از سویی ،مصرف زیاد سموم و كودهای شیمیایی ناشی از فعّالیّتهای كشاورزی ،منجر به آلودگی منابع آب
زیرزمینی و شبکة زهکشی پاییندست میشود كه در مناطق آهکی غاالب نقاط ایران) باهدلیل تخلخال زیااد،
شدیدتر است .آلودگی این منابع آب ،به آبزیان از جمله ماهیها و در نهایت مصرفكننادگان آنهاا نیاز سارایت
میكند .بر اساس پیشبینیهای فائو تا ساال  ،2921بایش از  9/5میلیاارد نفار باا كمباود شادید آب مواجاه
خواهند شد و دوسوّم مردم جهان نیز در وضعیّت كمآبی قرار خواهند گرفت .آلودگی منابع آب سطحی نیاز بار
اثر عملیات كشاورزی قابل توجّه است .مطالعات نشان داد كه پس از بارنادگیهاای پااییزه ،شایارهای ماوازی
شیب در راستای شخم ایجاد شده و ذرّات جداشدة خاک دیمزارهاا باههماراه ماوادّ آلای و عناصار ااذایی باا
بیشترین جابهجایی وارد سیستم زهکشی و دز نهایت ،رودخانهها میشوند كه افزون بر كلّ آلودگی ،1منجار باه
پدیدة بهپروردگی 0نیز میشود غتنسینکو 5و همکاران2991 ،؛ جبرو 1همکاران.)2999 ،
این روند ،در دیمزارهای شیبدار بهمراتب شدیدتر است و شخم ،تمركز ازت و فسفر را در روانااب شادیدتر
میكند غبرتول 99و همکاران2990 ،؛ ماركر و همکاران2995 ،؛ بچمن 99و همکاران .)2991 ،الاات رساوبات و
1- Moldboard Plow
2- Morgan
3- Blanco
4- Intercropping
5- Turner
6- Water Turbidity
 -0بهپروردگی غ  ) Eutrophicationنتیجة مصرف زیاد و ایر اصولی كودها و سموم شیمیایی در زمینهای كشاورزی است كاه ماازاد آن غاز
جمله ازت و فسفر) از طریق رواناب و فرسایش خاک وارد منابع رودخانهها و تاالبها شده و منجر باه رشاد زیااد جلبکهاا و كااهش الاات
اكسیژن آب میشود كه پیامدهای بعدی آن ،كاهش آبزیان بزرگتر و در نهایت ،مسمومیت منابع آب بهویژه عناصر سنگین و تركیبات نیترات
خواهد بود.
8- Tanasienko
9- Jabro
10- Bertol
11- Bechmann
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گلآلودگی منابع آب ناشی از تغییر كاربری و شخم نامناسب ،افزون بر كاهش كیفیّت آب و هزینههای تصافیة
آن ،موجب كاهش عمر مفید سدها نیز میشود .این روند ،موجب تخصیص اعتبارات قابل توجّهی برای كنتارل
رسوب و حفظ ظرفیت ذخیرة سدها میشود.
مالکیت اراضی و ناكارآمدی ناام اداری و نارساییهای قانونی ،ابعاد دیگر تغییار كااربری اراضای اسات .باا
اجرای اصالحات ارضی ،مشاع بودن زمینهای كشاورزی و مشخّص نبودن مرز آن با اراضی ملّی ،زمینة تخریاب
و تغییر كاربری زمینها شد .اصالحات ارضای همچناین ،مهمتارین عامال شهرنشاینی و توساعة شاهرها شاد
غاعتماد .)229 :9900 ،در شرایط كنونی نیز ،مشاع بودن مالکیت اراضای همچناان یکای از مشاکالت در ایان
زمینه است .مطالعات پوراحمد و همکاران غ ،)9919نشان میدهد كه اسالمشهر تا دهاة  ،9949مجموعاهای از
شش روستا با جمعیّت حدود هزار نفر بوده است كه بر اثر قرارگیری در حوزة نفوذ شهر تهران ،به مهامتارین و
بزرگترین كانون جذب مهاجران تبدیل شد ،بهطوری كه جمعیّت آن ،از  19هزار نفر در سال  ،9911باه 910
هزار نفر در سال  9951رسید.
بر اساس برآورد مؤمنی و ملکوتی غ ،)9959میزان تغییر كاربری مراوبترین زمینهاای كشااورزی اطاراف
كالنشهرهای تهران ،اصفهان ،كرج ،مشهد ،اهاواز ،شایراز و تبریاز ،باهترتیب  499 ،119 ،119 ،019 ،9909و
 929هکتار در سال است غحدود  4999هکتار در سال)؛ همچنین ،برآورد شده كه طای نایمقارن گذشاته غتاا
قبل از سال  ،)9959نزدیک به  909هزار هکتار از زمینهای كشاورزی بر اثر گسترش افقای هفات كاالنشاهر
یادشده ،از بین رفته است .حاصل گسترش سریع فضاای پیراماونی و جمعیّات شاهرها ،كااهش سارانة زماین
كشاورزی است كه آن را از  9/1هکتار در سال  9941به  9/91هکتار در سال  9959كاهش داده است غمؤمنی
و ملکوتی.)9959 ،
وجود مركز راهبردی و برخوردار از تیم كارشناسی كارآزموده و صاحبنار علوم آبخیزداری ،جنگال ،مرتاع،
محیطزیست ،جغرافیا ،حقوق و مدیریت ،برای بهبود ناام اداری و تدوین پیشنویس قاوانین و آیاینناماههاای
اجرایی مورد نیاز ،با رویکرد مدیریت كارآمد و حفظ اراضی ملّی و پیروز شدن بر بحرانهاای ناشای از تغییارات
اقلیمی غبیابانزایی ،گرد و ابار ،خشکیدگی جنگلها) الزم است .در این راستا ،تقویت ادارات اجرایی در ساطح
بخش و شهرستان ،برای مهار بهموقع آتشسوزیها و پایش میدانی مساتمر و باهموقاع ،باهمنااور حفاظات از
منابع طبیعی و كنترل تخلّفات ،یک نارسایی آشکار است.
واقعیّ ت امر این است كه ادارات اجرایی مورد اشاره با كمبود شدید نیرو ،خودرو مناساب ،حقاوق و مزایاای
كافی و تجهیزات مورد نیاز مواجه هستند؛ بهعنوان نمونه ،برای مهار آتشسوزی جنگلها و مراتاع ،گشاتزنای
مستمر در عرصههای منابع طبیعی و تعقیب متخلّفین هم به نیروی كافی نیاز بوده و هم امکاناات و تجهیازات
مناسب و كافی الزم دارد .در مقابل ،دفاتر و ادارات متعدّد و االاب ایار ضاروری زیاادی در ساتاد ادارات كال
بههمراه ساختمانهای حجیم و گاه مجلّل بهوجود آمده كه بخش زیادی از اعتبارات و مناابع درآمادی ،صارف
هزینة این ساتادها مایشاود .باهطور معماول ،حاوزة ریاسات و مادیر كالّ ادارات مارتبط باا مناابع طبیعای،
محیطزیست و كشاورزی متشکّل از معاونتهای مختلف ،خودرو كاافی و مناساب ،نیروهاای خادماتی متعادّد
غرئیس دفتر ،منشی ،آبدارچی ،مأمور خرید ،رانندة آمادة خدمت ،نگهبان) ،فضاای اداری مجلّال و برخاوردار از
امکانات هستند.
وضع قوانین الزامآور ،شفاف ،جامع و با حداقل مستثنیات غتبصرهها) از مهمترین نیازهاای تحاوّل قاوانین و
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مقرّرات منابع طبیعی است .این قوانین و مقرّرات ،در طول زمان به نفع سایر اهداف و برنامهها تغییر یافتهاناد و
بیشتر زمینة تغییر كااربری باودهاناد .اوّلاین ایان اقادامات ،تصاویب ماوادّ چهاار غبنادهای الاف و ب) و پانج
تصویبنامة ملّیشدن جنگلها و مراتع است كه زمینة تغییر مراتع بیدرخت را به نفع قاانون اصاالحات ارضای
فراهم كرد .این تغییر تا حدودی مخالف موادّ یک و دو قانون مورد اشاره بود .همزمان مادّة یک قانون حفاظات
و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع غمصوّب  )41/1/21بهدلیل داشتن تعریفهاای متعادّد و عادم شافافیت الزم،
زمینة برداشتهای مختلف را فراهم نمود .همینطور ،بین تعاریف اراضای ماوات باا مرتاع ،حاریم رودخاناه باا
اراضی مستحدثه بهویژه در مناطق نیمهخشک با قوانین مربوط به واگذاری و احیاء اراضای تاداخل وجاود دارد.
این امر ،زمینة تغییر كاربری حریم رودخانهها و مراتع را بهوجود آورده اسات؛ همچناین ،بار اسااس تبصارة دو
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی كشاور غمصاوّب  9910/1/22مجلاس شاورای اساالمی)
تبصرههای مادّة یک قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع گسترش یافت.
قانون «افزایش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبیعای» مصاوّب  9951/1/91مجلاس شاورای اساالمی
غشمارة  )944/92119و آئیننامة اجرایی  9951/4/29غبه شمارة  )991151و نیز آیینناماة اجرایای ماادّة 99
اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع غ )9914/1/22نیز ،بر این پیچیدگی افزوده اسات كاه
بهنار میرسد بهنوعی خلع ید اراضی ملّی تصرّفشده را محدود میكند و زمینة تغییر كاربری اراضی را فاراهم
مینماید.

ننيجهگيري
تجربة سالیان اخیر نشان داده است كه سیل و ریزگرد غگرد و ابار) باهتنااوب در زماان باارش و وزش بااد در
بیشتر استانهای ایران ر میدهد و روزبهروز ،بر دامنه و شدّت آنها افزوده میشود .این خود شااخص گویاایی
از پیامدهای تغییر كاربری اراضی است .باه هماین دلیال ،تغییار كااربری اراضای ،چاالش اصالی كشااورزی و
محیطزیست پایدار است و در صورت اداماة روناد فعلای ،بادون شاک ایان چاالشهاا باه شاکل بحارانهاای
زیستمحیطی گستردهتری فراتر از سیل و ریزگرد به اشکال ملماوستاری از قبیال كمباود شادید مناابع آب،
گسترش دامنة بیابانزایی ،مهاجرت و خسارات هنگفت اقتصادی پدیدار خواهد شاد؛ بناابراین ،تاداوم زنادگی
منوط به تحوّلی بنیادین در ساختار اداری ،قانونی ،مدیریتی ،تحقیقاتی و آموزشی برای حفاظت میاراث ملّای و
همگانی یعنی جنگلها ،مراتع ،حریم رودخانهها ،سواحل ،آبشارها ،رخسارههای كوهستانی غاار ،آبشاار ،واریازه،
مخروطافکنه) و عارضههای خاصّ بیابانی و نیز گذار از روند فعلی كشاورزی و بهرهبرداری از منابع آب ،باهویاژه
در شرایط تغییرات اقلیمی زمانه است.
بدون شک البه بر خشکسالی ،بدون حفظ تنوّع زیستی ،كنتارل تغییار كااربری اراضای و اساتفادة مناساب از
روانابهای سطحی میسّر نخواهد بود .دستیابی به این محورها نیز به نوبة خود مستلزم اصال و تجدیادنار در
فعّالیّتهای زراعی ،دامپروری و بهرهبرداری از منابع آب بههمراه اصالحات اداری و مالی است غمادان.)2990 ،9
برخی راهکارهای ضروری برای كنترل روند اسفبار فعلی ،تغییر كاربری اراضی ایران به شر زیر خواهد بود:
 تشکیل ستادی بهمناور دعوت از صاحبناران دانشگاهی ،مجریان اجرایی كارآزموده ،صاحبان ایده و برناماه
در بخشهای كشاورزی ،منابع طبیعی ،جغرافیا ،حقوق و مدیریت بهمناور اصال ساختارهای اداری ،ماالی و
قانونی بخش كشاورزی ،منابع طبیعی و محیطزیست با رویکرد مدیریت جامع و تقویت سااختارهای اجرایای
1- Madan
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مورد نیاز؛ بهعنوان نمونه ،الزم است قانون حد نگارغكاداستر )9مورد بررسی و اصال قارار گیارد .ایان قاانون،
گامی اساسی در زمیناة تفکیاک و تحدیاد اراضای اسات؛ امّاا باه ناار مایرساد ،مساتلزم اصاال و تحقّاق
پیششرطهایی است .قانون باال در  29مادّه و  99تبصره در  19/99/92به تصاویب مجلاس شاورای اساالمی
رسید و آییننامة اجرایی آن نیز در  91مادّه و  91تبصره در تاریخ  11/9/22از سوی قوّة قضاائیه اباال شاد.
یکی از مشکالت این قانون ،تبصرههای متعدّد ،عدم راهحل در تبصرة  9مادّة  94و نامشخّص بودن چگاونگی
تحقّق مادة  9در بازة زمانی پنج ساله است كه بدون همکاری ادارات منابع طبیعی امکانپاذیر نخواهاد باود؛
همچنین ،الزم است مبنای تفکیک اراضی ملّی غبهویژه جنگلها و مراتاع) و مساتثنیات غاراضای كشااوری و
مستحدثات) ،همان نقشههای اراضی ملّی باشد كه توسط سازمان جنگالهاا ،مراتاع و آبخیازداری كشاور در
مقیاس هریک از پالکهای ثبتی تهیّه شده است .در این نقشهها ،مرز هریک از عرصههاای جنگلای ،مرتعای،
كشاورزی و مستحدثات ،بهطور دقیق مشخّص شده و اسناد ارزشمند و ماندگاری باه حسااب میآیناد .یکای
دیگر از مشکالت و موانع اجرای قانون حد نگار ،مشاع بودن مالکیت زمینهاای كشااورزی ،واگاذاری اراضای
ملّی و روند فعلی خرید و فروش اراضی كشاورزی است؛ بنابراین ،الزم است ابتدا حداقل مسااحت بارای یاک
قطعه زمین كشاورزی برخوردار از سند مالکیت مفروزه غدر سه شکل آبی ،دیم و با ) برای سه منطقاة ایاران
غشمال ،نواحی نیمهخشک البرز و زاگرس و نواحی خشک) مشاخّص شاود تاا مبناای برناماههاای مادیریت
مزرعه ،یکپارچهسازی اراضی و سند حد نگار باشد؛ همچنین الزم است تکلیف نقشههای آمایش سارزمین باا
قانون حد نگار غمغایرتها و موارد موازی) نیز مشخّص شود.
 رویکرد سازگاری 2با تغییرات آبوهوایی در راستای كاهش تبخیر و تعارّق ،جماعآوری و ذخیارة جریانهاای
سطحی با سامانههای جمعآوری رواناب ،عدم جابهجایی خاک و حداقل كاربرد ماشاینآالت سانگین ،باهویژه
در عرصههای منابع طبیعی و حفظ تنوّع زیساتی .اساتفاده از ساطو آبگیار بااران بارای نفاوذ آب ،آبیااری
تکمیلی بااات ،و مقابله با خشکیدگی جنگالهاا اسات غحشامتی و همکااران9911 ،؛ رحماان و همکااران،
)2994؛
 اصال شخم موجود بهعنوان یکی از معضلهای زمینهای كشااورزی و جاایگزینی آن باا شاخم حفااظتی و
شخم حداقل .شخم حفاظتی با افزایش كربن آلی و خاكدانههای درشت ،منجر به افزایش معنایدار پایاداری
خاک و عملکرد محصاول مایشاود غقاسامی عبادالملکی و همکااران9911 ،؛ قیطاوری و همکااران9911 ،؛
كریتندن 9و همکاران .)2991 ،شخم صفر غبیخاکورزی) حتّی منجر به تعدیل دمای هوای ساطح خااک تاا
دو درجة سانتیگراد نیز میگردد غمورلو)2994 ،4؛
 راهکار «كشاورزی دقیق» بر مبنای مصرف بهینة نهادههای كشاورزی 1به مناور تولید محصوالت كشااورزی
سالم و سازگار با محیطزیست و اقتصادی برای تولیدكننده .این كار ،در حال گسترش بوده و مساتلزم وضاع
قوانین الزامآور و فراهم كردن تمهیدات از جمله آزمایشاگاه ،تهیّاة نقشاة مازارع كشااورزی و پاایش مساتمر
علمی آنهاست.
1- Cadaster
2- Adaptation approach
3- Crittenden
4- Morello
5- Agricultural Inputs Management
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