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 و پیامدهاعوامل محیطی، های زیستمدیریت بحرانآشیل  پاشنةر کاربری اراضی؛ یتغی

 كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش دانشیار مدیریت منابع زمین، - *مسیب حشمتی

 ایران كرمانشاه، كشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان كرمانشاه، استان طبیعی منابع و

 منابع و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات مرتعداری، بخش استادیار -محمد قیطوری 

 ایران كرمانشاه، كشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان كرمانشاه، استان طبیعی
 

 22/92/9911پذيرش:   91/91/9911وصول: 

 چکيده
هااي ووه انانو و ههاا، واواحل، شبراارها، رخ اارها، مراتع، حريم رودخانهامروزه جنگل

هوايو وبله با تغييرات شبگاه اصلو مقاتکيه ،عنوان ميراث عموموبه ،بيابانو هاي خاصّعارضه

تغيير واربري  ،همين دليلده و بهروزافزون واقع ش توجّهيابو به وراورزي پايدار مورد و دون

عوامال تغييار وااربري و  در ايان پاهوهش، دنباال دارد.برانگيزي را بهها پيامدهاي چالششن

هاي ننايج پهوهشتحليل مبننو بر  ،وش تحقيقر .پيامدهاي شن مورد برروو قرار گرفنه اوت

در اين زمينه  يافنهنرارنا مندي از ننايج تحقيقات مرتبط و معنبرو نيز بهرهمخنلف نگارندگان 

اين برروو نراان داد ننايج  ناپذير اوت.اجنناببرخو راهکارهاي و در نهايت گوشزد نمودن 

وناونو ، قوانين و ماديريت زميننظام مالکيت ريره در طور عمده هب وامل تغيير واربريعوه 

 رويا نرش بوهاي وراورزي، گ خريد و فروش زمين روندهاي دولت، منابع طبيعو، وياوت

 زمينا  ،اخيار تغييرات اقليماو دو دها ، منأوّفانه .داردو در مقياس محلّگري شهرها و البو

ب انر و مرغاوب  ، مراتاع، چمنزارهااي طبيعاوهااها، تاالبجنگل خرکو و تغيير واربري

شويب شديد باه خاا ، تراديد تغييارات  ،شنپيامدهاي منفو وه  را فراهم نمودها رودخانه

ورااورزي و  هاايويفيّات زمينواهش اي(، از طريق ترديد اننرار گازهاي گلخانهاقليمو )

تراديد و  ،اين تغييرات ناخوشاايندتداوم  بدون شک،. ل اوتاوّ در درج منابع شب  شلودگو

تغيير واربري  ،اينبنابر ؛خواهد بودويل و ريزگرد زايو، يابانبهاي پديدهگ نرش جغرافيايو 

 ،روناد فعلاو و در صورت اداما  بودهزي ت وراورزي و محيطيداري پاچالش اصلو  ،اراضو

دور از هاجرت و خ ارات هنگفت اقنصادي ممنابع شب،  نايابوتري از قبيل ملموسهاي بحران

اعنقاد بر اين اوت وه تغيير واربري اراضو در ورور ايران شديد اوات و . اننظار نخواهند بود

در قالاب ماديريت شن مقابله باا توقف و  اي جزچاره ،از شنناشو بحرانو براي مهار پيامدهاي 

 . ني تجامع و فراگير 

 .منابع طبيعو رويه،تغيير واربري، فروايش خا ، گرد و غبار، شخم بووليدي:  واژگان
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 مهمقدّ

ه، ای كوهساتانی غااار، آبشاار، واریازهاههاا، ساواحل، آبشاارها، رخساارها، مراتع، حریم رودخانهجنگل ،امروزه

 ،نموناه بارای .اندشدهثبت  9منابع و میراث عمومی عنوانبه ،بیابانی های خاصّعارضهو  ، سواحلافکنه(مخروط

ایان مناابع از  9برداری پایادارفاظت و بهرهح ،یطور كلّه. ب(2991، 2ی هستند غفائوهای جهان ملّگلجن 9/12%

مقابلاه باا اساسای گااه تکیاهو  (2991، غفائو یملّثروت تولید و  4محیطیات زیستمخدتداوم  ، الزمةارزشمند

خادمات ارزش ماالی  (.2994و همکااران،  1ساتانزااكغ خواهاد باودهوایی و پایاداری كشااورزی وتغییرات آب

غفرساایش، سایل،  1محیط هایآشفتگی ، كاهشاقلیمیتعادل مواردی چون  ،در مقیاس جهانیمحیطی زیست

و گردشاگری ، پایاداری كشااورزی هااآب، تشکیل خاک، پاالودگی آالیناده(، پایداری منابع ایره خشکسالی و

تغییر كاربری اراضی ساالنه تا حدود  دلیلبها امّ ؛است (2999در سال غبر مبنای سال دالر تریلیون  921حدود 

شاود یما ها و گسترش شهرهاافراد و گروهت مدّو فدای منافع كوتاه شدهدالر از این منافع كاسته تریلیون  29

محیطی، های زیستتشدید بحران ،بازخورد این روند(. 4299؛ كاستانزا و همکاران، 1299و همکاران،  0فیگسغ

و  1غروزنفلاد اساتو اباار  گردو تشدید بارش  به اتمسفر، كاهش مقدار 5ویژه افزایش انتشار كربن آلی خاکهب

   (.2999 ،همکاران

 ،های بزرگ بیشتر اسات و باه هماین دلیالرودخانه ةو سرشاختغییر كاربری اراضی در مناطق كوهستانی  

 99؛ مااركر2995، 99غكانوی دشوپدیدار میزایی رسوبمختلف از جمله  لاشکادست نیز به بازخورد آن در پایین

هماراه تخریاب های كشاورزی و ایار كشااورزی باهتالیّفعّ مجموعة ،هاییچنین مکان(. در 2995و همکاران، 

را فاراهم  92زایایبیاباان ماهوری، زمینة گسترش پدیدةهنواحی كوهستانی و تپّدر های طبیعی هروزافزون عارض

و ریزگارد  هاایی چاون سایلب بوده و پدیدهفراتر از فرسایش و رسو ،تشدیدی این روندده است. پیامدهای كر

تاا  9942 كاه طای دورة ، نشاان داد(9919مطالعات قیطاوری و همکااران غآورد. میبار هغگرد و ابار( را نیز ب

آبخیاز  ت آن در حوضاةتبادیل شاده و شادّزار به دیام ،زاگرس ها و مراتعی از جنگلتوجّهبخش قابل  ،9951

 .  برآورد شدهکتار در سال  499استان كرمانشاه نزدیک به  ،مرک

 ای درهجزیار ی باعث شده كه جنگل تنها به مثابهدر موارد 99تركوچک های جنگلی به قطعاتعرصه تبدیل 

 افازایشدلیل هب ،در چنین مواردی .زاگرس بیشتر مشهود است ، در منطقةمتأسّفانهزارها باشد كه دیم محاصرة

بیمااری، تبخیار و  آفاات و جمله تانش گرماایی، از محیطی های، نسبت به تنشمحیط با جنگل تماس سطح

 هاایت خااک باه پدیادهاسایّش حسّافازای ،روناداین حاصل (. 2990 ،94نیوتنغ استپذیرتر سوزی آسیبآتش

                                                                                                                                                                                   
1- Heritage  

2- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

3- Sustainable Utility 

4- Ecosystem services 

5- Costanza  
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7- Figgis 

8- Carbon Emission 
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10- Conway 
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كاهش یافته است كه باه  %19در نقاطی است كه پوشش گیاهی به كمتر از لغزش و فرسایش خندقی ، انحالل

كشاکان، ماارنی سازندهای زارهایی است كه بر روی های جنگلی، مرتعی و دیمشامل عرصه ،تریصشکل مشخّ

 9911؛ حشامتی و همکااران، 2995 ،و توكلی غقیطوریدارند قرار  و گچساران آااجاری، یپایالم، گورامیران، 

شادید، سایالب و رساوب  كماابیشهای از بارشپس  ،هاییدر چنین مکان(. 2990و همکاران،  شهبازی؛ الف

 گیرد.میرا فرا دستهای پایینرودخانه ها و سرشاخةاصل از آن مزارع، راهح

تغییارات  ،آن دنبالو بهاز جمله كربن ای ایش گازهای گلخانهتغییر كاربری اراضی در افزفراتر از این، نقش  

ویاژه خااک مراتاع و هزمین در سطح خاک، با زیرا بیشترین مقدار كربن آلی كرةد، را نباید فراموش كراقلیمی 

یعنی ساه برابار میلیارد تن  9199±299د حدو ،قدار كربن موجود در خاکبر این مبنا، منهفته است.  هاجنگل

با تغییار اصلی آن در سطح خاک ذخیره شده و بخش كه  (2990، 9غمدر گیاهان استدر آن  شدةذخیرهمقدار 

 %49در تغییارات اقلیمای تاا یافته این كربن انتشاارنقش یابد. انتشار میزمین  جوّبه ها و مراتع جنگلكاربری 

از قبیال  9هم زدن نیمار  خااکبراز عوامل است تابعی خاک ت انتشار كربن آلی شدّ هالبتّ (؛1299، 2غلل است

و  زاده؛ فاال 5299و همکااران،  4تغییر كاربری اراضای غكاارلن ،س آنهارسایش، نوع شخم، چرای دام و در رأف

هاای ایار تالیّافعّ (.1299و همکااران،  1است غمیرالازشدیدتر  ،خشکنیمه كه در نواحی (2299 ،عباسیحاج

ویاژه كااهش هی در تغییار كااربری، باتوجّهنیز سهم قابل  1هریكشاورزی از جمله گسترش مراكز صنعتی و ش

و  تغییار كااربری اراضایعوامل و پیامدهای  تحلیل هدف از این پژوهش،كشاورزی درجه یک دارند.  هایزمین

 .استدر شرایط تغییرات اقلیمی  ویژهبه، راهکارهای مهم در این زمینه نیز ارائة

 هامواد و روش
هاای تاایج پاژوهشن بار اسااسكاه است بر عوامل و پیامدهای تغییر كااربری اراضای  تحلیلی پژوهش حاضر،

 هاا و مراتاع،جنگال تخریابروناد ، اراضی تغییر كاربریعوامل  ،فرسایش خاک زمینةنگارندگان در  یتحقیقات

در خالل ته گرفبیات صورتو تجرها یدهاو تطبیق آن با  تغییر كاربری ،ایحوضهدرون و برونارزیابی پیامدهای 

ب كاربن و ورسا در زمیناةالمللای تحقیقااتی باین با مراكازهمکاری  ،برخی كشورهااز مراكز تحقیقاتی  بازدید

 هاای اداری و قاانونینواقص و ناكارآمدی به ،همچنین در این تحقیق صورت گرفته است؛ های آب و اذاچالش

های مرتبط با موضع تغییر كااربری و پیامادهای آن نتایج پژوهشبا  هااستدالل ،ر نهایت. دشده است توجّهنیز 

باا تکیاه بار حفاظات از  ،زیست و كشاورزیای پایداری محیطرویکردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی برو نیز 

 تکمیل شده است. ع زیستیمنابع طبیعی و تنوّ

 ننايج

 ري اراضو و عوامل شناشکال تغيير وارب

كشااورزی،  هاایزمین باه مرتعای و جنگلای هاایعرصاه شامل تبادیل ،یین اشکال تغییر كاربری اراضترمهم

                                                                                                                                                                                   
1- Mader 

2- Lal 

3- Soil Disturbance  

4- Karlen 

5- Miralles 

6- Urbanization 
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هاا، كوهساتان ،هااافکناهمخروط كاربری آبی، تغییر اراضی ها بهحریم رودخانه و هاتاالب چمنزارها، خشکاندن

دی در تغییار عوامل متعادّ صنعتی برشمرد. و مسکونی مراكز برنامةبی واصولی  ایر تخریب سواحل و گسترش

تغییرات اقلیمای، نااام مالکیات اراضای، قاوانین و مادیریت مناابع توان كه می اراضی نقش دارنداین ری كارب

 (. 9غجدول گری محلّی را برشمرد های كشاورزی و البیهای دولت، ناام خرید و فروش زمینطبیعی، سیاست

 ،در ایان زمیناه است،ات اقلیمی تغییر ،ر در تغییر كاربری اراضیثّز عوامل مؤیکی ا ،طور كه اشاره شدهمان 

 تعرّقكه كمبود بارش، كمبود فشار بخار هوا، تشدید تبخیر و  (، نشان داد9914حقیقات بهمنش و همکاران غت

 ساتند؛خشک ایاران ههای تغییرات اقلیم نواحی نیمهین شاخصترمهمت و افزایش دمای هوا نسبت به بلندمدّ

ارش فصال پااییز مقدار ب مقابل،كمتر شده و در  ،تمدّه میانگین بلندش فصل بهار نسبت بمقدار بار ،همچنین

ی دماا و باارش نیاز در كااهش های حدّرسد كه افزایش شاخصبر این، به نار می افزون زیادتر گردیده است؛

 ساالة 19ی دماا و باارش هاای حادّبوده است. بررسای شااخص مؤثّررطوبت خاک و افزایش نیاز آبی گیاهان 

رونادی  ،دمااط متوسّا حاداقل و (، نشاان داد كاه 9951ط محمادی و تقاوی غاشناسی تهران توسّا ایستگاه هو

 تعارّقتعداد روزهای با دمای كمتر از صفر كاهش یافته است كه به تشدید تبخیر و  ،افزایشی داشته و در مقابل

متی و همکااران حشا پاژوهشكنناده اسات. نگاران ها بسایاردر خشکسالی ،ه این تغییراتالبتّ شود؛منجر می

هااوای پاانج ایسااتگاه  ساااالنة ط دمااایمتوسااّ  9951-9914خشکسااالی  ، نشااان داد كااه در دورة(ب 9911غ

ط متوسّا  ،گاراد افازایش و در مقابالساانتی درجة 9/9های جنوب استان كرمانشاه هواشناسی مشرف به جنگل

 .مواجه بودمتر كاهش میلی 9/59 با آنها ساالنةبارش 

 دراراضای نااام مالکیات  ،یطور كلّهبیکی دیگر از عوامل تغییر كاربری اراضی است.  ،ضیناام مالکیت ارا 

 ،هااها و اهداف دولتزیستی عشایر و روستاییان و تغییر سیاستع شرایط طبیعی، همدلیل وسعت، تنوّبه ،ایران

( باوده نبع امتیاز ویژه غرانتین مترمهم ،منابع سرزمین ،در طول تاریختر از سایر كشورهاست. مراتب پیچیدهبه

از اساالم تری پس گرفت و به شکل گستردهمی خاص قرار كه در زمان ساسانیان به طور عمده در اختیار طبقة

اقدام به فاروش  ،در مواقع بحرانی انماكح ،در دوران قاجاریه(. 9909كوب، غزرین باقی ماندخلفا در دست  ،نیز

وذ اساتثمار كشااورزان شادیدتر شاد و نفا ،به همین دلیل كردند؛ة نقدی میار و صاحبان سرمایها به تجّزمین

 (.  9911زاده، اربابان بیشتر گردید غلهاسانی

ین عوامال تغییار تارمهمنیز از جملاه  ناكارآمدی ناام اداری، مالی و قانونی همراهبه گسترش ناموزون مراكز شهری

عامل  بفروشی و بساز زمین، امتیازهای قانونی ایر هایفکیکت نشینی،بازی، حاشیهبورسكاربری اراضی هستند. 

(. 9950ند غپورمحماادی و همکاااران، هسااتپیرامااون شااهرها  باااارزش هااای كشاااورزیزمین اصاالی تخریااب

، در این تغییارات. است دهش اراضی كاربری تغییر شتاب موجب قانونی، هاینارسایی و مدیریتی هایناكارآمدی

 حوضاة 20 در مختلف تحقیقات ز و مناطق كوهستانی شدیدتر از گذشته است. نتایجهای آبخیحوضه سرشاخة

ناكارآمادی مادیریت اراضای،  دولتای، هاایسیاسات كاه داد نشان آسیا شرق جنوب كوهستانی نواحی آبخیز

تحمیال  و ناواحی ایان شادید كااربری تغییار موجاب ،باازار تقاضاای و تجمعیّا زیاد تراكم اقلیمی، تغییرات

 (.2991 ،2نگاسا ؛2995 همکاران، و 9والنتینغ ده استش خاک كیفیّت از جمله تغییرات منفی بعدی ایپیامده

2991.) 

                                                                                                                                                                                   
1- Valentin  

2- Negasa 
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 ماهوري ايرانهاشکال، عوامل و پيامدهاي تغيير واربري اراضو در مناطق ووه نانو و تپّ .7جدول 

 پيامدها عوامل ترديدي اشکال تغيير واربري رديف

9 

های جنگلی و تبدیل عرصه

 هایزمینبه مرتعی 
 كشاورزی

 كاارآزمودهناار و نیروی كارشناسای صااحب خأل -9

كالن مناابع طبیعای و ریزی سازی برنامهبرای تصمیم

روز نبودن به -9محدودیت منابع مالی؛  -2كشاورزی؛ 

های ناكارآمدی -4امکانات و تجهیزات ادارات اجرایی؛ 
 -1ازدیااد ساطح زیار كشات و  سیاسات -1قاانونی؛ 

 .ریگالبی

رفت منابع تشدید سیل، فرسایش و هدر -9

پیاماادهای ناشاای از آن غتغییاارات  آب و

هاای زایی و تشاکیل كاانوناقلیمی، بیابان

ها و شدن جنگلقطعهقطعه -2؛ گرد و ابار(
افازایش  -9؛ ع زیستیو كاهش تنوّ 9مراتع

خورده به خاک مساحت خاک لخت و شخم

 نخورده و دارای پوشش.دست

2 
خشکاندن  /خشکیدن
و تبدیل آن به  2چمنزارها

 های آبیزمین

 -9عادم نااارت و پاایش كاافی؛  -2خشکسالی؛  -9
 .یمحلّ با نفوذگری افراد البی

تخریااب  -2تشاادید فرسااایش خاااک؛  -9
تشادید  -9نادگان؛ زیستگاه جاانوران و پر

 .9های زیرزمینیآب سیل و كاهش ذخیرة

9 
ها به اراضی تاالب تبدیل

 كشاورزی

 -9عادم نااارت و پاایش كاافی؛  -2خشکسالی؛  -9

 .یمحلّ نفوذگری افراد البی

ی گارد و اباار؛ های محلّتشکیل كانون -9

خشاکی  -9تخریب زیستگاه جاانوران؛  -2

 .شدید در مقیاس میکروكلیما

4 
تبدیل حریم و بستر سیالبی 

 ها به اراضی آبیرودخانه

 -9عادم نااارت و پاایش كاافی؛  -2خشکسالی؛  -9

 .یمحلّ نفوذگری افراد البی

آلاااودگی مناااابع آب ساااطحی و گااال -9

تشاادید ساایل، تخریااب  -2زایاای؛ رسااوب

 جانوران غآبزیان و جانوران حاشیة زیستگاه

 .ها(رودخانه

1 

تغییر كاربری 

های دامنه و 4هاافکنهخروطم

ها و دار كوهستانشیب

 سواحل

 -9 عادم نااارت و پاایش كاافی؛ -2ونی؛ قان خأل -9

 .گریبیال

 -2های ویرانگر كوهستانی؛ تشدید سیل -9

 هااای كشاااورزیزمینگااذاری در رسااوب

هاااای خساااارات بااه راه -9 دساات؛پایین

 .روستایی

1 

گسترش نامتناسب و 

مراكز مسکونی و  برنامةبی

 صنعتی

هاای جااامع عادول از آمااایش سارزمین و برنامااه -9

 ریازی تقسایماتتغییرات بدون برنامه -2شهرسازی؛ 

 -9هاا باه شاهر(؛ كشوری غتبدیل روساتاها و بخاش

 .گری و ناكارآمدی ناام ساخت و ساز مسکنالبی

یاک آبای و  ة اراضی درجةكاهش سران -9
 -9آنهااا؛  ةیافتااهااای تکاماالمحااو خاااک

گساااترش نااااموزون شاااهرها و تحمیااال 

هااای خاادمات زیربنااایی شااهری و هزینااه

مقاباال ساایل، پااذیری بیشااتر در آساایب
 لرزه.مینسوزی و زآتش

 پيامدهاي تغيير واربري اراضو

د. در اینجاا باه تقسیم كار 1ایحوضهو بروندرون  توان به دو دستةربری اراضی را میپیامدهای منفی تغییر كا

 د:شوتغییر كاربری اراضی اشاره می ین پیامدهایترمهم

                                                                                                                                                                                   
لاه هاای محیطای از جمپذیری بیشاتر باه تنش( در كاهش تنوّع زیستی و آسیبForest and Range Fragmentationاین پدیده غ -9

 های جنگلی نقش مؤثّری دارد.تشدید خشکیدگی درختان و درختچه

 یچارابر  افزون گیاهی متراكم وجود دارند كههای با گونهی طبیعی خشک، چمنزارهاهای مناطق نیمهها و سرابمعموالً در اطرف چشمه -2

موجاب  ،تراكم پوشاش گیااهیو  توپوگرافیشرایط ل دلیبههمچنین  ؛وحش هستندی برای حیاتهای سنگین غگاو و گاومیش(، زیستگاهدام

 اند.شده های كشاورزیزمینا تبدیل به های زیبرخسارهی از این بخش قابل توجّه ،فانه در سالیان اخیرسّأند. متشوتعدیل جریان سیالبی می

سیالب دارناد كاه حاصال آن، تاأخیر در داشتن پوشش گیاهی متراكم و دائمی، نقش مهمّی در كاهش سرعت رواناب و  دلیلبهچمنزارها  -9

 جریان سیل و نفوذ آب در زمین است.

( جریانات مخرّب كوهستانی عمل كارده و در Buffer layerگیر غعنوان یک الیة ضربهها در حدّ فاصل كوهستان و دشت، بهافکنهمخروط -4

 شوند.های كوهستانی میعت جریان، موجب تعدیل سیلصورت عدم تخریب و داشتن پوشش گیاهی طبیعی، رسوبات را اخذ و با كاهش سر

5  - On-site & Off site Impacts 
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(. 9959زاده، ویاشنی است غدرخشک ایران در نواحی البرز و زاگرس ماری از مناطق نیمهتوجّهبخش قابل  

هساتند كاه  سیلت و رس زیادی مقدار حاوی ،زاگرس ندها و خاک حاصل از آنها در منطقةساز ،عنوان نمونهبه

زاده، نورمحمدی و حقایغ استآلودگی شدید منابع آب لغزش و گلو زمین خندقی فرسایشانحالل، ساز مینهز

 (.  9919 حیدزاده، و گر؛ نوحه2994

 ساازمان آماار بناابرین پیامد تغییر كااربری اراضای اسات. ترمهم ،ها و مراتعب و كاهش سطح جنگلتخری 

 میلیاون 5/54 حادود به 9952 درسال هکتار میلیون 19 از ایران مراتع مساحت ،آبخیزداری و مراتع ها،جنگل

 باه ترتیاب باه %2/42 و %9/99 از ترتیاببه ،طمتوسّ و خوب مراتع سطحو  یافتهكاهش  9919 سال در هکتار

افازایش ( 9919 ساالغ %11 حادود باه( 9952 سالغ %45 از فقیر مراتع ،مقابل دررسیده است.  %21 و 1/5%

، 9پاوراسات غبادری مجااز ظرفیت برابر 0/1بیش از  نیز مراتعبه  وابسته دام كه ستا حالی در این. استیافته 

2991  .) 

ی وارد نماوده كاه در نهایات آسیب جادّت خاک و كمیّ كیفیّتی به ، تغییر كاربری اراضباالبر موارد  افزون 
خااک باه مفهاوم اصالی  شاش ردةمساحت ایران دارای  %10حدود . دشومی شدید تغییرات اقلیمیمنجر به ت

هاای آبای و امااكن ه، بیابان، كویر، صخره، محیطسیستماتیک آن است و بقیه را اراضی متفرقه از جمله هزاردرّ
 %1/5میلیون هکتاار، معاادل  94، حدود 9959-9952بر اساس برآورد سال زراعی . دهندل میمسکونی تشکی

 متأسّافانه،(. 9959منی و ملکاوتی، حصاوالت زراعای و بااای باوده اسات غماؤاز مساحت ایاران زیار كشات م

گازارش فاائو  تخریب روزافزون آنها را فراهم نموده اسات. بناابر ،كشاورزی هایزمینبرداری ایر اصولی از بهره
های فرسایش، شاوری، كوبیادگی و آلاودگی های كشاورزی دچار آسیبزمین %99(، در مقیاس جهانی 2991غ

زایای از باین كشاورزی بار اثار خشکساالی و بیاباان هایزمینمیلیون هکتار از  92شیمیایی هستند و هرساله 
كشااورزی  هایزمیناز میلیون هکتار  5/1 اصولی موجب شور شدن های كشاورزی ایرتالیّفعّرود. در ایران می

 هساتندنیاز  مرباوط فرساایش هاایمحادودیت دارای ،شاوری از ایر میلیون هکتار آن به 4/9مراوب شده و 

 (.2991امام و همکاران، ؛ رفیع9110سیادت و همکاران،  ؛9959غبنایی، 
 ،سطح خااک لخاتمنجر به افزایش ضی تغییر كاربری ارار از تغییر كاربری اراضی است. ثّنیز متأمنابع آب  

رفت هادر ،شود كه حاصال آنمی ع زیستیكاهش تنوّ در پی آن،، ازدیاد ضریب رواناب و تعرّقتشدید تبخیر و 
د آن، موجاب عالوه بر تخریاب خااک و پیامادهای متعادّ ،زارهای زاگرس به دیممنابع آب است. تبدیل جنگل

با این وجود،  (.الف 9911غحشمتی و همکاران، شده است رواناب  دار نفوذپذیری و افزایش ضریبكاهش معنی

 موجب نگرانی كارشناسان است. افزایش مصارف زیااد آب در ،وری پایینمصرف آب در بخش كشاورزی با بهره
نهایت شور شدن اراضی آبی اسات در های زیرزمینی و ها و آبها، چشمهموجب كاهش آب رودخانه ،این بخش

   (.2991غفائو، 

 بحث
هم زدن تاوازن آب ، بارآن ، كااهش بارنادگی اسات كاه نتیجاةهای تغییرات اقلیمیین شاخصترمهمیکی از 

هایی پاس از خشاک شادن، شارایط الزم بارای ، چمنزار، تاالب و مصب است. چنین عارضهورودی به رودخانه
گیرناد. كااربری قارار مایهدف تغییار  سادگیبه ،شیب كم و خاک حاصلخیز دلیلبهشخم و كشت را داشته و 

تغییارات اقلایم و  باا زمانهم كه داد نشان دور از سنجش فنّ از استفاده با (،2990غ 2هوارد و ایاالنده مطالعات
                                                                                                                                                                                   
1- Badripour  

2- Ayanladea, & Howard  
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 خشاک شادن و فاراهم دلیلباه 2999 تاا 9150 های مصب نیجر طاینیمی از جنگل كمابیشبارش،  كاهش

 تر است. مراتب بحرانیخشک به، در مناطق نیمهوندشده است. این ر تبدیل كشاورزی به شخم، شرایط بودن

های جغرافیایی ها به سمت ارتفاعات و عرضبا كاهش بارش، افزایش دما و افزایش الات كربن آلی، جنگل 

خشاکیدگی  دیدةپفراگیری موجب  ،كاهش بارش و افزایش دماتداوم (. 2999، 9دارند غمندلسونگرایش باالتر 

اخاتالالت فیزیولويیاک خشکی موجب  ،خشک شدیدتر است. در این مناطقناطق نیمهده كه در مش 2هاجنگل

پذیر خواهند بود. ایان روناد سوزی آسیبها و آتشآفات و بیماری ةنسبت به حمل ،آن گیاهی شده و در نتیجة

ت مطالعاا (.2999و همکااران،  9ای ناشی از خشکسالی و تنش گرمایی اسات غآلاندر مقیاس جهانی و منطقه

های شدید و بسیار شدید در ایاران از جملاه اارب، ( نیز بیانگر وقوع خشکسالی9912بابایی فینی و علیجانی غ

 باشد. مؤثّرها و پوشش جنگلی های زیرزمینی، جریان رودخانهتواند بر آبشرق است كه میوب شرق و جن

های جنگلی را سایر گونه %29ط و های جنگلی بلوگونه %59 یافته و زاگرس شیوعهای در جنگل ،این روند 

گیاهاان در  آبی نیاز تشدید (.9911میرزایی، ؛ 2992خلیانی و همکاران،  هناره آزاده است غثیر قرار دادأتحت ت

 خشاکیدگی . تشدید(2992 همکاران، و اباحسینغد شواس میهای حسّموجب كاهش گونه ،شرایط خشکسالی

 بخاش باه خساارات ،. در نهایات(2999 همکاران، و ملکیانغدهد با تداوم خشکسالی ر  می هاجنگل مضاعف

 اقلیمای تغییرات ردیگ ابعاد نیز( 2999 برنیر، و پاركسغ اقتصادی خسارات و كربن برسو در وقفه گردشگری،

 .هستند

هاای اقتصاادی و زیانشده و  ع و گستردهمتنوّ ،پیامدهای تغییر كاربری اراضی ،در شرایط تغییرات اقلیمی 

كنترل تغییر كاربری اراضی باا رویکارد حفاظات از  ،. به همین دلیلبار خواهند آورده زایی را ببحرانتماعی اج

برای تولید ااذای ساالم و پایاداری  1هانهاده غبا محوریت مصرف بهینة 4منابع طبعیی و اعمال كشاورزی دقیق

در برخای كشاورها نیاز ی راگیار شاده و حتّارفتاه فرفته ،هاها هستند. این تالشمنابع تولید( محور این تالش

هاا باه هماراه داشاته اسات غفاائو، كشاورزی پایدار، تناسب اراضی و حفاظت از جنگل دستاوردهایی در زمینة

   (.2999، 1؛ المبین و میفرویدت2999

 ع ينتیکایتناوّ %01حادود ع زیستی است. كاهش تنوّ ،ای تغییر كاربری اراضیحوضهین پیامد درونترمهم 

از  2991آن تاا ساال  %90تاا  %91 محصوالت زراعی بر اثر اصال  نباتات و اصال  نژاد جانوران از بین رفتاه و

هازار هکتاار در ساال  999 ،پایش های زاگرس در دو دهاةجنگلتخریب (. 2994، 0بین خواهد رفت غتوماس

؛ قیطاوری و 9909فتااحی، باازده تبادیل شاده اسات غزار كامبرآورد شده است كه بخش زیادی از آن به دیم

اناد كاه بر روی ساازندهای ماارنی قارار گرفتاه ها،این زمین (.ب 9911حشمتی و همکاران،  ؛9911همکاران، 

 منطقة در آنها از حاصل خاک و سازندهایی چنین سازند االب هایكانی از یکی عنوانبه كانی رسی اسمکتیت

 %99 تاا آب جاذب باا ،كاانی این(. الف 9299همکاران،  ؛ حشمتی و1299 همکاران، و 5اولیاییغ است زاگرس

 هایفرساایش مرحلة اوّلین عنوانبه واگرایی پدیدة نیز و لغزش خزش، در دلیل، همین به و یافته حجم افزایش

                                                                                                                                                                                   
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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 .  الف( 2999حشمتی و همکاران، غ دارد كلیدی در این مناطق نقش خندقی و تونلی

نقاش  ،كننده است. دلیل این امرنگران ،تغییر كاربری اراضی ناشی از كاهش پوشش گیاهی و تخریب خاک 

منابع آب و كربن  دلیل نقش آن در ذخیرة، بهحفاظت خاکكلیدی روابط متقابل پوشش گیاهی و خاک است. 

 .عامال حفاظات خااک نیاز پوشاش گیااهی اساتین ترمهمت بیشتری دارد و یّاهمّ ،ع زیستیآلی و حفظ تنوّ

 صاورت الیاةهپوشاش آن بچندین نقش كلیادی دارد: تااج ،ارتباط با حفاظت خاک پوشش گیاهی طبیعی در

جریانات ساطحی را كااهش  سرعت ،گیاهان ان و سطح خاک است؛ ساقةمحافظ بین قدرت تخریبی قطرات بار

موجب پایداری و تخلخال خااک شاده؛ منباع  ،ات خاک و ایجاد منافذ در آنبا جذب ذرّ ،ایریشه داده؛ شبکة

، 9ی دارد غهاوک و ساندروکتاوجّهقابال  ب كاربن نقاشلی و حاصلخیزی خاک بوده و در رساوآ ةمادّ ،اصلی

( 2991غفاائو،  «2گاه اصلی مقابله با تغییرات اقلیمخاک؛ تکیه»سال فائو با عنوان  شعار ،به همین دلیل (.2990

های شدیدی به آسیب ،اضیتغییر كاربری ار ،و محور اصلی همایش جهانی خاک آن سازمان است. با این وجود

غسنگ ماادر(  9عوامل درونی بازتابی از ،های خاکویژگی ،یطور كلّهد. بكنمنابع خاک در ابعاد مختلف وارد می

هاا، های بیرونی از قبیل كربن آلی، توزیع و پایداری خاكدانهویژگی ،ولممعبه طور یا محیطی است.  4و بیرونی

؛ قیطاوری و 2992ثیر مدیریت و كاربری است غحشامتی و همکااران، تأ ، تحتپذیریعناصر اذایی و فرسایش

(. بر اساس نتایج تحقیقات مختلاف در جهاان و از جملاه ایاران، 9912؛ حشمتی و همکاران، 2992همکاران، 

 ، باعث كاهش شادید كاربن آلای، ذخیارةكشاورزی و شخم نامناسب هاینیها و مراتع به زمرگرداندن جنگلب

: محماد و 2991د غلال شاوپذیری خاک مایراه تشدید فرساشهمر اذایی و عملکرد محصول به، عناصرطوبت

 .  (2990، ؛ پرویزی و همکاران2991، حشمتی؛ پرویزی و 2999آدم، 

این  نشان داد كه معموالً 1آمارزمین با فنّ ،مکانی آنها برداری خاک و تجزیةبر اساس نمونهمطالعات سالیان  

را دارناد غحشامتی و همکااران،  1متاثر از تغییر كاربری بوده و بیشترین تغییرات مکانی تشدّبه ،هااین ویژگی

، بدترین حالت این روناد شخم موازی شیب دنبال آن،بهبازده و زار كم(. برگرداندن اراضی جنگلی به دیم2991

پاذیری شادید را باه شكربن آلی خاک را از بین بارده و فرساای ،داریطور معنیهزاگرس است كه ب در منطقة

برابار افازایش یافات  9دنبال دارد كه مقدار فرسایش و كاربن و عناصار ااذایی ازت، فسافر و پتاسایم آن تاا 

 هاایزمیندر  ،(. این روناد2991 : حشمتی و همکاران،2992اران، و همک 0سون؛ 2992غحشمتی و همکاران، 

تار اسات. تشادید فرساایش و مراتاب بحرانایبرز( بههایی از الماهوری زاگرس و بخشهمارنی غاالب اراضی تپّ

تان در  24تاا  29زارهای حاصل از تغییر كاربری جنگال و مرتاع اراضای ماارنی زاگارس گذاری در دیمرسوب

؛ شاهبازی و 9951نیاا و همکااران، لغزش است غفای همراه گسترش شدید فرسایش خندقی و زمینهکتار به

 (.  2990همکاران، 

تشادید اراضی در شرایط خشکسالی و كاهش رطوبت خاک به شکل بحرانی فراگیرتر شاده و تغییر كاربری  

نار  فرساایش خااک در  بار دارد.را نیز در به پشت سدهای بزرگ حمل رسوب و شوری خاکفرسایش بادی، 

مارز مقدار فرسایش آبای باه  ،یطور كلّبه(. 2994ی و همکاران، دغكلیشا ط جهانی استایران چهار برابر متوسّ

                                                                                                                                                                                   
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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میلیاون هکتاار از ناواحی مركازی در  41و حادود ( 2991غنصرتی،  میلیارد تن در سال رسیده 2 ةكنندنگران

   (.2991غآذربار و همکاران،  گرددمعرض فرسایش بادی است كه بخشی از آن به عوامل انسانی برمی

كااهش ل اسات. مّا، قابل تأآب و منابع كشاورزی هایزمین كیفیّتبار تغییر كاربری اراضی بر ثیرات زیانتأ 

نشاان  ،(الف 9911هاست. مطالعات حشمتی و همکاران غخاک كیفیّتین شاخص افت ترمهم ،كربن آلی خاک

شناسای و اقلیمای، كاربن آلای خااک ساطحی اراضای كشااورزی داد كه در شرایط مساوری توپوگرافی، زمین

به نصف كاهش یافت. مصاحبه باا  ،های مجاورنگلنسبت به مراتع و ج ،دلیل شخم و سوزاندن بقایای گیاهیبه

رویاة كودهاای داد كه شاخم نامناساب، مصارف بایصین كشاورزی و منابع طبیعی نشان كارشناسان و متخصّ

زاگارس  سه شکل تخریب اراضی كشاورزی منطقة عنوانبه ،های مجاوراراضی دیم در جنگل شیمیایی و توسعة

 ویژهباه با شخم الط، ،(. تشدید این روند9912؛ قیطوری و همکاران، ب 2999بیان شد غحشمتی و همکاران، 

باه  ااذاییعناصار افزایش ضریب رواناب، فرسایش خاک و حمال كاربن آلای و موجب  9دارگاوآهن برگردانبا 

از كشااورزی  پایشتاا (. 2995و لال،  9بلنکاو؛ 2991، 2غمورگاانشود میدامنه و سیستم زهکش دست پایین

اداماه داشات و  ،4شد و آیاش و كشات مخلاوطی گیاهی و فضوالت دامی به خاک برگردانده میصنعتی، بقایا

و همکااران،  1محیطی و بهداشتی كنونی را نداشات غتاورنربار زیستكشاورزی و محصوالت آن پیامدهای زیان

2995). 

آلودگی منابع آب  بهمنجر  ،های كشاورزیفعّالیّتاز ناشی  مصرف زیاد سموم و كودهای شیمیایی ،از سویی 

، تخلخال زیااد دلیلباهمناطق آهکی غاالب نقاط ایران( كه در  شوددست میزیرزمینی و شبکة زهکشی پایین

كننادگان آنهاا نیاز سارایت مصرفها و در نهایت به آبزیان از جمله ماهی ،آلودگی این منابع آبشدیدتر است. 

میلیاارد نفار باا كمباود شادید آب مواجاه  5/9بایش از  ،2921های فائو تا ساال بینی. بر اساس پیشندكمی

آلودگی منابع آب سطحی نیاز بار  آبی قرار خواهند گرفت.ت كمم مردم جهان نیز در وضعیّخواهند شد و دوسوّ

شایارهای ماوازی  ،هاای پااییزهاز بارنادگیاست. مطالعات نشان داد كه پس  توجّهاثر عملیات كشاورزی قابل 

آلای و عناصار ااذایی باا  هماراه ماوادّزارهاا باهخاک دیم ات جداشدةایجاد شده و ذرّ شیب در راستای شخم

ر باه جان، م1آلودگی بر كلّ افزونند كه شوها میرودخانه ،نهایتدز جایی وارد سیستم زهکشی و هبیشترین جاب

 (.  2999همکاران،  1؛ جبرو2991و همکاران،  5شود غتنسینکونیز می 0پروردگیبه پدیدة

تمركز ازت و فسفر را در روانااب شادیدتر  ،مراتب شدیدتر است و شخمدار بهزارهای شیبدر دیم ،ین روندا 

(. الاات رساوبات و 2991و همکاران،  99؛ بچمن2995؛ ماركر و همکاران، 2990و همکاران،  99كند غبرتولمی

                                                                                                                                                                                   
1  - Moldboard Plow 
2  - Morgan 

3  - Blanco 

4- Intercropping  

5- Turner 

6- Water Turbidity  

های كشاورزی است كاه ماازاد آن غاز ( نتیجة مصرف زیاد و ایر اصولی كودها و سموم شیمیایی در زمینEutrophicationپروردگی غهب -0

هاا و كااهش الاات ها شده و منجر باه رشاد زیااد جلبکها و تاالبجمله ازت و فسفر( از طریق رواناب و فرسایش خاک وارد منابع رودخانه

ویژه عناصر سنگین و تركیبات نیترات تر و در نهایت، مسمومیت منابع آب بهپیامدهای بعدی آن، كاهش آبزیان بزرگ شود كهاكسیژن آب می
 خواهد بود.

8- Tanasienko 

9- Jabro 

10- Bertol 

11- Bechmann  
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 ةهای تصافیآب و هزینه كیفیّت بر كاهش افزون ،آلودگی منابع آب ناشی از تغییر كاربری و شخم نامناسبگل

ی برای كنتارل توجّهموجب تخصیص اعتبارات قابل  ،این روندشود. آن، موجب كاهش عمر مفید سدها نیز می

 د. شوة سدها میرسوب و حفظ ظرفیت ذخیر

باا . اساتابعاد دیگر تغییار كااربری اراضای  ،قانونیهای و نارسایی ناكارآمدی ناام اداریمالکیت اراضی و  

های كشاورزی و مشخّص نبودن مرز آن با اراضی ملّی، زمینة تخریاب اجرای اصالحات ارضی، مشاع بودن زمین

د ین عامال شهرنشاینی و توساعة شاهرها شاتارمهم ،. اصالحات ارضای همچناینشد هازمینو تغییر كاربری 

ی از مشاکالت در ایان مشاع بودن مالکیت اراضای همچناان یکا ،در شرایط كنونی نیز (.229: 9900غاعتماد، 

ای از مجموعاه ،9949 دهاة شهر تادهد كه اسالم(، نشان می9919ان غاحمد و همکارمطالعات پورزمینه است. 

 و تارینمهام به ،تهران شهر نفوذ حوزة در قرارگیری ت حدود هزار نفر بوده است كه بر اثرشش روستا با جمعیّ

 910، باه 9911هزار نفر در سال  19وری كه جمعیّت آن، از طبهشد،  تبدیل مهاجران جذب كانون ترینبزرگ

 رسید. 9951هزار نفر در سال 

هاای كشااورزی اطاراف زمینترین (، میزان تغییر كاربری مراوب9959منی و ملکوتی غبر اساس برآورد مؤ 

و  499، 119 ،119، 019، 9909ترتیب ، باهو تبریاز اصفهان، كرج، مشهد، اهاواز، شایرازشهرهای تهران، كالن

غتاا قارن گذشاته نایم، برآورد شده كه طای همچنین هکتار در سال(؛ 4999 سال است غحدودهکتار در  929

شاهر ورزی بر اثر گسترش افقای هفات كاالنكشا هایزمینهزار هکتار از  909به  نزدیک ،(9959قبل از سال 

ت شاهرها، كااهش سارانة زماین از بین رفته است. حاصل گسترش سریع فضاای پیراماونی و جمعیّا یادشده،

منی مؤكاهش داده است غ 9959هکتار در سال  91/9به  9941هکتار در سال  1/9از را كشاورزی است كه آن 

 (.9959 و ملکوتی،

لوم آبخیزداری، جنگال، مرتاع، نار عو صاحب كارآزمودهوجود مركز راهبردی و برخوردار از تیم كارشناسی  

هاای ناماهن و آیایننویس قاوانیبرای بهبود ناام اداری و تدوین پیش ،و مدیریتزیست، جغرافیا، حقوق محیط

هاای ناشای از تغییارات بر بحران پیروز شدنی و اراضی ملّ حفظبا رویکرد مدیریت كارآمد و  ،اجرایی مورد نیاز

ات اجرایی در ساطح تقویت ادار ،ها( الزم است. در این راستازایی، گرد و ابار، خشکیدگی جنگلاقلیمی غبیابان

منااور حفاظات از باه ،موقاعها و پایش میدانی مساتمر و باهسوزیموقع آتشبرای مهار به ،بخش و شهرستان

 است.  آشکاریک نارسایی  ،فاتمنابع طبیعی و كنترل تخلّ

ای خودرو مناساب، حقاوق و مزایا ت امر این است كه ادارات اجرایی مورد اشاره با كمبود شدید نیرو،واقعیّ 

زنای ها و مراتاع، گشاتسوزی جنگلبرای مهار آتش ،نمونه عنوانبه و تجهیزات مورد نیاز مواجه هستند؛فی اك

فین هم به نیروی كافی نیاز بوده و هم امکاناات و تجهیازات های منابع طبیعی و تعقیب متخلّمستمر در عرصه

روری زیاادی در ساتاد ادارات كال االاب ایار ضاد و در مقابل، دفاتر و ادارات متعدّالزم دارد. مناسب و كافی 

، صارف وجود آمده كه بخش زیادی از اعتبارات و مناابع درآمادیهل بمجلّ و گاه های حجیمهمراه ساختمانبه

ادارات مارتبط باا مناابع طبیعای،  ریاسات و مادیر كالّ ، حاوزةمعماولطور باهد. شاوهزینة این ساتادها مای

د های مختلف، خودرو كاافی و مناساب، نیروهاای خادماتی متعادّل از معاونتزیست و كشاورزی متشکّمحیط

ل و برخاوردار از خدمت، نگهبان(، فضاای اداری مجلّا آبدارچی، مأمور خرید، رانندة آمادة غرئیس دفتر، منشی،

 امکانات هستند. 

ل قاوانین و نیازهاای تحاوّین ترمهمها( از آور، شفاف، جامع و با حداقل مستثنیات غتبصرهوضع قوانین الزام 
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اناد و ها تغییر یافتهبرنامهدر طول زمان به نفع سایر اهداف و  ،راترات منابع طبیعی است. این قوانین و مقرّمقرّ

چهاار غبنادهای الاف و ب( و پانج  تصاویب ماوادّ ،لاین ایان اقاداماتاناد. اوّتغییر كااربری باوده بیشتر زمینة

ارضای را به نفع قاانون اصاالحات  درختبیتغییر مراتع  راتع است كه زمینةها و مشدن جنگلیملّ نامةتصویب

یک قانون حفاظات  ةزمان مادّیک و دو قانون مورد اشاره بود. هم موادّ مخالفد. این تغییر تا حدودی فراهم كر

، افیت الزمد و عادم شافمتعادّ هاایریفداشتن تع دلیلبه( 21/1/41ب ها و مراتع غمصوّبرداری از جنگلو بهره

بین تعاریف اراضای ماوات باا مرتاع، حاریم رودخاناه باا ، طورهمین های مختلف را فراهم نمود.برداشت زمینة

تاداخل وجاود دارد. احیاء اراضای  خشک با قوانین مربوط به واگذاری وویژه در مناطق نیمهی مستحدثه بهاراض

دو  ، بار اسااس تبصارةهمچناین وجود آورده اسات؛هرا بها و مراتع تغییر كاربری حریم رودخانه ، زمینةاین امر

مجلاس شاورای اساالمی(  22/1/9910ب كشاور غمصاوّ جنگلی ذخائر و طبیعی منابع از حمایت و حفظ قانون

 ها و مراتع گسترش یافت. ی شدن جنگلیک قانون ملّ ةمادّهای تبصره

مجلاس شاورای اساالمی  91/1/9951ب مصاوّ «وری بخش كشاورزی و منابع طبیعایافزایش بهره»قانون  

 99 ناماة اجرایای ماادّة( و نیز آیین991151غبه شمارة  29/4/9951نامة اجرایی ( و آئین92119/944ة غشمار

بر این پیچیدگی افزوده اسات كاه  ،( نیز22/1/9914ها و مراتع غبرداری از جنگلاصالحی قانون حفاظت و بهره

را فاراهم اراضی تغییر كاربری  زمینةو كند شده را محدود میفی تصرّملّ نوعی خلع ید اراضیرسد بهنار میبه

  .نمایدمی

 گيريننيجه
 در بااد وزش و باارش زماان در تنااوبباه( ابار و گردغ ریزگرد و سیل كه است داده نشان اخیر سالیان ةتجرب

 گویاایی شااخص خود این. شودمی ودهافز آنها تشدّ و دامنه بر ،روزروزبه و دهدمی ر  ایران هایناستا بیشتر

 و كشااورزی اصالی چاالش ،اراضای كااربری تغییار ،دلیال هماین باه. است اراضی كاربری تغییر پیامدهای از

 هاایبحاران شاکل باه هااچاالش ایان بادون شاک ،فعلای روناد اداماة صورت در و است پایدار زیستمحیط

 آب، مناابع شادید كمباود قبیال از تاریملماوس کالاش به ریزگرد و سیل از فراتر تریگسترده محیطیزیست

 زنادگی تاداوم ،بناابراین ؛شاد خواهد پدیدار اقتصادی هنگفت خسارات و مهاجرت زایی،بیابان دامنة گسترش

 و یملّا میاراث حفاظت برای آموزشی و تحقیقاتی مدیریتی، قانونی، اداری، ساختار در بنیادین لیتحوّ به منوط

 واریازه، آبشاار، اار،غ كوهستانی هایهرخسار آبشارها، سواحل، ها،رودخانه حریم مراتع، ها،جنگل یعنی همگانی

ژه ویاآب، باه منابع از برداریكشاورزی و بهره فعلی روند از گذار نیز و بیابانی خاصّ هایعارضه و( افکنهمخروط

 .است در شرایط تغییرات اقلیمی زمانه

مناساب از  اساتفادةع زیستی، كنتارل تغییار كااربری اراضای و تنوّ حفظبدون  ،بر خشکسالی بدون شک البه

خود مستلزم اصال  و تجدیادنار در  به نوبة به این محورها نیز دستیابیر نخواهد بود. میسّهای سطحی رواناب

. (2990، 9غماداناست اداری و مالی ات اصالحهمراه برداری از منابع آب بهو بهره پروری، دامیزراعهای تالیّفعّ

 تغییر كاربری اراضی ایران به شر  زیر خواهد بود: ،بار فعلیبرخی راهکارهای ضروری برای كنترل روند اسف

 صاحبان ایده و برناماه كارآزموده، مجریان اجرایی ناران دانشگاهیمناور دعوت از صاحبتشکیل ستادی به ،

مناور اصال  ساختارهای اداری، ماالی و ت بههای كشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا، حقوق و مدیریدر بخش

 زیست با رویکرد مدیریت جامع و تقویت سااختارهای اجرایایقانونی بخش كشاورزی، منابع طبیعی و محیط
                                                                                                                                                                                   
1- Madan  
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، قاانون مورد بررسی و اصال  قارار گیارد. ایان( 9نگارغكاداستر دالزم است قانون ح ،عنوان نمونهبه مورد نیاز؛

ق مساتلزم اصاال  و تحقّا ،رسادا باه ناار مایامّا یاک و تحدیاد اراضای اسات؛گامی اساسی در زمیناة تفک

 اساالمی شاورای مجلاس تصاویب به 92/99/19 در تبصره 99 و همادّ 29 در باال هایی است. قانونشرطپیش

. دشا اباال  قضاائیه ةقوّ سوی از 22/9/11 تاریخ در تبصره 91 و همادّ 91 در نیز آن اجرایی نامةآیین و رسید

ص بودن چگاونگی و نامشخّ 94 ةمادّ 9 تبصرة در حلراه عدم د،متعدّ هایتبصره ،مشکالت این قانون از ییک

 پاذیر نخواهاد باود؛ابع طبیعی امکانزمانی پنج ساله است كه بدون همکاری ادارات من بازة در 9 مادة قتحقّ

 و كشااوری اراضایغ مساتثنیات و (مراتاع و هاجنگل ویژهبهغ یملّ اراضی تفکیک مبنایاست الزم  ،همچنین

در  كشاور آبخیازداری و مراتاع هاا،جنگال باشد كه توسط سازمان یملّ اراضی هایهمان نقشه ،(مستحدثات

 مرتعای، جنگلای، هاایعرصه از هریک مرز ،هانقشه این در. ه شده استهای ثبتی تهیّمقیاس هریک از پالک

 یکایآیناد. باه حسااب می ماندگاری و ارزشمند اسناد و شده صمشخّ دقیق طورهب ،مستحدثات و كشاورزی

 اراضای واگاذاری كشااورزی، هاایزمین مالکیت بودن مشاع ،حد نگار قانون اجرای موانع و مشکالت دیگر از

بارای یاک  مسااحت حداقل ابتدا است الزم ،بنابراین ؛است كشاورزی اراضی فروش و روند فعلی خرید و یملّ

 ایاران منطقاة سه برای با ( و دیم آبی، شکل سه غدر مفروزه مالکیت سند از داربرخور كشاورزی زمینقطعه 

هاای مادیریت تاا مبناای برناماه شاود صمشاخّ( خشک نواحی و زاگرس و البرز خشکنیمه نواحی شمال،غ

باا  سارزمین آمایش هاینقشه همچنین الزم است تکلیف ؛باشد حد نگارسند سازی اراضی و مزرعه، یکپارچه

  شود. صمشخّ موازی( نیز ها و مواردحد نگار غمغایرت انونق

 یاهاجریان آوری و ذخیارة، جماعتعارّقوهوایی در راستای كاهش تبخیر و با تغییرات آب 2سازگاری رویکرد 

 ویژهباهآالت سانگین، جایی خاک و حداقل كاربرد ماشاینهآوری رواناب، عدم جابهای جمعسطحی با سامانه

 آبیااری آب، نفاوذ بارای بااران آبگیار ساطو  از اساتفاده .زیساتی عتنوّ حفظع طبیعی و های منابدر عرصه

 همکااران، و رحماان ؛9911همکااران،  و حشامتیغ اسات هااجنگال خشکیدگی با مقابله و بااات، تکمیلی

 ؛(2994

  و كشااورزی و جاایگزینی آن باا شاخم حفااظتی  هایزمین هاییکی از معضل عنوانبهاصال  شخم موجود

دار پایاداری منجر به افزایش معنای ،های درشتشخم حفاظتی با افزایش كربن آلی و خاكدانهشخم حداقل. 

؛ 9911؛ قیطاوری و همکااران، 1199و همکااران،  عبادالملکی قاسامیشاود غخاک و عملکرد محصاول مای

ساطح خااک تاا  دیل دمای هوایی منجر به تعورزی( حتّخاک(. شخم صفر غبی2991و همکاران،  9كریتندن

 (؛2994، 4گردد غمورلوگراد نیز میسانتی دو درجة

  ت كشااورزی به مناور تولید محصوال 1های كشاورزینهاده بر مبنای مصرف بهینة« كشاورزی دقیق»راهکار

بوده و مساتلزم وضاع  در حال گسترش ،كننده. این كاراقتصادی برای تولیدزیست و سالم و سازگار با محیط

اورزی و پاایش مساتمر مازارع كشا ة نقشاةدن تمهیدات از جمله آزمایشاگاه، تهیّاكرآور و فراهم مقوانین الزا

 علمی آنهاست.

                                                                                                                                                                                   
1- Cadaster 

2- Adaptation approach  

3- Crittenden  

4- Morello  

5  - Agricultural Inputs Management  
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 نابعم
 تهران.  ،، انتشارات آگاهشهرنرينو در ايران( 9900اعتماد، گیتی غ

هاي جغرافياي پهوهش ت ایران،مدّهای بلند( تحلیل فضایی خشکسالی9912علیجانی، بهلول غ ؛السلمهامبابایی فینی، 

 .  9-92(، صص 9غ 41، طبيعو

الت ناوين در شناواايو، هااي اياران؛ تحاوّخا  های ایران،( منابع و استعداد خاک9959بنایی، محمد حسین غ

 ،ملکاوتیمحماد جعفار باوردی؛  بایمحمد ؛ منیمؤعزیز  محمدحسین بنایی؛ :تدوین ،برداريمديريت و بهره

 .919-292 .صص سنا، تهران،انتشارات 

-( اثر تغییر اقلیم بر تبخیار9914خلیلی، كیوان غ ؛رضایی، حسین بهمنش، جواد؛ آزاد طالتپه، نسرین؛ منتصری، مجید؛

(، 2غ 21 ،)دانش وراورزي( وخا دانش شبمرجع، كمبود بارندگی و كمبود فشار بخار هوا در ارومیه.  تعرّق

 .  01-19صص. 

 مطالعات ،اسالمشاهر شهر در اراضی كاربری تغییر و مهاجرت (9919غ زیبا ،پرنون ؛فرانک الدینی،سیف احمد؛ پوراحمد،

 .999-912(، صص. 1غ 2 ،خرک جغرافيايو مناطق

كالبادی شاهر زنجاان باا  - ارزیابی گسترش فضایی( 9950اصغری زمانی، اكبر غ ورمحمدی، محمدرضا؛ جمالی، فیروز؛پ

، (49غ 19، ويجغرافياا هااي پهوهش (،9101-2991غ 9911-9955 دورة طیتأكید بر تغییر كاربری زمین 

 .  21-41صص.

 ثیرأ( تا9912مانی، حساین غیسل ؛شیخویسی، مراد شهبازی، خسرو؛ی؛ ییحپرویزی،  حشمتی، مسیب؛ قیطوری، محمد؛

 كرمانشاااه، اسااتان ماارک آبخیااز ةحااوز در خاااک آلاای كااربن و خاكدانااه پایااداری باار اراضاای كاااربری تغییاار

 .گنبد طبيعو، دانرگاه منابع مديريت وملّ همايش ليناوّمقاالت مجموعه

ساطو  نقاش  (الف 9911خدری، محمود غحشمتی، مسیب، قیطوری، محمد، پرویزی، یحیی، شیخویسی، مجید و عرب

انجمن واطوح  باران، شبگير وطوح هايوامانه همايش پنجمين خشکیدگی بلوط، كاهش آبگیر باران در

 .9-91صص. ، شبگير باران

پیامادهای تبادیل ( ب 9911غ خدری، محمود، پیروان، حمیدرضا؛ باقریان، رضاسیب؛ قیطوری، محمد؛ عربحشمتی، م

 4 ،يزداريو تووعه شبخ جيترو ،كیفیت خاک در حوزه مرک استان كرمانشااه های زاگرس به دیمزار برجنگل
 .9-5(، صص. 94غ

ناژاد، پیاروزی ، حساین؛مانییسال یسی، مراد؛شمتی، مسیب؛ قیطوری، محمد؛ پرویزی، یحیی؛ احمدی، محمد؛ شیخوح

 ( ارزیاابیالاف 9911شاکوه، ارساالن غمحمدی ؛شادمانی، علیرضا خدری، محمود؛ حسینی، مجید؛عرب نوشین؛

 اساتان در زاگارس هاایجنگال در ساطح پوشاش و رطوبات ذخیارة بر قرق و رواناب آوریجمع سامانة اثرات

 .11-994(، صص. 49غ 92، اناير شبخيزداري مهندوو و علوم كرمانشاه،

مقابلاه باا ( ب 9911حساینی، مجیاد غ ؛خادری، محماودعارب طوری، محماد؛ شیخویسای، ماراد؛قی ؛حشمتی، مسیب

منااور مادیریت آوری آب بااران و حفاظ رطوبات خااک باههای زاگرس با رویکردهای جمعخشکیدگی جنگل

 .921-949صص. ، (29غ 1 ،جغرافيا و مخاطرات محيطو ،پیامدهای محیط زیستی آن

 و ماديريت شناواايو، در ناوين التتحاوّ اياران؛ هاايخاا  ،ایاران شناسایزمین (9959علی غ زاده،درویش

انتشارات سانا،  ،بوردی؛ محمد جعفر ملکوتی تدوین: محمدحسین بنایی؛ عزیز مؤمنی؛ محمد بای ،برداريبهره

 .  1-29 صص.تهران، 

 انتشارات امیركبیر، تهران. ران بعداز از اوالم،تاريخ اي( 9909كوب، عبدالحسین غرزرین

 ساةسّمؤ انتشاارات ،شنهاا تخرياب عوامال ينترمهم و زاگرس بلوط هايجنگل برروو (9909محماد غ فتاحی،
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 .تهران .مراتع كشور و هاجنگل تحقیقات

ند ماارنی نادی سااز( بررسای فرساایش آبک9951قدوسی، جماال غ ؛احمدی، حسن نیا، سادات؛ حشمتی، مسیب؛فی 

 .92-49، صص. (04غ 29، پهوهش وازندگو در منابع طبيعو آااجاری در منطقة قصرشیرین،

های مختلاف خااكورزی بررسی تأثیر روش( 9911بهمنیار، محمدعلی غ ؛سپانلو، مهدی قاجار عبدالملکی، یداهلل؛ قاسمی

 .991-929 ، صص.(9غ 21 ،علوم خا  و شب() خا هاي پهوهش ،بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک
 و خااک آلای كاربن تغییارات بار مراتاع مادیریت ( تاأثیر9912پرویازی، یحیای غ ؛حشمتی، مسایب محمد؛ قیطوری،

(، صاص. الاف 9غ 20، (شب و خاا  علاوم) خا  هايپهوهش ،كرمانشااه استان منطقة چهار در هاخاكدانه

910-941. 

 در اراضاو وااربري تغييارات رونديابو( 9919 غرخشان، شهال ؛پرویزی، یحیی ؛حشمتی، مسیب ؛محمد قیطوری،

 .پژوه، اصفهاندانش ، پژوهشگاهورمانراه اونان مر  شبخيز حوزة
 از مختلاف هاایبارداریبهره كارایی مقایسة (9911غ محمد احمدی، مسیب؛ حشمتی، یحیی؛ پرویزی، محمد؛ قیطوری،

 .44-19(، صص. 9غ 21 ايران ابانبي و مرتع تحقيقات كرمانشاه، استان در كربن ترسیب بر مراتع

 شیراز. ،انتشارات نوید ،الت اجنماعو در رووناهاي ايرانتحوّ( 9911زاده، عبدلعلی غلهاسانی

 95 ،ياايوغرافي جهاپهوهش ،دما و بارش در تهران یحدّ یهاشاخص ( روند9951تقوی، فرحناز غ ی، حسین؛دمحم

 .919-902صص.  ،(9غ

 الت نوين در شناوايو،هاي ايران؛ تحوّخا  ،ت كشاورزی ایاران( وضعی9959ّجعفر غ ملکوتی، محمد منی، عزیر؛مؤ

 ،بوردی؛ محماد جعفار ملکاوتی تدوین: محمدحسین بنایی؛ عزیز مؤمنی؛ محمد بای برداري،مديريت و بهره

 .02-51 .صصانتشارات سنا، تهران، 

 و حمایات حفاظات دفتر كلّ مدیر از نقل به ایسنا ،زاگرس هايجنگل خرکيدگو پديدة. (9911غ حسین میرزایی،

 http://www.isna.ir/news/930 ،ورور شبخيزداري و مراتع ها،جنگل وازمان

 مطالعاةغ خنادقی مناطق مورفومتری و شیمیایی - فیزیک خصوصیات مطالعة (9919غ مریم حیدرزاده، ؛احمد گر،نوحه

 .21-91، صص. 9 ،محيطو فروايش هايپهوهش ،هرمزگان استان گزیر منطقة: موردی
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