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عادل جلیلی ،استاد پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکJalili@rifr-ac.ir :

تغيير كاربري اراضي كشاورزي ،تهديدی جدي برای
امنيت غذايي كشور
بزرگ ترين دغدغه در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،پديده تغيير كاربري عرصههاي
طبيعي كشور است كه همه روزه در رويشگاههاي جنگلي ،مرتعي و بيابانهاي كشور رخ
ميدهد .اين پدیده در قالب اكتشاف معادن ،توسعه اراضي كشاورزي بهویژه ديمزارها ،گسترش
حريم شهرها و روستاها ،احداث پاركها و شهركهاي صنعتي ،توسعه زيرساختها و غیره
در حال وقوع است و هيچ پاياني هم بر آن متصور نيست .متأسفانه در دو دهه اخير و بهطور
همزمان ،شاهد وقوع پديده جديد ديگري با عنوان تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي در كشور
هستیم .براساس گزارش مؤسسه تحقيقات خاك و آب كشور ،سطح و سرعت اين تغيير كاربري
بسيار پرشتاب و گسترده است و نتيجه اين تغييرات ،تهديد امنيت غذايي كشور است .كانون
تغيير كاربري اراضي كشاورزي ،حريم شهرها و روستاهاست و بهتدريج در تمام عرصههاي
زراعي و باغي كشور گسترده خواهد شد ،حتي در استانهاي شمالي ،بهعنوان قطب كشاورزي
كشور ،امكان جداسازي حريمهای اختصاصي شهرها و روستاها بهصورت چشمي نیست .در
ال سي سال پيش ،پهنههاي كشاورزي ،پهنههاي طبيعي ،حريم
گذشتههای نه چندان دور ،مث ً
ال از هم جدا و به زيبايی تمام ،قابل مشاهده بود .اكنون
شهري و روستايي در این مناطق ،كام َ
مناظر حاكم طوری است كه مجموعههاي مسكوني ،وياليي ،خدماتي و صنعتي بهصورت
جمعي ،يا فردي در تمامي اراضي كشاورزي و محيطهاي طبيعي پراكندهاند و جداسازي
عرصههاي كشاورزي ،شهري ،روستايي ،صنعتي و طبيعي ممکن نیست.
در برخورد با موضوع تغيير کاربری عرصههای طبيعي كشور ،برداشت اوليه اين است كه هنوز
اهميت عرصههاي جنگلي و مرتعي كشور براي مردم و مسئولين شناخته نشده است ،بنابراین،
در فرهنگ حاكم بر آنها ،محيطهاي طبيعي نوعی ذخيره زمين براي توسعه و تغيير كاربريها در
آينده است! اما انتظار ميرفت در قبال تغيير كاربري اراضي كشاورزي ،عكسالعملها متفاوت
ميبود ،چراكه موضوع امنيت غذايي در ابعاد مختلف ساختاري جامعه ،برای همه قابل درک
است .متأسفانه همان طور كه تغيير كاربري عرصههاي طبيعي كشور ،بيوقفه ادامه دارد و هيچ
پاياني هم بر آن متصور نيست ،تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي نيز در حال وقوع است كه
بهشدت توليد غذا را در كشور و اقتصاد را در بخش كشاورزي تهديد ميكند .سؤاالت اساسي
زیر در اين ارتباط مطرح است كه پاسخ به آنها ضروری است:
 تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي بهطور قانونی ،ممنوع است ،حال بايد از دستگاههاي متوليمانند وزارت جهاد كشاورزي و سيستم قضايي كشور سؤال كرد ،چگونه باغها و زمينهای
زراعي كشور از بين رفته و به ساير كاربريها تبديل شده است؟ متأسفانه بیشتر اين عرصهها در
طبقهبندي اراضي كشاورزي كشور ،از زمينهاي درجه يك و دو محسوب ميشوند كه هرگز
نبايد تغيير كاربري داده ميشدند.
 هميشه سخن از آمايش سرزمين است و منابع گسترده دولتي براي اين نوع مطالعات هزينهشدهاند ،ولي نتایج اين مطالعات برای توسعه شهرها و روستاها و ساير مراكز صنعتي و خدماتي
در عمل به کار گرفته نميشوند .در تئوريها بنا بر اين بود ،بهعنوانمثال شهرها به سمت اراضي
نامناسب كشاورزي توسعه داده شوند و از اراضی کشاورزی درجه  1و  2و عرصههای طبیعی
اجتناب شود.
 ويالسازي ،تبديل به رفتار گسترده اقشار مختلف جامعه شده و زمينه تخريب عرصههايطبيعي و زمينهاي كشاورزي را فراهم کرده است كه متأسفانه اين پديده در مطالعات ،مورد
غفلت قرار گرفته است .علت اصلي اين گستردگي در تقاضا و راهحل منطقي براي آن چیست؟
 جالب توجه است با تغيير كاربري اين زمينها ،انتظار ميرفت مصرف آب كاهش يابد،درحاليكه اين اتفاق نيفتاده است ،در ادامه تبدیل زمينها به واحدهای مسكوني ،ويالها و ساير
مراكز خدماتي ،عرصههاي باقيمانده به باغهای شخصي تبدیل میشوند و درعينحال که آب
در اين زمينها مثل گذشته مصرف میشود ،هیچگونه بهرهوري اقتصادي در توليد محصوالت
كشاورزي نخواهند داشت.
 نابودی يكپارچگي زمينهاي كشاورزي و درهمآميختن اين پهنهها با پهنههاي مسكوني،بهشدت بهرهوري را در واحد سطح اين اراضي كاهش میدهد ،امكان ضريب نفوذ دانش
و فناوري را در اين عرصهها پايين ميآورد و ازنظر اقتصادي و رقابت ،اشتياق و انگيزه
بهرهبرداران كشاورزي را براي حفظ زمينهاي باقيمانده كشاورزي از بين ميبرد.
بنابراین ،تهديد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي كشور به موازات تخريب رويشگاههاي
طبيعي در امنيت غذايي و ساير خدمات اكوسيستمي بسيار جدي است ،درحالیکه گستردگي
و شدت توسعه این پدیده ،از كنترل خارج شده است ،توجه و تصميم آني و جدي در سطح
حاكميت در اين ارتباط ضروری است.
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مصطفی جعفری ،سرمؤلف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم ( ،)IPCCبرنده مشترک
جایزه صلح نوبل در سال  2007میالدی ،عضو هیئتعلمی و مشاور تغییر
اقلیم ،مجری تدوین استراتژیک برنامه کالن تحقیقات تغییر اقلیم
پست الکترونیکmostafajafari@rifr-ac.ir :

تغییر اقلیم و استانداردها

ما در مطالعات مرتبط با تغییرات اقلیمی ازجمله مدیریت جنگلها ،به بهرهگیری از استاندارهای
موردقبول نیاز داریم ،تا ضمن افزایش اثربخشی و بهرهوری برای اقدامات ،امکان ارزیابی و ارزشیابی
نیز فراهم شود .کاری که بسیار پیچیده و حساس است و ضروری است بهصورت بومیسازیشده
استفاده شود .استاندارهای موردنظر میتوانند نشانی بر چگونگی تغییرات و فاصله گرفتن این عوامل
از حالت نرمال باشد که در دستهبندیهای زیر بررسی میشود :اقلیم (دربرگیرنده تشعشعات ،دمای هوا،
بارش ،رطوبت نسبی ،مه ،باد ،نور و غیره) ،فیزیوگرافی (آثار شکل اراضی ،مواد مادری ،جهت شیب و
غیره) ،خاک (بافت خاک ،ساختمان خاک ،مواد تغذیهای و مواد آلی موجود در خاک ،چگونگی شرایط
زهکشی و غیره) و عوامل زیستی (حیوانات و میکروارگانیسمهای سطح خاک و زیر خاک) .این تغییرات
میتوانند ،سبب ایجاد خسارت و مزاحمت شوند (جعفری ،طبیعت ایران.)1398 ،14 ،
معیارها و شاخصها ،ابزاری کارآمد برای سنجشها و ارزیابیها هستند .استفاده از استاندارهای مدیریت
پایدار جنگل نکتهای است که در بعضی از مناطق جهان کاربرد دارد .بهطورمثال براساس آمار سال 2000
( ،)FAO, 2001، FRA, 2000از میزان  649میلیون هکتار جنگل در آفریقا 5/5 ،میلیون هکتار
آن (0/8درصد) برنامه بلندمدت مدیریت جنگل دارند و فقط  0/9میلیون هکتار (0/1درصد) گواهی
استانداردهای جنگل را دریافت کردهاند .در مباحث جنگل ،میتوان با توجه به ظرفیتهای اقتصادی
مندرج در پرتکل کیوتو ،کاربرد ( )the Clean Development Mechanism-CDMجنگلکاری
و بازکاشت جنگل ( )A/Rرا در استانداردسازی اقدامات مرتبط به جنگل موردتوجه قرار داد .در همین
رابطه ،دولت کلمبیا گزارشی از تجربیات خود را ( )UNFCCC, 2001, LULUCFدر کاهش انتشار
گواهیشده ( )Certified Emission Reductions-CERsارائه کرده است .همچنین ،استراتژیهایی
شبیه تسهیالت جهانی محیطزیست ( )Global Environmental Facility-GEFکه تغییر اقلیم را
مورد هدف قرار دادهاند ،میتوانند کاربرد داشته باشند و بهعنوان یک شاخص به کار گرفته شوند.
استانداردها میتوانند در بخشهای مختلف تغییرات اقلیمی شامل اثرگذاری ( ،)Impactآسیبپذیری
( ،)Vulnerabilityسازگاری ( )Adaptationو نیز کاهش انتشار ( )Mitigationبررسی شوند.
استاندارد در آشکارسازی :برای آشکارسازی تغییرات عوامل اقلیمی ،میتوان براساس برونداد
ال  )HadGEMتحت سناریوهای مختلف (مث ً
ریزمقیاسنمودن مدلها (مث ً
ال  RCP8.5و ،)RCP4.5
چشمانداز تغییرات عوامل اقلیمی را مثل دمای حداقل ،دمای حداکثر و بارش متناسب با شاخصها،
بهطورمثال شاخص خشکسالی ( )SPEIبررسی کرد و مورد توجه قرار داد (فرخزاده و همکاران.)1399 ،
استاندارد در سازگاری :سازگاری مهمترین بخشی است که باید در ابعاد مختلف مطالعه شود .ابعاد
سازگاری میتواند جنبه طراحی استاندارد (خصوصیات ساختاری) ،استانداردهای اجرایی (خصوصیات
عملکردی) و استانداردهای پرتکلی (خصوصیات فرایندی) را در بر داشته باشد.
استاندارد در اثرگذاری و آسیبپذیری :اثرگذاری منفی تغییر اقلیم ( )riskمیتواند درنتیجه
آسیبپذیری ( ،)vulnerabilityدر معرض خطر بودن ( ،)exposureیا خطرات بالقوه ( )hazardباشد.
استاندارد در کاهش انتشار :جذب و ذخیره دیاکسیدکربن (Carbon dioxide Capture and
 )Storage-CCSمیتواند بهعنوان شاخصی مورد توجه قرار گیرد .تفکیک منابع تولید دیاکسیدکربن
لونقل) با امکان تزریق به یک سازند زمینشناسی ،منجر
(منابع صنعتی یا منابع مرتبط با انرژی ،حم 
به ایزولهشدن طوالنیمدت از جو میشود .جذب و استفاده از دیاکسیدکربن (Carbon dioxide
 )Capture and Utilization-CCUمیتواند بهعنوان شاخص دیگری به کار گرفته شود .جداسازی
(گرفتن) دیاکسیدکربن از یک فرایند صنعتی یا تولیدی یا از هوا و تبدیل آن برای استفاده بهعنوان
ماده اولیه در سیستم سایر محصوالت ،از اقداماتی است که دارای قابلیت ارزیابی کنترل است .در سایر
موارد ،بهطورمثال در موضوع هوانوردی ،کمیته هوانوردی حفاظت از محیطزیست ( ،)CAEPسازمان
بینالمللی هواپیمایی غیرنظامی ( )International Civil Aviation Organization-ICAOگواهی
استاندارد انتشار دیاکسیدکربن هواپیما را تصویب کرده است .براساس این گواهینامه ،میزان فاصله
طیشده ( )Specific Air Range-SARدر قبال هر واحد سوخت مصرفی یا میزان انتشار مجاز
 CO2در هر واحد طیشده مسافت مشخص شده است.
استانداردهای سازمان بینالمللی استاندارد ( )ISOو اقدامات پس از اجالس گالسگو:
سازمان بینالمللی استاندارد ( )ISOدر سال  2020میالدی دستورالعملی را تنظیم کرد که در آن مفاهیم
موردنیاز با استانداردهای مرتبط به تغییر اقلیم موردبحث قرار گرفته است (https://www.iso.org/
.)obp/ui/#iso:std:iso:guide:84:ed-1:v1:en
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