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تغيير كاربري اراضي كشاورزي، تهديدی جدي برای 
امنيت غذايي كشور

بزرگ ترين دغدغه در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، پديده تغيير كاربري عرصه هاي 
طبيعي كشور است كه همه روزه در رويشگاه هاي جنگلي، مرتعي و بيابان هاي كشور رخ 
مي دهد. اين پديده در قالب اكتشاف معادن، توسعه اراضي كشاورزي به ويژه ديم زارها، گسترش 
حريم شهرها و روستاها، احداث پارك ها و شهرك هاي صنعتي، توسعه زير ساخت ها و غيره 
در حال وقوع است و هيچ پاياني هم بر آن متصور نيست. متأسفانه در دو دهه اخير و به طور 
هم زمان، شاهد وقوع پديده جديد ديگري با عنوان تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي در كشور 
هستيم. براساس گزارش مؤسسه تحقيقات خاك و آب كشور، سطح و سرعت اين تغيير كاربري 
بسيار پر شتاب و گسترده است و نتيجه اين تغييرات، تهديد امنيت غذايي كشور است. كانون 
تغيير كاربري اراضي كشاورزي، حريم شهرها و روستاهاست و به تدريج در تمام عرصه هاي 
زراعي و باغي كشور گسترده خواهد شد، حتي در استان هاي شمالي، به عنوان قطب كشاورزي 
كشور، امكان جدا سازي حريم های اختصاصي شهرها و روستاها به صورت چشمي نيست. در 
گذشته های نه چندان دور، مثاًل سي سال پيش، پهنه هاي كشاورزي، پهنه هاي طبيعي، حريم 
شهري و روستايي در اين مناطق، كاماَل از هم جدا و به زيبايی تمام، قابل مشاهده بود. اكنون 
مناظر حاكم طوری است كه مجموعه هاي مسكوني، وياليي، خدماتي و صنعتي به صورت 
پراكنده اند و جداسازي  اراضي كشاورزي و محيط هاي طبيعي  تمامي  يا فردي در  جمعي، 

عرصه هاي كشاورزي، شهري، روستايي، صنعتي و طبيعي ممكن نيست.
در برخورد با موضوع تغيير كاربری عرصه های طبيعي كشور، برداشت اوليه اين است كه هنوز 
اهميت عرصه هاي جنگلي و مرتعي كشور براي مردم و مسئولين شناخته نشده است، بنابراين، 
در فرهنگ حاكم بر آنها، محيط هاي طبيعي نوعی ذخيره زمين براي توسعه و تغيير كاربري ها در 
آينده است! اما انتظار مي رفت در قبال تغيير كاربري اراضي كشاورزي، عكس العمل ها متفاوت 
مي بود، چراكه موضوع امنيت غذايي در ابعاد مختلف ساختاري جامعه، برای همه قابل درك 
است. متأسفانه همان طور كه تغيير كاربري عرصه هاي طبيعي كشور، بي وقفه ادامه دارد و هيچ 
پاياني هم بر آن متصور نيست، تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي نيز در حال وقوع است كه 
به شدت توليد غذا را در كشور و اقتصاد را در بخش كشاورزي تهديد مي كند. سؤاالت اساسي 

زير در اين ارتباط مطرح است كه پاسخ به آنها ضروری است:
- تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي به طور قانونی، ممنوع است، حال بايد از دستگاه هاي متولي 
مانند وزارت جهاد كشاورزي و سيستم قضايي كشور سؤال كرد، چگونه باغ ها و زمين های 
زراعي كشور از بين رفته و به ساير كاربري ها تبديل شده است؟ متأسفانه بيشتر اين عرصه ها در 
طبقه بندي اراضي كشاورزي كشور، از زمين هاي درجه يك و دو محسوب مي شوند كه هرگز 

نبايد تغيير كاربري داده مي شدند.
- هميشه سخن از آمايش سرزمين است و منابع گسترده دولتي براي اين نوع مطالعات هزينه 
شده اند، ولي نتايج اين مطالعات برای توسعه شهرها و روستاها و ساير مراكز صنعتي و خدماتي 
در عمل به كار گرفته نمي شوند. در تئوري ها بنا بر اين بود، به عنوان مثال شهرها به سمت اراضي 
نامناسب كشاورزي توسعه داده شوند و از اراضی كشاورزی درجه 1 و 2 و عرصه های طبيعی 

اجتناب شود.
- ويالسازي، تبديل به رفتار گسترده اقشار مختلف جامعه شده و زمينه تخريب عرصه هاي 
طبيعي و زمين هاي كشاورزي را فراهم كرده است كه متأسفانه اين پديده در مطالعات، مورد 
غفلت قرار گرفته است. علت اصلي اين گستردگي در تقاضا و راه حل منطقي براي آن چيست؟
- جالب توجه است با تغيير كاربري اين زمين ها، انتظار مي رفت مصرف آب كاهش يابد، 
در حالي كه اين اتفاق نيفتاده است، در ادامه تبديل زمين ها به واحدهای مسكوني، ويالها و ساير 
مراكز خدماتي، عرصه هاي باقي مانده به باغ های شخصي تبديل می شوند و در عين حال كه آب 
در اين زمين ها مثل گذشته مصرف می شود، هيچ گونه بهره وري اقتصادي در توليد محصوالت 

كشاورزي نخواهند داشت.
- نابودی يكپارچگي زمين هاي كشاورزي و در هم آميختن اين پهنه ها با پهنه هاي مسكوني، 
نفوذ دانش  اين اراضي كاهش می دهد، امكان ضريب  بهره وري را در واحد سطح  به شدت 
انگيزه  اقتصادي و رقابت، اشتياق و  از نظر  پايين مي آورد و  اين عرصه ها  فناوري را در  و 

بهره برداران كشاورزي را براي حفظ زمين هاي باقي مانده كشاورزي از بين مي برد.
بنابراين، تهديد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي كشور به موازات تخريب رويشگاه هاي 
طبيعي در امنيت غذايي و ساير خدمات اكوسيستمي بسيار جدي است، درحالی كه گستردگي 
و شدت توسعه اين پديده، از كنترل خارج شده است، توجه و تصميم آني و جدي در سطح 

حاكميت در اين ارتباط ضروری است. 

تغيير اقليم و استانداردها
استاندارهای  از  بهره گيری  به  مديريت جنگل ها،  ازجمله  اقليمی  تغييرات  با  مرتبط  مطالعات  در  ما 
مورد قبول نياز داريم، تا ضمن افزايش اثربخشی و بهره وری برای اقدامات، امكان ارزيابی و ارزشيابی 
نيز فراهم شود. كاری كه بسيار پيچيده و حساس است و ضروری است به صورت بومی سازی شده 
استفاده شود. استاندارهای مورد نظر می توانند نشانی  بر چگونگی تغييرات و فاصله گرفتن اين عوامل 
از حالت نرمال باشد كه در دسته بندی های زير بررسی می شود: اقليم )در بر گيرنده تشعشعات، دمای هوا، 
بارش، رطوبت نسبی، مه، باد، نور و غيره(، فيزيوگرافی )آثار شكل اراضی، مواد مادری، جهت شيب و 
غيره(، خاك )بافت خاك، ساختمان خاك، مواد تغذيه ای و مواد آلی موجود در خاك، چگونگی شرايط 
زهكشی و غيره( و عوامل زيستی )حيوانات و ميكروارگانيسم های سطح خاك و زير خاك(. اين تغييرات 

می توانند، سبب ايجاد خسارت و مزاحمت شوند )جعفری، طبيعت ايران، 14، 1398(.
معيارها و شاخص ها، ابزاری كارآمد برای سنجش ها و ارزيابی ها هستند. استفاده از استاندارهای مديريت 
پايدار جنگل نكته ای است كه در بعضی از مناطق جهان كاربرد دارد. به طور مثال براساس آمار سال 2000 
)FAO, 2001، FRA, 2000(، از ميزان 649 ميليون هكتار جنگل در آفريقا، 5/5 ميليون هكتار 
آن )0/8درصد( برنامه بلند مدت مديريت جنگل دارند و فقط 0/9 ميليون هكتار )0/1درصد( گواهی 
استانداردهای جنگل را دريافت كرده اند. در مباحث جنگل، می توان با توجه به ظرفيت های اقتصادی 
مندرج در پرتكل كيوتو، كاربرد )the Clean Development Mechanism-CDM( جنگل كاری 
و بازكاشت جنگل )A/R( را در استانداردسازی اقدامات مرتبط به جنگل مورد توجه قرار داد. در همين 
رابطه، دولت كلمبيا گزارشی از تجربيات خود را )UNFCCC, 2001, LULUCF( در كاهش انتشار 
گواهی شده )Certified Emission Reductions-CERs( ارائه كرده است. همچنين، استراتژی هايی 
شبيه تسهيالت جهانی محيط زيست )Global Environmental Facility-GEF( كه تغيير اقليم را 
مورد هدف قرار داده اند، می توانند كاربرد داشته باشند و به عنوان يك شاخص به كار گرفته شوند. 
استانداردها می توانند در بخش های مختلف تغييرات اقليمی شامل اثرگذاری )Impact(، آسيب پذيری 
شوند. بررسی   )Mitigation( انتشار  كاهش  نيز  و   )Adaptation( سازگاری   ،)Vulnerability(
استاندارد در آشکارسازی: برای آشكارسازی تغييرات عوامل اقليمی، می توان براساس برونداد 
 ،)RCP4.5 و RCP8.5 ( تحت سناريوهای مختلف )مثاًلHadGEM ريز مقياس نمودن مدل ها )مثاًل
چشم انداز تغييرات عوامل اقليمی را مثل دمای حداقل، دمای حداكثر و بارش متناسب با شاخص ها، 
به طور مثال شاخص خشك سالی )SPEI( بررسی كرد و مورد توجه قرار داد )فرخ زاده و همكاران، 1399(.
استاندارد در سازگاری: سازگاری مهم ترين بخشی است كه بايد در ابعاد مختلف مطالعه شود. ابعاد 
سازگاری می تواند جنبه طراحی استاندارد )خصوصيات ساختاری(، استاندارد های اجرايی )خصوصيات 

عملكردی( و استانداردهای پرتكلی )خصوصيات فرايندی( را در بر داشته باشد.
استاندارد در اثرگذاری و آسیب پذیری: اثرگذاری منفی تغيير اقليم )risk( می تواند درنتيجه 
آسيب پذيری )vulnerability(، در معرض خطر بودن )exposure(، يا خطرات بالقوه )hazard( باشد. 
 Carbon dioxide Capture and( استاندارد در کاهش انتشار: جذب و ذخيره دی اكسيد كربن
Storage-CCS(  می تواند به عنوان شاخصی مورد توجه قرار گيرد. تفكيك منابع توليد دی اكسيد كربن 
)منابع صنعتی يا منابع مرتبط با انرژی، حمل و نقل( با امكان تزريق به يك سازند زمين شناسی، منجر 
 Carbon dioxide( به ايزوله شدن طوالنی مدت از جو می شود. جذب و استفاده از دی اكسيد كربن
Capture and Utilization-CCU( می تواند به عنوان شاخص ديگری به كار گرفته شود. جداسازی 
)گرفتن( دی اكسيد كربن از يك فرايند صنعتی يا توليدی يا از هوا و تبديل آن برای استفاده به عنوان 
ماده اوليه در سيستم ساير محصوالت، از اقداماتی است كه دارای قابليت ارزيابی كنترل است. در ساير 
موارد، به طور مثال در موضوع هوانوردی، كميته هوانوردی حفاظت از محيط زيست )CAEP(، سازمان 
بين المللی هواپيمايی غير نظامی )International Civil Aviation Organization-ICAO( گواهی 
استاندارد انتشار دی اكسيد كربن هواپيما را تصويب كرده است. براساس اين گواهينامه، ميزان فاصله 
طی شده )Specific Air Range-SAR( در قبال هر واحد سوخت مصرفی يا ميزان انتشار مجاز 

CO2 در هر واحد طی شده مسافت مشخص شده است.
استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد )ISO( و اقدامات پس از اجالس گالسگو: 
سازمان بين المللی استاندارد )ISO( در سال 2020 ميالدی دستورالعملی را تنظيم كرد كه در آن مفاهيم 
https://www.iso.org/( مورد نياز با استاندارد های مرتبط به تغيير اقليم مورد بحث قرار گرفته است

 .)obp/ui/#iso:std:iso:guide:84:ed-1:v1:en
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