
قسمت سوم: ضرورت تعدیل تقاضای زمین از منابع طبیعی
تغییر کاربری اراضی در منابع طبیعی، بزرگ ترین تهدید محسوب می شود. این تغییر هم 
به صورت قانونی و هم به صورت غیرمجاز اتفاق می افتد. بزرگ ترین متقاضیان قانونی زمین، 
راه آهن،  راه،  عمرانی،  پروژه های  زیرساخت ها،  توسعه  کشاورزی،  بخش  معادن،  بخش 
صنایع، خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز و توسعه حریم شهرها و روستاها هستند. روش های 
غیرقانونی و غیر مجاز هم به طور عمده در بخش کشاورزی و به صورت مستمر توسط زارعین 
اتفاق می افتد، آنها به تدریج از حاشیه مزارع خود به حریم عرصه های طبیعی تجاوز می کنند، 
به طوری که تمامی دیم زارهای کشور، عرصه های تخریب یافته مراتع و جنگل های کشور هستند.

سؤال اساسی طرح شده در ساختار مدیریتی منابع طبیعی کشور عبارت است از: چگونه باید 
تقاضا برای زمین را تعدیل و با هدف حفظ اکوسیستم های طبیعی مدیریت کرد؟ تغییر کاربری 
از دو راه تخریب کامل اکوسیستم و از بین بردن یکپارچگی آنها به تخریب رویشگاه ها منجر 
می شود. خروجی این تخریب سبب زوال اکوسیستم ها و انقراض گیاهان و جانوران خواهد 
شد که متأسفانه این موارد غیرقابل جبران هستند. راهبرد کاهش تقاضا برای زمین را از 

عرصه های طبیعی کشور می توان به روش های مختلف پیگیری کرد:
- تغییر در الگوی توسعه ای کشور

شهرسازی و  راه  صنعت،  کشاورزی،  اقتصادی  بخش های  مدیریتی  راهبرد  در  تغییر   -
-  ارزش گذاری واقعی زمین، به طوری که عالوه بر استفاده بهینه از زمین، بخشی از این ارزش 

در خدمت حفظ و احیای عرصه های طبیعی کشور قرار گیرد.
ایران، نه تنها فاقد الگوی توسعه است، در مسیر توسعه هم نیست و رویکرد مدیریتی ناقص 
اقتصادی آن مبتنی بر دست و پا زدن ذاتی یک جامعه فقیر در بستر منابع گسترده است که 

تجدید ناپذیر و تمام شدنی نیز هست.
اقتصاد منابع محور که از ثروت حاصل از فروش نفت، معادن، زمین و آب ارتزاق می کند، در هیچ 
کشوری منجر به توسعه نمی شود و تنها هزینه های فقیرانه روزمره را تأمین می کند که با افزایش 
جمعیت و با الگوی مصرفی وابسته، این منابع را نیز رو به افول و حذف تدریجی قرارداده است.

در کوتاه مدت، »الگوی توسعه خدمات محور« با تکیه بر ظرفیت جغرافیای سیاسی ایران، 
با توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در ظرفیت حمل و نقل هوایی و راه آهن، می تواند با 
فعال سازی ترانزیت کاال و مسافر بین اروپا و آسیا، آسیای میانه و شبه جزیره عربستان و 
هندوستان منابع ارزی گسترده  ای را در اختیار ایران قرار دهد، با توجه به ظرفیت طبیعی، 
تاریخی و فرهنگی این کشور، بخش گردشگری را نیز باید به صورت جدی فعال کرد. تنها 
با رویکرد توسعه ای خدمات محور، ایران می تواند با تجربه رشد اقتصادی دو  رقمی، خیزش 
جدی در اقتصاد را فراهم کند و با توجه به ماهیت اقتصادی و رویکرد خدمات محوری 
صنعت گردشگری و ترانزیت کاال و مسافر، که بخش گسترده ای از مردم و سرزمین را 
اقتصادی زمینه توسعه واقعی جامعه را  با توزیع ثروت و ایجاد عدالت  پوشش می دهد، 
نیز فراهم کند. همچنین با ایجاد اشتغال و ثروت از طریق اقتصاد خدمات محور، فشار بر 
با ثروتمند شدن جامعه و »انباشت  به شدت کاهش می یابد و  عرصه های طبیعی کشور 
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ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت 
محیط های طبیعی کشور
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سرمایه« به تدریج زمینه صنعتی  شدن کشور متکی بر فناوری نوین فراهم می  شود. جامعه فقیر و با 
نبود انباشت سرمایه هرگز نمی تواند یک جامعه صنعتی ایجاد کند. با پذیرش الگوی توسعه مناسب، 
الجرم در راهبرد مدیریتی بخش  های اقتصادی تغییرات اساسی به وجود می آید. با دوری از اقتصاد 
منابع محور و پذیرش رویکرد اقتصاد خدمات محور، بار تولید ثروت و ایجاد اشتغال از دوش بخش 
کشاورزی برداشته می شود، تمرکز در بخش کشاورزی تنها روی امنیت غذایی خواهد بود و امنیت 
غذایی به منزله خودکفایی کامل در تمامی محصوالت کشاورزی نیست. ضریب و سطح امنیت غذایی 
متکی بر دو شاخص رسیدن به استاندارد سالمت جامعه از یک سو و توجه به امنیت غذایی به عنوان 
بخشی از راهبرد امنیتی از سوی دیگر تعریف می شود. با این راهبرد بخش کشاورزی نیازمند زمین 
جدیدی نخواهد بود و بیشتر تولید با تکیه بر دانش و فناوری بر اساس افزایش تولید در واحد سطح 
و افزایش بهره وری آب و منابع، کاهش ضایعات و انتخاب الگوی کشت مناسب انجام می شود، حتی 
می توان بخش گسترده ای از دیم زارهای کم بازده و اراضی با شیب تند را با مشارکت صاحبان اراضی 
با کاشت گیاهان علوفه ای مرتعی و گیاهان دارویی دائمی در شرایط نزدیک به طبیعت ارتقا داد.

در بخش راه و حمل و نقل، با توجه جدی به حمل و نقل هوایی و چرخش از جاده به راه آهن نه تنها 
بستر الزم برای توسعه ترانزیت کاال و مسافر و گردشگری فراهم می شود، بلکه با کاهش هزینه های 
ناشی از حمل و نقل جاده ای از یک سو و کاهش فشار بخش حمل و نقل به عرصه های طبیعی از 
سوی دیگر، می توان گام های جدی را در ایجاد شرایط الزم برای رسیدن به توسعه پایدار برداشت.

بخش معدن یکی از بخش  های مادر در تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی است. در ده سال گذشته 
نزدیک به ۵ میلیون هکتار منابع طبیعی کشور به خاطر عملیات اکتشاف معادن جدید از بین رفته اند. 
تولید ثروت از طریق اکتشاف و استخراج معادن یک کشور، معادل فروش خاک آن کشور است. منابع 
در معادن، تجدیدناپذیر هستند. اکتشاف این منابع و فروش آنها به ویژه از نوع خام  فروشی، بدترین نوع 
فعالیت اقتصادی است. در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته، فروش ماده خام ولو به صورت فراوری 
شده به منزله فروش منابع مادر است و نمی تواند راه پایداری برای تولید ثروت باشد. دوری جستن از 
اقتصاد وابسته به معادن یکی از اقدام های جدی در حفظ حیات اکوسیستم های طبیعی کشور خواهد بود.

اکتشاف معادن در مناطق خشک و بیابانی و در کوهستان ها، زمینه ظهور بحران های محیط زیستی را 
نظیر طوفان گرد و غبار، افزایش فرسایش بادی و آبی و درنهایت بیابان زایی فراهم می کند که تبعات 
اقتصادی ناشی از این بحران ها به مراتب بیشتر از ثروتی است که از فعال سازی این معادن حاصل 
می شود. در کنار تغییر الگوی توسعه ای و انتخاب راهبردهای مناسب در بخش های اقتصادی، برای 
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در عرصه های طبیعی کشور، رویکردی کارساز که می تواند در 
کاهش تقاضا برای زمین مؤثر باشد، ارزش گذاری زمین براساس قیمت واقعی آن است. در ایران 
گرفتن زمین تقریبًا رایگان از منابع طبیعی، برای پروژه  ای عمرانی- توسعه  ای و سرمایه گذاری، 
زمینه ساز یک نوع رانت اقتصادی است، به طوری که زمین رایگان در صورت سرمایه گذاری دارای 
ظرفیت باالیی برای ایجاد ارزش افزوده است. اگر این واگذاری مبتنی بر ارزش افزوده احتمالی 
ناشی از سرمایه  گذاری قیمت گذاری شود، نه تنها میزان تقاضا برای زمین تعدیل می شود، بلکه آن را 
کاهش می دهد، همچنین بسیاری از پروژه ها با در نظر گرفتن قیمت واقعی زمین از نقطه نظر اقتصادی 

زیر سؤال می روند و اجرا نمی شوند.
 بنابراین با توجه ویژه به ارزش واقعی زمین منابع طبیعی نه تنها تقاضا برای زمین کاهش پیدا می  کند، 

بلکه بخشی از این ارزش برای حفاظت و احیای منابع طبیعی به کار گرفته می شود.


