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دشمنان ناپیدای اراضی کشاورزی ،باغات و محیط زیست
سهراب مشهودی
دیماه 1394

در محیط زیست پر مخاطره امروزه جهان ،حفاظت از جنگلها ،باغات و محیط زیست طبیعی (تاالبها ،رودها ،دریاچهها و دیگر
عناصر مرتبط) دیگر یک آرمان خواهی نیست ،بلکه ضرورتی حیاتی است که با سرنوشت بشر و کره خاکی گره خورده است .بنابراین
مبارزه ،مقابله و خثنی کردن دشمنان محیط زیست و باغات نیز امری حیاتی خواهد بود.
سودجویان ،زمینخواران ،شهرداران و دیگر مسئوالنی که برای تأمین هزینههای خدمات و توسعه و عمران شههرها و روسههاها بهه
تعامل به این افراد میپردازند .بهرهوران غیره مسئول از محیط زیست ،باغات ،جنگهلهها کهه بها بههرهوری غیرمسهئوالنه و غیهر
دلسوزانه موجب آسیب محیط زیست و باغات میشوند و دیگر عناصر از این دست را میتوان دشمنان مسهقیم و قابهل شناسهایی
محیط زیست و باغات دانست.
الکن دشمنان دیگری وجود دارند که ،نهتنها پنهان هسهند ،بلکه حهی دانسهه و یا نادانسهه در لبها دوسههداران محهیط زیسهت و
باغات عمل مینمایند و بطور سنگینی (بطور غیر مسهقیم) در این دشمنی مشارکت دارند ،که توجه به آنها نیز کمههر از مقابلهه بها
دشمنان آشکار محیط زیست اهمیت ندارد .بعالوه واقعیتهای اقهصادی نیز (به شکل دشمنی بالقوه مالحظهات زیسهت محیطهی)
رخ مینمایند.
 -1طرح مشکالت و مسائل
 -1-1واقعیتهای اقتصادی و حفاظت باغات

وقهی در اوایل انقالب قانون زمین وضع شد ،که باغات از شمول ملی شدن اراضی معاف بودند ،به شکل قابهل تهوجهی
درخهکاری در اراضی افزایش یافت .برای مثال در جلسه بررسی طرح باسمنج ،شهردار شهر اعالم نمود که :مشاور باغات را بهرای
توسعه شهر انهخاب کرده و دهها عکس مشاور برای اثبات بایر بودن اراضی به شهر نرسید ،درنهیجه جلسه برای بازدید ،عازم محهل
شد و با تعجب مشاهده گشت که کل زمین در نظر گرفهه شده برای توسعه ،دارای درخت است .با کمی کنکاش معلهوم شهد کهه
این درخهان یک شبه کاشهه شدهاند (و حهی از پیت حلبیهایی که زیر خاک پنهان شده بودند ،نیز خارج نشده بودند).
در شهر رفسنجان که طرحی دیگر را انجام میدادیم ،موضوع درست برعکس بود ،شهردار میگفت یکی از مراقبتهای ما اینسهت
که در اراضی محدود بایر شهری ،پسههکاری نکنند ،که امکان تأمین اراضی برای خدمات را کم نمایند.
زیرا در رفسنجان درآمد ناشی از محصول پسهه ،از اضافه ارزش تبدیل به زمین شهری شدن بیشهرست .در تمهام شههرهای دیگهر
ایران (و یا حرایم آنها) نیز روال بهمین ترتیب بود ،که تا زمانی که باغداری هنوز صرفه داشت ،روند انهدام آنها کند بهود (و حههی
در مواردی روند افزایش آنها نیز وجود داشت) و با غیر اقهصادی شدن باغداری و کشاورزی تغییر کاربری باغات شروع شد.
بنابراین "صرفههای اقهصادی" عنوان "اصلیترین دشمن پنهان" محیط زیست و باغات را به خود اخهصاص میدههد و مهأسهفانه
با کم آبی و گران شدن تهیه آب در آینده انهظار میرود که به این دشمنی افزوده شود.
 -2-1عدالت و مالحظات مربوط به حفاظت باغات

در طرحهای شهری ،در مصوبه سازمانهای مرتبط مثل جهاد کشاورزی و محیط زیسهت تمهام کوشهش بهرای حفه
باغات و عدم تغییر کاربریهای آنها صورت میگیرد.
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بدالیل زیر بسیاری از باغداران این کوششها برای حفاظت باغات را غیرعادالنه میدانند ،آنها میگویند:
ما که سالها در شهر از یک باغ نگهداری کردهایم و حاال بعلل مخهلف نمیتوانیم به این کار ادامه دهیم .چرا باید ،از ایهن امهر منهع
شویم و همسایه ما که سالها به احهکار زمین بایر دست زده دارای این منع نباشد.
مثال خوبی برای این امر در تهیه طرح جامع مراغه اتفاق افهاد ،مشاور و مسئوالن ،به شدت برای حف یک باغ داخل شهر ،اصهرار
میکردند و مالک به شدت به عدم امکان نگهداری اصرار میکرد .باالخره مقرر شد از باغ یاد شده بازدید به عمل آید .مالک اظهار
کرد من به شدت به این باغ عالقمندم و حهی اینکه بازده اقهصادی آن نیز مثبت نیست ،برایم مسئلهای نیست ،ولی بعللی کهه مهی-
گویم نمیتوانم دیگر به حف آن ادامه دهم:
اوالً نهری که آب به باغ من میرسانده است ،مدتهاست بعلل اجرای طرحهای معابر شهری (و کم شدن آب سرچشهمه آن) ،دیگهر
به باغم آب نمیرساند ،بعد چاهی را که الک مهر شده بود ،نشان داد و گفت به اجبار چاه زدم ،ولی وزارت نیرو آنرا پلمپ کرد .از
آب شهر هم که برای آبیاری اسهفاده نمایم (عالوه براینکه گران تمام میشود) ،از حد معینی که میگذرد بعلت مصرف زیهاد ،آب
را قطع میکنند .حاال میگویید من باغ را چطور نگه دارم .به من فقط آب برسانید ،تعهد میدهم که باغ را حهی با ضرر حف کنم.
ادامه میدهد که آیا این عدالت است که من که سالها باغی را برای شهر حف کردهام در این بنبست باشم و همسهایهام کهه یهک
زمین را احهکار کرده و بایر نگه داشهه حاال صدها برابر سود ببرد و حهی از مزیت اینکه ملکاش جنهب یهک بهاغ اسهت ،سهودی
اضافهتر حاصل نماید .در حالی که سالها زمینش آشغالدانی بوده و محل ارتکاب انواع جرم بوده است .بعد به نماینده شههرداری و
اداره کشاورزی پیشنهاد کرد که یا به من آب بدهید و یا باغ من را به نصف قیمت زمین مجاور بخرید و آنرا نگهدارید و یا پهارک
کنید (که مورد قبول واقع نشد).
 -3-1تعیین شغل در قانون اساسی و حفظ باغات

باغات دو دسهه هسهند و دسهه اول باغاتی که مثمر هسهند و میوه میدهند و دسهه دوم باغات غیرمثمر.
الکن بسیاری از شهرسازان و مسئوالن فرق این باغات با باغات با درخهان غیرمثمر و تزیینی (کهه گهاهی عمرههای چنهدین دههه
دارند) را نمیدادند و یا به فرق آنها توجه نمینمایند .درخهان میوه  10تا  15سال عمر میکنند ،یعنی اگر قرار باشد یک بهاغ میهوه
به زندگیش ادامه دهد ،هر سال حدود ده درصد درخهان مسن ،باید کنده شده و نهالهای جوان جای آنها را بگیرد.
یعنی اگر مالکی مجبور به حف باغ شود و این کار را نکند ،حداکثر ظرف ده تا پانزده سال عمر باغ به پایان مهیرسهد .شهکل دوم
اینست که مالک باغ عالوه بر عدم تغییر کاربری باغ مجبور به این کار (باغداری) هم بشود .یعنی عالوه بر اجبار بهه حفه بهاغ،
باید به ادامه شغل باغداری هم مجبور شود .که طبق بند  4اصل  43قانون اساسی که "اجبار مهردم بهه اخهیهار یهک شهغل مجهاز
نیست" عملی غیرقانونی اتفاق میافهد.
بنابراین حهی اگر بهوان عدم تغییر کاربری را به مالک تحمیل نمود ،عمر این تحمیل حداکثر  10تا  15سهال اسهت و سه س بهه
انهدام باغ میانجامد.
 -4-1ضوابط و مقررات خشک ،غیر جامع

دشمن بعدی پنهان حف باغات و محیط زیست ،نوع حفاظت آنهاست .روش اصلی حفاظت از طریق تدوین ضهوابط و
مقررات بازدارنده ،صورت میپذیرد .وزارت کشاورزی به عنوان یکی از اصلیترین مسئولین حفاظت باغات به تدوین آییننامهه-
هایی براسا قوانین مصوب اقدام مینمایند .سازمان محیط زیست ،وزارت نیرو برای حرایم آبراهها و غیهره نیهز بهمهین ترتیهب
عمل مینمایند.
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این ضوابط و مقررات اغلب چند مشکل اساسی دارند:
یک  -اغلب بسیار کلی تدوین شدهاند ،برای مثال همانطور که گفهه شد :در مقررات حف باغهات تفهاوت بهین باغهات مثمهر و
غیرمثمر ،یا باغات واقع در مناطق تماماً سبز شمال با باغات اقلیم سرد غرب ،خشک مرکز و یا گرم جنوب و غیهره مهورد
توجه واقع نشده است .از جمله همین مبحث عمر طوالنی درخهان غیرمثمر و عمر کوتاه درخهان مثمهر نیهز مهورد عنایهت
واقع نگردیدهاند.
دو -چون بعد "حفاظت منفی" موردعمل بوده است ،اغلب برای احهیاط دامنه مقررات بسیار بیشهر از نیازست ،که البهه از کم کهاری
این سازمانها در تدوین مقررات هم ناشی میشود .مثال مناسب برای این امر تعیین حریم انهار است.
که معموالً فقط با دبی رودخانه و بدون توجه به شکل کالبدی آن صورت میپذیرد .در حالی که اگر اراضی اطراف رودخانه
شیب تند داشهه باشند ،حهی با دهها برابر شدن آب ،با وجودی که ارتفاع آب چند برابر میشود ،ولی مقدار اندکی به عرض
بسهر رودخانه اضافه میشود ،ولی اگر بدون شیب باشد (یا شیب اندک) با اندکی افزایش ارتفاع آب ،دهها برابر شکل قبلی
(از نظر عرضی) اطراف بسهر رودخانه زیر آب میرود.

 سازمان محیط زیست نیز اغلب بهمین ترتیب عمل میکند .بهرای مثهال منطقهه ییالقهی شهاندیز در نزدیهک مشههد بسهیار
موردتوجه ساکنان مشهد به عنوان اقامت دوم آخر هفهه است .دو رودخانه که بهم میپیوندند در جوار خهود ،اراضهی مناسهبی
دارند که معموالً تعدادی درخت نیز در آنها روییده است ،شهر شاندیز در یک سمت یکی از رودخانهها و شهر طرقبهه نیهز در
سمت دیگر رودخانه دوم قرار گرفهه است و مملوست از رسهوران  -باغهایی که ،بسیار پر طرفدارست .بین دو رودخانه یهک
محدوده وسیع  1200هکهاری قرار دارد که حداقل  60مهر از دو رودخانه بلندترست .در نهیجهه (اراضهی آن) بعلهت عهدم
دسهرسی به آب ،مملوست از سنگالخ ،که حداکثر در بین آنها بطور پراکنده بوتههایی روییده است.
یک طرح برای تبدیل این اراضی به شهرکی برای اقامت دوم تهیه گردید ،که به تقاضای شدید و فزاینده شهروندان مشههد پاسه
گوید ،الکن سازمان محیط زیست در طرح جامعی که برای کل اسهان تهیه کرده بود (که در مقیا یهک صهدهزارم و بها همهان
دقت این مقیا ) این اراضی را در محدوده حفاظت گسهرده قرار داده بود و با تبدیل آن به شهرکی ویالیی بهمین علهت مخالفهت
کرد و طرح تصویب نشد.
در عمل فشار تقاضای مردم که میتوانست در آن اراضی بایر مرتفع شود ،خود را به جوار دو رود کشاند و چهون اراضهی مالهک
خصوصی داشت ،براحهی تغییر مالکیت داد و ظرف  6سال (بعداز رد آن طرح) تقریباً تمام محهدوده سهبز و درخهکهاری شهده دو
رودخانه به ویال بدل شدهاند و از آن بدتر ،بعداً تحت همین فشار تقاضا ،طرح عظیم "پدیده شاندیز" در اراضی کشاورزی جنهوب
این منطقه ،آغاز به ساخت نموده است و االن مراحل نهایی خود را طی میکند.
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در حالی که با تبدیل آن اراضی بایر و لمیزرع به شهرک اقامت دوم و آخر هفهه ،باغهات اطهراف رودخانهه و اراضهی کشهاورزی
"پدیده شاندیز" میتوانست نجات پیدا کند.
علت این امر ،حفاظت خشک و سبک سنگین نکردن قضایاست (و اینکه چی در برابر چی مقررست صورت پذیرد) .طبیعی اسهت
که تقریباً هر اقدامی ،تا حدی به محیط زیست آسیب میزند .برای مثال گروهی که به تهدوین ضهوابط حفاظهت محهیط زیسهت
پرداخهند ،روزها با اتومبیلهای خود به محل جلسات آمدهاند و هوای شهر را آلوده کردهانهد در جلسهه بهرای گرمها و سرمایشهان
انرژی مصرف شده و محیط را آلودهتر کرده است .روی کاغذهایی نوشههاند که از قطع درخهان تولید شده است ،بنابراین باز هم به
آلودگی محیط زیست افزودهاند .ولی چرا این آلودگی را تحمل کردهاند ،چون فکر کردند که با تدوین "آییننامه حفاظهت محهیط
زیست" بعداً سودهای بیشهری نصیب محیط زیست میشود .اگر این فکر را در شاندیز کرده بودند صهدها هکههار اراضهی سهبز،
کشاورزی و باغات نجات مییافت و این امر در بسیاری از طرحهای دیگر میتوان مشاهده نمود.
از این نمونهها بسیارست .در شوشهر (که به شدت از بیکاری جوانان رنج میبرد) یک تولیدکننده با تشویق مقامهات و مسهئوالن
شهری میخواست ،کارخانه ماکارونی احداث نماید .آنقدر وزارت کشاورزی و سازمان محیط زیست برای انهخاب زمین بهرایش
مانع تراشیدند که ،از این کار منصرف شد .این کارخانه با دویست شاغل مسهقیم (چند برابهر شهاغالن و بههرهوران غیرمسههقیم)
میتوانست از مهاجرت الاقل چند هزارنفر به تهران جلوگیری نماید و با آن سختگیری ،آلودگی که این مههاجران االن در تههران
ایجاد میکنند ،دهها برابر آن آلودگیهاییست که ،بخاطر آنها جلوی ایجاد کارخانه در شوشهر گرفهه شد.
این نوع برخوردها باعث شده که االن در شوراهای برنامهریزی اسهان به نماینده محیط زیست" ،نماینده محیطایست" میگوینهد و
عمالً دیگر "کارشناسان محیط زیست" حهی نظرات اساسی خودشان را کمهر میتوانند ،به کرسی بنشانند.
اخیراً در مازندران در جلسه بررسی یک طرح برخوردی با نماینده سازمان محیط زیست شد که من هنوز از آن آزردهام .کهه البههه
علهش برخورد همین گونه خود او بود ،بدینترتیب که:
طرح شهری مورد بررسی بود که در جوار یک رودخانه با عمق حداقل هشهاد مهر از شهر قرار داشت .شههر چنهد صهد سهال عمهر
داشت و تقریباً با فاصلهای اندک از لبه عمودی رودخانه ساخهه شده بود .نماینده محیط زیست میگفت ،چون وزارت نیهرو حهریم
این رودخانه  250مهر قرار داده .بنابراین باید  250مهر از لبه رودخانه در باال باید در حریم قرار گیرد .این امر تقریباً تمهام شههر را
در حریم قرار میداد و عمالً نهتنها دیگر ساخت و ساز جدید باید در آن ممنوع میگشت و بلکه بهدریج باید ساخهمانهای موجهود
نیز خراب میشدند.
اسهدالل شد در مکانهایی که رودخانه در سطح مسطح قرار دارد و حریم آن طرف آن ارتفاع زیادی ندارد ،این  250مههر منطقهی
است ،ولی در جوار این شهر که حهی اگر ارتفاع آب صدها برابر شود نمیتواند هشهاد مهر باال بیایهد چهه لزومهی دارد ،کهه چنهین
حریمی در باال برایش گذاشهه شود .حاال اگر در باال ساخت و سازی نبود و قرار بود توسعه شهر به این سمت بیاید باز هم شاید نظر
وزارت نیرو را میشد اعمال نمود ،ولی برای شهر با چند سال سابقه سکونت این نظر منطقی نیست .ولی ایشان آنقدر بهه نظرشهان
اصرار کردند که ،با شکل بدی از جلسه اخراج شدند.
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 -5-1اثرات مالکیت اراضی ،حفاظتی و منابع طبیعی در توسعه شهرها

در برنامه راهبردی مدیریت و برنامهریزی حریم پایهخت (و برنامههریهزی حهریم شهمال -شهرق تههران) در گهزارش
مدیریهی (در صفحه  ،15چاپ مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران) آمده اسهت کهه ،بیشههرین افهزایش جمعیهت در دشهت
جنوبی تهران بر گسهره "مرغوبترین اراضی کشاورزی" پایهخت قرار دارد و شهرها و نقاط جمعیهی مهعددی سر بر آوردهاند کهه
کار و پیشه و رویه معشیت ساکنان آنها مرتبط با زراعت و باغداری نیست.
سوال اینست که چرا در مرغوبهرین اراضی کشاورزی این امر صورت گرفهه و چرا در اراضی ارزانههر غیهر کشهاورزی (و کمههر
مطلوب کشاورزی) که بعلت ارزان بودن منطقیتر نیز بوده است ،احداث ابنیه صورت ن ذیرفهه است.
علت اینست که مهاجران مجبور به سکونت در حاشیه شهرها ،عمدتاً حاضر به سکونت در زمین غصبی نیسهند و ترجیح مهیدهنهد
که اراضی صاحب مالک را (حهی قولنامهای) خریداری نمایند.
درنهیجه حفاظت خشک سازمان محیط زیست ،وزارت کشاورزی در اراضی مهعلق به منابع طبیعی باعث میشود ،که تنها زمهین-
های قابل خریداری (که دارای مالک خصوصی هسهند) ،اراضی کشاورزی باشهند .یعنی حفاظتت نهادهتای یتاد شتدز ا
اراضی غیرکشاور ی ،علت اصلی انهدام اراضی کشاور یست.

به معنای دیگر سیاستهای حفاظهی خشک و بیتوجه به ضرورتهای غیرقابل مقابله زندگی مردم (که عمالً بعلهت عهدم اجهرای
برنامه مهعادل توسعه کشور ،منجر به مهاجرت به شهرها میشود) و عدم پیشبینی سکونهگاه ،برای ایهن مههاجران کهه معمهوالً در
سالهای اول در "زیر خط فقر سکونت شهری" قرار دارند (و نمیتوانند در شهر سهاکن شهوند) ،موجهب اصهلی انههدام اراضهی
کشاورزی اطراف شهرهاست.
 -6-1دستورالعمل حفظ اراضی راعی و باغات و اثرات آن

ابهدا بخشهایی از دسهورالعمل ارائه شده و س س اثرات منفی آنها در حفاظت مثبت اراضی زراعی و باغات مالحظه میشود.
 -1-1-6متن تلفیق شدز قانون حفظ کاربری اراضی راعی و باغها (مصوب  )1374/3/31و اصالحیه بعدی آن – مصوب 1385/08/01

ماده 1
به منظور حف کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاری تصویب این قانون ،تغییر کاربری اراضهی زراعهی
و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.
تبصره ( 6الحاقی) :به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونههای موضهوع
تبصره ( )1این ماده ،دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل میگردد.
تبصره ( 7الحاقی) :تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره ( )1این ماده در مواردی که مجوز تغییر کهاربری
صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جههاد کشهاورزی یها نماینهده تهام-
االخهیار وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی ،کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مهیباشهد.
نماینده دسهگاه اجرایی ذیربط میتواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.
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ماده ( 2اصالحی)
در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشهاد درصد ( )%80قیمت روز
اراضی و باغهای مذکور با احهساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانهداری کل کشور
واریز میگردد.
ماده ( 9الحاقی)
به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جهامع
و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی میباشند ،دولت و شهرداریها موظفند تسهیالت و خدمات شهری را مطهابق تعرفهه فضهایی
سبز شهرداریها در اخهیار مالکان آنها قرار دهند.
 -2-1-6دستورالعمل مورد عمل در تهیه طرح حریم شهرها

در دسهورالعملی که جهاد کشاورزی تهیه شده است ،اراضی داخل حریم دسههبندی شدهاند و جالب است که با وجودی که
بخش اعظم خاکهای کشور بایر و یا اراضی بسیار کم توان است (گذشهه از این که مشکل اصلی کشت کشور کمبود آب حههی
برای به زمینهای کشاورزی پرتوان و توان مهوسط است) در دسههبندی یاد شده "عنوانی به عنتوان اراضتی بتایر وجتود

ندارد".
بدینترتیب تمام اراضی که برای کاربریهای ضروری ،باید مورد بهرهوری واقع شوند مشمول تبصره  1-ماده  1-و ماده  2میشود که
باید  %80قیمت روز اراضی را پس از تغییر (یعنی قیمت زمین شهری را) پرداخت نمایند .یعنی عمهالً تهأمین زمهین ارزان بهرای
بسیاری از کاربریهای ضروری شهری ناممکن میشود .بعالوه اصوالً اسهقرار کاربری مسکونی در حریم ،کالً ممنوع است.
در حالی که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مصوب ( 87/3/2قانون ساماندهی) مفاد زیر قابل اسهنادست:
از ماده  :1به منظور تأمین مسکن و سهولت دسهرسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمهد ،بهه خانهه مناسهب ،بهسهازی و
نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونهگاههای غیررسمی ،دولت موظف است از طریق حمایتهای الزم از جمله تهأمین زمهین
مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن اقدام نماید.
از ماده  :2به دولت اجازه میشود نسبت به واگذاری زمین تملک خود با اعمال تخفیف ،تقسط یا واگذاری حهق بههرهبهرداری بهه
صورت اجارهای ارزانقیمت در قالب برنامههای ذیل اقدام مینماید.
 -1حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای
 -2حمایت از تولید وعرضه مسکن گروههای کم درآمد
 -3حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کم درآمد
 -4حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده و سکونهگاههای غیررسمی
از ماده  :6وزارت راه و شهرسازی موظف است ،نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طهرح-
های توسعه شهری به صورت مهصل یا منفصل اقدام نماید.
کلیه وزارتخانهها ،موسسات و شرکتهای دولهی ،مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اخهیار خود به فوریت اقدام نمایهد
(بجز مناطق چهارگانه در اخهیار محیط زیست).
از ماده  :9وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای موردنیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را از کلیه اراضی موات و

دشمنان ناپیدای محیط زیست و باغات/مقاله 233

7

دولهی تأمین و در صورت عدم تکافو از بخش خصوصی حاصل نماید.
* بدینترتیب مشاهده میشود ،عمالً وزارت کشاورزی جلوی تأمین زمین ارزان برای توسعه شهر و شههروندان زیهر خهط فقهر
سکونت شهری را سد میکند .حهی در مواردی که با مصوبات دیگر تناقض دارد.
 -2چه باید کرد؟

یک -اصلیترین راهحل اجهناب از حفاظت خشک و بی انعطاف است.
دو -در تدوین اسهانداردها و آییننامههای حفاظت باغات و محیط زیست به تفاوتهای بین انواع باغ و انواع محهیط زیسهت
و همینطور مناطق اقلیمی مخهلف کشور دقت کرد.
سه -حهماً اسهانداردها و آییننامه از زوایای مخهلف (قانونی ،حقوقی عرفی و عوامل موثر دیگر) بررسی شود.
چهار -این آییننامه در شرایط اولیه کامالً کلینگر و با نقشههای مقیا باال تولید میشوند ،برای بهرهوری در منهاطق مخهلهف
با طرحهای تدقیقی بهینه شوند.
پنج -طرحهای حفاظهی حهماً در یک نهاد یا شورای فراتر از سازمانههای مربوطهه (مثهل شهورایعال شهرسهازی) بررسهی و
تصویب گردند.
شش -در اعمال مقررات حفاظهی موضوعات و طرحهای پیشنهادی سبک و سنگین شهود کهه چهه در مقابهل چهه قرارسهت
صورت گیرد؟ و از اعمال رویه خشک و صلب برای حفاظت خودداری گردد( .که اثر عکس دارد)
شش -توجه گردد که عالئق بخش عمومی و عامه را نمیتوان بدون روندهای منطقی از جیب افراد و بخهش خصوصهی خهرج
کرد و بدینترتیب از دشمنی پنهان با محیط زیست و باغات به دوسهداری منطقی و عقالنی بدل گشت.
هفت -جهاد کشاورزی ،محیط زیست ،منابع طبیعی و دیگر ارگانهای حفاظت کننده محیط زیست ،میبایهد بهرای حفاظهت
کمک و اقدام نمایند .وگرنه فقط محافظت خشک و دسهوری را که میتوان به نیروی انهظامی و یا قوه قضهاییه سه رد
و نیاز به حضور کارشناسان این سازمانها وجود نخواهد داشت.
برای مثال  %80یاد شده در ماده  2قانون حف اراضی کشاورزی و باغات باید صرف این امر شود .برای مثال باید باغ آن
باغدار مراغهای (که به نصف قیمت حاضر به فروش بود) و تمام باغداران دیگری که نمیتوانند و یا نمیخواهند باغ خهود
را حف کنند ،باید از هم محل خریداری شود.



در غیر اینصورت و با ادامه روشهای ذکر شدز اغلب این ارگانها در حالی که دوستان بالقوز محتیط
یست و باغات هستند ،را باید در مرز دشمنان بالفعل حفاظت اراضی کشاور ی ،باغات ،منتابع طبیعتی
و محیط یست دانست.

