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مقدمه
حص��ول به دانش��گاه "مس��ئله محور” و “کارآفرین” از اقتضائات ای��ران امروز در 

چهل س��الگی انقالب اسالمی اس��ت؛ در همین راستا بسیج اساتید دانشگاه ها، 

مراکز آموزش عالی و پژوهش��ی کش��ور که دوره تحولی خود را از نیمه س��ال 96 

آغاز کرده، به نوس��ازی “نقش”، “مأموریت” و "اقدامات" خود حول نظام مسائل 

و معضله های کشور مبادرت نموده است.

اینک بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با الهام 

ظله( بر آن اس��ت تا در راستای 
ّ

از رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب اس��المی )مد

 المس��ائلی شدن 
ّ

اجتماعی س��ازی س��احت علم و نیازهای جامعه، رویکرد حل

کانون های اس��تادی در دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور را راهنمای عمل خود 

 مسائل کشور را از وظایف اصلی خود دانسته 
ّ

نماید و در این راستا، کمک به حل

و فارغ از س��الیق و طیف بندی های سیاس��ی، عطف توجه به محورهای توس��عه 

 
ّ

ی قرار گرفته و در ارائه راه حل
ّ
��ی و منطق��ه ای، با تمام توان در خدمت منافع مل

ّ
مل

معضالت کشور، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

گ��زارش راهبردی پی��ش رو در حوزه زیس��ت محیط و منابع طبیع��ی با عنوان 

»امنیـت خـاک در ایـران؛ تهدیدهـا و راهبردهـا«، حاص��ل تالش های اس��تادان 

بس��یجی در »اندیشکده ایرانی مطالعات راهبردی دانش��گاه تهران« است که در 

اسفندماه 97 آماده و به معاونت پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور ارائه شده 

است.
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بارش های فراوان در اوایل س��ال جاری و وقوع س��یل در چند نقطه از کش��ور 

ک��ه عالوه بر وارد آوردن خس��ارات جانی و مالی به هم وطن��ان عزیزمان، موجب 

ایراد خس��ارات غیرقابل جبران در بخش منابع طبیعی و به ویژه خاک در کش��ور 

ش��ده اس��ت، به وضوح گویای این نکته اس��ت که مس��ئولین امر تاکنون، آنگونه 

که بایس��ته و شایسته است به مسئله راهبردی خاک و درکنار آن آبخیزداری توجه 

کافی نداشته اند.

همچنی��ن توجه اس��تادان بس��یجی در اندیش��کده ایرانی مطالع��ات راهبردی 

دانشگاه تهران به خصوص قبل از بروز این حوادث ناگوار به مسئله مهم خاک نیز 

گویای نگاه هوشمندانه استادان و پژوهشگران دانشگاه به کمبودها و نقاط ضعف 

موجود در برنامه ها و مدیریت کالن کش��ور و نیز ضرورت توجه بیش��تر مسئوالن 

و کارگزاران کش��ور به نتایج پژوهش های علمی در دانش��گاهها و پژوهش��گاه ها 

ازجمله اندیشکده های راهبردی بسیج اساتید کشور می باشد.

امید است که این گزارش راهبردی، مورد توجه پژوهشگران و کارگزاران کشور 

قرار گیرد.
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خالصه مدیریتی
یک��ی از مهم تری��ن و اثرگذارترین موضوعاتی که درگذش��ته، ح��ال و آینده ارتباط 

مس��تقیمی با زیسِت بشر داش��ته و دارد، مسئله خاک است. خاک به عنوان قلب و 

مرکز محیط زیس��ت، با حیات انس��انی و بقای او پیوندی وثیق دارد؛ که این منبع 

 حیاتی و حس��اس در اف��کار عمومی و نزد 
ً
طبیع��ی را به عن��وان موضوع��ی ماهیتا

تصمیم گیران ارتقاء داده است که ضرورت حفظ، تقویت و تالش برای جلوگیری 

از تخری��ب و فرس��ایش آن را، به وی��ژه در حال حاضر و دهه ه��ای آینده، به امری 

ضروری برای همه جوامع تبدیل کرده است. بر این اساس، حفظ و تقویت خاک 

نیازمند نوعی ایمن س��ازی اس��ت که با تدوی��ن برنامه ها، قوانین و سیاس��ت های 

همه جانبه؛ پایدارسازی امنیت خاک را در سطح جهانی و ملی به ارمغان آورد؛ به 

عبارت��ی امنیت خاک به معنای حفظ س��ازه و پایداری مجموعه کارکردهای خاک 

است که طرح و برنامه ریزی را طلب می کند تا این مهم را به ثمر برساند.

کش��ور 165 میلیون هکتاری ایران، تنها دارای 75/9 میلیون هکتار خاک است 

و از ای��ن مق��دار تنها ح��دود   18 میلیون هکتار در چرخه کش��اورزی اس��ت- البته 

ای��ن میزان نیز هر س��اله کاهش می یاب��د- که این مهم لزوم توجه به  مس��ئله امنیت 

خاک را ضروری کرده اس��ت. این منبع طبیعی که در طول تاریخ، پیوند مس��تقیمی 

ب��ا جمعی��ت،  اقتصاد، سیاس��ت و تغذیه در ایران داش��ته اس��ت، در دهه های اخیر 

ب��ا معضالت ناامن کننده طبیعی و انس��انی  خاک مواجه ش��ده اس��ت که حیات و 
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ارزش های حیاتی افراد را در معرض خطر قرار داده است؛ به گونه ای  که »ایران مقام 

اول فرس��ایش خاک در جهان را داراست«. ازاین رو این خطر جدی در چند جهت 

باید ما را  هوشیار کند: تبدیل شدن امنیت خاک برای افکار عمومی و تصمیم گیران 

به یک مس��ئله؛ ش��ناخت خاک و  عوامل تقویت کننده و تخریب کننده آن؛ و تالش 

برای تدوین برنامه و تنظیم قوانین، در جهت پایدارسازی  امنیت خاک. 

در ای��ن پژوهش راهب��ردی، ُملهم از سیاس��ت های کل��ی نظام در ح��وزه منابع 

طبیعی، تالش ش��ده اس��ت  که ضمن پرداختن به “مس��ئله” ش��دن خ��اک و امنیت 

آن برای کش��ور، ب��ا برش��مردن قابلیتها و کارکرده��ای  خاک و عوام��ل مخرب آن، 

راهبردهایی برای ایجاد و ارتقای امنیت خاک به مسئوالن مربوطه پیش��نهاد  ش��ود. 

 

عوامل تهدیدکننده امنیت خاک در ایرانقابلیت ها و کارکردهای خاک

- تولی��د غ��ذا و تهیه مواد مغ��ذی برای 
گیاهان، حیوانات و جمعیت انسان.
- تصفیه و بازچرخانی آب در طبیعت.

- ذخیره سازی آب
- کلنی سازی برای جانداران

- رش��د بیش ازحد ساخت وس��ازها و توسعه فضای 
شهری و افزایش جمعیت.

- استحصال بی رویه منابع انرژی فسیلی
- استحصال بی رویه و بی قاعده از خاک

- آلودگی هوا و آب.
- گسترش بیابان ها و ریزگردها.

- آبیاری خاک های حاصلخیز با آب شور.
- افزایش بی قاعده طبیعت گردی

- دس��ت اندازی سودجویان به منابع طبیعی و از بین 
بردن پوشش های گیاهی و جنگلی

- از همه مهم تر؛ نبود برنامه مش��خص، عدم وجود 
قوانین الزام آور و بی توجهی به سیاس��ت های کلی 

در این رابطه.
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راهبردهای پیشنهادی
تغیی��ر ادبیات و گفتمان عمومی در جامعه به طورکلی و در محیط های علمی . 1

و سیاس��ت گذاری و تقنین و اجرا از واژگان کم ش��دت حفاظت و س��المت 

و بهداش��ت خاک به واژگان پر ش��دت امنیت خاک و گفتمان س��ازی در این 

خصوص با تولید ساالنه 10 درصد محتوای مربوطه.

تغیی��ر نگرش مقامات کش��ور اعم از سیاس��ت گذار، قانون گ��ذار، مجری و . 2

ی نسبت به جامع نگری منابع 
ّ
ناظران و قضات در سطوح محلی، استانی و مل

طبیع��ی )آب وهوا، جنگل، مراتع و دیگر عناصر محیط زیس��ت( و توس��عه، 

پیش��رفت و تمدن پایدار کش��ور بر محور خاک و اهمی��ت و جایگاه خاک و 

حف��ظ امنیت و بقای آن برای کش��ور و بقای جامع��ه در هرگونه برنامه ریزی 

و اجرای تصمیمات و نظارت بر آن با افزایش 10 درصد س��االنه در گفتار و 

تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات

تغییر نگرش و ایجاد حساس��یت در نخبگان فکری، رسانه ای، هنری و دیگر . 3

اف��راد مؤث��ر در افکار عموم��ی همانند ائم��ه جمعه و جماع��ات، مداحان و 

ورزش��کاران به اهمیت، جایگاه و نقش خاک در تداوم نسل و بقای کشور و 

جامعه در حال و آینده با افزایش 10 درصد ساالنه در تبلیغات، گفتار و رویه 

و نمادهای رفتاری

 تغییر نگرش و ایجاد حساس��یت در آحاد مردم نس��بت به جایگاه و اهمیت . 4
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خاک در تداوم زندگی روزمره در حال و آینده و بقای کشور و جامعه به ویژه 

با بهره گیری از ظرفیت شبکه های اجتماعی مجازی با تولید و توزیع ساالنه 

10 درصد اطالعات مربوطه

 ایج��اد تغییرات الزم در متون و دیگر برنامه های آموزش��ی عمومی همانند . 5

برنامه های مهدکودک ها، ادبیات کودک و نوجوانان )ش��عر، داس��تان کوتاه، 

پویانمایی، فیلم و...(، متون درس��ی و برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی، 

آموزش ه��ای عمومی در نیروهای مس��لح متناس��ب با الزام��ات حفاظت و 

امنی��ت خاک و آثار و پیامدهای تخریب و آلوده س��ازی خاک با افزایش 10 

درصد محتوای ساالنه

ایج��اد حساس��یت در رس��انه های گروهی به وی��ژه روزنامه ها، صداوس��یما . 6

و تولی��د فیل��م و زنجیره با محوری��ت امنیت خاک و گنجان��دن موضوعات 

و حساس��یت های مرب��وط به ص��ورت غیرمس��تقیم در تمام��ی زنجیره ها و 

برنامه های ش��بکه های س��یما هم��راه با برجسته س��ازی اخبار ای��ن حوزه با 

افزایش 10 درصد ساالنه 

توقف روند کاهش س��رانه اراضی کش��اورزی و افزایش ساالنه 10درصد به . 7

اراضی قابل کش��ت کشاورزی برای رس��یدن به تعادل نسبت زمین زراعی با 

سرانه و رشد جمعیت

توقف روند تخریب خاک و منابع سازنده آن همانند هوا، آب، تنوع زیستی از طریق . 8

تثبیت خاک به میزان 10 درصد در اراضی جنگلی، زراعی، مراتع، کوهپایه و...

کاستن 10 درصد ساالنه از رشد روند بیابان زایی در کشور و اجرای تعهدات . 9

مرتبط با کنوانسیون مربوطه

افزایش میزان کربن خاک های کش��اورزی به حد استاندارد با اولویت حفظ . 10
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باروری اراضی کالس یک به میزان ساالنه 10 درصد

در نظ��ر گرفتن ش��اخص کرب��ن خاک به عنوان ش��اخص اهداف توس��عه و . 11

پیشرفت پایدار کشور در تمامی برنامه های عمرانی کشور

تعیین ضابطه ارزش گذاری اقتصادی و طبیعی خاک های کش��ور و اقدام به . 12

ارزش گذاری و تهیه شناس��نامه بیولوژیک و اقتص��ادی برای کل خاک های 

کشور هرسال به میزان10 درصد از وسعت خاک های کشور

تهیه نقشه کل خاک های کشور به صورت دیجیتالی )نقشه کانکس( تا پایان . 13

دوره 10 ساله

افزایش س��االنه 10 درصد ارزش س��رمایه ای خدمات اکوسیستمی خاک تا . 14

سال 1408

به رس��میت ش��ناخته ش��دن امنیت خاک در قوانین و مقررات ملی تا پایان . 15

دوره 10 ساله

کاس��تن س��االنه 10 درص��د از آالینده های هوا، آب وخ��اک ازجمله فلزات . 16

سنگین، پس��اب ها و آب های نامتعارف به نحوی که در دوره زمانی 10 ساله 

وضعیت بحرانی موجود مهار گردد

کاس��تن س��االنه 10 درصد از مص��رف کودهای ش��یمیایی و آفت کش ها و . 17

سموم با کودها و روش های مهار آفات سازگار با امنیت طبیعی خاک

افزای��ش احتب��اس و ذخیره س��ازی آب در زمین به میزان 10 درصد س��االنه . 18

به نحوی که تعادل میان آب مصرفی و ذخایر آب کشور برقرار گردد

تدوی��ن الگوی بهره ب��رداری بهینه از خاک و تهیه نقش��ه خاک های کش��ور . 19

بر اس��اس تنوع زیس��تی و کیفیت آن و ممنوع س��اختن هرگونه جابجایی در 

خاک هایی که تنوع زیستی منحصربه فرد دارند تا پایان دوره 10 ساله
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تهیه پیوس��ت عملیات بهینه خاک برای هرگونه خاک برداری و اجرای آن به . 20

میزان 10 درصد س��االنه در کلیه عملیات های خاک ب��رداری در پروژه های 

ملی، اس��تانی، محلی اعم از ش��هری و روس��تایی پروژه های بزرگ همانند 

راه س��ازی، سدس��ازی، معدن کاری، ساختمان س��ازی، اح��داث کارخانه، 

احداث کانال، خطوط نقل وانتقال گاز و نفت و آب اعم از بخش خصوصی، 

دولتی و نیروهای مسلح

امنی��ت خاک و حفظ س��رمایه طبیعی آن بخش��ی از 90 درصد تصمیمات . 21

مربوط به اعطای وام تا سال 1408 باشد.

تهیه نقش��ه پهنه بندی زمین در کش��ور ازنظر لغزش، سیل خیزی و فرسایش . 22

خاک و تعیین نقاط بحرانی، در معرض خطر و غیر آن تا پایان دوره 10 ساله

همگرا س��اختن سیاست های کشاورزی و نظارت بر آن در تولید و صادرات . 23

خالص مواد غذایی با الزامات سیاس��ت های امنیت خاک تا پایان دوره 10 

ساله

همگ��را س��اختن سیاس��ت ها و برنامه ه��ای وزارت نی��رو، وزارت صنعت و . 24

معدن و تجارت، ش��هرداری ها و دهیاری ها و نیروهای مسلح با سیاست ها 

و الزامات امنیت خاک تا پایان دوره 10 ساله

اعم��ال سیاس��ت ها و روش های تش��ویقی در بخش خصوص��ی و عمومی . 25

دولتی و غیردولتی در رعایت معیارهای امنیت خاک به میزان 10 درصد

اعمال روش های س��خت تنبیهی در تخریب خاک با وضع مقررات مربوطه . 26

به میزان 10 درصد س��االنه با اولویت اراضی حس��اس )جنگل ها، باغات و 

اراضی کشاورزی(

تمرکز س��ازمانی در کلیه امور مربوط به اعمال و اجرای سیاست گذاری ها و . 27
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مقررات ملی و منطقه ای و محلی در قالب وزارت منابع طبیعی

افزایش 10 درصدی تش��کل های مردمی در موضوع��ات مربوط به خاک تا . 28

پایان دوره 

اختص��اص اردوه��ای دانش آموزی، دانش��جویی و اردوهای س��ازندگی در . 29

بسیج س��ازندگی، آموزش وپرورش و آموزش عالی به اقدامات پیشگیرانه و 

ترمیمی امنیت خاک کشور

بازبینی اساس��ی در »الیحه حفاظت« با نگرش جامع به ابعاد امنیت خاک . 30

و اهمیت و جایگاه خاک و الزامات و س��ازوکارهای تحقق امنیت خاک در 

ابعاد ساختاری، سازمانی، اجرایی و فرهنگی و نظارتی.
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بیانات مقام معظم رهبری
مق��ام معظ��م رهب��ری )مدظله العال��ی( ب��ا توج��ه به ض��رورت توج��ه به مس��ئله 

محیط زیست و حفاظت از عناصر مختلف آن به ویژه خاک در بیانات متعددی به 

این موضوع اش��اره کرده اند و لزوم توجه به آن را در بین مس��ئولین و مردم خواستار 

شده اند. بخشی از بیانات ایشان که در مناسبت های مختلف ایراد شده است؛

جبران ناپذیری فرسایش خاک 
 »در ابعاد کشوری آسیب هایی نیست که به آسانی بشود برطرف کرد. ...]همانند[ 

فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل انگاری ها و بدعمل کردن ها و ندانم کاری ها؛ 

فرس��ایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به آسانی جبرانش کرد. قضّیه  خاک از 

قضّیه  آب مهم تر اس��ت؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن 

ب��رای تهّی��ه  آب راه های فراوانی وجود دارد؛ برای تهّی��ه  خاک حاصلخیز این راه ها 

دیگر وجود ن��دارد. یعنی بی توجهی به مبانی حفظ محیط زیس��ت، گاهی اوقات 

یک چنین مش��کالتی را به وجود می آورد؛ آس��یبی که وارد می شود، آسیبی نیست 

که بشود ]جبران کرد[... ]بایستی[ پیشگیری کرد،... بایستی این ها را عالج کرد. 

)بیانات در دیدار مس��ئوالن و فعاالن محیط زیس��ت، منابع طبیعی و فضای س��بز 

)1393 /12/17
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حفاظت از خاک ضمانت زندگی سالم 
»درست است که در شمارش مسائل اساسی کشور، چشم ها و نگاه ها به سمت 

اقتصاد، به س��مت فرهنگ، به س��مت مس��ائل پولی، به س��مت مس��ائل سیاسی 

کش��انده می ش��ود... لیکن اگر با دقت نگاه کنیم، مس��ائلی که مربوط به زیست 

انس��انی است، بیش��تر از آن ها اهمیت دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای 

 پیشرفت کشور 
ً
چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ اصال

برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان ها زندگی سالم و مطلوبی داشته 

باش��ند. اگر محیط زیس��ت تخریب ش��د، همه  این ها باطل خواهد شد. اهمیت 

 اگر ما به مس��ئله  آب، خاک، هوا و آن چیزهایی 
ً
محیط زیس��ت اینجاس��ت. واقعا

که منتهی می ش��ود به این چیزها - مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگل ها، 

مثل وضع شهرس��ازی - نپردازیم، زندگی مردم ش��یرین نخواهد ش��د. صنعت و 

پیش��رفت صنعتی و درآمدهای فزاینده  کش��ور و افتخارات گوناگون علمی، متن 

زندگ��ی واقعی��ت زندگی را ش��یرین نمی کند؛ همه  این ها باید مقدمه باش��د برای 

اینکه مردم زندگی س��الم و ش��یرین و مطلوب داشته باشند. ازجمله  چیزهایی که 

ِمس��اس مستقیم دارد، مسئله  محیط زیست اس��ت، محیط زندگی انسان هاست، 

مس��ئله  آب وهواس��ت. آن وق��ت ریش��ه های آن، بنیان های آن، که خاک اس��ت و 

جنگل است و درخت است و بقیه  چیزها، اهمیت درجه  یک پیدا می کند.

... خ��اک یک ثروت اس��ت، آب یک ثروت اس��ت،... همه مراقب باش��ند، 

احساس مسئولیت کنند، این ها را از بین نبرند )بیانات در دیدار مردم آذربایجان 

.)1393/11/29
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حفاظت از خاک وظیفه مسئوالن است
»مسئوالن کشور باید با برنامه ریزی دقیق، مدیریت صحیح و جدیت در کار، 	 

ای��ن س��رزمین را از تضییع خس��ارت بار منابع حیاتی و طبیعی و ضایع ش��دن 

درخ��ت، آب وخاک نجات بدهند... اس��تفاده از س��یالب ها به نحو صحیح و 

درست و تالش در جهت بیابان زدایی از کارهای مهمی است که باید با ابتکار، 

دلس��وزی و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر محقق شود و امیدواریم 

که مردم و مسئولین به مسائلی مانند حفظ درختان و گیاهان و استفاده بهینه از 

آب، خاک و منابع طبیعی به دیده اهمیت بنگرند و در برنامه س��وم با اولویت 

خاصی به این مس��ائل توجه ش��ود )بازدید رهبر انقالب از مؤسس��ه تحقیقات 

جنگل ها و مراتع 1377/12/14(.

»مسئولینی که در بخش های مختلف هستند، به این نکته توجه کنند که نگاه به 	 

مسئله  آب وهوا،... مسئله  غبار،... مسئله  دود،... مسئله  هوای سالم،... مسئله  

آب سالم، ... محیط زیست سالم،... مسئله  جنگل ها، نگاه های اصلی است؛ 

این ه��ا را در متن برنامه ها، در مجاری همه  برنامه ها... بگنجانند« )بیانات در 

بوستان والیت به مناسبت روز درختکاری 1389/12/17( 

سند ملی محیط زیست ضرورتی راهبردی است
ی برای مس��ائل محیط زیس��ت؛ ]و بعد[ همکاری 	 

ّ
 تهّیه  س��ند مل

ً
»]پ��س[ اوال

دس��تگاه ها ک��ه ... همه  دس��تگاه ها باید به جد با همدیگر هم��کاری کنند؛ ]و 

بعد[ پیوس��ِت محیط زیستی برای همه  برنامه های س��ازندگی. همه  برنامه های 

 یک پیوس��ت 
ً
س��ازندگی از ش��هری و صحرایی و صنعتی و بقّیه  طرح ها، حتما

محیط زیس��تی باید داشته باش��د؛ جاده می خواهید بکشید، مشخص باشد که 
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تأثیرش در محیط زیست چیست؛ کارخانه می خواهد نصب بشود، باید معلوم 

باش��د که تأثیرش در محیط زیست چیست؛ بعضی از مسائل تجاری، بعضی 

از نقل وانتقال ه��ا و کارهای بازرگانی؛ این ها بایس��تی پیوس��ت محیط زیس��ت 

داشته باشد« )بیانات در دیدار مسئوالن و فعاالن محیط زیست، منابع طبیعی 

و فضای سبز 1393/12/17(.

»جرم انگارِی تخریب محیط زیس��ت. دستگاه قضائی و دستگاه های ضابط، و 	 

پی��ش از آن ها قوانین مجلس، باید روی این تکیه بکنند. البّته قوانینی داریم... 

منته��ا بازنگری الزم اس��ت؛ بایس��تی تخریب محیط زیس��ت جرم محس��وب 

بش��ود؛ به عنوان جرم بایستی تعقیب بشود. پاالیش و بازنگری قوانین موجود، 

 نظارت کنند 
ً
تقویت نظارت های بی اغماض -... رؤس��ای دس��تگاه ها شخصا

- و ش��اید از جهتی از همه مهم تر، فرهنگ س��ازی اس��ت؛... مردم بدانند که 

اهّمیت حفظ محیط زیست چقدر است. این را از دبستان باید شروع کنیم، در 

کتاب های درسی؛ باید بچه های ما اهّمیت مرتع و جنگل و هوا و آب وخاک و 

دریا و مانند این ها را از کودکی بفهمند و روی آن حّساس باشند. حفظ حریم 

ی را 
ّ
محیط زیس��ت باید جزئی از فرهنگ عمومی بش��ود. البّته نقش رس��انه  مل

ی نقش ایفا کند اّما مردم هم 
ّ
 رس��انه  مل

ً
هم نباید نادیده گرفت، بایس��تی حتما

می توانند کار کنند« )1393/12/17(.
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1
 مسئــلــه

 امروزه امنیت عمومی از معنای س��نتی مقابله با تجاوز و استقرار نظم عمومی به 

معنای بس��یار گسترده تر و فراگیرتر رفع ش��رایط وضعیت هایی که منجر به تهدید 

امنیتی می شود، تغییر یافته است. در این ادراک از امنیت، در هرگونه برنامه ریزی 

ی، برای اس��تقرار و پایدارس��ازی امنیت، 
ّ
ی و فرامل

ّ
و سیاس��ت گذاری محلی، مل

عالوه بر توجه به تهدیدات موجود همانند جنگ و تروریسم و همچنین عامل مهم 

و راهبردی اقتصاد، به معنای کلی آن، الزم اس��ت به موضوعات زیست محیطی، 

جمعیت��ی و منابع طبیعی توجه ویژه صورت گیرد. ازاین رو موضوعات و مس��ائل 

مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی و مدیریت پایدار و تثبیت وضعیت این منابع 

در رده موضوعات امنیتی جای می گیرد. اگرچه، منازعات بر س��ر دس��ت یابی به 

منابع کمیاب طبیعی در اجتماعات انس��انی همواره قابل  مشاهده بوده است، اما 

در وضعیت کنونی رقابت های افسارگس��یخته داخل��ی، منطقه ای، فرا منطقه ای، 

بین الملل��ی و جهان��ی، پیون��د خوردن مناب��ع طبیعی بیش ازپیش با بقای انس��ان 

به طورکلی وضعیت آینده ملت ها و کش��ورها به طور خاص، این منابع را به مرتبه 

 حس��اس و حیاتی ارتقا داده اس��ت. کمیابی و تقاضای فزاینده 
ً
موضوعات ماهیتا
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جهانی برای دس��ت یابی به این منابع، بر شدت حساس��یت آن افزوده و الزامات 

امنیتی تولید کرده اس��ت. خاک ازجمله منابع کمیابی اس��ت که سرنوش��ت بقا و 

پایداری انس��ان، سایر موجودات و حتی س��ایر منابع موجود در طبیعت ازجمله 

آب وهوا به نحوی به وضعیت آن وابسته است. 

 با درک اهمیت این موضوع، بیش از پنجاه س��ال اس��ت که حفاظت از خاک 

در دس��تور کار راهبردهای ملی بس��یاری از کش��ورهای جهان قرار گرفته اس��ت. 

بااین وجود از آغازین سال های دهه دوم قرن 21 با وقوع تحوالت زیست محیطی 

همانند خشک س��الی های گس��ترده و افزایش جمعیت، وقوع منازعات منطقه ای 

ی��ا احتم��ال وقوع آن میان کش��ورها، قحطی، جنگ، مهاجرت و حاشیه نش��ینی، 

موض��وع وضعیت خ��اک در زمره موضوع��ات و گفت وگوه��ای امنیتی و دفاعی 

قرار گرفته اس��ت و همپای با آن تح��ول مفهومی نیز در ادبیات این حوزه صورت 

گرفته اس��ت. س��ابق بر این در تبیین و توصیف وضعیت خاک ها از دانش واژه ها 

ی��ا اصطالحات »حراس��ت )حمایت( خ��اک« Soil Protection، »محافظت 

خ��اک« Soil Conservation، »مراقب��ت خاک« Soil Care، »بهداش��ت و 

س��المت خ��اک«Soil Health و »ت��اب آوری خ��اک« Soil Resilience که 

بیش��تر ناظر بر توقف فرسایش خاک و جلوگیری از آلودگی آن است، بهره گرفته 

می ش��د. اما با وقوع تح��والت جدید و ادراک اهمیت و نقش اساس��ی خاک در 

بقای نس��ل انسانی و سایر موجودات، و عوارض تخریب و بهره برداری بی رویه، 

آلودگی و فرس��ایش بی س��ابقه خاک، به جای اصطالحات کم ش��دت مذکور از 

دان��ش واژه یا اصط��الح »امنیت خاک« Soil Security اس��تفاده می ش��ود، تا 

شاید بتوان موقعیت و جایگاه راهبردی خاک نسبت به دیگر معضالت موجود را 

ترس��یم کرد و حساسیت عمومی و مقامات مسئول در سطوح محلی، کشوری و 
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جهانی را به عوارض نابودی خاک به سطح مطلوب ارتقا داد و راه را برای اصالح 

رویه ها، قوانین، کنوانسیون ها و روش  های کنونی بهره برداری  خاک هموار کرد.

 خاک ارزش��مندترین منبع طبیعی ایران اس��ت. نج��ات و بقا و حفظ هویت 

و اس��تقالل جامعه  ایران��ی در طول تاریخ آن به برکت ظرفیت خاک کش��ور بوده 

اس��ت. به برکت ظرفیت این خاک این جامعه توانس��ته است، تمدن سازی کند، 

فرهنگ و هویت خاص خود را بپروراند و در پس اشغال ها، جنگ ها و صدمات 

نابودکننده خود را احیا و بازس��ازی کند، و در وضعیت کنونی در برابر تحریم ها 

و فشارها مقاومت کند.

 کافی اس��ت یادآوری ش��ود که ت��ا قب��ل از ورود مؤثر نفت به اقتص��اد ایران، 

محصوالت و فرآورده های ناش��ی از خاک مهم ترین منبع ثروت و درآمد کش��ور 

بوده است. این وضعیت تا پنجاه سال پیش باوجود جایگاهی که نفت در اقتصاد 

ایران برای خود داش��ته، به همین قرار بوده اس��ت. به عنوان مثال در سال 1338-

1339 درآمد حاصل از نف��ت ایران 257 میلیون دالر بوده درحالی که در همین 

س��ال درآمدهای حاصل از محصوالت کش��اورزی 1/200000000 دالر بوده 

اس��ت. این در حالی اس��ت که خاک منبعی غیرقابل جایگزین است درحالی که 

نفت با تمام اهمیتی که دارد، چنین وضعیتی ندارد.

 در وضعیت کنونی برنامه های توس��عه کش��ور در ابع��اد مختلف آن در قالب 

برنامه ه��ای پنج س��اله توس��ط دولت ه��ا طراحی و اج��را می ش��ود و تقاضا برای 

پیش��رفت و توسعه و برخورداری از امکانات رفاهی در سطوح ملی، منطقه ای و 

استانی و محلی بر سیاست گذاری های کشور و حتی فرآیندهای سیاسی همانند 

انتخاب��ات فش��ار وارد می کن��د. مطابق سیاس��ت های کلی ابالغی برنامه شش��م 

توس��عه »رش��د اقتصادی ش��تابان و پایدار و اشتغال زا« در کش��ور باید به گونه ای 
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باشد که »متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود«، این همه در حالی 

است که بر اساس برآوردهای راهبردی، جمعیت کشور باید به مرز بیش از 150 

میلیون نفر برسد. جمعیت بیشتر به معنی تقاضای بیشتر برای غذا خواهد بود که 

مهم ترین منبع تولید آن خاک اس��ت. این در وضعیتی اس��ت که هم اکنون »ایران 

مقام اول جهان در فرسایش خاک، مقام اول در فرسایش جرم پالسمای ژنتیکی 

و مس��ائل ژنتیکی و حیوانی، مقام اول فرسایش پوشش گیاهی و مقام اول جهان 

در هدر دادن انرژی را دارد« )1396/07/30، ایرنا(.

عالوه براین فش��ارهای بیگانه نیز با شیوه ها و روش های مختلف ازجمله اعاده  

و تنوع بخش��ی ب��ه تحریم ها ادام��ه دارد. به این موضوعات باید مس��ائل فرآیندی 

همانند رش��د بی رویه ش��هرها، تغییر سبک زندگی، اس��تحصال بی رویه از منابع 

انرژی فس��یلی و آلودگی های آب، هوا و زمین، استحصال بی رویه و بدون قاعده 

از مناب��ع خاک، تغیی��رات آب وهوایی جهان��ی و منطقه ای و گس��ترش بیابان ها، 

ریزگردها، ش��ور شدن آب و زمین، فرس��ایش های خارج از قاعده و انتظار و غیر 

قابل کش��ت شدن بخش های بزرگی از خاک کش��ور، افزایش ناگهانی و بی قاعده 

طبیعت گردی، دس��ت اندازی های س��ودجویانه به منابع طبیع��ی، در کنار عوامل 

بی ش��مار دیگر اش��اره کرد که این منبع بی بدیل و راهبردی ب��رای بقای جمعیت 

کشور و نسل های آینده را با تهدیدات متنوعی مواجه ساخته است.

این همه در ش��رایطی اس��ت که سیاس��ت های کلی ابالغی نظام در مدیریت 

بحران ها به ویژه بحران اقتصادی تش��دید ش��ده توسط تحریم ها، بر تشویق تولید 

ی و اقتصاد مقاومتی درون زا بر بهره گیری بیشتر از ظرفیت های داخلی ازجمله 
ّ
مل

محص��والت خاک پایه اس��توار اس��ت. الزمه مه��ار و مدیریت ای��ن تهدیدات و 

بهره گیری بهینه از ظرفیت خاک کشور، توجه فوری و جدی به امنیت و پایداری 
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این منبع است.

اهمیت یافتن قابلیت ها و کارکردهای خاک و بروز خطرات و تهدیدات جدی 

مختل کننده  این کارکردها، در بقا و تداوم حیات انس��ان و سایر موجودات، سبب 

جای گرفت��ن آن در رتبه موضوعات امنیتی به معنای متعارف امنیت یعنی مرتبط 

ش��دن موضوع با ارزش های حیاتی انس��انی شده اس��ت. ارزش هایی که به بقای 

یک جامعه، ملت و کش��ور در حال و آینده مرتبط اس��ت. مدت ها اس��ت که این 

موضوع به دغدغه  راهبردی کش��ورها و سازمان های جهانی ازجمله سازمان ملل 

متحد و حتی س��ازمان های نظامی همانند ناتو تبدیل ش��ده اس��ت و برای حفظ 

خاک، برنامه هایی در سطوح ملی و منطقه ای و جهانی طراحی و به اجرا گذاشته 

شده است.

 ای��ن گزارش ضمن بررس��ی ابع��اد امنیت خاک و ارائه  ب��رآوردی از وضعیت 

خ��اک در ای��ران، راهبردهایی برای مهار تهدیدات و پایدارس��ازی و حراس��ت از 

امنی��ت خاک در ابعاد مختلف آن در س��طوح سیاس��ت گذاری، تقنین و اجرا به 

دست می دهد.
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2
خاک، ویژگی ها و اهمیت

 

بنی��ان حی��ات موجودات زنده روی زمین به وجود و کیفیت الیه  نازکی از پوس��ته 

زمین که خاک نام دارد وابس��ته اس��ت. چرخه حیات از خاک آغاز می ش��ود و با 

خاک تداوم می یابد. گیاهان از خاک تغذیه می کنند و با گرفتن مواد مغذی خاک 

تولیدکننده گلوکز و اکس��یژن اند، موادی که برای بقای انس��ان و دیگر موجودات 

حیاتی است. فرستادن آب از الیه های رویین خاک به الیه های زیرین، و انحالل 

م��واد معدنی و ارگانیک در الیه ه��ای رویین و انتقال آن به الیه های زیرین زمین، 

از دیگر کارکردهای خاک است.

 خاک محیط زیس��ت زن��ده و پیچیده ای مرکب از عناص��ر و الیه های متنوعی 

اس��ت که هر ی��ک کارکردی مخصوص به خ��ود دارد. خاک ازنظر س��اختمان و 

ترکی��ب عناص��ری، به ان��واع مختلف ک��ه هرکدام قابلی��ت، ویژگ��ی و کارکردی 

 ،Eroded rock مخصوص به خود دارد تقس��یم می شود. صخره فرسایش یافته

 Decaying ماده ارگانیک فس��ادآور ،Mineral nutrients مغذی های معدنی

organic، آب Water، ه��وا Airو موج��ودات زن��ده Living organisms از 

عناصر اصلی تشکیل دهنده خاک اند. اهمیت خاک در فراهم سازی مواد مغذی، 
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بازچرخانی و تصفیه آب، ذخیره سازی آب، بازچرخانی مواد مغذی، ایجاد بستر 

مناس��ب و فاقد جایگزین زیس��ت انس��ان در جهان، و کلنی سازی برای جانوران 

اس��ت. ازنظر ترکیب عناصر س��ازنده؛ م��واد معدنی، آب، هوا و م��واد ارگانیکی 

عمده عناصر ش��کل دهنده به خاک اس��ت. وجود هری��ک از این مواد برای بقای 

حی��ات درون خاک و حیات روی خاک ضروری اس��ت. به عبارتی اجزای نظام 

حیات��ی درون خ��اک برای بقای خاک و کارکرده��ای آن و بقای نظام درون خاک 

 به هم پیوس��ته اس��ت و هرگونه تغییری 
ً
ب��رای بقای نظ��ام حیات روی خاک کامال

در ترکیب و یا عناصر س��ازنده و ش��کل دهنده خاک حیات درونی این نظام زنده 

را مخت��ل می کن��د و هرگونه اختاللی در این نظ��ام، کارکردها و بقای نظام حیات 

انسانی و غیر آن را در روی خاک مختل می سازد.
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3
 امنیت خاک و ابعاد آن

 امنیت خاک موضوعی است که چند سال است در ابعاد جهانی موضوع مطالعات 

راهبردی قرار گرفته است. تغییرات سرزمینی ازجمله کمبود آب، ناپایداری های 

ناشی از توسعه افسارگسیخته و ناموزون، وقوع بالیا و بحران های طبیعی و انسان 

شکال نوین تروریسم، و مسائلی ازاین دست، توجه به 
َ
س��اخته همانند جنگ ها، ا

خاک را به عنوان منبع اصلی خدماتی که از آن به »خدمات زیس��ت محیطی« یاد 

می شود معطوف کرده است. خدمات زیست محیطی امکاناتی است که بدون آن 

حیات نه برای انسان و نه دیگر موجودات بر روی زمین امکان پذیر نیست که آب 

و غذا و هوا )اکسیژن( از اهّم آن ها است. ازاین رو امنیت خاک به معنی حفاظت 

سازه خاک به نحوی است که نقش ها و قابلیت های خاک در ارائه این خدمات، 

در طول زمان پایداری داش��ته باشد (McBratney et al,2013:203). امنیت 

خاک مجموعه ای از اقدامات و تدابیر برای حفظ موجودات، س��ازه، ویژگی ها و 

کارکردهای طبیعی خاک اس��ت که تضمین کننده حیات انسان و سایر موجودات 

بر روی کره زمین است.

 به طور متوسط جمعیت جهان هر 40 سال دو برابر می شود. افزایش جمعیت 
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جهان با رون��د کنونی بدون توجه به برنامه های دولت ها در افزایش جمعیت، در 

آین��ده ای نزدیک به مرز بیش از 9 میلیارد نفر می رس��د. چنین افزایش��ی همراه با 

افزایش برنامه ای جمعیت توسط دولت ها به معنی تقاضای بیشتر برای آب، غذا 

و هوای س��الم و مکان زیس��ت مناسب و لذا تحمیل فشار بیش��تر بر خاک برای 

رفع این نیازها خواهد بود. ازاین رو تضعیف روزافزون خاک یک معضل جهانی 

اس��ت. با افزایش جمعیت جهان، فش��ار بر روی خاک نیز افزایش یافته و سرمایه 

طبیعی خاک به طور م��داوم کاهش می یابد. با ادراک اقتضائات و پیامدهای این 

وضعیت، الگویی برای حفظ و ارتقاء امنیت خاک طراحی شده که ارتباط امنیت 

خ��اک و مس��ائل مختلف مرتبط با آن را در ش��ش حوزه  مرتبط ب��ا یکدیگر مورد 

بررس��ی قرار می ده��د )McBratney et al,2014.(. این ش��ش حوزه مرتبط 

عبارت اند از:

امنیت خاک

امنیت غذایی

امنیت آب

 بهداشت و
 سالمت
انسانی

 پایدارسازی
 انرژی

کاهش دادن 
تغییرات آب و 

هوایی 

 حفاظت 
از تنوع زیستی 
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1-3. امنیت غذایی
 موضوع امنیت غذایی از موضوعات و مسائل بسیار مهم در رابطه با امنیت خاک 

اس��ت که در سیاست های کلی نظام نیز به آن پرداخته شده است. »بهبود کیفیت 

زندگی، س��المت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فق��ر و حمایت از گروه های 

آس��یب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی« )بند 12 سیاست های کلی نظام در دوره 

س��ند چش��م انداز(. این اندازه توجه به این موضوع، بدین دلیل اس��ت که امنیت 

غذایی وضعیتی از دسترس��ی مطمئن به مواد غذایی موردنیاز برای جمعیت یک 

کش��ور در تمام زمان ها، برای تضمین زندگی س��الم همه  آحاد آن است. چنانچه 

مقام معظم رهبری درجایی با اش��اره به ای��ن موضوع می فرمایند: »امنیت غذایی 

برای کش��وری ب��زرگ، ُپرجمعیت و دارای هدف های بلند، بس��یار مهم اس��ت« 

)بیانات در مورخه 1382/10/14(. زمانی که افراد گرس��نه نباش��ند یعنی به مواد 

غذایی موردنیاز بدن برای رش��د و بقای طبیعی دسترس��ی داشته باشند و ترس و 

نگرانی از قحطی و گرس��نگی بر آن ها مستولی نباشد، در وضعیت امنیت غذایی 

قرار دارند. در معنایی دیگر امنیت غذایی به معنی ظرفیت و توانایی مقاومت یک 

کش��ور در برابر وضعیتی از فقدان دسترسی اطمینان بخش به مواد غذایی اساسی 

موردنیاز جمعیت آن کش��ور در آینده اس��ت که ناش��ی از حوادث و رخدادهایی 

همانن��د خشک س��الی، وقوع جن��گ، تحریم، بحران ه��ای اقتص��ادی داخلی و 
خارجی مرتبط با تولید و عرضه مواد غذایی باشد.1

 س��ازمان کش��اورزی ملل متحد )فائو( »امنیت غذای��ی« را وضعیتی در نظر 

گرفته اس��ت که مواد غذایی در آن »فراهم، در دس��ترس، مفید و باثبات« باش��د. 

»غذا« ازجمله حقوق اساس��ی انس��ان است که برای برخورداری از دیگر حقوق 

1. http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm
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اساسی اش، اساسی است. بااین همه آماده ساختن و در دسترس قرار دادن غذای 

کافی برای انبوه جمعیت یک کش��ور چندان هم آسان نیست. پیچیدگی موضوع 

ی دارد. مس��ئله غذا مس��ئله ای پیچیده ب��ا ابعاد جهانی 
ّ
ابعادی بیش از س��طح مل

بخص��وص اقتصادی و روابط مبتن��ی بر قدرت و برتری جویی هایی اس��تعماری 

است. وجود اهمیت موضوع و ذکر اینکه غذا نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی و 

یا غیر آن بر انس��ان باشد )اجالس جهانی امنیت غذایی 1996(، مع الوصف در 

منازعات سیاسی بین المللی تحریم غذایی به صورت واقعی و یا تهدید به اعمال 

آن ازجمله ابزارهای اعمال س��لطه و تحمیل اراده برخی از کشورها بر کشورهای 

دیگر است.

 از س��وی دیگر دسترس��ی به غذای کافی به معنی زمینه سازی برای عدالت و 

برابری در برخورداری از فرصت های آینده نیز هست. بررسی ها نشان می دهد که 

کودکان��ی که در 1000 روزه اول دوران حیات خود از غذای مکفی برخوردارند، 

33 درصد بیش از بزرگساالن احتمال عبور از خط فقر را در آینده دارند.

ازس��ویی نگرانی ه��ا در مورد امنیت غذایی ابعاد مختلفی دارد. رش��د فزاینده 

جمعی��ت هم��راه با تغییر ذائق��ه و تغیی��رات آب وهوایی و کمیاب��ی آب از عوامل 

مهمی اس��ت که در ایجاد نگران��ی در این حوزه نقش آفرین��ی می کند. هم اکنون 

28 درصد کش��اورزی در مناطقی اس��ت که ازنظر آب تحت  فشار هستند. برای 

 1500 لیتر آب نیاز اس��ت. درحالی که برای تولید یک 
ً
یک کیلوگرم گندم حدودا

کیلوگرم گوش��ت قرم��ز 16000 لیتر آب نیاز اس��ت. رقمی که در س��ال 2050 

ب��ه دو برابر افزای��ش خواهد یافت. برآوردها نش��ان می دهد ک��ه مصرف جهانی 

غذا رو به افزایش اس��ت و در س��ال آین��ده )1398/2019(، ب��ه 514 میلیون تن 

خواهد رس��ید. درحالی که متوسط مصرف جهانی س��االنه گندم برای هر نفر در 
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جهان 48 کیلوگرم اس��ت، این رقم برای الجزایر 210، مصر 202، ترکیه 199 و 

برای ایران 167 کیلوگرم اس��ت. این کش��ورها بیشترین مقدار مصرف گندم را در 

(OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2010-جهان دارند

(2019:203. باوج��ود تالش های صورت گرفته برای کاس��تن از واردات گندم، 

پیش بینی ها نش��ان می دهد که در س��ال آینده نیز نیاز به واردات خواهیم داش��ت 

(Ibid;108). ایران، کره، عربس��تان، مکزیک و ژاپن 5 کشور اصلی وارده کننده 

.(Ibid:109) گندم در جهان اند

 می��زان تولید محصوالت غذایی در س��ال 2050 باید ب��ه 60 درصد افزایش 

یابد که بتواند پاسخگوی جمعیت باشد. ازاین رو، حوزه کشاورزی از بخش هایی 

اس��ت که طی س��ال های آینده بر اهمیت و جایگاه راهبردی آن در تصمیم سازی 

کالن کش��ورها و مناسبات بین المللی افزوده خواهد شد. مطابق این ضرورت ها 

اس��ت که امنی��ت خاک در پای��داری امنیت غذایی کش��ور جایگاه��ی راهبردی 

می یابد. 

 بنابراین دسترس��ی مطمئن به مواد غذایی موردنیاز، نیازمند در اختیار داشتن 

خاک مس��تعد کشاورزی است. به رغم پیش��رفت های صورت گرفته هنوز خاک 

منبع اصلی تولید محصوالت غذایی اس��ت. از س��وی دیگ��ر حدود 7 درصد از 

کل وسعت خشکی های زمین قابلیت کشت و زرع دارد. در ایران از کل وسعت 

165 میلیون هکتاری کش��ور، 89/1 میلیون هکتار از زمین کش��ور فاقد خاک و 

75/9 میلیون هکتار دارای خاک است که از این رقم بخش عمده  آن یعنی 57/5 

میلیون هکتار آن خارج از چرخه کش��اورزی اس��ت و تنها بین 17 تا 18 میلیون 

هکتار از اراضی کشور در چرخه کشت قرار دارد. بر اساس اطالعات مرکز آمار 

ایران، مس��احت اراضی زراعی کش��ور 16477 هزار هکتار اس��ت که در اختیار 
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3359 هزار بهره بردار اس��ت که هر بهره بردار سهمی در حدود 9/2 هکتار را در 

اختیار دارد. از این میان 46/2 درصد از اراضی به کشت آبی و بقیه به کشت دیم 

اختصاص دارد )https://www.amar.org.ir:29/11/97(. بنا به گفته رئیس 

موسس��ه تحقیقات آب وخاک کشور، »حدود یک میلیون هکتار از اراضی زراعی 

کش��ور، ازنظر کش��ت و زرع فاقد محدودیت است و بقیه دارای محدودیت هایی 

همچون ش��وری، عمق، داش��تن س��نگریزه، تراکم خاک و فقر مواد آلی اس��ت« 

که بهره وری خاک را کاهش می دهد. به گفته او »در ش��ش کالن ش��هر کشور هر 

ساعت یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی از بین می رود«1 این در حالی است 

که جمعیت و مصرف مواد غذایی در کشور رو به افزایش است.

 تغیی��رات مربوطه به وس��عت س��رانه زمین های قابل کش��ت از س��ال 1342 

/1961تا 1395/ 2015 به شرح جدول ذیل است.

سال نسبت سرانه اراضی کشاورزی در مقیاس هکتار

/19611342 0.666

/19621343 0.650

/19631344 0.633

/19641345 0.617

/19651346 0.602

/19661347 0.587

/19671348 0.572

/19681349 0.559

1. 1396/12/17/https://www.mehrnews.com/news
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/19691350 0.545

19701351 0.531

/19711352 0.532

/19721353 0.540

/19731354 0.547

/19741355 0.515

/19751356 0.484

/19761357 0.454

/19771358 0.430

/19781359 0.395

/19791360 0.408

/19801361 0.336

/19811362 0.337

/19821363 0.338

/19831364 0.330

/19841365 0.322

/19851366 0.315

/19861367 0.308

/19871368 0.301

/19881369 0.294

/19891370 0.281
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/19901371 0.270

/19911372 0.291

/19921373 0.291

/19931374 0.294

/19941375 0.290

/19951376 0.287

/19961378 0.278

/19971379 0.263

/19981380 0.263

/19991381 0.251

/20001382 0.226

/20011383 0.236

/20021384 0.236

/20031383 0.235

/20041384 0.235

/20051385 0.235

/20061386 0.234

/20071387 0.234

/20081388 0.213

/20091389 0.211

/20101390 0.206
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/20111391 0.202

/20121392 0.197

/20131393 0.192

/20141394 0.187

/20151395 0.185

وس��عت اراضی کشاورزی کش��ور مطابق برآوردهای بانک جهانی از 592710 

کیلومترمرب��ع در س��ال 1342 ب��ه ح��دود 459532 کیلومترمرب��ع در س��ال 

1395کاهش یافته است. خشک سالی های متوالی در وضعیت کنونی این رقم را 
بسیار محدودتر کرده است.1

در میان اس��تان های کشور، استان های خراس��ان )رضوی، شمالی و جنوبی( 

بیش��ترین س��طح زیر کش��ت را به خود اختص��اص داده اند، اما به دلیل وس��عت 

زیاد ازنظر تراکم کش��ت در رده های متوس��ط قرار دارند. استان های سمنان، قم، 

یزد، کرمان، هرمزگان و سیس��تان و بلوچستان کمترین تراکم سطح زیر کشت را 

دارند. بیش��تر اراضی زیر کش��ت این استان ها به صورت زراعت آبی یا باغ است. 

اس��تان های گلس��تان، اردبیل، همدان و لرستان تراکم س��طح زیر کشت بیشتری 

دارند. به دلیل ش��رایط اقلیمی مس��اعد اراضی دیم این استان ها سهم بیشتری از 

اراضی زیر کشت را دارد.

 از سوی دیگر بیش از 20 درصد مساحت کشور را بیابان ها تشکیل می دهند. 

در تقسیم بندی های زیست محیطی، 43/7 میلیون هکتار اقلیم بیابانی در کشور 

وجود دارد. 20 میلیون هکتار از محیط بیابان کش��ور در معرض فرس��ایش بادی 

1. https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2? end=ow_desc
=false).2015&locations=IR&start=2015&view=bar&year_l. 
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است. از این مقدار، 6/4 میلیون هکتار در محدودۀ کانون های بحرانی شناسایی 

شده است که در 182 منطقه، 97 شهرستان و 18 استان کشور پراکنده است. بر 

اس��اس برخی برآوردها هم اکنون حدود 20% مس��احت کشور را اراضی بیابانی 

تش��کیل دهد. در س��ال 1392، س��رانۀ بیابان در کش��ور 0/5 هکتار بوده است، 

درحالی که س��رانۀ جهانی آن 0/22 هکتار اس��ت. در ح��ال حاضر 18% اراضی 

بیابانی را کویرها تش��کیل می دهند که بدون پوش��ش گیاهی اند. تپه های ماسه ای 

که متش��کل از ماس��ه های روان اند، 5% از بیابان های کشور را به خود اختصاص 

داده اند. تپه های ُرسی که در حواشی کویرها قرار دارند، در حدود 1% بیابان های 

کشورند. اراضی شور و نمک زارها، که دارای میزان بسیاری از نمک روی سطح 

خاک ان��د، و اراضی بدون پوش��ش )با پوشش��ی کمتر از 5%( نیز بیش��تر اراضی 

بیابانی کش��ور را به خ��ود اختصاص داده و به ترتی��ب، 20 و 53% از بیابان های 

کشور را شامل می شوند.

 از اراضی بیابانی کش��ور، 19/5 میلیون هکتار تحت تأثیر فرس��ایش بادی و 

ح��دود 6 میلیون هکتار را کانون های بحرانی فرس��ایش بادی تش��کیل می دهند. 

در مناطق خش��ک و فراخش��ک ایران با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین عوامل 

انس��انی همانند؛ افزایش جمعیت، چرای مفرط، برداش��ت بی رویه از سفره های 

آب زیرزمینی، توسعه صنعتی و تغییر کاربری اراضی، بیابان زایی رشد فزاینده ای 

یافته اس��ت. هرچند با تعریفی که از بیابان زایی وجود دارد، س��طوح وس��یعی از 

مراتع و جنگل های کش��ور نیز درخطر تبدیل ش��دن به اراضی بیابانی است. طبق 

برآوردهای انجام شده س��االنه حدود یک درصد از اراضی کشور به بیابان تبدیل 

می ش��ود. از کل اراض��ی بیابان��ی و کویری کش��ور، حدود 12 میلی��ون هکتار را 

ش��ن زارها تش��کیل می دهند که 5 میلیون هکتار آن ش��ن زارهای روان فعال است 
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و برای کاهش خس��ارات و زیان ها نیاز به کنت��رل و تثبیت دارند. وجود گونه های 

نادری نظیر آهو، جبیر، گورخر و طیف گسترده ای از گونه های گیاهی، در همراه 

با دیگر آثار مخرب بیابان زایی، از الزامات توجه به مناطق است. همه این آمارها 

نش��ان از تخریب خاک و کاهش زمین های بارور و درنتیجه فش��ار بر خاک های 

موج��ود برای تأمین غذا دارد، که آین��ده خاک به عنوان یک منبع باارزش را تهدید 

می کند.

2-3. امنیت آب
 وج��ود آب برای حفظ س��ازه و کارکردها و اکوسیس��تم زن��ده درون خاک حیاتی 

اس��ت آب موجود در خاک گیاهان را قادر می س��ازد تا م��واد مغذی محلول را از 

ذرات معدنی خاک جذب کنند، بقای موجود زنده بسیار ریز موجود در خاک به 

آب وابسته است. آب موجود در خاک فرسایش خاک را در مقابل عوامل طبیعی 

ازجمله فرس��ایش بادی کنترل می کند. آب مواد س��ازنده خ��اک را به هم متصل 

می س��ازد و رش��د گیاهان را تضمین می کند. بقای هوای درون خاک و بخشی از 

کیفیت خاک به محتوای آب وابسته است.

 یمن، اریتره، عربس��تان س��عودی، عمان، لیب��ی، الجزایر، مراک��ش، امارات 

متح��ده عربی، اردن، مکزیک، افغانس��تان، قط��ر، بحرین، پرو، تیمور� لس��ته، 

ایران، اس��ترالیا، کویت، فلس��طین، لبنان، 20 کش��وری هس��تند که ازنظر آب با 

محدودیت ه��ای جدی مواجه هس��تند. ایران در این مجموع��ه رتبه 16 از حیث 

کم آبی دارد)Tianyi Luo, May 10, 2018(. متوسط بارندگی ساالنه در ایران 

حدود 251 میلی متر است که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف 

بارندگی آسیا است. بر اساس ویژگی های کوهستانی و جهت شیب رشته کوه های 
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کشور، وزارت نیرو کشور را به شش حوزه آبریز اصلی شامل حوزه دریای خزر، 

خلیج ف��ارس، دریای عم��ان، دریاچه ارومیه، حوزه ف��الت مرکزی، حوزه مرزی 

ش��رق و س��رخس)قره قوم( طبقه بندی می کند که از این میان حوزه فالت مرکزی 

با مس��احت 823 هزار کیلومترمربع و 50/6 درصد بیش��ترین وس��عت و حوزه 

سرخس با 44 هزار کیلومترمربع و 2/6 درصد مساحت، کمترین سهم مساحت 

کشور را شامل می شود.

 از مجموع حدود 130 میلیارد متر مکعب ظرفیت آبی کش��ور به طور متوسط 

حدود 93/1 میلیارد مترمکعب آب س��االنه اس��تحصال می شود که از این مقدار 

بخش کش��اورزی با اس��تحصال 86 میلیارد مکعب و با سهم بیش از 92 درصد 

بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است، بخش های شرب و صنعتی نیز 

به ترتیب با مصرف 6 و 1/1 میلیارد مترمکعب و س��هم 6/4 درصد و 1/2 درصد 

نی��ز در رتبه ه��ای بعدی قرار دارن��د. به عبارت  دیگر ح��دود 7 میلیارد مترمکعب 

بیش از میزان تغذیه از آب های زیرزمینی بهره برداری شده و تراز آن منفی است. 

 آب ب��رای تولید محصوالت کش��اورزی و امنیت غذایی حیاتی اس��ت. بیش 

از 70 درص��د آب ه��ای واق��ع در مناطق خش��کی زمین در کش��اورزی مصرف 

می ش��ود. در میان 20 رودخانه در جهان که در معرض خطر جدی نابودی قرار 

دارند، رودخانه ورودی به دریاچه نمک قم ازنظر جدیت خطر خشک شدن رتبه 

 (Maddocks,Andrew and Paul Reig - March 20,ی��ک دنی��ا را دارد

(2014. بعد از کش��اورزی صنایع مصرف کننده عمده آب اند. حدود 20 درصد 

از آب های قابل اس��تحصال در بخ��ش صنایع به ویژه در تأسیس��ات خنک کننده 

نیروگاه های تولید برق مصرف می شود.

 خاک به عنوان بستر حرکت آب های سطحی و محل پاک سازی و پاالیه کردن 
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آب ه��ای زیرزمینی نقش مهمی در حیات بش��ر دارد و تصفیه آب را به عنوان یک 

پاالیه رایگان میلیون ها س��ال عهده دار بوده اس��ت. خاک ذخیره گاه اصلی آب در 

الیه های مختلف خود هس��ت و بی ش��ک اگر احتباس آب در داخل خاک انجام 

نمی ش��د ش��هرهای بزرگی از ایران که در مناطق خش��ک قرار دارند امروز وجود 

خارجی نداشتند. مسئله اساسی در امنیت آب میزان آب های تجدید پذیر است. 

آب های تجدید پذیر عبارت اس��ت از باقی مانده ب��ارش منهای مقدار آب تبخیر 

ش��ده. وزارت نی��رو در ده��ه 1340 حجم آب ه��ای تجدید پذیر کش��ور را 132 

میلیارد مترمکع��ب برآورد کرد. این رقم هم اکنون به عدد 88 میلیارد مترمکعب 

کاهش یافته است.

 این در حالی است که در دهه 1340 مصرف آب کشور حداکثر 50 میلیارد 

مترمکعب، لکن در ش��رایط کنونی بر اساس آمارهای اعالمی میزان مصرف آب 

در کشور به 97 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. و تفاوت میان 88 میلیارد 

مترمکعب آب تجدید پذیر و مصرف 97 میلیارد به معنی گام گذاش��تن کش��ور 

به وضعیت بحران آب اس��ت. اس��تانداردهای جهانی نش��ان می دهد کشورهایی 

که تا 20 درصد از آب تجدید پذیر خود اس��تفاده می کنند، از نظر محیط زیست 

کش��ورهای امنی هس��تند، تاکنون اجازه مصرف بی��ش از 40 درصد آب تجدید 

پذیر را در دنیا نداده اند. باوجوداین ش��رایط کاهش حدود 35 میلیارد مترمکعب 

در مصرف آب کش��ور برای رسیدن به تعادل میان آب های ذخیره شده و آب های 

استحصال شده ضروری است.

 از نظ��ر مطالع��ات آب ش��ناختی، در ایران ح��دود 500 میلی��ارد مترمکعب 

آب ه��ای فس��یلی وجود دارد از ای��ن می��زان 300 میلیارد مترمکعب آن ش��ور و 

حدود 200 میلیارد مترمکعب آن ش��یرین اس��ت. مس��ئله نگران کننده این است 
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که از میزان آب ش��یرین موجود بیش از 170 میلیارد مترمکعب آن مصرف ش��ده 

اس��ت. مسئله آلودگی آب های موجود که ناشی از نفوذ آب های صنعتی به زمین 

و آل��وده س��اختن آب ه��ای زیرزمین��ی و یا انتقال آن ب��ه رودخانه ه��ا و رها کردن 

زباله ها در مس��یر رودخانه ها و همچنین دریا در ش��مال و جنوب و دیگر مناطق 

کش��ور، عالوه بر آلوده س��ازی منابع غذایی و آب خاک را نیز آلوده می سازد. در 

این میان آلوده ش��دن اراضی کش��اورزی خطرات سالمت انس��ان را افزایش داده 

اس��ت. معدن کاوی، استخراج و بهره برداری بی توجه به محیط زیست و حفاظت 

از خ��اک و آب یک��ی از معض��الت اساس��ی در آلودگی آب ها و خاک کش��ور و 

تهدید کارکردهای آن اس��ت به عنوان نمونه معدن کاری نیز در کشور به نوبه خود 

یکی از عوامل آلودگی و تخریب خاک است که به صور و اشکال مختلفی عمل 

می نمای��د. به طورکلی معادن چه به صورت روب��از و چه به صورت زیرزمینی، در 

مراحل مختلف آثار و تبعات منفی از خود بر روی خاک به جا می گذارند.

 درصورتی که مواد معدنی حاوی فلزات سنگین یا سایر عناصر زیان آور برای 

 انباش��تن باطله ها در یک محل و قرار گرفتن آن ها در معرض 
ً
خاک باش��د، عمال

بارندگی، نفوذ آب و احتمال فرس��ایش های آبی و بادی آثار منفی را به س��طح و 

عمق بیشتری از خاک گسترش می دهد.

برای نمونه، در معدن فس��فات در روس��تای جیرود واقع در اس��تان تهران، در 

مج��اورت رودخان��ه جاجرود قرار دارد که روش معدن��کاری در آن از نوع کند و 

کند اس��ت )بازگرداندن باطله ها به محل کانس��ار برداشت ش��ده( زمینه آلودگی  آ

 ،)Cr( کروم،)As( آرس��نیک،)Cd( آب وخ��اک این منطقه را ب��ه عناصرکادمیوم

نیکل )Ni(، مس )Cu( وآنتیموان )Sb( در پایین دست شده است. 

 در مع��ادن س��ولفیدی، تولید زهاب اس��یدی بزرگ ترین مش��کلی اس��ت که 
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محیط زیس��ت و خاک حاش��یۀ معدن را تهدید می کند و الزم اس��ت کنترل شود. 

برای نمونه، معادن س��رب و روی سولفیدی در حوزۀ بافق یزد سبب ایجاد شیرابۀ 

اس��یدی از محل انباشت باطله ها و درنتیجه، افزایش حاللیت فلزات سنگین در 

خاک شده است. 

 آسیب معادن زغال سنگ به جنگل های هیرکانی استان گلستان از موارد دیگر 

تأثیر بهره برداری از معادن اس��ت. در این منطقه می ش��ود به معادن زغال س��نگ 

فعال واقع در آزادشهر)ده معدن(، مینودشت)یک معدن(، علی آباد )یک معدن( 

و رامیان)پنج معدن( اشاره کرد. به جز معدن علی آباد که در نواحی مرتعی است، 

س��ایر این معادن در نواحی باارزش جنگلی واقع ش��ده اند. در بهره برداری از این 

مع��ادن عمق��ی از خاک را ب��رای ایجاد تونل های اس��تخراج حف��ر می کنند. این 

تونل ها باعث نشست زمین و گاه، رانش های سنگین در وسعت زیاد شده است. 

همچنین، تخریب جنگل و تخریب پوش��ش زمین در این منطقه سبب فرسایش 

خاک و ایجاد روان آب های گل آلود شده است.

 بهره ب��رداری از معادن زغال س��نگ الویج، در ش��مال زون البرز مرکزی )48 

کیلومتری جنوب غرب آمل( واقع در اس��تان مازندران، نیز از وضعیت مش��ابهی 

برخوردار اس��ت. همچنین، معادن فلزات مانند معادن سرب و روی، مس، آهن 

س��بب آلودگی شدید خاک به فلزات سنگین می شوند. از نمونه های این آلودگی 

می ش��ود به معادن س��رب و روی انگوران زنجان اش��اره کرد. این موارد بخش��ی 

از معضالتی اس��ت که کارک��رد طبیعی خاک در تصفیه آب و نگهداش��ت آب و 

سالم سازی آن با آن مواجه شده است. 
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3-3. تغییرات آب وهوا
 عمده ترین مس��ئله درزمینۀ تغیی��رات آب وهوایی به خصوص طی س��الیان اخیر 

ناش��ی از افزای��ش گازهای مختل��ف گلخانه ای ازجمل��ه NOX,CH4,CO2 و 

ذرات گردوغب��ار معل��ق و آلوده کننده ه��وا همانن��د SO2 و COدر کنار افزایش 

فعالیت ه��ای انس��انی و افزایش مصرف انرژی س��بب پیدایش پدی��ده گرمایش 

زمین خارج از حد اس��تاندارد آن ش��ده اس��ت که سهم دی اکس��ید کربن بیش از 

دیگ��ر عوامل اس��ت. اگرچه تغییرات ب��رای تمامی کره زمین رخ داده اما ش��دت 

آن در نیمکره ش��مالی بیشتر بوده اس��ت. این تغییرات به همراه خود تغییراتی در 

زیس��ت بوم ها را ایجاد کرده است. تغییر دبی آب رودخانه ها، تغییرات در فصول 

رشد گیاهان ازجمله تغییرات محسوس پدیده گرمایش زمین است.

 افزای��ش گازها و ذرات معلق در اثر بارش و یا نش��ت بر روی خاک رس��وب 

می کن��د. زمان��ی ک��ه براثر انفج��ارات خورش��یدی یا براث��ر فعالیت ه��ای تنفس 

موج��ودات زن��ده و یا هر عامل دیگر مانند آتش س��وزی های طبیعی جنگل ها در 

دوران های مختلف زمین شناس��ی دمای هوا به عل��ت ا فزایش co2 جو، افزایش 

می یافته اس��ت درنهایت خاک با ترس��یب کربن و خارج کردن آن از هوای زمین 

و ذخیره آن به صورت ترکیبات مختلف مانند س��وخت های فسیلی و نفت، باعث 

تعادل دمایی زمین می شده است.

 در ح��ال حاض��ر ب��ا مداخالت بش��ری می��زان ورود co2 به ج��و زمین براثر 

س��وخت های فس��یلی بیش��تر از توان ترس��یب کربن زمین ب��وده و باعث افزایش 

دمای زمین و برهم خوردن سیکل طبیعی خشکی و ترسالی شده است. ازجمله 

اثرات این تغییرات مربوط به کاهش ساالنه بارش و دبی آب رودخانه کشف رود 

در اس��تان خراس��ان اس��ت که متعاقب تغییرات جهانی و همچنین رواج صنعت 
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کش��اورزی در این اس��تان رخ داده اس��ت. حاصل بهره ب��رداری بی رویه از منابع 

آب��ی زیرزمینی حوزه آبریز و دش��ت های این رودخانه بوده اس��ت به طوری که به 

افت ش��دید منابع آب زیرزمینی و ممنوعیت بهره برداری منجر ش��ده است. این 

وضعیت کمابیش در سایر نقاط کشور قابل  مشاهده است.

4-3. خدمات زیستی
 تمامی فعالیت های زیستی انسان و سایر موجودات زنده بر روی یک بستر امن و 

پویا و زنده به نام خاک صورت می گیرد که بدون آن هیچ گونه فعالیت زیس��تی در 

کره زمین امکان پذیر نیست. توسعه زیستگاه ها و افزایش جمعیت موجودات زنده، 

مأمن و پناهگاه های انواع میکرو ارگانیس��م ها، حش��رات و جوندگان و خزندگان و 

جانوران دیگر و نیز انسان همگی در دامن خاک انجام می شود. توسعه اکوتوریسم 

نی��ز بدون توجه به خاک و مقوله امنیت خاک امکان پذیر نیس��ت. انس��ان به عنوان 

یک موجود برتر در طبیعت که توان بهره برداری از س��ایر اجزای اکوسیس��تم به نفع 

خود را دارد جهت تأمین نیازهای اولیه و ثانویه خود همگی نیاز به خاک و مصرف 

دائمی منابع آن دارد. تمدن انس��انی بر روی خاک و به مدد عناصر رویین و زیرین 

خاک امکان پذیر ش��ده اس��ت. زیست فردی و جمعی انس��ان بدون هر یک از این 

 آب وهوا ناممکن اس��ت. به رغم همه تالش ها و پیش��رفت ها در علم و 
ً
عناصر مثال

فن آوری هنوز زمین و خاک آن مأمن اصلی انسان است و انسان در فضا و منفک و 

مستقل از زمین و خاک نتوانسته است مکان زیست پایدار و گسترده ای برای خود 

دست وپا کند. ایستگاه های فضایی مأمن تعداد اندک از انسان هایی است که برای 

بقا به ش��دت به زمین وابسته اند. ازاین رو خدمات زیستی خاک برای انسان و سایر 

موجودات همچنان بی بدیل مانده است.
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5-3 حفاظت تنوع زیستی
 خ��اک مهم ترین محل ذخیره و درواقع بان��ک ژن و بذر تمامی گیاهان کره زمین 

در طول میلیون ها سال است. در سال های غیر مساعد بذرهای گیاهان در خاک 

مخفی مانده و در سال های با شرایط مساعد همگی جوانه زده و تکثیر نسل انجام 

می دهند. در مورد جانوران نیز خاک با تغییرات ش��رایط غذایی و جغرافیایی النه 

و محدوده زیس��تی آن ها را متنوع و پراکنده می سازد و درواقع به حفظ بقای نسل 

آن ه��ا و تولید نژادهای مختلف کمک می کند. تضاد ش��دید بین عوامل اقلیمی، 

توپوگراف��ی هم��راه با تغییرات بارندگی، دما و ش��رایط خاک شناس��ی متفاوت در 

حیات گیاهی و به تبع آن حیات جانوری تأثیر گذاش��ته و تنوع زیستی شگرف آن 

را رقم زده اس��ت. تعداد گونه های گیاهی ایران حدود 8000 گونه برآورد می شود 

ک��ه از می��ان آن ها حدود 1700 گونه و 20 جنس انحص��اری بوده و در محدوده 

جغرافیایی ایران زیست می نمایند.

به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای غنی جهان 

به لحاظ تنوع زیس��تی گیاهی به شمار می رود و همچنین از مناطق حائز اهمیت 

اش��تقاق گونه ها به ش��مار می رود. ذخای��ر ژنتیکی گیاهی در ایران بس��یار متنوع 

اس��ت. به ویژه غرب کش��ور به عنوان یک��ی از مراکز ژنتیکی در دنیا معرفی ش��ده 

اس��ت. تعداد زیادی از گونه ه��ای زراعی مانند گندم، جو، جو دوس��ر، چاودار، 

باقال، ماش و س��ایر گونه های باارزش، بومی این س��رزمین ی��ا نواحی مجاور آن 

ب��وده و از ای��ن منطقه به س��ایر نقاط جهان راه یافته اس��ت. به تناس��ب غنای تنوع 

گیاهی، تنوع زیس��تی جانوری نیز در این عرصه چشمگیر است. تعداد گونه های 

 برابر تعداد 
ً
پستاندار وحشی در ایران حدود 190 گونه برآورد شده است که تقریبا

کل گونه ه��ای پس��تاندار قاره اروپا اس��ت و ازنظر تنوع جان��وری ایران را می توان 
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ب��ه مجموع��ه ای از حیات وحش مناطق اروپایی )نظیر گونه های مرال و ش��وکا(، 

آفریقایی )نظیر خفاش میوه خوار( آسیایی )خرس سیاه آسیایی( و گونه های نظیر 

گوزن زرد ایرانی، گورخر ایرانی از گونه های منحصربه فرد ایران، مشاهده نمود. 

 در خص��وص برخ��ی از رده های جانوری از قبیل خزن��دگان تعداد گونه های 

موج��ود در ایران بس��یار فراتر از گونه های ق��اره اروپاس��ت، به طوری که در ایران 

تاکنون بیش از 200 گونه خزنده و دوزیس��ت شناسایی ش��ده که تعداد 26 گونه 

آن بومی و انحصاری این س��رزمین بوده و از این میان 6 گونه در سطح جهان در 

معرض انقراض قرار دارند. در مورد سایر رده های جانوری، پرندگان با 521 گونه، 

 نیمی 
ً
ماهیان آب های شیرین داخلی با 174گونه و دوزیستان با 20 گونه که تقریبا

از آن ها انحصاری کشور ما تشخیص داده شده اند، بخشی از غنای تنوع جانوری 

کش��ور را تش��کیل می دهند. به دلیل اهمیت جهانی موضوع تنوع زیستی در سال 

1948 اتحادی��ه  بین المللی  حفاظ��ت از طبیعت و منابع طبیعی )اتحادیه جهانی 

حفاظت( IUCN تش��کیل شد و ایران در س��ال 1974 به عضویت این اتحادیه 

درآم��د. عالوه بر این ایران عضویت در کنوانس��یون حفاظت از تنوع زیس��تی را 

پذیرفته که تعهداتی را در حفاظت از تنوع زیس��تی در کش��ور پذیرفته اس��ت. بر 

اس��اس قوانین موجود 17 درصد مناطق کش��ور باید زیر پوش��ش زیس��تگاه ها و 

مناطق حفاظت ش��ده در مورد تنوع زیستی باشد درحالی که هم اکنون 11 درصد 

از این مناطق تحت پوش��ش اس��ت که 6 درصد زیر اس��تاندارد بین المللی است 

.مس��ئله دیگر حفاظت از مناطق یادشده است. هم اکنون سازمان محیط زیست 

برای نظارت بر 17 درصد محیط از مساحت ویژه کشور حدود 2700 محیط بان 

دارد، که چالشی اساسی در فرآیندهای نظارت و حفاظت است.
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6-3. پایداری انرژی
 انرژی در طبیعت از بین نمی رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می ش��ود. 

خورش��ید به عن��وان منب��ع اصل��ی انرژی، ب��ا عم��ل فتوس��نتز در تولیدکننده های 

اکوسیس��تم یعنی گیاهان ذخیره س��ازی انرژی انجام می دهد و درواقع انرژی در 

بین چوب و علوفه و سایر ترکیبات کربنی به دام می افتد و خاک با تجزیه اجزای 

گیاهان و حیوانات این انرژی را در الیه های مختلف خود ذخیره س��ازی می کند. 

نیاز موجودات مصرف کننده اکوسیس��تم به انرژی در تمامی مراحل زندگی برای 

 
ً
ادامه حیات خودش��ان ضروری است که قسمت عمده آن از طریق خاک مجددا

به گیاهان منتقل ش��ده و مورداس��تفاده گیاهخواران و س��پس گوش��ت خواران قرار 

می گیرد. ازاین رو حفاظت از س��ازه خاک و عناصر س��ازنده آن در پایدارس��ازی 

چرخه انرژی در محیط حائز اهمیت است. به طورکلی در کنار حوزه های امنیت 

خاک و عناصر و حوزه های مرتبط با آن توجه به عوامل فرسایش دهنده و مخرب 

خاک نیز ضروری است. 
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4
تخریب و فرسایش خاک و انواع آن

 

 هرچه تخریب خاک آس��ان اس��ت، در مقابل تش��کیل و احیای خ��اک فرایندی 

بس��یار پیچی��ده و زمان ب��ر و در برخ��ی مواقع ناممکن اس��ت. ترکی��ب هم زمان 

عملی��ات پیچیده ش��یمایی، فیزیک��ی و بیولوژیک در طی زمانی بس��یار طوالنی 

منجر به تش��کیل خاک و عناصر زنده آن می شود. نکته جالب توجه این است که 

خاک های تشکیل ش��ده نیز اهمیت یکسان ندارند. به عنوان مثال حدود 7درصد 

از خاک های موجود روی زمین برای کشاورزی مناسب است.

 تخری��ب خ��اک ب��ه معنی کاهش ی��ا از دس��ت رفتن ت��وان تولید زیس��تی یا 

اقتص��ادی خ��اک و ی��ا ترکیب��ی از ه��ر دو در اراضی دی��م،  آبی، مرت��ع، چراگاه، 

جنگل، بوته زار، کوهس��تان، صحاری و کویرهای طبیعی واقع در کش��ور اس��ت 

که ناش��ی از فرایندهای طبیعی و یا بهره برداری از زمین و یا ترکیبی از  فرآیندهای 

طبیعی و فرآیندهای ناش��ی از فعالیت های انسانی و شیوه های زیست و سکونت 

)عش��ایری، روس��تایی، ش��هری و کالن ش��هری( اس��ت. ازنظر ش��دت تخریب 

خاک اش��کال مختلفی دارد که فرسایش ش��ناخته ترین شکل آن است. بر اساس 

ضابطه های موجود فرس��ایش در س��طح اندک به می��زان 2000 تن در هر هکتار 
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ساالنه که در اراضی جنگلی صورت می گیرد. بین 2 تا 10000 تن فرسایش در 

س��طح متوسط است که مخصوص اراضی کشاورزی است و فرسایش باالی 10 

هزار تن در هکتار فرس��ایش شدید اس��ت که مخصوص اراضی لم یزرع و بیابان 

شده است(Britanika,1999). مطابق برآوردهای سازمان ملل در سال 2001 

ساالنه 75 میلیارد تن از خاک های حاصلخیز جهان در اثر فرسایش و یا تخریب 

زمین از دس��ت می رود. به طورکلی اثرات فرسایش و تخریب خاک در سه شکل 

اصلی نمایان می شود؛

تغییر چهره خاک ناش��ی از فرس��ایش باد و یا آب و یا اقدامات انس��انی . 1

)ساختمان سازی، شهرس��ازی، جاده س��ازی، خاک برداری، اکتشاف و 

بهره برداری از معادن، گسترش فضای با پوشش آسفالت و ...(

از بین رفتن ویژگی ها و خواص فیزیکی، ش��یمیایی و زیستی)موجودات . 2

زنده خاک زی و مواد ارگانیکی زاینده حیات( و یا اقتصادی خاک. 

نابودی درازمدت پوشش گیاهی طبیعی روی خاک.. 3

 ب��رای پرهی��ز از تخری��ب خ��اک اقدام��ات پیش��گیرانه ازجمل��ه حفاظت از 

بهداش��ت، س��المت و کیفیت خاک الزم است. س��المت خاک به معنی وجود 

وضعیتی برای هر خاک اس��ت که کارکردهای اکوسیستمی آن متناسب با محیط 

آن خاک باش��د. بهداش��ت خاک به معنی حفظ وضعیت درونی عناصر و اجزای 

خاک اس��ت اما زمانی که از کیفیت خاک صحبت می ش��ود اش��اره به »تناس��ب 

خاک با مقاصد و اهداف« آن اعم از طبیعی و اقتصادی اس��ت. به عبارتی حفظ 

تعادل میان ویژگی ها و عناصر درونی و شرایط محیط بیرونی مدنظر است.

 ب��ه ه��ر ترتی��ب اگر خاک پدیده ای اس��ت ک��ه به صورت طبیع��ی در معرض 

فرسایش است حتی اگر مورد بهره برداری هم قرار نگیرد، به طور طبیعی روزانه از 
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کیفیت و قابلیت خاک کش��ور کاس��ته می شود. به این فرآیند باید پدیده فرسایش 

تش��دیدی را ک��ه معلول رش��د جمعیت ش��هری، برنامه ه��ای توس��عه نامتوازن و 

بهره ب��رداری خارج از قاع��ده از منابع خاک اس��ت، اضافه ک��رد. ترکیب این دو 

فرآیند وضعیتی را ایجاد کرده است که اگر به صورت کنونی ادامه یابد، بسیاری از 

برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های ملی و حتی محاسبات و مناسبات راهبردی 

م��ا با دیگر کش��ورها و ازجمله همس��ایگان را متأثر خواهد س��اخت. و ضروری 

اس��ت ک��ه توجهی عاجل و بیش از گذش��ته در س��طح ملی به تغیی��ر نگرش ها و 

رویکرده��ا و اقدام در هرگونه برنامه ریزی و بخصوص در س��طح قانون گذاری و 

اجرا و فرهنگ سازی و تغییر نگرش در سطوح عمومی و مردمی نسبت به اهمیت 

موض��وع صورت گیرد. نقش��ه های متن��وع از نوع و ظرفیت وضعیت فرس��ایش و 

ترسیم وضعیت آینده خاک ها ازجمله اقدامات این کشورها است. 

 حال اگر فرسایش به معنای فرسوده شدن خاک و جابجایی آن توسط عوامل 

طبیعی و یا انس��انی باش��د؛ فرس��ایش به هر ش��کل آن خواه طبیعی یا انس��انی و 

خ��واه عم��دی و یا غیر آن عملی زیان بار اس��ت. زیان بالفص��ل آن از میان رفتن 

کارکردهای خاک که نقش آفرینی در تداوم چرخه حیات بر روی کره زمین است 

به هر مقدار که باش��د. زیان دیگر آن هزینه های اقتصادی، و انسانی، بیولوژیکی 

و زیس��ت محیطی فرسایش در خارج از محیط فرس��ایش است. بروز مشکالت 

تنفسی در اثر ریز گردها، قطع جریان برق و اختالل در پرواز هواپیماها، پر شدن 

سدها، سله ای و دقی شدن زمین و ... از نمونه های فرسایش اقتصادی و انسانی 

و زیست محیطی فرسایش است. عالوه بر ایجاد خسارت در محل اصلی، دارای 

 و یا در طول زمان آش��کار 
ً
اثراتی نامطلوب در خارج از محل وقوع اس��ت که فورا

می گردند. 
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 بدیهی اس��ت که آش��کارترین جنبه فرس��ایش، هدر رفت خود خاک است. 

ای��ن هدر رف��ت می تواند ب��ر روی خصوصی��ات مختلف )فیزیکی، ش��یمیایی، 

بیولوژیک��ی( خاک اثرگذار باش��د. از مهم ترین اثرات فرس��ایش بر خصوصیات 

فیزیک��ی خاک می توان به از بین رفتن س��اختمان خاک و کاهش نفوذپذیری آن، 

کاهش ظرفیت ذخیره شدن آب در خاک، سله بستن، متراکم شدن و سخت شدن 

خاک، خارج ش��دن ذرات کلوییدی و رس��ی از سطح خاک، کاهش عمق خاک 

و کاهش س��طح زیر کش��ت و از میان رفتن تنوع زیستی درون خاک اشاره نمود. 

خاک دارای مواد آلی هس��ت و به لحاظ بیولوژیکی بس��یار فعال است. با از بین 

رفتن خاک س��طحی، قابلیت عموم گیاهان برای رشد از بین می رود و یا محدود 

می گردد که پیامدهای این موضوع، تغییر پوش��ش به س��مت گیاهان نامناسب و 

غیردلخواه اس��ت. از س��وی دیگر با کاهش مواد آل��ی، جمعیت میکروبی خاک 

کاهش می یابد و فعالیت زیس��تی آس��یب می بین��د. به عالوه فرس��ایش می تواند 

عوام��ل بیماری ه��ای گیاهی و یا بیمارهای خاک زی را از خاک به پوش��ش برگی 

گیاه و یا از مناطق باالدس��ت به مناطق پایین دس��ت انتقال دهد. از س��وی دیگر 

با جداس��ازی رس��وبات و عناصر غذایی از خاک اصلی و انتقال آن ها به اراضی 

پایین دست، فشارهای جدیدی بر این اراضی وارد می شود.

1-4. میزان متوسط فرسایش خاک در جهان و ایران
 مطاب��ق آمارهای ارائه ش��ده توس��ط دانش��من�دان اتحادی��ه داخلی خاک

International Union of Soil Scientists در ط��ول 300 س��ال گذش��ته 

متوس��ط فرس��ایش خاک حدود 200میلیون تن در س��ال بوده است، درحالی که 

در طی 50 س��ال گذشته متوسط فرسایش خاک به عدد 760 میلیون تن در سال 
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افزایش یافته است (p 23). که این خود حاکی از افزایش فرآیند جهانی فرسایش 

خاک دارد. بااین حال، طبق گزارش سازمان جنگل ها و مراتع و مقامات سازمان 

محیط زیس��ت کش��ور، به عنوان معتبرترین مرجع آمار در این خصوص، ایران با 

دارا ب��ودن رقم فرس��ایش 12 ت��ن در هر هکت��ار و رقم حدود 2 ت��ا 4 میلیارد تن 

 
ً
س��االنه، اولین کشور ازنظر فرسایش باالی خاک در جهان است. این رقم تقریبا

4 برابر متوس��ط جهانی اس��ت. »فرس��ایش خاک در ایران س��االنه حدود 16 تن 

در هکتار اس��ت، در دنیا متوس��ط فرس��ایش خاک حدود 6 تن در هکتار است. 

این رقم نس��بت به متوس��ط دنیا خیلی باالست نکته قابل توجه دیگر این است که 

اراضی تخریب ش��ده به سادگی قابل احیا شدن نیس��تند. مطابق آمارها از اراضی 

تخریب ش��ده در مقیاس جهانی 6 میلیون هکتار قابلیت احیا شدن ندارند و تنها 

1860 میلیون هکتار با طی زمان متوس��ط 20 س��ال و صرف هزینه گزاف باالی 

213 میلیارد دالر، قابلیت احیا شدن دارد )p 23(. این موضوع نه تنها ازنظر بروز 

چالش های مهم زیست محیطی هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند، بلکه 

به اقتصاد ایران نیز در ابعاد گس��ترده ای آس��یب می زند. اگ��ر ارزش هر تن خاک 

را 28 دالر ب��رآورد کنیم، هزینه فرس��ایش س��االنه خاک در ای��ران به 56 میلیارد 

دالر می رس��د که باالتر از کل درآمد نفتی کش��ور است. به عنوان مثال کل درآمد 

نفتی کش��ور در س��ال 1393/ 2014 به 41.123 میلیارد دالر رس��یده است،که 

در مقایس��ه با هزینه ی ناش��ی از فرس��ایش خاک، فاصله حدود 15 میلیارد دالر 

را نش��ان می دهد. این رقم بر اس��اس اظهارات وزیر نفت در سال 2018/1397 

ب��ه رقم ح��دود 50 میلیارد دالر رس��یده )25 ژوئن 2018( ک��ه همچنان هزینه 

فرس��ایش خاک بیش از کل درآمدهای نفتی است. این وضعیت در حالی است 

که برای تش��کیل هر سانتی متر خاک به طور متوسط بین 600 تا 700 سال زمان 
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الزم اس��ت ت��ا ذرات خاک به تدریج از س��نگ مادر جداش��ده و انباش��ت گردد. 

فرس��ایش خاک فرآیندی اس��ت که در مقیاس��ی بزرگ تر از مقیاس زمین شناسی 

رخ می دهد. مهم ترین موضوعی که در این رابطه همواره مطرح اس��ت، فرسایش 

تش��دیدی اس��ت، در تعیین میزان فرس��ایش، روش های مس��تقیم و غیرمس��تقیم 

وج��ود دارد که ازجمله آن ها می توان به مدل های تجربی، پالت های آزمایش��ی، 

روش س��زیم 137 و ارقام ایس��تگاه های رس��وب س��نجی اش��اره نمود. بررس��ی 

منابع، نش��ان دهنده آن اس��ت که میزان دقیق و درس��تی از فرسایش خاک کشور 

در اختیار نیس��ت. بررس��ی های بیشتر، نش��ان می دهد که ارقام فرسایش با توجه 

به کاربس��ت روش های مختلف در برآورد و تخمین، از دو دیدگاه مقیاس زمانی 

و مکان��ی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال، نمی توان از مقدار فرس��ایش 

اندازه گیری شده چند پالت آزمایشی در طی یکی دو سال، در تعیین فرسایش در 

درازمدت و در یک مقیاس مکانی بزرگ تر مانند سطح حوزه آبخیز استفاده کرد. 

اندازه گیری های صورت گرفته از فرس��ایش، در ش��رایط مدیریت واقعی مزرعه و 

مرت��ع، بندرت وجود دارد. ضمن آنکه، اندازه گیری ها مربوط به ش��رایطی اس��ت 

که مدل موردبررسی، بر اساس آن میزان فرسایش را برآورد می کند. بااین وجود، 

تعمیم برآوردهای موجود به سطح یک حوزه آبخیز، به سادگی امکان پذیر نیست. 

در این خصوص، یافتن برآوردهایی که گویای وضعیت واقعی بوده مورد س��ؤال 

اس��ت. خاک عنصر بسیار بااهمیتی است و اگر کشوری از آن غفلت کند، دچار 

مش��کالت اساسی خواهد ش��د. مدیریت، حفاظت و بهره برداری از منابع خاک 

یکی از مهم ترین چالش های حال و آینده کش��ور اس��ت و الزم اس��ت مسئوالن 

کشور این مسئله را به دقت رصد کنند و به آن بپردازند.



55

5
وضعیت ایران

 
در کش��ور ما تاکنون برنامه ی مشخص و جامعی که همه ابعاد موضوع در امنیت 

خاک را در برنامه های کالن ملی در نظر گرفته باشد طراحی و اجرا نشده است. 

اولین اقدام سازمان یافته در این خصوص، ترسیم نقشه خاک های کشور است که 

در سال1964/1343 توس��ط گروه کاری )تیمی( مرکب از متخصصان سازمان 

غذا و کش��اورزی س��ازمان ملل متحد(FAO) وزارت کش��اورزی ایران صورت 

 جامعی از انواع خاک های 
ً
گرفت. این گروه کاری تالش کردند تا نقش��ه ی نسبتا

ایران و کیفیت آن را ترسیم کنند.
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 از آن زم��ان تاکن��ون اگرچ��ه به صورت م��وردی اقداماتی در پژوهش��گاه و یا 

رش��ته های دانشگاهی خاکشناس��ی در مورد شناسایی بیشتر وضعیت خاک های 

کش��ور صورت گرفته، اما نقش��ه ترسیم ش��ده قبلی به صورت س��ازمان یافته بروز 

رسانی نشده است. مسئله مهم دیگر فقدان نقشه تفصیلی دیجیتالی از وضعیت 

قابلیت و توانمندی خاک ها و همچنین میزان فرس��ایش و مش��خص ش��دن نقاط 

بحرانی خاک های کش��ور همانند نقش��ه گوگل، برای ترس��یم وضعیت در حال و 

آینده اس��ت. تنها معدودی از پژوهش��گران بر اساس س��لیقه و نیاز و عالقه مندی 

برخی از خصائص خاک های کشور را موردبررسی و سنجش قرار داده اند. 

 برای ترسیم چنین نقش��ه هایی، اندازه گیری اجزای خاک، اندازه گیری کمیت 

و کیفیت خاک، مدل س��ازی، مدیری��ت و پیش بینی تغیی��ر آن و منابع تمام انواع 

خاک های کشور باید بر اساس روش ها و شاخص ها و ابزارهای مختلف روزآمد، 

به صورت گس��ترده مورد آزمایش قرار گیرند. ایران با 165 میلیون هکتار وسعت 

و بهره من��دی از اقلیم های متعدد و به رغم محدودیت های منابع آب وخاک، یکی 

از قطب های کش��اورزی در جهان اس��ت. از مجموع مس��احت کش��ور، حدود 

23میلیون هکتار معادل 15 درصد از مجموع وسعت کشور مستعد فعالیت های 

کشاورزی است. از این رقم حدود 18/7 میلیون هکتار هم اکنون در چرخه تولید 

محصوالت کش��اورزی قرار دارد و ساالنه به طور متوسط 14/8 میلیون هکتار از 

اراضی کشاورزی در کشور به زیر کشت می رود.

 در دهه های اخیر با توس��عه کش��ور گرایش به شهرنش��ینی رشد قابل توجهی 

داش��ته و جمعیت ش��هری از 6 میلیون نفر )28 درصد از جمعیت کل کش��ور( 

در دهه های گذش��ته به 48 میلیون نفر )70 درصد( افزایش یافته است. بر اساس 

اطالعات موجود تعداد ش��هرهای کش��ور از 373 ش��هر در سال 1355 به 496 
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ش��هر در سال 1365 و در سال 1385به 1014 شهر و در 1394، به 1148 شهر 

و بر اساس برخی آمار دیگر به  بیش از1200 شهر رسیده است. 

 در فرایند تحوالت و ش��تاب شهرنشینی کشور، سهم استان تهران به طور عام 

و سهم کالن شهر تهران به طور اخص به عنوان مرکز سیاسی کشور بیش از مناطق 

دیگر بوده اس��ت، به طوری که در سطح ملی حدود 16/7 درصد جمعیت کشور 

در اس��تان تهران و 11/7 درصد جمعیت کشور در شهرستان تهران ساکن بوده اند 

) مرکز آمار ایران ، 1389 (. چنین عدم تعادل هایی در مورد سایر کالن شهرهای 

کش��ور نیز صادق اس��ت، به طوری که قریب به 40 درصد جمعیت شهری کشور 

نیز در 9 شهر بزرگ، حدود 40 درصد در شهرهای متوسط و 20 درصد جمعیت 

نیز در شهرهای کوچک کمتر از 50 هزار نفر سکونت دارند. در شهرهای بزرگتر 

نیز عدم تعادل های شدیدی بین نیمه شرقی، جنوبی با نیمه غربی و شمالی کشور 

مشاهده می شود به نحوی که حدود 90 درصد جمعیت کشور و سکونت گاه های 

انس��انی در دامنه های دو سلس��له جب��ال البرز و زاگ��رس در منطقه ای حدود 45 

درصد س��رزمین ساکن هس��تند و 10 درصد بقیه در 55 درصد از نواحی خشک 

مرک��زی، جنوبی و ش��رقی س��کونت دارند ) مرک��ز آمار ای��ران 1389 (. یکی از 

شاخص های مهم برای نش��ان دادن توزیع ناموزون جمعیت و سکونت گاه ها در 

پهنه س��رزمین، شاخص تراکم نسبی جمعیت است. این شاخص نشان می دهد 

در هر کیلومتر از مساحت کشور چند نفر زندگی می کنند. بر اساس آخرین آمار 

و اطالعات موجود، استان های سیستان و بلوچستان، یزد و سمنان با تراکم نسبی 

کمتر از 10 نفر در کیلومترمربع کمترین تراکم را در بین استان های کشور دارند. 

برعکس مناطق غربی و شمالی کشور از باالترین تراکم نسبی برخوردارند.

 طی حدود 16 سال گذشته قریب به یک صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
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کش��ور به صورت مجاز ی��ا غیرمجاز تغیی��ر کاربری داده  ش��ده و از چرخه تولید 

خارج ش��ده اس��ت. البته این آمار به غیراز گس��ترش محدوده ش��هرها در اراضی 

کش��اورزی طی این مدت هس��ت. همچنین زندگی صنعتی و نی��از روزافزون به 

تولید کشاورزی ازیک طرف و افزایش نیاز مسکن و تفریح از طرف دیگر موجبات 

فش��ار بر اراضی کش��اورزی و تغییر کاربری آن به مناطق شهری، خدمات، ویال 

و.... را فراهم کرده است. دراین بین عمده نیاز توسعه شهری و مناطق گردشگری 

کش��ور از اراضی کش��اورزی تأمین شده است که این هش��دار جدی برای تأمین 

امنیت غذائی در آینده خواهد بود.

1-5. واقع شدن ایران بر روی کمربند بیابانی دنیا
 مس��احت کش��ور ما حدود 165 میلیون هکتار اس��ت که در یک اقلیم خش��ک و 

نیمه خش��ک واقع ش��ده بنابراین ازلحاظ کیفی و کمی ما با محدودیت های شدید 

منابع پایه خاک مواجه هس��تیم. حدود 50 میلیون هکتار از اراضی کشور اگر آب 

وجود داش��ته باشد، قابلیت توسعه کش��اورزی رادارند، ولی با توجه به محدودیت 

مناب��ع آب م��ا چنین ظرفیتی نداریم ک��ه از این 50 میلیون اس��تفاده کنیم. در حال 

حاضر اراضی در چرخه تولید ما 18.5 میلیون هکتار است، که از این میزان حدود 

8.5 میلیون هکتار آن آبی و حدود 10 میلیون هکتار آن دیم است؛ بنابراین از حدود 

32 میلیون هکتار از اراضی قابل کش��ت به دلی��ل محدودیت منابع آب نمی توانیم 

استفاده کنیم. نکته جالب اینجاست که از این 18.5 میلیون هکتار اراضی تنها 1.3 

میلیون هکتار آن فاقد محدودیت اس��ت و بقیه آن نیز شامل محدودیت هایی چون 

شوری، قلیاییت، زهدار بودن، توپوگرافی، سنگ دار بودن، عمق خاک و ... است؛ 

درواقع فقط 1.3 این اراضی در کالس یک قرار می گیرد. 
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2-5. پایین بودن مواد آلی در خاک های ایران
 ترکی��ب ش��یمیایی ماده آلی در خاک را چند عنصر ش��کل می ده��د از میان این 

عناص��ر 50 درص��د کربن، حدود 5 درص��د نیتروژن، 0/5 درصد فس��فر و 0/5 

درص��د را گوگ��رد، 39 درصد اکس��یژن و 5 درصد را هیدروژن تش��کیل می دهد 

ک��ه البته میزان آن در خاک ها یکس��ان نیس��ت. مواد آلی خاک قلب کش��اورزی 

پایدار اس��ت. اگر بخواهی��م خاک قابلیت حاصلخیزی پای��دار و اقتصادی خود 

را در ط��ول زم��ان حفظ کنند، حفاظ��ت از مواد آلی خاک که نقش اساس��ی در 

ب��اروری خاک دارند اهمی��ت می یابد. عالوه بر این نگه داش��ت مواد آلی خاک، 

ب��رای کاهش فرس��ایش خاک نیز حیاتی اس��ت. ثبات دهندگی ب��ه خاک، تأمین 

انرژی موجودات ریز زنده درون خاک، تس��هیل نگه داش��ت آب وهوا در خاک، 

نگه داش��ت مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک، افزایش مقاومت گیاهان در 

براب��ر آفات، افزایش نفوذ پذی��ری خاک و ممانعت از تراکم و چس��بندگی خاک 

و تس��هیل عملیات کش��اورزی روی خاک، کاهش عوامل بیماری های با منش��أ 

خاک، کاهش اثرات سموم و آفات کش ها و فلزات سنگین و افزایش امکان تنوع 

زیستی خاک از کارکردهای عناصر آلی خاک به ویژه کربن خاک است.

 به جز اراضی شمال کشور قسمت عمده ای از اراضی کشاورزی کشور کمتر 

از مق��دار بهینه یعنی 3 درص��د مواد آلی دارند. مقدار کربن آلی در 21/5 درصد 

از خاک ه��ای کش��ور کمتر از 0/5 درص��د، 39/1 درصد بی��ن 0/5 تا 1 درصد، 

25/3 درصد خاک ها بین 1 تا 1/5 درصد و 14/2 بیش از 1/5 درصد هست. به 

عبارتی میزان کربن آلی 60/6 درصد خاک های کش��ور کمتر از یک درصد بوده 

که حکایت از ناپایداری حاصلخیزی خاک های کش��ور می نماید. توزیع استانی 

خاک ه��ای ب��ا درصد مواد آلی کمتر از یک درصد هش��داردهنده بوده و حتی در 
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بعضی از اس��تان ها نظیر س��منان، قزوین، مرکزی، زنجان، خوزستان، اصفهان، 

یزد، بوشهر و خراسان به بیش از 80 درصد می رسد.

فسـفر: مقدار فسفر قابل اس��تفاده 20/5 درصد خاک ها کمتر از 5 میلی گرم در 

کیلوگ��رم، 30/1 درصد بین 5 تا 10 میلی گرم در کیلوگرم، 19/5 درصد خاک ها 

بی��ن 10 ت��ا 15 میلی گ��رم در کیلوگ��رم و 29/8 درصد بی��ش از 15 میلی گرم در 

کیلوگرم اس��ت. به عبارتی میزان فس��فر قاب��ل اس��تفاده 70/2 درصد خاک های 

کشور کمتر از 15 میلی گرم در کیلوگرم است. توزیع استانی خاک های با درصد 

فسفر قابل استفاده کمتر از 15 میلی گرم در کیلوگرم بیانگر آن است که در بیشتر 

اس��تان ها به استثنای گیالن و مازندران بیش از 50 درصد خاک ها با کمبود فسفر 

مواجه اند.

پتاسـیم: مق��دار پتاس��یم قابل اس��تفاده در 4/7 درص��د خاک ها کمت��ر از 100 

میلی گ��رم در کیلوگ��رم، 23/4 درصد بین 100 تا 200 میلی گ��رم در کیلوگرم و 

71/9 درصد خاک ها بیش از 200 میلی گرم در کیلوگرم اس��ت. به عبارتی میزان 

پتاس��یم قابل استفاده 28/1 درصد خاک های کش��ور کمتر از 200 میلی گرم در 

کیلوگرم اس��ت. توزیع اس��تانی خاک های با درصد پتاسیم قابل استفاده کمتر از 

200 میلی گ��رم در کیلوگرم بیانگر آن اس��ت که این کمبود در اس��تان هایی نظیر 

گی��الن، مازن��دران، خوزس��تان، یزد و بوش��هر به حدود 50 درص��د و بیش از آن 

می رسد.

گوگـرد: گوگ��رد قاب��ل اس��تفاده 37 درص��د خاک ه��ا کمت��ر از 12 میلی گرم در 

کیلوگ��رم، 25 درص��د بین 12 تا 20 میلی گ��رم در کیلوگرم و 38 درصد خاک ها 

بیش از 20 میلی گرم در کیلوگرم هست. به عبارتی میزان گوگرد قابل استفاده 37 

درصد خاک های کش��ور کمتر از 12 میلی گرم در کیلوگرم اس��ت. توزیع استانی 
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خاک های با درصد گوگرد قابل اس��تفاده کمتر از 12 میلی گرم در کیلوگرم بیانگر 

 صد درصد اراضی تحت کش��ت گندم در اس��تان های اردبیل 
ً
آن اس��ت که تقریبا

و لرس��تان دچار کمبود گوگرد قابل استفاده هس��تند. باید توجه داشت که با ازای 

افزای��ش هر گرم کربن آلی در کیلوگرم خاک عملک��رد دانه گندم به طور میانگین 

286 کیلوگرم در هکتار بین 121 تا 305 کیلوگرم افزایش می یابد.

 همچنی��ن بخ��ش قابل توجه��ی از اس��تان های هم��دان، کردس��تان، فارس و 

آذربایج��ان غربی دچ��ار کمبود گوگرد)کمتر از 12 میلی گرم در کیلوگرم( اس��ت 

و در مقابل اس��تان های خوزستان، اصفهان، خراس��ان، قزوین، مرکزی از مقدار 

گوگرد قابل قبولی برخوردار هس��تند. به دلیل جنگل تراش��ی های فراوان و توسعه 

غیراصولی س��کونتگاه ها)در اشکال و اقس��ام مختلف آن( و فشار سنگین چرای 

دام بر مراتع، س��وزاندن یا بهره گی��ری از بقایای محصوالت برای مقاصد دیگر از 

عوامل کاهش مواد آلی در خاک های کشاورزی است.

 یکی از معضالت کش��ور ما این اس��ت که 60 درصد اراضی کشور کمتر از 

یک درصد مواد آلی دارد، درحالی که رقم مطلوب بیش از دو درصد باید باش��د. 

معضل دیگر این است که بیش از 50 درصد خاک های کشور همان گونه که بیان 

ش��د دچار کمبود مواد غذایی)یک یا چند عنصر غذایی( هس��تند؛ شوری، نبود 

نقش��ه های خاک شناس��ی با مقیاس مدیریت پذیر، آلودگی خاک ها با استفاده از 

برخی کودهای ش��یمیایی و پس��اب های صنعتی و ... از دیگر معضالت کش��ور 

درزمین��ۀ کیفی��ت و س��المت خاک های کشوراس��ت. از دیگر معض��الت تغییر 

کاربری اراضی در کالن شهرهاس��ت، تغییر کاربری در کالن ش��هرها بر اس��اس 

آمارهای موجود از سال 34 تاکنون بالغ بر 196 هزار هکتار شده است که با توجه 

به محدود بودن وسعت اراضی قابل کشت کشور رقم نگران کننده ای است. برای 
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رسیدگی به مسئله، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و کمیسیون های تغییر 

کاربری مس��ئله را رصد می کنند و اقداماتی در این خصوص انجام ش��ده اس��ت. 

ب��ا این روند تغیی��ر کاربری همچنان ب��ا روش های مختلف ادام��ه دارد و هرروز 

از وسعت اراضی کشاورزی کشور به نفع توسعه امکان شهری کاسته می شود. 

 اس��تفاده از کودهای ش��یمیایی، سموم، پساب ها، اس��تفاده از آب های شور، 

آب های نامتعارف که امالح زیادی دارند، از عوامل آلودگی خاک از طریق نفوذ 

آب آلوده اس��ت. اگرچه در برخی از مناطق با عملیات زهکش��ی و خاک ش��ویی 

مقداری از ش��وری خاک ها کاسته می شود، اما حجم و گستره ی این اقدامات به 

وسعت، و حجم خاک هایی که آلوده می شوند نیست. ازجمله این اقدامات طرح 

550 هزار هکتاری عملیات زهکش��ی در خوزس��تان اس��ت که در طی اقدامات 

انجام ش��ده حدود، 185 هزار هکتار آن در راستای اصالح خاک زراعی زهشکی 

شده اس��ت. جهاد کش��اورزی عالوه بر زهکش��ی برنامه هایی برای بهره گیری از 

کودهای مناسب در دستور کار دارد. 

3-5. باالبودن فرس��ایش خاک در ایران نس��بت به میانگین 
جهانی 

 میزان فرسایش خاک در ایران باالست دلیل آن نیز شرایط اقلیمی، شرایط بارندگی 

و عدم رعایت برخی اصول فنی است. به عنوان مثال در بسیاری نقاط شخمی که 

انجام می ش��ود در جهت ش��یب انجام می گیرد، که خود این امر باعث فرسایش 

می شود. آمارهای اعالمی کارشناسان و مقامات مسئول در مورد میزان فرسایش، 

متفاوت اس��ت. این رقم از آغاز دهه 1990 از 10 تن در هر هکتار در طول سال 

به 30 تن در هکتار در آغاز دهه 2000 رس��یده اس��ت. که متوس��ط ساالنه آن 4 
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میلیارد تن در سال می ش��ود.(Mousavi,2005 :110) متوسط میزان فرسایش 

خاک در ایران س��االنه حدود 16 تن در هکتار اس��ت، درحالی که در دنیا متوسط 

فرسایش خاک حدود 6 تن در هکتار است. این رقم نسبت به متوسط دنیا خیلی 

باالس��ت. معنی فرس��ایش ش��دید رو به ویرانی رفتن اراضی مس��تعد و مرغوب 

کش��اورزی است. البته فرس��ایش فقط در اراضی زراعی رخ نداده است بلکه در 

جنگل ها، مراتع، دامنه ها، تپه ها، کوه ها و ... نیز ش��اهد وقوع این بحران هستیم. 

عامل دیگری که تهدیداتی جدی را متوجه منابع خاکی ایران می س��ازد فرسایش 

تش��دیدی حاصل از فعالیت های انسانی اعم از ساختمان سازی و جاده سازی و 

معادن و... به صورت غیراصولی اس��ت که در سایه رانت ها و فروش اراضی ملی 

و... پدید آمده اس��ت. ازآنجایی که اکثر مناطق ایران خش��ک و کم بارش است، 

وزش بادهای ش��دید موجب آس��یب دیدن خاک و ایجاد پدیده فرس��ایش بادی 

شده اس��ت. در ایران، عالوه بر عوامل منفی پیش گفته، فرسایش خاک همچنین 

موج��ب ایجاد ی��ک بحران زیس��ت محیطی دیگر یعنی ریزگردها در بس��یاری از 

نقاط کشور به ویژه استان های جنوبی و جنوب غربی نظیر خوزستان شده است.

4-5. بهره برداری بی رویه از خاک و آب و روش های سنتی 
کشاورزی 

 بخش کش��اورزی به عنوان عامل اصلی مصرف کننده منابع خاکی و آبی کش��ور 

از روش ه��ای نوین خیلی کم بهره برده اس��ت و قوانین متعددی مانند قانون ارث 

منجر به خرد شدن اراضی و از بین رفتن منابع می شود. بر پایه همین آمارها بیش 

از 71 درصد جمعیت کش��ور شهرنشین هس��تند و جمعیت روستایی به زیر 30 

درصد رس��یده است؛ بدون آنکه کمترین تناسبی میان افزایش جمعیت شهری و 
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توانایی کشور برای تولید مواد غذایی و کشاورزی وجود داشته باشد. کارشناسان 

بر این باور هس��تند که نابودی پوش��ش گیاهی در مراتع و کوهس��تان ها، زیر و رو 

کردن خاک، ش��خم های بی رویه، ش��خم و شیار غلط، ش��خم در جهت شیب، 

کشت در زمینهای با ش��یب زیاد، کشت محصوالت نامناسب، رها شدن سطح 

خاک بدون پوش��ش گیاهی و چرای بی رویه در مرات��ع و تخریب جنگل ها نقش 

مهمی در فرسایش خاک کشور داشته است.

 در ح��ال حاض��ر بی��ش از 50 درصد اراضی کش��اورزی به دلیل اس��تفاده از 

آب هایی با درجه ش��وری متفاوت دچار ش��وری هس��تند. از فاضالب به صورت 

پراکنده برای آبیاری زمین های کش��اورزی اس��تفاده می شود اما نگرانی آنجاست 

که این مس��ئله رو به گسترش است. بر اس��اس گزارش های موجود در کشورمان 

نزدی��ک ب��ه 5/18 میلیون هکت��ار از زمین های کش��اورزی با درج��ات کمابیش 

مختلف ش��ور ش��ده اند که این درجات ش��وری رو به فزونی است. وضعیتی که 

آلودگ��ی و ناب��اروری خ��اک را نیز در پ��ی دارد. ازاین رو، تغیی��ر کاربری زمین از 

مهم ترین عوامل تخریب خاک کش��ور است. داده ها نش��ان می دهند که با تغییر 

کاربری زمین های کش��اورزی، جنگلی و مرتعی تخریب خاک ش��تاب می گیرد. 

مس��ئله دیگر شور شدن خاک به واسطه آبیاری اراضی کشاورزی با آب های شور 

و فاضالب ها است. این دو عامل به شدت خاک را تخریب می کنند.

 در ایران آبیاری با آب های خیلی ش��ور، بس��یاری از اراضی کش��اورزی را به 

ش��وره زار تبدیل می کن��د. فاضالب های خام می تواند عناصر آالینده س��رطان زا، 

فلزات س��نگین و س��موم مختلف را به خاک منتقل کند. آلودگی خاک از طریق 

محصوالت کشاورزی وارد زنجیره غذایی انسان می شود.
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5-5. فقدان کدگذاری و فقدان نقش��ه های فرس��ایش خاک 
برای کل کشور

 نقش��ه های آلودگی خاک، نقش��ه های کربن خاک و نقشه های کاربری اراضی با 

مقیاس مدیریت پذیر تاکنون برای تمام کش��ور تهیه نشده است و فقط به صورت 

مح��دود برای بعضی مناط��ق، مطالعات م��وردی انجام گرفته اس��ت. لذا پایش 

وضعیت فرسایش خاک اعم از فرسایش بادی یا آبی امکان پذیر نیست و هرروز 

ب��ا یک نقطه بحران در گوش��ه و کنار کش��ور مواجه می ش��ویم. تهیه نقش��ه های 

خاک توس��ط انجمن ه��ای بین المللی به کم��ک تجهیزات ماه��واره ای حکایت 

 کش��ورهای در 
ً
از برنامه ری��زی دولت های غربی برای کش��ورهای دیگر خصوصا

حال پیش��رفت دارد تا با بررس��ی دقیق میزان فرسایش به خصوص فرسایش بادی 

و ریزگرد، در سال های آتی با فروش علمی این نقشه ها و نیز پیش بینی مکان های 

دارای پتانس��یل آس��یب خاک و به تبع آن در مقوله های شش گانه فوق که مرتبط با 

مس��ائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ... است، تسلط و برتری ظالمانه خود 

را گسترش دهند.
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6
آثار و پیامدهای فرسایش خاک

 از مهم تری��ن این اثرات می توان به رس��وب گذاری در مخازن و س��دها، کاهش 

عملک��رد و س��المت محص��والت زراعی باغی و غیر آن اش��اره نم��ود. برخی از 

مهم ترین پیامدها فرسایش خاک عبارت اند از:

1-6. پر شدن سریع سدها
 با تجمع رسوبات فرسایش یافته درون دریاچه سد، ظرفیت آن برای ذخیره سازی 

آب، نگهداری س��یالب و تولید نیروی برق به طور مداوم کاهش پیدا می کند. از 

طرف��ی هزینه ه��ای الیروبی، تخلیه، تصفیه و فعالیت های س��اختمانی برای رفع 

این مش��کالت را نیز باید مدنظر داش��ت. آمارهای وزارت نیرو نش��ان می دهدکه 

ساالنه 180 میلیون مترمکعب رسوب در مخازن سدهای کشور رسوب می شود. 

به طورکلی هرچه خاک های حوضه آبخیز بیش��تر فرسایش یابند، به همان نسبت 

مواد بیش��تری در پشت س��دها جمع شده و روی هم انباش��ته می شوند. درنتیجه 

عمر سد � که برای احداث آن مبالغ هنگفتی هزینه شده � و مدت بهره برداری از 

آن کوتاه تر می گردد.
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2-6. کاهش حاصلخیزی خاک
 فرس��ایش خاک به عنوان عامل مهمی در کاهش حاصلخیزی خاک شناخته شده 

اس��ت. حذف خاک از اراضی کش��اورزی توسط فرس��ایش، ظرفیت تداوم تولید 

محصول را کاهش می دهد. براثر فرس��ایش، خاک سطحی که از نظر کشاورزی 

فعال ترین و حاصلخیزترین قس��مت پوس��ته جامد زمین اس��ت فرس��وده شده و 

درنتیجه بازده آن کاهش می یابد. چنانچه فرس��ایش بس��یار ش��دید باشد موجب 

متروکه ش��دن اراضی می ش��ود. حاصلخیزی خاک نه تنها براثر فرسایش کاهش 

نمی یابد بلکه براثر تجمع آبرفت های نامرغوب و ش��ور در سطح، زمین های دایر 

نیز در معرض خطر قرار می گیرد. اغلب مش��اهده ش��ده اس��ت که زمین بس��یار 

حاصلخیز بوده اس��ت. ولی براثر جاری ش��دن س��یالب های ش��ور در سطح آن 

حاصلخیزی خود را از دس��ت داده اس��ت. پیش ازاین اش��اره گردید که فرسایش 

موج��ب کاهش مواد آلی خ��اک می گردد. حال چنانچه قابلی��ت نفوذ آب یا هوا 

در خاک براثر کم ش��دن یا از بین رفتن ماده آلی و تأثیر سایر عوامل کاهش یابد، 

خاک دانه ها متالش��ی و از هم جدا می ش��وند. درنتیجه س��اختمان خاک متراکم 

می گردد. در چنین حالتی در فصل مرطوب، محیط نامناسب و خفه کننده ای در 

خ��اک به وجود می آی��د. زیرا آب وهوا نمی توانند در خ��اک نفوذ کنند و همچنین 

خاک قادر نیس��ت ک��ه آب را برای فصل خش��ک در خود ذخیره کن��د. در چنین 

محیط��ی به تدریج موجودات کوچک خاکزی از بی��ن می روند و مواد بیولوژیک 

)هوموس( خاک تلف می ش��ود. و درنتیجه حاصلخیزی خاک به کلی از دس��ت 

می رود و آب نیز نمی تواند در خاک نفوذ کند.
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3-6.کاهش عملکرد گیاه
 کّمی کردن اثر فرسایش خاک بر عملکرد محصول کار پیچیده ای است. به این 

دلیل که باید ارزیابی دقیقی از اثرات متقابل بین خصوصیات خاک، مشخصات 

محص��ول و اقلیم ص��ورت گیرد. اثرات فرس��ایش ب��ر عملکرد گی��اه، به صورت 

تجمعی اس��ت و حتی مدت ها بعد از فرسایش ش��دید هم قابل مشاهده نیست. 

به طورکلی فرس��ایش خاک، از طریق اتالف عناصر س��ازنده بیولوژیک و عناصر 

غذای��ی، تخریب س��اختمان خ��اک، کاهش عمق خ��اک و نیز کاه��ش ظرفیت 

نگهداری آب در خاک، عملکرد محصول را کاهش می دهد.

4-6. تهدید سالمتی انسان
 ذرات ریزی که در اثر فرسایش، به ویژه فرسایش بادی، انتقال می یابند، خطرات 

عمده ای را برای س��المتی آنان به بار می آورند. ذرات ریزی که در اندازه س��یلت 

می باش��ند، به طورمعمول توس��ط اندام ه��ای دفاعی بدن مهار می ش��وند این در 

حالی است که ذرات کوچک تر (در حد و اندازه رس)، از اندام های دفاعی عبور 

می کنند و در کیس��ه های هوایی ش��ش ها تجمع می یابند. خود این ذرات موجب 

ملتهب ش��دن شش ها می گردند. اما ممکن است حاوی مواد سمی نیز باشند که 

در این صورت، خس��ارت های جبران ناپذیری را به همراه خواهند داش��ت. برای 

مثال ممکن اس��ت ک��ه ذرات رس موجود در هوا، دارای رس های ریز و س��وزنی 

ش��کل از نوع رس های فیبری )مانند پالی گورس��کایت و سیپوالیت( باشند که با 

ورود آن ها به دس��تگاه تنفسی، خراش هایی بر روی س��امانه تنفسی انسان ایجاد 

می کنند و موجب خونریزی های داخلی می شوند.
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5-6. آلودگی 
 آلودگی عبارت اس��ت از ورود هرگونه عنصر یا ماده ای که به طور طبیعی در یک 

محیط و یا سازه یک ماده وجود نداشته باشد، به درون آن محیط یا ماده. به عنوان 

مث��ال به طور طبیع��ی در آب های زیرزمینی، ترکیبات فلزات س��نگین مانند جیوه 

وجود ن��دارد ورود چنین ترکیباتی به منابع آب ه��ای زیرزمینی به معنای آلودگی 

 ذرات معلق جزء 
ً
این آب ها است. در مورد هوا نیز وضع به این منوال است مثال

ذاتی عناصر هوا نیست ورود ذرات و یا دیگر عناصر به معنی آلودگی هوا است. 

خطرات آلودگی هوا تنها بر خاک نیس��ت به صورت مس��تقیم بر س��المت انسان 

نیز هس��ت. مطابق برخی برآوردها در ایران 21 هزار نفر در اثر استنش��اق هوای 

آلودگی جان خود را از دست می دهند. 4 شهر از 10 شهر آلوده دنیا نیز در ایران 

ق��رار دارند و اهواز، یکی از آلوده ترین ش��هرهای ایران به حس��اب می آید. مطابق 

برآوردها س��االنه بیش از 30 میلیارد دالر هزینه ی خسارت های زیست محیطی 

ناش��ی از آلودگی اس��ت که رقم سنگینی اس��ت. مطابق اظهار مقامامت، هزینه 

آلودگ��ی ه��وا در ته��ران، چیزی ح��دود کل بودجه ش��هرداری اس��ت. ب��ه گفته 

مدیرعامل ش��رکت کنت��رل کیفیت هوای تهران: »هزین��ه اقتصادی آلودگی هوای 

تهران بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان است« .

 بر اس��اس آماره��ای بانک جهانی س��االنه 2/3 درصد از ج��ی دی پی ایران 

هزینه آلودگی هوا می شود و پایتخت معادل بودجه خود هرسال هزینه اقتصادی 

ای��ن موضوع را پرداخت می کند. تنها تردد اتوبوس های دیزلی در مدت 8 س��ال 

ح��دود 500 میلیون تومان به س��المت مردم صدمه وارد می کن��د«. همچنین بر 

اساس آمار مقایسه ای پایگاه اطالعاتی بانک جهانی در سال 2011، شهر تهران 

دارای بیش��ترین میانگی��ن غلظت س��االنه آالینده ذرات معل��ق کوچک تر از2/5 
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میکرون از جمع 31 شهر منتخب جهان بوده است. 

 به 15 کیلوگرم هوا 
ً
 ه��ر ف��رد روزانه نزدیک 22000 بار تنفس می کن��د و تقریبا

 انس��ان می تواند به مدت 5 هفته ب��دون غذا و به مدت 
ً
در روز نی��از دارد. معم��وال

5 روز ب��دون آب زنده بماند اما نمی تواند بدون ه��وا حتی 5 دقیقه به زندگی ادامه 

ن مواد آالینده در هوای تهران منتشر می شود. 
ُ
دهد. روزانه بالغ بر یک هزار و 192 ت

ن در هرروز 
ُ
بیش��ترین این آالینده ها مربوط به اکس��یدهای گوگرد با انتشار 695 ت

است که بعد از آن به ترتیب اکسیدهای نیتروژن، منواکسید کربن و هیدروکربن های 

س��وخته نشده، عمده آالینده های هوای تهران محسوب می شوند. براین ارقام باید 

16 تن ذرات الستیک و 7 تن آزبست لنت ترمزها را در سال اضافه نمود. همچنین 

اگرچه بیش از 800 هزار واحد صنعتی مس��تقر در تهران س��هم بزرگی در آلودگی 

این ش��هر دارند، 88 درصد آلودگی هوای تهران ناش��ی از آالیندگی وس��ایل نقلیه 

اس��ت، در حالی که میزان اس��تاندارد آزبس��ت در هوا، صفر و میزانی که س��ازمان 

بهداشت و محیط زیست برای اروپا ارائه داده، پنج صدهزارم فیبر بر میلی لیتر است، 

اندازه گیری این الیاف در هوای تهران، میزان آزبس��ت را س��ه هزارم فیبر بر میلی لیتر 

نش��ان می دهد. یعنی 60 برابر بیش��تر. این میزان باالی آالیندگی در حالی اس��ت 

که میزان اس��تاندارد آزبست در هوای آزاد، صفر است. یکی از عوامل آلودگی هوا 

، خودروهای فرس��وده می باش��ند زیرا که از یک س��و مصرف سوخت خودروهای 

فرسوده سه برابر خودروهای جدید و میزان آالیندگی شان چندین برابر آن ها است. 

در ای��ن میان آالیندگی موتورس��یکلت ها با توجه به این نکته که موتورس��یکلت ها 

چندی��ن برابر خودروهای ش��خصی آلودگی تولید می کنند وضعی��ت را بحرانی تر 

ماثرات آلودگی هوا بر آب وخاک نیز همانند جانداران است و آلودگی هوا به همان 

صورت، سالمتی آب وخاک را به خطر می اندازد. 
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 اثر آلودگی هوا بر خاک از آن نظر اهمیت دارد که توان خاک را برای پرورش 

 جذب بسیاری از آالینده های موجود 
ً
گیاهان کش��اورزی کاهش می دهد. ضمنا

 جذب خوراکی آن 
ً
در خاک توسط گیاهان وارد شدن آن در چرخه غذایی و نهایتا

توسط انس��ان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیقات فراوان از افزایش 

آالینده ها در میوه محصوالت کشاورزی که در خاک های آلوده پرورش یافته اند، 

حکایت می کند. مس��ئله آلودگی آب ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. 

امروزه بس��یاری از س��فره های آب زیرزمینی به مقادی��ر قابل توجهی از آالینده ها 

 فلزات س��نگین آلوده شده اند که رفع آلودگی آن ها نیاز به زمان طوالنی 
ً
خصوصا

دارد. اس��یدی ش��دن آب های جاری و حتی خاک ها موجب کاهش محصوالت 

کش��اورزی شده است و جمعیت آبزیان را بسیار محدود ساخته است. هم چنین 

آلودگی آب های جاری به س��موم کش��اورزی و فلزات سنگین موجب تجمع این 

س��موم در بدن آبزیان شده که عالوه بر تأثیر بر رشد آن ها می تواند موجب ایجاد 

مسمومیت در مصرف کنندگان این آبزیان گردد.
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7
 امنیت خاک در ایران

 طوالنی دارد. در اسناد 
ً
 در کش��ور ما نیز توجه به خاک و مسائل آن س��ابقه نسبتا

قانونی بیش از 100 قانون در قوانین موضوعه کشور به نحوی با موضوع خاک و 

مسائل آن مرتبط است.

7-1. اسناد قانونی قبل از انقالب اسالمی
به صورت مشخص از چند مورد می توان نام برد؛

1.  قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مصوب 1346/09/27
 مطابق ماده 1 این قانون »به منظور حفظ و حمایت و اصالح خاک های کشور و 

فراهم آوردن موجبات بهره برداری از آن ها و هم چنین حفظ و حمایت و توسعه و 

تکثیر و بهره برداری از س��ایر منابع طبیعی )جنگل ها، مراتع، حیوانات وحشی و 

آبزیان دریاها و هم چنین آبزیان آب های داخلی(« وزارت منابع طبیعی تش��کیل 

شده است.

 همچنین در ماده 21 این قانون، »انجام دادن بررسی های حاصلخیزی خاک 
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و شناسایی و طبقه بندی خاک های کشور و مطالعات مربوط به حفظ و حمایت و 

تعیین بهره دهی خاک های کشور« جزء وظایف این وزارتخانه معرفی کرده است.

2. قانون آب و نحوه ملی شدن آن1347
 مطاب��ق م��اده 17 ای��ن قانون، »وزارت نیرو مکلف اس��ت با توج��ه به اطالعاتی 

که وزارت کش��اورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصوالت کش��اورزی در 

 میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با 
ً
اختیار  وزارت نیرو قرار می دهد تدریجا

توجه به نوع محصول، نوع خاک، کیفیت اقلیمی تعیین و اعالم دارد.«

3- قان�ون تغییر ن�ام وزارت کش�اورزی و منابع طبیعی ب�ه وزارت 
کش�اورزی و عمران روس�تایی و تجدید س�ازمان کش�اورزی کشور 

مصوب 1356
در این قانون به موضوع حاکمیت و تصدی خاک اش��اره ش��ده اس��ت؛ »اجرای 

قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی خاک و اراضی زراعی و بائر خارج ش��هرها 

و اراضی جنگلی و اراضی مس��تحدثه س��احلی و جنگل ها و مراتع و بیش��ه های 

طبیع��ی و حفظ و گس��ترش فضای س��بز و جلوگیری از قط��ع بی رویه درخت در 

استان.« 

2-7. قوانین و سیاست های کلی در نظام جمهوری اسالمی 
ایران 

 در نظام جمهوری اسالمی مسئله خاک و مسائل مرتبط با آن در سه سطح قانون 

اساس��ی، سیاس��ت های کلی نظام و قوانین عادی و همچنین آرای وحدت رویه 

محاکم دادگستری مورد توجه قرار گرفته است.
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1-2-7 . قوانین 
 در اصول45، 48 و 50 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران، به ابعادی از 	 

موض��وع ازجمله مالکیت، بهره ب��رداری و حفاظت از خاک و عناصر مرتبط با 

آن اش��اره شده است؛ در اصل 45، به نحوه حاکمیت بر زمین و منابع طبیعی 

اش��اره شده است؛ »انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها 

شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، 

دره ه��ا، جنگل ها، نیزارها، بیش��ه های طبیعی، مراتعی که حریم نیس��ت، ارث 

ب��دون وارث و اموال مجهول المال��ک و اموال عمومی که از غاصبین مس��ترد 

می ش��ود در اختیار حکومت اسالمی اس��ت تا بر طبق مصالح عامه نسبت به 

آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.«

 اصل48 قانون اساس��ی ناظر بر بهره برداری غی��ر تبعیض آمیز از منابع طبیعی 	 

اس��ت که خاک مهم ترین منبع آن است اش��اره دارد؛ »در بهره برداری از منابع 

طبیعی و اس��تفاده از درآمدهای ملی در سطح اس��تان ها و توزیع فعالیت های 

اقتصادی میان اس��تان ها و مناطق مختلف کش��ور، باید تبعیض در کار نباشد. 

به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و اس��تعداد رشد خود، سرمایه و امکانات 

الزم در دسترس داشته باشد«. 

 در اص��ل 50 قانون اساس��ی ب��ه موضوع حفاظت از محیط زیس��ت که عنصر 	 

اساس��ی آن خاک اس��ت اشاره شده اس��ت؛ »در جمهوری اسالمی، حفاظت 

محیط زیس��ت که نسل امروز و نس��ل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو 

به رشدی داش��ته باش��ند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. ازاین رو فعالیت های 

اقتص��ادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیس��ت یا تخری��ب غیرقابل جبران آن 
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مالزمه پیدا کند، ممنوع است«

2-2-7 . سیاست های کلی نظام
 توجه به معضالت زیست محیط و آب وخاک )زمین( ازجمله موضوعاتی است 

که در سیاس��ت های کلی نظام ازنظر زمانی زودتر از بس��یاری از معضالت مورد 

توجه قرار گرفته اس��ت. در بسته سیاس��تی ابالغی مقام معظم رهبری، در تاریخ 

1379/12/20ذیل عناوین»سیاس��ت های کلی منابع طبیعی«، »سیاس��ت های 

کل��ی مناب��ع آب« و» سیاس��ت های کل��ی معدن« به طور مش��خص ب��ه عناصر 

تشکیل دهنده موضوع امنیت خاک پرداخته شده است.

 3-2-7. سیاست های  کلی  منابع  طبیعی 
گاهی عمومی« 	   بند یک این سیاس��ت ها بر »مش��ارکت عمومی«، »گسترش آ

و »ایجاد عزم  ملی  بر حفاظت، احیای  منابع  طبیعی  تجدیدش��ونده  و توسعه ی  

کید دارد.  پوشش  گیاهی«  تأ

 بند دوم این سیاست ها بر؛	 

 شناسایی  و حفاظت  منابع  آب  . 1

شناسایی و حفاظت منابع خاک. 2

شناسایی و حفاظت ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری. 3

 باال بردن  غنای  حیاتی  خاک ها. 4

بهره ب��رداری  بهین��ه  بر اس��اس  اس��تعداد این مناب��ع  و حمای��ت  مؤثر از . 5

کید دارد. سرمایه گذاری  در این موارد، تأ

 در بند سوم این سیاست ها؛	 

اصالح  نظام  بهره برداری  از منابع  طبیعی،. 1
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مهار عوامل  ناپایداری  منابع طبیعی،. 2

کید واقع شده است .. 3 تالش  برای  حفظ و توسعه ی  منابع طبیعی، مورد تأ

کید دارد؛. 4 بند چهارم این سیاست ها بر این موارد تأ

گسترش  تحقیقات  کاربردی  و فن آوری های  زیست محیطی  و ژنتیکی، . 5

اصالح  گونه های  گیاهی  و حیوانی  متناسب  با شرایط محیطی  ایران،. 6

ایج��اد پایگاه ه��ای  اطالعاتی موردنیاز برای شناس��ایی و تحقیقات الزم . 7

در این موارد

تقویت  آموزش ]های تخصصی و عمومی موردنیاز در این موارد[.. 8

ایجاد و تقویت نظام  اطالع رسانی]متناسب با این وظایف[.. 9

ع��الوه بر سیاس��ت های کلی منابع طبیعی، س��رفصلی مجزا در این سیاس��ت ها 

ب��ه »آب« اختص��اص یافته که یک��ی از بخش های مهم امنیت خاک اس��ت. در 

کید شده است؛  »سیاست های کلی منابع آب« بر این موارد تأ

1. ایج��اد نظام  جام��ع  مدیریت  در کل  چرخه ی  آب در حوضه های آبریز کش��ور  

بر اساس؛

�  اصول  توسعه ی  پایدار،

� اصول آمایش  سرزمین . )بند یک(

2. ارتقاء بهره وری  و توجه  به؛ 

� ارزش  اقتصادی، ارزش  امنیتی  و ارزش سیاسی  آب  در استحصال]آب [،

� ارزش  اقتصادی، ارزش  امنیتی  و ارزش سیاسی  آب  در عرضه ]آب[ ،

� ارزش  اقتصادی، ارزش  امنیتی  و ارزش سیاسی  آب  در نگهداری ] آب[ ،

� ارزش  اقتصادی، ارزش  امنیتی  و ارزش سیاس��ی  آب  در مصرف  آب)بند 
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دو( .

3. افزایش میزان  استحصال  آب  در کشور از هر طریق ممکن، 

� به  حداقل  رساندن  ضایعات  طبیعی  آب  در کشور از هر طریق  ممکن ،

� ب��ه حداق��ل رس��اندن ضایع��ات غیرطبیعی  آب  در کش��ور از ه��ر طریق  

ممکن)بند سه( .

4. تدوین  برنامه ی  جامع  به منظور رعایت  تناسب  در اجرای  طرح های  سد،

� تدوی��ن  برنام��ه ی  جام��ع  به منظور رعایت  تناس��ب  در اج��رای  طرح های  

آبخیزداری،

� تدوی��ن  برنام��ه ی  جام��ع  به منظور رعایت  تناس��ب  در اج��رای  طرح های  

آبخوان داری، 

� تدوی��ن  برنام��ه ی  جام��ع  به منظور رعایت  تناس��ب  در اج��رای  طرح های  

شبکه های  آبیاری،

 � تدوی��ن  برنام��ه ی  جام��ع  به منظور رعایت  تناس��ب  در اج��رای  طرح های  

تجهیز و تسطیح  اراضی ،

� تدوین  برنامه ی  جامع  به منظور رعایت  تناسب  در اجرای  طرح های  حفظ 

کیفیت  آب ،

� تدوین  برنامه ی  جامع  به منظور رعایت  تناسب  در اجرای  طرح های  مقابله  

با خشکسالی ،

� تدوی��ن  برنام��ه ی  جام��ع  به منظور رعایت  تناس��ب  در اج��رای  طرح های  

پیشگیری  از سیالب ، 

� تدوی��ن  برنام��ه ی  جام��ع  به منظور رعایت  تناس��ب  در اج��رای  طرح های  

بازچرخانی  و استفاده  از آب های  غیرمتعارف،
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� تدوین  برنامه ی  جامع  به منظور رعایت  تناسب  در اجرای  طرح های  ارتقاء 

� دانش  و فنون  و تقویت  نقش  مردم  در استحصال  و بهره برداری]از آب[

)بند چهارم( .

5 . مهار آب هایی  که  از کشور خارج  می شود، 

� اولویت  استفاده  از منابع  آب های  مشترک)بند پنجم( .

 ابعاد مسئله امنیت خاک پوشش 
ً
دربندهای سیاس��ت های کلی ابالغی تقریبا

داده شده است.

4-2-7. قوانین عادی
 فق��رات زی��ادی از قوانین عادی بعد از انقالب اس��المی ب��ه موضوعات مربوط 

به خاک به صورت مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم اش��اره کرده اند. ای��ن قوانین عالوه 

ب��ر قوانین مصوب قبل از انقالب اس��ت که در بس��یاری م��وارد همچنان به قوت 

خود باقی اس��ت و ملغی و منس��وخ نش��ده اس��ت. به دلیل کثرت قوانین مربوطه 

فق��ط به ذک��ر برخی از عناوین این قوانین بس��نده می ش��ود؛ در نظ��ام جمهوری 

اس��المی اولی��ن اقدام قانون��ی در ای��ن خصوص به تصوی��ب آیین نام��ه اجرایی 

تبصره 60 قانون بودجه اصالحی س��ال 1352 و بودجه س��ال 1353 کل کش��ور 

درزمین��ۀ آب وخاک بر برخی از اقدامات حفاظتی همانند »زهکش��ی، س��اختن 

س��دهای کوچک، احداث پش��ته های افقی در اراضی دی��م و مرتعی، و احداث 

س��اختمان ها، جلوگیری از تخریب و ریزش اراض��ی زراعی در حوزه های آبخیز 

و کنار رودخانه ها و مس��یل ها« مربوط می شود)سامانه قوانین مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی(. 

� »قانون واگذاری اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی در جزیره قش��م برای 
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اجرای طرح پاالیشگاه گاز گورزین به وزارت نفت - شرکت پاالیش گاز 

سر خون و قشم 1384«

� واگ��ذاری اراضی منابع طبیعی و ملی بالمع��ارض از محدوده چهارصد 

هکتاری به ص��ورت بالعوض برای کاربری های نظام��ی به وزارت دفاع 

و پشتیبانی نیروهای مس��لح و ممنوعیت هرگونه واگذاری اراضی داخل 

محدوده چهارصد هکتار موضوع بند )2( این تصویب نامه برای هرگونه 

کاربری غیرنظامی )تصویب نامه هیئت وزیران 1385(

� واگذاری پانزده هزار هکتار اراضی منابع طبیعی دولتی و ملی بال معارض 

به وزارت نفت )مصوبه هیئت وزیران 1384(

� الیح��ه قانون��ی اصالح الیحه قانون��ی نحوه واگذاری و احی��اء اراضی در 

حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب 58.6.25 

� قانون اصالح ماده 33 اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 

و مراتع 

� قانون اصالحی اصالحات ارضی 

� قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مستأجر 

� مصوب��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در خص��وص تعیین تکلیف 

باقی مانده قراء، مزارع و امالک مشمول قانون اصالحات ارضی 

� قانون اراضی کشت موقت 

� قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 

� قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص 

دردهات و مزارع خالصه 

� قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
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� دستورالعمل اصالحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی 

� قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصالحات بعدی و آئین نامه 

اجرایی آن 

� قانون اراضی بایر 

� قانون جلوگیری از خرد ش��دن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب 

فنی، اقتصادی و آئین نامه مربوطه 

� مواد مرتبط در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

� قانون مواد الحاقی به قانون تقس��یم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین 

مستأجر 

� قانون مواد الحاقی به قانون اصالحات ارضی 

� آئین نامه عمران اراضی بایر مصوب 1355 و اصالحات و الحاقات بعدی 

� قانون انحالل بنگاه خالصجات 

� قانون راجع به انتقال امالک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی 

� قانون تقس��یم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصالحات 

ارضی بین مالکان و زارعان مربوط 

� قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصالحات ارضی 

� الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختالفات و دعاوی 

مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان 

� قانون نحوه رس��یدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نس��بت به تصمیمات و آراء 

هیئت های واگذاری زمین و س��تاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت 

که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود. 

� م��اده 75 و 84 قان��ون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
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موارد معین مصوب 73/12/28 مجلس شورای اسالمی 

� مواد 69 ، 110 و111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

1381/10/4 هیئت وزیران

ع��الوه ب��ر این قوانین ک��ه هر یک به ص��ورت پراکنده به موضوع یا بخش��ی از 

مسائل خاک و موضوعات مرتبط با آن اشاره دارد چند قانون ویژه در این موضوع 

ازجمله؛ » قانون حفظ و حراس��ت از منابع آب های زیرزمینی کشور« )مصوب 

1345(، » قان��ون توزی��ع عادالن��ه آب« )مص��وب 1347 و 1361 و اصالحات 

بعدازآن(، »قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست« )مصوب 1353(، »قانون 

افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی« )مص��وب 1389(، »قانون 

هوای پاک« )مصوب 1396(، و قوانین مرتبط با الحاق کش��ور به کنوانس��یون ها 

و پروتکل ه��ا و عضویت در س��ازمان های بین المللی، ازجمل��ه مهم ترین آن ها، 

»کنوانس��یون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض 

خط��ر انق��راض و نابودی«)مص��وب 1355(، »قانون الحاق دول��ت جمهوری 

اسالمی ایران به کنوانسیون س��ازمان ملل متحد برای بیابان زدایی در کشورهایی 

که به طور جدی با خشک سالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند به ویژه در آفریقا« 

)مص��وب 1375(، »قانون الحاق جمهوری اس��المی به کنوانس��یون بین المللی 

تنوع زیستی« )مصوب 1375(، »قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

کنوانسیون ایمنی زیس��تی« )مصوب 1383(، »قانون الحاق جمهوری اسالمی 

ایران به کنوانسیون استکهلم در خصوص آالینده های پایدار« )مصوب 1384(، 

»قانون الحاق به کنوانسیون گونه های مهاجر وحشی«)مصوب 1385(، »قانون 

تصوی��ب کنوانس��یون میناماتا در مورد جیوه« )مص��وب 1394( که دولت ما در 

هرک��دام به تناس��ب، وظایف��ی را در موضوع��ات منابع طبیعی و زیس��ت محیطی 
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ازجمل��ه خاک عهده دار ش��ده اس��ت. مجموع اس��ناد حقوقی معاه��ده ایران در 

حوزه به بیش از 30 عنوان می رس��د. عالوه بر این در چندین مورد نیز اس��ناد غیر 

معاهده ای همانند »دستور کار 21«، »بیانیه ژوهانسبورگ«، »اصول حفاظت از 

جنگل ها ریو 1994« و »بیانیه اس��تکهلم« وج��ود دارد که حاوی تعهداتی برای 

کشور است.

5-2-7. آرای وحدت رویه، مقرره ها، آیین نامه ها، بخشنامه های 
مقامات اجرایی

ع��الوه بر قوانین مصوب و کنوانس��یون ها و پروتکل های هم��کاری بین المللی و 

منطق��ه ای، آرای وح��دت روی��ه و بخش نامه ها، آیین نامه ه��ا و مقرره های زیادی 

نی��ز وج��ود دارد که برای اج��رای قوانین مص��وب و یا حل وفص��ل اختالفات در 

موضوعات مربوط به آب وخاک و س��ایر منابع طبیعی از سوی محاکم و مقامات 

اجرایی صادر شده است. تنها در سال 1397، 12 مقرره و یک فقره رأی وحدت 

رویه صادر شده اس��ت که موضوعات مختلف از خشک سالی، کم آبی، انرژی، 

کاه��ش آلودگی هوا، هوای پ��اک و دریاچه ارومیه، ایمنی زیس��تی، خودروهای 

فرسوده و قوانین برنامه ششم توسعه و غیره را شامل شده است.

 ازنظ��ر س��ازمانی نی��ز وزارت جه��اد کش��اورزی و س��ازمان حفاظ��ت از 

محیط زیس��ت مدیریت امور منابع طبیعی و محیط زیس��ت کشور را عهده  دارند. 

ش��ورای عالی محیط زیس��ت نیز مرکب از مس��ئوالن چندی��ن وزارتخانه ازجمله 

وزارت دفاع و نیروهای مسلح در تصمیم گیرهای کالن در این حوزه نقش دارد. 
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8
 وضعیت کنونی 

توج��ه جدی ب��ه موضوعات امنیت خاک و جایگاه راهبردی آن به طور رس��می با 

ابالغ »سیاس��ت های کلی منابع طبیعی« نظام در20 اسفند سال 1379 ازسوی 

مقام معظم رهبری مربوط می ش��ود. در این سیاست ها همان گونه که مذکور شد 

ب��ر »حفاظ��ت  منابع  آب وخاک  و ذخای��ر ژنتیکی  گیاهی  � جان��وری  و باال بردن  

غنای  حیاتی  خاک ها و بهره برداری  بهینه  بر اساس  استعداد منابع  و حمایت  مؤثر 

از س��رمایه گذاری  در آن« و »اص��الح  نظ��ام  بهره برداری  از مناب��ع  طبیعی  و مهار 

کید ش��ده، که  عوامل  ناپایداری  این  منابع  و تالش  برای  حفظ و توس��عه ی  آن« تأ

در حکم وظیفه ای الزم االجرا برای دولت و مجلس و سایر سازمان های مرتبط با 

موضوع بوده اس��ت. نکته شایسته توجه این است که در نامه ابالغی نظارت »بر 

حس��ن  اجرای  سیاست های  ابالغی  بر عهده ی  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام « 

نهاده ش��ده و آن  مجمع  موظف  شده است  »با سازوکار مصوب ، گزارش  نظارت  

خود« را به  رهبری ارائه کند.

س��وابق طرح ها و لوایح اعالم وصول ش��ده در مجلس شورای اسالمی نشان 
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می دهد که در مقاطع مختلفی از مجلس هفتم تا مجلس دهم، درگیر در موضوع 

بوده اس��ت و هنوز هم به س��رانجام مطلوب نرسیده اس��ت. مطابق اسناد موجود 

در س��امانه مرک��ز پژوهش های مجل��س در تاری��خ 1385/6/5در مجلس هفتم 

طرحی با عن��وان »طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کش��ور« اعالم وصول 

ش��ده اس��ت. این طرح به س��رانجام مشخصی نرس��یده است. س��پس در تاریخ 

1388/5/6 در مجلس هش��تم »الیحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور« 

از س��وی دولت اعالم وصول شده است.که به س��رانجام نرسیده است. در اقدام 

بعدی 30 نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی طرحی را با عنوان »طرح 

جامع منابع طبیعی« به مجلس نهم ارائه داده اند که در تاریخ 1391/4/7، اعالم 

وصول ش��ده اس��ت. س��پس در همین مجلس در تاری��خ 1392/12/25 طرحی 

ب��ا عنوان »ط��رح جامع منابع طبیعی« ب��ا امضای 42 ت��ن از نمایندگان مجلس 

اعالم وصول ش��ده است. هر دوی این طرح ها سرانجام مشخصی نیافته و بدون 

نتیجه باقی مانده است. سرانجام در تاریخ 2/ 5/ 1395 در مجلس دهم »الیحه 

حفاظت از خاک«، توس��ط دولت به مجلس ارائه ش��ده اس��ت. در اقدامی دیگر 

در همین مجلس طرحی با عنوان »طرح تش��کیل وزارت محیط زیس��ت و منابع 

طبیعی« توس��ط 78 تن از نمایندگان مجلس اعالم وصول شده است. این طرح 

نی��ز بدون س��رانجام در تاریخ 18/ 1396/5 بایگانی ش��ده اس��ت. ام��ا در مورد 

»الیح��ه حفاظت از خ��اک«؛ این الیحه پس از توقف و تأخیر سه س��اله از زمان 

ارس��ال، سرانجام نمایندگان مجلس کنونی، کلیات الیحه را در جلسه علنی روز 

چهارشنبه، 6 تیرماه 1397 با 161 رأی موافق، 16 رأی مخالف و یک رأی ممتنع 

از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

 اهتمام به موضوع راهبردی خاک و سایر منابع طبیعی را از فاصله زمانی 18 
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ساله از ابالغ سیاست های کلی منابع طبیعی در تاریخ 1379/12/20 و تصویب 

کلی��ات الیح��ه حفاظت از خ��اک در مجلس کنون��ی در تاری��خ 6 /1397/4 را 

می توان ادراک کرد. فارغ از محتوای این الیحه، که انتقادات زیادی به جامعیت، 

اجرا پذیری و اثرگذاری آن وارد اس��ت و همچنین زمان تصویب نهایی و اجرایی 

ش��دن آن که در عمل معلوم نیس��ت چقدر ب��ه طول انجامد. برای بررس��ی میزان 

توجه دولت ها و نمایندگان بعد از انقالب اسالمی به موضوع مهم منابع طبیعی، 

که به حال و آینده کش��ور مربوط اس��ت، کافی اس��ت اهتمام و تالش نمایندگان 

و دولت ه��ا نس��بت به این موض��وع را با اهتمام و تالش نماین��دگان و دولت ها به 

موضوع انتخابات را که با سرنوش��ت خودش��ان مربوط اس��ت، با مقایس��ه تعداد 

لوای��ح، اصالحیه ها و تغییر قوانین و تصوی��ب قوانین جدید انتخابات با طرح ها 

و لوایح به س��رانجام نرس��یده مربوط به منابع طبیعی س��نجید، تا بخشی از علل 

بحران های این حوزه راهبردی مشخص گردد.
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9
 راهبــردهـا

 توصیه های رهبر معظم انقالب، سیاست های کلی ابالغی، تعهدات بین المللی 

دولت در قالب پروتکل ها و کنوایسیون های الحاقی، برنامه های غیر معاهده ای، 

فش��ارهای افکار عموم��ی و الزام آور بودن قوانین مص��وب موجود، و درعین حال 

افزوده شدن به عمق و گستره آسیب ها و بحران های ابعاد امنیت خاک از اراضی 

کش��اورزی تا آب وهوا و انرژی و امنیت غذایی و تنوع زیس��تی همه نشان از این 

واقعی��ت دارد ک��ه تنها ب��ا افزودن به بندهای سیاس��تی و مت��ون قانونی و تذکرات 

ش��فاهی و حتی فشار افکار عمومی در نبود اراده و عزم جدی برای اقدام و عمل 

و نظ��ارت در قال��ب اقدامات عین��ی قابل کنترل و س��نجش در دوره زمانی معین 

نمی توان بح��ران موجود را مدیریت کرد. ازاین رو اولی��ن ضرورت و امر حیاتی، 

عزم و تعهد سیاست گذاران، قانون گذاران، مجریان و ناظران به اجرای تصمیمات 

متخذه و تعهدات پذیرفته ش��ده توس��ط خودش��ان، در قالب اقدامات عینی قابل 

س��نجش در ط��ول یک دوره زمانی 10 س��اله اس��ت، به طوری ک��ه در پایان دوره 

وضعیت وخیم و بحرانی موجود کنترل ش��ده باش��د و شرایط وضعیت به گونه ای 

احیا ش��ده و بهبود یافته باش��د که بتوان برای اقدامات پیشروانه و افزایش ظرفیت 
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برنامه ری��زی و اقدام کرد. تنها در صورت تحقق این ش��رط اس��ت که می توان به 

تحقق راهبردهای پیش��نهادی ازجمله راهبردهای ذیل امیدوار بود. دوره زمانی را 

می توان از آغاز سال 1398 تا آغاز سال 1408 در نظر گرفت.

تغیی��ر ادبی��ات و گفتمان عمومی در جامع��ه به طورکلی و در محیط های . 1

علم��ی و سیاس��ت گذاری و تقنین و اجرا از واژگان کم ش��دت حفاظت 

و س��المت و بهداش��ت خاک به واژگان پر شدت امنیت خاک و گفتمان 

سازی در این خصوص با تولید ساالنه 10 درصد محتوای مربوطه.

تغیر نگرش مقامات کش��ور اعم از سیاس��ت گذار، قانون گذار، مجری و . 2

ناظران و قضات در سطوح محلی، استانی و ملی نسبت به درست دیدن 

منابع طبیعی )آب وهوا، جنگل و مرتع و دیگر عناصر محیط زیس��ت( و 

توس��عه و پیشرفت و تمدن سازی پایدار کشور بر محور خاک و اهمیت 

و جایگاه خاک و حفظ امنیت و بقای آن برای کش��ور و بقای جامعه در 

هرگون��ه برنامه ری��زی و اجرای تصمیمات و نظارت ب��ر آن با افزایش 10 

درصد ساالنه در گفتار و تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات

تغیی��ر نگرش و ایجاد حساس��یت در نخبگان فکری، رس��انه ای، هنری . 3

و دیگ��ر اف��راد مؤث��ر در افکار عموم��ی همانند ائمه جمع��ه، جماعات، 

مداح��ان و ورزش��کاران به اهمیت و جایگاه نقش خاک در تداوم نس��ل 

و بقای کش��ور و جامعه در حال و آینده با افزایش 10 درصد س��االنه در 

تبلیغات، گفتار و رویه و نمادهای رفتاری

تغییر نگرش و ایجاد حساسیت در آحاد مردم نسبت به جایگاه و اهمیت . 4

خ��اک در تداوم زندگ��ی روزمره در حال و آینده و بقای کش��ور و جامعه 

به وی��ژه با بهره گیری از ظرفیت ش��بکه های اجتماع��ی مجازی با تولید و 
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توزیع ساالنه 10 درصد اطالعات مربوطه

ایجاد تغییرات الزم در متون و دیگر برنامه های آموزشی عمومی همانند . 5

برنامه ه��ای مهدکودک ه��ا، ادبی��ات کودک و نوجوانان )ش��عر، داس��تان 

کوتاه، انیمیشن، فیلم و ...(، متون درسی و برنامه های آموزشی مدارس 

ابتدای��ی، آموزش های عمومی در نیروهای مس��لح متناس��ب با الزامات 

حفاظت و امنیت خاک و آثار و پیامدهای تخریب و آلوده سازی خاک 

با افزایش 10 درصد محتوای ساالنه 

ایجاد حساس��یت در رس��انه های گروهی به ویژه روزنامه ها، صداوسیما . 6

و تولید فیلم و زنجیره ب��ا محوریت امنیت خاک و گنجاندن موضوعات 

و حساس��یت های مربوط به صورت غیرمس��تقیم در تمامی س��ریال ها و 

برنامه های ش��بکه های س��یما همراه با برجسته س��ازی اخبار این حوزه با 

افزایش 10 درصد ساالنه

توقف روند کاهش س��رانه اراضی کشاورزی و افزایش ساالنه 10درصد . 7

به اراضی قابل کش��ت کش��اورزی برای رس��یدن به تعادل نس��بت زمین 

زراعی با سرانه و رشد جمعیت

توق��ف رون��د تخریب خاک و منابع س��ازنده آن همانند ه��وا، آب، تنوع . 8

زیس��تی از طریق تثبیت خ��اک به میزان 10 درص��د در اراضی جنگلی، 

زراعی، مراتع، کوهپایه و...

کاس��تن 10 درصد س��االنه از رش��د روند بیابان زایی در کش��ور و اجرای . 9

تعهدات مرتبط با کنوانسیون مربوطه

افزای��ش میزان کربن خاک های کش��اورزی به حد اس��تاندارد با اولویت . 10

حفظ باروری اراضی کالس یک به میزان ساالنه 10 درصد.
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در نظر گرفتن ش��اخص کربن خاک به عنوان ش��اخص اهداف توسعه و . 11

پیشرفت پایدار کشور در تمامی برنامه های عمرانی کشور

تعیی��ن ضابط��ه ارزش گ��ذاری اقتص��ادی و طبیعی خاک های کش��ور و . 12

اق��دام به ارزش گذاری و تهیه شناس��نامه بیولوژیک و اقتصادی برای کل 

خاک های کشور هرسال به میزان10 درصد از وسعت خاک های کشور

 تهیه نقش��ه دیجیتالی کل خاک های کش��ور به صورت دیجیتالی )نقشه . 13

کانکس( تا پایان دوره 10 ساله

افزایش س��االنه 10 درصد ارزش سرمایه ای خدمات اکوسیستمی خاک . 14

تا 1408

به رس��میت شناخته شدن امنیت خاک در قوانین و مقررات ملی تا پایان . 15

دوره 10 ساله 

 کاس��تن ساالنه 10 درصد از آالینده های هوا، آب وخاک ازجمله فلزات . 16

سنگین، پساب آب ها و آب های نامتعارف به نحوی که در دوره زمانی 10 

ساله وضعیت بحرانی موجود مهار گردد

کاس��تن س��االنه 10 درصد از مصرف کودهای شیمیایی و آفت کش ها و . 17

سموم با کودها و روش های مهار آفات سازگار با امنیت طبیعی خاک 

افزایش احتباس و ذخیره س��ازی آب در زمین به میزان 10 درصد ساالنه . 18

به نحوی که تعادل میان آب مصرفی و ذخایر آب کشور برقرار گردد.

تدوین الگوی بهره برداری بهینه از خاک و تهیه نقش��ه خاک های کش��ور . 19

بر اس��اس تنوع زیس��تی و کیفیت آن و ممنوع س��اختن هرگونه جابجایی 

در خاک هایی که تنوع زیستی منحصربه فرد دارند تا پایان دوره 10 ساله

تهیه پیوس��ت عملیات بهینه خاک برای هرگونه خاک برداری و اجرای آن . 20
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به میزان 10 درصد س��االنه در کلیه عملیات خاک برداری در پروژه های 

ملی، اس��تانی، محلی اعم از شهری و روستایی پروژه های بزرگ همانند 

راه سازی، سدس��ازی، معدن کاری، ساختمان سازی، احداث کارخانه، 

اح��داث کان��ال، خط��وط نقل وانتق��ال گاز و نفت و آب اع��م از بخش 

خصوصی، دولتی و نیروهای مسلح

امنیت خاک و حفظ سرمایه طبیعی آن بخشی از 90 درصد تصمیمات . 21

مربوط به اعطای وام تا سال 1408 باشد.

تهیه نقش��ه پهنه بندی زمین کش��ور ازنظر لغزش، سیل خیزی و فرسایش . 22

خ��اک و تعیین نقاط بحرانی، در معرض خطر و غیر آن تا پایان دوره 10 

ساله

همگرا س��اختن سیاس��ت های کش��اورزی و نظ��ارت ب��ر آن در تولید و . 23

ص��ادرات خالص م��واد غذایی با الزامات سیاس��ت های امنیت خاک تا 

پایان دوره 10 ساله

همگرا س��اختن سیاس��ت ها و برنامه های وزارت نی��رو، وزارت صنعت . 24

و مع��دن و تج��ارت، ش��هرداری ها و ده یاری ه��ا و نیروه��ای مس��لح با 

سیاست ها و الزامات امنیت خاک تا پایان دوره 10 ساله

اعمال سیاس��ت ها و روش های تشویقی در بخش خصوصی، و عمومی . 25

دولتی و غیردولتی در رعایت معیارهای امنیت خاک به میزان 10 درصد 

اعم��ال روش های س��خت تنبیه��ی در تخریب خاک با وض��ع مقررات . 26

مربوطه به میزان 10 درصد ساالنه با اولویت اراضی حساس)جنگل ها، 

باغات و اراضی کشاورزی( 

تمرکز س��ازمانی در کلیه امور مربوط به اعمال و اجرای سیاستگذاری ها . 27
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و مقررات ملی و منطقه ای و محلی در قالب وزارت منابع طبیعی 

افزایش 10 درصدی تش��کل های مردمی در موضوعات مربوط به خاک . 28

تا پایان دوره 

اختصاص اردوهای دانش آموزی، دانش��جویی و اردوهای سازندگی در . 29

بسیج سازندگی و آموزش وپرورش و آموزش عالی به اقدامات پیشرانه و 

ترمیمی امنیت خاک کشور

بازبینی اساس��ی در»الیحه حفاظ��ت« با نگرش جامع ب��ه ابعاد امنیت . 30

خ��اک و اهمیت و جایگاه خاک و الزامات و س��ازکارهای تحقق امنیت 

خاک در ابعاد ساختاری، سازمانی، اجرایی و فرهنگی و نظارتی 
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