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پیشگفتار
 »در نگهداری زمین بکوشید و به آن حرمت نهید که مادر شماست.« پیامبر اکرم )ص(

 خــاک یکــی از منابــع مهــم و ارزشــمند طبیعــت اســت. خــاک پیکــره ای طبیعــی و پویاســت کــه بــر اثــر فرایندهــا و عوامل 
لــی اســت کــه پوســته خارجــی زمیــن را مــی پوشــاند، گیاهان قــادر به  خاک ســاز تشــکیل شــده و در برگیرنــده مــواد معدنــی و آ
روییــدن در آن می باشــند و حــدود 95 درصــد غــذای انســان از آن حاصــل می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر خــاک اســاس هســتی، 
تولیــد و انبــار مــواد خــام اســت لــذا نقــش بســیار مهمــی در زندگــی انســان ایفــا مــی کنــد و بــدون داشــتن خــاک ســالم حیــات و 

زندگــی روی زمیــن امکان پذیــر نخواهــد بــود.
لودگــی خــاک بــه عنــوان یکــی از معضــات عمــده محیــط زیســت در دنیــا شــناخته می شــود. افزایــش جمعیــت، درآمــد   آ
ســرانه، پیشــرفت تکنولــوژی و بــاال بــودن اســتاندارد زندگــی از عوامــل مهــم افزاینــده آالینــده هــا بــه حســاب می آینــد. زبالــه 
لــوده کننــد. اســتفاده از خــاک بــه عنــوان بســتری بــرای دفــع  کــرده و منابــع آبــی را نیــز آ هــا می تواننــد بــه داخــل زمیــن نفــوذ 
لــی زایــد از جملــه فضــوالت دامــی، زباله هــا و پســاب های مختلــف و لجــن فاضــاب، یکــی از مقــرون به صرفه تریــن  مــواد آ
کــه در صــورت بکارگیــری تنهــا بــه صــورت یــک بســتر فیزیکــی بلکــه بــه عنــوان  لــی اســت   روش هــای مدیریــت دفــع مــواد آ
لــی می تواند  لــی دارد. بــا ایــن وجــود عــدم مدیریــت صحیــح دفــع مــواد آ یــک صافــی زنــده توانایــی زیــادی در پاالیــش مــواد آ

پیامدهایــی مثــل افزایــش غلظــت امــاح، فلــزات ســنگین و ریــز جانــداران بیمــاری زا را بــه دنبــال داشــته باشــد.
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کــی  ک ســالم حیــات و زندگــی روی زمیــن امکان پذیــر نخواهــد بــود، برنامــه ریــزی بــرای داشــتن خا  بــدون داشــتن خــا
لودگــی هــوا نیســت امــا از آنجایــی  کمتــر از خطــر آ لودگــی خــاک  کننــده، الزمــه بقــای انســان اســت. خطــر آ ســالم و تولیــد 
کمــی از فاضاب هــای صنعتــی و  ــه آن توجــه می شــود. براســاس آمــار، درصــد  ــر ب کمت لودگــی ملمــوس نیســت  کــه ایــن آ
کشــور بــدون تصفیــه و به صــورت خــام  کشــور تصفیــه  شــده و بخــش عمــده فاضاب هــای خانگــی و صنعتــی  خانگــی در 
کــه نمونــه بــارز آن افزایــش  لودگــی خــاک و آب هــای زیرزمینــی را در پــی دارد  کــه ایــن رونــد، آ وارد محیط   زیســت می شــود 

میــزان نیتــرات در آب چاه هاســت.
لودگی هــا و فرســایش خــاک، یکــی دیگــر از آســیب های مهــم، قاچــاق خــاک به ویــژه در اســتان های جنوبــی   عــاوه بــر آ
کــه آینــده نســلی از یــک ملــت را بــه نابــودی  کشــور منحصــر بــه فرد تریــن نــوع قاچــاق اســت  ک از  کشــور اســت. قاچــاق خــا

گــرو کشــاورزی و کشــاورزی بــدون خــاک غیرممکــن اســت. کــه امنیــت غذایــی یــک کشــور در  می کشــاند، چرا
ک هــر از چندگاهــی در کشــور داغ شــده ســپس دوبــاره در گیــرودار مشــکات و اخبــار سیاســی و   اگرچــه بحــث قاچــاق خــا
ح شــود، مبــارزه بــا آن ماننــد قاچــاق مــواد مخــدر و حتــی جدی تــر از  گــر اهمیــت موضــوع مطــر گــم می شــود، امــا ا اقتصــادی 
آن پیگیــری خواهــد شــد. بــا وجــود قوانیــن ســفت و ســخت موجــود در مــورد ممنوعیــت صــادرات خــاک کشــاورزی و لــزوم 
صیانــت از ایــن مــاده ارزشــمند، بررســی هــا نشــان می-دهــد، بیــش از پنــج ســال اســت، در رســانه ها اخبــار متفاوتــی مبنــی 
ح اســت و جالــب  کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس مطــر کشــورها بــه ویــژه  کشــور بــه ســایر  بــر قاچــاق غیــر قانونــی خــاک 
کنــون هیــچ اقــدام شایســته ای بــرای مقابلــه بــا ایــن قانون گریــزی صــورت نگرفتــه اســت. بــرای مدیریــت خــاک  آنکــه تا
کنتــرل و  کشــور الزم اســت آشــتی و وفــاق میــان دولــت و مــردم در موضوعــات محیــط زیســتی  ایجــاد شــود تــا مخاطــرات، 

پیشــگیری شــود.
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چکیده 
ک اســکلت مســائل جامعــه اعــم از محیــط زیســت، امنیــت غذایــی و ... اســت حــال آنکــه بشــر در دو دهــه اخیــر  خــا
ــاورزی  کش ــاد  ــازمان جه ــاک س ــی اســت، اگرچــه معاونــت آب و خ ــد متول ــران فاق ــاک در ای ــل شده اســت. خ ــاک غاف از خ

کشــور اقــدام مؤثــری نداشــته اســت. مســؤولیت آب و خــاک را بــه عهــده دارد امــا در مدیریــت خــاک 
در حــال حاضــر میــزان فرســایش خــاک در ایــران به دلیــل حــذف پوشــش گیاهی جنگل ها و مراتع، توســعه ویاســازی و 
پروژه هــای عمرانــی غیرضــروری و بســیاری عوامــل دیگــر، 2/5 میلیــارد تــن در ســال بــرآورد می شــود و حجــم خســارت های 
ناشــی از ایــن فرســایش حــدود 50 میلیــارد دالر تخمیــن زده شده اســت. برآوردهــای علمــی به عمل آمــده نشــان می دهــد، 
ایــران 12 برابــر حــد قابــل تحمــل دچــار فرســایش خــاک اســت و هــر پنــج ســال بــا نابــودی 280 میلیــارد دالری خــاک 
کــره  روبــه رو اســت؛ امــا بــا وجــود چنیــن خســارت هنگفــت اقتصــادی، همچنــان تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا بســتر حیــات 
زمیــن در اولویــت قــرار نــدارد و تصمیم ســازان مایــل نیســتند بــرای ایجــاد ایســتگاه های ثابــت ســنجش رســوب در ایــران 
کشــور بــه ناچــار بــا اســتفاده از داده هــای وزارت نیــرو در زمینــه ســنجش رســوبات  ســرمایه گذاری انجــام دهنــد. محققــان 
کــه در نبــود اطاعــات آمــاری  کشــور را حــدس می زننــد  پشــت ســدها و برخــی فرمول هــای تجربــی، فرســایش بــادی و آبــی 
و اقتصــادی درســت، نمی تــوان میــزان ثــروت ســاالنه از دســت رفتــه کشــور بــر اثــر فرســایش خــاک را محاســبه نمــود و بــرای 

خــاک ارزشــمند ایــران، برنامــه ای دقیــق داشــت.
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نبــود مدیریــت بهینــه منجرشــده اســت هیــچ  اقــدام مســتمری انجــام نشــده وکشــور هــر روز بــا مخاطــرات جدیدتــری 
ــویم.  ــه رو ش ــت روب ــط زیس ــرات محی ــت مخاط ــا انباش ــت، ب ــت دار طبیع ــرمایه دوس ــت س ــای انباش ــه ج ــود و ب ــه رو ش روب
کمبــود  کنــار ضعــف مدیریتــی،  کشــور در تمــام بحران هــا و مشــکات، در  بــه نظــر می رســد مهم تریــن مشــکل موجــود 
کاربــردی، خصوصــًا اندازه گیــری، بــرآورد مســتمر و پایــدار هزینه هــای تحمیل شــده حاصــل از  مطالعــات و تحقیقــات 
کمبــود مســؤولیت اجتماعــی  گیاهــی اســت.  لودگی هــای محیــط زیســتی بــر اقتصــاد، اجتمــاع و حیــات جانــوری و  انــواع آ
ــت  ــت جه ــروری اس ــذا ض ــت. ل ــت شده اس ــط زیس ــت محی ــت در مدیری ــدم قاطعی ــه ع ــز منجرب ــه نی ــاد جامع ــک آح تک ت
کنتــرل و پیشــگیری مخاطــرات، در موضوعــات محیــط زیســتی ، آشــتی و وفــاق میــان دولــت و مــردم )اعــم از ســازمان های 

غیردولتــی، خصوصــی و آحــاد مــردم جامعــه( ایجــاد شــود.
ــرات  ــطوح اث ــی از س کل ــرآورد  ــور، ب کش ــطح  ــای آن در س ــاک و آالینده ه ــت خ ــایی وضعی ــدف شناس ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
کمبودهــا و جایــگاه سیاســت ها و اقدامــات دولتــی در حــوزه خــاک، انجــام شده اســت  ک، بررســی  لودگــی خــا اقتصــادی آ
کشــورهای دیگــر، بــه ارائــه  و بــا اســتفاده از تجــارب و نظــرات متخصصیــن داخلــی و نتایــج اقدامــات و مدل هــای موفــق 

ــت. ــای آن پرداخته اس ــاک و آالینده ه ــاق خ ــوص قاچ ــری در خص ــی مؤث ــای مدیریت ــنهادات و راهکاره پیش

لودگی های خاک، فرسایش خاک، قاچاق خاک، مدیریت خاک. واژه های کلیدی: آ
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1-1( مقدمه
 از دیــدگاه جهانــی پــس از آب و هــوا، خــاک ســومین جــزء عمــده محیــط زیســت تلقــی می شــود. خــاک مجموعــه فعالــی 
اســت در حــد فاصــل اتمســفر، آب و قشــر جامــد زمیــن کــه از اثــر مشــترک آب و هــوا، گیاهــان و جانــواران بر ســنگ پدیــد آمده 
و پــس از تکامــل تدریجــی بــه حــد تعــادل رسیده اســت، البتــه نــوع و ترکیــب خاک هــا در مناطــق مختلــف بــر حســب شــرایط 

ناحیــه متفاوت اســت.
ک را نمایــان ســاخته اســت. خــاک یکــی از منابــع مهــم و  کشــاورزی، بیــش از هــر زمانــی اهمیــت خــا  توســعه بخــش 
ارزشــمند طبیعــت اســت و حــدود 95 درصــد غــذای انســان از آن حاصــل می شــود، بــه عبــارت دیگــر خــاک اســاس هســتی، 
تولیــد و انبــار مــواد خــام اســت لــذا نقــش بســیار مهمــی در زندگــی انســان ایفــا می کنــد و بــدون داشــتن خــاک ســالم حیــات 
ــه در  ک کشــاورزی  ــز  ــار از اراضــی حاصل خی ــران ســاالنه 10 هــزار هکت ــود. در ای ــر نخواهــد ب و زندگــی روی زمیــن امکان پذی

کاربــری اراضــی از بیــن می رونــد. نزدیکــی شــهرها و روســتاهای بــزرگ قــرار دارنــد بــه دلیــل تغییــر 
لودگی خاک   هرگونــه تغییــر در ویژگی هــای اجــزای تشــکیل دهنده خــاک بــه طــوری کــه اســتفاده از آن ناممکــن گــردد آ
لودگــی خــاک را نیــز بــه  دنبــال خواهــد داشــت. خــاک در اثــر بی مباالتــی بشــر به شــدت  لودگــی آب وهــوا، آ نامیــده می شــود. آ
لــوده شــده و از ایــن طریــق وارد زنجیــره  به وســیله مــواد شــیمیایی از جملــه فلــزات ســنگین و فرآورده هــای صنعــت نفــت آ

غذایــی، آب هــای ســطحی یــا زیرزمینــی شــده و ســرانجام وارد بــدن انســان می شــود.
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لودگــی خــاک در مــواردی می توانــد بــه حیوانــات، گیاهــان و انســان ها صدمــه وارد نمایــد. صدمــه بــه گیاهــان توســط   آ
گیــاه  ک هــا و جــذب آالینده هــای خــاک از طریــق رشــد  گیاهــان در ایــن خا لــوده بســیار ســاده و از طریــق رشــد  خاک هــای آ
لودگــی می توانــد توســط بلعیــدن، استشــمام و یــا تمــاس پوســتی  خ می دهــد. در مــورد صدمــه بــه انســان و حیــوان نیــز آ ر
لــوده قــرار داشــته و  کــه در معــرض خاک هــای آ گیاهــان یــا حیواناتــی  گاهــی خــوردن  لــوده منتقــل شــود.  ک هــای آ بــا خــا
ــوده و  ل ــا خــاک آ کار ب صدمــه دیده انــد نیــز می توانــد بــرای انســان زیــان آور و صدمــه زننــده باشــد. هم چنیــن در مــواردی 

لوده کننــده و زیــان آور باشــد. حفــاری آن نیــز می توانــد بــرای انســان آ
لــی زایــد از جمله فضــوالت دامی، زباله ها و پســاب های مختلف   اســتفاده از خــاک بــه عنــوان بســتری بــرای دفــع مــواد آ
کــه در صــورت بکارگیــری نــه  لــی اســت  و لجــن فاضــاب، یکــی از مقــرون بــه صرفه تریــن روش هــای مدیریــت دفــع مــواد آ
لــی دارد. بــا ایــن  تنهــا بــه صــورت یــک بســتر فیزیکــی بلکــه بــه عنــوان یــک صافــی زنــده توانایــی زیــادی در پاالیــش مــواد آ
لــی می توانــد پیامدهایــی چــون افزایــش غلظــت امــاح، فلــزات ســنگین و ریــز  وجــود عــدم مدیریــت صحیــح دفــع مــواد آ
جانــداران بیمــاری زا را بــه دنبــال داشــته باشــد. ورود ایــن ریزجانداران از طریق محصوالت کشــاورزی، آب های ســطحی و 
مخصوصــًا آب هــای زیرزمینــی بــه چرخــه غذایــی انســان، می توانــد باعث شــیوع بیماری های مختلف با منشــأ ناشــناخته 

شود.
کشــور در معــرض ایــن خطــر قــرار دارنــد.  لودگــی خــاک تنهــا پایتخــت را تهدیــد نمی کنــد، بلکــه بســیاری از شــهرهای  آ
کمتــر بــه آن توجــه  لودگــی ملمــوس نیســت  کــه ایــن آ لودگــی هــوا نیســت امــا از آنجــا  کمتــر از خطــر آ لودگــی خــاک  خطــر آ
لودگــی خــاک عامــل بازدارنــده ای بــا عنــوان »قانــون  کشــورهای اروپایــی بــرای جلوگیــری از آ می شــود. درحــال حاضــر در 
لودگی هــای خــاک می شــود. این قانــون اخیرًا در کشــور  ک« وجــود دارد کــه تــا حــد زیــادی موجــب جلوگیــری از افزایــش آ خــا

ح و در انتظــار اجــرای صحیــح آن هســتیم. مــا مطــر
 از معضــات دیگــر در موضــوع خــاک کشــور، فرســایش شــدید خــاک اســت. ایــران از جملــه کشــورهای ضعیــف در منبــع 
گرفتــه،  کنــون بــه دلیــل بی توجهی هــا و غفلت هــای صــورت  کــه هم ا ک اســت، ایــن در حالــی اســت  حیاتــی بــه نــام خــا
ک در دنیــا را داریــم. بــا توجــه بــه مجمــوع شــرایط، تنهــا حــدود هشــت میلیــون هکتــار زمیــن  رتبــه نخســت فرســایش خــا
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کنونــی  کشــور، درصــد بســیار پایینــی اســت. شــرایط  کل  کــه نســبت بــه ســطح  کشــور وجــود دارد  کشــاورزی در  حاصل خیــز 
کشــور  ک در شــرایط ســخت اقلیمــی اســت. ســاالنه در حــدود 130 هــزار هکتــار از مراتــع  کشــور نشــانه مدیریــت ضعیــف خــا
در معــرض نابــودی قــرار می گیــرد و ایــن زنــگ خطــر بزرگــی بــرای کشــور اســت زیــرا تســریع فرآینــد شــوری و غیرقابــل کشــت 
کشــور مدیریــت خــاک اســت و بهبــود  شــدن خــاک را بــه دنبــال دارد. از ســوی دیگــر راه حــل عمــده حــل مشــکل آب در 
مشــکل آب در ایــران بــدون مدیریــت خــاک امکان پذیــر نخواهــد بــود. مدیریــت پایــدار خاک راه اساســی رفع مشــکل آب در 
کنترل فرســایش،  ک در جنگل و اســتحصال بیشــتر آب، حفاظت خاک و  کشــور اســت، موارد مختلف اعم از مدیریت خا
گیاهــی و ... از اثــرات مدیریــت  ک در مراتــع و افزایــش پوشــش  کاهــش روانــاب و رســوب در اراضــی منابــع، مدیریــت خــا

خــاک در منابــع طبیعــی اســت.
کشــور نبــود مجــازات و جرایــم در قوانیــن، آیین نامه هــا و   یکــی دیگــر از مهم تریــن چالش هــای عرصــه خــاک در 
دســتورالعمل های موجــود بــرای کســانی اســت کــه اقــدام بــه از بیــن بــردن خــاک بــه طــرق مختلــف، از جملــه قاچــاق خاک 
کســی  کــه هرچنــد  کشــور بــه آن ســوی آب هــای خلیــج فــارس، رخــدادی اســت  می کننــد. قاچــاق میلیــون هــا تــن از خــاک 

آن را تکذیــب نمی کنــد، عزمــی بــرای مقابلــه بــا آن نیــز در مســؤوالن دیــده نمی شــود.
 اغلــب متولیــان آب و خــاک کشــور ضمــن تأییــد اصــل موضــوع، مســؤولیت رســیدگی بــه آن را بــر عهــده ســایر نهادهــای 
مــوازی می داننــد. بــا وجــود قوانیــن ســفت و ســخت موجــود در مــورد ممنوعیــت صــادرات خــاک کشــاورزی و لــزوم صیانــت 
از ایــن مــاده ارزشــمند، بررســی هــا نشــان مــی دهــد، بیــش از پنــج ســال اســت، در رســانه هــا اخبــار متفاوتــی مبنــی بــر قاچــاق 
ح مــی شــود و جالــب آنکــه  کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس مطــر کشــورها و بــه ویــژه  کشــور بــه ســایر  ک  غیــر قانونــی خــا
تاکنــون هیــچ اقــدام شایســته ای بــرای مقابلــه بــا ایــن قانون گریــزی صــورت نگرفتــه اســت. نتیجــه اینکــه پیــش چشــم 
خ دادن آن هســتیم، قاچــاق  تمــام مســئوالن دولتــی و نظارتــی و در میــان تمــام اختــاف نظرهــا آنچــه در عمــل شــاهد ر
ک کشــور بــه آن ســوی آب هــای خلیــج فــارس اســت؛ امــا طبــق مــاده ١0٤ قانــون برنامه پنجم توســعه  میلیــون هــا تــن از خــا
ک هــای زراعــی و مرتعــی کشــور ممنــوع مــی باشــد، ضــروری اســت مقام هــا و دســتگاه های قضایــی و  کــه در آن صــادرات خا

کننــد. ک مقابلــه  بازرســی به شــدت بــا موضوعاتــی همچــون فــروش، صــادرات یــا قاچــاق خــا
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 بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اهمیــت مســائل ذکــر شــده، گــزارش حاضــر بــا هــدف بررســی مدیریــت منابــع خاک کشــور، 
لودگی هــا و چالش هــای آن در کشــور، بــه بررســی اقدامــات انجام شــده در موضوع مغفول  ضمــن تشــریح وضعیــت خــاک، آ
خــاک و مقایســه آنهــا بــا عملکــرد کشــورهای موفــق پرداختــه تــا بــا توجــه بــه تشــدید بحران هــای محیط زیســت کشــور، بــا 
اســتفاده از نظــرات و تجــارب متخصصیــن، راهــکار و پیشــنهادات مؤثــری جهــت حفاظــت از منابــع خــاک کشــور و اصــاح 

کمبودهــای سیاســتی و مدیریتــی ارائه شــود.
 در ایــن گــزارش اطاعــات مربــوط بــه اقدامــات انجام شــده و عملکرد ســازمان های مرتبط، مطالعــات و مقاالت داخلی 
کتابخانــه ای و  کاهــش آســیب ها و حفاظــت از خــاک بــه روش  کشــورهای موفــق دنیــا در  و خارجــی و چگونگــی عملکــرد 

اینترنتــی جمــع آوری و ســایر اطاعــات از طریــق مصاحبــه بــا متخصصیــن و صاحب نظــران بدســت آمده اســت.
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1-2( بیان مسأله
 خــاک منشــأ ســخاوت، برکــت و نعمت هــای مختلفــی بــرای بشــر اســت، وقتــی دانــه ای در درون آن جــای می گیــرد، 
لــود را جــذب می کنــد و بــه جــای آن چشــمه های زالل را بیــرون می ریــزد  گل آ خوشــه ای بــه انســان تحویــل می دهــد، آب 
و منبــع عظیمــی بــرای ذخیــره آب و تصفیــه آن محســوب می شــود. ســنگ های ســفت و ســخت موجــود در ســطح زمیــن، 
کــم  در نتیجــه تأثیــر عوامــل فیزیکــی بــه مــرور زمــان خــرد می شــوند، مــواد حاصــل از تخریــب ســنگ ها، به صــورت طبقــات 
و بیــش ضخیــم، روی ســنگ های اولیــه را کــه هنــوز تحــت تأثیــر عوامــل خارجــی واقــع نشــده اند می پوشــاند. مــواد حاصــل 

لــی پوســیده و نپوســیده موجــودات زنــده، خــاک را تشــکیل می دهنــد. از تخریــب ســنگ ها، مخلــوط بــا مــواد آ
کــه بــر اثــر عوامــل مختلــف فیزیکــی، شــیمیایی و زیســتی به وجــود می آیــد. خــاک طــی   خــاک قســمت ســطحی اســت 
مــدت زمــان طوالنــی و تحــت تأثیــر عوامــل و شــرایط خاصــی بوجــود مــی آیــد. کنــش و واکنــش هــای طبیعــی برای تشــکیل 
خــاک بســیار بــه کنــدی صــورت می گیــرد و بطــور متوســط 700 ســال زمــان الزم اســت تــا طــی مراحل مختلف یک ســانتی متر 
کــی کــه توانایــی پــرورش گیاهــان را داشــته باشــد بوجــود آیــد، گاهی بوجــود آمدن یک ســانتی متر خاک  ک زراعــی یــا خا خــا
تــا 4 هــزار ســال طــول می کشــد. ایــن امــر بــه خوبــی عمــق خســارت وارده بــه منابــع خــاک و لــزوم توجــه بیشــتر بــه حفــظ این 

ذخائــر را نشــان مــی دهــد]1[.
کیفــی و ارتباطــی میــان عوامــل تشــکیل دهنــده آن  کمــی،   شــرط اساســی در حفاظــت محیــط زیســت برقــراری تعــادل 
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لودگــی  ــا آ ــا آن را تهدیــد می نمایــد، تخریــب ی کــه موجبــات عــدم تعــادل محیــط زیســت را فراهــم آورده و ی اســت. آنچــه 
محیــط زیســت نامیــده می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر هرگونــه تغییــر در ویژگی هــای اجــزای تشــکیل دهنــده خــاک طــوری 
لودگی هــای خــاک مــی تواننــد از مــواد مضــر جامــد یــا  ک نامیــده مــی شــود. آ لودگــی خــا کــه اســتفاده از آن ناممکــن شــود، آ
کــه بــا خــاک طبیعــی مخلــوط شــده اند. آالینده هــا عمومــًا طــی یــک فراینــد فیزیکــی یــا شــیمیایی بــه ذرات  مایــع باشــند 
لــوده در  خــاک می چســبند، در غیــر ایــن صــورت البــه الی آنهــا جــا می گیرنــد. ایــن آالینده هــا می تواننــد به دلیــل دفــع مــواد آ
لودگــی خاک  لــوده، بــه خــاک منتقــل شــوند. آ خــاک یــا ریختــن ایــن مــواد روی خــاک و یــا شســته شــدن خــاک بــا آب هــای آ
گیاهــان و در نهایــت منجربــه فرســایش خــاک و بیابان زایــی  کاهــش رشــد و نمــو  گیاهــی و  باعــث از بیــن رفتــن پوشــش 

می شــود ]1[.
لــی اســت. مــدت هاســت مــواد نفتــی و  لودگی هــای ایجــاد شــده در خــاک ناشــی از تخلیــه یــا نشــت مــواد آ  بســیاری از آ
کــه هــر قــدر مــواد  لودگــی خــاک می شــود، ایــن در حالــی اســت  مشــتقات آن در اثــر حمــل و نقــل یــا ذخیــره ســازی موجــب آ

لودگــی آن مشــکل تر و هزینــه آن چندیــن برابــر خواهــد بــود.]1[. کنــد، رفــع آ نفتــی بــه عمــق بیشــتری از خــاک نفــوذ 
کــه متأســفانه امــروزه معضــات  لودگــی و تخریــب محیــط زیســت، انســان و عملکــرد وی اســت   منشــأ و عامــل اصلــی آ
کشــورها را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. بــا توجــه  محیــط زیســت از رونــد رو بــه رشــدی برخــوردار بــوده و جوامــع انســانی و 
گیاهــان پاالیــش می کنــد، پیشــرفت  بــه اینکــه طبیعــت محیــط را بوســیله عواملــی ماننــد بــاد، بــاران، جریــان آب، خــاک و 
تکنولــوژی و صنعــت، توســعه اقتصــادی، افزایــش جمعیــت و نیــاز و میــل بــه رفــاه بیشــتر موجــب افزایــش تخریــب و 

لودگی هــای محیــط زیســت می شــود و طبیعــت را مجــال و فرصــت تصفیــه و پاکســازی آن نیســت. آ
کــه خــاک روز بــه روز بــه قبرســتان مــواد زیان بخــش و دریافت کننــده مــواد زیــان آور تبدیــل شــده و بیشــتر از آب   از آنجــا 
لودگــی آن افــزوده می شــود، از ســوی دیگــر بــه طــور روزافــزون بــر اثــر ایجاد ســاختمان و راه و تأسیســات شــهری  و هــوا بــر بــار آ
ج و تبدیــل بــه خــاک مــرده مــی شــود، حفاظــت و  گــردش طبیعــی و از حــوزه زراعتــی خــار ک از  و صنعتــی مقــدار زیــادی خــا

پاک ســازی آن از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت.
لودگــی آن محســوب می شــود. 50 درصد فرســایش   فرســایش خــاک در کشــور نیــز یکــی از عوامــل از بیــن رفتــن خــاک و آ
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موجــود خــاک کشــور ناشــی از عدم بهره بــرداری صحیــح از ســرزمین اســت. نیمــی از فرســایش خــاک توســط عوامل انســانی 
کــرد. مناطــق در معــرض فرســایش خندقــی  و دامــی رقــم می خــورد امــا بقیــه فرســایش را بایــد در عوامــل جــوی جســت وجو 
کــه بــا  کشــور حــدود 500 هــزار هکتــار اســت، منطقــه وســیعی از چابهــار در شــرایط خورده شــدگی اراضــی قــرار دارد  گالــی  یــا 
کشــاورزی ایجــاد می شــود. درعین حــال  وجــود شــرایط جــوی و ریــزش باران هــا، دره هــای عمیقــی به خصــوص در اراضــی 
کنتــرل و  کنتــرل فرســایش و ســیل خیزی عرصه هــا، می تــوان حجــم قابــل توجهــی از جریانــات ســطحی و ســیابی را  بــا 

کــرد و موجبــات تقویــت منابــع آبــی زیرزمینــی را فراهــم ســاخت ]2[. متعــادل 
کــه عامــل  کشــور مــا بیــش از خاک زایــی اســت و تــا زمانــی   متأســفانه در شــرایط فعلــی ســیکل فرســایش خــاک در 
ــر 125 میلیــون هکتــار  کــه عــاوه ب ــد چــرا  ــا برجــا خواهــد مان ک برابــری نکنــد ایــن مشــکل پ ــا فرســایش خــا ک زایــی ب خا
فرســایش آبــی 34 میلیــون هکتــار نیــز در معــرض فرســایش بــادی قــرار دارد، بنابــر ایــن ضــروری اســت مســأله فرســایش 

خــاک به صــورت جــدی پیگیــری شــود]2[.
کیــد و برنامه ریــزی ویــژه دارنــد و از   کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی بــر حفاظــت و حراســت از خــاک و منابــع تولیــد آن تأ
آنجــا کــه کشــور مــا یکــی از غنی تریــن کشــورها بــه جهــت دارا بــودن منابــع خــوب خــاک اســت، ضــروری اســت برنامه ریزی، 
کشــور بــه  خصــوص آمایــش  حفاظــت و حراســت از ایــن موهبــت مهــم الهــی از اولویت هــای اول برنامه ریزی هــای کان 
ســرزمین باشــد، امــا متأســفانه ایــن مــورد از دیــد مســؤوالن اجرایــی و دولتــی مغفــول واقــع شده اســت تا جائیکــه مقام معظم 

کیــد، طــی بیاناتــی اشــاره نموده انــد: »مســأله خــاک در کشــور حتــی از مســأله آب مهم تــر اســت« ]3[. رهبــری جهــت تأ
کــه عنــوان طــای ســیاه دارد، در میــان بازارهــای غیرنفتــی، بــازار خــاک را از پرســودترین  کاالیــی نیســت   نفــت تنهــا 
کــه تولیــد هــر ســانتی مترمربع آن،  کاالی اقتصــادی می داننــد. ایــن طــای ســیاه  بازارهــای دنیــا و ارزش آن را بیــش از هــر 
گاهــی در رســانه های ایــران، برخــی از  بیــش از 500 ســال زمــان می بــرد، در بــازار منطقــه خاورمیانــه مشــتریان زیــادی دارد.  
گمــرک اســتان های  کــرده و از صــادرات آن از طریــق  کشــورهای خلیــج فــارس را افشــا  مســؤوالن، فــروش رســمی خــاک بــه 
کشــورهای امــارات و قطــر خبرمی دهنــد، امــا ایــن موضــوع از ســوی  بوشــهر و هرمــزگان، بــا عنــوان صــادرات غیرنفتــی بــه 

ک شــنیده نمی شــود. مســؤوالن تکذیــب و هنــوز هــم اخبــاری مبنــی بــر قاچــاق خــا
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کشــور، 89 میلیــون هکتــار فاقــد خــاک اســت و تنهــا ایــران تنهــا 76 میلیــون هکتــار   از وســعت 165 میلیــون هکتــاری 
ک دارد کــه از ایــن میــزان هــم فقــط 18 و نیــم میلیــون هکتار برای کشــت مورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از این میزان هم  خــا
فقــط 8 میلیــون هکتــار اراضــی آبــی اســت کــه فقــط 1/2 از ایــن میــزان بدون محدویت اســت یعنــی خاک آن کامًا مناســب 

بــرای کشــت اســت و 8/6 میلیــون هکتــار باقی مانــده دارای محدودیت هایــی ماننــد شــوری و ســنگ ریزه اســت]4[.
گیاهــی روز بــه  کــه بــا ازبیــن رفتــن پوشــش  همــه اینهــا را وقتــی بــا ازبیــن رفتــن خــاک کشــور به وســیله پدیــده فرســایش 

کشــور می شــویم. کنــار هــم بگذاریــم متوجــه جنایــت بــزرگ قاچاقچیــان خــاک از  روز شــدت می گیــرد 
کشــور فقــط بــا اخــذ مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت آزاد اســت و براســاس   صــادرات خــاک صنعتــی نیــز در 
کشــور قاچــاق محســوب  ــوع اســت و فــروش و خــروج آن از  ــز ممن کشــاورزی و خــاک حاصل خی ک  ــون، صــادرات خــا قان
می شــود. بــا ایــن حــال بــا وجــود منــع قانونــی در صــادرات ایــن منبــع  و ثــروت ملــی، از محــل صادرات خاک کشــاورزی ســود 

زیــادی عایــد مافیــای خــاک می شــود.
کلــی بــا  گزارشــی جامــع جهــت تحلیــل موضــوع و ترســیم نگرشــی  کلیــه مطالــب فــوق الذکــر، وجــود   لــذا بــا توجــه بــه 
کلــی محیــط زیســت، بســیار  کیــد ســه بــاره در ابــاغ سیاســت های  محوریــت منویــات مقــام معظــم رهبــری، به خصــوص تأ

ضــروری و الزم به نظــر می رســد.
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1-3( تعریف خاک
گیــاه، شــامل بخشــی اســت از  کشــاورزی محیطــی اســت طبیعــی بــرای نگــه داری ریشــه و تأمیــن رشــد   خــاک در 
گردیــده و دارای  لــی تجزیــه شــده در الیه هــای افقــی متشــکل  کــه در آن، ترکیبــات معدنــی و مــواد آ پوســته خارجــی زمیــن 
خصوصیاتــی اســت کــه از اثــرات آب و هــوا و موجــودات زنــده بــر روی مــواد مــادری به وجــود آمــده و ایــن خصوصیــات تحت 

تأثیــر پســتی و بلنــدی در طــول مــدت زمــان تعدیــل و تعییــن شده اســت]5[.
کنــد،  گیــاه در آن مجموعــه بتوانــد رشــد  کــه ریشــه   طبــق تعریــف آمریکایــی، خــاک مجموعــه ای طبیعــی اســت 
محدودیتــی نداشــته باشــد و یــا اینکــه بتــوان بــذری را در آن مجموعــه کاشــت و محدودیــت نداشــته باشــد. تشــکیل خــاک 
پروســه ای دو مرحلــه ای اســت، مرحلــه اول تشــکیل مــواد مــادری کــه در آن معمــواًل مــواد بــه صــورت خــرد شــده در می آینــد 

کــه افق هــای خــاک تشــکیل می شــود ]5[. ــه دوم  و مرحل
 خاک حاصل اثرات متقابل پنج عامل خاک سازی یعنی: 1- سنگ مادر 2- آب و هوا 3- موجودات زنده 4- پستی 
و بلنـدی و 5- زمـان اسـت. از آنجـا کـه درجـه تغییـرات هـر یـک از ایـن پنـج عامـل بسـیار زیـاد اسـت بنابراین از نظـر تئوری 
تعـداد خاک هـای مختلـف ممکـن بی نهایـت زیـاد بـوده و شـناخت تفـاوت آنهـا، تفـاوت درجـه حاصل خیـزی آنهـا و نحوه 

اسـتفاده صحیـح از خاک هـا همگـی تابـع شـناخت از نظر نحـوه پیدایش و تحول خاک می باشـد.
گــر زمــان الزم بــرای هوادیدگــی ســنگ مــادر نظیــر گرانیــت یــا کوارتزیــت را جــزء زمــان الزم بــرای تشــکیل خاک هــا   طبعــًا ا
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گــر تشــکیل خــاک بــر روی مــواد مــادری  بــه  حســاب آوریــم زمــان تشــکیل خــاک بســیار طوالنی تــر خواهــد شــد. در حالــی کــه ا
ــود.  ــر و ســریع تر خواهــد ب کوتاه ت ــی  ــرم و مرطــوب آغــاز شــود، زمــان الزم خیل گ ــژه در اقلیــم  ــل نفــوذ و بوی خــرد شــده و قاب
کننــد بنابرایــن تشــکیل خــاک الزامــًا مقــدم بــر رشــد و  نباتــات مــی تواننــد در مــواد اولیــه و ســنگ مــادر تــازه نیــز رشــد و نمــو 
کنــاره جاده هــا و شــاه راه ها  گیــاه بــر روی خــاک نبــوده و ایــن نکتــه بــا مشــاهده پوشــش نباتــی بــر روی بریدگی هــای  نمــو 

نیــز قابــل تأییــد اســت]5[.
 خشــکی و فرســایش شــدید مــواد در نواحــی شــیب دار، تشــکیل خــاک بالــغ را بــه تعویــق می انــدازد. بدیــن ترتیــب زمــان 
کامــًا متفــاوت اســت، در یــک خــاک ممکــن اســت در طــول زمــان  ک دیگــر  ــه خــا کــی ب ک هــا از خا توســعه و تکامــل خا
کــه در خــاک دیگــر در همــان مــدت تغییــرات ناچیــز باشــد. بدیــن ســبب  خ دهــد در حالــی  مشــخص تغییــرات فاحشــی ر

گرفتــن میــزان تکامــل افق-هــای آن بیــان می کننــد نــه ســن مطلــق خــاک. ک را بــا در نظــر  درجــه بلــوغ خــا
 ســرعت تشــکیل و تحــول خــاک هماننــد ســایر پدیده هــای طبیعــی در طــول زمــان تغییــر پیــدا می کنــد. ســرعت تغییــر 
کثــر بــوده و هــر چــه خــاک مســن تر شــود تغییــرات جزئــی و نامحســوس می شــود.  خصوصیــات خــاک در ســنین جوانــی حدا
لــی خاک هــا را  ســرعت پدیده هــای مختلــف در طــول زمــان تغییــر می یابــد، بــه عنــوان مثــال تغییــرات میــزان مــواد آ
لــی در خــاک بــه ســرعت افزایــش می یابــد  کــرد. در خاک هــای جــوان مقــدار مــواد آ می تــوان در ســه مرحلــه مجــزا مطالعــه 
لــی خــاک ثابــت اســت  زیــرا افزایــش ایــن مــواد بیــش از میــزان تجزیــه و تخریــب آنهــا اســت. در خاک هــای بالــغ مقــدار مــواد آ
لــی رو  چــون میــزان افزایــش و تجزیــه ایــن مــواد در حــال تعــادل بــا یکدیگرنــد و ســر انجــام در خاک هــای پیــر مقــدار مــواد آ
لــی بیــش از میــزان افزایــش ایــن مــواد صــورت می گیرد،  بــه کاهــش اســت زیــرا در اثــر هوادیدگــی شــدید میــزان تجزیــه مــواد آ

کاســته می شــود]5[. در حالــت اخیــر از حاصل خیــزی خــاک نیــز 
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کــه مــدت زمــان  کــه اغلــب در رابطــه بــا از دســت دادن خــاک بــه وســیله فرســایش پیــش می آیــد، آن اســت  پرسشــی 
الزم بــرای تشــکیل 2 تــا 3 ســانتی متر خــاک چقــدر اســت؟ خاک شناســان در ایــن مــورد بــر اســاس اینــچ یــا ســانتی متر فکــر 
کــه بیــن ســرعت تشــکیل خــاک بــر  نمی کننــد بلکــه در ایــن رابطــه افق هــا، الیه هــا و پروفیل هــا را در نظــر می گیــرد. تفاوتــی 

روی ســنگ های یک پارچــه و ته نشســت های غیــر یک پارچــه وجــود دارد آشــکار اســت.
کــره زمیــن در هــر 3000 ســال بــه  کــه ســطح اراضــی  گرفــت  کارک بــا بررســی مــواد محلــول در رودخانه هــا نتیجــه    
ج شــده باشــند.  کامــل جــوان و مســن خــار انــدازه 30 ســانتی متر پاییــن مــی رود. مقادیــر زیــادی از مــواد بایــد از خاک هــای 
عواملــی کــه بــر ســرعت پدیــده پدوژنــز تأثیــر دارند شــامل: شــدت هوازدگــی فســاد و پــس روی و ماندگی پدولوژیکــی. ماندگی 

گفتــه می شــود. پدولوژیکــی خــاک بــه پایــداری آن در برابــر شــرایط تغییر یافتــه محیطــی 
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1-3-1( انواع خاک در ایران
ــرق  ــت و در ش ــان اس ــاور جه ــور پهن کش ــانزدهمین  ــع، ش کیلومترمرب ــش از 1,648,000  ــاحتی بی ــا مس ــران ب ــرزمین ای  س
نیم کــره شــمالی بیــن 25 تــا 45 درجــه شــمالی عــرض جغرافیایــی و 44 تــا 64 درجــه شــرقی طــول جغرافیایــی قــرار دارد. 
کشــیده شده اســت، حــدود 5652 متــر )از 24- تــا 5628  کــه از خلیــج فــارس تــا دریــای خــزر  اختــاف ارتفــاع فــات ایــران 
متــر( و اختــاف درجــه حــرارت 80 درجــه )از 30- تــا 50 درجــه( می باشــد کــه در میــان کشــورهای جنــوب غــرب آســیا، دارای 
گیاهــی می باشــد. میــزان بــارش ســالیانه در ایــران از 25 میلی متــر در  گونه هــای  متنــوع تریــن شــرایط رویشــی و تعــداد 
قســمت فــات مرکــزی تــا 2000 میلــی متــر در حاشــیه دریــای خــزر متفــاوت اســت )متوســط بــارش 250 میلــی متــر در ســال(، 
ــا 4000 میلی متــر در قســمت فــات مرکــزی و  تبخیــر و تعــرق ســالیانه در ایــران از 700 میلــی متــر در مناطــق حاشــیه خــزر ت
کــه  گوناگونــی  کــه 16 برابــر بیــش از متوســط بارندگــی اســت. بــا توجــه بــه اقلیم هــای  قســمت جنوبــی ایــران متغیــر اســت 
گرفته اســت.  گذشــته ایجــاد و مــورد بهره بــرداری قــرار  گونــی طــی هــزاران ســال  گونا ک هــای  در ایــران یافــت می شــود، خا

برخــی از خاک هــای ایــران عبارتنــد از:
ک های رسوبی • خا

کــه مــواد تشــکیل دهنــده ایــن نــوع از خاک هــا،   خاک هــای رســوبی از انــواع خاک هــای موجــود در ایــران می باشــند 
ــز و خاک هــای رســوبی  ک هــای رســوبی عبارتنــد از: خاک هــای رســوبی بافــت ری ــواع خا ــه ای اســت. ان رســوبات رودخان

بافــت درشــت.
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گنــدم، جــو، چغنــدر، ســبزی ها و  گیاهــان از قبیــل   خاک هــای رســوبی بافــت ریــز چنان چــه شــور نباشــد انــواع مختلــف 
درختــان میــوه در آن بــه خوبــی رشــد کــرده، محصــول می دهنــد. خاک هــای رســوبی بافــت درشــت حاصل خیز نیســت زیرا 
از لحــاظ پوشــش گیاهــی فقیــر اســت و به دلیــل زیــادی ســنگ ریزه و کــم بودن ظرفیــت نگــه داری آب  و غیره در کشــاورزی 
چنــدان مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد. در مــواردی کــه آب کافی و ارزان در اختیار باشــد، قطعات کوچکــی از آن برای ایجاد 

باغ هــای میــوه و بیشــه زار اســتفاده می شــود]5[.
ک های شور و قلیایی )سدیمی( • خا

ک موجــود در ایــران اســت. ایــن نــوع خــاک، مخصــوص مناطــق خشــک   خاک هــای شــور و قلیایــی از دیگــر انــواع خــا
ــه مــاده اولیــه یعنــی ســنگ اصلــی، آب  و نیمه خشــک و نیمــه مرطــوب اســت. منشــاء شــور بــودن و قلیایــی بــودن آن ب
زیرزمینــی شــور و آب جــاری شــور می باشــد. بــه عنــوان نمونــه زمین هــای شــور ابرکــوه حاصــل شــور بــودن آب زیرزمینــی و 
گوســفند اســتفاده  یــا ســنگ اصلــی شــور ایــن مناطــق اســت. از اراضــی شــور، بــه عنــوان چــراگاه دام هــا، بــه ویــژه شــتر، بــز و 
گنــدم و جــو و غیــره مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد، مگــر  گیاهــان زراعتــی  کشــت  می شــود. زمین هــای خیلــی شــور بــرای 

آن کــه قبــًا اصــاح شده باشــد. بعضــی از خاک هــای شــور پــس از اصــاح، محصــول قابــل توجهــی می دهــد.
ــاد  ــادل بســیار زی ــل تب ــی ســدیم قاب کــم ول ــول بســیار   در خاک هــای قلیایــی برعکــس خاک هــای شــور، ســدیم محل
کــم و دارای ســاختمان ســتونی اســت. خــاک قلیایــی معمــواًل در  اســت. PH خاک هــای قلیایــی بیــش از 8 و نمــک آن 
ســطح وســیعی دیــده نمــی شــود بلکــه بــه صــورت لکه هایــی بــا خاک هــای شــور وجــود دارد. قســمتی از ایــن نــوع خــاک هــا 

گاه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و قســمتی هــم بــه صــورت اراضــی بایــر بــدون اســتفاده مانــده اســت. بــه صــورت چــرا
ک های فالتی • خا

ــای  ــی )خاک ه ــای بیابان ــامل خاک ه ــه ش ک ــند  ــران می باش ــود در ای ــای موج ــواع خاک ه ــز از ان ــی نی ــای فات  خاک ه
ــت. ــگ اس ــی رن ــای بلوط ــوه ای و خاک ه ــای قه ک ه ــی(، خا خ بیابان ــر ــای س ــتری و خاک ه خاکس

خ بیابانی( ک های سر کستری و خا ک های خا ک های بیابانی )شامل انواع خا • خا
 خاک هــای بیابانــی از دیگــر انــواع خــاک موجــود در ایــران می باشــند، ایــن نــوع از خــاک مخصــوص آب و هــوای 
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بســیار خشــک بــوده و بــه دلیــل اختــاف بســیار زیــاد درجــه حــرارت بیــن شــب و روز و تابســتان و زمســتان، زمیــن غالبــًا 
خ  لــی بســیار فقیــر و واکنــش آن قلیایــی اســت. خاک هــای ســر ک هــا از لحــاظ مــواد آ گیاهــی اســت. ایــن خا فاقــد پوشــش 
و خاکســتری بیابانــی غالبــا شــور اســت. ســطح وســیعی از ایــران را انــواع خاک هــای خشــک )قرمــز و خاکســتری( پوشــانیده 
اســت، ایــن نــوع از خاک هــا در تمــام زمین هــای خشــک ایــران وجــود دارد، از جملــه زمین هــای بیــن اصفهــان و نائیــن، 
کــه خاک هــای  نائیــن و یــزد، کرمــان و انــار، بــم و زاهــدان، زاهــدان و زابــل )لوتــک( و عبــاس آبــاد در راه مشــهد. در نقاطــی 
کافــی در اختیــار باشــد، می تــوان از  بیابانــی شــور نباشــد و قشــر ســخت نمکــی در زیــر آن وجــود نداشــته باشــد چنانچــه آب 
ایــن نــوع خاک هــا بــه عنــوان زمیــن زراعتــی اســتفاده و محصــول قابــل توجهــی بــه دســت آورد. چــون در ایــن نواحــی هــوا 
خشــک اســت نــه تنهــا مــواد غذائــی خــاک شســته نمــی شــود بلکــه امــکان دارد مقــداری امــاح مختلــف نیــز بــه وســیله آب 
زیرزمینــی در هنــگام تبخیــر بــه ســطح زمیــن وارد و در آنجــا جمــع و انباشــته شــود، پــس ایــن  خاک هــا نمــی توانــد از لحــاظ 

مــواد غذایــی )بــه اســتثنای ازت و فســفر( فقیــر باشــد]5[. 
ک های قهوه ای • خا

ک هــای قهــوه ای از انــواع خاک هــای موجــود در ایــران می باشــد. ایــن خاک هــا در شــرایط آب و هوایی نیمه خشــک  خا
ک هــای قهــوه ای اســتپی وجــود دارد، 250 تــا 400 میلی متر در ســال اســت.  تکامــل می یابــد. مقــدار بــاران در مناطقــی کــه خا
بیشــتر ایــن بــاران در فصــل زمســتان و بهــار می بــارد و تابســتان ایــن مناطــق خشــک اســت. خاک هــای قهــوه ای اســتپی 
فراوان تریــن تیــپ خــاک موجــود در ایــران اســت. 250 تــا 440 میلی متــر بــاران ســالیانه بــرای کشــت صیفــی بســیارکم ولــی 
ک هــای قهــوه ای در اراضــی تقریبــًا مســطح و اراضــی  کافــی اســت. از ایــن رو از خا گیاهــان مرتعــی  بــرای رویــش غــات و 

شــیب دار غالبــًا بــه صــورت مرتــع اســتفاده می شــود.
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زمین هــای همــوار آن بــرای کشــت غــات گنــدم و جــو نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه محصولــی متوســط تــا خــوب 
گاوی،  گیاهــان زراعــی از قبیــل پنبــه، چغندرقنــد، چغنــدر  کافــی در اختیــار باشــد، انــواع مختلــف  می دهــد. چنان چــه آب 

گنــدم، ســبزی و غیــره در ایــن نــوع خــاک به عمــل می آیــد.
ک های بلوطی رنگ • خا

 خاک هــای بلوطــی از دیگــر انــواع خــاک موجــود در ایــران اســت. ایــن نــوع از خــاک مختــص آب و هــوای نیمــه خشــک 
گیاهــی  کوهســتانی وجــود دارد. خــاک بلوطــی از لحــاظ پوشــش  یــا نیمــه مرطــوب اســت. بیشــتر در زمین هــای پرشــیب و 
ــا  ــی ایــن خاک هــا را علف هــا و بوته هــا تشــکیل می دهنــد، ب گیاهــان اصل ــر از خاک هــای قهــوه ای اســتپی اســت.  غنی ت
وجــود ایــن در تــه دره هــا درختانــی ماننــد زبــان گنجشــک، بلــوط و غیــره نیــز مــی روینــد. در ایــران از ایــن نــوع خاک هــا برای 
گنــدم دیــم اســتفاده می شــود. چنانچــه آب قابــل آبیــاری در اختیــار باشــد بــا آبیــاری مصنوعــی،  کشــت غــات و معمــواًل 

کاشــت]5[. می تــوان در آن نواحــی پنبــه هــم 
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1-4( آلودگی های خاک
لودگــی خــاک بــه عنــوان یکــی از معضــات زیســت محیطــی عمــده در دنیــا شــناخته می شــود. مــاده آالینــده مــاده ای   آ
اســت کــه به طــور طبیعــی نبایــد موجــود باشــد و یــا دارای غلظتــی بیــش از غلظــت طبیعــی اســت و بر موجــودات زنــده اثرات 
نامطلــوب دارد. خاک هــا بــه عنــوان پاالینده هــای طبیعــت محســوب می شــوند. عــاوه بــر اینکــه تأمین کننده مــواد غذایی 
هســتند، خاصیــت تصفیه کنندگــی نیــز دارنــد. ایــن خاصیــت خــاک در اثــر خــواص فیزیکــی آنهــا )عمــل نفــوذ آب از منافــذ(، 

لــی( حاصــل می شــود. خــواص شــیمیایی آنهــا )جــذب ســطحی و تبخیــر( و خــواص زیســتی آنهــا )تجزیــه و فســاد مــواد آ
 بــدون داشــتن خــاک ســالم حیــات و زندگــی روی زمیــن امکان پذیــر نخواهــد بــود. 95% غــذای انســان از زمیــن حاصــل 
کــی ســالم و تولید کننــده، الزمــه بقــای انســان اســت. ورود مــواد، ارگانیســم های  می شــود. برنامه ریــزی بــرای داشــتن خا
کــه خــاک از حالــت  کیفیــت خــاک می شــود. همیــن مســأله باعــث می شــود  زیســتی یــا انــرژی بــه درون خــاک ســبب تغییــر 
ــال  ــای انتق ــف، لوله ه ــع مختل ــت از صنای ــد نش ــی مانن لودگ ــاد آ ــف ایج ــع مختل ــود. مناب ــوده ش ل ج و آ ــار ــود خ ــی خ طبیع
گســترش در ســطح آب هــای  کیفیــت خــاک،  کاهــش  ترکیبــات نفتــی، فلــزات ســنگین، ضایعــات صنعتــی و غیــره، باعــث 

زیرزمینــی و بــروز ســایر مشــکات محیــط زیســتی می شــود.
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1-4-1( انواع آالینده های خاک
الینده هــای صنعتــی شــامل کلیــه آالینده هایی اســت که توســط فعالیت کارخانجــات و کارگاه ها وارد خاک می شــود.  آ
این پســماندها شــامل: پســماندهای صنایع فوالد، نیروگاه ها، پســماندهای صنایع شــیمیایی، پســماندهای صنایع ذوب 
آهن، پســماندهای صنایع فلزکاری، پســماندهای صنایع نفت )اســتخراج و پاالیش(، پســماندهای صنایع چوب، ســلولز 

و کاغــذ ســازی، پســماندهای صنایــع چــرم، پســماندهای صنایع مواد غذایی اســت. 
لودگــی  کــه ایــن مســئله عــاوه بــر آ کارخانه هــا بــه رودخانه هــا ریختــه می شــود  کثــر شــهرها شــاهدیم پســاب های   در ا
لــوده شــدن منابــع زیرزمینــی نیــز منجــر می شــود. دود و آالینده هایــی کــه به صــورت  لودگــی خــاک بــه آ آب هــای ســطحی و آ
لودگی هــای هــوای شــهرها و ایجــاد  ــر آ ــد، عــاوه ب کارخانه هــا بیــرون می آی گاز و بخــارات ســمی از دودکش هــای عظیــم 
لودگی هــا در منابــع خــاک، در اطراف  مشــکات تنفســی بــرای انســان ها باعــث تشــکیل باران اســیدی می شــود. بیشــترین آ
ــزات  کارخانه هــای صنعتــی، شــیمیایی، پتروشــیمی، نســاجی و معــادن بــه دلیــل وجــود فل پاالیشگاه هاســت. فضــوالت 
لوده کننده هــای محیــط زیســت به خصــوص خــاک  کبالــت از مهم تریــن آ ســنگین از جملــه وجــود ســرب، جیــوه، نیــکل و 

اســت]6[.
لودگی به ایــن عناصر ابتدا  لودگی هــای صنعتــی تجمــع فلــزات ســنگین در خاک اســت. از نظر تاریخــی آ  بحــث عمــده آ
کارخانجــات ذوب فلــزات،  لودگی هــای خــاک ناشــی از  کارخانه هــای ذوب مــواد آغــاز شــد. آ از اســتخراج معــادن و ســپس 
زباله هــای شــهری و صنعتــی، حشــره کش هــا و ترافیــک اتومبیل هــا همگــی می تواننــد غلظت هــای عناصــر ســنگین خــاک 
گودال هــا و بــه دنبــال آن تجمــع روانــاب ســطحی  را بــه حــد ســمی برســانند. عــاوه بــر ایــن رســوب ایــن مــواد در حفره هــا و 
ــبب  ــق س ــن مناط ــان در ای ــل از طوف ــار حاص ــی غب ــود. از طرف ــی می ش ــای زیرزمین ــی آب ه لودگ ــبب آ ــا س گودال ه ــن  در ای
لودگــی خواهــد شــد. بعضــی از اثــرات زیان بــار فلــزات ســنگین شــامل: اختــال فعالیت هــای بیولوژیــک  گســتردگی دامنــه آ

گیاهــان و اثــرات زیان بــار بــر انســان در اثــر ورود مــواد بــه زنجیــره غذایــی. خــاک، اثــرات ســمی بــر 
کادمیــوم، مــس، منگنــز، نیــکل و روی بــوده و اســتفاده   ســوپر فســفات ها و ســنگ آهــک معمــواًل دارای مقادیــری از 
کــه در حشــره کش ها اســتفاده داشــت، بــه علــت پایــداری درازمــدت در  لودگــی خــاک را به دنبــال دارد. آرســنیک  از آنهــا آ
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لــی، علــف کش هــا و حشــره کش هــا حضــور  چ کش هــای آ محیــط دیگــر اســتفاده نمی شــود. فلــزات ســنگین در ترکیــب قــار
کادمیــوم و روی از  لودگــی خــاک فراهــم مــی شــود. برخــی از فلــزات ســنگین ماننــد  کاربــرد آنهــا، موجبــات آ ــا  کــه ب دارنــد 
کــرم و تنگســتن از خوردگــی فلــزات تولیــد و وارد محیــط مــی  فرســایش الســتیک هــا، ســرب از احتــراق بنزیــن و وانادیــوم، 

شــوند]6[.
لودگــی خــاک شــود. هــر قــدر  مــواد نفتــی و مشــتقات آن ممکــن اســت در اثــر حمــل و نقــل یــا ذخیــره ســازی موجــب آ
لودگــی مشــکل تر و هزینــه پاک ســازی آن چنــد برابــر خواهــد بــود.  کننــد رفــع آ مــواد نفتــی بــه عمــق بیشــتری از خــاک نفــوذ 
لودگی  لودگی هــای نفتــی پیامــد اجتنــاب ناپذیــر افزایــش ســریع جمعیــت و فراینــد صنعتــی شــدن اســت کــه بــه دنبــال آن آ آ
خــاک توســط مــواد هیدروکربنــه نفتــی بــه شــکل وســیع در اطــراف تأسیســات اکتشــاف و پاالیــش و بــه شــکل موضعــی در 
مســیر انتقــال ایــن مــواد قابــل مشــاهده اســت. برخــی از باکتری هــا و میکرواگانســیم ها در خــاک می تواننــد موجــب تجزیــه 
مــواد نفتــی شــوند. عــاوه بــر انتشــار مســتقیم ایــن آالینده هــا، غبــارات حاصل از ســوخت گازهــای همراه نفت، طی ســالیان 
کرده اســت. متداول تریــن آالینده هــای نفتــی در خــاک  ــه خاک هــای منطقــه اضافــه  متمــادی مــواد ســمی بســیاری را ب
کلــردار، ترکیبــات بنــزن، تولوئــن، اتیــل بنــزن زایلــن )BTEX(،  هیدروکربن هــای  گازوئیــل، حال هــای  شــامل نفــت، 
لودگــی نفتــی، تصــادف تانکرهــای نفــت، بمبــاران،  آروماتیــک چنــد حلقــه ای )PAHS( و ... مــی باشــد. از جملــه علــل آ

پخــش مــواد نفتــی و مشــتقات آن و برخــی فعالیتهــای بی ماحظــه انســان و ... مــی باشــد ]6[.
ــر  ــت. عناص ــع اس ــن کل صنای ــد در بی ــمی 5 درص ــاک و س ــماند خطرن ــد پس ــت در تولی ــیمی و نف ــع پتروش ــهم صنای  س
کــه باعــث آزاد  کتیــو نیــز از آالینده هــای خطرنــاک بــه شــمار می رونــد. پــس از حادثــه چرنوبیــل در آوریــل 1986  رادیوا
شــدن عناصــر رادیواکتیــو در محیــط شــد تحقیقاتــی در مــورد رادیــو ایزوتوپ هــا در سیســتم خــاک آغــاز شــد. حرکــت عناصــر 
کــم آنهــا و همچنیــن ماهیــت فیزیکوشــیمیایی خــاک مــورد نظــر بســتگی دارد. رادیواکتیــو در خــاک بــه نــوع ایزوتــوپ، ترا
 ســزیم و استرانســیوم محصــوالت واکنش هــای شکســت هســته ای هســتند و بــه طــور دائــم در اثــر آزمایــش ســاح های 
کــه  اتمــی، نیروگاه هــای هســته ای و بــاز فرآینــد ســوخت های هســته ای وارد محیــط می شــوند. ســزیم و استرانســیوم 
شــبیه پتاســیم و کلســیم هســتند در موجــودات زنــده شــدیدًا فعــال بــوده و بــه آســانی توســط موجــودات زنــده خــاک جــذب 
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می شــوند]6[.
لوده کننــده خاک هــا می باشــند. شــیرابه زباله ها  الینــده هــای شــهری )مــواد زائــد و زبالــه(، یکــی از مهم تریــن منابــع آ آ
کشــورهای پیشــرفته  کــه همــه  کنــد. ایــن در حالــی اســت  لــوده  کــرده و منابــع آبــی را نیــز آ می توانــد بــه داخــل زمیــن نفــوذ 

کمپوســت بــه زباله هــا ارزش افــزوده می دهنــد. کثیــف می نامنــد و بــا بازیافــت و تولیــد  زباله هــا را طــای 
ــا روســتایی، بــاال بــوده و می توانــد بــه عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر  لــی اعــم از خانگــی ی لودگــی فضــوالت آ پتانســیل آ
لــی  لــوده کننــده منابــع آب، خــاک و در شــرایطی هــوا بــه شــمار آیــد. از معایــب بکارگیــری خــاک بــه عنــوان انبــار فضــوالت آ آ

کــرد: می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
لودگی خاک ناشی از فلزات سنگین و دیگر عناصر سمی محتوی آنها • آ

لودگــی آب هــای ســطحی و زیرزمینــی ناشــی از آب دویدگــی ســطحی و آب شــویی فضــوالت بــه ویــژه از نــوع دارنــده  • آ
نیتــرات در مناطــق مرطــوب و نیمــه مرطــوب

لی در شرایط خشک لودگی هوا ناشی از پراکندگی ذرات فضوالت آ • آ
لی ]6]. • اشاعه بیماری های مختلف به وسیله موجودات زنده میکروبی فضوالت آ

کشــاورزی،  کودهــای  لودگــی خــاک می تــوان اســتفاده بیــش از حــد ســموم و  کشــاورزی مؤثــر در آ الینده هــای  از آ
کودهــای  لــوده را نــام بــرد. مصــرف غیــر بهینــه  ع بــا فاضاب هــای آ آنتــی بیوتیک هــا و هورمون هــا در دام و آبیــاری مــزار
لودگی  لوده می ســازد. آ لــی پایــدار و .... خــاک را آ شــیمیایی و ســموم دفــع آفــات نباتــی بــا تجمــع فلزات ســنگین، ترکیبات آ
خــاک ناشــی از بکارگیــری کودهــا از طریــق تغییــر در خصوصیــات فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی خــاک به وجــود می آید. 
لودگــی آن را ســبب می شــوند:  ک را تحــت تأثیــر قــرار داده و آ کودهــای معدنــی از ســه طریــق خصوصیــات شــیمیایی خــا

تغییــر غلظــت امــاح، تغییــر pH و ایجــاد مســمومیت.
لودگی ناشی از ترکیبات معدنی سمی به دو طریق صورت می گیرد: جلوگیری و محدود کردن آ

• عدم یا کاهش کاربرد آنها در خاک
ک و نبات در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها • مدیریت صحیح خا
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 بیشــتر پســماند آفت کش های جســتجو شــده در خاک یا مربوط به ترکیبات شــیمیایی معدنی پایدار چون آرســنیک، 
چ کــش اســتفاده شــده و یــا مربــوط  کــه تــا قبــل از جنــگ جهانــی دوم از آنهــا به عنــوان حشــره کش یــا قار مــس یــا ســرب بــوده 

بــه هیدروکربن هــای کلــره پایــدار اســت کــه بعــد از جنــگ کشــف و مــورد اســتفاده قــرار گرفته اند.
آفت کش ها از راه های مختلفی وارد خاک می شوند که عبارتند از:

ک • کاربرد مستقیم آنها در خا
• سمپاشی و برگشت مستقیم ذرات سموم معلق در هوا به زمین

ک اضافه می شوند • بقایای نباتی که به خا
• سموم جذب شده به وسیله موجودات زنده خاک

گــرد و غبــار موجــود در هــوا متمرکــز شــده و پــس از بارندگــی   تصــور مــی شــود ذرات ســموم موجــود در هــوا در ســطح ذرات 
ک وارد شــوند. انتقــال ذرات حشــره کش از طریــق بــاران بــه زمیــن از اهمیــت  بــه صــورت قطــرات حــاوی حشــره کش بــه خــا
بیشــتری برخــوردار اســت و مقــدار ســمی کــه از ایــن طریــق به خاک می رســد قابل توجه اســت. کودهای شــیمیایی خواص 

خــاک را تغییــر می دهنــد یعنــی نفوذپذیــری خــاک را نســبت بــه هــوا و آب کــم و اصطاحــًا خاک هــا را ســخت می کننــد]6[.
ک می باشند که در سه گروه طبقه بندی می شوند: لودگی خا الینده های بیولوژیکی و بیماری زا از دیگر عوامل آ آ

لــوده و یــا مصرف  • گــروه اول: اورگانیســم های بیمــاری زای دفــع شــده انســان کــه به وســیله تمــاس مســتقیم بــا خــاک آ
لــوده بــه انســان منتقــل می شــود )انســان - خــاک - انســان(، ماننــد وبــا، تیفوئیــد،  میــوه و ســبزیجات روئیــده در خــاک آ

اســهال باســیلی، آســکاریس و...
لــوده بــه مــواد دفعــی  کــه در اثــر تمــاس مســتقیم افــراد بــا خــاک آ گــروه دوم: اورگانیســم های بیمــاری ز ای حیوانــات   •

کیــو و... حیوانــات بــه انســان منتقــل می شــود. )حیــوان - خــاک - انســان(، ماننــد لپتوســپیروز، ســیاه زخــم، تــب 
• گــروه ســوم: اورگانیســم های بیمــاری زا کــه بطــور طبیعــی در خــاک یافــت می شــوند و انســان در اثــر تماس مســتقیم با 

لــوده می شــود. )خــاک - انســان(، ماننــد کــزاز، بیماری هــای قارچــی و بوتولیســم]7[. ک هــا آ ایــن قبیــل خا
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2-1( مقدمه
 در ســال های دور خــاک بــه عنــوان بخــش بــی ارزش پوســته زمیــن به شــمار می رفــت تــا اینکــه در ســال 1880 میــادی 

توســط دانشــمندی روســی بــه نــام »داکوچائــف« بعنــوان بخشــی زنــده و دارای ارزش مــورد مطالعــه قــرار گرفت.
 در ایــران نخســتین مطالعــات خــاک شناســی در ســال 1332 بــا طبقــه بنــدی اراضــی دشــت خوزســتان آغــاز شــد. تهیــه 
کارشناســان ســازمان خــوار و بــار جهانــی بــه سرپرســتی  ک هــای ایــران در آغــاز دهــه ســی بــا همــکاری  نخســتین نقشــه خا
دکتــر دوران در ایــران آغــاز شــد. نظــر بــه اینکــه در آن زمــان رایج تریــن نــوع رده بنــدی خــاک رده بنــدی ژنتیکــی بــود، لــذا 
کارشناســان فــوق بــا مقیــاس 1:2500000 تهیــه و بــه  کمــک  کشــور بــه  اولیــن نقشــه سیســتماتیک خــاک و اســتعداد اراضــی 

کتــاب خاک هــای ایــران شــد]8[. صــورت رنگــی چــاپ و در ســال 1964 میــادی ضمیمــه نســخه انگلیســی 

2-2( وضعیت خاک در جهان
ک، منبــع عظیــم و ثــروت گران قــدری اســت کــه بســیاری از مســائل حیاتــی و نیازهــای ضــروری انســان و جامعه به   خــا
آن وابســته اســت. بیــش از 95 درصــد نیازهــای غذایــی بشــر و درصــد قابــل توجهی از پوشــاک و ســایر مایحتــاج جمعیت رو 

بــه رشــد انســان در بســتر خــاک تولیــد و تأمیــن می شــود کــه عمل کــرد نابجــای انســان ها موجــب تخریــب آن شده اســت.
 بــر اســاس اطاعــات آمــاری یــک ســوم خــاک حاصل خیــز دنیــا از بیــن رفته اســت ایــن در حالــی اســت کــه بــرای تشــکیل 
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کــه ایــن مــدت در مقایســه بــا عمــر انســان بســیار  هــر ســانتی متر خــاک، بــه طــور متوســط حــدود 500 ســال زمــان نیــاز اســت 
زیــاد اســت، بــه همیــن علــت خــاک بــه عنــوان یکــی از منابــع غیرقابــل تجدیــد در نظــر گرفتــه می شــود.

 عواملــی چــون رشــد شهرنشــینی، ازدیــاد زباله هــای شــهری و صنعتــی و جــذب برخی مواد شــیمیایی در خــاک، حفاری 
معــادن، چــرای بی رویــه دام، اســتفاده از ســموم و آفت کش هــا و مصــرف بیــش از حــد کودهــای شــیمیایی، بــه فرســایش و 

لودگــی خــاک و تخریــب ســطح زمیــن می انجامد. آ
ج نهــادن بــه اهمیــت خــاک و جلوگیــری از نابــودی آن در ســال 2002 بــر اســاس پیشــنهاد   برایــن اســاس بــه منظــور ار
ک نام گــذاری شــد تــا دولت هــا، سیاســت گذاران  اتحادیــه جهانــی علــوم خــاک، پنجــم دســامبر بــه عنــوان روز جهانــی خــا
کیفــی خــاک چــاره اندیشــی  و فعــاالن بخــش خصوصــی بــه طــور جــدی بــه رفــع نواقــص، اصــاح روش هــا و بهبــود اوضــاع 
کننــد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، ســازمان ملــل ســال 2015 را ســال »خــاک ســالم بــرای زندگــی ســالم« نام گــذاری کــرد تا 
ک و حفاظــت از آن  را در ســطح جهانــی نشــان دهــد. گرامیداشــت روز جهانــی خــاک در ایــران نیــز از ســال 1391  اهمیــت خــا

ج آغــاز شــد]9[. کــر کشــاورزی  در پردیــس 
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گــون پیرامــون ایــن موضــوع  طــی چنــد ســال پــس از تصویــب ایــن روز، ســاالنه کنفرانس هــا، نشســت ها و جلســات گونا
در کشــورهای مختلــف دنیــا در ایــن تاریــخ برگــزار و جهــت بزرگداشــت اهمیت خاک و اطاع رســانی به اقشــار مختلف مردم 

لمــان، هفتــه خــاک تعییــن و طی آن مراســم مختلفــی برگزار می شــود. تــاش مــی شــود، حتــی در بعضــی کشــورها ماننــد آ
گــر ســال 2050 را   آمارهــا نشــان می دهــد یــک ســوم خــاک حاصل خیــز دنیــا از بیــن رفته اســت و پیش بینــی می شــود ا
ع بــه یــک چهــارم کاهــش  یابــد، ایــن درحالــی اســت کــه طبــق  بــا ســال 1960 مقایســه کنیــم، ســرانه زمیــن قابــل کشــت و زر
اعــام ســازمان ملــل، جمعیــت در ایــن ســال بــه 9 میلیــارد نفــر می رســد و ایــن بــه معنــای تولیــد بیشــتر غــذا اســت؛ بنابرایــن 
کــه  ــا سیاســت های تخریبــی  کــه ب ــد 60 درصــد افزایــش محصــول داشــت  ــارد جمعیــت بای جهــت تأمیــن غــذای 9 میلی
کشــت نیــز نابــود  گرفتــه اســت نــه تنهــا آن 60 درصــد تأمیــن نمی شــود بلکــه همیــن میــزان خــاک قابــل  جهــان در پیــش 

خواهــد شــد]9[.
گفتــه دانشــمندان زیســت شــناس دانشــگاه شــففیلد انگلســتان، حفــظ خــاک مســأله بســیار مهمــی بــرای تغذیــه   بــه 
گفتــه ایــن دانشــمندان، حــدود 500- 700 ســال طــول می کشــد تــا 2.5 ســانت خــاک  جمعیــت رو بــه رشــد جهــان اســت. بــه 
کــی تشــدید یافتــه  کشــاورزی عــادی ایجــاد شــود و نابــودی خــاک بــا افزایــش تقاضــا بــرای مــواد خورا مناســب بــا شــرایط 
کــه جهــان بایــد تــا  اســت. دانشــمندان معتقدنــد حفــظ ایــن خاک هــای ارزشــمند مســأله ای بســیار مهــم و حیاتــی اســت چرا

کنــد. ســال 2050 بــرای بیــش از 9 میلیــارد نفــر غــذا تهیــه 
 پروفســور »دانکــن کامــرون«، زیســت شــناس دانشــگاه شــففیلد، در ایــن گــزارش می گوید: »خــاک به ســرعت در حال از 
بیــن رفتــن اســت، امــا هــزاران ســال طــول می کشــد تــا خــاک جدیــد جایگزیــن شــود و ایــن مســأله نشــان دهنده بزرگ تریــن 
کشــاورزی« شــرکت  ح »حفاظــت از  کشــاورزان در طــر کــه  کشــاورزی اســت«. وی توصیــه می کنــد  تهدیــد جهــان در عرصــه 
لــی در خــاک حفــظ شــود و انــرژی  ح، کشــت محصــوالت بایــد بــه صــورت دوره ای تکــرار شــود، مــاده آ کننــد. طبــق ایــن طــر

کمتــری صــرف کودهــای نیتروژنــی شــود]10[.
کودهــای شــیمیایی باقــی  ــا اســتفاده ســنگین از  گســترده، باعــث می شــود محصــوالت ب کشــاورزی   در حــال حاضــر، 
بماننــد، ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد کودهــای شــیمیایی از طریــق فراینــد صنعتــی، منجر مصــرف ســاالنه 5% گاز طبیعی 
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جهــان و 2% منابــع انــرژی جهــان می شــود]10[.
 طبــق گــزارش ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو(، همــه ســاله بــه دلیــل فرســایش خــاک هفــت میلیــون و 

600 هــزار تــن از میــزان تولیــد جهانــی غــات کاســته می شــود]11[.
 ایــن گــزارش بــا عنــوان »وضــع منابــع خــاک در جهــان« از ســوی کارگروه هــای میــان دولتــی فنــی خاک فائو با مشــارکت 

200 دانشــمند ایــن حــوزه از 60 کشــور جهــان تهیــه و ارائه شده اســت. 
 بــه گفتــه »خــوزه گرازیانــو داســیلوا« مدیــرکل فائــو، از بیــن رفتــن بیشــتر خــاک مولــد آســیب های جبــران ناپذیــر در تولیــد 

و امنیــت غذایــی اســت، زیــرا ایــن فراینــد بــه صــورت بالقــوه میلیون هــا نفــر را بــه ســوی گرســنگی و فقــر ســوق می دهــد.
لودگی هــای وارد بــر منابــع خــاک جهــان، هنــوز هــم  کــه بــا وجــود تمــام آســیب  و آ گــزارش حکایــت از آن دارد   آخریــن 

ک و پیامدهــای آن دوری جســت. ــر خــا ــوان از آســیب های وارد شــده ب می ت
 بــر اســاس ایــن گــزارش، هــر ســاله فرســایش باعــث از بیــن رفتــن 25 تــا 40 میلیارد تن خاک ســطحی در جهان می شــود 
کــه ایــن فراینــد بــه میــزان قابــل توجهــی باعــث کاهــش تولیــد محصــول هــای کشــاورزی و ناتوانــی خــاک در ذخیــره ســازی 

چرخــه کربــن، مــواد مغذی و آب شــده اســت]11[. 
خ ندهــد تــا ســال 2050  گــزارش خــود مــی افزایــد: چنان چــه اقدام هــای الزم بــرای مقابلــه بــا فرســایش خــاک ر  فائــو در 
میــادی 235 میلیــون تــن از مجمــوع تولیــد غــات جهــان کاســته خواهد شــد. این میزان کاهش بــه طور تقریبی به معنی 
کل مســاحت  کــه برابــر بــا  کیلومترمربــع خــاک از چرخــه تولیــد غــات جهــان اســت  کــردن یــک میلیــون و 500 هــزار  ج  خــار
زمین هــای کشــاورزی کشــور هنــد اســت. انباشــت نمــک در خــاک موجــب شده اســت تولیــد محصــول کشــاورزی در برخــی 
ک ناشــی از مداخله هــای انســانی، 760 هزار کیلومترمربــع را زیر تأثیر  مناطــق بــه طــور کامــل از بیــن بــرود. اکنون شــوری خا

خــود قــرار داده و بــه طــور تقریبــی از مجمــوع مســاحت همــه زمین هــای کشــاورزی برزیــل نیــز فراتــر رفته اســت]11[.
 گــزارش جدیــد فائــو بــر 10 تهدیــد مهــم فــراروی کارکردهای خاک یعنی فرســایش خــاک، فقدان کربــن ارگانیک خاک، 
کــم خــاک، آب بنــدی خــاک، شــوری و از بیــن  تــوازن مــواد مغــذی، اســیدی شــدن خــاک، آالینده هــای خــاک، غرقــاب، ترا
کــه چگونــه اجماعــی عمومــی در راهبردهــای  گــزارش یادشــده بــه ایــن نکتــه مــی  پــردازد  کیــد دارد.  رفتــن تنــوع زیســتی تأ
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کاهــش اثــرات زیان بخــش محیــط  کــه از یــک ســو بــر افزایــش تأمیــن غــذا و از ســوی دیگــر بــر  مرتبــط بــا خــاک وجــود دارد 
کیــد دارد]11[. زیســت تأ

ــدار خــاک مبتنــی اســت  ــر فعالیت هــای مدیریــت پای ــو ب گــزارش، تمرکــز راهــکار ارائــه شــده از ســوی فائ ــه ایــن  ــر پای  ب
گذشــته بــه  گــزارش ســال  کشــاورزان خــرد اســت. ایــن  کــه الزمــه آن همــکاری ذی نفعــان در تمــام ســطوح از دولت هــا تــا 

مناســبت روز جهانــی خــاک )چهاردهــم آذرمــاه( منتشــر شــد.
کافــی بــه مرغوبیــت و  کشــاورزی بــدون توجــه  کارشناســان معتقدنــد، اســتفاده مکــرر از زمین هــای   هم چنیــن دیگــر 
کــود نامرغــوب، خشک ســالی  کمبــود غــذا را در سراســر جهــان تشــدید می کنــد. اســتفاده از  ک مشــکل  حاصل خیــزی خــا
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده  اس ــی ش ــی و غذای گیاه ــوالت  ــی محص ــش جهان کاه ــه  ــر ب ــه منج ک ــت  ــی اس ــه عوامل ــیل از جمل و س
گوشــتی می شــود، قیمــت انــواع  کاهــش مرغوبیــت خــوراک دام  و فرآورده هــای  گیاهــی منجــر  کاهــش محصــوالت  اینکــه 

ــد]12[. گیاهــی و دامــی افزایــش می یاب محصــوالت غذایــی اعــم از 
کاهــش یافته اســت. در ایــن  کشــاورزی در سراســر جهــان  بــه یــک ششــم   آمارهــا نشــان می دهــد تولیــدات محصــوالت 
کــی خشــک و غیر حاصل خیــز دارد. حتــی بســیاری از کارشناســان  کــه خا میــان فقیر تریــن مناطــق در قــاره آفریقــا قــرار دارنــد 
کوتاه مــدت بــرای ایــن مشــکل اســت و بایــد اقداماتــی بلند مــدت و  کودهــای تقویتــی نیــز راه حلــی  معتقدنــد اســتفاده از 
اساســی برای این موضوع انجام شــود. به همین دلیل مرکز علمی و آموزشــی ســازمان ملل اســتفاده از روش های طبیعی 

کرده اســت]12[. گرســنگی در میــان مــردم جهــان اعــام  کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از  و مؤثــر را مهم تریــن اقــدام بــرای 

2-3-2 فرو نشست خاک در تهران
لودگــی و فرســایش خــاک یکــی از ایــن بحران ها   بحران هــای محیــط زیســت در ایــن ســال ها ایــران را فــرا گرفته اســت، آ
گــر  کــه ا لودگــی خــاک توجــه چندانــی نمی شــود. ایــن بحــران به حــدی اســت  اســت، امــا معمــواًل بــه آمارهــای فرســایش یــا آ
کــه در  گیــرد  کنونــی بــه کار  کاهــش ایــن میــزان بــه یک ســوم مقــدار  کنیــم دولــت تمــام تــوش و تــوان خــود را بــرای  فــرض 
شــرایط مدیریتــی و اقتصــادی کنونــی کشــور فرضــی دشــوار بــه نظــر می رســد، بــاز ایــران کمــاکان رتبــه اول فرســایش خــاک 
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در جهــان خواهــد بــود.
ک ایــران 1/2 درصــد از خشــکی های زمیــن اســت.  وضعیــت خــاک در ایــران بســیار نگران کننــده اســت، مســاحت خــا
کــه معــادل  کشــور از بیــن مــی رود  براســاس آمارهــای بــه دســت آمــده ســاالنه 2/5 میلیــارد تــن خــاک بــر اثــر فرســایش در 
ک دنیــا اســت. از ایــن میــزان ســاالنه بیــش از 100 هــزار  کــه باالتریــن رقــم فرســایش خــا 7/7 درصــد فرســایش جهانــی اســت 
هکتــار مراتــع در حــال تخریــب اســت و بیــش از 400 هــزار هکتــار در معــرض نابــودی قــرار دارد. بــه ایــن میــزان بایــد حجــم 
ــز  ــدون اســتفاده می شــوند را نی ــی و زه کشــی ب ــر افزایــش شــوری، ســدیمی شــدن، مشــکات مانداب ــر اث ــه ب ک ک هایــی  خا

کــرد]9[. اضافــه 
کاهــش اســت، حــدود 8 میلیــون هکتــار زمیــن قابــل  کشــاورزی در ایــران بــه طــور مــداوم در حــال   میــزان ســرانه زمیــن 
کــه بــر اثــر تخریــب و مســایلی ماننــد خشک ســالی و افزایــش شــوری روز بــه روز در حــال  کشــور وجــود دارد  کشــت آبــی در 
کــرد زیــرا تولیــد هــر  کــم شــدن اســت. از ســوی دیگــر جمعیــت هم چنــان در حــال افزایــش اســت امــا نمی تــوان خــاک تولیــد 
ســانتی متر خــاک بــه صدهــا ســال زمــان نیــاز دارد؛ بنابرایــن بایــد بــه ناچــار همیــن میــزان خــاک حاصل خیــز خــود را حفــظ 

کــه ایــن موضــوع نیازمنــد تــاش جمعــی مــردم، مســؤوالن و پشــتیبانی قانونــی دســتگاه های اجرایــی اســت]9[. کنیــم 
کشــور بــه لحــاظ مــواد غذایــی، بســیار فقیــر اســت و شــوری آن نیــز  کــود، خــاک   متاســفانه بــه رغــم مصــرف بســیار زیــاد 
کــه نشــان می دهــد نــه تنهــا مصــرف بی رویــه برخــی مــواد نمی توانــد منجــر بــه پایــداری منابــع شــود  در حــال افزایــش اســت 

بلکــه افزایــش فشــار بــر خــاک منجــر بــه فقیــر شــدن و ناپایــداری منابــع خــاک می شــود.
کشــور تصفیــه  شــده و بخــش  کمــی از فاضاب هــای صنعتــی و خانگــی در  لودگــی نیــز براســاس آمــار، درصــد   از نظــر آ
عمــده فاضاب هــای خانگــی و صنعتــی کشــور بــدون تصفیــه و به صــورت خــام وارد محیط   زیســت می شــود کــه ایــن رونــد، 
ــا بــه  ــارز آن افزایــش میــزان نیتــرات در آب چاه هاســت. ت کــه نمونــه ب لودگــی خــاک و آب هــای زیرزمینــی را در پــی دارد  آ
گــزارش شــده اند: اســتان اصفهــان، جنــوب تهــران، عســلویه بوشــهر،  لوده تریــن مناطــق ایــران  امــروز مناطــق زیــر در شــمار آ

زمین هــای اطــراف مــس سرچشــمه، اســتان سیســتان و بلوچســتان، بخــش عمــده ای از خوزســتان]9[.
گزارش هــای بســیاری به ویــژه   یکــی دیگــر از مهم تریــن آســیب ها در حــوزه خــاک، قاچــاق خــاک اســت، در ایــن زمینــه 
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کــه هــر از چندگاهــی توســط برخــی مســؤوالن اعــام می شــود،  از اســتان های جنوبــی ارائــه شده اســت. بــر اســاس اخبــاری 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس مقصــد خــاک قاچاق شــده از کشــور اســت و دلیــل آن نیز محرومیــت این کشــورها از خاک 

حاصل خیــز اســت!
گیــاه و صــادرات  گل و   متأســفانه روش قاچــاق نیــز بســیار ســاده اســت، از مبــادی غیرقانونــی و در قالــب صــادرات 
کشــور قاچــاق شــده و در  کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، خــاک حاصلخیــز  ک هــای صنعتــی و غیــره بــه  ســیمان و خا

کشــورهای دیگــر مــورد بهره بــرداری قرارمی گیــرد]2[.
 در مــورد روش هــای مختلــف قاچــاق خــاک ایــران در ســال 92 »تســنیم« نوشــت: خــاک بــه دو روش عمــده قاچــاق 
ج می شــود و روش دوم  می شــود، نخســت بــه صــورت قاچــاق در قالــب بســته بندی کــه از راه هــای غیرقانونــی از کشــور خــار

کــه قانونــی انجــام مــی شــود. گیــاه  قاچــاق در قالــب صــادرات گل و 
طبــق مقــررات منابــع طبیعــی و باغــی و زراعــی، برداشــت یــا صــادرات خــاک منــع مطلــق دارد. خــاک بــه عنــوان یکــی 
از عناصــر چهارگانــه یــک عنصــر حیاتــی بــرای تمــام ملت هــا و حیــات بشــر اســت. محــدوده منابــع طبیعــی، محــدوده ای 
گــر نظــارت نشــود شــاهد قاچــاق منابــع طبیعــی خواهیم بــود. در بخــش منابع طبیعــی حدود  مشــخص و معیــن اســت کــه ا
130 میلیــون هکتــار از عرصــه هــای بیابان هــا، مراتــع و جنگل هــا تحــت عنــوان اراضــی منابــع ملــی اطــاق می شــوند و بــه 
موجــب قوانیــن حفاظــت و بهــره بــرداری از جنگل هــا و ســایر قوانیــن، بهره-بــرداری و اســتفاده از خاک ممنوع اســت]13[.

2-3-1( آلودگی خاک در تهران
لودگــی فلــزات ســنگین در جنــوب تهــران از جملــه  لودگی هــای ناشــی از نشــت نفــت لوله هــای انتقــال نفــت و آ  آ
کشــاورزی در ســطح اســتان تهــران از دیگــر آالینده هــای خــاک ذکــر  ک تهــران اســت. اســتفاده از ســموم  لودگی هــای خــا آ
لوده کننــده خــاک در  لودگــی زیــاد در هــوای تهــران نیــز از دیگــر مــوارد آ می شــود. بــارش باران هــای اســیدی به علــت وجــود آ

ایــن شــهر بــه شــمار می آیــد]14[.
کشــاورزی جنــوب تهــران بــا آب فاضــاب آبیــاری می شــود. طبــق اظهــار نظــر  کنــون حداقــل 30 درصــد اراضــی   هــم ا
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لوده تریــن آب دنیاســت و از ایــن  رئیــس مرکــز تحقیقــات ســرطان دانشــگاه شــهید بهشــتی: »فاضــاب جنــوب شــهر تهــران آ
کشــاورزی ایــن منطقــه اســتفاده می شــود.«]15[. فاضــاب بــرای صیفــی کاری و آبیــاری زمین هــای 

ــزات  ــه فل ــا 41/5 درصــد ســبزی ها ب گرفــت، مشــخص شــد 35 ت ــار تهــران صــورت  ــه در میادیــن تره ب ک  در تحقیقــی 
گلخانــه ای بــا 45  لوده تریــن ســبزی، پیــاز بــا 54 و ســپس خیــار  لــوده هســتند. آ کادیــوم و نیتــرات آ ســنگین نظیــر ســرب، 
لودگــی و بعــد از آن هــم گوجــه فرنگــی و ســیب زمینی اســت و از نظــر ســموم، 52 درصــد ســبزی ها بیشــتر از حد مجاز  درصــد آ

لــوده اســت]15[. آ
که در انتهای سـال  که با آب فاضاب آبیاری شـده اسـت در سـال 91، سـه هزار هکتار بوده   وسـعت زمین های زراعی 

ع ایـن چنینـی، در سـال 93 طبـق آمار، 128 هکتار زمیـن زراعی با آب فاضاب آبیاری شـده بود]15[. 92 بـا کاهـش مـزار
کشــاورزی بــا آب فاضــاب بــه خصــوص در جنــوب تهــران، بــدون شــک تبعــات منفــی   آبیــاری روزانــه برخــی از اراضــی 
بســیاری را بــرای مــا در پــی خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه ابعــاد وســیع ایــن موضــوع بــه خصــوص در اســتان تهــران و در نقاط 
ــدون شــک دســتگاه های مربوطــه اســتان  کشــت ســبزی و صیفــی جــات صــورت می گیــرد، ب کــه معمــواًل  جنــوب شــرق 

تهــران و وزارت بهداشــت بایــد ســریع و قاطــع دربــاره ایــن موضــوع پاســخگو باشــند.

کز تولیــدی، خدماتی و صنعتی و هم چنیــن آموزش صحیح  ایجــاد شــبکه های فاضــاب شــهری و تصفیــه خانــه در مرا
کشــاورزان بــا در نظرگرفتــن علــم روز، فرهنگ ســازی و اطــاع رســانی بــه عمــوم مــردم در جامعــه از جملــه راهکارهایــی 
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کــه در ایــن زمینــه بــه متولیــان امــر توصیــه می شــود. هســتند 

2-3-2 فرو نشست خاک در تهران
موضــوع نشســت زمیــن در تهــران بــه دو ســه دهــه اخیــر مربــوط اســت. در برخــی مناطــق ماننــد تهــران قدیــم و مناطــق 

کــه محــل دپــوی فاضــاب شــهر تهــران بــوده بــه دلیــل اشــباع آب و... ایــن مشــکل بیشــتر بروزکــرده  اســت. مرکــزی شــهر 
 بــا توجــه بــه  اینکــه در گذشــته ســرعت نشســت زمیــن کم تــر از حال بوده اســت، باید ســاخت و ســاز شــهر تهــران، از روی 
گســل ها و مکان-هایــی بــا خــاک سســت، کنتــرل شــود و ســاختمان ســازی در ایــن مناطــق بــا حساســیت بیشــتر و بــا مقاوم 
کــه اســتفاده بیــش از حــد از  گیــرد. اســتفاده از منابــع آبــی چاه هــا بایــد تابــع قوانیــن و ضوابــط خاصــی باشــد  ســازی انجــام 

آنهــا موجــب کاهــش آب هــای ســطحی و متعاقــب آن فــرو نشســت زمین نشــود]16[.
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2-4( برخی مبانی نظری آلودگی خاک در ایران
لودگــی ملمــوس نیســت کمتر  لودگی هــا نمی باشــد، امــا از آن جایــی کــه ایــن آ لودگــی خــاک کم تــر از دیگــر آ  میــزان خطــر آ
کــه در حــدود 96 درصــد غــذای مــورد نیــاز انســان  بــه آن توجــه شــده اســت. خــاک یکــی از منابــع ارزشــمند طبیعــت اســت 
کــره زمیــن امکان پذیــر نخواهــد بــود. بــه طــور روز افــزون بــر  ک ســالم حیــات نیــز روی  از آن تأمیــن می شــود. در نبــود خــا
گــردش طبیعــی و نیــز از حــوزه زراعتــی  اثــر ایجــاد ســاختمان و راه وتأسیســات شــهری و صنعتــی مقــدار زیــادی از خــاک از 
ک مــرده تبدیــل می شــود؛ بنابرایــن مدیریــت صحیــح بــرای داشــتن خاکی ســالم الزمه بقای انســان اســت.  ج و بــه خــا خــار
لودگــی خــاک  ک هــا دارای مزیــت ویــژه ای بــه نــام خــود پاالیــی هســتند و پاالینــده طبیعــت به شــمار مــی میــزان خطــر آ خا
ــه آن توجــه شــده اســت.  ــر ب کمت لودگــی ملمــوس نیســت  ــه ایــن آ ک ــا از آن جایــی  لودگی هــا نمی باشــد، ام ــر از دیگــر آ کم ت
کــه در حــدود 96 درصــد غــذای مــورد نیــاز انســان از آن تأمیــن می شــود. در  ک یکــی از منابــع ارزشــمند طبیعــت اســت  خــا
کــره زمیــن امکان پذیــر نخواهــد بــود. بــه طــور روز افــزون بــر اثــر ایجــاد ســاختمان و راه  نبــود خــاک ســالم حیــات نیــز روی 
ج و بــه خــاک مــرده  گــردش طبیعــی و نیــز از حــوزه زراعتــی خــار ــادی از خــاک از  وتأسیســات شــهری و صنعتــی مقــدار زی
کــی ســالم الزمــه بقــای انســان اســت. خاک هــا دارای مزیــت  تبدیــل می شــود؛ بنابرایــن مدیریــت صحیــح بــرای داشــتن خا
ویــژه ای بــه نــام خــود پاالیــی هســتند و پاالینــده طبیعــت به شــمار می-رونــد. عــاوه بــر مغــذی بــودن خــاک، خاصیــت 
کــه بعلــت خــواص شــیمیایی و فیزیکــی آن می باشــد و تــوان خــود پاالئــی  دیگــری بنــام تصفیه کنندگــی در آن وجــود دارد 
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لودگــی خــاک یکــی از  کمتــر از تــوان خــود پاالئــی هــوا وآب اســت بــه همیــن علــت آ کــم بــودن مبادلــه آن  خــاک بــه علــت 
لودگی هــای محیط زیســتی اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، مطالعــات و تحقیقــات مختلفــی در زمینــه  انــواع مهــم آ
لودگی هــای خــاک و عوامــل تخریــب آن در کشــور صــورت گرفته اســت کــه در ایــن بخــش بــه برخــی از آنها اشــاره می شــود. آ
 فیروزبخــت، گیتــی پــور و همــکاران در مطالعــه ای کــه در ســال 1391 انجــام شده اســت، ضمــن بررســی اهمیــت خاک، 
کننــده خــاک  لــوده  کننــده و روش هایــی بــرای پاالیــش خــاک، بــه ضــرورت و اهمیــت خــاک و بررســی منابــع آ لــوده  منابــع آ
کرده انــد. در نتایــج ایــن  کیــد  کشــاورزی نیــز تأ از جملــه صنعــت، زبالــه و فاضاب هــای شــهری و مــواد مــورد اســتعمال در 
مقالــه، پاالیــش خــاک از جملــه اقدامــات الزم و ضــروری شــناخته شــده و روش هــای پاالیــش خــاک ماننــد خاکشــویی، گیاه 

پاالیــی و ... بــه عنــوان راهکارهایــی در ایــن زمینــه ارائــه شده اســت]17[.
لودگـی خـاک بوسـیله سـرب حاصـل از وسـایل نقلیه در   در مطالعـه دیگـری رحمانـی، کلباسـی و همـکاران بـه بررسـی آ
محـدوده برخـی از بزرگراه هـای ایـران پرداخته انـد. سـرب حاصـل از سـوخت وسـایل نقلیـه مهم تریـن و بیشـترین منبـع 
گـزوز  ج شـده از ا لودگـی خـاک بـه وسـیله ذرات سـرب خـار لوده کننـده محیـط اسـت. ایـن مطالعـه بـه منظـور بررسـی آ آ
ج  کاچـای - رامسـر )منطقـه رامسـر(، تهـران _کـر اتومبیل هـا در محـدوده بزرگراه هـای رشـت - انزلـی )منطقـه انزلـی(، 
ج( و تهـران - اصفهـان )منطقـه دلیجـان( صورت گرفت. نتایج مطالعه نشـان داد، غلظت سـرب در حاشـیه  )منطقـه کـر
بزرگراه ها، به ویژه در سـطح خاک، در مقایسـه با غلظت زمینه بسـیار بیشـتر اسـت و با افزایش فاصله از جاده به صورت 
نمایـی کاهـش می یابـد. در مـورد عمـق خـاک )بـه اسـتثنای یک مورد(، بیشـترین غلظت سـرب در هر فاصله از جـاده، در 
عمـق سـطحی خـاک )صفـر تـا پنـج سـانتی متر( نشـان دهنده جذب تثبیت سـرب در سـطح خـاک بـود. هم چنین غلظت 

سـرب نمونه هـای خـاک حاشـیه جاده هـا بـا حجـم ترافیـک ارتبـاط مسـتقیم و خوبـی نشـان دادنـد]18[.
لودگــی از آن وضــع قوانیــن محیــط زیســتی مناســب از اهمیــت  ک و یــا رفــع آ لودگــی خــا  بــه منظــور جلوگیــری از بــروز آ
کریمــی نیــا، در ســال 1389، در مطالعــه ای اســتانداردهای  بســزایی برخــوردار اســت. در ایــن خصــوص بــدری، حیدرنیــا و 
لودگــی خــاک  لودگــی خــاک در دنیــا و ایــران را بررســی و بــه مقایســه تشــابه یــا تفــاوت اســتانداردهای مــورد اســتفاده در آ آ
در کشــورهای مختلــف بــا مقــررات موجــود در ایــران پرداخته انــد. نتایــج مطالعــه نشــان از کمبــود قوانیــن محیــط زیســت و 
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کشــورهای دنیــا بســیار چشــمگیر اســت]19[. کــه در مقایســه بــا  کشــور دارد  ک در  لودگــی  و تخریــب خــا ضوابــط مرتبــط بــا آ
لوده ســازی آب های زیرزمینی،  لودگی خاک توســط فلزات ســنگین، به دلیل ســمیت و پتانســیل باالی آ که آ  از آن جا
از مشــکات رایــج در بســیاری از ســایت های مــواد ســمی خطرنــاک، مناطــق صنعتــی و یــا تجــاری بــا نگهــداری یــا دفــن 
لودگی هــای احتمالــی  نامناســب مــواد، اســت، از ایــن رو مطالعاتــی در محــدوده شــهرهای صنعتــی و کانشــهرها در زمینــه آ

کــه در ادامــه چنــد نمونــه از آن ذکــر شده اســت. گرفته اســت  ک صــورت  خــا
لودگــی خــاک محوطــه پاالیشــگاه تهــران بــه فلــزات ســنگین کــروم و کادمیــوم و بررســی روش هــای   در مطالعــه بررســی آ
گیتــی پــور، انجــام  کــه در ســال 1391 توســط احمــدی، صدیقیــان و  ک محوطــه پاالیشــگاه  ک ســازی ایــن فلــزات از خــا پا
کــف حوضچــه تبخیــر شــماره 2 پاالیشــگاه نفــت تهــران بــا اســتفاده از روش جــذب  شــده اســت، نتایــج آنالیــز 30 نمونــه از 
کــه بــا توجــه بــه مقادیــر  کادمیــوم در خــاک بــه ترتیــب 484/4 و ppm 23/58 اســت  کــروم و  کــه غلظــت  اتمــی نشــان داد 
لودگــی شــدید و خطرنــاک مــی باشــد. هم چنیــن در ایــن  ک در حالــت آ ک، وضعیــت خــا اســتاندارد ایــن آالینده هــا در خــا
کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در خــاک  گرفتنــد  ک مــورد بررســی قــرار  پژوهــش روش هــای رایــج جهــت پاک ســازی خــا
لودگــی ایــن خــاک بــه فلــزات ســنگین ذکــر شــده و بــا در نظــر گرفتن میــزان اجرایــی بــودن روش پاالیش،  محوطــه و میــزان آ

ح شده اســت]20[. روش پاک ســازی شستشــوی خــاک بــا اســتفاده از اســید ها بــه عنــوان روش پیشــنهادی مطــر
لودگــی فلــزات ســنگین )ســرب و   خالقــی، صفادوســت و همــکاران نیــز در مطالعــه ای در ســال 1395، وضعیــت توزیــع آ
کــه نمونه هــای خــاک  کردنــد. در ایــن مطالعــه  کنــار جــاده ای امتــداد بزرگــراه تهــران- اراک بررســی  کادمیــوم( را در خــاک 
ــت  ــه غلظ ک ــان داد  ــج نش ــت، نتای ــع آوری شده اس ــر جم ــر، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 و 400 مت ــاده، صف ــار ج کن از 
کنــار  کادمیــوم در فاصلــه 0-50 متــر از خــاک  کاهــش یافتــه و باالتریــن تجمــع ســرب و  کادمیــوم بــا فاصلــه از جــاده  ســرب و 
لــی و رس خــاک بــا افزایــش فاصلــه از حاشــیه جــاده کاهــش می یابد  جــاده ای اســت. هم چنیــن مشــاهده شــد میــزان مــواد آ
لودگــی در  کــی اســت منبــع آ کــه می توانــد در نگــه داری یــا آزادســازی فلــزات ســنگین در خــاک مؤثــر باشــد. نتایــج مطالعــه حا

کنــار جــاده ای، می توانــد رســوب هوایــی ناشــی از وســایل نقلیــه موتــوری باشــد]21[. ک هــای  خا
 هم چنین در مطالعه دیگری که توسط مردانی، مهربان و همکاران در سال 1389 انجام شده است، مناطق اطراف 
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لـوده کننـده و رواناب هـای  تهـران بویـژه مناطـق جنوبـی تهـران کـه آب آبیـاری ایـن مناطـق همـواره تحـت تأثیـر عوامـل آ
لودگـی خـاک به فلزات سـنگین مورد مطالعه قـرار گرفت. در ایـن تحقیق نمونه های  عبـوری شـهر قـرار مـی گیـرد، از نظـر آ
خـاک از 18 ایسـتگاه نمونه بـرداری جمـع آوری و پـس از اسـتخراج فلـزات سـنگین بـه روش عصاره گیـری، بـا اسـتفاده از 
جـذب اتمـی، تعییـن غلظـت شـدند. در ایـن مطالعـه غلظـت برخی فلزات سـنگین از جمله سـرب، کادمیـم، روی، مس و 
نیکل در بافت خاک های منطقه جنوب تهران تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که گرادیان غلظت کلیه پارامترهای 
مـورد مطالعـه از شـمال بـه جنـوب و از غـرب بـه شـرق منطقـه رو بـه افزایش اسـت. در نواحی جنوبی منطقـه مورد مطالعه 
کـه تمـاس بیشـتری بـا رواناب هـای سـطحی داشـتند احتمـال پراکندگـی غلظتـی بیشـتری  در مقایسـه بـا نواحـی شـمالی 
در نواحـی شـمالی وجـود دارد. شـواهد مـورد بررسـی نشـان داد بـه دلیـل عبـور کلیـه رواناب هـا در خـط القعـر محـدوده مـورد 
کاربـرد وسـیع ایـن رواناب هـا در آبیـاری زمین هـای کشـاورزی، تجمـع فلـزات سـنگین در  مطالعـه یعنـی جنـوب منطقـه و 
بافـت خاک هـای ایـن منطقـه زیـاد اسـت، بنابرایـن لزوم توجه بیشـتر بـه اسـتفاده از روش هایی مانند تصفیـه رواناب ها و 

لودگی در محیـط ضروری اسـت]22[. عـدم کاربـرد آنهـا در زمیـن بـه منظـور جلوگیـری از گسـترش آ
لودگــی خــاک ماننــد نشــت از صنایــع مختلف، لوله هــای انتقال بصــورت انواع آالینده ها شــامل   منابــع مختلــف ایجــاد آ
گســترش در ســطح آب هــای  کیفیــت خــاک،  کاهــش  ترکیبــات نفتــی، فلــزات ســنگین، ضایعــات صنعتــی و غیــره باعــث 

زیرزمینــی و بــروز ســایر مشــکات محیــط زیســتی می شــود.
لودگـی  گرجـی، بـا عنـوان آ گیتـی پـور، دکتـر غامرضـا نبـی بیدهنـدی و مهنـدس محمـد امیـن   در مقالـه  دکتـر سـعید 
لودگـی خـاک بـا  کـه در سـال 1383 منتشـر شده اسـت، آ خاک هـای جنـوب پاالیشـگاه تهـران در اثـر نشـت ترکیبـات نفتـی 
ترکیبـات نفتـی در منطقـه عظیـم آبـاد )جنـوب پاالیشـگاه تهران( بررسـی شـده اسـت. از سـال ها قبل خاک ایـن منطقه در 
اثر نشـت احتمالی ترکیبات نفتی از مخازن زیرزمینی و یا لوله های انتقال فرسـوده و نیز زوائد ناشـی از پاالیش نفت خام 
لـوده شـدکه نمونـه بـارز آن را می تـوان در آب نهرهـای جـاری در منطقه و خاک های اطراف آن به وضوح مشـاهده نمود. آ
گیــری  لودگــی خــاک منطقــه آزمایش هــای مکانیــک خــاک و آزمایش هــای انــدازه   در ایــن مطالعــه بــرای بررســی آ
کل و  آالینده هــا بــا شــاخص BTEX )بنــزن - تولوئــن - اتیــل بنزیــن و زایلــن( خــاک صــورت پذیرفتــه و مقادیــر غلظــت 



47

لودگــی در نمونــه هــای خــاک  گیــری شــدند. نتایــج مقایســه مقادیــر موجــود آ غلظــت قابــل نشــت نمونــه هــا نیــز انــدازه 
لــوده بــه ترکیبــات نفتــی اســت.  کــه خــاک منطقــه عظیــم آبــاد در برخــی از مناطــق آ لودگــی نشــان داد  بــا مقادیــر مجــاز آ
کــی از نشــت آالینده هــا در برخــی از نمونه هــا  هم چنیــن نتایــج آزمایــش نشــت در خصــوص نمونه هــای خــاک منطقــه حا

ــوده منطقــه بــه آب هــای زیــر زمینــی وجــود دارد]23[. ل لودگــی از برخــی خاک هــای آ بــود، بنابرایــن امــکان نشــت آ
کــه بعلــت خــواص  ک، خاصیــت دیگــری بنــام تصفیه کنندگــی در آن وجــود دارد  ــودن خــا ــر مغــذی ب ــد. عــاوه ب رون
کــم بــودن مبادلــه آن کمتــر از تــوان خــود پاالئــی هــوا  شــیمیایی و فیزیکــی آن می باشــد و تــوان خــود پاالئــی خــاک بــه علــت 
لودگی هــای محیط زیســتی اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت  ک یکــی از انــواع مهــم آ لودگــی خــا وآب اســت بــه همیــن علــت آ
لودگی هــای خــاک و عوامل تخریب آن در کشــور صورت گرفته اســت  موضــوع، مطالعــات و تحقیقــات مختلفــی در زمینــه آ

کــه در ایــن بخــش بــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود.
 فیروزبخــت، گیتــی پــور و همــکاران در مطالعــه ای کــه در ســال 1391 انجــام شده اســت، ضمــن بررســی اهمیــت خاک، 
کننــده خــاک  لــوده  کننــده و روش هایــی بــرای پاالیــش خــاک، بــه ضــرورت و اهمیــت خــاک و بررســی منابــع آ لــوده  منابــع آ
کرده انــد. در نتایــج ایــن  کیــد  کشــاورزی نیــز تأ از جملــه صنعــت، زبالــه و فاضاب هــای شــهری و مــواد مــورد اســتعمال در 
مقالــه، پاالیــش خــاک از جملــه اقدامــات الزم و ضــروری شــناخته شــده و روش هــای پاالیــش خــاک ماننــد خاکشــویی، گیاه 

پاالیــی و ... بــه عنــوان راهکارهایــی در ایــن زمینــه ارائــه شده اســت]17[.
لودگــی خــاک بوســیله ســرب حاصــل از وســایل نقلیه در   در مطالعــه دیگــری رحمانــی، کلباســی و همــکاران بــه بررســی آ
محــدوده برخــی از بزرگراه هــای ایــران پرداخته انــد. ســرب حاصــل از ســوخت وســایل نقلیــه مهم تریــن و بیشــترین منبــع 
گــزوز  ج شــده از ا لودگــی خــاک بــه وســیله ذرات ســرب خــار لوده کننــده محیــط اســت. ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی آ آ
ج  کــر کاچــای - رامســر )منطقــه رامســر(، تهــران -  اتومبیل هــا در محــدوده بزرگراه هــای رشــت - انزلــی )منطقــه انزلــی(، 
ج( و تهــران - اصفهــان )منطقــه دلیجــان( صورت گرفت. نتایج مطالعه نشــان داد، غلظت ســرب در حاشــیه  )منطقــه کــر
ک، در مقایســه با غلظت زمینه بســیار بیشــتر اســت و با افزایش فاصله از جاده به صورت  بزرگراه ها، به ویژه در ســطح خا
نمایــی کاهــش می یابــد. در مــورد عمــق خــاک )بــه اســتثنای یــک مــورد(، بیشــترین غلظــت ســرب در هــر فاصلــه از جــاده، 
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در عمــق ســطحی خــاک )صفــر تــا پنــج ســانتی متر( نشــان دهنده جــذب تثبیــت ســرب در ســطح خــاک بــود. هم چنیــن 
غلظــت ســرب نمونه هــای خــاک حاشــیه جاده هــا بــا حجــم ترافیــک ارتبــاط مســتقیم و خوبــی نشــان دادنــد]18[.

لودگــی از آن وضــع قوانیــن محیــط زیســتی مناســب از اهمیــت  ک و یــا رفــع آ لودگــی خــا  بــه منظــور جلوگیــری از بــروز آ
کریمــی نیــا، در ســال 1389، در مطالعــه ای اســتانداردهای  بســزایی برخــوردار اســت. در ایــن خصــوص بــدری، حیدرنیــا و 
لودگــی خــاک  لودگــی خــاک در دنیــا و ایــران را بررســی و بــه مقایســه تشــابه یــا تفــاوت اســتانداردهای مــورد اســتفاده در آ آ
در کشــورهای مختلــف بــا مقــررات موجــود در ایــران پرداخته انــد. نتایــج مطالعــه نشــان از کمبــود قوانیــن محیــط زیســت و 
کشــورهای دنیــا بســیار چشــمگیر اســت]19[. کــه در مقایســه بــا  کشــور دارد  ک در  لودگــی  و تخریــب خــا ضوابــط مرتبــط بــا آ
لوده ســازی آب های زیرزمینی،  ک توســط فلزات ســنگین، به دلیل ســمیت و پتانســیل باالی آ لودگی خا که آ  از آن جا
از مشــکات رایــج در بســیاری از ســایت های مــواد ســمی خطرنــاک، مناطــق صنعتــی و یــا تجــاری بــا نگهــداری یــا دفــن 
لودگی هــای احتمالــی  نامناســب مــواد، اســت، از ایــن رو مطالعاتــی در محــدوده شــهرهای صنعتــی و کانشــهرها در زمینــه آ

کــه در ادامــه چنــد نمونــه از آن ذکــر شده اســت. گرفته اســت  خــاک صــورت 
لودگــی خــاک محوطــه پاالیشــگاه تهــران بــه فلــزات ســنگین کــروم و کادمیــوم و بررســی روش هــای   در مطالعــه بررســی آ
گیتــی پــور، انجــام  کــه در ســال 1391 توســط احمــدی، صدیقیــان و  پاک ســازی ایــن فلــزات از خــاک محوطــه پاالیشــگاه 
کــف حوضچــه تبخیــر شــماره 2 پاالیشــگاه نفــت تهــران بــا اســتفاده از روش جــذب  شــده اســت، نتایــج آنالیــز 30 نمونــه از 
کــه بــا توجــه بــه مقادیــر  کادمیــوم در خــاک بــه ترتیــب 484/4 و ppm 23/58 اســت  کــروم و  کــه غلظــت  اتمــی نشــان داد 
لودگــی شــدید و خطرنــاک مــی باشــد. هم چنیــن در ایــن  اســتاندارد ایــن آالینده هــا در خــاک، وضعیــت خــاک در حالــت آ
کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در خــاک  گرفتنــد  ک ســازی خــاک مــورد بررســی قــرار  پژوهــش روش هــای رایــج جهــت پا
لودگــی ایــن خــاک بــه فلــزات ســنگین ذکــر شــده و بــا در نظــر گرفتن میــزان اجرایــی بــودن روش پاالیش،  محوطــه و میــزان آ

ح شده اســت]20[. ک بــا اســتفاده از اســید ها بــه عنــوان روش پیشــنهادی مطــر روش پاک ســازی شستشــوی خــا
لودگــی فلــزات ســنگین )ســرب و   خالقــی، صفادوســت و همــکاران نیــز در مطالعــه ای در ســال 1395، وضعیــت توزیــع آ
کــه نمونه هــای خــاک  کردنــد. در ایــن مطالعــه  کنــار جــاده ای امتــداد بزرگــراه تهــران- اراک بررســی  کادمیــوم( را در خــاک 
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ــت  ــه غلظ ک ــان داد  ــج نش ــت، نتای ــع آوری شده اس ــر جم ــر، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 و 400 مت ــاده، صف ــار ج کن از 
کنــار  کادمیــوم در فاصلــه 0-50 متــر از خــاک  کاهــش یافتــه و باالتریــن تجمــع ســرب و  کادمیــوم بــا فاصلــه از جــاده  ســرب و 
لــی و رس خــاک بــا افزایــش فاصلــه از حاشــیه جــاده کاهــش می یابد  جــاده ای اســت. هم چنیــن مشــاهده شــد میــزان مــواد آ
لودگــی در  کــی اســت منبــع آ کــه می توانــد در نگــه داری یــا آزادســازی فلــزات ســنگین در خــاک مؤثــر باشــد. نتایــج مطالعــه حا

کنــار جــاده ای، می توانــد رســوب هوایــی ناشــی از وســایل نقلیــه موتــوری باشــد]21[. ک هــای  خا
 هم چنین در مطالعه دیگری که توسط مردانی، مهربان و همکاران در سال 1389 انجام شده است، مناطق اطراف 
لـوده کننـده و رواناب هـای  تهـران بویـژه مناطـق جنوبـی تهـران کـه آب آبیـاری ایـن مناطـق همـواره تحـت تأثیـر عوامـل آ
لودگـی خـاک به فلزات سـنگین مورد مطالعه قـرار گرفت. در ایـن تحقیق نمونه های  عبـوری شـهر قـرار مـی گیـرد، از نظـر آ
ک از 18 ایسـتگاه نمونه بـرداری جمـع آوری و پـس از اسـتخراج فلـزات سـنگین بـه روش عصاره گیـری، بـا اسـتفاده از  خـا
جـذب اتمـی، تعییـن غلظـت شـدند. در ایـن مطالعـه غلظـت برخی فلزات سـنگین از جمله سـرب، کادمیـم، روی، مس و 
نیکل در بافت خاک های منطقه جنوب تهران تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که گرادیان غلظت کلیه پارامترهای 
مـورد مطالعـه از شـمال بـه جنـوب و از غـرب بـه شـرق منطقـه رو بـه افزایش اسـت. در نواحی جنوبی منطقـه مورد مطالعه 
کـه تمـاس بیشـتری بـا رواناب هـای سـطحی داشـتند احتمـال پراکندگـی غلظتـی بیشـتری  در مقایسـه بـا نواحـی شـمالی 
در نواحـی شـمالی وجـود دارد. شـواهد مـورد بررسـی نشـان داد بـه دلیـل عبـور کلیـه رواناب هـا در خـط القعـر محـدوده مـورد 
کاربـرد وسـیع ایـن رواناب هـا در آبیـاری زمین هـای کشـاورزی، تجمـع فلـزات سـنگین در  مطالعـه یعنـی جنـوب منطقـه و 
ک-های این منطقه زیاد اسـت، بنابراین لزوم توجه بیشـتر به اسـتفاده از روش هایی مانند تصفیه رواناب ها و  بافت خا

لودگی در محیـط ضروری اسـت]22[. عـدم کاربـرد آنهـا در زمیـن بـه منظـور جلوگیـری از گسـترش آ
لودگــی خــاک ماننــد نشــت از صنایــع مختلف، لوله هــای انتقال بصــورت انواع آالینده ها شــامل   منابــع مختلــف ایجــاد آ
گســترش در ســطح آب هــای  کیفیــت خــاک،  کاهــش  ترکیبــات نفتــی، فلــزات ســنگین، ضایعــات صنعتــی و غیــره باعــث 

زیرزمینــی و بــروز ســایر مشــکات محیــط زیســتی می شــود.
لودگـی  گرجـی، بـا عنـوان آ گیتـی پـور، دکتـر غامرضـا نبـی بیدهنـدی و مهنـدس محمـد امیـن   در مقالـه  دکتـر سـعید 
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لودگـی خـاک بـا  کـه در سـال 1383 منتشـر شده اسـت، آ خاک هـای جنـوب پاالیشـگاه تهـران در اثـر نشـت ترکیبـات نفتـی 
ترکیبـات نفتـی در منطقـه عظیـم آبـاد )جنـوب پاالیشـگاه تهران( بررسـی شـده اسـت. از سـال ها قبل خاک ایـن منطقه در 
اثر نشـت احتمالی ترکیبات نفتی از مخازن زیرزمینی و یا لوله های انتقال فرسـوده و نیز زوائد ناشـی از پاالیش نفت خام 
لـوده شـدکه نمونـه بـارز آن را می تـوان در آب نهرهـای جـاری در منطقه و خاک های اطراف آن به وضوح مشـاهده نمود. آ
ک منطقه آزمایش های مکانیک خاک و آزمایش های اندازه گیری آالینده ها  لودگی خا  در این مطالعه برای بررسی آ
بـا شـاخص BTEX )بنـزن - تولوئـن - اتیـل بنزیـن و زایلـن( خـاک صـورت پذیرفتـه و مقادیـر غلظـت کل و غلظـت قابـل 
لودگی  لودگی در نمونه های خاک با مقادیر مجاز آ نشت نمونه ها نیز اندازه گیری شدند. نتایج مقایسه مقادیر موجود آ
لوده به ترکیبات نفتی اسـت. هم چنین نتایج آزمایش نشـت  نشـان داد که خاک منطقه عظیم آباد در برخی از مناطق آ
لودگی  کـی از نشـت آالینده هـا در برخـی از نمونه هـا بـود، بنابراین امکان نشـت آ در خصـوص نمونه هـای خـاک منطقـه حا

لـوده منطقه به آب هـای زیر زمینی وجـود دارد]23[. از برخـی خاک هـای آ

2-5( اولین گزارش تیم تحقیقاتی ایران - استنفورد 2040
کمــک بــه توســعه پایــدار در ایــران قــدم برمــی دارد. هــدف پــروژه   پــروژه ایــران 2040 دانشــگاه اســتنفورد در راســتای 
»ارزیابــی جامــع تــوان اراضــی ایــران بــرای کشــاورزی پایــدار « اســت. یکــی از مشــکاتی کــه مــا با آن در کشــور مواجه هســتیم 
نــگاه جزیــی بــه مســائل اســت کــه بایســتی بــا نــگاه کان و فرابخشــی بــه مســائل پرداخــت کــه ایــن پــروژه ســعی در برطــرف 

کــردن ایــن ضعــف دارد.
کاوه  کــه بــا مدیریــت دکتــر پویــا آزادی محقــق دانشــگاه اســتنفورد و بــا همــکاری دکتــر  اولیــن نتایــج تحقیقاتــی پــروژه 
ــج لنــدن، دکتــر محســن مســگران محقــق دانشــگاه ملبــورن و دکتــر حســین هاشــمی محقــق  کال ــال  مدنــی اســتاد امپری

گذشــته منتشرشده اســت. دانشــگاه اســتنفورد و دانشــگاه لونــد ســوئد، در چنــد مــاه 
گذشــته، )1990 تــا 2015 میــادی(  گــزارش آمارهــای موجــود نشــان می دهــد در 25 ســال   طبــق اطاعــات ایــن 
کشــاورزی در ایــران افزایــش داشته اســت طوری کــه تولیــد از 2/8 تــن محصــول در هکتــار بــه 6/4 تــن در هکتــار  عملکــرد 
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کــه در ظاهــر، مســأله مطلوبــی اســت امــا مســاحت تحــت کشــت ایــران در ایــن مــدت، تغییــر چندانــی نداشــته   رسیده اســت 
کــم بــارش نوســان داشته اســت.  کــه در ســال های ترســالی، اندکــی بیشــتر و در ســال های  و حــدود 12 میلیــون هکتــار بــوده 
ســه چهــارم اراضــی کشــور بــه غــات اختصــاص داشــته امــا عملکــرد مــا در زمینــه غــات بــا تمــام تأکیــدی کــه بــر خودکفایــی 
ــا تمــام فقــر آبــی بیشــتر از  کشــور ب غذایــی و افزایــش تولیــدات غــات داریــم، ثابــت بوده اســت. افزایــش تولیــد در ســطح 
کشــاورزان بــه افزایــش درآمــد  کــه دلیــل ایــن افزایــش، تمایــل  طریــق محصــوالت آب بــر و صیفــی و ســبزیجات بوده اســت 
کــه حرکتــی بســیار اشــتباه اســت. بــا وجــود این کــه  کاشــت محصــوالت درآمــدزا ماننــد صیفــی و ســبزیجات بــوده   از طریــق 
کشــت ذرت و ســیب در یــک راســتا قــرار  ج می شــود بــا  کــه بــرای آن خــر هندوانــه پــر آب بــه نظــر می رســد امــا براســاس آبــی 
دارد و حتــی ممکــن اســت آورد ریالــی هندوانــه از محصــوالت مشــابه آن بهتــر باشــد. برخــی محصــوالت هم چــون زیتــون، 
کــه بایــد به عنــوان  کم تــری )حــدود 300 میلــی متــر( نیازمنــد هســتند  گــردو بــه آب  جــو، حبوبــات، ســیب زمینی و پیــاز و 

کشــور دنبــال شــود. کشــت های جایگزیــن بــه طــور جــدی در برخــی مناطــق 
 یکــی دیگــر از راهکارهــای ایــن مطالعــه در افزایــش تولیــدات کشــاورزی همــراه بــا فشــار کم تــر به خــاک وکاهش مصرف 
ــت  کش ــده  ــزی ش ــال برنامه ری ــن انتق ــات ضم ــد غ ــش تولی ــات، افزای ــت غ کش ــران در  ــاالی ای ــیل ب ــود پتانس ــا وج آب، ب

گلخانه هــا اســت]24[. صیفی جــات بــه 
کشــاورزی  کشــور، خیلــی خــوب یــا خیلــی غنــی بــرای   براســاس نتایــج بــه دســت آمــده، تنهــا 0/4 درصــد از زمین هــای 
محســوب می شــوند، 3 درصــد مســاحت )حــدود 5 میلیــون هکتــار( زمین هــای خــوب و مطلــوب، 10 درصــد زمین هــا )17 
میلیــون هکتــار( بــا مطلوبیــت متوســط کــه باقــی آن زمین هــای فقیــر یــا بــه عبارتــی نامناســب بــرای کشــاورزی هســتند کــه 
حــدود 15 درصــد مســاحت کشــور را خاک هــای ضعیــف )25 میلیــون هکتــار(، 34 درصــد خــاک خیلــی فقیــر )56 میلیــون 
هکتــار( و 24 درصــد )40 میلیــون هکتــار( نیز مســاحت کامًا نامناســب برای کشــاورزی هســتند. در این تحقیــق 12 درصد 
کــه جــزو مناطــق حفاظــت شــده یــا مناطــق شــهری بودنــد از  مســاحت ایــران )حــدود 19 میلیــون هکتــار( بــه ایــن دلیــل 

گذاشــته شده اســت]24[. کنــار  محاســبات 
ک و عوامـل توپوگرافی، مناطق جنوب خوزسـتان، نواحی اطـراف دریاچه   بـا درنظـر گرفتـن شـاخص های کیفیـت خـا
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ارومیـه، حاشـیه تهـران، نواحـی شـرقی کشـور سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان، نواحـی بزرگـی از کرمان و فـارس و مناطق 
مرکـزی کشـور جایی کـه بـرای انتقـال آب بیشـتر بـرای کشـاورزی در حـال حاضـر خیلـی بحـث وجـود دارد، برای کشـاورزی 

کامـا نامناسـب ارزیابی شـده اند.
 بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه در پهنه بنــدی کشــور، بدتریــن عوامل محدود کننــده اراضــی کشــاورزی در نواحی مختلف 

لــی، غنــی نیســت]24[.  لــی خــاک اســت کــه در بخش هــای زیــادی از کشــور خــاک بــه لحــاظ مــواد آ کشــور، مــواد آ

نقشه )2-1( تناسب خاک های ایران جهت کشاورزی طبق پروژه ایران - استنفورد 2040 ]24[

کشـور دارای خـاک مطلـوب، 2/2 درصـد اراضـی خـوب و در  نتایـج مطالعـه نشـان می دهـد حـدود 0/4 درصـد اراضـی 
مجموع، کمتر از 3 درصد مسـاحت کشـور مناسـب کشـاورزی اسـت. هم چنین حدود 8 درصد اراضی به لحاظ مطلوبیت 
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بـرای کشـاورزی، متوسـط و 11 درصـد نیـز ضعیـف یـا فقیـر هسـتند و 60 درصـد مسـاحت ایـران با درنظر گرفتـن متغیرهای 
اقلیمـی، توپوگرافـی و خـاک اصـًا مناسـب کشـاورزی نبـوده امـا درحـال حاضـر در مناطق کشـاورزی صـورت می گیرد.

بیشترین اراضی با مطلوبیت خوب به ترتیب در استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، لرستان، مازندران 
گرفتن نسبت اراضی به کل مساحت استان است و بیشترین اراضی  و گیان واقع شده است که این مطلوبیت با درنظر 
بـا مطلوبیـت متوسـط نیـز متعلق به اسـتان های همدان، زنجـان، قزوین، آذربایجان شـرقی، بخش هایی از خوزسـتان و 
کشـاورزی می شـود، در واقـع از ظرفیت هـای تجدیـد  گـر  کشـور ا بخش هایـی از اسـتان فـارس اسـت. در سـایر اسـتان های 

ک و آب کشـور اسـت]24[. ناپذیر خاک اسـتفاده می شـود که آسـیب واقعی به منابع خا

نمودار )2-1( درصد کشاورزی بر حسب توان خاک در ایران]24[
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کشــاورزی ایــران در زمین هــای خیلی خــوب، 12 درصــد در زمین هــای  درحــال حاضــر طبــق نمــودار )2-1(، 2 درصــد 
خــوب، 34 درصــد در زمین هــای بــا مطلوبیــت متوســط، 30 درصــد در زمین هــای با مطلوبیت فقیر، 5 درصــد در زمین های 

بســیار بــد و 17 درصــد در زمین-هایــی اســت کــه اصــًا برای کشــاورزی مناســب نیســتند.
کشــاورزی، مــورد اســتفاده قــرار  کشــور جهــت  گــزارش در حــال حاضــر همــه زمین هــای خیلــی خــوب   بــر اســاس نتایــج 
گرفته انــد و جــای جدیــدی بــرای توســعه کشــاورزی باقــی نمانده اســت. در ایــن شــرایط، باید مراقب توســعه شــهری بود اما 
متأســفانه در شــمال کشــور در مناطقــی کــه جهــت توســعه کشــاورزی مناســب اســت، شــاهد تغییــر کاربــری زمیــن و ســاخت 

کــه بــرای خــاک و امنیــت غذایــی کشــور واقعــًا فاجعــه اســت]24[. ویــا هســتیم 
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3-1( مقدمه
لـوده شـده به  لـوده باشـد منابـع آبـی، گیاهـان و موجـودات آبـزی آ گـر خـاک آ  تمـام دنیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه ا
دنبـال آن سـامت انسـان کـه مصـرف کننـده اسـت نیـز به خطر می افتد پس دیگر میـان آب و خاک نمی تـوان هیچ مرزی 
قائل شـد. بسـتر سـامت و زیرسـاخت های بشـری از خاک اسـت بنابراین اگر خاک سـالم باشد می توان به امنیت غذایی 
رسید. اینکه بدون سامت خاک و به بهانه تولید با استفاده بی رویه از سموم شیمیایی، خاک را از بین ببریم در تعریف 

توسـعه پایدار نمی گنجد.
 فرسـایش خـاک بـه سـرعت بـه یکـی از بزرگ تریـن مشـکات جهـان تبدیـل شده اسـت. طبـق تخمین هـا بیـش از هزار 
گـر فرسـایش بـا  میلیـون تـن خـاک آفریقـای جنوبـی هـر سـاله دچـار فرسـایش می شـود. کارشناسـان پیـش بینـی کرده انـد ا
میـزان فعلـی ادامـه پیـدا کنـد، محصـوالت کشـاورزی طـی 30 تـا 50 سـال آینـده بـه نصف کاهـش خواهد یافت. فرسـایش 
خـاک تنهـا در آفریقـا نیسـت بلکـه در سراسـر جهـان اتفـاق می افتـد، ایـن پدیـده Peak soil نامیـده می شـود. بـا توجـه بـه 
کشـاورزی در مقیـاس بـزرگ، قابلیـت انسـان بـرای تولیـد غـذا را در حـال حاضـر و در آینـده بـه خطـر  این کـه تکنیک هـای 
می انـدازد، بـدون تـاش جهـت بهبـود عملکردهـای مدیریـت خاک، مسـائل خاک بـه بحران هایی جبـران  ناپذیر تبدیل 

می شـود]25[.
 هنـوز سـرمایه گذاری در مدیریـت پایـدار خـاک در برخـی کشـورها ناشـناخته اسـت که باید تقویت شـود، ایـن موضوع و 



57

توسـعه پایـدار موضوعاتـی هسـتند کـه با امنیت غذایی هر کشـوری گـره خورده انـد]9[.
کشـور، رعایت الگوی صحیح مصرف منابع آب وخاک،   با توجه به توسـعه روزافزون اجتماعی، اقتصادی، صنعتی 
انرژی، توسـعه پایدار و توجه به محدودیت منابع آب و خاک ضروری اسـت و باید برنامه ها و راهبردهای محیط زیسـت 
گیـرد تـا از افزایـش بـروز عوامـل مخـرب محیـط  کار تصمیم گیـران و اقشـار جامعـه قـرار  جهـت خـروج از بحران هـا سـرلوحه 

زیسـت جلوگیری شود.
گاهـی عمومـی نسـبت بـه وضعیـت محیط زیسـت و بـه تبـع آن تخریـب و فرسـودگی شـدید خـاک، مهم تریـن   نبـود آ
گاهـی  نگرانـی نسـبت بـه تخریـب محیط زیسـت در ایـران اسـت. خـاک بسـتر حیـات اسـت امـا بـه خاطـر نبـود فرهنـگ و آ

محیـط زیسـتی  نابـودی خـاک و فرسـایش آن در ایـران چندیـن برابـر متوسـط جهانـی اسـت.

3-2( چالش های جدی خاک در محیط زیست  ایران
کــه ازدســت رفتن  ک از تهدیدهــای جــدی محیــط زیســت ایــران اســت  لودگــی، فرســایش، فرونشســت و قاچــاق خــا  آ
کشــور و منابــع خــاک تحــت  کشــور را در پــی دارد. طــی ســال های 1392-1383 اراضــی  آب و خــاک، امنیــت و وابســتگی 
گــوار از جمله  لودگــی دچــار آســیب های شــدید شــدند کــه باعــث بــروز پدیده هایــی نا تأثیــر دو عامــل بســیار مهــم فرســایش و آ
لودگــی محصــوالت غذایــی بــه ســموم و فرســایش  کشــت شــدن اراضــی، آ ســیاب های ســهمگین، شورشــدن و غیــر قابــل 
اســت. فرســایش خــاک در ایــران از رونــد افزایشــی برخــوردار بوده اســت. بــر اســاس تخمین هــای پژوهشــگران ســاالنه 
کــه متوســط 700 ســال زمــان الزم اســت تــا  ک 4/3 میلیــارد تــن از ســطح اراضــی کشــور اســت. در حالــی  میــزان هدررفــت خــا

گیاهــان را داشته باشــد بــه وجــود آیــد]39[. کــه توانایــی پــرورش  کــی  ک زراعــی و یــا خا یــک ســانتی متر خــا
 وضعیت خاک در ایران بسیار نگران کننده است، تخریب نظام هیدروشناختی زمین در قالب فعالیت های مخربی 
چون سدسازی بی رویه و خشکاندن دشت ها می تواند عامل اصلی فرسایش خاک در ایران به شمار آید. خاک، موضوعی 
لودگی  است در کنار دیگر مسائل محیط زیست که نشان می دهد وقتی در ایران صحبت از محیط زیست می شود، فقط آ

ح نیست، بلکه صحبت، در خطر بودن آینده کشور است. و تنش در زیست بوم های طبیعی یا انسانی مطر
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 طبــق آمارهــای به دســت آمــده ســاالنه 2/5 میلیــارد تــن خــاک بــر اثــر فرســایش در کشــور از بین مــی رود کــه از این میزان 
ســاالنه بیــش از 100 هــزار هکتــار مراتــع در حــال تخریــب اســت و بیــش از 400 هــزار هکتــار در معــرض نابودی قــرار دارد. میزان 
کشــور  کاهــش اســت، حــدود 8 میلیــون هکتــار زمیــن قابــل کشــت آبــی در  کشــاورزی بــه طــور مــداوم در حــال  ســرانه زمیــن 

وجــود دارد کــه بــر اثــر تخریــب و مســایلی ماننــد خشک ســالی و افزایــش شــوری روز بــه روز در حــال کــم شــدن اســت]9[.
کــود در محصــوالت غذایــی مــورد پایــش و ســنجش قــرار   بــر اســاس قانــون، از ســال 1346 میــزان باقی مانــده ســم و 
می گرفــت و مصــرف آن کاهــش داشــت امــا ایــن روزهــا بــه ســم و کــود یارانــه نیــز اختصــاص داده می شــود. تمــام خاک هــای 
کشــور بــه لحــاظ مــواد غذایــی، بســیار  کــود، خــاک  لوده انــد، ضمــن این کــه بــه رغــم اســتفاده بســیار زیــاد از  اطــراف تهــران آ

فقیــر و شــوری آن نیــز در حــال افزایــش اســت.
گر   طبــق منابــع رســمی متعــدد ایــران رتبــه نخســت فرســایش خــاک در جهــان را دارد و ایــن میــزان بــه حــدی اســت کــه ا
کمــاکان  کاهــش دهــد، بــاز ایــران  کنونــی  گیــرد تــا ایــن میــزان را بــه یک ســوم مقــدار  دولــت تمــام تــوش و توانــش را بــه کار 
کــه اغلــب بحرا ن هــای محیــط زیســت  در ایــران ریشــه در مدیریــت  رتبــه اول فرســایش خــاک در جهــان خواهــد بــود، چرا

کارآمــد منابــع دارد]26[. نا

3-2-1( فرسایش سه برابرخاک در ایران و علل آن
 خاک به رغم آن که بســتر باروری و رشــد اســت از جمله مباحث مغفول مانده طی ســال های گذشــته اســت. آمارهای 
کــه ایــران اولیــن کشــور جهــان از نظــر فرســایش خــاک اســت. فرســایش خــاک تأثیــرات بســیار  بین المللــی نشــان می دهنــد 

شــدیدی بــر امنیــت غذایــی، تولیــد ریزگردهــا، از بیــن رفتن پوشــش گیاهی و ظرفیت  زیســت پذیری کشــور دارد.
 ســالیانه وســعتی بالــغ بــر 400 هــزار هکتــار ارضــی حاصل خیــز کشــور دســت خوش فرســایش می شــوند. میــزان فرســایش 
کــه رشــد 31  ســاالنۀ خــاک از 19/7 تــن در هکتــار در ســال 1381 بــه 25/8 تــن در هکتــار در ســال 1390 افزایــش یافته اســت 
کشــور بــر  درصــدی را نشــان می دهــد. براســاس بررســی های انجــام شــده بــه طــور متوســط ســاالنه 4/3 میلیــارد تــن خــاک 

ک در ایــران حــدود 3 برابــر متوســط آسیاســت. اثــر فرســایش از دســت مــی رود و میــزان فرســایش خــا
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 میزان فرسایش خاک یکی از شاخص های اصلی در میزان بیابان زایی است، میزان فرسایش خاک در ایران 20 برابر 
خ ساالنه فرسایش خاک در ایران تا 33 تن در هکتار گزارش  متوسط جهانی و سه برابر متوسط آسیاست. منابع رسمی، نر
ک فرسایش می یابد، ما یک تنه و به تنهایی چیزی  شده که 5 تا 6 برابر حد مجاز است. در ایران ساالنه 2 میلیارد تن خا

معادل 7/7 درصد فرسایش جهانی را تشکیل می دهیم و این رقم باالترین رقم فرسایش خاک دنیا است]27[.
ک در جهــان قــرار دارد، می تــوان آمــار ایــن بــای مصیبت بــار را به شــکل   جــز آنکــه ایــران در رده نخســت فرســایش خــا
کــه ســاالنه از دســت مــی رود بــر کل مســاحت کشــور، می تــوان بــه ایــن نتیجــه  کــی  کــرد، بــا تقســیم حجــم خا دیگــری بازگــو 
کــه ایــن حجــم خــاک تقریبــا معــادل کل حجــم ســه  کوتاه تــر می شــود  کنــون ایــران ســاالنه دو میلی متــر  کــه هــم ا رســید 

کوچــک و ابوموســی اســت! جزیــره تنــب بــزرگ و 
 ایــران در ســال 2010 مقــام دوم در فرســایش خــاک را در دنیــا داشــت ولــی در عــرض یک ســال، در 2011 بــه مقــام اول 
رســید. طبــق گزارشــی کــه مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی ایــران در ســال 92 منتشــر کــرد، در ســه دهــه گذشــته 
گــزارش خــود خســارات  حــدود 30 درصــد بــه مســاحت بیابان هــای ایــران افــزوده شده اســت. بانــک جهانــی در جدیدتریــن 
ســالیانه تخریــب زمیــن در ایــران را 15 هــزار و 430 میلیــارد ریــال، معــادل 1/7 درصــد تولید ناخالص داخلی اعام کــرد]30[.



مدیریت منابع خاک

60

خ متوســط فرســایش خــاک در جهــان 5 تــا 6 تــن بــر هکتــار در ســال اســت، ایــن درحالــی اســت کــه ایــن رقــم در ایــران  نــر
16/7 تــن بــر هکتــار اســت. فرســایش خــاک از جملــه نگرانی هــای عمــده  در حــوزه محیــط  زیســت در قــرن حاضــر اســت. 
ک توســط عوامــل فرســاینده از بســتر اصلــی خــود جــدا شــده و توســط یکــی از  کــه در آن ذرات خــا فرســایش فرآینــدی اســت 
عوامــل انتقال دهنــده بــه مــکان دیگــری حمــل می شــود. در ایــن میــان، مقــدار کل بارندگــی و شــدت آن نیــز از دیگــر عوامل 

طبیعی فرســایش هســتند.
کیلومترمربع اســت که 11 درصد این وســعت تحت کشــاورزی،   ایران کشــوری با وســعت کل یک میلیون و 648 هزار 
گرفتــه اســت. از ســوی  50 درصــد چراگاه هــای دائمــی، 9 درصــد جنگل هــا و بیشــه زارها و 30 درصــد را اراضــی دیگــر در بــر 
دیگــر، متوســط بارندگــی در ایــران 240 میلی متــر اســت کــه کمتــر از یک ســوم متوســط بارندگــی جهــان اســت. طبــق گــزارش 
کشــاورزی  کل زمین هــا و 60 درصــد از خاک هــای  کشــاورزی ملــل متحــد )FAO(، حــدود 36 درصــد از  ســازمان خواربــار و 
در ایــران در معــرض فرســایش هســتند. در ایــن میــان، عمده تریــن دلیــل فرســایش شــدید خــاک در ایــران، از بیــن رفتــن 
پوشــش گیاهــی اســت. ایــن مســأله در مــورد مراتــع و بســیاری از اراضــی جنگلی ســواحل دریای خــزر صادق اســت. می توان 
کــم دام در آنهــا 2 تــا 6 برابــر  کــه ترا گفــت تقریبــًا در تمــام مراتــع، چــرای بی رویــه موجــب فرســایش خــاک شده اســت طــوری 

ظرفیــت چــرای موجــود اســت. ایــن درحالــی اســت کــه خــاک بــرای احیــای مجــدد بــه زمــان طوالنــی نیــاز دارد]31[.
ــر تشــدیدی« پیــدا  ــا یکدیگــر »اث کنــون در ایــران »بحــران فرســایش خــاک« و بحــران آب ب کــه ا  واقعیــت ایــن اســت 
کرده انــد. به عنــوان مثــال بحــران آب باعــث مهاجــرت می شــود و خالــی مانــدن مناطــق حســاس بــه بیابان زایــی، خــود 
بیابانــی شــدن را تشــدید می کنــد، از طــرف دیگــر بیابانــی شــدن باعــث فرســایش خــاک و انباشــت رســوب پشــت ســدها 
کاهــش می دهــد. بخــش زیــادی از همــان  گاهــی بــه 20 تــا 30 درصــد ظرفیــت واقعــی  می شــود و ظرفیــت ذخیــره ســدها را 
حــدآب ذخیــره شــده در اقلیــم ایــران در پشــت ســدها تبخیــر می شــود. فقــط در مــورد ســدهای خوزســتان ایــن رقــم 800 
میلیــون متــر مکعــب در ســال اســت، یعنــی چیــزی حــدود 30 درصــد ذخیــره پشــت ســد تبخیــر می شــود و بــه ایــن شــکل 

ــوند]27[. ــت می ش ــران آب تقوی ــاک و بح ــایش خ فرس
 بر اسـاس تحقیق انجام شـده توسـط مرکز تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی کشـور در سـی سـال گذشـته حدود 30 
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درصد به مسـاحت بیابان های ایران افزوده شـده که نشـانگر افزایش سـاالنه 1% به مسـاحت بیابان های کشـور اسـت. در 
حال حاضر، از 164 میلیون هکتار مساحت کشور، 32 میلیون هکتار در محدوده های بیابانی قرار دارند که از این میزان 
7 میلیـون و 400 هـزار هکتـار کانون هـای بحرانـی هسـتند. طبـق اعـام رئیـس سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیـزداری، 100 
میلیون هکتار از عرصه های کشـور به دلیل کاهش سـطح آب سـفره های زیرزمینی، شـور و قلیایی شـدن وکاهش پوشش 

گیاهـی در معـرض تبدیـل بـه بیابان  اسـت و سـاالنه حدود 100 هزار هکتار در کشـور بیابان زایی اتفـاق می افتد]30[.

نمودار )3-2( وضعیت منابع خاک کشور براساس مطالعات 50 ساله مؤسسه تحقیقات خاک و آب ]40[

نقشه )3-1( به »میزان حساسیت بیابان زایی« در جهان مربوط است. این نقشه آخرین گزارش »سرویس حفاظت از 
منابع طبیعی آمریکا« یکی از معتبرترین سازمان های مرتبط با کشاورزی و محیط زیست در دنیا یعنی »وزارت کشاورزی 
امریکا USDA« است. بر پایه این نقشه ایران در ِرنج باالترین میزان »حساسیت به بیابان زایی« در جهان قرار دارد]27[.
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نقشه )3-1( حساسیت به بیابان زایی مناطق جهان ]27[

 البته برخی از ایاالت امریکا، کشــورهای همســایه مانند افغانســتان، بخش هایی از چین و شــمال اســترالیا نیز در این 
میــزان قــرار دارنــد ولــی توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت که این فقط »حساســیت« اســت نه مقــدار فرســایش و تخریب.

کــه تنهــا 71.4 درصــد آن همــواره محصــول  کشــاورزی اســت   امــروزه در مجمــوع 31.13 درصــد از خــاک زمیــن، ویــژه 
گاه و کشــتزار کاربــرد دارد. آنچه که کارشناســان و محققان عرصه  می دهــد و حــدود 40 درصــد از خــاک زمیــن به عنــوان چرا
کــه عوامــل طبیعــی و تغییــرات زمین شناســی،  تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــر آن اشــتراک نظــر دارنــد ایــن اســت 
ــی و  ــل غیرطبیع ــد عوام ــیب را وارد می کن ــترین آس ــه بیش ک ــه  ــی آنچ ــد ول ک دارن ــا ــایش خ ــی در فرس ــد و طبیع کن ــدی  رون
ح هــای آبخیــزداری و  گیاهــی و در عیــن حــال عــدم اجــرای طر کــه بــا از بیــن رفتــن پوشــش  فعالیت هــای انســانی اســت 

کنتــرل شده اســت. آبخــوان داری غیرقابــل 
لودگی هــای محیــط زیســت،  گــرد و غبــار، آ  کاهــش تولیــد غــذا، ســیل و خشک ســالی، شــیوع برخــی بیماری هــا، ایجــاد 
کربــن از پیامدهــای فرســایش خــاک اســت. ایــن عارضــه در طــول تاریــخ باعــث اثــر بــر  کاهــش تثبیــت  تخریــب اراضــی، 
فرهنگ هــا و حتــی نابــودی تمدن هــا شده اســت. بــر همیــن اســاس همــواره کشــورهای جهــان هزینه هــای زیــادی را صرف 
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ح هــای حفاظــت خــاک و عملیــات پیشــگیرانه می کننــد. طر
ــا مســأله از  ــوان ب ک در ایــران را می ت ــاد اســت، موضــوع فرســایش خــا کشــور مــا بســیار زی ک در   میــزان فرســایش خــا
ک در  ک آغــاز و بــا تشــریح چگونگــی هــدر رفــت آب هــا بــه انجــام رســاند. امــروزه آثــار و عایــم فرســایش خــا دســت رفتــن خــا
کــه اغلــب دارای شــدت فوق العــاده ای اســت، در عیــن حــال میــزان بارندگــی در اغلــب  کشــور دیــده می شــود  کثــر مناطــق  ا
کثــر مناطــق  گیاهــی در ا کمبــود پوشــش  کــه در نتیجــه چنیــن وضعیتــی،  کنــش آن نامنظــم اســت  کــم و پرا نقــاط ایــران 
کشــور بــه چشــم می خــورد. میــزان بارندگــی در ایــران کمتــر از 30 درصــد متوســط جهــان اســت، در مناطــق کوهســتانی البرز 
ک  کــه اثــر ویــژه ای در افزایــش فرســایش خــا کــه مقــدار بارندگــی نســبتًا بیشــتر اســت، شــیب زمیــن زیــاد اســت  گــرس  و زا

دارد]28[.

نقشه )3-2( میزان فرسایش خاک در کشور ]30[
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ــتاها  ــا، روس ــنی، راه ه ــای ش ــده و تپه ه ــود آم ــادی بوج ــایش ب ــدید فرس ــای ش ــر باده ــور، در اث کش ــزی  ــق مرک  در مناط
ــه شــهرها شــده و  ــاری ب ــی باعــث مهاجــرت اجب ــی و مال ــر ضررهــای جان ــدازد و عــاوه ب ــه مخاطــره می ان و تأسیســات را ب

ــی آورد. ــار م ــری را بب ــکات دیگ مش
کویرهــای متعــدد، هم چنیــن مســأله  کوهســتانی بــودن، وجــود بیابــان و  کشــاورزی ایــران به علــت   ســطح زمین هــای 
گــر بــه ســرعت از شــدت آن  کمبــود آب بســیار محــدود اســت، بنابرایــن خطــر فرســایش در ایــن زمین هــا بســیار زیــاد اســت و ا
کاســته نشــود بحــران، شــدیدتر خواهــد شــد. از نظــر مرتــع، بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و نیــاز بیشــتر بــه مــواد پروتئینــی و 
گــر اســتفاده بی رویــه از مراتــع ادامــه یابــد، دیگــر امیــدی بــه تأمیــن غــذای  کــرد ا فرآورده هــای دامــی مــی  تــوان پیــش بینــی 

دام و تولیــد گوشــت وجــود نخواهــد داشــت.
کــه  کشــور بــا صــرف هزینه هــای هنگفــت احــداث شــده   در ســال های اخیــر ســدهای متعــددی در اغلــب مناطــق 
کاهــش  کاهــش حجــم مخــازن به شــدت  کنتــرل فرســایش، عمــر مفیــد ســدها بــه دلیــل رســوب گذاری و  درصــورت عــدم 
خواهــد یافــت. اجــرای عملیــات آبخیــزداری در هــر منطقــه می توانــد در حــد وســیعی موجــب بهبــود منابــع آب منطقه شــده 

و از تبعــات و مخاطــرات اقلیمــی اعــم از فرســایش خــاک، ســیل و بحــران آب بکاهــد]28[.
 ازنظــر محیــط زیســت  نیــز فرســایش و تخریــب اراضــی، حمــل مــواد شــیمیایی، تأثیــر ســوء بــر موجــودات زنــده، کاهــش 

گیاهــان و درنهایــت بیابان زائــی را به دنبــال دارد. ارزش آب، رشــد جلبک هــا و دیگــر 
 عــدم رعایــت تناســب اراضــی و کاربری هــا، عــدم مدیریــت صحیــح منابع و اســتفاده از اراضی، توســعه تخریــب اراضی، 
ــاال، ســاختار و وظایــف غلــط  ــر ب ــا توات ــروز ســیاب ها ب ک، عــدم توجــه بــه مســایل محیــط زیســتی ، ب افزایــش شــوری خــا
دســتگاه های اجرائــی و نبــود دســتگاه متولــی مدیریــت و اســتفاده از اراضــی از جملــه علــل فرســایش و تخریــب زمیــن بــه 

شــمار مــی رود.
گاهی بهره برداران و تفکر بهره برداری معیشــتی،  کمبود دســتورالعمل های فنی و اســتانداردها، پائین بودن ســطح آ  
عــدم اســتفاده از مشــارکت مــردم و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، فقــدان بانــک اطاعاتــی جامــع منابــع آب، خــاک 
گیاهــی، ضعــف در اجــرای قوانیــن، فقــدان ترویــج یافته هــای تحقیقاتــی، ضعــف در بومی ســازی تحقیقــات  و پوشــش 
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ک از دیگــر علــل فرســایش و تخریــب زمیــن اســت]28[. کمبــود نــوآوری در روش هــای حفاظــت خــا جهانــی و 
کامــًا از بیــن بــرد امــا می تــوان بــا رعایــت اصــول   فرســایش خــاک یــک پدیــده اجتنــاب ناپذیــر اســت و نمی تــوان آن را 
کافــی بــه فرســایش و  کــرد. آنچــه ســبب مغفــول مانــدن و عــدم توجــه  کنتــرل  علمــی مقــدار آن را در حــد فرســایش طبیعــی 

کوتــاه مــدت چنــدان چشــم گیر و محســوس نیســت. کــه تبعــات آن در  آثــار زیان بــار آن می شــود، ایــن اســت 
 بــرای جلوگیــری از آثــار ســوء فرســایش، ماننــد کاهــش محصول، از بین رفتن پوشــش گیاهی، عدم نفــوذ آب در خاک، 
کاهــش آب دهــی و خشک شــدن منابــع آب، بــروز ســیاب و ده هــا اثــر نامطلــوب دیگــر، بایــد طــوری از زمیــن بهره بــرداری 
ــا  کــه ب ــی  اســت  کمتــر از مقــدار خاک ســازی باشــد. ایــن در حال ــا میــزان فرســایش  ــا فرســایش ایجــاد نشــود و ی کــه ی شــود 
کمبــود آب و غــذا، اســتفاده های نامعقــول از طبیعــت بیش تــر شــده و بــا ترجیــح منافــع آنــی،  افزایــش جمعیــت و احســاس 
کــه طــی ســال های اخیــر زمین هــای آبــی بــه زمین هــای  کرده اســت  انهــدام منابــع طبیعــی قابل تجدیــد چنــان پیشــرفت 

کشــت تبدیــل شده اســت]28[. بایــر و مراتــع سرســبز بــه بیابان هــای خشــک و غیرقابــل 
گیاهــی اســت. ایــن مســأله در مــورد مراتــع و   عمده تریــن دلیــل فرســایش شــدید خــاک در ایــران، از بیــن  رفتــن پوشــش 
بســیاری از اراضــی جنگلــی و ســواحل دریاهــا در کشــور صــادق اســت. مـراتـــع بـخـــش مـهـــمی از پوشــش گیاهــی هســتند و از 
کــم دام در آنهــا  کلیــه مراتــع، مــورد چــرای بی رویــه بــوده و ترا بیــن بــردن آنهــا منجــر بــه فرســایش خــاک می شــود. تقریبــًا 
کــه بــه  2 تــا 6 برابــر ظرفیــت چــرای موجــود اســت. ورود دام بــه مراتــع در ســال 1392 بیــش از دو برابــر ظرفیــت مراتــع بــوده 
معنــای عــدم تــوازن دام و مرتــع اســت. تعــداد واحــد دامــی در مراتــع و جنگل هــا از ســال 1383 تــا 1392 از 86 میلیــون بــه 
کــه تقریبــًا از رشــد 27 درصــدی برخــوردار بوده اســت. هرچــه تعــداد دام هــا در ایــن  110 میلیــون واحــد دامــی افزایــش یافتــه 

اراضــی بیشــتر باشــد بایــد قیــد مراتــع و جنگل هــای بیشــتر در ســال های بعــد را زد.
کــه بیش تریــن آســیب را بــه ایــن عرصه هــا وارد می کننــد. چــرای  کشــور وجــود دارد   امــروزه 83 میلیــون دام در مراتــع 
کــم نیــز پــس از ضعیــف شــدن  گیاهــان مرتعــی نمی دهــد، چــرای متوالــی بــا فواصــل  زودرس فرصــت ذخیره ســازی بــه 
کشــاورزی جهــت کشــت دیــم نیــز موجــب تخریــب مراتــع  مرتــع، آن را نابــود می ســازد. به عــاوه، تبدیــل مراتــع بــه اراضــی 

می شــود.
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 ضعیــف شــدن خــاک و بــه دنبــال آن از بیــن رفتــن جنگل هــا و مراتــع، موجــب می شــود آب هــای حاصــل از بارندگــی 
کشــاورزی ســهم داشــته باشــند، به صــورت جریان هــای ســطحی شــدید باعــث  بــه جــای اینکــه در بــاال بــردن تولیــدات 
کشــورهای دنیــا، خطــرات فرســایش روز بــه روز افزایــش می یابــد. از  شسته شــدن خــاک و لغــزش  زمیــن شــود. در بیشــتر 
عوامــل طبیعــی، رژیــم بارندگــی و حساســیت خــاک بــه فرســایش و از عوامــل انســانی علــل اجتماعــی و اقتصــادی در تمــام 

دنیــا در باالبــردن شــدت فرســایش نقــش بســیار مهمــی دارنــد.

کشــور و نیــز از مهم تریــن ســامانه های حیــات وحــش بــه شــمار می آیــد.  جنــگل از مهم تریــن ثروت هــای طبیعــی هــر 
ــه هــوا و  ــره زمیــن، توقــف ســیل ها، تصفی ک ــرم شــدن  گ ــش شــدت  کاه ــاک شــده، موجــب  ــایش خ ــع فرس ــا مان جنگل ه
تأمیــن بســیاری از مــواد غذایــی مــورد نیــاز انســان ها هســتند. بــا ایــن وجــود انســان ها بــا اهــداف مختلــف در حــال نابــودی 
جنگل هــا هســتند. بیــن ســال های 1990 تــا 2015، جهــان 129 میلیــون هکتــار از جنگل هــای خــود یعنی وســعتی بــه اندازه 

کشــور آفریقــا جنوبــی را از دســت داده و بــه نظــر مــی رســد ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد.
 حــدود 7 درصــد مســاحت ایــران یعنــی 10 میلیــون هکتــار از مســاحت ایــران را جنگل هــا تشــکیل می دهنــد. ایــن 
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جنگل هــا در مناطــق مختلفــی از ایــران وجــود دارد، امــا جنگل هــای زاگرســی بــا 6 میلیون هکتار مســاحت بیشــترین ســهم 
را در ایــن آمــار دارنــد. ســرانه جنــگل در ایــران بــرای هــر نفــر 0/2 هکتــار اســت در حالی کــه میانگیــن جهانــی این مقــدار حدود 
0/7 هکتــار اســت. جنگل هــای خــزری و هیرکانــی بــه عنــوان میــراث جهانــی ثبــت شــده اند ولــی نیمــی از آن هــا در 40 ســال 
گــرس نیــز در معــرض نابــودی قــرار گرفته انــد در حالی کــه به عنــوان منبــع  گذشــته از دســت رفته اســت، جنگل هــای بلــوط زا

ذخیــره حفــظ منابــع آبــی بــه شــمار می رونــد.
گــر نابــودی جنگل هــای ایــران بــا رونــد فعلــی ادامــه یابــد، در 30  بســیاری از صاحــب نظــران ایــن حــوزه هــم معتقدنــد ا
ســال آینده در کشــور جنگلی باقی نخواهد ماند. در 10 ســال 1392-1383 بهره برداری بی رویه از جنگل و جنگل تراشــی 
بــه منظــور تصاحــب اراضــی و تبدیــل آن بــه اراضــی کشــاورزی و ویاســازی، احــداث جــاده و راه هــای دسترســی و ... اتفــاق 
افتاده اســت. بــه طــوری کــه مســاحت جنگل هــای طبیعــی از 14/2 میلیــون هکتار در ســال 1383 بــه 13/3 میلیون هکتار 
ــده  ــبب ش ــال های 92-83 س ــی س ــور ط کش ــی  ــای جنگل ــدی پهنه ه ــا 7 درص ــش 6 ت کاه ــت.  ــال 1392 رسیده اس در س
ســهم هــر ایرانــی از اراضــی جنگلــی، 0/17 هکتــار باشــد کــه بــا مقایســه ایــن رقــم با توجــه به ســرانه جهانی جنگل کــه 0/62 

هکتــار اســت نشــانگر فقــر و کمبــود شــدید ایــران در ایــن زمینه اســت]39[.
گیاهــی اســت طوری کــه ســاالنه بــا از   رونــد رو بــه افزایــش ســیل های ســال های اخیــر بیانگــر تغییــرات وســیع پوشــش 

دســت دادن 130 هــزار هکتــار از مراتــع، بــه ســطح بیابان هــا افــزوده می شــود.
 عوامــل متعــددی هم چــون عــدم توجــه بــه ارزش هــای زیســت محیطــی و تنــوع زیســتی، عــدم ســاماندهی صحیــح 
کم بــازده، بهره بــرداری  کــز جمعیتــی و مشــاغل داخــل و حاشــیه جنگل هــا، بهره بــرداری بی رویــه و غیراصولــی و  مرا
ــع ارزشــمند شــمرد. براســاس مســتندات دومیــن  ــر در تخریــب وســیع ایــن مناب ــوان مــوارد مؤث غیرمجــاز و قاچــاق را می ت
کشــور از حــدود  گذشــته، ســطح جنگل هــای  گــزارش وضعیــت محیــط  زیســت ایــران، طبــق برآوردهــا در مــدت چنــد دهــه 
کاهــش یافتــه  کشــور نیــز از حــدود 3/4 بــه 1/8 میلیــون هکتــار  18 بــه 12/4 میلیــون هکتــار و ســطح جنگل هــای شــمال 

اســت]39[.
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نمودار )3-3( روند کاهشی مساحت جنگل های ایران ]41[

گســترش  کشــت غــات بــا انگیــزه   یکــی دیگــر از نمونه هــای بــارز تخریــب خــاک، اســتفاده از جنگل هــای تنــک بــرای 
اراضــی و در ادامــه آن، برداشــتن موانــع ادوات کشــاورزی اســت. از ایــن رو، قطــع درختــان باعــث کاهــش پوشــش گیاهــی، 

ک در اثــر روان آب می شــود. جــاری شــدن آب در ســطح زمیــن و افزایــش هــدر رفتــن خــا
کوهســتانی اســت و  کشــوری  کشــت بــر روی اراضــی شــیب دار اســت. ایــران   از دیگــر عوامــل فرســایش آبــی در ایــران، 
کاهــش می یابــد، بنابرایــن وجــود روانــاب قطعــی  شــیب زمین هــا عمدتــًا بــاال اســت. بــا افزایــش شــیب مقــدار آب نفــوذی 
کــه منجــر بــه فرســایش می شــود. هم چنیــن در حوزه هــای فــات مرکــزی و مشــرق ایــران ســواحل دریــای عمــان و  اســت 
قســمت عمــده ای از ســواحل خلیــج فــارس کــه میــزان بارندگــی ســاالنه بســیار ناچیــز اســت فرســایش بــادی نیــز بیشــتر دیده 
کــه نمی تــوان فرســایش خــاک  مــی شــود. بــه هــر حــال آنچــه واقعیــت اســت این کــه آب و خــاک دو مقولــه درهــم تنیده انــد 

را از بحــران و هدررفت هــای آب، ســیاب ها و روان آب هــا جــدا دانســت]28[.
ــری اراضــی و  کارب گســترش بیابان زایــی از پیامدهــای محیــط زیســتی  تغییــر نادرســت  ــا   افزایــش میــزان فرســایش ی
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کــز دولتــی و  کارخانه هــای صنعتــی، مرا کاربــری اراضــی بــه ویاهــای مجلــل،  فــروش خــاک اســت. تغییــر غیرقانونــی 
ــع غذایــی دارد.  ــودی مناب ــه فرســایش شــدید خــاک، افزایــش ســیاب و ناب تفریحــی و جاده ســازی، پیامدهایــی از جمل
کــن دولتــی  درحــال حاضــر بیــش از 90 درصــد اراضــی ســاحلی حاشــیه دریــای خــزر تخریــب و بــه خانه هــای شــخصی و اما
کــه بــا ایــن  کشــور نیســت، شهرســتان دماونــد نیــز مدتــی اســت  تبدیــل شده اســت. ایــن مشــکل تنهــا مربــوط بــه شــمال 
کاربــری اراضــی اســتان تهــران در ایــن  کــه یکــی از بیشــترین تخلفــات تغییــر  مشــکل دســت   و پنجــه نــرم می کنــد به طــوری 

شــهر اتفــاق می افتــد]29[.
کیلومتــر ســاحل دریــای خــزر در ایــران به طــور عمــده بــا ساخت وســاز ویــا و   براســاس تحقیقــات رســمی، بیــش از 600 
ــاخت و  ــاحل خــزر در تصــرف س ــش از 96 درصــد س کنــون بی ــه هم ا ک ــای مســکونی تصــرف شده اســت  طــوری  مجتمع ه
ح هــادی و چــه غیر هــادی  کــه بیشــتر مســکونی بــوده چــه در قالــب طر کاربــری اراضــی بــا مجــوز ســاالنه  ســاز اســت. تغییــر 
کاربری هــای غیرقانونــی و بــدون مجــوز در  ســال 91، 68 هکتــار و در  ســال 92، 38 هکتــار  120 تــا 130 هکتــار اســت ولــی 
کــه بــه منظــور حفــظ  کاربــری اراضــی و باغــات بــه صراحــت در مــاده )1( قانــون اعــام شــده  بوده اســت. در قانــون حفــظ 
کاربــری اراضــی زارعــی و باغ هــا  کاربــری اراضــی زارعــی، باغ هــا، تــداوم و بهــره وری آنهــا از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون تغییــر 

ج از محــدوده قانونــی شــهرها و شــهرک ها  جــز در مــوارد ضــروری ممنــوع اســت. در خــار
ج وابســته می شــویم،  کاربــری هــر یــک هکتــار زمیــن کشــاورزی بــرای تأمیــن غــذای 20 نفــر بــه واردات از خــار  بــا تغییــر 
ایــن رونــد خــاف سیاســت های اباغــی اقتصــاد مقاومتــی و عناوینــی ماننــد حمایــت از تولیــد ملــی و تحــول در اقتصــاد بــا 
کاربــری هــر هکتــار از زمین هــای زراعــی، تولیــد اکســیژن ســاالنه مــورد  مدیریــت جهــادی اســت. هم چنیــن بــه ازای تغییــر 
گرفتــن فــروش خــاک یــا تغییــر  نیــاز 10 نفــر از دســت مــی رود و ایــن ســامت انســان را تهدیــد می کنــد. حتــی بــدون در نظــر 
کنــون ســرانه مــردم  خ نــداده، هــم ا کنیــم هیچ گونــه تخریبــی در ایــن حــوزه ر کاربــری اراضــی و این کــه فــرض  نادرســت 

کشــورهای توســعه یافتــه اســت]29[. ایــران از اراضــی زراعــی نصــف ســرانه 
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جدول )3- 1( کاهش سرانه اراضی کشاورزی در کشور [40]

ع و هم چنین تجاوز به  ک و شدت یافتن سیل، تبدیل و تغییر آبخیزها به مزار  از دیگر موارد تأثیرگذار بر فرسایش خا
حریم رودخانه ها است. ساخت و ساز و تبدیل اراضی به مراکز مسکونی با سطوح نفوذناپذیر یا با حداقل نفوذپذیری سبب 
ک می شود. روند رشد صدور پروانه های ساخت و ساز و مساحت زمین اختصاص یافته طی 10 سال  افزایش فرسایش خا
نشان از روند صعودی می دهد. طی 3 سال 1383 تا 86 تعداد پروانه های صادر شده و مساحت زمین اختصاص یافته به 
ساخت ساختمان به ترتیب 85 و 96 درصد افزایش داشته است. ساالنه حدود 10 تا 30 هزار هکتار از زمین های حاصل خیز 
که در سال های اخیر زمین خواری  کاربری و تخریب قرار می گیرند. نکته قابل توجه این است  کشور دست خوش تغییر 
کوه خواری، دریا خواری، ساخت روستاهای جعلی و جنگل خواری  شکل سنتی خود را از دست داده و در مواردی به 

تبدیل شده است]39[.
  خشک کردن و فروش زمین های زراعی با استفاده بی رویه از آب سدها، نابودی بخش کشاورزی را به  دنبال خواهد 
داشت. کمبود نقدینگی به علت سیاست های انقباضی دولت و ریسک باالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دریافت 
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کشاورزی است. این  کاربری و فروش زمین های  کان از طریق سرمایه گذاری در بانک ها از علل اصلی تغییر  سودهای 
یعنی روستاییان و صاحبان اراضی زراعی به دلیل شرایط دشوار اقتصادی مجبور به فروش زمین خود و درنهایت تغییر 

آن به واحد اقتصادی دیگری می شوند.
که  کشاورزی در دولت نهم و دهم بوده  کاالهای   درواقع عامل اصلی در پیدایش چنین وضعیتی واردات بی رویه 
به دنبال آن فروش کم تولیدات داخلی و عدم حمایت از محصوالت داخلی سبب شد تا کشاورزان انگیزه تولید خود را از 
دست داده و اقدام به فروش خاک زراعی یا زمین خود کنند. یکی از این عوارض منفی واردات در دوره های گذشته مسأله 
ع موجب  کوچک شدن مزار ک سیاه نشاند، هم چنین  کشور را به خا که تولیدکنندگان برنج در شمال  واردات برنج بود 
ک سرمایه ملی است و فروش یا صادرات آن به کشورهای دیگر  کاهش تولید در واحد سطح و عدم بازده اقتصادی شد. خا

حتی خرید و فروش آن داخل کشور صدمات جبران ناپذیری را به روند توسعه کشاورزی ایران وارد می کند]29[.
ک برداری، هم چنین عبور و مرور وسایط نقلیه راه سازی که در   فرسایش خاک ناشی از فعالیت های خاک ریزی و خا
طول اجرای پروژه ها در منطقه موردنظر اتفاق می افتد، باعث از بین رفتن اکوسیستم های طبیعی و آسیب پذیر و حساس 
شدن اکوسیستم به محرک های طبیعی و در بعضی موارد انقراض گونه ها شده و تأثیرات جبران ناپذیری بوجود می آورد. 
جاده سازی در جنگل ابر شاهرود، تاالب انزلی، پارک ملی جنگل گلستان، پارک ملی خجیر و سرخه حصار، آزاد راه تهران 
که در سال های اخیر محل مناقشه دوست داران محیط زیست  شمال و ده ها مورد مشابه دیگر از این قبیل موارد است 
کارشناسی  که به دالیل اکثرًا سودجویانه با دقت  ح هایی از این دست  کشور بوده است. اجرای طر و مسؤولین اجرایی 

نشده اند، نه تنها در بلند مدت ثمری نخواهند داشت، بلکه باعث ضرر و زیان ملی قابل توجهی خواهند شد]1[.
 بر اساس منابع ذکر شده، مقابله با فرسایش خاک به دلیل شدت مسأله و تأثیراتی که بر ظرفیت زیست پذیری کشور 

دارد و می تواند در آینده به تهدیدی برای امنیت غذایی و امنیت همه جانبه کشور تبدیل شود، باید در الویت قرار گیرد.

3-2-2( آلودگی خاک در ایران
ح  ــر اعــام مدیــرکل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت براســاس مطالعــات انجــام شــده در طــر  بناب
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کــه بــه  کشــور وجــود دارد  لــوده در خاک هــای  کشــور بیــش از صدهــا نقطــه آ تهیــه اطلــس آالینده هــای خــاک در 11 اســتان 
لــوده بــوده و محیــط زیســت و ســامت  آالینده هــای مختلــف از جملــه فلــزات ســنگین، آالینده هــای نفتــی، ســموم و ... آ
گزافــی را هــم طلــب می کنــد. ایــن  لودگی هــا عــاوه بــر زمــان طوالنــی هزینــه  کــه رفــع آ مــردم را بــه شــدت تهدیــد می کنــد 
کرمانشــاه، اصفهــان،  گلســتان، همــدان، قزویــن، زنجــان، بوشــهر، هرمــزگان،  اســتان ها شــامل آذر بایجــان شــرقی، 
ــاال،  ــی نفتــی ب لودگ ــات در اســتان های خوزســتان و بوشــهر آ ــاس ایــن مطالع ــر اس ــان رضــوی اســت. ب خوزســتان و خراس
لودگــی صنعتــی و همــدان و آذربایجــان شــرقی فلــزات ســنگین باالیــی نشــان داده شده اســت. مرکــز پژوهــش- اصفهــان آ
لــوده شــدن منابــع  کیفــی و آ کــه در چنــد ســال اخیــر جنبه هــای تغییــر  گــزارش خــود اعــام نموده اســت  هــای مجلــس در 

ک بســیار افزایــش یافتــه اســت]30[. خــا
 اســتفاده وســیع از کودهــا و آفت کش هــا از یک ســو و رهاســازی گســترده پســاب فاضاب هــای شــهری کــه بــه شــدت بــه 
انــواع مــواد شــیمیایی مضــر از جملــه شــوینده ها و امــاح مربــوط بــه فلــزات ســنگین آغشــته اســت، هم چنیــن فعالیت هــای 
بســیار گســترده صنعتــی و کشــاورزی کــه بــا تولیــد پســماند و پســاب های حــاوی مواد نفتــی و هیدروکربنی فلزات ســنگین و 
گســترده تر می کندکــه در نتیجــه ایــن مــواد آثــار نامطلــوب  انــواع آالینده هــا همــراه اســت، زمینه هــای تهدیــد منابــع خــاک را 

و مخربــی بــر محیــط زیســت و حیــات جانــوری و گیاهــی برجــا می گذارنــد.
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لودگی خاک در کشور عبارتند از: مهمترین منابع آ
• در حــال حاضــر به دلیــل تولیــد بیــش از حــد زبالــه، جمــع آوری غلــط و بازیافــت ناقــص زباله هــای خانگــی، صنعتــی، 
لودگی  بیمارســتانی، پســاب های صنعتی، فاضاب شــهری و نخاله های ســاختمانی و انباشــت زباله در حاشــیه شهرها با آ

لوده ســازی  خاک هــا محســوب می شــود]30[. شــدید خــاک و منابــع آب روبــه رو هســتیم. زبالــه یکــی از مهم تریــن منابــع آ
کاال نیســت، بلکــه مشــکل اصلــی از بیــن بــردن بقایــا و   در بســیاری از جوامــع، مشــکل اساســی تولیــد، توزیــع و مصــرف 
کشــور ها از  کــه بســیاری از  کــردن و ســوزاندن زباله  هــا از راهکار هایــی اســت  کاال هــای مصرفــی اســت. مدفــون  فضــوالت 
جملــه  ایــران مــورد اســتفاده اســت، امــا بهتریــن راه مقابلــه بــا زباله  هــا، جداســازی و بازیافــت آنهاســت تــا دوبــاره بــه رونــد 
ــی و  ــی  و فن ــاخت  های علم ــه زیرس ــاز ب ــت و نی ــاده ای نیس کار س ــت آن  ــه و بازیاف ــدد زبال ــری مج ــد. بهره گی ــد بازگردن تولی

فرهنگــی دارد.
لوده کنند. یکی از مهم تریـن و خطرناک ترین زباله های   زباله هـا می تواننـد بـا نفـوذ بـه داخـل زمین، منابع آبـی را نیز آ
لوده به بیماری هـای خطرناک،  شـهری، زباله هـای بیمارسـتانی اسـت کـه بخشـی از بافـت بدن یک بیمـار، سـوزن های آ
تیغ هـای جراحـی بیمـاران حـاوی بیماری ایدز و... قسـمتی از زباله هایی اسـت که از بیمارسـتان، همـراه با صدها هزار تن 

لوده می کند. زبالـه معمولـی دیگـر جمع آوری می شـود. دفن زباله های بیمارسـتانی آب های زیرزمینـی را آ
ک ســازمان حفاظت محیط زیســت، ســاالنه بیش از 16 میلیون تن زباله و پســماند   بنابر اعام مدیرکل دفتر آب و خا
عــادی و 60 میلیــون تــن نخالــه ســاختمانی ناشــی از فعالیت هــای عمرانی، ســاخت و ســازها و خاک برداری  در کشــور تولید 
می شــود. میانگیــن درصــد اجــزاء تشــکیل دهنــده زبالــه شــهری در کشــور بــه ترتیــب فلــزات 2/3، شیشــه 1/9، کاغــذ 7/2، 

پاســتیک 8/4، پارچــه 2/3، چــوب 1/2 و میــزان مــواد فســاد پذیــر 72/9 درصــد بوده اســت]30[.
کــه  ج می شــود  کربــن و 400 تــا 600 لیتــر شــیرابه خــار گلخانــه ای دی اکســید  گاز   از هــر تــن زبالــه، حــدود 400 متــر  مکعــب 
گلخانــه ای و 10 میلیــون متــر مربــع  گاز  آثــار نامطلوبــی بــر محیــط زیســت آب و خــاک دارد. ایرانی هــا ســالیانه، 50 هــزار تــن 
شــیرابه از زباله هــای تولیــدی خــود بــه وجــود می آورنــد. هم چنیــن انباشــته شــدن زباله  هــا در مخــازن و یــا جایگاه هــای 
موقــت نگهــداری و یــا انتشــار زباله هــا در ســطح شــهرها، مــکان خوبــی بــرای رشــد میکروب هــا و تولیــد و تکثیــر حشــرات 
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و جانــوران مــوذی ماننــد مــوش اســت، زیــرا زبالــه ســه عامــل رشــد و تکثیر ایــن جانــداران یعنــی مــواد غذایــی، رطوبــت و 
پناهــگاه را بــا خــود دارد]30[.

 امــروزه جمــع آوری، حمــل و یافتــن مــکان مناســبی بــرای دفــن زباله هــای شــهری بــه یکــی از چالش هــا و مشــکات 
کشــور تبدیــل شده اســت. صــرف هزینه هــای هنگفــت  ــران شــهری و شــهرداری های  ــج پیــش روی مدی اساســی و بغرن
کــه عمومــًا در حــدود یــک ســوم بودجــه شــهرداری هــا بــه آن  گونــه ای اســت  کشــور بــه  بــرای جمــع آوری و دفــع زبالــه در 
اختصــاص دارد. در تهــران روزانــه در حــدود 7500 تــن زبالــه خانگــی و حــدود 80 تــن پســماندهای بیمارســتانی تولیــد 
می شــودکه شــهرداری تهــران روزانــه یــک میلیــارد و 250 میلیــون تومــان بــرای جمــع آوری و دفــن زبالــه و پســماند ایــن شــهر 

هزینــه می کنــد]30[.
کشــور نیــز معضــل تولیــد و مدیریــت زبالــه بــه یــک بحــران حــل نشــدنی   در حــال حاضــر در بســیاری از نقــاط روســتایی 
گــرم  شــبیه اســت. آمارهــای مســئوالن نشــان می دهــد میــزان تولیــد ســرانه زبالــه هــر نفــر در روســتاهای ایــران بیــش از 500 
در روز اســت، در همیــن حــال براســاس نتایــج سرشــماری ســال 1390 کشــور، جمعیــت مناطــق روســتایی ایــران برابــر بــا 21 
کشــور  میلیــون و 446 هــزار و 781 نفــر بــوده اســت، ایــن بــه معنــای تولیــد روزانــه حــدود 11 هــزار تــن زبالــه در روســتاهای 

کــه بخــش عمــده ای از ایــن زباله هــا بــدون داشــتن شــرایط دفــع بهداشــتی در محیــط زیســت رهــا مــی شــود. اســت 
کشــورهای  ــه ایــن رقــم در  ک ــه تولیــد می شــود  ــرم زبال کیلوگ ــه ازای هــر تخــت بیمارســتانی در حــدود ســه  ــران ب  در ای
گفتنــی اســت، 20 تــا 30 درصــد زباله هــای هــر تخــت بیمارســتانی را پســماندهای  کیلوگــرم اســت.  کمتــر از یــک  پیشــرفته 
کشــور و 80 تــن زبالــه  عفونــی تشــکیل می دهــد. طبــق برآوردهــای انجــام شــده، حــدود 450 تــن پســماند پزشــکی در 
کــه در زمینــه ضدعفونــی، جمــع آوری و  کــه 25 درصــد آن زباله هــای عفونــی اســت  بیمارســتانی در تهــران تولیــد می شــود 

دفــع آنهــا مشــکات بســیاری وجــود دارد.
کشــور فاقــد سیســتم ضدعفونــی و امحــاء زباله هــای عفونــی  کثــر درمانگاه هــا در   هنــوز تعــدادی از بیمارســتان هــا و ا
هســتند و شــهرداری های نیــز فاقــد زیر ســاخت ها و تجهیــزات الزم بــرای جمــع آوری و دفــع زباله های بیمارســتانی و عفونی 
ــه دیگــری  کشــور، هــر یــک مســؤولیت را ب ــاز وزارتخانه هــای بهداشــت و  ــه نبــود اعتبــارات مــورد نی ــا توجــه ب هســتند و ب
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کــرده و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز تنهــا وظیفــه نظــارت را بــرای خــود قائــل اســت]30[. محــول 
گزینــه اســتفاده از زباله ســوز اســت، در  ــرای مدیریــت پســماند، تنهــا  ــز ب کوچک تریــن شــهرها نی  در شــرایط حاضــر در 
کــه ایــن روش اشــتباهی بــزرگ اســت زیــرا در حــوزه مدیریــت پســماند، نمی تــوان بــا اســتفاده از یــک روش ســایر  صورتــی 
کار بســیار  کــرد. شــهرداری ها تخلیــه زباله هــا در یــک محــل و صــرف ایجــاد ســلول دفــن بهداشــتی را  روش هــا را حــذف 
مهــم خــود در زمینــه مدیریــت پســماند ارزیابــی می کننــددر صورتی کــه نخســتین قــدم و اصــل اولیــه در مدیریــت پســماند، 
بازیافــت و بازچرخانــی اســت، زیــرا پســماند قابلیــت اســتفاده مجــدد دارد و از ایــن رو باید از تلفیــق روش های مختلف برای 

گرفــت. مدیریــت پســماند بهــره 
 یکــی از دالیــل عــدم توفیــق مدیریــت پســماند در کشــور عــدم ورود بخــش خصوصــی در ایــن مقوله به دلیــل ناهمواری 
مســیر اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ورود بخــش خصوصــی بــه مدیریت پســماند منجر بــه رقابــت در این زمینه می شــود. 
ســپردن امــوری کــه قابلیــت انجــام آن توســط بخــش خصوصــی وجــود دارد، بایــد در اولویــت محیــط زیســت کشــور باشــد و 

تنهــا در ایــن شــرایط می تــوان در مــورد اقتصــادی بــودن یــا نبــودن مدیریــت پســماند قضاوت کــرد]32[.
لــوده می کننــد و از ســوی دیگــر روغــن، براده هــای  • وســایط نقلیــه موتــوری از یــک ســو بــا تولیــد منواکســیدکربن هــوا را آ

کــه حــاوی آزبســت اســت، منابــع خــاک و محیط   زیســت را نابــود می کننــد. الســتیک و لنت هــای ترمــز آنهــا 
لودگی و دود کارخانه ها در شــهر های صنعتی  لودگــی خــاک باران هــای اســیدی اســت کــه در اثــر آ • یکــی دیگــر از مــوارد آ
کــه در  لودگــی محســوب می شــود، چــرا  لودگی هــای خــاک بدتریــن نــوع آ و پرجمعیــت ایجــاد می شــود. بــاران اســیدی در آ

لودگــی منابــع آب در حــد وســیع می شــود]30[. وهلــه اول باعــث از بین رفتــن پوشــش های جنگلــی و در وهلــه دوم باعــث آ
لودگــی آب هــای  کــه ایــن مســئله عــاوه بــر آ کارخانه هــا بــه رودخانه هــا ریختــه می شــود  کثــر شــهرها پســاب های  • در ا
لوده شــدن منابــع زیرزمینــی نیــز منجر می شــود. یکی از مشــکات فاضاب ها و پســماندهای  لودگــی خــاک بــه آ ســطحی و آ
کــه در  کادمیــوم، ســلنیوم و...  ک می شــود فلــزات ســنگین اســت. فلــزات ســنگین همچــون ســرب،  کــه وارد خــا صنعتــی 
ک بــوده و بــا ورود بــه چرخــه غذایــی زیان هــای جبران ناپذیــری را بــر  کلوئیدهــای خــاک ذخیــره می شــوند، بســیار خطرنــا

جــای می گذارنــد.
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کــه از مهم تریــن آالینده هــای صنعتــی می باشــند در خــاک نســبت بــه ســایر   مقاومــت و پایــداری عناصــر ســنگین 
لودگــی خــاک توســط فلــزات ســنگین تقریبــًا دائمــی اســت. فلــزات ســنگین شــامل ســرب،  آالینده هــا بســیار طوالنــی بــوده و آ
کــه اثــرات زیان بــار آنهــا بــر موجــودات زنــده و محیــط زیســت ثابــت شده اســت. بعضــی از  کادمیــوم، نقــره و جیــوه هســتند 
اثــرات زیان بــار فلــزات ســنگین شــامل: اختــال فعالیت هــای بیولوژیــک خــاک، اثــرات ســمی بــر گیاهــان و اثــرات زیان بار بر 

انســان در اثــر ورود بــه زنجیــره غذایــی اســت]30[. 
 پســماندهای صنایــع فلــزی، شــیمیایی، پتروشــیمی و معادن، ســاالنه حــدود 155 هزار تــن مــس، 121/5 هزارتن روی، 
کبالــت و   30/5 هــزار تــن جیــوه وارد خــاک می شــود. بــر اســاس  89 هــزار تــن ســرب، 12 هــزار تــن نیــکل، 765 هــزار تــن 
کشــور، تعــداد 255 واحــد صنعتــی بــه عنــوان منابــع انتشــارجیوه  آخریــن مطالعــات انجــام شــده در ســال 1387 در ســطح 
کــه شــامل صنایــع الکترونیــک، خــودرو ســازی ها، المــپ ســازی ها، صنایــع فلــزی و .... مــی باشــند،  شــناخته شده اســت 
لومینیــوم، 0/0016  بــه طــور مثــال هــر رایانــه رومیــزی دارای ٣٢ درصــد پاســتیک، نزدیــک بــه ٧ درصــد ســرب، 41 درصــد آ
درصــد طــا، ٢0 درصــد آهــن، ٠/189درصــد نقــره و مقادیــری فلــزات ســنگین و خطرناک ماننــد کادمیوم، جیوه و آرســنیک 
گفتــه می شــود بــرای ســاخت یــک مانیتــور ســاده عــاوه بــر مــواد اولیــهء مــورد نیــاز  اســت. طبــق یــک تحقیــق انجــام شــده 
کیلوگــرم مــواد شــیمیایی، 1500 لیتــر آب نیــاز اســت و بــا توجــه بــه ایــن مســأله بــه نظــر  کیلوگــرم ســوخت، 22  در حــدود 240 
کامپیوتــری می توانــد تــا حــد زیــادی صرفه جویــی در مصــرف مــواد طبیعــی باشــد. در  می رســد اســتفاده مجــدد از وســایل 
ج شــده وجــود دارد، عمــر مفیــد رایانه هــا در دنیــا 3 ســال اســت. زباله هــای  ایــران بیــش از 4 میلیــون رایانــه از دور خــار

الکترونیکــی ســومین منبــع بــزرگ تولیــد ســرب درزباله هــای جامــد شــهری اســت.
کشــورهای مختلــف را  کل زباله هــای جمــع آوری شــده در   اگر چــه زباله هــای الکترونیکــی تنهــا 2 درصــد از حجــم 
تشــکیل مــی دهــد امــا ایــن حجــم ناچیــز شــامل 70 درصــد زباله هــای حــاوی مــواد ســمی اســت. مانیتــور رایانــه بیــن ٤ تــا ٨ 
پونــد و یــک تلویزیــون رنگــی ٧٢ اینچــی بــه طــور متوســط ٨ پوند ســرب دارد که از جملــه زیان های آن، ایجاد آســیب های 
کــودکان اســت،CPU نیــز  شــامل مقادیــری جیــوه و کادمیــوم اســت. عنصــر ســمی از جملــه »کادمیــوم« عنصــری  مغــزی در 
ســرطان زا محســوب مــی شــود، »آرســنیک« می توانــد بــه مســمومیت-های شــدید یــا حتــی مــرگ منجــر شــود، »ســرب« 
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مشــکاتی هم چــون کنــد ذهنــی، کــم خونــی و مســمومیت بــه دنبــال دارد. »کــروم« می-توانــد زمینــه بــروز فشــار خــون باال، 
کنــد، »جیــوه« نیــز تأثیــر مخربــی بــر سیســتم  کبــدی و آســیب های مغــزی و عصبــی را فراهــم  کمبــود آهــن، بیماری هــای 
ــی  ــه وارد آمــدن صدمات ــا تغییــر در آنزیم هــا و ژن هــا، موجــب آســیب دیــدن سیســتم عصبــی از جمل ایمنــی بــدن دارد و ب
کشــورهای  بــه حــس چشــایی، بینایــی و المســه می شــود، همــه ایــن مــوارد موجــب شده اســت تــا نهادهــای مســؤول در 

کننــد]30[. مختلــف جهــان بــرای دفــع ایــن نــوع زباله هــا بــه صــورت جــدی اقــدام 
که به طور  ک را افزایش داده و میکروارگانیسم ها و حتی مولکول هایی  • وجود شوینده ها در فاضاب نفوذپذیری خا
ج الیه هـای متوالی و مختلف  معمـول نمی تواننـد از صافی هـای خـاک عبـور کننـد در حضـور شـوینده ها قادرنداز خلـل و فر

که در فاصله زیاد نسـبت به سـطح زمین قرار دارند. لودگی میکروبی آب هایی شـوند  کرده و موجب آ ک عبور  خا
بــا  ع  مــزار آبیــاری  نیــز  و  هورمون هــا  و  آنتی بیوتیک هــا  کشــاورزی،  کودهــای  و  ســموم  حــد  از  بیــش  اســتفاده   •
لودگــی خــاک اســت. ابتــا بــه ســرطان، بیماری هــای عصبــی و تنفســی  لــوده از عوامــل کشــاورزی مؤثــر در آ فاضاب هــای آ
و پوســتی از اثــرات درازمــدت اســتفاده از ســموم شــیمیایی و  آفت کش هــا بــر انســان اســت. ســموم شــیمیایی در خــاک نیــز 
لودگــی ایجــاد می کننــد. بــه دلیــل مقاومــت تعــدادی از آفــات به ویــژه حشــرات در مقابــل ســموم مصرفــی بــه  ناچــار یــا بایــد  آ
تعــداد سمپاشــی را افزایــش داد یــا غلظــت ســموم را بــاال بــرد. ایــن ســموم بــه راحتــی تجزیــه نشــده و ســالیان دراز در خــاک 
کــرده  کــم  ــا تغییــر در خــواص خــاک، نفوذپذیــری خــاک را نســبت بــه هــوا و آب  کودهــای شــیمیایی ب باقــی می ماننــد. 

وموجــب ســختی خاک هــا می شــوند]30[.
ــر روش  کشــور در محصــوالت باغــی و زراعــی مبتنــی ب  متأســفانه در حــال حاضــر حــدود 98 درصــد از نظــام تولیــد در 
گذشــته موجــب  کودهــای شــیمیایی در ســال های  اســتفاده از نهاده هــای شــیمیایی اســت. پرداخــت یارانــه بــه ســموم و 
 شــد تــا کشــاورزان رغبــت چندانــی بــه اســتفاده از ســایر روش هــای مبــارزه با آفــات، امراض و علف های هرز نداشــته باشــند. 
بررســی میــزان مصــرف ســموم شــیمیایی طــی 55 ســال گذشــته در کشــور نشــان می دهــد کــه به طــور میانگیــن 28038 تــن 
کیلوگــرم بــرای هــر نفــر توزیــع شــده  اســت. صــرف نظــر از  کیلوگــرم در هکتــار و 57  از انــواع ســموم شــیمیایی بــا ســرانه 1/35 
میــزان کل ســموم توزیــع شــده، ترکیــب ســموم مصرفــی نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، ترکیــب ســموم مصرفــی در 
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چ کــش و 48 درصــد علف کــش و از ســوی  کشــورهای توســعه یافتــه جهــان شــامل 17 درصــد حشــره کش، 35 درصــد قار
چ کــش و 15 درصد علف کش اســت]30[. دیگــر در کشــورهای درحــال توســعه شــامل 50 درصــد حشــره کش، 35 درصــد قــار
ــورهای  کش ــموم در  ــن س ــرف ای ــزان مص ــت، می ــط زیس ــامت و محی ــر س ــره کش ب ــموم حش ــوء س ــار س ــه آث ــه ب ــا توج  ب
توســعه یافتــه تفــاوت بســیار چشــمگیری بــا کشــورهای در حــال توســعه دارد، ایــن کشــورها بــا اســتفاده از ســایر روش هــای 
مبــارزه بــا آفــات هماننــد مبــارزه ی بیولوژیــک و کشــاورزی ارگانیــک همــراه بــا حفــظ محصــول، مصــرف ســموم علف کــش را 
کــود و ســم و جایگزینــی آن بــا ســایر  کاهــش داده انــد. البتــه ســال هــای اخیــر در کشــورما بــا اجــرای سیاســت مصــرف بهینــه 
روش هــای غیرشــیمیایی و بیولوژیــک، مصــرف ســموم تــا حــدی کاهــش داشــته امــا ایــن موضــوع هنــوز یکــی از نگرانــی هــا 

کشوراســت. و چالــش هــای ســامتی و محیــط زیســت در 
 اســتفاده بی رویــه از کودهــای شــیمیایی اگرچــه در کوتــاه مــدت ســبب تأمیــن مــواد مغــذی مــورد نیــاز اراضی کشــاورزی 
کیفیــت خــاک، افــت حاصل خیــزی و در  ــرداری بیــش از انــدازه می شــود، امــا در بلندمــدت باعــث از بیــن  رفتــن  و بهــره ب

نتیجــه فرســایش خــاک می شــود.
لودگی هــای نفتــی  لودگــی خــاک می شــود. آ • مــواد نفتــی و مشــتقات آن در اثــر حمل ونقــل یــا ذخیره ســازی  موجــب آ
لودگی خاک توســط  یــک پیامــد اجتنــاب ناپذیــر از افزایــش ســریع جمعیــت و فراینــد صنعتــی شــدن اســت کــه به دنبــال آن آ
مواد هیدروکربنه نفتی به شــکل وســیع در اطراف تأسیســات اکتشــاف و پاالیش و به شــکل موضعی در مســیرهای انتقال 

ک، در اطــراف پاالیشگاه هاســت]30[. لودگی هــا در منابــع خــا ایــن مــواد قابــل مشــاهده اســت. بیشــترین آ
  نشــت نفــت از لوله هــای انتقــال بــه دالیلــی ماننــد فرســودگی و شکســتگی لوله هــا، یکــی از مشــکات محیــط زیســت 
لودگی هــای ناشــی از نشــت نفــت لوله هــای انتقــال نفــت در جنــوب تهــران  اســتان های در مســیر انتقــال نفــت اســت. آ
لودگــی خــاک در کشــور اســت. عــاوه بــر انتشــار مســتقیم ایــن آالینده هــا، غبارهــای حاصــل از  یکــی از بارزتریــن نمونه هــای آ
گازهــای همــراه نفــت، طــی ســال های طوالنــی مــواد ســمی و مضــری بــه خــاک  منطقــه می افزایــد. هرچقــدر مــواد  ســوخت 

لودگــی آن مشــکل تر و هزینــه پاکســازی چندیــن برابــر خواهــد بــود. کننــد، رفــع آ ک نفــوذ  نفتــی بــه عمــق بیشــتری از خــا
• طبـق بـرآورد سـازمان ملـل متحـد، سـاالنه 300 تـا 500 میلیـون تـن مـواد زاید خطرناک در سراسـر جهان تولید می شـود 
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کشاورزی، خدماتی و حتی عمومی و خانگی مورد استفاده قرار  که در فعالیت های بشر در بخش های مختلف صنعتی، 
می گیرنـد. ایـن مـواد دارای قابلیـت اشـتعال، خورندگـی، واکنش پذیـری یـا سـمیت هسـتند و در صـورت تخلیـه در محیط 

لودگـی منابع آب و خاک می شـود که تبعـات جبران ناپذیـری را به همـراه دارد. زیسـت بـه دلیـل بـی توجهـی، منجـر بـه آ
کاخانجـات تولیـد محصـوالت فلـزی،  کارخانه هـای پتروشـیمی و تولیـد مـواد شـیمیایی،  گاز،   پاالیشـگاه های نفـت و 
کارخانه هـا، فعالیت-هـای نظامـی و مناطق جنگی، آزمایشـگاه های تجاری و یا آموزشـی و تحقیقاتـی و... نقاط بحرانی 
لودگـی خـاک در کشـور و از مهم تریـن منابـع تولیـد مـواد زایـد خطرناک می باشـند. برخـی از مواد زائد خطرنـاک عبارتند از: آ
 انــواع روغن هــای موتــور و اتومبیــل، روغن هــای صنعتــی، ضدیــخ و .... انــواع ســموم شــیمیایی شــامل آفت کش هــا، 
چ کــش هــا، علــف کش هــا و...، انــواع مــواد نگهدارنــده، انــواع رنگ هــا و حال هــا، انــواع جا دهنده هــا،  حشــره کش هــا، قار
ــل،  ــد ونی کلری ــزن،  ــر بن ــدار ))PCBS و POPS(( نظی ــا پای ــرار و ی ــی ف ل ــیمیایی آ ــواد ش ــواع م ــا، ان ک کننده ه ــوینده ها و پا ش
کلرواتیلــن، هیدروکربــن هــای حلقــوی معطــر و...، انــواع باتــری هــا، انــواع دماســنج هــا، ترموســتات های  کلروفــرم، تــری 
جیــوه ای، المپ هــای فلورســنت و... ، مــواد حــاوی ســرب، آرســنیک، کادمیــوم و جیــوه، انــواع مــواد اشــتعال زا و منفجــره، 

مــواد رادیــو اکتیــو]30[.
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لــی پایــدار )مــواد شــیمیایی خطرنــاک(، بر اســاس مفــاد و ضمیمه های  در ســال های اخیــر تولیــد و مصــرف  22 آالینــده آ
براســاس مفــاد و ضمیمه هــای  مــاده شــیمیایی خطرنــاک  اســتکهلم ممنــوع و هم چنیــن تجــارت 47  کنوانســیون 
کرایزوتایــل و  کنوانســیون روتــردام محــدود و ممنــوع شده اســت. واردات و تولیــد و مصــرف نوعــی از آزبســت )آزبســت 
کــه هنــوز وارد ضمیمــه 3 کنوانســیون روتــردام نشده اســت نیــز بــر اســاس مصوبــه دولــت از ســال 1391  کاالهــای دارای آن( 
ممنــوع شده اســت. در زمینــه حــذف و جایگزینــی جیــوه و ترکیبــات آن در بعضــی از بخش هــای صنعتی، مفاد کنوانســیون 

کمیســیون های مجلــس شــورای اســامی در حــال پیگیــری اســت]34[. مینــا ماتــا نیــز در دولــت مصــوب شــده و در 
کلــی معــادن چــه بــه صــورت  کاری نیــز در ایــران بــه نوبــه خــود یکــی از عوامــل تخریــب خــاک اســت. بــه طــور  • معــدن 
کــه مــواد معدنــی  گذارنــد. در صورتــی  رو بــاز و چــه زیرزمینــی در مراحــل مختلــف آثــار و تبعــات منفــی بــر خــاک بــه جــا مــی 
گرفتــن  ک باشــد، عمــًا انباشــتن باطله هــا در یــک محــل و قــرار  حــاوی فلــزات ســنگین یــا ســایر عناصــر زیــان آور بــرای خــا
آنهــا در معــرض بارندگــی نفــوذ آب و احتمــااًل فرســایش های آبــی و بــادی آثــار منفــی را بــه ســطح و عمــق بیشــتری از خــاک 
کاوی در حــال افزایــش اســت از ایــن رو ارزیابی هــای زیســت  گســترش می دهــد. آمــار نشــان می دهــد فعالیت هــای معــدن 
کشــورهای توســعه یافتــه  محیطــی و اجــرای برنامه هایــی بــه منظــور احیــای اراضــی تخریــب شــده بســیار ضــروری اســت. 
کــه اســتفاده از تجربیــات آنهــا در احیــای زمین هــای معــدن  بــه دســتاوردهای ارزشــمندی در ایــن راســتا دســت یافته انــد 

کاوی شــده ایــران نیــز مؤثــر اســت]30[.

3-2-2-1( آلودگی 6 هزار هکتار از خاک تهران▪▪
لودگی هوا، انقراض گونه ها و نابودی تنوع زیســتی   کشــور مــا ایــران در حالــی بــا بحران هــای بزرگی چون بحــران آب، آ
دســت و پنجــه نــرم می کنــد کــه در شــاخص خــاک نیــز وضعیــت مناســبی نــدارد. بــر اســاس اعام ســازمان جنگل هــا و مراتع 
کشــورمان  خ متوســط فرســایش خــاک در ایــران بیــن 15 تــا 40 تــن در هکتــار اســت و ارزشــمندترین منابــع خــاک  کشــور نــر
طــی چندیــن دهــه بــه دلیــل بهره کشــی ســودجویانه و منفعــت طلبانــه مطلــق از طبیعــت در معــرض انــواع فرســایش بــادی 
لودگی هــا در امــان  گزنــد آ کــه از خــاک مرغــوب باقــی مانــده از  گرفتــه و از بیــن مــی رود. در همیــن حــال هــر آنچــه  و آبــی قــرار 
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لودگی هــا گاه تــا اعمــاق زمیــن موجبــات از بیــن رفتــن خــاک را فراهــم کرده انــد. کــه ایــن آ نیســت بــه طــوری 
کمبــود آب، موضــوع بحــران خــاک در تهــران مــورد  لودگــی هــوا و   متأســفانه بــا توجــه بــه تمرکــز بــر موضوعــات آ
لودگــی آب و هــوا مغفــول واقــع شــده امــا واقعیــت ایــن اســت کــه  لودگــی خــاک زیــر ســایه آ بی توجهــی قــرار گرفتــه و در واقــع آ
کشــاورزی جنــوب تهــران بــا فاضــاب،  کننــده ای اســت. آبیــاری زمین هــای  لودگــی خــاک تهــران، مســأله بســیار نگــران  آ
لودگــی ناشــی از  لودگی هــای ناشــی از پاالیشــگاه تهــران در منطقــه درســون آبــاد و اســماعیل آبــاد و آ پســماندهای نفتــی و آ
دفــن روزانــه بیــش از 8000 تــن پســماند شــهری در مرکــز دفــن زبالــه کهریــزک، مهم تریــن دالیــل از بیــن رفتــن خــاک تهــران 

کــه چندیــن ســال اســت ایــن معضــات هم چنــان وجــود دارد]35[. در بخش هــای جنوبــی پایتخــت اســت 
 وجــود آالینده هــای زیان بــار هم چــون فلــزات ســنگین در محیــط زیســت به ویــژه خــاک از جملــه آثــار توســعه بی رویــه 
شــهرها و دخالــت نابخردانــه در طبیعــت اســت، ایــن موضــوع باعــث از بیــن رفتن خــاک و هم چنین کاهــش کیفیت خاک 

می شــود و متأســفانه تهــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
لودگــی خــاک تهــران نقــش دارندکــه عبارتنــد از: صنایــع آالینــده کوچــک و بزرگــی کــه در   حداقــل هفــت منبــع عمــده در آ
کنــده شــده اند، وجــود شــریان های فرســوده نفــت و گازوئیــل و مخــازن ذخیــره آنهــا، جایگاه هــای عرضــه  اطــراف تهــران پرا
کشــاورزی جنــوب  کهریــزک، اراضــی  ســوخت دارای منابــع فرســوده، پاالیشــگاه یــک و دو نفــت تهــران، مرکــز دفــن زبالــه 

تهــران و ریــزش باران هــای اســیدی]35[.
لــوده کرده   پاالیشــگاه 1 و 2 نفــت تهــران، زمینــی بــه وســعت 4 تــا 5 هــزار هکتــار از خــاک جنــوب تهــران را بــه مواد نفتی آ
و باعــث خالــی شــدن محــدوده ای وســیع از ســکنه شــده، ایــن پاالیشــگاه نــه تنهــا خــاک، بلکــه چاه هــای آب ایــن منطقه را 
که ســبب محرومیت از آب ســالم بیش از 10 هزار نفر از ســاکنان روســتاهای  کرده  نیز به مواد نفتی و مشــتقات آن آغشــته 
درســون آبــاد و اســماعیل آبــاد شــهر ری در همســایگی پاالیشــگاه تهــران از 15 ســال پیــش شده اســت. آب چاه هــای ایــن 
کبریــت شــعله ور شــده و می ســوزد؛ امــا نــه تنهــا از آن زمــان  کــه بــا افروختــن  لــوده بــه مــواد نفتــی اســت  روســتاها بــه قــدری آ
لودگــی انجــام نشــده بلکه تنها چنــد خط لولــه آب از داخل پاالیشــگاه به بیرون  کنــون اقــدام مناســبی بــرای جلوگیــری از آ تا

از محوطــه کشــیده شــده کــه ســاکنان می تواننــد از آب شــرب ســالم بهره منــد شــوند.
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لــوده کرده  لودگــی خــاک مربــوط بــه مرکــز دفــن زبالــه کهریــزک اســت که خــاک را تا عمــق 100 متری زمین آ  شــدیدترین آ
و زمینــی بــه وســعت 800 هکتــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ضمــن اینکــه وضعیــت مرکــز دفــن زبالــه کهریــزک طــی دو 

لــوده اســت]35[. ســه ســال اخیــر بهبــود قابــل ماحظــه ای یافتــه اســت، امــا چاه هــای آب منطقــه تا شــعاع 4 کیلومتری آ
ــا نهــر  کــه ب ــا 4 هــزار هکتــار را بــه خــود اختصــاص داده انــد  کشــاورزی جنــوب تهــران، زمینــی بــه وســعت 2 ت  اراضــی 
کشــاورزی منطقــه  فیروزآبــاد آبیــاری می شــوند، میــزان بــاالی فلــزات ســنگین موجــود در ایــن نهــر و آبیــاری محصــوالت 
ــه زنجیــره غذایــی شــهروندان  کشــاورزی اراضــی جنــوب و ورود آنهــا ب ــزات در محصــوالت  ــا ایــن آب، باعــث تجمــع فل ب
کــه ایــن امــر موجــب افزایــش میــزان ســرب موجــود در ایــن منطقــه تــا 8 برابــر و نیــکل تــا 4 برابــر حــد مجــاز شــده  می شــوند 

اســت]35[.

3-2-3( فرونشست خاک در کشور
کشــور در حــوزه خــاک، زمین لغزش هــای ناشــی از فرونشســت ســطح آب زیرزمینــی  از دیگــر مشــکات محیــط زیســت 
کشــور  کثــر دشــت ها بــه دلیــل برداشــت بی رویــه آب اســت. از ســال 1385 تاکنــون 300 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در  در ا
کــه بــدون شــک ایــن اتفــاق بــر  کشــور غــارت می شــود  حفــاری شده اســت و بــه ایــن ترتیــب 20 میلیــارد مترمکعــب از آب 
ک بحــث زیربنایــی دارد، بــا هــدر رفــت خــاک، آب هــم دچــار مشــکل خواهــد شــد. در  ایــن میــان، در  خــاک تأثیــر دارد. خــا
ایــران پهنــاور، خــاک مناســب جهــت کشــت محصــول محــدود اســت، ایــن در حالــی اســت کــه زمین هــای موجود نیــز توان 
تولیــد  محصــول بیشــتر را ندارنــد. از 169 میلیــون هکتــار مســاحت کشــور، 90 میلیــون هکتــار آن فاقــد خــاک مناســب و 51 
کــه بــه دلیــل محدودیــت منابــع آب و دیگــر مشــکات فقــط 18/5 میلیــون هکتــار از آن  میلیــون هکتــار قابــل کشــت اســت 

کشــت قــرار دارد]31[. در چرخــه 
خ  کشــور در حــال ر کــه در حــال حاضــر در اغلــب دشــت های  کشــور یــک موضــوع ملــی و اتفاقــی اســت   فرونشســت در 
ــار آمــده مــورد توجــه قــرار  دادن اســت و بــه لحــاظ پدیــد آمــدن در برخــی مناطــق شــهری و آســیب ها و خســارت های به ب
ــا شــروع خشک ســالی از یک ســو و برداشــت آب هــای  کــه از ســال ها پیــش موضــوع فرونشســت ب ــی  گرفتــه اســت، در حال
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زیرزمینــی از ســوی دیگــر تشــدید شــده بــود.
 دلیــل اصلــی فرونشســت در اغلــب پهنه هــای کشــور و در دشــت های شــناخته شــده ای چون دشــت اصفهــان، قزوین، 
تبریــز، رفســنجان و بســیاری از نقــاط دیگــر، افــت ســطح ایســتابی اســت. ایــن افــت بــه دو دلیــل مشــخص اســت، اول 
کــه هیچ گونــه مدیریتــی در  کمبــود بارندگی هــا بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی، دوم برداشــت بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی 
ــان  کارشناس ــد.  ــروز می کن ــر ب ــال حاض ــته در ح گذش ــت  ــوء مدیری ــوارض س ــده و ع ــام نش ــر روی آن انج ــل ب ــال های قب س
معتقدنــد عمــده مصــرف آب کشــور در حــوزه کشــاورزی اســت و تنهــا 4 درصــد آب بــه صــورت شــرب مصرف  شــده و مقداری 

کارخانه هــا و تأسیســات می شــود]36[. نیــز صــرف تأمیــن آب صنعتــی 
گــر فرونشســت ها ریشــه یابی شــود، دلیــل اصلــی آن برداشــت هــای بــی رویــه از منابــع زیرزمینــی آب و جایــه جایــی   ا
کشــور جلوگیــری شــود. فرونشســت ها در  صفحــات زمینــی اســتکه بایــد بــا مدیریتــی جــدی، از افزایــش ایــن مخاطــره در 
خ دادن اســت و از همــه مهم تــر این کــه میــزان نشســت زمین هــای  تهــران و اراضــی جنــوب و جنوب غربــی آن در حــال ر
گــر فرونشســت ها  گــزارش ســازمان زمین شناســی، میــزان ا کشــور بیشــتر اســت. طبــق  کل  اطــراف تهــران نســبت بــه 
کــه بایــد بــا یــک مدیریــت جــدی، از افزایــش  ریشــه یابی شــود، دلیــل اصلــی آن مصــرف بــاالی آب هــای زیرزمینــی اســت 

کنیــم. کشــور جلوگیــری  ایــن مخاطــره در 
ــر این کــه  خ دادن اســت و از همــه مهم ت  فرونشســت ها در خــود تهــران و اراضــی جنــوب و جنوب غربــی آن در حــال ر
میــزان نشســت زمین هــای اطــراف تهــران نســبت بــه کل کشــور بیشــتر اســت. طبــق گــزارش ســازمان زمین شناســی، میزان 
ــه از  ک ــت  ــانتی متر اس ــی آن، 36 س ــوب غرب ــی و جن ــت های غرب ــران و دش ــق ته ــی از مناط ــن در برخ ــاالنه زمی ــت س نشس

کل دنیــا بیشــتر اســت و تهــران رکــورددار باالتریــن فرونشســت اســت]36[. میــزان نشســت در 
 اتحادیــه اروپــا نشســت 4 میلی متــر در ســال زمیــن را شــرایط بحرانــی می دانــد امــا در ایــران زمیــن ســاالنه 36 ســانتی متر 
ــی اســت، در واقــع یــک دهــه اســت در غفلــت دچــار بحــران شــده ایم و متوجــه  ــر شــرایط بحران ــه 90 براب ک نشســت دارد 
کــه ایــران بــا 36 ســانتی  متر، ایــن شــهر را پشــت ســر  نیســتیم. نیومکزیکــو ســاالنه 32 ســانتی متر نشســت زمیــن داشــت 
کــه دچــار نشســت مــی شــود زمیــن مــرده اســت، بــرای  جلوگیــری از پیشــرفت  کــره زمیــن اســت. زمینــی  گذاشــته و رکــورددار 
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کــرد. کشــاورزی ناپایــدار، حفــر چاه هــای غیرمجــاز، احــداث ســد و ... را متوقــف  بحــران بایــد 
 در حاضر 297 دشــت از 600 دشــت ایران خشــک شده اســت چراکه ایران بیش از ســه برابر ظرفیت، در حال برداشــت 
گــر رونــد فعلــی ادامــه یابــد، رونــد بیابانــی شــدن ایــران نیــز  از زمیــن و در نتیجــه تهــی ســازی ســرمایه های طبیعــی اســت و ا

تشــدید خواهد شــد]37[.

در محیط زیسـت شـاخصی به نام »ظرفیت زیسـتی« تعریف شـده که بر اسـاس آن سـاالنه به زمین اجازه داده می شود 
تا منابع خود را تجدید و پسـماند تولید شـده از سـوی انسـان را جذب کند. این میزان برای هر ایرانی 0/84 هکتار اسـت. 
در مقابـل ایـن، شـاخصی بـه نـام »رد پـای اکولوژیک« تبیین شده اسـت، این شـاخص میزان مصرف ما را نشـان می دهد، 
سـرانه ایـن شـاخص نیـز بـرای هـر ایرانـی 2/66 هکتـار جهانـی اسـت. هـر دو عـدد 0/84 و 2/66 نشـان می دهد کـه ایران 
کشـور اسـت، یعنی ما سـهمی  کردن سـرمایه طبیعی  بیش از سـه برابر ظرفیت در حال برداشـت از زمین و در نتیجه تهی 

بـرای آینـدگان نمی گذاریـم و به زمین اجازه برگشـت به پایـداری نمی دهیم.
 یکـی از مهم تریـن دالیـل بحـران کـم آبـی ایـران، تغییـرات آب و هوایـی اسـت بـه گونـه ای کـه گـرم شـدن 6 /0 درجـه 
سانتی گراد کره زمین در مدت 20 سال باعث شده است بسیاری از بخش های خشک و نیمه خشک با خشکی بیشتری 
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کشـور ایران نیز از این قاعده مسـتثنی نبوده اسـت. یکی از دالیل خشک شـدن بخشـی از دریاچه ارومیه،  مواجه شـوند و 
کشـور، خشـک شـدن زاینده رود، دریاچه های هامون و هیرمند مربوط به خشک سـالی اسـت. برخی از تاالب های 

 میـزان اضافـه برداشـت آب از سـفره های زیرزمینـی در سـال 92، حـدود 11 میلیـارد مترمکعـب بوده اسـت. افزایـش 
برداشـت آب از سـفره های زیرزمینـی در بسـیاری از مناطـق منجـر بـه فرونشسـت زمیـن شـده و در حـال حاضر از 600 دشـت 
گـر  ایـران، 297 دشـت خشـک شده اسـت. ایـران در شـرایط فعلـی از 85 درصـد منابـع آب تجدیدپذیـر اسـتفاده می کنـد، ا
گـر ایـن میـزان بـه 40 درصد برسـد در مرز  کشـوری از 20 درصـد آب هـای تجدیدپذیـر اسـتفاده کنـد در شـرایط ایمـن اسـت و ا

خطـر قـرار دارد.
گاز از دیگـر  کاوی، اسـتخراج آب هـای زیرزمینـی، اسـتخراج نفـت و  فعالیت هـای انسـانی ماننـد تونل سـازی، معـدن 
علت های فرونشسـت زمین اسـت. در سـال های اخیر نمونه هایی از فرونشسـت زمین در شـهرهای اردکان، یزد، تهران، 
خ داده اسـت. بـر اسـاس مطالعـات صورت گرفته، از شـهر قم تا بخش سـلفچگان  ورامیـن، میبـد و کبودرآهنـگ همـدان ر
کاشـان نیـز چندیـن فرونشسـت اتفـاق  خ می دهـد و در آزادراه قـم -  سـاالنه سـه میلی متـر تـا چنـد سـانتی متر فرونشسـت ر
افتاده اسـت. فرونشسـت زمین آسـیب هایی به پل ها، خطوط ریلی، سـدهای خاکی، تصفیه خانه ها، چاه ها، اختال در 

ک هـای حاصل خیـز کشـاورزی ایجـاد می کنـد]38[. آبرسـانی، گاز و فاضـاب، تخریـب سیسـتم های آبیـاری و خا
 بر اساس گزارش دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت منابع آب وزارت نیرو در خصوص فرونشست زمین در کشور 
کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، فارس، آذربایجان شرقی،  کشور شامل: تهران،  تاکنون در 14 استان 
آذربایجان غربی، سمنان، البرز، قزوین، مرکزی، اردبیل و گلستان فرونشست زمین گزارش شده است. هم چنین بر این 
خ  کیلومتر مربع پدیده فرونشست منطقه ای ر اساس، در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران به مساحت حدود 600 
که حداکثر میزان نشست در برخی از مناطق  داده است و این فرونشست هم چنان ادامه دارد]38[. این در حالی است 
دشت تهران، 36 سانتی متر گزارش شده است و طبق بررسی ها مناطق 16، 17، 18، 19 و 20 شهرداری تهران و شهرهای 

اسامشهر، شهریار، چهاردانگه، نسیم شهر، صباشهر و کهریزک تحت تأثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند.
گفتـه مسـؤول دفتـر نظام هـای بهره بـرداری و حفاظـت آب و آبفـای وزارت نیـرو، فرونشسـت زمیـن در منطقـه   بـه 
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که آستانه تحمل منازل واقع در این منطقه در برابر زلزله به 4 ریشتر رسیده است. یکی از  اصفهان به حدی جدی است 
مهم ترین دالیل ایجاد فرونشست، برداشت اضافه از آب های زیرزمینی جهت استفاده در بخش کشاورزی است]38[.
کاهـش آب دهـی چاه هـا و خشـک شـدن آنهـا، بریـدن لولـه جـدار   برخـی تبعـات پدیـده فرونشسـت زمیـن عبارتنـد از: 
چاه هـا، کاهـش ضریـب ذخیـره آب خوان بر اثر نشسـت زمین، تخریب تأسیسـات زیربنایی نظیـر جاده ها، پل ها، خطوط 

انتقـال آب و بـرق و .....
کشـور، نصـب تجهیـزات اندازه گیـری منابـع آب بـرای پیزومترهـا و   پـروژه حفـر چاه هـای پیزومتـری در دشـت های 
چاه هـای اکتشـافی دشـت ها بـا هـدف تکمیـل شـبکه پایـش، ایجـاد و اسـتقرار بـازار محلـی آب در کشـور، خریـد چاه هـای 
کنتـور حجمـی و  کشـاورزی در دشـت های ممنوعـه، تهیـه و نصـب  کشـاورزی، جایگزینـی پسـآب بـا چاه هـای  کـم بـازده 
کـه وزارت نیـرو  هوشـمند آب و بـرق، انسـداد چاه هـای فاقـد پروانـه و مضـر بـه مصالـح عمـوم، از جملـه پروژه هایـی اسـت 

گرفتـه اسـت]38[. کشـور در پیـش  جهـت پیشـگیری از عـوارض فرونشسـت در 

3-2-3-1( تهران در تهدید فرونشست▪▪
کیلومتـر مربـع   در سـال 1384، پدیـده فرونشسـت در منطقـه وسـیعی از جنـوب غربـی تهـران بـا مسـاحت حـدود 416 
خ برابـر بـا 17 سـانتی متر در سـال بـه وقـوع پیوسـت. طـی سـال های 88 و 89، مناطـق فرونشسـت تهـران  بـا بیشـینه نـر
در مقایسـه بـا سـال 84 توسـعه یافتـه کـه ایـن گسـترش در بخش هـای غربـی و شـرقی شـهر بیشـتر اسـت و بـه حـدود 530 
کیلومتـر مربـع می رسـد. برداشـت بیـش از حـد آب از سـفره های زیرزمینـی، عامـل اصلـی فرونشسـت زمیـن در شـهر تهـران 

اسـت. طـی یـک دهـه اخیـر، سـطح زیرکشـت اسـتان تهـران از 210 هـزار هکتـار بـه 170 هـزار هکتـار کاهـش یافتـه اسـت.
 تهـران رکـورد دار نشسـت زمیـن در دنیـا  اسـت، هـر روز یـک میلی متـر از زمیـن در تهـران نشسـت می کنـد یعنـی 36 
خ  سـانتی متر در سـال. بـر اسـاس مدل سـازی فرونشسـت زمیـن در گسـتره جنـوب غربـی تهـران، پیش بینی می شـود که نر
خ پمپـاژ آب زیرزمینـی در آینـده، بـه بیش از 33 سـانتی متر در سـال  فرونشسـت بـرای سـال 1397 بـا فـرض ثابـت بـودن نـر

خ سـال 1384 برسـد]39[. یعنـی حـدود دو برابـر نـر
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نقشه )3- 3( پهنه رخداد فرو نشست زمین در دشت تهران - شهریار )سال 1384( ]16[

خ )1384( با پهنه )1390( فرو نشست زمین در جنوب غربی تهران ]16[. نقشه )3-4( مقایسه نر
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 خشک ســالی و برداشــت نامتعــارف آب از چاه هــای غیرمجــاز، عــاوه بــر خشک شــدن دیگــر چاه هــا و مشــکل در تأمیــن 
کــه تــا پیــش  ج و شــهریار شده اســت، مناطقــی  کــر آب شــرب باعــث فرونشســت زمیــن در دشــت ورامیــن و دشــت تهــران، 
کشــاورزی در منطقــه بــه حســاب می آمدنــد. برداشــت هــای بــی رویــه منابــع آبــی موجــب شــده در مناطــق  از ایــن قطــب 

خ دهــد. کیلومتــر مربــع پدیــده فرونشســت زمیــن ر کنــون بــه میــزان 600  شــهریار و قرچــک ورامیــن تا
گذشــت زمــان و برداشــت آب آن هــا و عــدم جایگزینــی  آن  کــه توســط آب پــر شــده بــود بــا   حجمــی از ســطح زیرزمینــی 
کــه محلــی بــرای ذخیــره آب بوده انــد، نابــود شــدند. بــه دلیــل نابــودی آب خوان هــا  نابــود و در نهایــت ایــن آب خوان هــا 
کــه بــا توجــه بــه نزدیــک  کیلومتــر مربــع، در ســه ناحیــه فرونشســت زمیــن داشــته  دشــت ورامیــن بــا وســعتی بالــغ بــر 700 
بــودن راه آهــن تهــران - مشــهد بــه ایــن اراضــی ایــن تأسیســات در معــرض خطــر هســتند. عــاوه بــر ایــن، بــا ادامــه رونــد 

فرونشســت ها تخریــب مناطــق مســکونی، تأسیســات شــهری و خطــرات جانــی و مالــی در پیــش خواهــد بــود]39[.
 از مهم تریــن دالیــل افزایــش نشســت زمیــن در پایتخــت عــدم مدیریــت صحیــح آب هــای زیرزمینــی اســت، بــه دلیــل 
کــه ســالیان دراز مجــرای عبــور آب  خشک ســالی ســال های اخیــر و برداشــت غیراصولــی آب هــای زیرزمینــی حفره هایــی 
ــای  ــت های آب ه ــر برداش گ ــتیم. ا ــا هس ــن حفره ه ــل ای ــن در مح ــت زمی ــاهد فرونشس ــرور ش ــه م ــده و ب ــک ش ــد خش بودن
زیرزمینــی کنتــرل شــده و از برداشــت های بــی رویــه و غیرمجــاز ممانعــت شــود، بــا ایــن حفره هــای خالــی رو بــه رو نخواهیــم 

شــد.
کــه از ســوی شــهرداری تهــران   در اســتان تهــران بــه دلیــل وجــود تعــدد شــهرک های صنعتــی و نیــز آبیــاری بی رویــه 
کشــاورزی نیســت بلکــه ســایر  در مناطــق مختلــف صــورت می گیــرد، پیدایــش فرونشســت زمیــن تنهــا مربــوط بــه حــوزه 
دالیــل را نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار داد. منطقــه 18 حادتریــن منطقــه از لحــاظ فرونشســت زمیــن اســت و در کانون نشســت 
کیلومتــر از  قــرار دارد و مناطــق 16، 17، 19 و 20 تهــران نیــز بــا خطــر جــدی فرونشســت زمیــن مواجــه هســتند. حــدود 25 
طــول کمربنــدی آزادگان، حــدود 28 کیلومتــر از طــول اتوبــان قــم، حــدود 21 کیلومتــر جــاده ســاوه، بزرگــراه بهشــت زهــرا )س( 
کاال و مســافر در اســتان تهــران اســت]38[. کــه بــه عنــوان اصلی تریــن محورهــای جابه جایــی  پتانســیل فرونشســت دارد 
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نقشه )3- 5( محدوده فرونشست زمین در تهران]16[

گاز و بنزیــن در مناطــق  گاز تهــران، مخــازن نفــت،   بخش هایــی از فــرودگاه مهرآبــاد تهــران، بخشــی از شــبکه انتقــال 
کهریــزک، خطــوط انتقــال نیــرو، بخش هایــی از خطــوط متــرو در پنــج منطقــه  بحرانــی، پاالیشــگاه نفــت در محــدوده 

کــه در معــرض تهدیــدات ناشــی از فرونشســت زمیــن قــرار دارنــد. جنوبــی تهــران، از جملــه نقاطــی اســت 
 بــه گــزارش وزارت نیــرو، حــدود 120 کیلومتــر خــط راه آهــن و 25 کیلومتــر از خطوط مترو، حــدود 200 کیلومتر اتوبان های 
بین شــهری، حــدود 2300 کیلومتــر راه هــا و معابــری شــهری و بین شــهری اصلــی و فرعــی، حــدود 21 دهنــه پــل کــه برخــی از 
ایــن پل هــا دچــار تــرک و شــکاف در اثــر فرونشســت شــده اند، 2 انبــار مــواد نفتــی و ســوختی، 44 جایــگاه پمــپ بنزیــن و 15 
جایــگاه پمــپ گاز، حــدود 7 ایســتگاه گاز، 30 کیلومتــر طــول لولــه نفــت، بیــش از 70 کیلومتــر خطــوط فشــار قــوی و بیــش از 

200 کیلومتــر خطــوط اصلــی گاز، در محــدوده فرونشســت تهــران قرار دارنــد]38[.
 نشسـت ها می تواننـد بـه مسـیر راه آهـن تهـران - جنـوب، تهـران - اهـواز، تهـران - مشـهد و حتـی مسـیر تهـران - تبریز 
کننـد. هم چنیـن در سیسـتم جاده هـا بـه مـرور حالـت اصلـی از دسـت رفتـه و عیـوب، زمینه سـاز  و شـمال نیـز لطمـه وارد 
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تصادفات خواهد شـد. ادامه نشسـت در تهران، شـریان های حیاتی را دچار مشـکل می کند و ممکن اسـت لوله های آب و 
فاضاب دچار مشـکل شـود و با ایجاد مشـکل در سـایر حوزه ها، ادامه زندگی در برخی از مناطق امکان پذیر نخواهد بود.

لوله های آب و فاضاب، گاز، دکل های فشــار قوی برق و ســاختمان های مســکونی و غیرمســکونی بر اثر نشســت های 
زمیــن، تخریــب می شــود. در برخــی از مناطــق تهــران ســاختمان ها بــه طــور مســتمر در حــال تــرک خــوردن هســتند و پــی 
خ مــی داد، موضــوع  کــه فــرو نشســت ها در دشــت های زراعــی ر کنــد. تــا زمانــی  ســاختمان نمی توانــد ایــن فشــارها را تحمــل 

زیــاد ملمــوس نبــود امــا زمانی کــه عــوارض آن بــر سیســتم
حمــل و نقــل و شــریان های حیاتــی و مســکن و شهرســازی بــروز کــرد، ایــن مخاطــره جــدی شــد و اینــک می تــوان میزان 

خســارات آینــده را تصورکرد]16[.
گزارش هایــی در خصــوص فرونشســت زمیــن بــه مســؤوالن  کــه مطالعــات انتقــال پایتخــت آغــاز شــد   از همــان زمــان 
گرفتــه نشــد و در  ح جابجایــی شــد. در آن زمــان ایــن نگرانی هــا جــدی  کــه منجــر طــر رســید و نگرانی هایــی وجــود داشــت 
حــال حاضــر نیــز چنــدان جــدی گرفتــه نمی شــود، بــه ایــن دلیل اســت که در صــورت وقــوع، یک زلزلــه 5 ریشــتری در تهران 

می توانــد خســارت زلزلــه  7 ریشــتری را بــه بــار آورد.
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کــه مانــع آبیــاری زمین هــای جنــوب غربــی تهــران بــا  ج اســت  کــر یکــی از دالیــل مهــم نشســت زمیــن در تهــران، ســد 
کشــاورزان شــهریار جهــت تأمیــن آب ناچــار بــه اســتفاده از چــاه شــده اند. همیــن اتفــاق در جاجــرود یــا  ج شــد و  کــر رودخانــه 

ســد ماملــو و الر نیــز افتاده اســت، پــس در محــل احــداث ســدها بــا بیشــترین خطــرات نشســت مواجــه هســتیم]16[.
کاهــش اثــرات ناشــی از فرونشســت زمیــن در تهــران می تــوان بــه  کارشناســان، از اقدامــات الزم جهــت   طبــق نظــر 
کــرد: پایــش پدیــده فرونشســت زمیــن در شــهر تهــران، مدیریــت بهینــه منابــع آب در بخــش برداشــت و  مــوارد زیــر اشــاره 
توزیــع عادالنــه در بخش هــای کشــاورزی، صنعتــی، تغذیــه مصنوعــی ســفره های آب زیرزمینــی از طریــق انتقــال و هدایــت 
پســاب تصفیه خانه هــا بــه رودخانه هــای شــهر تهــران بــه منظــور افزایش حجــم منابــع آب زیرزمینــی، بازچرخانــی آب های 
ســطحی، ایجــاد تصفیه خانه هایــی در مناطــق شــهری بــه منظــور انتقــال مســتقیم پســاب تصفیه خانــه بــه منابــع تغذیــه 
ســفره های آب زیرزمینــی، اصــاح بســتر رودخانه هــا بــه منظــور افزایــش نفــوذ آب و تغذیــه ســفره های آب زیرزمینــی، 
اصــاح شــیوه های آبیــاری در کشــاورزى، اصــاح الگــوی کشــت، تفکیــک سیســتم دفــع آب باران از سیســتم دفــع فاضاب 

و اطاع رســانی عمومــی بــه شــهروندان در خصــوص اثــرات پدیــده فرونشســت]39[.
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3-2-4( قاچاق خاک
ج از مجاری قانونی مقرر در حال انجام اسـت و کاالیی از مبـادی مرزی، در   منظـور از قاچـاق، یـک کار غیـر رسـمی خـار
ک، قاچاق خاک اسـت و در این زمینه چند سـال  اسـت  ج از کشـور اسـت. یکی آسـیب های مهم به خا حال انتقال به خار

ک از اسـتان های جنوبی کشـور ارائه شده اسـت. که گزارش های بسـیاری به ویژه قاچاق خا
ج شـود، اثـرات خـاص خـود را بـر اقتصـاد و  کشـور بـه صـورت قاچـاق خـار کشـور قاچـاق شـود و چـه از  کاال چـه بـه   هـر 
اجتمـاع و حتـی فرهنـگ دارد و هرچقـدر ایـن اثـرات بزرگ باشـد، می توان با اتخاذ سیاسـت هایی از اثرات سـوء ناشـی از آن 
گیرودار مشـکات و  ک هر از چندگاهی در کشـور داغ شـده و پس ازمدتی دوباره در  کرد. اگرچه بحث قاچاق خا جلوگیری 
گم می شـود اما اهمیت مبارزه با آن مانند قاچاق مواد مخدر و حتی جدی تر از آن اسـت چون  اخبار سیاسـی و اقتصادی 
ک از کشور تنها نوعی از قاچاق است که آینده نسلی از یک ملت را به نابودی می کشاند چرا که امنیت غذایی  قاچاق خا

ک غیرممکن اسـت. یک کشـور در گرو کشـاورزی اسـت و کشـاورزی بدون خا
کشـاورزی نـدارد و مهم تـر اینکـه تولیـد هـر   هرآنچـه به عنـوان خـاک می شناسـیم اسـتعداد حاصل خیـزی و قابلیـت 
سـانتی متر خـاک حاصل خیـز، 500 - 700 سـال زمـان می بـرد و فاجعه بـار اینکـه آنچـه امـروز طعمـه قاچـاق می شـود همیـن 
خاک حاصل خیز کشـور اسـت. از سـوی دیگر از وسـعت 165 میلیون هکتاری کشـور، 89 میلیون هکتار فاقد خاک اسـت 
که از این میزان فقط 18/5 میلیون هکتار برای کشـت مورد اسـتفاده  ک اسـت  و ایران دارای فقط 76 میلیون هکتار خا
کـه فقـط 1/2 از ایـن میـزان بـدون محدویـت  قـرار می گیـرد. از ایـن میـزان هـم فقـط 8 میلیـون هکتـار اراضـی آبـی اسـت 
کامـًا مناسـب کشـت اسـت و 6/8 میلیـون هکتـار باقی مانـده دارای محدودیـت هـای کشـت ماننـد شـوری و سـنگ ریزه 

اسـت]42[.
تمـام این هـا را وقتـی بـا از بیـن رفتـن خـاک کشـور بـه وسـیله پدیده فرسـایش که بـا از بین رفتن پوشـش گیاهـی روز به 

روز شـدت می-یابـد کنـار هـم قـرار دهیـم متوجـه جنایـت بـزرگ قاچاق چیان خاک از کشـور می شـویم.
ج از کشـور بیشـتر روی خـاک کشـاورزی و حاصل خیـزی اسـت کـه   بحـث ممنوعیـت صـادرات و انتقـال خـاک بـه خـار
ک در تمامی کشـور در حال انجام اسـت، برداشـت های غیرمجاز خاک  ارزش اقتصادی باالیی دارد. متأسـفانه قاچاق خا



93

کشـورهای حـوزه  کوه هـا و سـواحل در حـال وقـوع اسـت. البتـه بیشـتر ایـن برداشـت ها بـه  از بسـتر رودخانه هـا، جنـگل، 
خلیج فارس قاچاق می شـود، چون کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فارس به دلیل شـرایط متفاوت آب و هوایی و داشـتن 
خـاک شـور و قلیایـی بـا محدودیـت شـدید خـاک حاصل خیز مواجه  بـوده و همواره نیازمنـد خاک مرغوب برای  کشـاورزی 

یا فضای سـبز هسـتند.
ک صادرات رسمی خاک به صورت سیمان، آجر، سرامیک و ... را نیز نباید از نظر دور داشت.   اما عاوه بر قاچاق خا
ک، انرژی و منابع کشـور اسـت و گرچـه در کوتاه مدت در آمدزا به نظر می رسـند ولی باعث  کاالهایـی کـه عمـا صـادرات خـا
ک شـده و در بلند مدت پیامدهای محیط زیسـتی نامطلوبی برای  افزایش مصرف انرژی، تولید آالینده ها و فرسـایش خا

کشـور خواهند داشـت، پس صادرات آنها نیز نیازمند مطالعات و ارزیابی های بیشـتری اسـت.
کشـور بـه آن سـوی  کشـور، قاچـاق میلیون هـا تـن از خـاک   بـا وجـود تمـام اختـاف نظرهـا و پیـش چشـم مسـؤوالن 
آب هـای خلیـج فـارس، رخـدادی کـه هرچنـد کسـی آن را تکذیـب نمی کنـد، عزمـی هـم برای مقابله بـا آن نیز در مسـؤوالن 
دیده نمی شـود. اغلب متولیان آب و خاک کشـور ضمن تأیید اصل موضوع، مسـؤولیت رسـیدگی به آن را بر عهده سـایر 

نهادهـای مـوازی مـی دانند.
کشـاورزی و لزوم صیانت از این ماده ارزش مند، بیش از   بررسـی ها نشـان می دهد با وجود ممنوعیت صادرات خاک 
ک کشـور به سـایر کشـورها و به ویژه کشـورهای  پنج سـال اسـت در رسـانه ها اخبار متفاوتی مبنی بر قاچاق غیرقانونی خا
کنون هیچ کار شایسته ای برای مقابله با این قانون گریزی صورت  ح می-شود و جالب آن که تا جنوبی خلیج فارس مطر
ک ایران به این کشورها منتقل شده است]43[. گزارش های غیر رسمی تا کنون میلیون ها تن از خا نگرفته است و طبق 
گـر   معنـی و مفهـوم خـاک همـواره نوعـی غیـرت ملـی ودینـی را در بطـن هـر ایرانـی مسـلمان متجلـی می سـازد، حـال ا
کـرد؟ آمـار و نظرهـای  کننـد چـه بایـد  ج از مرزهـا حمـل  متخلفیـن بـا دسـت اندازی بـه خـاک ارزشمندکشـور، آن را بـه خـار
کارشناسـی نشـان می دهـد کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس، مقصـد نهایـی خـاک هـای ایـران اسـت. اعـراب بـرای 

کننـد تـا بتواننـد ایـن خـاک ارزشـمند را بدسـت آورنـد]45[. دسـت یافتـن بـه خـاک ایـران حاضرنـد هـر مقـدار هزینـه 
 جنـس خـاک کشـورهای عربـی بـه ویـژه کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس ماسـه ای و آهکـی اسـت کـه امـکان رویـش 
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گیـاه و فضـای سـبز در آن وجـود نـدارد، بـه  ایـن  دلیـل خواهـان خریـد خـاک از سـایر کشـورها به ویژه ایـران کـه دارای خاک 
ع است، هستند. خاک پیت یا خاک  قهوه ای جنگلی  لی و مناسب برای کشت و زر حاصل خیز و بسیار غنی از نظر مواد آ
لی قابل توجه اسـت. خـاک پیت از جمله  و رویشـگاه های گونه هـای گیاهـی، مرغوب تریـن خـاک اسـت کـه دارای مـواد آ
ک هایی اسـت که هر سـال میلیون ها تن از آن قاچاق می شـود و در کشـورهای حاشـیه خلیج فارس خریداران بسـیاری  خا
ک هـای ایـران، خـاک اسـتان های آذربایجان، خراسـان، مازندران و برخی از شـهرهای  بـا قیمت هـای کان دارد. بیـن خا
جنوبـی حاصل خیـز اسـت کـه بـرای اعـراب میلیون هـا دالر سـود اقتصـادی در پـی دارد، بـه این دلیـل پدیـده قاچـاق خـاک 
از ایـران بـه ایـن کشـورها طـی چنـد سـال اخیـر رونـق یافتـه و حتـی ممنوعیت هـای قانونـی نتوانسـته اسـت مانـع ایـن امـر 

شود]45[.

کاریکاتور روش مقابله با قاچاق خاک! [44 ]
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ــب رســید،  ــه تصوی ــس ب ــش در مجل ــال پی ــار س ــه حــدود چه ک گیاهــی  ــه ای  ــون قرنطین ــاس موافقت نامــه قان ــر  اس  ب
هرگونــه جــا به جایــی گیاهــان همــراه خــاک ممنــوع شــد. هم چنیــن براســاس ایــن قانــون، هــر گونــه نقــل و انتقــال خــاک و 
نمونه هــای گیاهــی بــه ســایر کشــورها ممنــوع اســت و مادامــی که از ســوی ســازمان حفــظ نباتــات و وزارت جهاد کشــاورزی 

کشــورها نخواهــد بــود]45[. موافقــت نامــه ای امضــا نشــود، قابــل صــدور بــه ســایر 
گاهــان، خــاک بــه 2 روش عمــده قاچــاق می شــود،   در خصــوص روش هــای قاچــاق خــاک ایــران، طبــق اظهــارات آ
کاالهــای  ج می شــود و ماننــد تمــام  کشــور خــار کــه از مبــادی غیرقانونــی از  اول بــه صــورت قاچــاق در قالــب بســته بندی 
گیــاه اســت. در ایــن  گل و  قاچــاق، از میــزان دقیــق آن اطاعــی در دســت نیســت. روش دوم قاچــاق در قالــب صــادرات 
روش کــه بــه صــورت قانونــی صــورت می گیــرد، قاچاق چیــان مســؤوالن را دور  زده و چندیــن برابــر نیــاز گلــدان، خــاک حمــل 
کــه ارزش و اعتبــاری نــدارد در بیشــتر مــوارد حتــی دور ریختــه می شــود و آنچــه در  گیاهــی  کشــور نیــز  ج از  می کننــد، در خــار
گفــت بــه قاچــاق خــاک، جنبــه قانونــی  گلــدان اســت؛ بنابرایــن می تــوان  قیمت هــای بــاال خریــد و فــروش می شــود، خــاک 
گذشــته بــر اســاس موافقت نامــه قانــون  کــم و بیــش از آن اطــاع دارنــد. اگرچــه ســال های  داده شده اســت و مســؤوالن نیــز 
گیــاه بــا خــاک  گل و  گیاهــان بــه همــراه خــاک ممنــوع شــد، امــا هم چنــان صــادرات  گیاهــی، هرگونــه جابجایــی  قرنطینــه  

انجــام می شــود]45[.
 اواخــر بهــار  ســال ٩٢، رســانه ها بــا انتقادهــای یک پارچــه کمیســیون کشــاورزی مجلــس اخبــاری درخصوص صــادرات 
کــه بــه صــورت غیرقانونــی و در خــأ قانونــی  ک کشــاورزی ایــران بــه برخــی کشــورهای عربــی را علنــی کردنــد. صادراتــی  خــا
کــه خــاک حاصل خیــز  گفتــه شــده بــود  کشــور هــم نبــود. در این بــاره  خ مــی داد و در ردیف هــای صادراتــی  و نظارتــی الزم ر
اســتان های بوشــهر و هرمــزگان درقالــب عنــوان شــن و ماســه بــه کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر می شــود تــا غیرقانونی 
گواه برخی مســؤوالن قانون گذار،  که به  گیرد. هرچند  بودن این عمل به چشــم نیامده و این رفتار شــکل قانونی به خود 
بــا ایــن رویــه برخــورد قانون گذارانــه شــده و ایــن فعالیــت رســمًا غیرقانونــی شده اســت امــا به نظــر می رســد هم چــون دیگــر 
کــه فعــاالن ایــن عرصــه در ســال های  پدیده هــای قاچــاق، ایــن نــوع از صــادرات بــا چنیــن رویــه ای ادامــه داشــته باشــد، چرا
کننــد و در  کردنــد تــا بــا اعمــال قــدرت، ایــن رویــه را قانونــی  کــه تــاش  اخیــر آن چنــان از ایــن داســتان ســودآوری داشــته اند 
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کشــاورزی  گفتــه مســؤوالن ذیربــط، صــادرات خــاک  مجلــس قانونــی بــرای فعالیت هــای خــود داشــته باشــند. اگرچــه بــه 
گذشــت، امــا صــادرات خاک هــای صنعتــی نظیــر ســنگ گچ،  گمــرک  ک بایــد از صافــی  ممنــوع اســت و بــرای صــادرات خــا
کــه  کشــاورزی اســت  ســنگ آهک، ســیمان، شــن و ماســه، نیــاز بــه مجــوز منابــع طبیعــی نــدارد و فقــط خــاک حاصل خیــز 
کــه صیانــت از آن وظیفــه هــر ایرانــی  بــه دلیــل پروســه 300 ســاله تولیــد هــر ســانتی متر آن، بــه مثابــه شــمش های طاســت 

اســت]45[.
ک ایران، اســتان بوشــهر تنها محدوده ای اســت که در کشــورمان ظن صادرات خاک کشــاورزی   در حوزه صادرات خا
گــوش رسیده اســت؛ زیــرا اســتان بوشــهر دارای ٣٢٠ هــزار و 435 هکتــار اراضــی قابل کشــت  از آن در ســال های پیــش بــه 
اســت کــه ســطح زیرکشــت اراضــی کشــاورزی 234 هــزار و 48 هکتــار، ســطح زیرکشــت محصــوالت زراعــی ١٨٩ هــزار و 465 
هکتــار و ســطح زیرکشــت محصــوالت باغــی نیــز 44 هــزار  و 583 هکتــار اســت. از ســوی دیگــر هــم هزینــه حمــل و انتقــال 
ک ایــران بــاال نیســت و هــم امــکان صــادرات )حتــی غیرقانونــی( بــرای آنهــا  ک از اســتان های جنوبــی بــرای تاجــران خــا خــا
وجــود دارد. حــال ایــن در شــرایطی اســت کــه اراضــی اســتان بوشــهر از نــوع فقیــر محســوب می شــوند و امــکان خاک بــرداری 
ک در آن، بــدون آسیب رســانی بــه آینــده کشــاورزی ایــن منطقــه وجــود نــدارد. در ایــن حــوزه، پیگیری هــای  و برداشــت خــا
کل از ماجــرای صــادرات خــاک  کشــاورزی نیــز در جایــگاه خــود جالــب اســت. برخــی نماینــدگان بــه  کمیســیون  مجلــس و 
کشــورهای عربــی بی اطــاع هســتند امــا برخــی دیگــر تنهــا می گوینــد، ایــن خبــر در حــد شــایعه بــوده و در  کشــاورزی مان بــه 
کنــون دیگــر رغبتــی بــه رســانه ای شــدن دوبــاره  آخــر افــرادی کــه در آن زمــان میــان مدعیــان پیگیــری ایــن ماجــرا بوده انــد، ا

آن ماجــرا ندارنــد]46[.
کشــاورزی بــا تکذیــب ماجــرای صــادرات خــاک  ک و صنایــع وزارت جهــاد   درهمیــن راســتا برخــی مســؤوالن آب و خــا
گفته انــد: حــدود ٣   ســال پیــش ســفیر ایــران در قطــر پیشــنهادی مبنــی بــر صــادرات  کشــاورزی ایــران بــه کشــورهای عربــی 
ح کردنــد کــه در همــان زمــان هــم اجــازه ایــن کار صــادر نشــد. هیــچ مجــوزی از جانــب  خــاک کشــورمان بــه ایــن کشــور مطــر
گــر ایــن محصــول به کشــوری فرســتاده شــده، تنها بــه صورت  دولــت درخصــوص صــادرات ایــن نــوع خــاک صــادر نشــده و ا

قاچــاق بوده اســت]46[.
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 خاک اغلب مناطق کشــورمان حاصل خیز اســت و می تواند ســود فراوانی را از ناحیه کشــاورزی و صادرات محصوالت 
کنــد امــا بــه دلیــل کمبــود آب، مدیریــت نادرســت، قاچــاق و فرســایش خــاک، زنــگ هشــدار را بــرای  کشــاورزی عایــد کشــور 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس فرســتاده می شــود،  کــه بــه  کشــاورزی مــا بــه صــدا درآورده اســت. خــاک حاصل خیــزی 
 بیشــتر از اســتان های جنوبــی اســت. انتقــال خــاک بــا نقالــه بــه لــب دریــا و انتقــال آن بــا لنــج به کشــورهای دیگــر،  تصویری 
گفتــه می شــود »بــه خــاک ایــران  کــه  کــه رئیــس انجمــن علــوم خــاک ایــران می دهــد. در قطــر منطقــه ای وجــود دارد  اســت 
کــی کــه از ایــران وارد آن کشــور شــده، ســاخته شــده اســت. در واقــع حجــم  خــوش آمدیــد«، ایــن منطقــه سرســبز بــا حجــم خا
کــه قاچــاق می شــود شــاید فعــًا بــه انــدازه مناســب بــرای کشــاورزی نباشــد ولــی داخــل شــهرها بیشــتر بــرای ســاختن  کــی  خا

فضــای ســبز اســتفاده می شــود]47[.
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــه دنبــال  رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری درگزارشــی بــا بیــان این کــه 
ک مــورد نیازشــان بــرای بازی هــای جــام جهانــی 2022  خــاک ایــران هســتند، بــه تــاش مقامــات قطــری جهــت تأمیــن خــا
گفتــه ایشــان، »کشــورهای حــوزه  کردیــم.« بــه  ــا هرگونــه درخواســتی در ایــن زمینــه مخالفــت  کــرده وگفته انــد: »ب اشــاره 
گــر اجــازه صــادرات خــاک ایــران بــه ایــن  ک زراعــی ندارنــد،  ا خلیــح فــارس بــه دلیــل قرارگرفتــن در منطقــه ای خــاص خــا
کشــور،  کشــور وارد خواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل بــر اســاس قوانیــن  کشــورها داده شــود، خســارات غیرقابــل جبرانــی بــه 
کشــور ممنــوع اســت. البتــه امــکان دارد در برخــی شــرایط قاچــاق در ســطح محــدودی صــورت  کــی از  صــادرات هــر نــوع خا
گیــرد امــا از مبــادی رســمی نبوده اســت بلکــه گاهــی بــه وســیله لنچ مقــداری خاک از ســواحل جنوبی کشــور قاچاق می شــود 
کــه بــا آن هــم برخــورد صــورت می گیــرد. بــرای جلوگیــری از قاچــاق خــاک بایــد مبــادی ورودی و خروجــی بــه شــدت کنتــرل 
ج شــده،  شــود، گاهــی در خبرهــا شــنیده می شــود کــه محموله هایــی از خــاک بــه مقصــد قطــر یــا ســایر کشــورها از ایــران خــار
البتــه در پــی برگــزاری مســابقات جــام جهانــی فوتبــال کــه قــرار اســت در قطــر برگــزار شــود، گفته می شــود مقامات این کشــور 
کــه در ایــن زمینــه مراجعــات بســیاری  کشــورها هســتند  ک ایــران، عــراق و ســایر  بــرای ایجــاد فضــای ســبز بــه دنبــال خــا

ک از ایــران ممنــوع اســت«]48[. کــه صــادرات خــا گفتیــم  داشــتند امــا مــا جــواب رد دادیــم و 
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کــه  ــد  کرده ان کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس و دریــای عمــان، اخیــرًا اعــام  دولــت امــارات متحــده عربــی و برخــی 
کننــده مــواد غذایــی  کشــاورزی تغییــر دهنــد و بــه جــای اینکــه صرفــًا وارد  قصــد دارنــد سیاســت خــود را در زمینــه تولیــدات 
کننــد. پنهــان کاری اماراتی هــا در مــورد چگونگــی  کشــور خــود تأمیــن  کشــاورزی خــود را در داخــل  باشــند، بیشــتر نیازهــای 
گمانه زنی هــای قبلــی دربــاره احتمــال قاچــاق خــاک  کســب ایــن توان منــدی، بــار دیگــر موجــب تشــدید نگرانی هــا و 
کــه کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس بــه ویــژه  ایــران بــه کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس شده اســت. ایــن در حالــی اســت 
امــارات متحــده عربــی اصــواًل فاقــد خــاک حاصل خیــز هســتند و نمی تواننــد در ســطح گســترده بــه تولیــد انــواع محصــوالت 
گــرس در غــرب و یــا خاک  کــی از جنــس خــاک منطقــه زا کشــاورزی بپردازنــد و بــرای حاصل خیــز شــدن، نیــاز بــه تلفیــق بــا خا

کشــورمان دارد]49[. بســتر رودخانه هــا در اســتان های جنوبــی 
 بــا رســانه ای شــدن اظهــارات ســفیر ایــران در قطــر در رســانه های قطــر و ترجمــه آن در منابــع داخلــی، مبنــی بــر اعــام 
آمادگــی انتقــال خــاک بســتر رودخانــه بهمــن  شــیر بــه کشــور قطــر، جنجالــی در بیــن فعــاالن محیــط زیســت پایتخــت بــه پــا 
کــه در ایــن ماجــرا ذی نفــع اســت، واکنــش چندانــی را ازســوی مدیــران اســتان شــاهد  شــد ولــی در خــود اســتان خوزســتان 
نبودیــم. منابــع خبــری پایتخــت نوشــتند »ســاالنه میلیون هــا تــن از خــاک حاصل خیــز خوزســتان بــه ویــژه خــاک »پیــت« 
بــه 2 صــورت قاچــاق از مبــادی غیرقانونــی و یــا در قالــب صــادرات گل و گیــاه از کشــور بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 

بــه ویــژه امــارات قاچــاق می شــود«]50[.
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بــا  فــارس،  ایرانــی خلیــج  ســه گانه همیشــه  علیــه جزایــر  بی پایــه  ارضــی  ادعاهــای  بــا  امــارات هم زمــان  کشــور   
کــه بــا  کرانه هــای جنوبــی خلیــج فــارس اســت  گســترش جزایــر مصنوعــی در  ســرمایه گذاری عظیــم بــه ســرعت مشــغول 
کار  کــردن نــام خلیــج فــارس صــورت می گیــرد. ایــن  هــدف افزایــش ســرمایه، تصــرف گام بــه گام حریــم آبــی ایــران و عربــی 
نــه تنهــا محیــط زیســت شــکننده خلیــج فــارس را در معــرض نابــودی قــرار داده بلکــه مرزهــای آبــی و مناطــق حاکمیتــی و 

تمامیــت ارضــی ایــران در خلیــج فــارس را نیــز در معــرض تهدیــد جــدی قــرار داده اســت]51[.
 ذکــر ایــن مهــم الزم اســت کــه ســاخت ســه جزیــره بــه شــکل نخــل )Palm Lands( که طول هــر کدام بیــش از 6 کیلومتر 
کیلومتــر و عــرض  کــره زمیــن )Universe( در منطقــه ای بــه طــول 9  اســت و یــک جزیــره بیضــوی بــه شــکل نقشــه 5 قــاره 
کامــًا در تضــاد بــا اکوسیســتم طبیعــی خلیــج فــارس اســت، بــا  کــه  کیلومتــر مربــع  کیلومتــر و بــا مســاحتی نزدیــک 63   6

ســرمایه گذاری بیــش از بیســت میلیــارد دالر در حــال تکمیــل شــدن اســت.

از ســوی دیگــر، ســلطان بــن ســلیم، مدیــر ایــن پــروژه در اظهــارات تجاوزگرانــه ، بــی پرده فاش کرده اســت کــه: »با توجه 
کنــون تنهــا بخــش کوچکــی از ســاحل خلیــج فــارس بــه امــارات تعلــق دارد، بــه هنــگام پایــان ایــن پــروژه،  کــه هــم ا بــه ایــن 

دولــت امــارات بــا داشــتن 1200 کیلومتــر ســاحل ابــزار کافــی بــرای اعمــال فشــار بــه ایــران در اختیار خواهــد داشــت!«]51[.
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کار فاجعــه بــار امــارات متحــده عربــی، هم زمــان بــا پایــان راه انــدازی نخســتین جزیــره نخــل نمایــان شــد،   عمــق ایــن 
هنگامی کــه بــه اذعــان رســمی مجریــان، بــرای ایــن پــروژه 1/65 میلیــارد متــر مکعــب ماســه و 87 میلیــون تــن ســنگ های 
کــه بــه طــور عمــده از قاچــاق ســنگ های  صخــره ای و نیــز یــک میلیــارد تــن صخــره بــرای پی ســازی و تکمیــل محوطه هــا 

گرفــت. صخــره ای از ایــران تأمیــن شــده  بود، بــه محــل انتقــال و مــورد اســتفاده قــرار 
 بنابراین، گذشــته از پیامدهای ســوء محیط زیســتی احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس از جمله نابودی محیط 
کوهســتان های ایــران و انتقــال آن هــا بــه امــارات،  ــا تخریــب خاک هــا و ســنگ های صخــره ای  زیســت طبیعــی ایــران ب
تهدیــد امنیــت زیســتی پرنــدگان مهاجــر و جانــداران جزایــر غیرمســکونی خلیــج فــارس، نابــودی پوشــش زنــده مرجانــی بــه 
عنــوان یکــی از پتانســیل های مهــم تجمــع زیســتی خلیــج فــارس، تخریــب پهنه بنــدی طبیعــی بســتر دریــا و... پیامدهــای 

ســوء ژئوپلتیکــی نیــز بــر ایــن رفتــار اماراتی هــا مرتبــط اســت]51[.
 از مهم تریــن هدف هــا و پیامد هــای سیاســی گســترش جزایــر مصنوعــی توســط امــارات می تــوان مــوارد زیــر را برشــمرد: 
کرانه هــای  ــا انتقــال 12 میــل انحصــاری ماهی گیــری از  توســعه حریــم مرزهــای دریایــی امــارات، توســعه طلبــی ارضــی ب
کانــال  گام فــات قــاره و بســتر خلیــج فــارس، بسترســازی بــرای راه انــدازی  گام بــه  خشــکی جنــوب خلیــج فــارس، تصــرف 

جایگزیــن تنگــه هرمــز و تبلیــغ و تثبیــت نــام جعلــی بــرای خلیــج فــارس از راه تبلیغــات رســانه ای و... .
کــه ایرانیــان، تــاش   از ســویی، تحمیــل خســارت های جبــران ناپذیــر بــر زیســتگاه آبــی خلیــج فــارس، در حالــی اســت 
چندانــی در جلوگیــری از فعالیت هــای غیرقانونــی طــرف اماراتــی خــود نداشــته و از ایــن روی، فعالیــت ناشایســته ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت ایــران و بی-توجهــی مدیــران بــه ســاخت و گســترش جزایــر مصنوعــی اماراتــی در خلیــج فــارس در 
گام نخســت بــا تهدیــد آشــکار علیــه ایــران، ملــت ایــران را از حقــوق طبیعــی محیــط زیســتی و ژئوپلتیــک خــود در کرانه هــای 

شــمالی و جنوبــی خلیــج فــارس محــروم مــی کنــد]51[.
ــه  ــط هم ــی« توس ــون »راپم ــی هم چ ــه ای مهم ــت منطق ــط زیس ــت محی ــه حفاظ ــه پیمان نام ک ــت  ــی اس ــن در حال  ای
کیــد شده اســت، آب هــای  کــه در آن تأ کشــورهای ســاحلی خلیــج فــارس، از جملــه امــارات در ســال 1978 بــه امضــا رســیده 
کــه حریــم آن را  کشــورها بایــد بــه حریــم آن احتــرام بگذارنــد و هــر نــوع توســعه ای  خلیــج فــارس، بین المللــی اســت و همــه 
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بــه خطــر انــدازد، بــرای کشــورهای همســایه آن ممنــوع اســت. ولــی نبــود اطاع رســانی مناســب از ســوی نهادهــای مســؤول 
گــزارش فاجعــه محیــط زیســتی ســاخت جزایــر  ایــران و عــدم حضــور بازرســان ســازمان ملــل در ایــن منطقــه و ارایــه نشــدن 

مصنوعــی، دولــت امــارات را در اقدامــات ســودجویانه خــود جســورتر ســاخته اســت.
کنوانســیون های   بنابرایــن، ضــروری اســت مســؤوالن محیــط زیســتی و دیپلماتیــک ایرانــی بــا بهــره از اهرم هــا و 
کننــد و الزم اســت، اماراتی هــا بــه عنــوان تجاوزگــران بــه  بین المللــی، دنیــا را بــا فاجعــه دســت ســاخته های اماراتــی  آشــنا 
زیســتگاه طبیعــی خلیــج فــارس، نــه تنهــا از ادامــه فعالیت هــای تخریب گرانه خود بازداشــته شــوند، بلکه ملزم بــه پرداخت 

خســارت های محیــط زیســتی بــه ایــران شــوند]51[.
لودگی محیــط زیســتی و ارایه چندین   گفتنــی اســت، در مــوردی مشــابه در خلیــج مکزیــک پیگیــری مــداوم مشــکات آ
لودگی،  گــزارش بین المللــی، باعــث شــد آمریــکا آن را بزرگتریــن ضایعــه محیطزیســتی قرن بنامــد و با جلوگیری از گســترش آ

غرامت هــای هنگفتــی از مســببان فاجعــه محیط زیســتی آن منطقــه دریافت کند.
گذشــته، ایــن انتظــار را ایجــاد  کشــاورزی ایــران و اعــام روش هــای وقــوع آن در ســال های  ک   اثبــات خبــر قاچــاق خــا
کننــد. بــا ایــن  کــه مســؤوالن ضمــن بررســی و پیگیــری موضــوع از اســتمرار ایــن فعالیــت غیــر قانونــی جلوگیــری  کــرده بــود 
حــال و پــس از گذشــت ســال ها از رســانه ای شــدن ایــن خبــر، در ســال 1393 قاچــاق خــاک ایــران ایــن بــار به طــور مشــخص 
گذشــته  کــه غنــی از مــواد معدنــی اســت، از ســال های  ح شــد. ایــن خــاک  از جزیــره هرمــز، توســط برخــی مســؤوالن مطــر

کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس فروختــه می شــود]43[. توســط شــرکت های عمدتــًا خصوصــی بــه 
کــه متأســفانه   جزیــره هرمــز یکــی از جاذبه هــای زیبــای طبیعــی ایــران و یکــی از ظرفیت هــای ارزش منــد  فــارس اســت 
کشــور نیــز هســتیم، در حالی کــه مســؤوالن مربوطــه پیگیــری و برخــورد  شــاهد قاچــاق خــاک ایــن منطقــه ارزش منــد 
ــه و ســازمان دیگــری می داننــد و هنــوز  کــرده و از وظایــف وزارت خان ــر  ــارات خــود ذک ج از اختی ــا تخلفــات موجــود را خــار ب
نهادهــای دولتــی مختلــف نتوانســته اند در زمینــه جلوگیــری از ایــن اقــدام بــه یــک جمع بنــدی و وحــدت رویــه مشــخص 

برســند.
کــه سال هاســت برداشــت و صــادرات خــاک از آن انجــام می شــود،   جزیــره هرمــز،  یکــی از چنــد منطقــه ای اســت 
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گفتــه معــاون دریایــی محیط زیســت،  مجــوز آن در دســت بررســی اســت و احتمــال لغــو آن وجــود دارد.  کــه بــه   برداشــتی 
بیــش از دو دهــه از برداشــت خــاک قرمــز هرمــز توســط یــک شــرکت خصوصــی می گــذرد، ایــن برداشــت از معدنــی در هرمــز 
کــه بــه اواخــر دهــه شــصت یــا اوایــل هفتــاد برمی گــردد.  گرفتــه اســت، مجــوزی  کــه ســال ها پیــش مجــوز برداشــت  اســت 
ــرای درســت-کردن رنــگ و ســاخت وســایل  کــه  از آن ب کشــورهای عربــی صــادر می شــود  ــه  ک ایــن منطقــه بیشــتر ب خــا

تزیینــی اســتفاده می شــود]47[.
 دکتــر ســید احمــد خاتــون آبــادی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و فعــال محیــط زیســت، در این بــاره 
کــه بــرای ارزشــیابی و پایــش چنــد پــروژه زیســت محیطــی در بازدیــدی  کرده انــد: »اینجانــب در بهمــن مــاه 1381  اعــام 
گــروه  کــه در دریــا بــه ســمت امــارات حرکــت می کردنــد دیــدم و راهنمــای  رســمی در قشــم بــودم، شــخصًا لنج هــای بزرگــی را 
کــه اینهــا خــاک ایــران مــا را قاچــاق می-کننــد. در اقلیم هــای خشــک ایجــاد فقــط یــک ســانتی متر خــاک توســط  گفــت  مــا 
طبیعــت، تقریبــًا هــزار ســال بــه درازا می کشــد و زمــان نیــاز دارد. در ســال 1377 در همایــش بین المللــی در تهــران از فــرد 
کافــی بــرای تولیــد نیازهــای غذایــی خــود نداریــم و  کــه می گفــت: مــا مجمــع الجزایریــم و زمیــن و خــاک  ژاپنــی شــنیدم 
ک خریــداری شــده می ریزیــم و ســبزی و صیفــی تولیــد  کشــورمان خــا ع بتونــی چنــد طبقــه در برخــی مناطــق  حتــی در مــزار
کارخانــه فــوالد  کــه در ایجــاد  ک قهــوه ای عمیــق در منطقــه زریــن شــهر اصفهــان بیــش از ســرمایه ای  می کنیــم. ارزش خــا

هزینــه می شــود ارزش دارد«]52[.
کشــور تحــت عنــوان »صــادرات  کــه بــا آن روبــرو هســتیم خــروج خاک هــای بــا ارزش ومرغــوب   معضــل دیگــری 
کــه عنــوان طــای ســیاه دارد، در میــان بازارهــای غیرنفتــی، بــازار خــاک از  کاالیــی نیســت  غیــر نفتــی« اســت. نفــت تنهــا 
پرســودترین بازارهــای دنیــا و ارزش آن بیــش از هــر کاالی اقتصــادی اســت. این طای ســیاه که تولید یک ســانتی مترمربع 

ــازار منطقــه خاورمیانــه مشــتریان زیــادی دارد. آن، بیــش از 500 ســال زمــان می بــرد، در ب
کــه بــرای احــداث ســدها و ابنیه هــای بــزرگ صنعتــی   بنتونیــت یکــی از مرغوب تریــن خاک هــای موجــود دردنیــا اســت 
ک در خراســان جنوبــی واقــع اســت، مرغوب تریــن خــاک آن  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مهم تریــن معــادن ایــن خــا
ســفید رنــگ اســت و عمــری هــزار ســاله دارد. خــاک بنتونیــت بــه دلیــل چســبندگی، جــذب آب، تورم پذیــری و نــرم بــودن، 
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کاربردهــای زیــاد در ریخته گــری، حفــاری چاه هــای نفــت، سدســازی و کشــاورزی دارد، از بعضــی از ایــن معــادن ایــن خــاک 
ماهانــه ســه هــزار تــن خــاک به وســیله لــودر اســتخراج می شــود.

کــرده، امــا همیــن خــاک را پــس از فنــاوری، هــر  ک بنتونیــت را 10 هزار تومــان خریــداری  کیلــو خــا  اعــراب  از ایــران، هــر 
ــا 700  هزار تومــان بــه فــروش می رســانند. ســاالنه صدهــا هــزار تــن از ایــن خــاک مرغــوب چــه به طــور رســمی و چــه  ــو ت کیل

کشــور امــارات صــادر می شــود]45[. قاچــاق بــه 
ــا اخــذ مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت آزاد اســت  ــا ایــن حــال، تنهــا صــادرات خــاک صنعتــی، آن هــم ب  ب
کشــور قاچــاق  کشــاورزی و خــاک حاصل خیــز ممنــوع اســت و فــروش و خــروج آن از  و براســاس قانــون، صــادرات خــاک 
محســوب می شــود؛ امــا بــا وجــود منــع قانونــی بــرای صــادرات ایــن منبــع  و ثــروت ملــی، مافیــای خــاک هم چنــان از محــل 

کانــی عایدشــان می شــود. کشــاورزی ســود  ک  صــادرات خــا
کــرده و از  کشــورهای خلیــج فــارس را افشــا  گاهــی در رســانه های ایــران، برخــی از مســووالن، فــروش رســمی آن بــه 
کشــورهای امــارات و قطــر  گمــرک اســتان های بوشــهر و هرمــزگان، بــا عنــوان صــادرات غیرنفتــی بــه  صــادرات آن از طریــق 
کــه ایــن موضــوع از ســوی مســؤوالن تکذیــب شده اســت امــا هنــوز اخبــاری مبنــی بــر قاچــاق خــاک  خبــر داده انــد. هــر چنــد 

شــنیده می شــود.
ک در عمــل بخــش خصوصــی بوده اســت. ایــن   طبــق اظهــارات برخــی مســؤوالن، حامــی قانونی کــردن صــادرات خــا
کــه شــواهد و قرایــن ایــن موضــوع نشــان می دهــد، بخــش خصوصــی ســال ها در ســکوت خبــری صــادرات  درحالــی اســت 
کــردن موضــوع افتــاده تــا بتوانــد از مجــاری رســمی، بــا  کرده اســت و  دو ســال قبــل بــه فکــر قانونــی  ک ایــران را دنبــال  خــا

ع اعــراب برســاند]48[.  ک ایــران آن را بــه ســرزمین های لم یــزر تــاراج خــا
 بــاور اینکــه تمــام مســاحت کشــور پهناورمــان بــا قطــر یک متــر پوشــیده از خــاک اســت بنابرایــن کشــورمان منابــع غنــی 
کشــور  کــه فکــر می کننــد صــادرات خــاک می توانــد درآمــد ارزی خوبــی بــرای  کســانی  ک دارد، تصــور اشــتباهی اســت.  خــا
داشــته باشــد، بایــد بداننــد کــه در ایــران تنهــا 20 میلیون هکتــار خــاک مناســب زراعت اســت. این خــاک کــه ارزش حیاتی و 
ح افزایــش جمعیــت کشــور، شــاید کفــاف تأمیــن و تولیــد موادغذایــی جمعیت کشــور  قابلیــت بــاروری دارد، بــا توجــه بــه طــر
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کشــاورزی  کمبــود خــاک  کشــور مــا نیــز دچــار بحــران  کشــور، در آینــده ای نزدیــک  کنــد امــا بــا ســرعت فرســایش خــاک در  را 
خواهــد شــد.

خ جهانی خاک  ک، صــادرات پرســودی محســوب می شــود، به دلیــل گران بودن خاک نیســت، نــر  اینکــه صــادرات خــا
کمتــری بــه دســت خریــدار  کاال قاچــاق باشــد، بــا قیمــت  کــه وقتــی ایــن  نباتــی بــرای هــر مترمکعــب حــدود یــک دالر اســت 
کاال فاسدشــدنی نیســت و حمل ونقــل  کاال بــه فاکتورهــای دیگــری برمی گــردد. اینکــه ایــن  می رســد امــا پرســودبودن ایــن 
آســان و بی دردســری دارد، بنابرایــن وقتــی فــروش آن به طــور گســترده و حجم هــای ســنگین انجــام شــود، پرســود خواهــد 
شــد. از ســوی دیگــر، صــادرات خــاک کشــاورزی معمــواًل به صــورت خــام اســت کــه قیمت بســیار کمتــری دارد و خریــداران با 
خریــد خــاک خــام و فــرآوری آن، ایــن خــاک فرآوری شــده را بــا قیمــت بســیار باالتــری بــه بازارهــای هــدف می فروشــند]53[.
 طبق اعام رســمی گمرک جمهوری اســامی، از ایران در ســال 90 معادل 75 هزارتن خاک به ارزش 5/7 میلیون دالر 
کــد تعرفــه 2508 بــا عنــوان صــادرات غیرنفتــی صــادر  و در ســال 91 معــادل 140 هزارتــن خــاک بــه ارزش 23 میلیــون دالر بــا 
گــزارش رســمی خانــه معــدن ایــران، در ســال 1390 حــدود 150 هزارتــن انــواع خاک هــای  شــده اســت. همچنیــن بــر اســاس 
کــه بــه  کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس صــادر شده اســت  کلوخــه و دانه بنــدی، بــه  کائولــن،  صنعتــی از جملــه فلدســپار، 
ــی از  ــهم قابل توجه ــون س کن ــروه، هم ا گ ــن  ــده ای ک فرآوری ش ــا ــه خ ــدارد در حالی ک ــی ن ــت چندان ــادی اهمی ــاظ اقتص لح

تجــارت دنیــا را تشــکیل می دهــد]53[.
 بــر اســاس قانــون، فــروش خــاک صنعتــی مجــاز اســت منــوط بــه اینکــه ســرمایه گذاران مجــوز فــروش و صــادرات آن را از 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اخــذ کــرده باشــند. هــر ســرمایه گذاری می تواند با اجــاره یک معدن، خاک استخراج شــده 
کــه بــرای  ح اســت، این کــه اغلــب مــوارد اســتفاده از خاک هــای صنعتــی  کــه مطــر آن را بــه فــروش برســاند امــا موضوعــی 
کــه خاک هــای استخراج شــده فــرآوری نمی شــوند و  کیفیــت خوبــی نــدارد، چــرا  کاشــی و ســرامیک اســت، در ایــران  تولیــد 
کاال ســود چندانــی  کشــورها، در حــال حاضــر صــادرات ایــن  از طــرف دیگــر، بــا افزایــش هزینه هــای حمــل خــاک بــه ســایر 

کاهــش یافته اســت.  ک صنعتــی  نــدارد. از ایــن رو، میــزان صــادرات خــا
خ هفــت الــی  کــه خــاک ایــن معــادن بــا نــر ح اســت   در بــازار معــادن، موضوعــی بــا عنــوان معــادن بی شناســنامه مطــر
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کاشــی و ســرامیک  هشــت  هزارتومــان بــه فــروش می رســد. بیشــترین اســتفاده از خاک هــای صنعتــی بــرای تولیــد انــواع 
کاشــی ایــران حــدود چهــاردالر  کــه بــا توجــه بــه اینکــه خاک هــای صنعتــی ایــران فــرآوری نمی شــود، هــر مترمربــع  اســت 
اســت در حالــی کــه هــر مترمربــع کاشــی ســایر کشــورها بــا قیمــت 15 دالر بــه فــروش می رســد. قطعــا کســانی در ایــن بازار ســود 
خ ممکــن می خرنــد و پــس از فــرآوری، آن را بــه فــروش می رســانند]53[. می برنــد کــه خــاک صنعتــی ایــران را بــا کمتریــن نــر

3-2-4-1( قاچاق خاک، تأیید یا تکذیب▪▪
گاهــی در رســانه ها  کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس هــر از  کشــورمان بــه  کشــاورزی   پدیــده قاچــاق خــاک حاصل خیــز 
گرداننــدگان  گویــی بــه علــت ســودآوری،  کــه  ح و توســط مســؤولین و صاحب نظــران تأییــد یــا رد شده اســت. امــری  مطــر
کــردن آن افتاده انــد. در ایــن ســال ها تیترهــای مختلفــی در رابطــه بــا قاچــاق خــاک از  آن حتــی بــه فکــر رســمی و قانونــی 

کــه چنــد نمونــه از آن ذکــر می شــود: رســانه ها منتشرشده اســت 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس )روزنامــه  گزارش هــای رســمی و غیــر رســمی از قاچــاق خــاک حاصل خیــز ایــران بــه   •

خراســان،1390/02/10(.
ک حاصل خیز ایران به کشورهای جنوب خلیج فارس )رادیو اینترنتی ایران صدا، 1390/06/27(. • قاچاق خا

ک خوزستان به امارات و قطر )آژانس خبری خوزستان )خوزنا(، 1390/06/28(. • قاچاق خا
ک ایران به کشورهای همسایه تأیید شد )سایت الف، 1392/06/13(. • قاچاق خا

• هیچ خاکی از ایران قاچاق نمی شود )باشگاه خبرنگاران جوان، 1392/06/18(.
• سود کان از صادرات ممنوعه/ خاک شیرین از مبادی رسمی قاچاق می شود )روزنامه شرق، 1393/01/29(.

ک، 1393/09/06(. • قاچاق خاک حاصل خیز ایران ادامه دارد )تابنا
• قاچاق خاک خوزستان ادامه دارد )باشگاه خبرنگاران جوان، 1394/08/25(.

• معضلی بزرگ به نام قاچاق خاک )خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 1394/09/17(
• و ... ]54[.
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 مســؤولین و کارشناســان نیــز طــی ایــن چندســال اظهــارات مختلفــی در مــورد قاچــاق خــاک بیــان کرده انــد کــه از جملــه 
کــرد: می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

• مهــرزاد بوســتانی مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان فارس در نشســت هم اندیشــی تــب زمین، در شــیراز در 
تاریــخ 1394/09/17، قاچــاق خــاک را یکــی از مشــکات بالفعــل اســتان فــارس بیــان کــرد و اعــام داشــت: موضــوع قاچــاق 
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس، از چنــد ســال قبــل شــروع شــد امــا بــا حساســیت و برخوردهــای قاطــع  خــاک از ایــران بــه 
کنــون بیــم آن  دســتگاه های نظامــی، انتظامــی، قضایــی و دیگــر نهادهــای مســؤول، بــرای مدتــی متوقــف شده اســت؛ امــا ا

کــه ایــن موضــوع مجــددًا تکــرار شــود )ایســنا( ]54[. مــی رود 
• علیرضــا پرســتار مدیــرکل دفتــر امــور آب و خــاک معاونــت آب و خاک وزارت جهادکشــاورزی گفــت: قاچاق خاک های 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس موضــوع تــازه ای نیســت و انتظــار مــی رود تــا در جهــت جلوگیــری از  کشــاورزی بــه  بخــش 
ح شــده،  ایــن رونــد تــاش بی شــائبه ای توســط کلیــه مســؤوالن و دســت اندرکاران صــورت گیــرد، لــذا بــا توجــه بــه مــوارد مطر
ک های کشــاورزی از اولویت های مهم سیاســت گذاران کشــور قــرار گیرد )مهرنیوز،  ضــروری اســت حفاظــت و صیانــت از خا

.)1394/09/15
کارشــناس محیــط زیســت و پژوهشــگر منابــع طبیعــی در خصــوص فــروش خاک هــای خوزســتان بــا  • حســین آخانــی 
وجــود ممنوعیــت ایــن کار بیــان داشــت: بــا وجــود ممنوعیــت صــادرات خاک، هــم اکنون در خوزســتان این اتفــاق می افتد 
کارشــناس محیــط زیســت و پژوهشــگر منابــع طبیعــی  کشــورهای هم جــوار صــادر می شــود. ایــن  و ایــن مــاده حیاتــی بــه 
گرفتــه و هشــدار دادن در ایــن مــورد بســیار  کنــون در معــرض فرســایش و قاچــاق قــرار  ک خوزســتان هــم ا کــرد: خــا کیــد  تأ

ضــروری اســت )باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 1394/08/25(.
ک وزارت جهادکشــاورزی قاچــاق خــاک را اقدامــی غیــر قانونــی دانســت و گفــت:  کبــری معاونــت آب و خــا • علــی مــراد ا
جلوگیــری از خــروج عامــل اصلــی تولیــد )خــاک( بایــد بــا همــکاری مســؤوالن انتظامــی انجــام شــود )مهــر، 1394/06/15(.
گفت وگــو بــا روزنامــه شــهروند در  کشــاورزی در  • ســیدرحیم ســجادی، معــاون ســابق آب و خــاک وزارت جهــاد 
کشــورهای عربــی بیــان داشــت: هیــچ مجــوزی  کشــاورزی ایــران بــه  1393/09/06 بــا تکذیــب ماجــرای صــادرات خــاک 
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گــر ایــن محصــول بــه کشــوری فرســتاده شــده، تنهــا  از جانــب دولــت درخصــوص صــادرات ایــن نــوع خــاک صــادر نشــده و ا
خ داده، وزارت جهادکشــاورزی هــم  گــر چنیــن اتفاقــی ر کــه ا کیــد دارد  بــه صــورت قاچــاق بوده اســت. ایــن مقــام مســؤول تأ
از انجــام آن بی خبــر بوده اســت و در صــورت اطــاع از ایــن اتفــاق، به طــور قطــع برخــورد الزم صــورت می گرفــت. معــاون 
وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کرده اســت: حــدود 3   ســال پیــش ســفیر ایــران در قطــر پیشــنهادی مبنــی بــر صــادرات خــاک 

کار صــادر نشــد ]54[. کــه در همــان زمــان هــم اجــازه ایــن  کــرد  ح  کشــور مطــر کشــورمان بــه ایــن 
گفت وگــو بــا همیــن  کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس در  کمیســیون  • محمــد اســماعیل نیا، نایب رئیــس اول 
کــه حامــی قانونی کــردن صــادرات خــاک در عمــل  روزنامــه از پشــت پرده ایــن ماجــرا خبــر داد و بــه شــهروند توضیــح داد 

بخــش خصوصــی بــوده اســت.
• عبــاس پاپــی زاده، ســخنگوی ســابق کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلس: صــادرات خاک کشــاورزی 
ــا پیگیری هــای مجلــس متوقــف شده اســت )تابنــاک،  کشــورهای عربــی انجــام می گرفتــه امــا ب ایــران در یــک دوره بــه 

.)1393/06/09
ح صــادرات خــاک کشــاورزی  ســال گذشــته بــه مجلــس  • ناصــر صالحی نســب، دیگــر عضــو کمیســیون کشــاورزی: طــر
ح قــرار بــود طــی اقدامــی هماهنــگ از ســوی وزارت جهادکشــاورزی و وزارت صنعت پیش بــرود و به  ارایــه شــد، زیــرا ایــن طــر
میزانــی محــدود ایــن صــادرات انجــام شــود. البتــه بــا بررســی های کمیســیون کشــاورزی و شفاف ســازی در ایــن خصــوص، 

ح بــه جایــی نرســید و در همــان زمــان متوقــف شــد )تابنــاک، 1393/06/09(. ایــن طــر
کشــاورزی  ک ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت بیــان داشــت: صــادرات خــاک  • پرویــز فتحــی معــاون دفتــر آب و خــا
کشــورمان در  کــه  کاالهــای ممنوعــه صادراتــی بوده اســت. در حالــی  ک نباتــی همیشــه جــزو  هیــچ  وقــت آزاد نبــوده و خــا
کشــاورزی مواجــه می شــود، متأســفانه بــا ســوء برداشــت از قانــون،  کمبــود خــاک نباتــی و  آینــده نــه چنــدان دور بــا بحــران 
کشــورهای حــوزه خلیج فــارس انجــام می شــود و از ســوی دیگــر، موضوعاتــی مبنــی بــر فــروش قانونــی  صــادرات خــاک بــه 

ح می شــود )روزنامــه شــرق،1393/01/29(. آن در مجلــس مطــر
• محمدمهدی برومندی نماینده مردم شــهرهای مرودشــت، ارســنجان و پاســارگاد اســتان فارس و ســخنگوی اســبق 
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کمیســیون کشــاورزی، آب ومنابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســامی دربــاره قاچــاق و یــا فــروش خــاک ایــران بــه کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس گفــت: هرگونــه خبــری در خصــوص فــروش خــاک ایــران به کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس صحت 

نــدارد و بنــده آن را تکذیــب می کنــم )باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 1392/06/18(.
گفت وگــو بــا خبرگــزاری  کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی در  کمیســیون  • علــی ایــران پــور نماینــده مبارکــه و عضــو 
کشــور داده شــود.  کشــور تأمیــن شــود و نبایــد اجــازه تــاراج خــاک  ک  گفــت: بایــد امنیــت قضایــی خــا ایلنــا )1392/02/30( 

کــرد ]54[. کشــور را از طریــق مرزبانــی ناجــا پیگــری خواهیــم  ک  موضــوع قاچــاق خــا
• محمــد درویــش عضــو هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات جنــگل هــا و مراتــع کشــور در این رابطه بیان داشــت: مــا چه این 
گیــرد. هرچنــد صــادرات هــر نــوع  کنیــم چــه قبــول نکنیــم، قاچــاق خــاک حاصل خیــز از کشــور صــورت مــی  مســأله را قبــول 

خــاک ممنــوع اســت ولــی ایــن اتفــاق می افتــد )رادیــو اینترنتــی ایــران صــدا، 1390/06/27(.
گزارش های  گاه در سازمان محیط زیست،  گفته یک مقام آ خ 1390/02/10 نوشت: بنا به  • روزنامه خراسان در مور
کشــور بــه ویــژه خــاک »پیــت«  کــه ســاالنه میلیون هــا تــن از خــاک حاصل خیــز برخــی از مناطــق  غیررســمی نشــان می دهــد 
بــه 2 صــورت قاچــاق از مبــادی غیرقانونــی و یــا در قالــب صــادرات گل و گیــاه از کشــور بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 

بــه ویــژه امــارات قاچــاق می شــود ]54[.
 برطبــق آمارهــای گمــرک در ســال 1390، 75 هزارتــن خــاک بــه ارزش 7/5 میلیــون دالر و در ســال 1391، 140 هــزار تــن 
گــر صــادرات خــاک صنعتــی منــع قانونی  خــاک بــه ارزش 23 میلیــون دالر بــه عنــوان صــادرات غیرنفتــی صــادر شده اســت. ا
کشــاورزی اشــاره شده اســت و  نــدارد، در قانــون برنامــه چهــارم توســعه بــه صراحــت بــه بحــث ممنوعیــت فــروش خــاک 
ــا اخــذ مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت امکان پذیــر  براســاس قوانیــن موجــود، صــادارت خــاک صنعتــی تنهــا ب
گمــرک بایــد از  کنترل هــای الزم جهــت مقابلــه بــا قاچــاق را انجــام دهــد.  گمــرک نیــز بایــد  اســت[42]. در بخــش صــادرات، 
کــی کــه صــادر می شــود مطمئــن شــود. ممکــن اســت خاک هــای ممنوعــه )کشــاورزی، مرتعــی و نباتــی(،  صنعتــی بــودن خا
کــه قانون گــذار مســؤولیت تشــخیص خــاک زراعــی، مرتعــی یــا خــاک  تحــت عنــوان خــاک صنعتــی صــادر شــود، امــا از آنجــا 
ــرار داده اســت بنابرایــن حتــی خــروج رســمی خــاک از  کشــاورزی و محیــط زیســت ق زیســتگاه ها را در حــوزه وزارت جهــاد 
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کشــور، جــزو  کــه خــاک خروجــی از  کشــاورزی و محیــط زیســت اســت  کشــور نیازمنــد اســتعام و تأییــد از واحدهــای وزارت 
خاک هــای ممنوعــه نباشــد ]49[.

 در تصویــر اینفوگرافیــک زیــر نظــرات مســؤولین از جملــه نماینــدگان مجلــس و مســؤولین ســازمان محیــط زیســت و 
کــرده انــد ]55[. ک را تأییــد و برخــی آن را تکذیــب  ک ذکــر شده اســت کــه برخــی قاچــاق خــا کارشناســان در مــورد قاچــاق خــا

ک ]53[ نمودار )3-4( انفوگرافیک موضع گیری مسؤولین و کارشناسان در قاچاق خا

کــه همــه صاحب نظــران و دســت انــدرکاران بــر محکومیــت ایــن اقــدام   نکتــه اساســی در ایــن صحبت هــا آن اســت 
کــرده  و خواســتار توقــف خــروج خــاک کشــاورزی از کشــور چــه بــه صــورت قانونــی و چــه بــه صــورت قاچــاق شــده اند.  کیــد  تأ
ــا  کــه توجــه بیشــتر قانون گــذار و نظــارت دقیق تــر دســتگاه های ذی ربــط را می طلبــد. در ایــن رابطــه امیــد اســت ب امــری 
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گســترده تر کــردن چتــر نظارتــی، بــر کاالهــای صادراتــی نظــارت دقیق تــری صــورت گیــرد، زیــرا خــاک حاصل خیــز کشــاورزی 
کشــورها قاچــاق  کشــور بــه ســایر  گمــرکات و مبــادی رســمی  بعضــًا به عنــوان شــن و ماســه و مصالــح ســاختمانی از بنــادر، 
شده اســت. عــاوه بــر نظــارت صحیــح، بایــد بــا تدویــن و تصویــب قانــون جامــع خــاک و قوانیــن حفاظــت از منابــع طبیعــی 
و پرداختــن بــه مباحــث قاچــاق خــاک در ایــن قوانیــن و در نظــر گرفتــن مجازات هــای متناســب و بازدارنــده، جلــوی قاچاق 

گرفتــه شــود. خــاک 
کاربــری اراضــی، برداشــت  کشــاورزی از دو جهــت جــرم تلقــی می شــود چــون ضمــن تغییــر  ک از اراضــی  برداشــت خــا
گــر بــه منظــور صــادرات نبــوده و بــا هــدف  ک در ایــن اراضــی، حتــی ا ک هــم صــورت گرفتــه اســت، بنابرایــن برداشــت خــا خــا
گرفتــه تخلــف محســوب می شــود  کاربــری صــورت  کشــور  انجــام شــود، چــون تغییــر  مصــرف داخلــی و انتقــال آن در درون 
کــه ایــن موضــوع در حــوزه وظایــف ســازمان امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی اســت. هــر نــوع دخــل و تصــرف در اراضــی مرتعــی 
ج از کشــور باشــد، ســازمان  غ از آن کــه ایــن برداشــت خــاک بــا هــدف مصــرف داخلــی یــا صــادرات بــه خــار نیــز جــرم اســت، فــار

جنگل هــا در ایــن زمینــه مســؤول رســیدگی اســت.
کرده اســت. ایــن خاک هــا  کشــور ممنــوع  ج از  کشــاورزی، مرتعــی و نباتــی را بــه خــار ک  گونــه خــا  قانون گــذار صــدور هــر 
ج از ایــران منتقــل شــوند و انتقــال آنهــا بــه هــر طریــق و ترتیبــی تخلــف محســوب می شــود. مقابله با برداشــت  نبایــد بــه خــار
گــر برداشــت خــاک صــورت  ک مراتــع و اراضــی کشــاورزی کشــور نیــز در حــوزه وظایــف وزارت جهــاد کشــاورزی اســت، امــا ا خــا
ج شــد، خــروج آن چــه بــه شــکل رســمی و چــه قاچــاق تخلــف و مقابلــه بــا آن از عهــده وزارت جهــاد  گرفــت و از محــل خــار

ج اســت. کشــاورزی خــار
کشــاورزی نبایــد اجــازه  کشــور وجــود دارد، ســازمان جنگل هــا و جهــاد  گلــوگاه در   بــرای مقابلــه بــا قاچــاق خــاک چنــد 
ج شــد، گمــرک موظــف به اســتعام اســت  گــر برداشــت صــورت گرفــت و از مبــادی کشــور خــار برداشــت خــاک را صــادر کنــد، ا
تــا خــاک ممنوعــه نباشــد. هم چنیــن وزارت صنعــت نیــز بایــد در صــدور پروانــه صــادرات خــاک صنعتــی دقــت الزم را داشــته 
گمــرک  گــر صــادرات بــه شــکل غیــر رســمی و بــدون تشــریفات  باشــد تــا جــزو خاک هــای ممنوعــه نباشــد. عــاوه بــر اینهــا ا
اتفــاق می افتــد هــم گمــرک و هــم مرزبانی هــا و ســایر واحدهــای کنتــرل کننــده، موظــف بــه کنتــرل ایــن موضــوع هســتند تــا 
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قاچــاق صــورت نگیــرد]49 [.
کــه آغشــته بــه  کشــور یــا هــر جزیــره و هــر بخشــی از پهنــه ایــران  ک ایــن   از دســت رفتــن حتــی یــک ســانتی متر از خــا
خــون هــزاران فرزنــد ایــن ســرزمین اســت، مصــداق بی وطنــی و بی غیرتــی و ده هــا خســران اخاقــی و معنــوی دیگــر اســت، 
کــه بســتر حیــات و زمینــه زندگــی ایرانیــان اســت،  امــا چنیــن حجمــی از مســاحت ایــران، آن هــم بخشــی از ایــن مســاحت 
بــا بی توجهــی مســؤوالن بــه ســرعت در حــال از  دســت رفتــن اســت. ســکوت معنــادار مســؤولین دســت اندرکاردر ایــن زمینــه 
گفتــه شــود قاچــاق خــاک ممنــوع اســت و نبایــد انجــام شــود چیــزی در حدشــعار اســت و  خــود جــای بحــث دارد، این کــه 
واقعیــت چیــز دیگــری اســت. قاچــاق خــاک مرغــوب و حاصل خیــز کشــورمان نبایــد اســیر دســت عــده ای ســودجو شــده و بــا 
منابــع ملــی و آبــروی کشــورمان بــازی کننــد. گمــرک، وزارت جهادکشــاورزی، ســتادمبارزه بــا قاچــاق کاال، ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و ... همــه و همــه در ایــن ارتبــاط مســؤول هســتند و فرافکنــی مدیــران دســتگاه ها و رفــع مســؤولیت از خــود 

نمی-تواندپاســخ مناســبی بــه افکارعمومــی در ایــن زمینــه باشــد.
کشــاورزی بــه آن   بــر اســاس آنچــه قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران، در مــورد صــادرات خــاک غیرصنعتــی و مشــخصًا 
کشــورها  کاالهــای ممنوعــه صادراتــی قــرار دارد و فــروش آن بــه ســایر  کرده اســت، ایــن مــاده ارزش منــد در لیســت  اشــاره 
کــه باشــد مصــداق بــارز قاچــاق و مشــمول مجازات هــای قانونــی اســت. در مــاده ١٤١ برنامــه پنجــم توســعه  بــه هــر شــکل 

کــدام دســتگاه ها مربــوط اســت. کــه صــادرات خــاک بــه  مشــخص شــده 
کــی از کشــور وجــود   خاک هــا از ســرمایه های اصلــی و منابــع پایــه کشورهســتند و اجــازه صــادرات و خــروج هیــچ نــوع خا
نــدارد. آن چــه مســلم اســت این کــه عــاوه بــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان مراتــع و جنگل هــا، اســتانداری ها، 
گمــرک، وزارت صنعــت و معــدن و وزارت کشــاورزی بایــد گلوگاه هایــی بــرای مقابلــه بــا قاچــاق خاک باشــند، چون هر ســاله 
کــه بایــد از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پروانــه  ج می شــود  کشــور خــار ک هــای صنعتــی از  ده هــا هــزار تــن خا
ک صنعتــی را بر عهــده دارد، باید پــس از اطمینان  صــادرات داشــته باشــند. ایــن وزارت خانــه کــه صــدور مجــوز صــادرات خــا
از صــادرات خاک هــای صرفــًا صنعتــی، مجــوز صــادر کنــد تــا ســودجویان خــاک زراعــی و مرتعــی را بــه عنــوان خــاک صنعتــی 

صــادر نکنند.
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 براســاس اصــل 50 قانــون اساســی، حفاظــت محیــط زیســت وظیفــه عمومــی اســت و هــر فعالیــت اقتصــادی و غیــر آن 
لودگــی محیــط زیســت بــا تخریــب غیرقابــل جبــران آن مازمــه پیــدا کنــد ممنــوع اســت؛ بنابرایــن قاچــاق و تخریــب هــم  بــا آ
گرفتــه و ممنــوع اعــام شــود و در واقــع بــا  چــون تخریــب منابــع غیرقابــل جبــران را شــامل می شــود بایــد مــورد توجــه قــرار 

کــرد. اســتناد بــه ایــن اصــل می تــوان بــا مخاطبــان برخــورد 
 ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز در چارچــوب مأموریــت قانونــی خــود در صیانــت و مقابلــه بــا قاچــاق خــاک، بایــد 
کشــور باشــد. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بایــد مانــع از  ســازمانی مطالبه گــر در حفاظــت از منابــع زیســتی و طبیعــی 
تخریــب خــاک شــود کــه بــرای اعمــال قانــون و مقابلــه بــا ایــن امــر بــه همــکاری دســتگا هایی چون دســتگاه قضــا نیــاز دارد. 
تعییــن تکلیــف الیحــه حفاظــت از خــاک نیــز بــا توجــه بــه وجــود مشــکاتی از ایــن دســت ضــروری اســت تــا قانــون جامــع 

کنــد]42[. حفاظــت از خــاک ضمــن رفــع مشــکات، وظایــف را نیــز شــفاف 
 خــاک عنصــری حیاتــی اســت و جــدا از مباحــث قانونــی و حقوقــی بــه لحــاظ فرهنگــی نیــز دارای قداســت اســت. صــادر 
کشــور بــا هیــچ منطقــی مجــاز شــمرده نمی شــود و همــه دســتگاه ها و بخش هــای درگیــر موضــوع  کــردن خــاک حاصل خیــز 
گمــرک و مرزبانــی بایــد حساســیت های الزم را  کشــاورزی، وزارت صنعــت و معــدن،  شــامل محیــط زیســت، وزارت جهــاد 

داشــته باشــند تــا بــا آسیب شناســی مســأله بــا آن مقابلــه شــود.
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4-1( مقدمه
لودگی ملموس نیسـت کمتـر به آن توجه  لودگـی هـوا نیسـت اما از آنجایی که این آ لودگـی خـاک کمتـر از خطـر آ  خطـر آ
کـه بسـیاری از مشـکات در سـطح جامعـه ماننـد بحـث ریزگردهـا، سـیل، پرشـدن سـدها از  می شـود. ایـن درحالـی اسـت 

رسـوبات، خشک سـالی، پاییـن بـودن بهـره وری آب و... همـه و همـه بـه نوعـی مرتبـط بـا خـاک اسـت.
 خاک حاصل خیز تولید و امنیت غذایی کشـور را به دنبال دارد و برداشـت مصنوعی خاک توسـط انسـان آسـیب های 
ک کشـور وارد می کنـد چـرا کـه بـا افزایـش جمعیـت، نیازمنـد خـاک هسـتیم. داشـتن  جبران ناپذیـری بـر حاصل خیـزی خـا
یـک برنامـه علمـی، اجرایـی، منطقـی و متناسـب با شـرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادی برای حفاظت از خـاک الزامی 
ک در کشـور به-حـدی زیـاد اسـت کـه رسـیدگی و رفـع آن هـا از تـوان یـک یـا دو دسـتگاه  اسـت، امـا مشـکات مربـوط بـه خـا

ج اسـت، بنابرایـن تمـام دسـتگاه ها بایـد بـرای حفاظـت از خـاک در کنار هم قـرار گیرند. خـار
ک سـازمان جهـاد کشـاورزی عهـده دار مسـؤولیت آب و خـاک   خـاک در ایـران متولـی نـدارد، اگرچـه معاونـت آب و خـا
اسـت اما در مدیریت خاک کشـور اقدامی نداشـته اسـت، لذا تقویت تشـکیات اجرایی متولی محافظت و مدیریت خاک 
ضـروری اسـت. بسـیاری از کشـورهای جهـان بـا تشـکیل بانک هـای خـاک و مطالعـه دقیـق روی خـواص ایـن خاک هـا، 
سـعی در اعمال بهترین شـیوه مدیریتی روی این منابع ارزش مند دارند، اما در ایران خبری از بانک خاک مشـابه آن چه 

حتـی در کشـورهای آفریقایـی وجود دارد، نیسـت. 
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ک عامـل بازدارنـده ای بـا عنـوان »قانـون خـاک«  لودگـی خـا کشـورهای اروپایـی بـرای جلوگیـری از آ درحـال حاضـر در 
لودگی های خاک جلوگیری شـود، اما قانون خاک اخیرًا در کشـور ما  وجـود دارد کـه موجـب شـده تـا حـد زیـادی از افزایش آ

ح شـده و در انتظـار اجـرای صحیح آن هسـتیم. مطـر

4-2( قانون خاک در کشورها
کـه الیحـه قانـون خـاک در نیمـه دوم سـال 95 از سـوی دولـت بـه  کشـورها از ایـن جهـت   مطالعـه قوانیـن خـاک در 
مجلـس شـورای اسـامی ارائـه و منتظـر تصویـب نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی اسـت، مناسـب به نظـر می رسـد.

ک در ایـاالت متحـده آمریـکا: جابه جایی خاک درون آمریکا و واردات از کشـورهای دیگر دارای مقررات  ▪ قانـون خـا
است. بخش APHIS ))Animal and Plant Health Inspection Service، خدمات مربوط به بازرسی بهداشتی حیوانی 
و گیاهـی وزارت کشـاورزی ایـاالت متحـده، قوانینـی بـرای حفاظـت و سـامت خـاک دارد کـه در اینجـا به چکیـده ای از آن 

اشـاره می کنیم.
کارهای مهمی  گیاهی )APHIS( در سال 1972 تأسیس شده است و بسیاری از   خدمات بازرسی بهداشت حیوانی و 
کشـاورزی ایـاالت متحـده )USDA( بوده اسـت،  انجـام می دهـد. خدمـات  کـه بیـش از 100 سـال جـزو مأموریـت وزارت  را 
ایـن نهـاد بـا هـدف حفاظـت و ترویـج سـامت کشـاورزی و تنظیـم مقـررات در این حـوزه و در حمایـت از هـدف USDA، در 
راسـتای حفـظ و ترویـج مـواد غذایـی، کشـاورزی، منابـع طبیعـی و مسـائل مرتبـط اسـت؛ بنابرایـن، خاک ازجمله مـواردی 
اسـت بـه شـدت تحـت کنتـرل APHIS و مقـررات آن قـرار دارد و مسـیری بـرای جلوگیـری و شناسـایی انواع ارگانیسـم های 

خطرنـاک بـه داخـل ایـاالت متحـده را فراهم می کنـد]56[.
 واردات خاک به ایاالت متحده از منابع خارجی ممنوع و حرکت خاک توسـط انسـان به وسـیله انواع و اقسـام وسـائط 
نقلیـه در داخـل ایـاالت متحـده محـدود شده اسـت مگـر توسـط APHIS و تحـت شـرایط خـاص انجـام شـود. مقـررات 
گیاهـان مخـرب و بیماری هـای حیوانـات و  کشـاورزی و منابـع طبیعـی آمریـکا در برابـر  APHIS، از سـامت و ارزش هـای 
آفات محافظت می کند. خاک تحت نظر قرنطینه فدرال و شرایط محافظتی در نظر گرفته شده وزارت کشاورزی آمریکا 
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و APHIS، می توانـد از کشـورهای خارجـی، ایـاالت دیگـر و درون ایالـت، جابه جـا شـود.
ک تحـت فرم هایـی خـاص بـرای جابـه جایـی گیـاه زنـده بـه آفـات، عوامـل کنتـرل بیولوژیکـی، یا  درخواسـت جـواز خـا
علف های هرز مضر انجام می شود. جواز حمل واردات خاک توسط برچسب سیاه، سفید، سبز و زرد تنظیم شده است. 
بـرای واردات خـاک نیزبرچسـب صـادر می شـود کـه حـاوی اطاعـات در مورد چگونگـی حمل و نقل، مبدا، شـرایط حرکت 

و مـواردی اسـت کـه در مجـوز صادر شـده ثبت شده اسـت.
خـاک بایـد به صـورت بسـته بندی و ایمـن حمـل شـود. محموله هـای وارداتـی بـا وزن سـه پونـد )lbs 3: حـدود یـک 
کـه به طـور  کیلوگـرم( یـا کمتـر، دارای برچسـب سـبز و زرد، روی بدنـه خارجـی هـر بسـته )محمولـه( باشـد. محموله هایـی 
مسـتقیم، بـرای تأییـد بـه وزارت کشـاورزی ایـاالت متحـده می آینـد، نیـاز بـه برچسـب سـیاه و سـفید دارنـد و بدون داشـتن 
برچسـب در قسـمت بیرونـی، حتـی بـا داشـتن برچسـب داخل بسـته، امکان تأییـد داده نمی شـود. هر برچسـب به صورت 

گانـه بـا یـک شـماره بارکـد، متمایـز می شـود[56]. جدا
هـر خـاک کـه از منابـع خارجـی وارد شـود، نیـاز بـه یـک مجـوز واردات دارد. زمـان اسـتاندارد بـرای مجـوز تـا سـه سـال از 
گونه باقی مانده  کافی بزرگ باشـد و با خاک و یا هر  گر نمونه سـنگ به اندازه  تاریخ صدور اسـت، مگر در شـرایط خاص. ا
لـوده نباشـد، مجـوز APHIS مـورد نیـاز نیسـت. در کـورد واردات رسـوبی، چنانچـه نمونه رسـوبات بـا آب نمک  لـی دیگـر آ آ

باشـد، مجوز APHIS الزم نیسـت.
)Circular( ک در گردش • مقررات خا

 به دلیـل اینکـه خـاک می توانـد دارای بیماری هـای متعـدد و آفـات باشـد، تقریبا خاک از همه کشـورهای خارجـی و در 
بسـیاری از ایاالت در آمریکا نمی تواند جابه جا شـود، تنها در شـرایط خاص این کار انجام می شـود. واردات و حرکت خاک 
مبتـا بـه بیمـاری وآفـات بـرای APHIS یـک امـر بسـیار مهـم تلقـی می شـود )خط قرمـز برای این نهاد محسـوب می شـود( 

به همین دلیل، سـطوح مختلف بررسـی و پس از آن تأیید می شـود.
- میـزان خـاک سـه پونـد )حـدود یک کیلوگرم( یا بیشـتر - خاک غیراسـتریل ، خاکی که شـامل موجـودات بیولوژیکی 
نباشـد: اجـازه مـورد نیـاز بـرای واردات و یـا حرکـت خـاک غیراسـتریل بیـن ایالتـی از هاوایـی و یـا ایـاالت آمریـکا بایـد انجـام 
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گیـرد. ایـن مـوارد بایـد قبـل از تصویـب بـا شـرایط توافق نامـه، مطابقـت داده شـود، بنابرایـن تـا سـه مـاه بررسـی های الزم، 
پـردازش و تأییـد درخواسـت انجـام می شـود.

- میزان خاک سه پوند یا کمتر - برای اقدامات استریل کردن برای ورود:
ک غیراسـتریل از کشـورهای خارجـی، هاوایـی و ایاالت دیگر، در مقادیر سـه پوند یا  واردات و یـا حرکـت بیـن ایالتـی خـا
کمتـر بـرای اسـتریل کـردن )sterilization( بـرای ورود، نیـاز بـه مجـوز بـرای جابه جایـی )حمـل( بـه مرکـز درمانـی دارد کـه 

بـرای ایـن کار واحد بازرسـی مربوطـه وجـود دارد]56[.
• شرایط حمل دستی

موارد مجاز حمل خاک به صورت دسـتی به ایاالت متحده تنها در شـرایط خاصی انجام می شـود. برای حمل دسـتی 
بایـد درخواسـت داده و در صـورت اجـازه مجـوز صـادر مـی شـود. شـرایط مجـوز مراحـل خـاص دارد. متقاضـی مـی توانـد 

درخواسـت کنـد کـه شـخص دیگـری حمـل خـاک را انجـام دهـد، امـا آن شـخص بایـد در مجوز مشـخص شـود.
 بـرای متقاضـی بـا میـزان خـاک کمتر از سـه پوند، مجوز می تواند از سـوی واحد مربوطه طی دوهفته صـادر و خاک در 
که اسـتریل نیسـت در مدخل ورود به یک مرکز تأیید، برای  کی  مبادی ورودی با وسـایل مناسـب، اسـتریل می شـود. خا

مجوزهای بیشـتر برده می شـود تا مقررات حفاظتی خاص و همچنین انطباق با شـرایط مربوطه انجام شـود.
ک در چین: از سال 1997 دولت چین هر سال در دوره برگزاری دو اجاس  ▪ قانون حفاظت از محیط زیست و خا
)مجلس ملی نمایندگان و کنفرانس مشـورت سیاسـی( به گزارش کار حفاظت از محیط زیسـت اقدام کرده ودرخصوص 
کـه حفاظـت از #محیـط زیسـت امـری بـزرگ و مربـوط بـه  کارهـای مربـوط برنامـه ریـزی می کنـد. رهبـران چیـن معتقدنـد 
اقتدار کشـور، رفاه مردم و آرامش جهان اسـت. از دیدگاه مسـؤوالن چینی ماهیت حفاظت از محیط زیسـت حفظ نیروی 
مولد است و باید سیستم جامع تصمیم گیری محیط زیست و توسعه را برقرار ساخته و تکمیل بخشید. مقامات مناطق 
مختلـف بایـد مسـؤولیت حفاظـت از محیـط زیسـت را بـر عهـده گیرنـد، نظـارت واحد بر محیط زیسـت را تقویت بخشـیده 
لودگـی در شـهرها، حوضـه هـا رودخانـه و دریا هـا را بطـور مطلـوب انجـام دهنـد، سـرمایه گذاری را در ایـن زمینـه  و کار مهـار آ
افزایـش داده و مـردم را بـه مشـارکت در ایـن امـر تشـویق کننـد. در جریـان اصاحـات ارگان هـای دولتی، بخـش حفاظت از 
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محیـط زیسـت دایمـًا در حال تقویت اسـت]57[.
لوده کننده شـدید را تعطیل کرده اسـت، 90 درصد از 238   در سـال های اخیر، چین بیش از 84 هزار مؤسسـه کوچک آ
لودگی بیشـتر نواحی چین نیز  لـوده کننده ها، به اسـتاندارد رسـیده و پـروژه مهار آ هـزار مؤسسـه صنعتـی آالینـده در تخلیـه آ
لودگی محیط زیسـت و کاهش پیامد های  به نتایج مرحله ای نایل آمده اسـت. برنامــه  های مهم شـرکت در جلوگیری از آ
لودگـی و حفاظت از محیط زیسـت را  محیـط زیسـتی ناشـی از فرآینـد پاالیـش می باشـند. چیـن رهنمـود اهمیت برابـر مهار آ

اجرا و آهنگ حفاظت و سـازندگی محیط زیسـت را تسـریع کرده اسـت.
 چیـن بـرای جنـگل کاری دامنه هـای کوهسـتانی بـه مسـاحت بیـش از 5 میلیـون و 166 هـزار هکتـار مناطـق جنگلـی 
کـز بریـدن جنـگل طبیعـی را به طور همه جانبه قدغن کرده اسـت و  کنونـی را قـرق و در 13 اسـتان، منطقـه خودمختـار و مرا

نسـبت پوشـش جنگلـی را بـه 16/5 درصـد رسانده اسـت.
لودگی آب، قانون حفاظت از  لودگی هوا، قانون مهار آ  مقررات قانونی حفاظت از محیط زیست از جمله قانون مهار آ
لودگی صـدا و مقررات حفاظت از محیط  ک، قانـون حفاظـت از محیـط زیسـت دریایی تجدید نظر شـده و قانون مهار آ خـا
ح  ح قانونـی حفاظـت از محیط زیسـت، 10 طر کنـون چیـن 6 طـر زیسـت پروژه هـای در حـال سـاخت تدویـن شده اسـت. تا
ح مقـررات قانونـی حفاظت از محیط زیسـت را صـادر و 430 معیار کشـوری برای  قانونـی مربـوط بـه منابـع، بیـش از 30 طـر
ح مقـررات قانونـی محلـی مربـوط به حفاظـت از محیط  حفاظـت از محیـط زیسـت تدویـن کرده اسـت، بـه عـاوه 1020 طـر

زیسـت نیـز در حال اجرا اسـت ]57[.
  از سـال 1996 تـا پایـان سـال 2000 مبلـغ کل سـرمایه گذاری چیـن در زمینـه حفاظـت از محیـط زیسـت بـه 360 میلیـارد 
کـه در مقایسـه سـال های 1990 تـا 1995،230 میلیـارد یـوان افزایـش داشـته و بـه 93 درصـد ارزش تولیـد  یـوان رسـیده 
ناخالص داخلی »GDP« رسیده است. در چند سال اخیر، 46 میلیارد یوان از مبالغ اوراق قرضه درازمدت منتشره وزارت 
لودگی و سـازندگی محیط زیسـت اختصاص داده شـده که در بهبود کیفیت محیط زیسـت، کمک  دارایی چین به مهار آ

بـه افزایـش تقاضـای داخلـی و رشـد اقتصـادی نقش مثبتی ایفـا کرده اسـت ]57[.
ک در دنیا از سال 1930 آغاز شده و در حال انجام است اما در کشور  کانادا: مدیریت خا ک در  ▪ قانون حفاظت از خا
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مـا مغفـول مانده اسـت. اهمیـت خاک در کشـورهای توسـعه یافته به عنـوان الگویی خارجی مـورد ماحظه اسـت از این رو 
کانـادا و دربـاره نحـوه ایجـاد  کانـادا کـه فصـل 434 قانـون حفاظـت از محیـط زیسـت  در ادامـه، قانـون حفاظـت خـاک در 

کشـاورزی اسـت، ذکر می شـود. تغییرات خاک در زمین 
ک یا خاک ریزی ندارد مگر این که: • در یک زمین زراعی حفاظت شده، هیچ کس حق برداشتن خا

)الف( کمیسیون مربوطه کتبًا با آن موافقت کند.
)ب( مقام محلی مربوطه مجوز صادر کند.

ک برداری یا خاک ریزی مطابق با مقررات و مفاد و شرایط تعیین شده در مجوز انجام شود. )ج( خا
کـه زمیـن مـورد نظـر در آن واقـع شده اسـت متقاعـد  گـر مقـام محلـی منطقـه ای  • در پاسـخ بـه درخواسـت متقاضـی، ا
شـود کـه  کمیسـیون بـا صـدور مجـوز موافقـت کـرده و متقاضـی مقـررات را رعایت کرده اسـت، مقـام محلـی می تواند مجوز 

کنـد]56[. کشـاورزی حفاظت شـده صـادر  ک بـرداری یـا خاک ریـزی را در یـک زمیـن  خا
گـر مقـام محلـی یـا کمیسـیون مربوطـه مشـخص کنـد که شـخصی مفاد مجـوز را نقـض کرده اسـت، یا بـدون مجوز  • ا
کمیسـیون می تواند  ک ریزی انجام داده اسـت، اداره محلی یا  ک برداری یا خا کشـاوزی تحت حفاظت، خا در یک زمین 
که به این نتیجه  که تخلف شخص موقوف شده، به حالت تعلیق درآورد. در صورتی  که مطمئن شود  مجوز را تا وقتی 
کنـد و در  کـه آن شـخص از حـدود اختیاراتـش در ارتبـاط بـا شـرایط و ضوابـط مجـوز تجـاوز کرده اسـت، مجـوز را لغـو  برسـد 
ک برداری یا خاک ریـزی در این محل مخالف قانون  زمیـن یـا نزدیـک محـل وقـوع تخلف اخطارهایی مبنی بـر این که خا
اسـت نصب کند، دسـتور توقف تخلف را به شـخص متخلف اباغ کند، به شـخصی که بدون مجوز یا مخالف شـرایط و 
مقـررات مجـوز عمـل خاک ریـزی در زمیـن را انجـام داده باشـد، حکمـی مبنی بر رفـع و انتقال خاک ریزی انجام شـده اباغ 
کنـد، یـا بـه شـخصی کـه بـدون مجـوز، یا بر خاف شـرایط و مقررات مجوز دسـت به خاک برداری زده اسـت، حکمی مبنی 

بـر برگردانـدن زمیـن بـه حالـت اول ابـاغ کند به گونه ای که زمین برای اهداف کشـاورزی مناسـب باشـد]56[.
کند متخلف تلقی می شـود: کسـی که در رعایت دسـتور یا حکم وزیر، بازرس  • شـخصی که به یکی از موارد زیر عمل 
که برای بازرس یا مأمور اجرایی در حین انجام وظایف  یا مأمور اجرا بر اسـاس این قانون  نامه قصور ورزیده باشـد، کسـی 
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قانونـی اش مطابـق بـا ایـن قانون نامه ممانعت ایجاد کرده باشـد. چنانچه تخلفی تکرار شـود، به عـاوه هر جریمه دیگر، 
شـخص متخلف مشـمول پرداخت جریمه ای تا سـقف 500 دالر به ازای هر روزی که تخلف ادامه یابد، می شـود.

• معاف کردن عملیات خاک برداری یا خاک ریزی از این قانون در صورتی است که این عملیات:
1- درست در مسیر بزرگراه یا مسیر زه کشی باشد.

ک سازی کردن، آماده سازی یا کشت زمین با توجه به عملیات صحیح کشاورزی انجام شود. 2- با هدف پا
2- با هدف اصلی انجام عملیات زراعت یا باغبانی که بر اساس مقررات طراحی شده باشد]56[.

• اداره محلـی بایـد یـک مأمـور اجـرا تابـع دسـتورات مقـام محلـی جهـت نظـارت و اجـرای ایـن قانون نامـه و مقـررات در 
کارمند به عنوان بازرس جهت همکاری در اجرای این  کند. وزیر باید در وزارتخانه یک یا چند  ناحیه مورد نظر منصوب 
کند. مأمور اجرا یا بازرسی امکان اعمال قدرت داشته و جهت اجرای قانون و مقررات  قانون و مقررات مربوطه منصوب 
اقداماتـی بـه عمـل مـی آورد. بـرای نیـل به اهداف، مأمور اجرا یا بازرسـی می تواند داخل عرصه شـده، تفتیش کـرده و یا به 

نصـب اعـان و اخطار در زمین دسـت بزند]56[.

4-3( قانون حفاظت از خاک در ایران
ک، عنصـر ارزش منـدی کـه بـا صـرف انـرژی و زمـان زیاد تشـکیل می شـود، تاکنـون در ایـران بدون متولـی و قانون   خـا
ک از سـوی دولـت بـه مجلـس شـورای اسـامی ارایـه شـده و چندیـن  مانده اسـت. بیـش از شـش سـال اسـت کـه الیحـه خـا
نوبـت نیـز اصاحاتـی روی آن انجـام شـده، امـا هنـوز ایـن الیحـه بـه تصویب نهایـی نرسیده اسـت. طبق گزارشـات، خاک 
ایـران بـه راحتـی و بـا قیمت هـای ناچیـز از اسـتان های جنوبـی بـه سـمت شیخ نشـین های حاشـیه جنوبـی خلیـج فـارس 
کشـور وجـود نـدارد زیـرا هنـوز الیحـه خـاک نهایـی  قاچـاق می شـود، امـا قانـون مصوبـی بـرای برخـورد بـا متخلفـان در 
گـر تکلیـف  نشده اسـت. البتـه قـوه قضاییـه بـا وجـود نبـود قانـون، قاچاق چیـان خـاک را بـه حـال خـود رهـا نمی کنـد، امـا ا
قوانیـن مشـخص و مجـازات و جریمه هـا بـه اطـاع عمـوم برسـد، شـاید وقـوع جـرم در زمینـه خاک هـم کاهش یابـد]58[.
کـی کـه بـرای تشـکیل هـر سـانتی متر آن صدهـا سـال زمـان صـرف می شـود، بـه راحتـی بـا مصـرف کـود بیـش از حـد   خا
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لودگی های متعدد قرار دارد و در نبود قوانین جامع خاک، استناد به مواد اصل  تخریب می شود. خاک کشور در معرض آ
لودگـی خاک هـای ایران در تخلفات کاربـرد دارد که می گوید: »اگر واحدی منجر به  پنجـاه قانـون اساسـی در جلوگیـری از آ
لودگـی خـاک مناطـق اطـراف خـود شـود در مرحلـه اول بـه 6 مـاه تـا 2 سـال حبـس و در مراحـل بعـدی بـه پرداخـت جرایم  آ
نقدی محکوم می شـود. البته سـعی شـده تا از جرایم نقدی کمتر اسـتفاده شـود، زیرا تعیین میزان جریمه نقدی با توجه 
لودگی را به طور دقیق مشـخص کـرد. هم چنین واحد  لودگـی کار دشـواری اسـت و معمـواًل نمی تـوان وسـعت آ بـه وسـعت آ
لودگـی ایجاد شـده مشـاور و پیمان کار اسـتخدام کند تـا زمانی که خاک به حد اسـتاندارد  آالینـده موظـف اسـت بـرای رفـع آ

می رسـد و خطـری منطقـه را تهدیـد نمی کند کار خـود را ادامه دهـد«]14[.
 خاک هـای شـمال کشـور کـه یکـی از حاصل خیزتریـن خاک هـای ایـران اسـت، در جریـان ویاسـازی ها بـا نخاله هـای 
لوده شـده و نبود قوانین مناسـب، سـبب می شـود فعالیت های مخرب روی خاک های ایران متوقف نشـود.  سـاختمانی آ
کشـت دوم، رویـه ای  کشـاورزان و آماده سـازی سـریع زمیـن بـرای  کار  ع به منظـور سـهولت  گیاهـی مـزار سـوزاندن بقایـای 
لـوده می کند، موجودات ذره بینی خـاک را از بین برده  معمـول در ایـران اسـت. ایـن رفتـار عـاوه بر اینکه محیط زیسـت را آ
ک، قابلیت حفظ آب در آن را به حداقل می رسـاند، اما قوانین تشـویقی یا تنبیهی برای  لی موجود در خا و با حذف مواد آ

جلوگیـری از تکـرار ایـن عمـل، هم چنـان در انتظار تصویب مجلس اسـت]58[.
 اهمیـت و نقـش خـاک در تغییـرات آب و هوایـی، فرسـایش زمیـن، امنیـت غذایی و نیز اکوسیسـتم به ترتیب موضوع 
کنوانسـیون سـازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، کنوانسـیون سـازمان ملل در خصوص مبارزه با بیابان زایــی 
و نیـز کنوانسیــون تنـوع زیستــی بـه عنـوان مصادیقـی از منابـع الـزام آور مرتبـط در عرصـه حقـوق بین الملل محیط زیسـت 
اسـت. تمـام کشـورها تـاش می کننـد تـا بـا وضـع قوانیـن و مقـررات در سـطح ملـی و تنظیـم توافق نامه هـای بین المللـی، از 
گسـترش تخریب هـای زیسـت محیطی جلوگیـری کننـد. از ایـن رو، ایجاد یـک نظام حقوقی بین المللی جامـع و خاص در 

زمینـه حفاظـت، مدیریـت و بهره بـرداری پایـدار از خـاک نیـز ضـروری به نظر می رسـد]59[.
 با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و طبیعی کشور و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، حفاظت، 
به سـازی و اصـاح منابـع خـاک، نقـش بی بدیل خاک در عرصه تولیدات کشـاورزی، تأمین مـواد غذایی، موضوع تدوین 
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ک بـه عنـوان یکـی از برنامه هـای مهـم بـا اولویـت مـورد توجـه بـوده و الیحـه جامـع خـاک در اواخر  الیحـه قانـون جامـع خـا
سـال 88 توسـط دولت تدوین و در نوبت بررسـی کمیسـیون کشـاورزی آب و منابع طبیعی قرار گرفت. الیحه جامع خاک 
دارای پنـج فصـل و مشـتمل بـر 44 مـاده و 15 تبصـره و 21 تعریـف و در برگیرنـده قوانیـن جامـع خـاک و هم چنیـن مـواد 
کنون با وجود تغییرات هر از  گاه، هنوز به نتیجه نهایی  ک بود که متأسفانه از آن زمان تا لودگی خا قانونی پیشگیری از آ

نرسیده است]60[.
کشـاورزی موظـف اسـت بـا همـکاری معاونـت برنامـه ریـزی و نظـارت   بـر اسـاس مـاده 3 ایـن الیحـه، وزارت جهـاد 
راهبردی ریاست جمهوری و سازمان حفاطت محیط زیست و سایر نهادهای ذی ربط به منظور برآورد ارزش اقتصادی 
لودگی های آن در تخریب محیط زیست و فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب های ملی  خاک و هزینه های ناشی از آ

نسـبت بـه تنظیـم دسـتورالعمل نحوه محاسـبه خسـارات وارده به خاک اقـدام کند.
کشـاورزی و  کمـی قوانیـن مذکـور، وزارت جهـاد  کیفـی و   بـر اسـاس مـاده 5 ایـن قانـون در راسـتای تحقـق اهـداف 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت موظف شـدند به منظور دسـت یابی به اهداف این قانون، هماهنگی بین دسـتگاه های 
مربوطـه، تحقـق اهـداف مـورد نظـر و حصـول بـه مدیریت هماهنـگ و یک پارچه منابع خاک، آیین نامه اجرایی تشـکیل 
کمیته ملی خاک  کشـور را با هماهنگی دسـتگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسـاند.  کمیته ملی خاک 
کشـور باالتریـن مرجـع تصمیم گیـری در امـور خـاک کشـور خواهـد بـود و وظایـف آن تعییـن راهبردهـا، سیاسـت گذاری ها و 

لودگـی خـاک اسـت]60[. تصمیم سـازی الزم در زمینـه جلوگیـری از فرسـایش، حفـظ تـوان تولیـدی، پیگیـری و رفـع آ
کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی اعـم از مالکیـن و بهره بـرداران در خصـوص حفـظ   طبـق مـاده 12 ایـن قانـون نیـز 
منابـع خـاک و بهره بـرداری بهینـه و صحیـح از آن در اراضـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی مسـؤول می باشـند و وزارت جهـاد 
کشـاورزی موظف اسـت با همکاری سـازمان حفاظت محیط زیسـت راهکارهای حمایتی و سیاسـت های تشـویقی الزم را 
لودگی منابع خاک تهیه و به تصویب هیأت  برای جلب مشـارکت مردم در زمینه جلوگیری از روند فرسـایش، تخریب و آ
کاربری اراضی بدون اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط به اصول به زراعی،  وزیران برساند. تغییر 
ممانعـت یـا ایجـاد تأخیـر در انجـام روال حفاظـت خـاک و تجزیـه و تقطیـع اراضـی بـدون اخـذ مجـوز نیـز تخلف محسـوب 
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می شـود]60[.
 پس از سال ها دولت دهم الیحه جامع خاک را در 28 خرداد 92 از مجلس نهم برای رفع ایرادات حقوقی و تفکیک 
کرد و در نهایت این الیحه پس از تغییراتی با عنوان جدید الیحه حفاظت از خاک در  آن از الیحه منابع طبیعی اسـترداد 

تاریخ 30 فروردین 94 به تصویب دولت رسید]56[.
 الیحـه حفاظـت از خـاک در کشـور مجـددًا بـا همـکاری وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، در 
کمیسـیون های فرعـی و اصلـی مجلـس شـورای اسـامی تأییـد  لودگـی تهیـه شـد. ایـن الیحـه در  دو بخـش فرسـایش و آ
لوده کننـده و  لودگـی و تخریـب و مصادیـق آن و هم چنیـن آ شـده و جهـت تصویـب در مجلـس اسـت. در ایـن الیحـه آ
تخریب کننده هـای خـاک و نحـوه برخـورد قانونـی بـا آن هـا تعییـن و موضـوع آمـوزش حفاظـت خـاک و فرهنگ سـازی در 

گرفته اسـت. این بـاره و نقـش سـازمان های متولـی نیـز مـورد نظـر قـرار 
ک بـه قانـون تبدیـل شـود، شـاهد یـک اقـدام ارزنـده بـرای کشـور و دولـت خواهیم   در صورتی کـه الیحـه حفاظـت از خـا
لودگی های  بود، زیرا از طریق این الیحه می توان با نگاهی جامع و قانون مند، مدیریت صحیح منابع خاک و مقابله با آ

خـاک را پیگیری کرد. 
کند، چندان  کاهش روند فرسایش خاک در ایران کمک   اما به دو دلیل نمی توان بر این که تصویب الیحه بتواند بر 
لودگی خاک، هم  ک اسـت و نه فرسـایش آن. آ لودگی خا خوش بین بود، نخسـت آن که تمرکز افزون تر الیحه بر موضوع آ
ک در ایران است و هم بدون تصویب این قانون نیز تاکنون  بخش بسیار کوچک تری از بحران محیط زیست حوزه خا
امری غیرمجاز بوده و بعضًا در قالب مقررات عمومی محیط زیسـت با آن برخورد  شده اسـت؛ اما این که در مواردی مانند 
لودگـی خـاک در ایـران اسـت و یـا  کـود شـیمیایی در بخـش کشـاورزی کـه مهم تریـن عامـل آ اسـتفاده بـی رویـه از سـموم و 
لودگـی داشـته باشـند ناشـی از نبـود قانـون نبوده،  حوزه هـای بهره بـرداری نفتـی، نتوانسـته اند تأثیـری در کاهـش انتشـار آ

بلکـه واقعیـت این اسـت که سـازمان محیط زیسـت قدرت چندانی در برخـورد با موارد آالینده نـدارد]61[.
کنـار دیگـر قوانیـن و لوایـح پرسـر و صـدا قـرار  کـه در  کاغذسـاالرانه اسـت   الیحـه حفاظـت خـاک یـک فعالیـت معمـول 
خواهد گرفـت کـه هرگـز مورداعتنـای نقش آفرینـان اصلی محیط زیسـت، اعـم از آالیندگان یا مجریان قانـون نخواهد بود. 
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ک در مساحتی بزرگ تر از حوزه مدیریت محیط زیست و می توان گفت حتی حوزه اختیارات دولت  موضوع فرسایش خا
خ می دهـد. پـس ایـن الیحـه یـا هـر الیحـه دیگر که توسـط دولت ارائه شـده و توسـط دولت هم پیگیری شـود بعید اسـت  ر
کـه منشـأ اثـر باشـد؛ زیـرا نمی تـوان تصـور کـرد بـه صـرف تصویـب یـک الیحـه، سـازمان محیط زیسـت  بتوانـد وزارت نیـرو را 

مکلـف بـه توقـف سدسـازی های بی رویـه که منجر به خشـکیدن 300 دشـت کشـور شـده اند، کنـد]61[.
که بعید اسـت در شـرایط اقتصادی موجود دولت بتواند   مسـأله دیگر چرای بی رویه و دامداری زیان بار سـنتی اسـت 
گفته هـای بنیان گـذار جمهـوری اسـامی )ره( »ذخایـر صدیـق جمهـوری  کـه عشـایر طبـق  کنـد. چـرا  کاری  بـرای مهـار آن 

گـذاری چـرای دام را بـه آنهـا اعطـا می کنـد]61[. اسـامی« هسـتند و دولـت حـق وا
ک هنـوز خـاک می خـورد و پـس از هفت سـال بـا آخرین اصاحاتی کـه روی آن انجام شـد هنوز   بـا ایـن همـه الیحـه خـا
تکلیـف روشـنی نـدارد. الیحـه ای کـه هیچ یـک از کارشناسـان آن را بی عیـب و نقـص نمی داننـد، امـا شـاید داشـتن قانـون 

بـد را بهتـر از بی قانونـی می داننـد کـه در شـرایط کنونـی وضعیـت خـاک ایـران را در وضعیتـی بحرانی فـرو برده اسـت]62[.

4-3-1( متن الیحه حفاظت از خاک
لودگـی خـاک ناشـی از توسـعه ناپایـدار فعالیت هـای صنعتـی، شـهری، معدنـی و کشـاورزی از عوامـل عمـده تخریـب   آ
لوده شدن منابع خاک بسیار افزایش یافته است. تا  کیفی و آ خاک به شمار می رود، در چند سال اخیر، جنبه های تغییر 
زمـان تصویـب الیحـه حفاظـت از خـاک در آسـتانه روز زمیـن پاک سـال 95 در هیأت دولت، هیچ قانـون مدون، آیین نامه 
لودگی خاک وجود نداشته اسـت. در الیحه حفاظت از خاک، حفاظت  ک و جلوگیری از آ و ضابطه ای جهت حفاظت خا
کاربـری و بهـره بـرداری اصولـی و بهینـه از خـاک مـد نظـر اسـت و بـرای اولیـن بـار در ایـن الیحـه راهبردهـا،  کیفـی،  کمـی، 
لودگـی و  سیاسـت ها و خط مشـی های مدیریـت، حفاظـت و بهـره بـرداری پایـدار از منابـع خـاک، معیارهـا و شـاخص های آ
تخریـب خـاک و اصـول فنـی بهره بـرداری پایـدار برحسـب کاربری هـای مختلـف منابـع خاک در کشـور تدوین شده اسـت. 

ح زیر اسـت: متـن الیحـه حفاظـت از خـاک به شـر
ح زیر تعریف شده و به کار می روند: ]62[ ج در این قانون به شر ماده 1- اصطاحات مندر
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الف( وزارت: وزارت جهاد کشاورزی
ب( سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

پ( خـاک: پیکـره ای طبیعـی، متحـول و پویـا کـه حاصـل مجموعـه ای از واکنش هـای فیزیکـی، شـیمیایی و زیسـتی 
اسـت و متأثـر از آب، اقلیـم و موجـودات زنـده، طـی زمـان روی پوسـته زمیـن یـا سـنگ مـادر به وجـود می آیـد. ایـن تعریـف 

شـامل خـاک رسـوبی نیـز می شـود.
لودگـی خـاک: پخـش یـا آمیختـن یـک یـا چنـد مـاده خارجـی به خـاک به میزانی کـه کیفیت فیزیکی، شـیمیایی  ت( آ
یـا زیسـتی آن را بـه نحـوی تغییـر دهـد کـه برای انسـان یا سـایر موجودات زنـده یا گیاهان یا آثـار و ابنیه زیان آور باشـد. این 

لودگـی پوشـش های آبرفتی و سـنگی سـطح زمیـن را نیز دربـر می گیرد. تعریـف آ
لودگی خاک شوند. لوده کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آ ث( آ

کشـاورزی، منابـع طبیعـی و  کاربـری خـاک: نـوع اسـتفاده از خـاک به عنـوان بسـتری مناسـب بـرای فعالیت هـای  ج( 
زیسـتی، صنعتـی، معدنـی، خدماتـی و امـور زیربنایـی.

چ( تخریـب خـاک: کاهـش تـوان تولیـد زیسـتی یـا اقتصـادی خـاک یـا ترکیبـی از هـردو ناشـی از فعالیت هـای انسـانی و 
شـیوه های مختلـف بهره بـرداری از خـاک.

ح( فرسـایش خـاک: جـدا شـدن ذرات خـاک از محـل خـود، جابه جایـی، انتقـال و ترسـیب آن در مـکان دیگـر توسـط 
عوامـل طبیعـی یا انسـانی.

خ( تخریب کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک شوند.
د( حاصلخیـزی خـاک: اسـتعداد خـاک در زمینـه تأمیـن مـواد مـورد نیـاز بـرای تغذیـه و فراهـم نمـودن شـرایط مناسـب 

گیاهان. رشـد 
ک: وضعیتی که در آن حاصلخیزی و توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طوالنی حفظ شود. ذ( پایداری خا

لودگی، تخریب و فرسـایش خـاک و تبعات  ر( حفاظـت خـاک: مجموعـه اقداماتـی کـه به منظـور پیشـگیری و کنترل آ
ک یـا باعـث افزایش حاصلخیزی آن می شـود. آن انجـام می شـود و موجـب تقویـت پایـداری منابـع خـا
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ز( پایش خاک: اندازه گیری پیوسته یا متناوب ویژگی های کمی و کیفی خاک.
لـی، زیسـتی، شـیمیایی یـا معدنـی با منشـاء طبیعـی یا مصنوعی که به خـاک یا گیاه اضافه می شـود  ژ( کـود: هـر مـاده آ

تـا یـک یـا چنـد عنصر ضـروری برای رشـد گیـاه را تأمین کند.
کنتـرل آفـات نباتـی، انبـاری و  کـه به منظـور  لـی، شـیمیایی و معدنـی  کلیـه ترکیبـات آ س( سـموم دفـع آفـات نباتـی: 

گاز بـه کار بـرده می شـود. خانگـی به صـورت جامـد یـا مایـع یـا 
لی خاک  ک شناسی: مطالعات پایه که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل و رده بندی و سطح ماده آ ش( مطالعات خا

کاربری های مورد نظر می پردازد. گزارش فنی و ترسـیم حدود و مرز خاک ها روی نقشـه برای  و تهیه 
ص( الگوی کشت: نظام کشاورزی مبتنی بر حفاظت و بهره برداری پایدار منابع خاک و آب، مزیت های اقتصادی - 
اجتماعی و سیاسـت های کان کشـور، با بهره گیری از دانش بومی کشـاورزان و اسـتفاده بهینه از ظرفیت های منطقه ای 

و با رعایت اصول تولید پایدار محصوالت کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.
لودگی  ض( مـواد آالینـده: هـر نـوع مـواد جامـع یـا مایـع یـا عوامـل فیزیکی، شـیمیایی و زیسـتی )بیولوژیکی( که باعـث آ

لودگـی آن بیفزاید. خـاک گردیـده یـا به میـزان آ
ط( اصـول فنـی بهره بـرداری پایـدار: اصولـی کـه بهره بـرداری از منابـع خـاک را بـا توجـه به ظرفیت قابل تحمـل و توان 

بازدهـی آن منطبـق بـا اصـول آمایش سـرزمین در راسـتای اهداف توسـعه پایـدار تدوین می کند.
لودگی یا تخریب خاک. ع( خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم و عدم انتفاع ناشی از آ

غ( بازسـازی خـاک: مجموعـه فعالیت هایـی اسـت کـه موجـب بهبـود و بازگشـت شـرایط فیزیکی، شـیمیایی و زیسـتی 
خاک هـای تخریب شـده بـه وضعیـت قبـل از تخریـب می گـردد]62[.

ماده 2- وزارت موظف اسـت با همکاری سـازمان، چارچوب و اصول مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع 
کاربری های مختلف منابع  ک کشـور و معیارها و شـاخص های تخریب خاک و اصول فنی بهره برداری پایدار حسـب  خا

خـاک را بـه نحـوی کـه متضمـن ارتقای کیفی منابع مذکور باشـد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیـران ارائه کند. 
که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و  ماده 3- بهره برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، توزیعی، خدماتی و معدنی 
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ویژه اقتصادی و شـهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت می کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می باشـند. 
مـاده 4- سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور مکلـف اسـت بـا همـکاری وزارت، سـازمان و بانـک مرکـزی جمهـوری 
اسامی ایران، نحوه محاسبه ارزش اقتصادی منابع خاک و هزینه ها و خسارات ناشی از تخریب خاک در زیست بوم های 

)اکوسیسـتم( مختلف در حسـاب های ملی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسـاند.
ح هـا و پروژه هـای  مـاده 5- سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی ملکـف اسـت در هنـگام مبادلـه موافقت نامـه بـرای طر
عمرانی، زیربنایی، توسـعه ای، ملی و اسـتانی، دسـتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشـوری 
مصـوب 1386/7/8 مجلـس شـورای اسـامی اعتبـارات الزم جهـت پیشـگیری یـا جبران خسـارت ناشـی از منابع موضوع 
ایـن قانـون را پیش بینـی نمایـد. دسـتگاه های اجرایـی مذکـور موظفند این اعتبارات را بـا نظارت و تأیید وزارت و سـازمان 

حسـب مورد هزینـه کنند.
مـاده 6- وزارت موظـف اسـت ظـرف پنـج سـال بـرای باقیمانـده سـطح خاک هـای زراعـی و باغـی، نقشـه های خـاک، 
لـی و طبقه بنـدی اراضـی در مقیـاس حداقـل یک بیسـت وپنج هزارم را تهیـه  پهنه بنـدی خـاک کشـور از نظـر سـطح مـاده آ

کند.
مـاده 7- به منظـور کنتـرل کیفیـت مطالعات خاک شناسـی و مطالعات تناسـب اراضـی برای کاربری های کشـاورزی و 
منابع طبیعی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری، وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

ک شناسی و تناسب اراضی و اباغ آن به تمامی دستگاه های اجرایی الف( تهیه دستورالعمل تدوین مطالعات خا
ب( ایجاد بانک ملی اطاعات خاک کشور

پ( تهیـه نقشـه های پهنه بنـدی خـاک کشـور بـا همکاری سـایر دسـتگاه های اجرایـی از نظـر ویژگی های کشـاورزی، 
زیست محیطی، کانی شناسی و زمین شناسی پزشکی برای استفاده بهینه از منابع خاک و با هدف تأمین امنیت غذایی 

و توسـعه پایدار با در نظر گرفتن سـاختار زمین شناسـی و ژئوشـیمیایی کشور.
کشـاورزی و منابـع  کاربری هـای  ک شناسـی و تناسـب اراضـی بـرای  کیفیـت مطالعـات خا تبصـره 1- نظـارت و تأییـد 
طبیعـی و بـا هـدف غنـای بانـک اطاعـات خـاک کشـور بـر عهـده وزارت )مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب( بـوده و تمامـی 
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دسـتگاه های اجرایی و سـایر اشـخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مطابق دسـتورالعمل اباغی وزارت )مؤسسـه تحقیقات 
ک و آب( عمل نموده و یک نسخه از نتایج مطالعات خود در این زمینه را جهت تأیید به وزارت )مؤسسه تحقیقات  خا

خـاک و آب( ارائـه کننـد.
تبصره 2- مرجع اطاعات کمی و کیفی خاک کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت می باشد.

کاربری هـای مختلـف توسـط اشـخاص حقوقـی  تبصـره 3- هرگونـه مطالعـات خاک شناسـی و تناسـب اراضـی بـرای 
دولتـی منـوط بـه عـدم وجـود نتایـج مـورد نظـر مطالعـات مذکـور و در مقیـاس مربـوط بـا تأییـد وزارت )مؤسسـه تحقیقـات 
خـاک و آب( در بانـک ملـی اطاعـات خـاک کشـور می باشـد. وزارت )مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب( موظـف اسـت ظرف 

مـدت یـک مـاه از زمـان وصـول نامـه اسـتعام، نسـبت بـه ارائـه پاسـخ اقـدام نمایـد.
کشـور بـا اولویـت اراضـی زراعـی و  کیفـی منابـع خـاک  کمـی و  مـاده 8- وزارت موظـف اسـت نسـبت بـه پایـش مسـتمر 

کیفـی خـاک را به صـورت نقشـه و آمـار ارائـه نمایـد. کمـی و  باغـی، در مقاطـع زمانـی مناسـب اقـدام و تغییـرات 
کشـت  کاهـش تدریجـی سـطح  مـاده 9- وزارت موظـف اسـت در راسـتای بهره بـرداری بهینـه از منابـع خـاک و آب و 
محصـوالت آب بـر ازجملـه سـبزی و صیفـی در فضـای بـاز سیاسـت گذاری نموده و بـا بهره گیری از کلیات اختیارات نسـبت 
گلخانه ای اقدامات الزم  کنترل شـده و  به اعمال محدودیت کشـت این محصوالت در فضای باز و هدایت آن به فضای 

را به عمـل آورد.
تبصـره 1- وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف اسـت شـرایط الزم بـرای حمایـت، تسـهیل و تسـریع احـداث گلخانه هـا را بـا 

اولویـت تولیدکننـدگان سـبزی و صیفـی در فضـای بـاز فراهـم آورد.
گلخانـه بـه مـدت ده سـال از تاریـخ  تبصـره 2- اشـخاص حقیقـی و حقوقـی تولیدکننـده سـبزی و صیفـی در فضـای 
کـه طبـق قوانیـن متعهـد بـه پرداخـت آن هسـتند معـاف  بهره بـرداری از پرداخـت هرگونـه مالیـات و عـوارض و وجوهـی 

خواهنـد بـود.
تبصـره 3- سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور اعتبـارات ایـن مـاده را همه سـاله بنـا بـه پیشـنهاد وزارت در قانـون 

بودجـه سـالیانه پیش بینـی و تأمیـن می نمایـد.
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تبصـره 4- آیین نامـه اجرایـی ایـن مـاده ظـرف مـدت سـه مـاه بنا به پیشـنهاد وزارت بـه تصویب هیأت وزیـران خواهد 
رسید.

مـاده 10- اسـتفاده از انـواع کـود، آفت کـش و سـم صرفـًا بـا رعایـت معیارهـای زیسـت محیطی و حدود مجـاز کاربرد آنها 
کـه توسـط وزارت بـا هماهنگـی سـازمان تدویـن و اعام می شـود، مجاز اسـت.

مـاده 11- وزارت موظـف اسـت ضوابـط ورود، تولیـد، بسـته بندی، توزیـع، فـروش و مصـرف انـواع کودهـا، بهسـازهای 
لی و زیستی را با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ک و بهبوددهنده های رشد شیمیایی، آ خا

و سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران ظـرف مدت شـش ماه تهیـه و به تصویب هیأت وزیران برسـاند.
ج شـماره ثبـت  کیفـی و بـا در گیـاه پـس از تأییـد  کودهـا، بهسـازهای خـاک و بهبوددهنده هـای رشـد  تبصـره 1- انـواع 

وزارت روی بسـته بندی مجـاز بـه عرضـه و مصـرف می باشـند.
تبصـره 2- گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران مکلـف اسـت از ورود اقـام موضـوع ایـن مـاده کـه فاقد شـماره ثبـت وزارت 

باشـند به کشـور جلوگیـری به عمـل آورد.
تبصره 3- متخلفین مفاد این ماده به جرایم جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کاال محکوم می شوند.

مـاده 12- تمامـی فعـاالن در زمینـه تولیـد، واردات، ترکیب سـازی )فرمولـه کـردن(، بسـته بندی، توزیـع و فـروش انـواع 
کـود و سـموم دفـع آفـات نباتـی موظفنـد پروانـه فعالیـت از وزارت اخـذ نماینـد. تمامـی ایـن فعـاالن و نیـز مصرف کننـدگان 

عمـده موظفنـد دسـتورالعمل های وزارت و خوداظهـاری پایـش محیـط زیسـت سـازمان را رعایـت نماینـد.
تبصـره 1- کلیـه دسـتگاه های ذی ربـط موظفنـد لزوم رعایت دسـتورالعمل های مذکـور را در پروانه های بهره بـرداری و 

ج نمایند. مجوزهای صـادره در
کـه بـه هـر نحـو از نظـر وزارت غیرمجـاز و غیرقابـل مصـرف  کودهایـی  تبصـره 2- عرضـه سـموم دفـع آفـات نباتـی و 
تشـخیص داده شـود، ممنـوع اسـت. وزارت مجـاز اسـت رأسـًا نسـبت به جمـع آوری و امحـاء موارد مذکـور با هزینه صاحب 

کاال اقـدام نمایـد.
تبصره 3- در صورت اسـتنکاف یا تخلف شـخص حقیقی یا حقوقی در رابطه با مفاد این ماده، محل انجام فعالیت 
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بـه تشـخیص وزارت یـا سـازمان حسـب مـورد بـا همـکاری نیـروی انتظامی پلمپ و شـخص حقیقی یا حقوقی مسـئول به 
یـک یـا دو مـورد از مجازات هـای تعزیـری درجه )6( قانون مجازات اسـامی محکـوم می گردد.

تبصـره 4- گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران مکلـف اسـت معـادل پنـج درصـد )5%( ارزش ریالی کـود و ده درصـد )%10( 
ارزش ریالـی سـموم وادراتـی بـه کشـور را تحـت عنـوان عـوارض کنتـرل و ارتقـاء کیفیـت ایـن مـواد دریافت و به حسـابی که 
کشـور افتتـاح می شـود، واریـز نمایـد. صـد درصـد )100%( وجـوه واریـزی در رابطـه بـا  بـه همیـن منظـور نـزد خزانـه داری کل 
کـود در اختیـار مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب و در رابطـه بـا سـموم هفتـاد درصـد )70%( در اختیـار سـازمان حفـظ نباتـات 
کشـور و سـی درصد )30%( در اختیار مؤسسـه تحقیقات گیاه پزشـکی قرار می گیرد تا برای کنترل کیفی و انجام تحقیقات 

کاربـردی به منظـور بهینه سـازی تولیـد و مصـرف ایـن مـواد در جهـت ارتقـاء سـامت محصوالت کشـاورزی هزینـه گردد.
آمـوزش پزشـکی، حـدود مجـاز  و  بـا همـکاری وزارت و وزارت بهداشـت، درمـان  اسـت  مـاده 13- سـازمان مکلـف 
ک بـرای کاربردهـای مختلـف اراضـی و وقوع وضعیـت اضطراری را ظرف مدت شـش ماه پس  آالینده هـای ورودی بـه خـا

از تصویـب ایـن قانـون تهیـه و بـه تصویـب هیـأت وزیـران برسـاند.
لودگـی یـا  مـاده 14- مدیـران سـازمان های مناطـق آزاد تجـاری - صنعتـی و ویـژه اقتصـادی موظفنـد در مـواردی کـه آ
لودگـی مربـوط را در چهارچوب مفاد ایـن قانون برطرف  ک از سـوی سـازمان یـا وزارت بـه آنهـا اعام می شـود، آ تخریـب خـا
نمـوده و گـزارش اقدامـات خـود در ایـن خصـوص را حسـب مـورد بـه سـازمان یـا وزارت ارسـال کننـد. شـرکت های خدمـات 
گـذاری مالکیـت و اداره امور شـهرک های صنعتی -مصوب  شـهرک ها و نواحـی صنعتـی موضـوع مـاده )5( قانـون نحـوه وا

1387- همـکاری الزم را حسـب مـورد بـا سـازمان یـا وزارت در اجـرای مفـاد ایـن قانـون بـه عمـل می آورند.
لوده کننـده مکلف اسـت موضوع را بافاصله بـه نزدیک ترین اداره حفاظت  ک، آ لودگـی خـا مـاده 15- در صـورت بـروز آ
لودگـی خـاک را تـا رسـیدن بـه حـدود مجـاز برطـرف کنـد.  محیـط زیسـت اطـاع داده و بـا هماهنگـی و تأییـد اداره مذکـور، آ
مرتکـب در صـورت عـدم اطاع رسـانی به موقـع و یـا ارائـه اطاعـات خـاف واقـع، عـاوه بر جبران خسـارت و اعـاده به وضع 

اولیـه، بـه جریمـه نقـدی دوبرابر خسـارت وارده محکوم می شـود.
لودگی خاک را به موقع به سـازمان گزارش نموده اسـت، مکلف اسـت بافاصله پس  ک که آ لوده کننده خا ماده 16- آ
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لودگـی، اعـاده بـه وضعیت سـابق  لودگـی سـازمان نسـبت بـه حـذف منشـاء و رفـع موجبـات آ از دریافـت دسـتورالعمل رفـع آ
لوده کننـده عـاوه بـر توقف فعالیـت، رفع  ک را رفـع کنـد. در غیـر ایـن صـورت آ لودگـی منابـع خـا و جبـران خسـارت اقـدام و آ
کثـر  لودگـی و جبـران خسـارت زیسـت محیطی بـه جـزای نقـدی دو تـا پنـج برابـر خسـارت وارده و در صـورت تکـرار بـه حدا آ

جـزای نقـدی محکوم می گـردد.
لودگی ایجادشـده، محیط زیسـت یا سـامت انسـان را با خطر اضطراری مواجه نماید، سـازمان بدون  که آ در صورتی 
اخطـار قبلـی رأسـًا نسـبت بـه توقـف فعالیـت تمـام یـا قسـمتی از واحـد آالینـده کـه موجـب آالیندگـی می شـود، اقـدام خواهد 

کثـر جـزای نقدی محکـوم می گردد. لوده کننـده عـاوه بـر اعـاده بـه وضعیـت سـابق و جبـران خسـارت بـه حدا نمـود و آ
ماده 17- سـازمان مکلف اسـت نسـبت به شناسـایی واحدهای آالینده خاک متخلف از مفاد این قانون اقدام نموده 

لوده کنندگان اخطار کند.  و بـه آ
ک متخلـف از مفاد این قانون مکلفند بافاصله پـس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت  مـاده 18- تخریب کننـدگان خـا
ک را بازسازی و جبران خسارت کند. در غیر این صورت تخریب کننده عاوه  منجر به تخریب خاک را متوقف کرده و خا
بر توقف فعالیت، بازسـازی و جبران خسـارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسـارت وارده و در صورت تکرار به حداکثر 

جزای نقـدی محکوم می گردد. 
لودگـی و  مـاده 19- ادامـه فعالیـت و یـا بازگشـایی واحدهـای متوقف شـده موضـوع مـواد )14( و )15( منـوط بـه رفـع آ
بازسـازی خـاک تخریـب شـده بـا تأییـد وزارت یـا سـازمان حسـب مـورد می باشـد. متخلـف از مفاد ایـن ماده بـا حکم مرجع 

قضایـی بـه حبـس تعزیـری درجـه )6( محکـوم می گـردد. 
کلیه اراضی زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی مصداق  ماده 20- آتش زدن نباتات یا باقیمانده نباتات برداشت شده در 
لی به خاک به میزان از دسـت رفته و در  ک بـوده و ممنـوع اسـت. مرتکبیـن بـرای بار اول به بازگردانـدن مواد آ تخریـب خـا

صورت تکرار جرم به پرداخت جریمه به میزان دو تا پنج برابر این خسـارت محکوم خواهند شـد.
لـوده، تنهـا راه دفـع آفـات و بیماری ها باشـد، بر  تبصـره- در مـوارد اسـتثنایی کـه آتـش زدن نباتـات یـا بقایـای گیاهـی آ

اسـاس ضوابطـی کـه توسـط وزارت بـا هماهنگـی سـازمان تدویـن و ابـاغ می شـود، مجاز خواهـد بود.
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مـاده 21- به منظـور کاهـش آالیندگـی خـاک، تمامـی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانـی، خدماتی، زیربنایی 
و معدنـی کـه فهرسـت آنهـا هرسـاله توسـط سـازمان با همـکاری وزارت اعـام می گردد، موظفنـد در دوره هـای زمانی معین 
لودگـی خـاک اقـدام و نتیجـه را در چهارچـوب خوداظهـاری پایش به سـازمان  اعامـی از سـوی سـازمان نسـبت بـه پایـش آ
ارائـه نماینـد، در غیـر ایـن صـورت نـام واحد مسـتنکف، توسـط سـازمان در فهرسـت واحدهـای آالینده خاک قـرار می گیرد.
تبصره- دستورالعمل اندازه گیلی آالیندگی و نحوه خوداظهاری و مقاطع زمانی در قالب کاربرگ ها )فرم( و نمونه های 

مشخص به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
مـاده 22- تخلیـه و دفـن مـواد آالینـده )اعـم از مایـع و جامـد( در خـاک بـدون رعایـت مفـاد ایـن قانـون ممنـوع اسـت و 

مرتکـب عـاوه بـر جبـران خسـارت زیسـت محیطی بـه جـزای نقـدی دو تـا پنـج برابـر خسـارت وارده محکـوم می گـردد.
تبصره- سـازمان موظف اسـت محل های دفن مواد آالینده موجود کشـور را از نظر اثرات زیسـت محیطی مورد ارزیابی 
قـرار دهـد. هرگونـه محـل جدیـد بـرای دفن مواد آالینده بایسـتی پیـش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سـنجی و 

مکان یابـی مورد ارزیابی اثرات زیسـت محیطی قرار گیرند.
مـاده 23- احـکام ایـن قانـون درخصـوص مناطق تحت اختیار موضوع ماده )16( قانون حفاظت و بهسـازی محیط 

زیسـت )مناطق چهارگانه( نیز مجزا می باشـد. 
کشـاورزی، جنگلـی و مرتعـی تحـت هـر عنـوان ممنـوع اسـت، در غیـر ایـن صـورت  مـاده 24- صـادرات خاک هـای 

مرتکـب بـه یـک یـا دو مـورد از مجـازات تعزیـری درجـه )6( محکـوم می گـردد. 
ماده 25- قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی 

ج از نوبت رسیدگی کند. اقدام و به این جرایم خار
مـاده 26- مأموریـن وزارت و سـازمان دارای مسـئولیت کشـف و تعقیـب جرایـم موضـوع این قانـون، در حدود وظایف 

محوله ضابط دادگسـتری محسـوب می شوند.
 مـاده 27- سـازمان صداوسـیمای جمهـوری اسـامی ایـران و سـایر رسـانه های دولتـی مکلفنـد برنامه هـای آموزشـی 
تولیدشـده به وسـیله وزارت، سـازمان و وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی با رعایت معیارها و ضوابط صداوسـیما 
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گوناگون رسـانه ای ازجمله برنامه های تلویزیونی  لودگی و تخریب خاک را در قالب های  گاهی و مقابله با آ درخصوص آ
منتشـر و پخش نماید.

مـاده 28- صـد درصـد )100%( درآمدهـای ناشـی از اجـرای جـزای نقـدی موضـوع ایـن قانـون پـس از واریـز بـه حسـاب 
خزانـه داری کل و در قالـب بودجه هـای سـنواتی و در ازای مبادلـه موافقت نامـه بـه وزارت و سـازمان تخصیـص می یابـد. 
لودگی منابع خاک، حمایت از بهره بردارانی  کردن این اعتبارات با هدف شناسـایی، پایش و پیشـگیری از آ نحوه هزینه 
کـه شـاخص و ضوابـط زیسـت محیطی موضـوع ایـن قانـون را رعایـت می کننـد، حفظ، احیـاء، اصـاح و بازسـازی، پایش و 
ک و حمایت از بهره بردارانی که شاخص ها و ضوابط فنی بهره برداری پایدار خاک را رعایت  جلوگیری از تخریب منابع خا
کارشناسـان فنـی خـاک و پیگیـر پرونـده، هزینه هـای  کاشـف، مخبـران،  می نماینـد، پرداخـت حق الکشـف بـه مأمـوران 
درمانـی مأمـوران اجـرای ایـن قانـون برای حـوادث حین خدمت همچنین مطالعه، آموزش، پژوهش، اطاع رسـانی برای 

هـر دو دسـتگاه توسـط آیین نامـه ای خواهـد بـود کـه بـه پیشـنهاد سـازمان و وزارت به تأییـد هیأت وزیران می رسـد.
لوده کننـدگان و تخریب کننـدگان خـاک، بر اسـاس آیین نامه ای  مـاده 29- نحـوه محاسـبه جبـران خسـارت و جرایـم آ

خواهـد بـود کـه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت و سـازمان تهیـه و به تصویـب هیأت وزیران می رسـد.
ماده 30- سازمان و وزارت موظفند اقدامات زیر را به انجام رسانند:

الف( تدوین و اجرای برنامه های آموزشی )عمومی و تخصصی( و ترویجی در زمینه شناخت و مدیریت خاک؛
لودگی و تخریب خاک  کاهش و ارزیابی ریسک آ کاربردی در راستای شناخت، پیشگیری،  ب( انجام پژوهش های 

کـز ذی ربط داخلی و خارجی؛ لـوده و تخریب یافته با همکاری سـازمان ها و مرا و احیـاء خاک هـای آ
پ( ارتقاء سطح مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در بهره برداری پایدار از منابع خاک]62[.

 بر اسـاس الیحـه خـاک مقـرر اسـت نقشـه های خـاک و طبقه بنـدی اراضـی، نقشـه  های پهنه  بنـدی خـاک در راسـتای 
گیـرد. هم چنیـن بـر اسـاس ایـن  کیفیـت مطالعـات خـاک شناسـی صـورت  کنتـرل  شناسـایی منابـع آالینـده خـاک تهیـه و 
الیحه، سـازمان مدیریت و برنامه-ریزی کشـور مکلف اسـت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسـامی ایران، سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت و وزارت جهـاد کشـاورزی، نحـوه محاسـبه ارزش اقتصـادی منابـع خـاک و هزینـه هـا و خسـارات 
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لودگـی و تخریـب خـاک در اکوسیسـتم هـای مختلـف درحسـاب های ملـی را تهیـه و بـه تصویـب هیـأت وزیـران  ناشـی از آ
برسـاند]63[.

 از آنجـا کـه اسـتفاده ناصحیـح از کـود و سـم آن هـا را به عنـوان مهم تریـن منابـع آالینـده و تخریـب خـاک قـرار داده کـه 
امنیـت غذایـی را بـه خطـر مـی اندازنـد لـذا مـوادی جهـت مدیریـت بهینه کود و سـم بـا رعایت معیارهای محیط زیسـتی و 
لودگی و تخریـب و مصادیق آن و  حـدود مجـاز کاربـرد آنهـا در الیحـه تدویـن و تصویـب می شـود. هم چنین در این الیحـه آ
لوده کننده و تخریب کننده خاک و نحوه برخورد قانونی با آنها تعیین و موضوع آموزش حفاظت خاک و فرهنگ سازی  آ

در ایـن خصـوص و نقـش سـازمان های متولی لحاظ شده اسـت]63[.
کـه در مناطـق آزاد تجـاری - صنعتـی،   بـر اسـاس الیحـه خـاک بهره بـرداران واحدهـای تولیـدی، صنعتـی و خدماتـی 
مناطق ویژه اقتصادی و شهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت می کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون هستند. مدیران 
لودگـی یـا تخریـب خـاک از سـوی سـازمان حفاظت  سـازمان های مناطـق آزاد تجـاری - صنعتـی موظفنـد در مـواردی کـه آ
لودگـی مربـوط را در چارچـوب مفـاد ایـن قانـون برطـرف نمـوده و گـزارش اقدامات  محیـط زیسـت بـه آنهـا اعـام می شـود، آ
خـود را ارسـال کننـد. هم چنیـن بـا تصویـب این الیحه شـرکت های خدمات شـهرک ها و نواحی صنعتی موضوع مـاده )5( 
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی - مصوب 1387- موظفند همکاری الزم در اجرای مفاد 

ایـن قانـون را به عمل آورنـد]63[.
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران و سایر رسانه های دولتی نیز بر اساس این الیحه مکلفند برنامه های 
گاهـی و مقابلـه بـا  کشـاورزی و سـازمان محیـط زیسـت درخصـوص آ تولیـد شـده در زمینـه آمـوزش از سـوی وزارت جهـاد 
گـون رسـانه ای از جملـه برنامه هـای تلویزیونی، به صورت رایگان منتشـر و  لودگـی و تخریـب خـاک را در قالـب هـای گونا آ

پخـش کند.

4-4( پیامدهای اقتصادی بحران خاک
کـه براسـاس  لودگـی خـاک« می شـود   تهدیدهـای محیـط زیسـتی خـاک درکشـور شـامل دو بخـش »فرسـایش« و »آ
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برآوردهـای انجـام شـده، فرسـایش خـاک کشـور بـا شـاخص های جهانـی، فاصله بسـیار زیـادی دارد. آمارهـای بین المللی 
ک اسـت. فرسـایش خاک تأثیرات بسـیار شـدیدی بر امنیت  نشـان می دهند ایران اولین کشـور جهان از نظر فرسـایش خا
غذایی، تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت  زیست پذیری کشور دارد و سالیانه وسعتی بالغ بر 400 هزار 

هکتـار اراضـی حاصل خیز کشـور دچار فرسـایش می شـوند.
لودگـی هـر متـر مکعـب خاک بـه روش های مختلف، بین 50 تـا 5000 دالر اسـت )ارزان ترین قیمت مربوط   هزینـه رفـع آ
لودگی خـاک فرآیندی بسـیار درازمدت اسـت که ایـن زمان از  لـوده بـه بتـن اسـت(. از سـوی دیگـر، رفـع آ بـه تبدیـل خـاک آ
دسـت رفتـه و فوایـد اقتصـادی خـاک در ایـن دوره هـم می توانـد بـه عنـوان هزینه هـای مربوطـه محسـوب و بـه آن اضافـه 

شود[63].
لودگـی موجـود در خـاک طـی زنجیـره غذایـی، بـه سـطوح باالتـر انتقـال یافتـه و در نهایـت در انسـان تمرکـز   هرگونـه آ
می  یابـد و چـون بسـیاری از موجـودات مقـدار عناصـر جـذب شـده را در خـود افزایـش می  دهند، در نتیجه مقادیـر باالتری از 

عناصـر وارد بـدن مصـرف کننـده نهایـی خواهـد شـد.
کنتـرل   تـا سـال 2000 در ایـاالت متحـده حـدودًا 2 درصـد از درآمـد ناخالـص ملـی صـرف پاک سـازی محیط   زیسـت و 
کـه مـا بـرای پوشـاک خـود می پردازیـم و 33 درصـد مبلغـی اسـت  لودگـی شده اسـت. ایـن میـزان 50 درصـد مبلغـی اسـت  آ
کـه بـه نیروهـای نظامـی پرداخـت می شـود. پـس از سـال 2000 ایـن مبلـغ بـه بیـش از 2/8 درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی 
افزایـش یافته اسـت. بـه اسـتثنای هلنـد، هیـچ کشـور دیگـری بـه ایـن میـزان در مشـکات محیـط زیسـت سـرمایه گذاری 

نمی کنـد]14[.
 مطالعه توسط اسچاوگلر در سال 2014 نشان می دهد در جهان محاسبه هزینه فرسایش بین دامنه 3 /0 تا 7 /331 
کثـر را نشـان می دهـد. مطالعـه تلـر در سـال 2011 در برزیـل  دالر آمریـکا بـرای هـر هکتـار بـرآورد شده اسـت کـه حداقـل و حدا
نشـان می دهد که هزینه فرسـایش خاک در هر هکتار برای هر سـال بین 32 /28 تا 65 /72 دالر آمریکا بوده اسـت. هین 
در سـال 2007 بـرای اسـپانیا محاسـبه کـرده کـه هزینـه فرسـایش خـاک در هـر هکتـار بـرای هـر سـال بیـن 12 /5 تـا 54 /66 

دالر آمریکا بوده اسـت]64[.
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 تخمیـن هزینه هـای فرسـایش خـاک در کشـورهای مختلـف جهـان از اوایـل قـرن بیسـتم آغـاز شده اسـت. نخسـتین 
کیـد بـر  بـرآورد در سـال 1933 توسـط ِبِنـت )Bennett( در ایـاالت متحـده آمریـکا صـورت گرفـت. بنـت در ایـن مطالعـه بـا تأ
ک کوشـید تـا کشـاورزان، مـردم و دولت مـردان را از اهمیـت ایـن معضـل و لـزوم پیشـگیری از آن  پیامدهـای فرسـایش خـا
گاه کنـد و بـه جـرأت می تـوان گفـت در معرفـی فرسـایش خـاک بـه عنـوان یـک تهدیـد ملـی کامًا موفـق بـود. در پژوهش  آ
بنـت، بیشـتر هزینه هـای کاهـش مـواد ارگانیک، ریزمغذی ها و حاصل خیـزی خاک مد نظر بـود. او هزینه های جایگزین 
کـردن مـواد مغـذی خـاک بـا کودهـای شـیمیایی را معـادل هزینـه فرسـایش خـاک تلقـی کـرد. روش علمـی بنـت گرچـه بـا 

اسـتانداردهای مطالعاتـی امـروز مطابقـت نـدارد امـا بی تردیـد آغاز مناسـبی به شـمار مـی رود.
 Land Use( یـا زمیـن  کاربـری  قابلیـت  ایجـاد سیسـتم  از  پـس   پیشـرفت در تخمیـن هزینه هـای فرسـایش خـاک 
ک )Universal Soil Equation( حاصـل شده اسـت. از ایـن پـس مطالعـات  Capability System( و معادلـه فرسـایش خـا
کشـاورزی را بـرای بـرآورد متوسـط  ک، مـواد مغـذی و محصـوالت  مجمـوع داده هـای مربـوط بـه فرسـایش و تخریـب خـا

هزینه هـای فرسـایش بـه ازای هـر هکتـار مدنظـر قـرار دادنـد]64[. 
گفـت، در بـرآورد هزینه هـای فرسـایش خـاک، هزینه هـای در محـل )ماننـد از دسـت رفتـن   بـه طـور خاصـه می تـوان 
ج از  خـاک، مـواد مغـذی و موجـودات ارگانیـک، کاهـش حاصل خیـزی خـاک و محصـوالت کشـاورزی( و هزینه هـای خـار
محـل، هـر دو بایـد محاسـبه شـود. مهم تریـن پیامـد خارجـی فرسـایش رسـوب گذاری اسـت. ایـن هزینـه بـر مبنـای میزان 
رسـوبی کـه در منابـع آبـی بـه جـای می مانـد و بـه عنـوان مثـال بـر کارکرد تجهیـزات تولید برق یـا ایسـتگاه های تصفیه آب 
اثـر می گـذارد، محاسـبه می شـود. در واقـع، افزایـش هزینه هـای تولیـد بـرق و تصفیـه آب کـه بـه دلیـل رسـوب گل  والی در 
خ می دهـد، بخشـی از هزینه هـای اقتصـادی فرسـایش خـاک اسـت. الیروبـی رودخانه هـا نیـز از منابـع تولیـد  رودخانه هـا ر
کـه رسـوب گذاری، بـر ظرفیـت آبیـاری رودهـا، کشـتی رانی، بازسـازی، ذخیـره و توزیـع آب های  هزینـه بـه شـمار مـی رود چرا
روان تأثیـر منفـی می گـذارد. بـه ایـن فهرسـت بایـد هزینـه خسـارت های ناشـی از سـیل و سـیاب را نیـز اضافـه کـرد. هزینـه 
کنار این همه،  که به اموال خصوصی و عمومی وارد می شود نیز بخش دیگر ماجراست. در  کسازی شهرها و خساراتی  پا
افزایـش قیمـت محصـوالت کشـاورزی کـه بـه بی ثباتـی اقتصـاد خرد منجر می شـود نیز هزینه دیگری اسـت کـه نمی توان 
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از آن چشـم پوشـید]64[.
 در میـان منابعـی کـه بیـن سـال های 1993 تـا 2010 هزینه هـای اقتصـادی ناشـی از فرسـایش خاک را گـزارش کرده اند 
باالتریـن هزینـه در سـال، 5 /45 میلیـارد دالر بـه نـام اتحادیـه اروپـا ثبـت شده اسـت. در حـال حاضـر نیـز هزینـه فرسـایش 
ک در ایـن قـاره حـدود 38 میلیـارد دالر در سـال بـرآورد می شـود. در ایـاالت متحـده، باالتریـن هزینـه 44 میلیـارد دالر در  خـا
خ میانگین نیز در همین اندازه باشـد. در سـال 2007 گزارشـی که در مجله »اقتصاد محیط  سـال اسـت و به نظر می رسـد نر
زیسـت« به چاپ رسـید تخمین می زد که کاهش درآمد کشـاورزی در این کشـور به 100 میلیون دالر می رسـد، کاهشـی که 
ناشـی از مـرگ خـاک اسـت. در مکزیـک نیـز برآوردهـا نشـان می دهـد تنهـا در دو ایالـت، فرسـایش خـاک 454 میلیـارد دالر 

هزینه دربرداشـته اسـت]64[.

نمودار )4-1( هزینه فرسایش خاک در کشورهای جهان]64][

کشـاورزی اسـت و اموال  ج از زمین های  که بخش عمده ای از پیامدهای فرسـایش خاک متوجه مناطق خار از آنجا 
خصوصـی و عمومـی غالبـًا در ایـن مناطـق آسـیب می بینـد، انگیزه هـای قـوی بـرای مقابلـه بـا فرسـایش خـاک نیـز بیشـتر 
ج از  کـه برای حفاظـت از اموال خـار ج از بخـش کشـاورزی وجـود دارد. همیـن مسـأله، منشـأ تضـاد منافـع اسـت چرا در خـار
بخش کشـاورزی از سـیاب یا رسـوب و گردوغبار، در اصل کشـاورزان هسـتند که باید اقداماتی انجام دهند، در حالی که 
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کشـاورزان عمومـًا تمایلـی بـه این گونـه اقدامـات ندارنـد. دلیـل اصلـی ایـن بی میلی جـدی نگرفتن این معضل اسـت چون 
ک مواجه نمی شـوند. بنابر این برای جلب مشـارکت داوطلبانه آنان  در کوتاه مـدت بـا پیامدهـای اقتصـادی فرسـایش خـا

بـه مشـوق های مالـی نیاز اسـت]64[.
کشـاورزان« در شـکل های مختلـف، تدویـن و اجـرا  کمـک مالـی بـه   در آمریـکا از سـال 2014 بـه بعـد »برنامه هـای 
شده اسـت تا کشـاورزان و زمین داران را به مشـارکت داوطلبانه در برنامه های حفاظت از خاک و اسـتفاده صحیح از منابع 
گـر ایـن مشـوق ها موثـر  کـه ا کنـد. ایـن هـم بخشـی از هزینه هـای فرسـایش خـاک اسـت. بدیهـی اسـت  طبیعـی تشـویق 
واقـع نشـود مداخلـه قانـون و مقـررات ضـرورت پیدا می کند. اتحادیه اروپا از دولت های عضو خواسـته اسـت تا در راسـتای 
اجـرای »سیاسـت کشـاورزی یکپارچـه در اتحادیـه »)CAP(، مقـررات یـا قوانیـن مناسـبی بـرای حفاظـت از خـاک تصویـب 

کـرده و بـه اجـرا بگذارنـد. بلژیـک از ایـن نظـر در میـان کشـورهای اروپایـی پیشـگام اسـت]64[.
کشـاورزی در مناطـق  کاهـش محصـوالت  کـه بیشـتر برمبنـای  کمـی متفـاوت اسـت، ایـن برآوردهـا   برآوردهـای فائـو 
کشـاورزی  کـه فرسـایش خـاک بیشـترین هزینه هـا را بـه بخـش  کـی از آن اسـت  گرفتـه اسـت حا مختلـف جهـان صـورت 
آمریکای شمالی و اقیانوسیه، آمریکای التین و جنوب و جنوب شرقی آسیا تحمیل کرده است. تازه ترین گزارش سازمان 
کـه 33 درصـد از اراضـی جهـان بـه  خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد )فائـو( بـه مناسـبت روز جهانـی خـاک نشـان می دهـد 
طـور متوسـط تـا شـدید دچـار تخریـب شده اسـت و هـر سـاله بـه دلیـل فرسـایش خـاک 7/6 میلیـون تـن از میـزان تولیـدات 

کاسـته می شـود. بین المللـی غـات 
 بنابر این گزارش هر سـاله فرسـایش باعث از بین رفتن 25 تا 40 میلیارد تن خاک سـطحی در جهان می شـود که این 
فرآینـد بـه میـزان قابـل توجهی باعث کاهش تولید محصـوالت زراعی و عدم توانایی خاک در ذخیره سـازی چرخه کربن، 
خ  مـواد مغـذی و آب شـده اسـت. فائـو در گـزارش خـود می افزاید، چنان چه اقدامات الزم جهت مقابله با فرسـایش خاک ر
ندهـد تـا سـال 2050 بـه میـزان 235 میلیـون تـن از مجمـوع تولیدات غات جهان کاسـته خواهد شـد. این میـزان کاهش 
ج کـردن 1/5 میلیـون کیلومتـر مربـع خـاک از چرخـه تولیـد غـات در جهان اسـت که حـدودًا برابـر با کل  تقریبـًا برابـر بـا خـار

مسـاحت زمین های زراعتی کشـور هندوستان می شـود]65[.
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 سـازمان خواربـار و کشـاورزی جهانـی )فائـو( اعـام کرده اسـت، ایـران یکـی از 70 کشـور در حال توسـعه در دنیاسـت که 
پوشـش جنگلـی کمـی دارد و ایـن پوشـش جنگلـی انـدک، بـا سـرعتی بیشـتر از دیگـر نقـاط دنیـا در حـال نابـودی اسـت. در 
سال 1343 دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران آمار رسمی مساحت جنگل های کشور را 18 میلیون هکتار اعام کرد 
و اکنون  بر  اسـاس آخرین تخمین سـازمان فائو در سـال 1392 وسـعت جنگل های ایران به 10/6 میلیون هکتار کاهش 
پیـدا کرده اسـت. مطابـق تصاویـر ماهـواره-ای، هـر ثانیـه در ایـران 150 مترمربـع جنـگل در حـال نابـودی اسـت و در چهـار 

دهـه اخیـر در ایـران 7 میلیـون هکتـار از جنگل هـا نابـود شده اسـت که ایـن فاجعه بزرگی اسـت]41[.
کـه سـهم ایـران از  کل جنگل هـای جهـان 3 میلیـارد و 454 میلیـون هکتـار اسـت  گـزارش فائـو، مسـاحت   بـر اسـاس 
ایـن میـزان تنهـا 11 میلیـون و 74 هـزار و 554 هکتـار اسـت. مشـاهده ارقـام به صورت مسـاحت و هکتار در وهلـه اول زنگ 
کنیـم و سـرانه جنـگل بـرای هـر فـرد را  کشـور  کل  گـر همیـن اعـداد را تقسـیم بـر جمعیـت  خطـری را نشـان نمی دهـد امـا ا
کـرده و بـا ارقـام جهانـی مقایسـه کنیـم، شـرایط نامسـاعد و هشـداردهنده کشـورمان بیشـتر در معـرض دیـد قـرار  محاسـبه 
می گیـرد. طبـق گـزارش فائـو، متوسـط سـرانه جنگل هـای جهـان رقمـی معـادل 62  / 0 هکتـار )حـدود 6000 متـر( اسـت، در 
حالـی کـه ایـن رقـم بـرای هـر ایرانـی 1600 متـر اسـت؛ یعنی هر ایرانی حـدود 4400 متر کمتر از سـرانه جهانـی دارد به عبارتی 
لودگی های بیشـتر  26 درصـد سـرانه جهانـی جنـگل بـرای یـک ایرانـی اسـت. ایـن بـه معنـی پاالیـش کمتـر هـوا و افزایـش آ
بـرای هـر ایرانـی اسـت. ادامـه تخریـب جنگل هـا بـه هر علـت طبیعی و انسـانی باعث از بیـن  رفتن یکـی از مهم ترین منابع 

لودگـی هواسـت]64[. طبیعـی بـرای مقابلـه و کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و آ
کارشناسـان و متخصصان، فرسـایش خاک در ایران هر سـال 15   در حال حاضر بر اسـاس اطاعات ارائه شـده توسـط 
خ دالر آمریـکا در  گـر نـر تـن در هکتـار اسـت کـه در حـدود 3500 میلیـارد ریـال بـرآورد شده اسـت کـه رقـم بسـیار باالیـی اسـت. ا

بـازار آزاد را 3500 در نظـر بگیریـم در حـدود 100 میلیـون دالر هـر سـال هزینـه فرسـایش خـاک در ایران اسـت]64[.
 بنابــر برآوردهــای علمــی به عمل آمــده، ایــران 12 برابــر حــد قابــل تحمــل دچــار فرســایش خــاک اســت و هــر پنــج ســال 
کــه ایــن رقــم عمــق اضمحــال اســتراتژیک خــاک را در ایــران بــه  بــا نابــودی 280 میلیــارد دالری خــاک روبــه رو می شــود 
خ ســاالنه فرســایش خــاک در  کرده اســت، نــر کــه انجمــن علــوم خــاک ایــران منتشــر  گزارشــی  نمایــش می گــذارد. بــر اســاس 
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ایــران تــا 33 تــن در هکتــار گــزارش شــده کــه 5 تــا 6 برابــر حــد مجــاز اســت. هم چنیــن میانگیــن ســاالنه فرســایش خــاک نیــز 
کــه ســه برابــر متوســط قــاره آسیاســت. بــه حــدود 15 تــن در هکتــار رســیده 

گزارش های  ک در ایران، نه 2/5 میلیارد تنی است که اغلب در  گر این ادعا درست باشد، یعنی میزان جابجایی خا  ا
که معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سـازمان حفاظت  رسـمی به آن اسـتناد می شـود و نه حتی 4/5 میلیارد تنی اسـت 
محیط زیسـت کشـور، چند سـال پیش آن را اعام کرده بود! بلکه سـخن از فرسایشـی در حدود 5 تا 6 میلیارد تن در سـال 
اسـت، آنچـه کـه نشـان می دهـد فرسـایش خـاک نـه فقـط بزرگ تریـن بحـران محیـط زیسـت ایـران، بلکـه می توانـد حتـی 

بزرگ ترین مؤلفه در شـکل گیری چشـم انداز آینده حیات اقتصادی و اجتماعی کشـور به شـمار آید]61[.
ک در مناطـق شـمال ایـران 15 تـا 25 میلیـون تـن در سـال اسـت، ایـن رونـد فرسـایش بـه دالیـل   میـزان فرسـایش خـا
گیاهـی،  مختلفـی ایجـاد شـده و رشـد می کنـد. عمده تریـن دالیـل فرسـایش شـدید خـاک در ایـران، از بیـن  رفتـن پوشـش 
کشـت بـر روی اراضـی شـیب دار، تغییـر گسـترده کاربـری اراضـی، بیابان زایـی و میزان بارندگی بسـیار ناچیز در سـال اسـت، 
هم چنیـن فرسـایش بـادی می توانـد از مهم تریـن عوامـل ایـن زمینـه باشـد در حالی که وجود پوشـش گیاهـی می تواند 40 

برابـر در جـذب آب کمـک کنـد.
 هـر سـال چهارهـزار هکتـار اراضـی شـش کان شـهر کشـورمان در حـال تخریب و تغییر کاربری اسـت و ایـن یعنی در هر 
سـاعت 0/48 هکتـار از اراضـی کشـورمان در حـال نابـودی اسـت. فرسـایش خسـارت های زیـادی به دنبـال دارد از جمله از 

ک و تضعیـف آن، کاهـش تولیـد محصـول، نفوذ نکـردن آب به خاک و ایجاد سـیل.  دسـت رفتـن خـا
 ایران یکی از هفت کشـور آسـیائی اسـت که بیشـترین میزان هدررفت خاک را دارد و هزینه فرسـایش در ایران معادل 
 14 درصـد درآمـد ناخالـص ملـی اسـت کـه نیاز اسـت به بحث آبخیزداری توجه جدی شـده و اعتبارات افزایـش یابد]66[.
 فقط هزینه های مستقیم فرسایش خاک در کشور در سال 1379، حدود 22590 میلیارد ریال بود. مقایسه این رقم 
با ارزش افزوده بخش کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در همان سال )73170 میلیارد ریال( نشان می دهد که 

تقریبًا 31 درصد این ارزش افزوده به نابودی کشیده شده است]67[.
 ارزش یـک هکتـار مرتـع در یک سـال 232 دالر و ارزش علوفـه ای آن 57 دالر در هرهکتاراسـت، هم چنیـن ارزش یـک 
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هکتـار جنـگل 969 دالر اسـت کـه 81 درصـد آن مربـوط بـه حفـظ  آب و خـاک و دیگـر ارزش هـای محیـط زیسـتی اسـت. بـا 
توجه به شـاخص های هشـداردهنده آبخیزداری درکشـور، عرصه های مولد هرز آب معادل 91 میلیون هکتار، فرسـایش 
ج از حـد طبیعـی معـادل 125 میلیـون هکتـار، هـرزآب سـطحی سـریع حـدود 100 میلیـارد مترمکعـب در سـال،  خـاک خـار
رسـوب دهی حوزه های سـدهای کشـور 250 میلیون متر مکعب در سـال، مناطق سـیل گیر کشـور شـامل 255 شـهر، 8 هزار 
و 650 آبادی، 20 هزار رشـته قنات، یک میلیون هکتار اراضی زراعی و بخش قابل توجهی از جاده ها و راه های ارتباطی 

را شـامل می شـود]68[.
 میزان خسارات ناشی از انباشت رسوب در مخازن سدها ساالنه معادل 400 میلیارد ریال، خسارت ناشی از سیاب ها 
ح هـای  سـاالنه 300 میلیـارد ریـال، خسـارت ناشـی از بیـکاری، مهاجـرت و خسـارت ناشـی از افزایـش سـرمایه گذاری در طر
عمرانـی نظیـر راه سـازی و سدسـازی سـاالنه رقمـی بالـغ برهـزار میلیـارد ریال اسـت، ضمن این که خسـارت کاهـش تولید در 
دیم زارها و مراتع کشور ساالنه 240 میلیارد ریال و خسارت ناشی ازعدم تولید محصول نسبت به آنچه باید باشد معادل 

سـاالنه 1500 میلیارد ریال اسـت]68[.
کشـور مـا  کـه در   در ایـران بـرآورد جامعـی در مـورد خسـارات ناشـی از فرسـایش خـاک صـورت نگرفته اسـت در حالـی 
خسـارات سـاالنه فرسـایش خاک حدود 5 تا 6 برابر کل بودجه عمرانی کشـور اسـت. این خسـارتی بسـیار عظیم اسـت اما 

گیـرد]67[. کـم توجهـی، اقـدام جـدی و عملـی در ایـن زمینـه صـورت نمـی  متأسـفانه به دلیـل 
ک به وقوع می پیوندد و مسـائلی مانند جنگل زدایی و چرای  که فرسـایش خاک به دلیل عدم مدیریت خا  در حالی 
بـی رویـه دام در آن دخیـل اسـت، بـه نظـر مـی رسـد خـاک خـوردن قانـون خـاک در مجلس هـم در این میـان مزید بر علت 

شده اسـت تا خاک های ایران بیش از پیش دچار فرسـایش شـود.
لودگـی هـوا   سـه مسـأله مهـم و در اولویـت محیط زیسـتی در کشـور عبارتنـد از وضعیـت منابـع آب، فرسـایش خـاک و آ
که البته خود تحت تأثیر سـایر مسـائل محیط زیسـتی، اقتصادی و سیاسـی نیز هسـتند و اقدام برای بهبود وضعیت این 

مشـکات بـه معنـای اقدامـات همه جانبـه و پایدارسـازی اسـت کـه از حـد ایـن مسـائل محیط زیسـتی فراتر مـی رود.
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فرســایش خــاک، هــم علــت و هــم معلــول نابرابری هــای اقتصــادی و عــدم تــوازن قــدرت بیــن کســانی اســت کــه بیــش 
کــه در جایــگاه چاره اندیشــی بــرای آن قــرار دارنــد. از همــه از آن صدمــه می بیننــد و کســانی 

ــات  ــات و تحقیق ــود مطالع کمب ــکات،  ــا و مش ــه بحران ه ــور در هم کش ــود  ــکل موج ــن مش ــد مهم تری ــر می رس ــه نظ  ب
لودگــی محیــط  کاربــردی و خصوصــًا اندازه گیــری و بــرآورد مســتمر و پایــدار هزینه هــای تحمیل شــده حاصــل از انــواع آ
کــه در آن هزینه هــای  گیاهــی اســت. در ایــن میــان حســابداری ملــی ســبز  زیســتی بــر اقتصــاد، اجتمــاع و حیــات جانــوری و 
زیســت محیطی هــر فعالیــت محاســبه و بــرآورد شــده یکــی از نیازهــای اساســی مدیریت مخاطرات مرتبط با محیط زیســت 
اســت کــه در ایــران بــرآورد نمی شــود. چگونــه می تــوان مدیریــت مناســب انجــام داد وقتــی مدیــر نمی دانــد از کجــا، چگونــه 
کشــور تحمیــل شــده و آثــار و پیامدهــای آن چیســت تــا در مرحلــه بعــدی در  و بــه چــه میــزان هزینــه زیســت محیطی بــه 

صــورت وجــود قــوه عاقلــه و تخصصــی در نظــام مدیریتــی، بــرای آن دنبــال برنامــه و اقــدام باشــد.

4-5( بحران خاک و تهدید امنیت ملی و غذایی
لودگــی، تغییرکاربــری، ضعــف بنیــه غذایــی و  کنــون می دانیــم خاک هــای مــا دچــار خشــکی، فرســایش، شــوری، آ  ا
لودگــی هــوا بــرای جامعــه  گردوغبــار و آ لــی اســت. ایــن موضــوع تبعــات خطرنــاک و آزاردهنــده ای از جملــه  کمبــود مــواد آ
ایرانــی ایجــاد کرده اســت. کیفیــت خــاک بــه طــور مســتقیم امنیــت آب را متأثــر کــرده و بــر امنیــت انــرژی و امنیــت آب و هــوا 
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تأثیــر دارد. خــاک مســؤولیت امنیــت غــذا و در نتیجــه امنیــت محیطــی را برعهــده دارد که امنیت سیاســی کشــور از آن متأثر 
اســت، بنابرایــن خــاک موضــوع امنیــت ملــی اســت]69[.

ح شــده و پایــه و اســاس آن بــر  کــه بــا تغییــر مفهــوم ســنتی امنیــت ملــی مطــر   امنیــت انســانی مفهــوم جدیــدی اســت 
لودگــی و تخریــب محیــط  گســترده، ناامنــی غذایــی، بیماری هــای مســری،  بایــای طبیعــی و آ مــردم متمرکــز اســت. فقــر 
زیســت از جملــه مشــکات تأثیر گــذار بــر امنیــت انســانی هســتند. امنیــت انســانی عــاوه  بــر ماحظات سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعــی، بــر غــذا، بهداشــت و محیــط زیســت متمرکــز اســت؛ بنابرایــن امنیــت محیــط زیســت به عنــوان عنصــر اساســی در 

امنیــت انســانی اســت و تخریــب طبیعــت چالــش واقعــی انســان در دهه هــای آینــده اســت]1[.
کامــًا جــدی احســاس می شــود؛  در ســال های اخیــر، خطــر ملمــوس و آشــکار ناشــی از تخریــب محیــط زیســت بطــور 
بنابرایــن مــا نیازمنــد یافتــن راهــی بــرای جلوگیری از نابودی محیط زیســت و در حقیقت حیات و بقای خودمان هســتیم، 
کار را انجــام داد و راهــی  کــه می تــوان ایــن  بــدون اینکــه رشــد اقتصــادی را بــه خطــر اندازیــم. مــا بایــد بــاور داشــته باشــیم 
کــه محیط زیســت را بــه  کــردن تهدیدهــای واقعــی آینــده نســبت بــه امنیــت انســانی به ویــژه تهدیدهایــی  بــرای مشــخص 
خطــر می انــدازد، یافــت. مثــال هــای بــارز و ملمــوس از توســعه ناپایــدار و عوامــل تهدیــد کننــده محیــط زیســت در کشــورمان 

عبارتند از:
ــا در  ــتانی ی کوهس ــای  ــتی در آبخیزه ــط زیس ــوء محی ــای س ــه پیامده ــدون مطالع ــنجیده و ب ــازی های نس ــاده س • ج

محیط هــای آبــی و تاالبــی.
• مهار آب و احداث سدها بدون مطالعات اولیه یا اصاح آبخیزها.

ــی  ــودی اراض ــو و ناب ــک س ــیه ای از ی ــی حاش ــا و اراض ــع و جنگل ه ــل مرات ــای تبدی ــه به ــاورزی ب کش ــی  ــعه اراض • توس
کاربری هــا از ســوی دیگــر. ــه جــاده هــا، واحدهــای صنعتــی و ســایر  ــه بهــای تبدیــل آنهــا ب کشــاورزی مرغــوب ب

• بهــره بــرداری از جنگل هــا بــدون توجــه بــه شــرایط الزم بــرای تجدیدپذیــری آنهــا یــا نابرابــری بهــره بــرداری در برابــر 
میــزان جایگزینــی آن هــا بــه وســیله جنــگل کاری.

• چرای بی رویه و افزایش دام بدون توجه به ظرفیت مراتع، فرسایش، تشدید سیل و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن.
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لودگی ها، تخریب و انهدام محیط های آبی و آبزیان. • احداث صنایع در مناطق نامناسب، بدون مهار آ
• بهره بــرداری از معــادن بــدون محاســبه هزینه هــای زیســت محیطی احیا و ترمیم اراضــی تخریب یافته و پیامدهای 

مستقیم و غیرمستقیم آن روی چشم اندازها و مجاری آبی.
• زه کشی تاالب ها برای سایر استفاده های ممکن بدون ارزیابی و ارزش های بقای آن ها.

• توسعه راه ها در مناطق کوهستانی بدون ارزیابی عوارض آن.
گــذاری به  کــن مســکونی از طریــق وا • تبدیــل زیســتگاه های گیاهــی و جانــوری جلگــه ای، کوهســتانی و ســاحلی بــه اما

عــام و خــاص جهــت ویاســازی و در نتیجــه کاهــش تنــوع اکوسیســتمی و تنوع زیســتی.
گاه هــای طبیعــی بــه دلیــل فقــدان دانــش و  • نابــودی میراث هــای غیرقابــل جانشــینی و غیرقابــل تقلیــد از ذخیــره 

بینــش محیــط زیســتی و نابــاوری و تردیــد نســبت بــه ارزش هــای آن هــا]1[.
 به طــور کلــی پنــج تهدیــد محیــط زیســتی اصلــی در کشــور، امنیــت انســانی را بــه مخاطــره  انداخته اســت کــه عبارتنــد از: 
ک، نابــودی تنــوع زیســتی، مصــرف بــی رویــه انــرژی و منابــع طبیعــی.  لودگــی و فرســایش خــا لودگــی هــوا، بحــران آب، آ آ

اندیشــیدن بــر اســاس امنیــت انســانی راه مهــار تهدیدهــای محیــط زیســتی امــروز بــرای نجــات نــوع بشــر اســت.
خ  گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت، ســاالنه 80 هــزار مــورد مــرگ  و میــر در ایــران به علــت عوامــل محیطــی ر  براســاس 
کــه  می دهــد. مــرگ  و میــر براثــر عوامــل محیطــی در کشــورهای مختلــف 15 تــا  30 درصــد مــرگ  و میرهــا را تشــکیل می دهــد 
ایــن آمــار در ایــران 21 درصــد اســت. البتــه میــزان مــرگ  و میــر بــر اثــر عوامــل محیطــی بایــد تــا ســال 1404 بــه 80 نفــر در 100 
لودگی هــای  محیــط زیســتی در تهــران و شــهرهای بــزرگ  کاهــش یابدکــه بــا رونــد افزایــش مــرگ  و میــر ناشــی از آ هــزار نفــر 

کمــی دور از ذهــن به نظــر می رســد. کشــور، دســت یافتــن بــه چنیــن برنامــه ای 
 یکــی از مؤلفه هــای اصلــی امنیــت ملــی هــر کشــوری امنیــت غذایــی آن کشــور اســت، 99 درصــد از غــذا و ســایر مایحتاج 
کــه بیــش از 40 درصــد جمعیــت  انســان از منابــع خــاک تهیــه مــی شــود. اهمیــت امنیــت غذایــی از آنجایــی آشــکار می شــود 
کمبــود غــذا تلــف شــدند. ایــران از 13 اقلیــم دنیــا،  ایــران یعنــی حــدود 10 میلیــون نفــر، در ســال 1917 تــا ســال 1990 در اثــر 
ــه خودکفایــی نرسیده اســت؛  ــه مرحل کشــاورزی خــود دارد امــا هنــوز در مــورد محصــوالت غذایــی ب 11 اقلیــم را در بخــش 
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بنابرایــن امنیــت و حفــظ منابــع اولیــه تولیــدات کشــاورزی نظیــر آب و خــاک از اهمیــت بســیار باالیــی برخورداراســت.
 امنیــت غذایــی و امنیــت ملــی الزم و ملــزوم هــم هســتند زیــرا امنیــت غذایــی یکــی از مؤلفه هــای اصلــی امنیــت ملــی 
کشــور بــا افزایــش شــوری  کنــد.60 درصــد اراضــی آبــی  اســت و خدشــه دار شــدن آن می توانــد مشــکات فراوانــی را ایجــاد 
کشــاورزی، تخریــب اراضــی، فرســایش خــاک میــزان بهــره  وری  کاهــش ســرانه زمیــن  کــه بــا توجــه بــه  خــاک رو بــه روســت 
گســترش  کاهــش چــرای دام، توســعه دامــداری صنعتــی،  کنــد.  کــم می توانــد در آینــده نزدیــک امنیــت غذایــی را تهدیــد 
ــر اســت.  کاهــش میــزان فرســایش خــاک موث ــرای  احــداث ســامانه های بادشــکن و تصویــب قانــون خــاک در مجلــس ب
کشــورها بــه نوعــی بــا آن درگیــر هســتند. ســیل بــه عنــوان یکــی از عوامــل  فرســایش خــاک موضــوع جهانــی اســت و همــه 
کــه 53 درصــد آن هــا در  خ داد  کشــور ر فرســایش خــاک در ایــران اســت، از ســال 1350 تــا 1390، هــزار و 890 ســیل مهــم در 

کــه ایــن نتیجــه رونــد رو بــه افزایــش ســرعت فرســایش خــاک اســت. طــول 10 ســال اخیــر بــود 
 ســاالنه حدود 30 درصد از ظرفیت ذخیره ســازی آب در ســدهای بزرگ مخزنی کشــور توســط رســوب ناشــی از فرســایش 
ج در ســال! در 40 ســال گذشــته )1350 الــی  کــر ج شــدن چنــد ســد بــه بزرگــی ســد  خــاک از بیــن مــی رود ایــن یعنــی از رده خــار
کــه 53 درصــد آن هــا در طــول 10 ســال اخیــر  گــزارش شده اســت  1390(، در حــدود 1890 واقعــه مهــم ســیل در ســطح کشــور 
کثــر  ســدهای ســاخته شــده و عملیــات آبخیــزداری انجــام شــده، عمــًا نــه تنهــا  رخــداده  اســت. ایــن آمــار نشــان می دهــد ا
نتوانســته اند ســیل ها را مهــار کننــد بلکــه بــه دالیلــی چــون از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی و تشــدید عوامــل فرســایش خــاک، 

بــر ابعــاد خســارت و شــمار آنهــا هــم افزوده انــد]67[.
کــه در سراســر جهــان بیــش از 99/7 درصــد از غــذای مــورد نیــاز انســان از زمیــن و تنهــا 0/3 درصــد از آن از   از آنجــا 
اقیانوس هــا و اکوسیســتم آبــی تأمیــن می شــود، حفاظــت از زمین هــای کشــاورزی و حفــظ حاصل خیــزی خــاک از اهمیــت 
بســیاری برخــوردار اســت. فرســایش خــاک یکــی از جدی تریــن خطراتــی اســت که زمین هــای کشــاورزی و در نتیجه، تولید 
کشــاورزی بــر اثــر فرســایش از دســت  غــذا در جهــان را تهدیــد می کنــد. هــر ســال در جهــان، 10 میلیــون هکتــار از زمین هــای 
گزارش هــای ســازمان  کــه  کاهــش می یابــد. در شــرایطی  مــی رود و بــه تبــع آن منابــع موجــود بــرای تولیــد مــواد غذایــی نیــز 
کشــاورزی ملــل متحــد نشــان می دهــد دوســوم جمعیــت جهــان از ســوءتغذیه رنــج  بهداشــت جهانــی و ســازمان خواربــار و 
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گــوار و غیرقابــل اغمــاض اســت]64[. می برنــد، ایــن فرســایش، نا
کــی، امــاح، کاهش  کــم، ســدهای خا ک هــای دنیــا، بــه دلیــل فرســایش، ترا  فائــو تخمیــن زده اســت کــه یک ســوم از خا
لودگــی و دیگــر فرآیندهــای ناشــی از شــیوه های مدیریت ناپایــدار زمین در  لــی و مــواد مغــذی خــاک، اســیدی شــدن، آ مــواد آ
حــال تخریــب اســت، بــه ایــن ترتیــب ســرانه زمین هــای زراعــی و مولــد در ســال 2050 بــه یک چهــارم از ســطح ســال 1960 
ــر بیشــتر از میــزان شــکل گیری آن اســت.  ــا 40 براب کشــاورزی 10 ت ــر آن کــه ســرعت تحلیــل زمین هــای  خواهــد رســید. بدت
گــر خــاک زراعتــی 25  محاســبات نشــان می دهــد بــرای تشــکیل یــک ســانتیمتر خــاک، 500 تــا 800 ســال زمــان الزم اســت و ا

ســانتیمتر عمــق داشــته باشــد تشــکیل خــاک مناســب بــرای زراعــت بــه 20 هــزار ســال کار مــداوم طبیعــت نیــاز دارد.
ک بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی بشــر بــه حدی اســت کــه »ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحــد« )فائو(   اهمیــت خــا
گاهــی جهانــی و ترویــج اســتفاده  کــرد تــا آغازگــر حرکتــی بــرای افزایــش آ ســال 2015 میــادی را »ســال جهانــی خــاک« اعــام 

پایــدار از ایــن منبــع حیاتی باشــد.
 تصویــر مــرگ خامــوش خــاک در ایــران نیــز ناامیدکننــده اســت. بــه گفته مقامات ارشــد محیط زیســتی در ایــران، هزینه 
کشــور پیشــی می گیــرد. ســاالنه حداقــل بیــن دو تــا چهــار میلیــارد تــن خــاک  فرســایش خــاک در ایــران از درآمــد نفتــی ایــن 
ــا  ــی اســت. ب ــر بیشــتر از متوســط جهان ــران 20 براب خ فرســایش خــاک در ای ــر ــران فرســوده می شــود، بدیــن ترتیــب ن در ای
ک بیــن 56 میلیــارد تــا 112 میلیــارد دالر اســت. شــاید بــه  قیمــت تخمینــی 28 دالر بــرای هــر تــن، هزینه هــای فرســایش خــا
کــه بــا معضــل فرســایش خــاک، ســخت دســت بــه  گرفته ایــم  کشــورهایی قــرار  کــه در صــدر فهرســت  همیــن دلیــل اســت 

گریباننــد]64[.
 فرســایش خــاک مختــص ایــران یــا خاورمیانــه نیســت، پدیــده ای طبیعــی کــه بــه لطــف فعالیت هــای انســانی ســرعتی 
10 تــا 40 برابــر پیــدا کرده اســت و عــاوه بــر حامیــان محیــط زیســت، بــه دغدغــه جــدی دولت مــردان نیز تبدیل شــده چراکه 
کــرد. از بیــن رفتــن بیشــتر خــاک مولــد،  کــه بــر اقتصــاد تحمیــل می کنــد چشم پوشــی  نمی تــوان از هزینه هــای ســنگینی 
کــه ایــن فراینــد بــه صــورت بالقــوه میلیون هــا  منجــر بــه لطمــات جبــران ناپذیــر بــه تولیــد و امنیــت غذایــی مــی شــود، چــرا 

گرســنگی و فقــر ســوق مــی دهــد. نفــر را بــه ســوی 
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 در هــر ســال حــدود 4 هــزار هکتــار از اراضــی 6 کانشــهر کشــور در حــال تخریــب بــوده و 50 درصــد خاک هــای کشــورمان 
کــه  کشــور بــا افزایــش شــوری خــاک روبروســت  کمبــود عنصــر غذایــی دارنــد. در چنیــن شــرایطی، 60 درصــد از اراضــی آبــی 
کــم بهــره وری می توانــد در آینــده  کشــاورزی، تخریــب اراضــی، فرســایش خــاک، میــزان  کاهــش ســرانه زمیــن  بــا توجــه بــه 

کنــد]31[. نزدیــک امنیــت غذایــی را تهدیــد 
گــر همیــن  کشــاورزی دارنــد و ا کنــون در ایــران بــه دلیــل محدودیــت منابــع آب تنهــا بخشــی از زمین هــا قابلیــت   هم ا
اراضــی تغییــر کاربــری داده شــوند چیــزی از تولیــد محصــوالت کشــاورزی داخلــی باقــی نمی مانــد. بــه گفتــه صاحــب نظــران 
در صــورت اجــرای پروژه هــای ملــی بــرای بهبــود مشــکل خــاک و آب، اجــرای برنامه هــای حفاظتــی و اســتفاده از ظرفیــت 

ک و ریزگردهــا تــا حــدود زیــادی حــل می شــود. دانشــگاه ها و دانــش دانشــجویان تــا 10 ســال آینــده مشــکل آب، خــا
 فرســایش خــاک، بــار مالــی ســنگینی بــه اقتصــاد کشــور تحمیــل می کنــد، وقتــی صحبــت از قاچــاق خــاک یــا فــروش آن 
ح می شــود. در واقــع می تــوان بــا مدیریــت  می شــود، بحــث امنیــت غذایــی چــه در ســطح محلــی و چــه در ســطح ملــی مطــر
صحیــح منابــع خــاک کشــور در راســتای توســعه کشــاورزی، ضمــن حفــظ خــاک تولیــدات محصــوالت کشــاورزی را بــاال بــرد 
تــا میــزان صــادرات افزایــش یابــد، در ایــن صــورت کشــورهای همســایه بــه جــای خریــد منبــع اصلــی، متکــی بــه صــادرات مــا 

شــده و ایــن خــود ســبب رشــد اقتصــادی کشــور می شــود]29[.
 مســؤوالن و البتــه مــردم بایــد بداننــد امنیــت غذایــی و امنیــت ملــی الزم و ملــزوم هــم هســتند زیــرا امنیــت غذایــی یکــی 
کنــد، از ایــن رو کاهــش  از مؤلفه هــای اصلــی امنیــت ملــی اســت و خدشــه دار شــدن آن می توانــد مشــکات فراوانــی را ایجــاد 
چــرای دام، توســعه دامــداری صنعتــی، گســترش احــداث ســامانه های بادشــکن و تعییــن تکلیــف قانون خــاک در مجلس 

از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود.

4-6( مدیریت منابع خاک در کشور
کمــا این کــه رهبــر معظــم انقــاب در ســخنان  گرفتــه شــود  کــه بایــد جــدی   تمــام عوامــل ذکــر شــده زنــگ خطــری اســت 
خــود در 17 اســفند 93 فرمودنــد: »قضیــه خــاک از قضیــه آب مهم تــر اســت، مــا مشــکل آب داریــم و مشــکل بزرگــی اســت 
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لیکــن بــرای تهیــه آب راه فــراوان وجــود دارد ولــی بــرای تهیــه خــاک حاصل خیــز راه دیگــری وجــود نــدارد«]9[.
 خــاک اســکلت مســائل جامعــه اعــم از محیــط زیســت، امنیــت غذایــی و ... اســت حــال آن کــه بشــر در چنــد دهــه اخیــر 
از خــاک غافــل شده-اســت. نامگــذاری پنجــم دســامبر بــه عنــوان روز جهانــی خــاک، انتخــاب ســال 2015 بــه عنوان ســال 
جهانــی خــاک و ســال 2015 تــا ســال 2024 بــه عنــوان دهــه خــاک، تبلیــغ، ترویج و فرهنگ ســازی خاک به دلیــل پی بردن 

بشــر بــه اهمیــت خــاک بــوده و بشــر بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه نپرداختــن بــه مســائل خــاک عامــل تباهــی زندگی اســت.
کشــاورزی بیــش از 12 هــزار ســال در خدمــت بشــر بــوده امــا برخــورد و شــیوه اســتفاده انســان   بــا وجــود اینکــه اراضــی 
کــه ممکــن اســت ایــن نعمــت خــدادادی تــا یــک یــا دو نســل آینــده نابــودی شــود. همــه متخصصــان حــوزه  طــوری بــوده 
ک، دولــت و ملــت در حفاظــت و نگهــداری از خــاک مســؤول هســتند. راه هــای مختلفــی بــرای تهیــه آب وجــود دارد امــا  خــا
گــر 40 ســانتی متر  ک صدهــا ســال زمــان نیــاز دارد حــال ا خــاک بــه راحتــی قابــل تولیــد نیســت، تولیــد هــر یــک ســانتی متر خــا

ک نابــود شــود تولیــد مجــدد آن دیگــر بــرای بشــر امکان پذیــر نخواهــد بــود. از خــا
 تولیــد محصــوالت مختلــف و تأمیــن امنیــت غذایــی، تولیــد مواد اولیه پوشــاک، چــوب و ســایر نیازمندی های جامعه، 
گازهــای جــوی زمیــن، چرخــه عناصــر غذایــی و تغییــر و تبدیــل ذخیــره مــواد،  تنظیــم هــوا و تعــادل بخشــی بــه ترکیــب 
دفــن پســماندها، تصفیــه آالینده هــا و فاضــاب، ذخیــره و نگــه داری بــذر گیاهــان و ذخایــر ژنتیکــی ارزشــمند، ذخیــره کربــن 
اتمســفر و کاهــش گازهــای گلخانــه ای، کاربــرد عمرانی، صنعتی، داروســازی و تولیــد انرژی و ... از جملــه خدمات و کاربرد 

خــاک در جامعــه اســت]70[.
کاربــری اراضــی  کمبــود خــاک بــه واردات خــاک روی آورده انــد، تغییــر  کشــورها هم چــون هلنــد بــه دلیــل   برخــی 
لودگــی هــوا از جملــه چالش هــای  کشــاورزی و تهدیــد امنیــت غذایــی، افزایــش ســیل، ریزگردهــا، هدررفــت، آ حاصل خیــز 
ک اســت. 99 درصــد از غــذا و ســایر مایحتــاج انســان از منابــع خاک تهیه می شــود،  مرتبــط بــا اراضــی کشــاورزی و منابــع خــا
کشــاورزی از ایــن مهــم غفلــت می کننــد. اراضــی نامناســب  ــا وجــود اهمیــت بی شــمار خــاک مســؤوالن بــه ویــژه وزارت  ب
کشــت ایــران را  کشــور خســارت وارد می کنــد، تنهــا حــدود هفــت درصــد از اراضــی تحــت  کشــاورزی میلیون هــا تومــان بــه 
کشــت در  کاس یــک و بــدون محدودیــت اســت. بــا از دســت دادن اراضــی درجــه یــک و حاصل خیــز و  اراضــی از نــوع 
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ــود.  ــد می ش ــز تولی ــری نی کمت ــول  ــت محص ــد و در نهای ــدا می کن ــش پی ــود افزای ک ــرف آب و  ــد مص ــه بع ــه دو ب ــی درج اراض
تخریــب و فرســایش خــاک در ایــران بــا دیــد خوش بینانــه حداقــل 2/5 میلیــارد تــن اســت، بــا این حجم فرســایش خســارت 
56میلیــارد دالری بــه کشــور تحمیــل می شــود کــه ایــن مقــدار 6/5 برابــر کل بودجــه عمرانی کشــور اســت. راهکارهــای ارائه 
کــه الزمــه آن مشــارکت ذی نفعــان در تمامــی  کیــد دارد  شــده از ســوی فائــو بــر تمرکــز فعالیت هــای مدیریــت پایــدار خــاک تأ

کشــاورزان خــرد اســت.]70[. ســطوح از دولت هــا تــا 
کشــاورزی ملــل متحــد( بــه چهــار دســته خیلی خشــک،   مناطــق خشــک جهــان در دســته بندی فائــو )ســازمان غــذا و 
کــی ایــران بــه عنــوان منطقــه خشــک  کل پهنــه خا خشــک، نیمه خشــک و نیمــه مرطــوب- خشــک تقســیم می شــوند. 
کــه در دســته خیلی خشــک قــرار می گیرنــد، حوضــه آبریــز ارومیــه نیمه خشــک  کویــری  ــه جــز مناطــق  شــناخته شــده و ب
و ســایر مناطــق ایــران در دســته خشــک هســتند. ویژگی هــای اصلــی مناطــق خشــک را می تــوان متغیــر بــودن بــاران، 
کاهــش  کــه ایــن مســائل خــود منجــر بــه  کــرد  کشــاورزی ذکــر  متــداول بــودن خشک ســالی و محدودیــت منابــع آبــی بــرای 
حاصل خیــزی خــاک، کاهــش آب محلــی در دســترس، از بیــن رفتــن تنوع زیســتی، افزایش فقر روســتایی، فرســایش خاک 

و در مجمــوع آســیب پذیری بیشــتر نســبت بــه تغییــرات اقلیمــی می شــوند.
 خــاک یکــی از مهم تریــن منابــع طبیعــی هــر کشــور اســت و امــروزه فرســایش خــاک بــه عنــوان خطری بــرای رفاه انســان 
و حتــی بــرای حیــات او بــه شــمار مــی رود. در مناطقــی کــه فرســایش کنتــرل نمی شــود، خاک هــا بــه تدریــج بــر اثــر فرســایش، 
حاصل خیــزی خــود را از دســت می دهنــد. بــرای جلوگیــری از فرســایش خــاک در درجــه اول بایــد هــدف ایجــاد پوشــش 
گیــاه نیســت ولــی  کــه امــکان روییــدن  کــه در بعضــی نقــاط، شــرایط طبیعــی طــوری اســت  گیاهــی باشــد؛ امــا بدیهــی اســت 
در هــر حــال بایــد اقداماتــی در زمینــه جلوگیــری از فرســایش خــاک صــورت گیــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه اقدامــات الزم درباره 
جلوگیــری از فرســایش خــاک و انتخــاب روش و بــکار بــردن وســیله صحیــح بــرای مبــارزه بــا آن بایــد بــا مدیریــت صحیــح، 
مطالعــات و بررســی های دقیــق و توجــه بــه وضــع اقلیمــی و جغرافیایــی و حتــی اجتماعــی منطقــه مربوطــه صــورت گیرد نه 

آنکــه یــک فرمــول و یــک دســتورالعمل بــرای مبــارزه بــا فرســایش بــادی بــرای کلیــه نقــاط بــکار بــرده شــود.
 بــرای نتیجه گیــری بهتــر، بایســتی روش بهره بــرداری از زمیــن بــا حفــظ خــاک متناســب باشــد و به جهت ایجــاد تعادل 
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که اســتعداد جنگل دارد، جنگل کاری و  گردد تا نقاطی  گیاه و زمینهای مرتعی و جنگلی و زراعتی مشــخص  ک و  بین خا
قســمت هایی کــه بــرای مرتــع داری مناســب اســت، پوشــش مرتعــی ایجــاد یــا توســعه داده شــود و ســطح های مســتعد برای 
کارشناســان اجرای برنامه آبخیزداری معتقدند  کاشــته شــود. بســیاری از  گیاهان زراعتی مناســب با آن محل  کشــاورزی، 
کلیــه حوزه هــای  کمااین کــه در ایــران در  ــد زراعــت شــود،  ــه هیــچ وجــه نبای کــه منظــور حفــظ خــاک اســت،  ب در نقاطــی 
کشــاورزی و دامــداری می شــوند، زیــرا شــخم زدن زمیــن و هم چنیــن  کًا مانــع بهره بــرداری از زمیــن بصــورت  آبخیــزداری 

بــدون پوشــش گیاهــی مانــدن آن بــرای مدتــی از ســال بــه فرســایش خــاک کمــک می کنــد.
کاهــش انتقــال رســوب می شــوند و  کــه ســبب  ک، نواحــی بافــر اســت   از بهتریــن فعالیت هــای مدیریتــی حفاظــت خــا
کــه بیــن منبــع برداشــت رســوب و منطقــه  گیاهــی اســت  کشــت ها یــا تیپ هــای طبیعــی یــا مصنوعــی پوشــش  به معنــای 
کاهــش ســرعت روانــاب و تــه نشــینی رســوبات اســت. تجمــع یــا انتقــال قــرار می گیرنــد. عمــل اصلــی ایــن نوارهــای علفــی، 
کشــور اســت. آبخیــزداری تنهــا راه حفــظ  ک مهم تریــن مســأله محیــط زیســتی و حیاتــی   موضــوع مدیریــت آب و خــا
ک، امــکان فعالیت هــای تولیــدی و کشــاورزی و بــاغ داری میســر  ک اســت و بــدون مدیریــت منابــع آب و خــا منابــع آب و خــا
کثــری از نــزوالت جــوی و نفــوذ آن در زمیــن، مقابلــه بــا  نخواهــد بــود. آبخیــزداری بــا مدیریــت صحیــح در بهره گیــری از حدا
کنتــرل  کنتــرل ســیل و خســارات مســتقیم و غیرمســتقیم آن، مقابلــه بــا خشک ســالی و  کنتــرل رســوب،  فرســایش خــاک و 
کمــک بــه حفــظ و بهره بــرداری درســت  کیفیــت منابــع آب زیرزمینــی،  کمیــت و  ســیاب و رواناب هــای ســطحی، افزایــش 
از زیرســاخت های موجــود بــا مطالعــه و پایدارســازی زمیــن لغزش هــا و جلوگیــری از تخریــب ســازه های موجــود از جملــه راه 

کاهــش فرســایش خــاک دارد.  کاربــردی در  و شــبکه انتقــال نیــرو، نقــش 
کــه از ایــن میــزان 293 میلیــارد مترمکعــب  گــزارش می شــود  کشــور  ســاالنه 430 میلیاردمتــر مکعــب نــزوالت جــوی در 
ــطحی  ــاری و س ــای ج ــورت آب ه ــا به ص ــن ی ــوذ در زمی ــورت نف ــب آن به ص ــر مکع ــارد مت ــا 140 میلی ــود و تنه ــر می ش تبخی
کاهــش آب هــای  در دســترس مــا قــرار دارد و ســاالنه بیــن 40 تــا 50 هــزار میلیــارد تومــان از محــل فرســایش خــاک، ســیل و 
کشــور حــدود 13 میلیــارد متــر مکعــب مــازاد بــر ظرفیــت ســفره های آب  کشــور خســارت وارد می آیــد. در  زیرزمینــی بــه 
کنــار  کــه جلوگیــری از چنیــن رونــدی بایــد در دســتور کار دســتگاه های مختلــف قــرار گیــرد و در  زیرزمینــی برداشــت می شــود 
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ح هــای آبخیــزداری بایــد رســالتی مهــم بــه شــمار رود]28[. کمــک طر آن نفــوذ روان آب در زمیــن بــه 
کشــور، هــر هکتــار عملیــات آبخیــزداری منجــر بــه اســتحصال 520 متــر مکعــب آب   بنابــر ارزیابی هــای انجــام شــده در 
کاهــش 5/5 تــن رســوب مــی شــود. عــدم مدیریــت  کاهــش هشــت تــن فرســایش خــاک و  کیلوگــرم علوفــه و  و افزایــش 120 
گیاهــی اثــرات مخربــی هم چــون تغییــر اکوسیســتم ها، بیابان زایــی، خشک ســالی  صحیــح منابــع خــاک و آب و پوشــش 
ع،  ع شــدن مــزار هــا و تغییــر اقلیــم، کاهــش منابــع آب قابــل دســترس، کاهــش راندمــان اراضــی کشــاورزی و باغــی و لــم یــزر

وقــوع ســیاب های ویرانگــر، پــر شــدن مخــازن ســدها از رســوبات و تخریــب زیرســاخت ها را به دنبــال دارد]28[.
کشــاورزی نــه بــر روی زمیــن 2- طراحــی خــط اصلــی 3- ایجــاد  ک شــامل: 1-   بعضــی از تکنیک هــای مدیریــت خــا
ع 5- متوقف کــردن اســتفاده از کودهای  کمربنــد حفاظتــی بــرای نگه داشــتن خــاک 4- برگردانــدن مــاده ارگانیــک به مــزار

کــه محتــوی نمــک هســتند و 6- حفاظــت خــاک از فاضــاب]25[. شــیمیایی 
اســتفاده از فعالیت هــای مدیریتــی )Best Management Practices(، در قالــب مدیریــت جامــع حوزه هــای آبخیــز، 

کاهــش میــزان فرســایش و رســوب اســت. کنتــرل و  روشــی مناســب در 
مدیریــت پایــدار خــاک راه اساســی حــل مشــکل آب در کشــور اســت، بهبــود مشــکل آب در ایــران بــدون مدیریــت خــاک 
امکان پذیــر نخواهــد بــود. از ایــن رو بایــد برنامــه ای بــرای مدیریــت خــاک در کشــور وجــود داشــته باشــد، ایــن درحالــی اســت 

کــه مدیریــت خــاک در دنیــا از ســال 1930 آغــاز شــده و در حــال انجــام اســت امــا در کشــور مــا هنــوز مغفــول مانده اســت.
بنابرایــن حفاظــت و صیانــت پایــدار از محیــط زیســت نیازمنــد مدیریــت صحیح و بهینه اســت که هشــدارها و تهدیدها 
کنــد و در  کنتــرل، راهکارهــای علمــی مناســبی طراحــی، ســازماندهی و اجــرا  کــرده و در جهــت پیشــگیری و  را شناســایی 

کنــد و اصاحــات الزم را شــکل دهــد. نهایــت بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی مســیر موجــود را ارزیابــی 
فرآینــد مدیریــت پویاســت و مســتمر و در طــول زمــان در حــال تغییــر و تحــول بــوده تــا هــدف غایــی به ظهور برســد. نبود 
کشــور بــا  ایــن مدیریــت بهینــه باعــث شــده هیچ کــدام از اقدامــات بــه طــور مســتمر و در طــول زمــان انجــام نشــود و هــر روز 
مخاطــرات جدیدتــری روبــه رو شــده و بــه جــای انباشــت ســرمایه دوســت دار طبیعت، با انباشــت مخاطرات محیط زیســت 
کنــار خطــا و قصــور سیاســت گذاران در حفاظــت از محیــط زیســت، نبایــد نقــش عمــوم مــردم را نیــز  روبــه رو شــویم؛ امــا در 



مدیریت منابع خاک

152

کــرد]64[. فرامــوش 
کــرده بــود: »بــا داشــتن بهتریــن تشــکیات  کیــد  کــرده و در آن تا  پروفســور علــی یخ کشــی در ســال 51 تحقیقــی را منتشــر 
کارشناســان  ــارات و مجرب تریــن  در ســازمان های جنــگل و حفاظــت محیــط زیســت، بهتریــن قوانیــن، بیشــترین اعتب
کنیــم و بــر مبنــای اصــل توســعه  کشــور را بــه نحــو احســن اداره  نمی توانیــم منابــع طبیعــی تجدیدپذیــر و محیــط زیســت 
کل  کــه فرهنــگ محیــط زیســتی را در  ــا زمانــی  کــرده و ســطح آن را توســعه دهیــم، جــز ت پایــدار، حفاظــت و بهره بــرداری 

کنیــم«]64[. کافــی اشــاعه دهیــم و بــا فقــر مــادی و فرهنگــی مــردم و به خصــوص روســتاییان مبــارزه  جامعــه بــه حــد 
کنیــم. چــون نــه خــود مــا  گذشــت 40 ســال از آن زمــان، هنــوز هــم بایــد بــه همــان فقــر فرهنگــی اشــاره  کنــون پــس از   ا
کمبــود  کنــار ضعــف مدیریتــی  کارنامــه ســبز و قابــل دفاعــی از خــود بــر جــای بگذاریــم. در  و نــه مدیرانمــان نتوانســته ایم 
کــم  مســؤولیت اجتماعــی تک تــک آحــاد جمعیــت هــم باعــث شــده حکم رانــی خوبــی بــر مدیریــت محیــط زیســت حا
نباشــد. الزم اســت آشــتی و وفــاق میــان دولــت و مــردم، اعــم از ســازمان های غیردولتــی، خصوصــی و آحــاد مــردم جامعــه، 

کنتــرل و پیشــگیری شــود]64[. در موضوعــات محیــط زیســت  ایجــاد شــود تــا مخاطــرات 
 خــاک بــه عنــوان منبــع طبیعــی تجدیــد ناپذیــر، ســرمایه ملــی و بســتر حیــات، نقــش اساســی در اســتقرار و رشــد جوامــع 
بشــری و نیــز ســایر مخلوقــات دارد و در واقــع بخشــی از زنجیــره غذایــی انســان و ســایر حیوانــات از خــاک اســت درحالی کــه 
ک در شــرایط مختلــف آب و هوایــی از 100 تــا 10 هــزار ســال  گــون نشــان می دهــد تشــکیل هــر ســانتی متر خــا گونا مطالعــات 
لودگی هــای آب و خــاک،  کشــور از نظــر افزایــش آ طــول می کشــد. بــا توجــه بــه ســرعت شــتابان توســعه و شــرایط بحرانــی 
کامــًا ضــروری اســت. تدویــن  کــردن قوانیــن و مقــررات نیــز  کاهــش حاصل خیــزی آن بــه روز  ک و  فرســایش بی رویــه خــا
ضوابــط، دســتورالعمل ها و اســتانداردهای مــورد نیــاز پســاب ها، پســماندها، حفاظــت خــاک  و مــواد شــیمیایی از مهم ترین 

کشــاورزی و ســازمان محیــط زیســت اســت]34[. وظایــف دفتــر آب وخــاک جهــاد 
ــدام ارزنــده بــرای جمهــوری اســامی ایــران و دولــت  ک بــه قانــون تبدیــل شــود، شــاهد یــک اق گــر حفاظــت از خــا  ا
خواهیــم بــود چــرا کــه از طریــق ایــن الیحــه می تــوان بــا نگاهــی جامــع و قانون منــد، مدیریــت صحیــح منابع خــاک و مقابله 
لودگی هــای خــاک را پیگیــری کــرد. مــا بــرای حفــظ ســرزمین، خون هــای زیــادی داده ایــم، امــا بــا ایــن حــال بــرای حفظ  بــا آ
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خــاک ایــن کشــور اقدامــی نکرده ایــم؛ بنابرایــن تصویــب الیحــه خــاک می توانــد اقــدام مثبتــی در راســتای حفاظــت از خــاک 
کشــور باشد.

کــه امنیــت  کنونــی مدیریــت منابــع طبیعــی، ایــران بــا آینــده ای مبهــم از لحــاظ محیــط زیســت مواجــه اســت   بــا شــیوه 
کــه پیامــد و تــاوان توســعه ای  کشیده اســت. بایــد بپذیریــم  سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی را در ایــن جغرافیــا بــه چالــش 

کــه نتیجــه آن نابــودی ارزش مندتریــن منابــع زیســتی اســت را نــه تنهــا خودمــان بلکــه نســل هــای بعــد نیــز مــی پردازنــد.
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بخش پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات
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5-1( مقدمه
کــه تــداوم  گران بهاســت  کشــور محســوب می شــود. خــاک امانتــی  کشــور یکــی از ثروت هــای ملــی آن  ک هــر   منابــع خــا
حیــات بشــر بــر روی کــره زمیــن بــه حفــظ و بقــای آن وابســته اســت. خــاک ظــرف ذخیــره آب و بزرگ تریــن ذخیره کننــده آب 
در طبیعــت اســت. خــاک عاملــی موثــر در بهــره وری مصــرف آب در کشــاورزی محســوب می شــود. خــاک بزرگ تریــن منبــع 
کربــن در خشــکی ها بــوده و در ترســیب کربــن نقــش بســزایی دارد. در هــر گــرم خــاک چندین میلیارد میکروارگانیســم وجود 
دارد و در حفــظ تنــوع زیســتی در طبیعــت نقــش بســزایی دارد. بســیاری از نیازهــای حیاتــی انســان در دل خــاک نهفتــه 
اســت. خاک در تولید غذا، پوشــاک، چوب، مـــواد اولیـــه صـــنعت و انـــرژی، ذخیـــره و تصـــفیه آب، فعالیت های عمرانی و 
کربــن اتمســفر، تأمیــن نیازهــای زیبــا شــناختی انســـان و... مــورد اســتفاده  شهرســازی، دفــن پســماندها و پســابها، ذخیــره 

قــرار می گیــرد.
 از 165 میلیــون هکتــار وســعت کشــور، تنهــا حــدود 76 میلیــون هکتــار آن دارای خــاک می باشــد و ایران با داشــتن رتبه 
کشــور و 24 درصــد خاک هــای  کشــت، فقیــر محســوب می شــود و تنهــا 11 درصــد ســطح  ک قابــل  18 از لحــاظ وســعت خــا
کمــی و  گــون بــه لحــاظ  گونا کشــت تشــکیل می دهنــد. همیــن منابــع انــدک خــاک  بــه اشــکال  کشــور را خاک هــای قابــل 
کیفــی دارای رونــد قهقرایــی اســت. تغییــر کاربــری اراضــی حاصل خیــز، فرســایش خــاک، قاچــاق خــاک، گســترش شــوری، 
لــی خــاک، روش هــای نامناســب شــخم و عملیــات زراعــی، فقــدان قوانیــن و  کاهــش بنیــه حاصل خیــزی، فقــر مــواد آ
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لودگــی خــاک، ورود آالینده هــا بــه خــاک، فــرو نشســت و اثــرات  ضوابــط جهــت اســتفاده مناســب و جلوگیــری از تخریــب و آ
کیفیــت منابــع خــاک را تهدیــد می کننــد. کمیــت و  کــه  ناشــی از تغییــر اقلیــم، از جملــه مســائلی هســتند 

 یــک دهــه از تدویــن »الیحــه جامــع خــاک« می گــذرد ولــی هم چنــان ایــن الیحــه خــاک مــی خــورد و متأســفانه مســأله 
گــر ایــن الیحــه عملیاتــی شــود به طــور یقیــن بســیاری  کشــور بــا بی توجهــی و بی مهــری مســؤوالن مواجــه اســت. ا خــاک در 

از مشــکات در ایــن بخــش برطــرف خواهــد شــد]40[.

5-2( چالش ها و استراتژی های مدیریتی
گــزارش  کشــور مــا مغفــول مانده اســت.  ک از ســال 1930 آغــاز شــده و در حــال انجــام اســت امــا در   در دنیــا مدیریــت خــا
کربــن ارگانیــک خــاک، تــوازن  ک از جملــه فرســایش خــاک، فقــدان  کارکردهــای خــا اخیــر فائــو بــر 10 تهدیــد عمــده فــراروی 
کــم خــاک، آب بنــدی خــاک، شــوری و در نهایــت از  مــواد مغــذی، اســیدی شــدن خــاک، آالینده هــای خــاک، غرقــاب، ترا

کیــد دارد. بیــن رفتــن تنــوع زیســتی خــاک تأ
 بــه طــور کلــی علــت فرســایش خــاک، عــدم مدیریــت صحیــح خاک یا عــدم حفاظت از خاک اســت. این عــدم مدیریت 
کتــاب  گیاهــی و شــخم های بی حســاب و  صحیــح عبــارت اســت از کشــت در جــای نامناســب، از بیــن بــردن پوشــش های 
ج از اصــول علمــی و از بیــن بــردن جنگل هــا، تمــام ایــن مســائل دســت بــه دســت هــم می دهــد خــاک توســط آب، بــاد  و خــار

و انســان دچار فرســایش شــود.
 متوقــف یــا کم کــردن تولیــد برخــی محصــوالت بــه بهانــه جلوگیــری از فرســایش خــاک بــه معنــای وابســته کــردن کشــور 
کــه تحریمــی بــه وجــود آیــد، امنیــت غذایــی کشــورمان  ج از کشــور اســت. در ایــن شــرایط در صورتــی  در بخــش غــذا بــه خــار

بــا مشــکل مواجــه می شــود و تهدیــد امنیــت غذایــی حتــی مــی توانــد امنیــت ملــی را تحت الشــعاع قــرار دهــد.
گــر خــاک حاصل خیــز داشته باشــیم می توانیــم   حــدود 80 درصــد آب مصرفــی در کشــور در بخــش کشــاورزی اســت کــه ا
ــا همیــن مقــدار آب و  کنیــم. میــزان بهــره وری آب در خــاک حاصل خیــز 100 درصــد اســت، ب از تلــف شــدن آب جلوگیــری 
خــاک موجــود در صــورت مدیریــت صحیــح می تــوان غــذای جمعیــت 200 میلیــون نفــره را تأمیــن کــرد. راه حــل کمبــود آب، 
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کشــاورزی  کشــاورزی و جایگزینــی واردات نیســت بلکــه مدیریــت صحیــح مصــرف آب و خــاک در بخــش  تعطیل کــردن 
اســت]71[.

 عوامــل تخریــب منابــع خــاک کشــور، تبدیــل اراضــی کشــاورزی بــه واحدهای صنعتی و تغییــر کاربری آن ها، فرســایش 
لودگــی دریاهــا و تشــکیل  ــر شــدن ســدها، ازبیــن رفتــن رودهــا، آ گیاهــی، پ کمبــود پوشــش  ک ناشــی از  ــادی خــا آبــی و ب

ریزگردهــا اســت.
 انتظــار توســعه و پیشــرفت، بــدون وجــود ســند اســتراتژی و نقشــه راه و الگــوی توســعه در حــد حــرف و شــعار بیشــتر 
باقــی نخواهــد مانــد و هرگــز بــه غایــت مطلــوب و نهایــی ختــم نخواهــد شــد. تدویــن قانون خــاک کشــور در 12 ســال پیش، 
وظایــف دولــت در قبــال مدیریــت خــاک، وظایــف مــردم و کشــاورزان و همــه بهره بــرداران در قبــال خــاک و تمــام ضوابــط را 
مشــخص کرده اســت. بــا وجــود این کــه مدیریــت خــاک در دنیــا از 50 تــا 60 ســال پیــش آغــاز شــده امــا قانون خاک در کشــور 

متأســفانه در دوره هــای مختلــف دولت هــا و مجلس هــا خــاک خورده اســت.
 بــرای صیانــت و حفاظــت از منابــع خــاک کشــور بایــد قانونــی و تحــت عنــوان الیحــه جامــع خــاک تصویــب شــود. خاک 
کنــار ســعی بــر تصویــب  کشــورهای عربــی قاچــاق شــود. در  کشــور اســت و نبایــد بــه  حاصل خیــز جــزو ســرمایه های ارزشــی 
کمــک بــه  لودگــی خــاک توســط زباله هــا و  کمپوســت بــرای جلوگیــری از  آ الیحــه خــاک، حمایــت از بازیافــت زبالــه و تولیــد 
احیــای کیفیــت خاک هــای ایــران از طریــق مصــرف کمپوســت، اجــرای جــدی برنامــه مدیریــت خــاک، پســماند و فاضاب 

و ... از دیگــر برنامه هــای مقابلــه بــا مســأله فرســایش خــاک اســت.
 برخــی برنامه هــای راهبــردی بــرای جلوگیــری از تخریــب اراضــی و حفاظــت خــاک شــامل: شــناخت عوامــل مؤثــر 
بــر فرســایش، رســوب و تخریــب اراضــی، بهینه ســازی الگوهــای مدیریــت حوزه هــای آبخیــز، ارزیابــی و پیش بینــی 
خشک ســالی منطقــه ای کشــور، مدیریــت و حفاظــت آبراهه هــا و مســیل ها، مدیریــت و حفاظــت مناطــق ســاحلی، کاهــش 
کوچــک و حفاظــت خــاک اســت. ظهــور  ســیل خیزی حوزه هــای آبخیــز، بهره بــرداری از ســیاب و توســعه منابــع آبــی 
کــه البتــه  کامــًا مشــهود امــروز اســت  کشــور از جملــه تبعــات ناملمــوس دیــروز و  ریزگردهــا در بخش هــای جنوبــی و غربــی 

بایــد بــا نگاهــی ســرزمینی و فــرا ســرزمینی بــه آن نگریســت]28[.
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کشــور، مــا را در مدیریــت بحران هــا و انتخــاب   شــناخت و تمرکــز بــر چالش هــای پیــش روی منابــع آب و خــاک 
اســتراتژی های مقابلــه ای مناســب و اقدامــات بهینــه یــاری می دهــد. از ایــن رو توجــه بــه چالش هــای زیــر ضــروری اســت:
ــع آبــی ســطحی و زیرزمینــی  کثــر مناب کیفیــت آب در ا کمیــت و  1( به دلیــل افزایــش فعالیت هــای انســانی، شــاخص 
کاهــش داشــته اســت کــه ایــن مســأله بــا فرونشســت دشــت ها و تهی شــدن مخــازن آب زیــر زمینــی همــراه و نیــز  بــه بحرانــی 

کشــور مبــدل شــده اســت]72[. مهــم در محیــط زیســت 
2( قوانیــن محیــط زیســت متناســب بــا رشــد فعالیت هــای انســانی و تنــوع منابــع آالینــده متحــول نشده اســت لــذا 

بازنگــری و ســخت-گیرانه تر شــدن قوانیــن بــا ضمانــت و منابــع اجرایــی الزم اســت.
3( بخشــی نگری دســتگاه های بهره بــردار از آب و خــاک و عــدم توجــه بــه ماحظــات محیــط زیســتی در اســتقرار 
ــه  گرفتــن ضوابــط محیــط زیســتی به هنــگام صــدور مجــوز ب ــده  ــا نادی کشــور و ی ح هــای توســعه ای  ــرداری از طر ــا بهره ب ی

فعالیت هــای مختلــف
لودگــی  کشــور، تبدیــل شــدن خاک هــای حاصل خیــز بــه خاک هــای مــرده در اثــر آ لودگــی خاک هــای  4( افزایــش آ
کشــور، شــور شــدن اراضــی، تغییــر غیــر اصولــی  و فرآیندهــای تخریــب خــاک، افزایــش فرســایش بی رویــه خاک هــای 
لــی خــاک وســوء مدیریــت آبیــاری خاک هــای  کاهــش حاصل خیــزی و مــاده آ کاربری هــا بــدون لحــاظ آمایــش ســرزمین، 

کشــاورزی تحــت آبیــاری بــا آب هــای نامتعــارف )فاضاب هــا و پســاب های شــهری و صنعتــی و نظایــر آن(]72[.
لودگــی منابــع آب و خــاک ناشــی از عــدم مدیریــت محیــط زیســتی پســماندهای عــادی، ویــژه، صنعتــی، کشــاورزی  5( آ
کنتــرل شــیرابه های مربــوط بــه زباله هــای شــهری و جــاری شــدن آن در ســطح زمیــن و یــا نفــوذ بــه  و پزشــکی و عــدم 
لودگــی شــدید آب و خــاک را فراهــم نمایــد. عــدم تفکیــک از مبــداء زباله هــای شــهری  ســفره های آب زیرزمینــی می توانــد آ
در بســیاری از شــهرها و نیز عدم محل دفن مناســب جهت پســماندها از مســایل دیگر در حوزه مدیریت پســماندها اســت. 
اســتفاده از فناوری هــای نویــن در امــر بازیافــت نیــز می توانــد بــه معضــات و مشــکات محیــط زیســتی در حــوزه مدیریــت 

کمــک نماید. پســماندها 
6( ضعف فن آوری و فرسودگی در بخشی از صنایع کشور و دولتی بودن صنایع عمده اثر گذار بر منابع آب و خاک.
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7( ماحظات سیاسی و اجتماعی که امکان برخورد با صنایع آالینده را مشکل  می سازد]72[.
8( عــدم تجهیــز بخــش عمــده ای از شــهرها و روســتاها و شــهرک های صنعتــی و بیمارســتان ها بــه شــبکه جمــع آوری و 

سیســتم تصفیه خانــه فاضــاب مناســب و مرکــزی.
ــور  ــه منظ ــاورزی ب کش ــای  ــدد زه آب ه ــتفاده مج ــی و اس ــت بازچرخان ــاز جه ــورد نی ــزات م ــری تجهی ــدم  به کارگی 9( ع

ــاورزی. کش ــوزه  ــور در ح کش ــع آب  ــی از مناب ــش اعظم ــرف بخ ــاورزی و مص کش ــی  ــاری اراض ــدد در آبی ــتفاده مج اس
ک و مصرف بی رویه آن]72[. 10( عدم رعایت الگوی صحیح مصرف در منابع آب و خا

ــاک  ــع آب و خ ــای مناب ــدی چالش ه ــا جمع بن ــد، ب گفته ش ــه  ــل مطالع ــای قب ــه در بخش ه ــاس آن چ ــر اس ــه ب  در ادام
کشــور، بــه ذکــر اســتراتژی  و راهکارهــای مدیریتــی می پردازیــم:

• سیاســت گذاری در بخــش مدیریــت کمــی و کیفــی مصــرف منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی به منظــور خــروج از مرحــل 
لودگــی منابــع آب]72[. تنــش در حوضه هــای آبریــز کشــور و پیشــگیری، کنتــرل و کاهــش آ

• ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی سازمان، جذب نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش های تخصصی ]72[.
لودگــی ناشــی از  • اعمــال ســاز وکارهــای مناســب حقوقــی و وضــع قوانیــن الزم در راســتای بهینه ســازی مدیریــت آ

کشــاورزی. پســماندها، پســاب های شــهری، صنعتــی، بیمارســتانی و 
• بررســی وضعیــت موجــود، نظــارت و پیگیــری مســتمر بــر مدیریــت برنامــه اســتراتژی جامــع مدیریــت محیــط زیســتی 
ارگان هــا و ســازمان های ذی ربــط جهــت تحقــق اهــداف پیش بینــی شــده و شناســایی چالش هــای محیــط زیســتی ]72[.
• راه انــدازی صنــدوق ملــی محیــط زیســت و حمایــت صنایــع بازیافتی و تکنولوژی هــای پاک از طریق صندوق توســعه 
ملــی، جهــت مدیریــت پســماندها، پســاب ها واعمال مــاده 12 آییــن نامه اجرایی قانون مدیریت پســماندها )اخــذ عوارض 

0/5 در هــزار بــرای کاالهایــی که قابلیت بازیافــت ندارند(.
کلیــه واحدهــای بیمارســتانی، بهداشــتی و درمانــی بــه دســتگاه های بی خطــر ســاز پســماندهای  • پیگیــری تجهیــز 
کــز بی خطــر ســاز به صــورت متمرکــز در شهرســتان ها و بازنگــری ضوابــط و روش هــای مدیریــت  ــا احــداث مرا پزشــکی و ی

پســماندهای بیمارســتانی و وابســته بــا مشــارکت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ]72[.
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5-3( بحث و نتیجه گیری
جهــان کنونــی بــا چالش هــای پیچیــده ای هم چــون بحران هــای محیــط زیســتی، ناامنــی غذایــی، ناامنــی معیشــتی، 
گرســنگی و فقــر مواجــه اســت. شــمار چالش هــا و نااطمینانی هــای موجــود و محتمــل آینــده در همــه نقــاط جهــان در حــال 
افزایــش اســت. همــه مــردم جهــان در برابــر ایــن چالش هــا از جنبــه دسترســی بــه غــذا، غذای ســالم و کافــی، درآمد و شــغل، 
آب وهــوا و محیــط ســالم بــرای زیســت آســیب پذیرند. در برخــی مناطــق جهــان آســیب پذیری شــدت بیشــتری دارد. در این 
کار برنامه هــای توســعه جهانــی بــوده و هســت و بــه  میــان توجــه بــه محیــط زیســت و حفاظــت و صیانــت از آن در دســتور 

دلیــل وابســتگی حیــات جانــوری، گیاهــی و انســانی بــه آن در کانــون توجهــات ســازمان های بین المللــی اســت]64[.
بـا توجـه بـه توسـعه روز افـزون اجتماعـی، اقتصـادی و صنعتـی کشـور، رعایـت الگـوی صحیـح مصـرف از منابـع آب و 
خاک و انرژی و توسعه پایدار و توجه به محدودیت منابع آب و خاک کشور الزامی است. از این رو عنایت به سیاست ها، 
کشـور و دغدغه هـای جـدی آن در جهـت خـروج از بحران هـای محیـط زیسـت  برنامه هـا و راهبردهـای محیـط زیسـتی 

اجتنـاب ناپذیـر بـوده و بایـد در سـر لوحـه کار کلیـه اقشـار جامعـه و تصمیم گیـران و تصمیـم سـازان قـرار گیرد.
گــر ســال 2050 را   آمارهــا نشــان می دهــد یــک ســوم خــاک حاصل خیــز دنیــا از بیــن رفته اســت و پیش بینــی می شــود ا
ع بــه یــک چهــارم کاهــش  یابــد، ایــن درحالــی اســت کــه طبــق  بــا ســال 1960 مقایســه کنیــم، ســرانه زمیــن قابــل کشــت و زر
اعــام ســازمان ملــل، جمعیــت در ایــن ســال بــه 9 میلیــارد نفــر می رســد و ایــن بــه معنــای تولیــد بیشــتر غــذا اســت؛ بنابرایــن 
کــه  ــا سیاســت های تخریبــی  کــه ب ــد 60 درصــد افزایــش محصــول داشــت  ــارد جمعیــت بای جهــت تأمیــن غــذای 9 میلی
کشــت نیــز نابــود  گرفتــه اســت نــه تنهــا آن 60 درصــد تأمیــن نمی شــود بلکــه همیــن میــزان خــاک قابــل  جهــان در پیــش 

خواهــد شــد.
 در 17 محــور از اهــداف جهانــی توســعه پایــدار، موضــوع خــاک بســیار مــورد توجــه اســت و ایــران نیــز توســط ســازمان 
کشــورهای  کــردن ایــن اهــداف تــاش می کنــد.  کمــک دســتگاه های مختلــف در اجرایــی  حفاظــت از محیــط زیســت و بــه 
جهــان از ســال 2015 تــا 2030 بــه مــدت 15 ســال وقــت دارنــد تــا بــه شــاخص های ملــی و بین المللــی توســعه پایــدار دســت 
یابنــد و در ایــن بیــن بــرای ایــران حفاظــت از خــاک اهمیــت بســیار زیــادی دارد زیــرا ایــن مســأله در ســطوح مختلــف توســعه 
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پایــدار تأثیرگــذار اســت]31[.
 ایــران از جملــه کشــورهای ضعیــف در مدیریــت منبــع حیاتــی بــه نــام خــاک اســت، این درحالی اســت کــه هم اکنون به 
گرفتــه، رتبــه نخســت فرســایش خــاک در دنیــا را داریــم. بــا توجــه بــه مجمــوع  دلیــل بی توجهی هــا و غفلت هــای صــورت 
کل  کــه نســبت بــه ســطح  کشــور وجــود دارد  کشــاورزی در  شــرایط، تنهــا حــدود هشــت میلیــون هکتــار زمیــن حاصل خیــز 

کشــور، درصــد بســیار پایینــی اســت.
کشــور دارای خــاک مطلــوب، 2/2 درصــد اراضــی خــوب   نتایــج مطالعــات نشــان می دهــد حــدود 0/4 درصــد اراضــی 
کشــاورزی اســت. هم چنیــن حــدود 8 درصــد اراضــی بــه لحــاظ  کشــور مناســب  کمتــر از 3 درصــد مســاحت  و در مجمــوع، 
مطلوبیــت بــرای کشــاورزی، متوســط و 11 درصــد نیــز ضعیــف یــا فقیــر هســتند و 60 درصــد مســاحت ایــران بــا درنظــر گرفتن 
کشــاورزی صــورت  کشــاورزی نبــوده امــا درحــال حاضــر در مناطــق  ک اصــًا مناســب  متغیرهــای اقلیمــی، توپوگرافــی و خــا

می گیــرد.
کردســتان، آذربایجــان غربــی، لرســتان،  کرمانشــاه،   بیشــترین اراضــی بــا مطلوبیــت خــوب بــه ترتیــب در اســتان های 
کل مســاحت اســتان اســت  گرفتــن نســبت اراضــی بــه  کــه ایــن مطلوبیــت بــا درنظــر  گیــان واقــع شــده اســت  مازنــدران و 
و بیشــترین اراضــی بــا مطلوبیــت متوســط نیــز متعلــق بــه اســتان های همــدان، زنجــان، قزویــن، آذربایجــان شــرقی، 
کشــاورزی می شــود، در  گــر  کشــور ا بخش هایــی از خوزســتان و بخش هایــی از اســتان فــارس اســت. در ســایر اســتان های 

کشــور اســت. کــه آســیب واقعــی بــه منابــع خــاک و آب  ک اســتفاده می شــود  واقــع از ظرفیت هــای تجدیــد ناپذیــر خــا
کاهــش اســت، حــدود 8 میلیــون هکتــار زمیــن قابــل  کشــاورزی در ایــران بــه طــور مــداوم در حــال   میــزان ســرانه زمیــن 
کــه بــر اثــر تخریــب و مســایلی ماننــد خشک ســالی و افزایــش شــوری روز بــه روز در حــال  کشــور وجــود دارد  کشــت آبــی در 
کــرد زیــرا تولیــد هــر  کــم شــدن اســت. از ســوی دیگــر جمعیــت هم چنــان در حــال افزایــش اســت امــا نمی تــوان خــاک تولیــد 
ســانتی متر خــاک بــه صدهــا ســال زمــان نیــاز دارد؛ بنابرایــن بایــد بــه ناچــار همیــن میــزان خــاک حاصل خیــز خــود را حفــظ 

کــه ایــن موضــوع نیازمنــد تــاش جمعــی مــردم، مســؤوالن و پشــتیبانی قانونــی دســتگاه های اجرایــی اســت. کنیــم 
لودگــی  کشــور و منابــع خــاک تحــت تأثیــر دو عامــل بســیار مهــم فرســایش و آ  طــی ســال های 1392-1383 اراضــی 
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ــر  ــه ســیاب های ســهمگین، شورشــدن و غی ــوار از جمل گ ــروز پدیده هایــی نا کــه باعــث ب دچــار آســیب های شــدید شــدند 
لودگــی محصــوالت غذایــی بــه ســموم و فرســایش اســت. فرســایش خــاک در ایــران از رونــد  کشــت شــدن اراضــی، آ قابــل 
افزایشــی برخــوردار بوده اســت. بــر اســاس تخمین هــای پژوهشــگران ســاالنه میــزان هدررفــت خــاک 4/3 میلیــارد تــن از 
کــی کــه  ســطح اراضــی کشــور اســت. در حالــی کــه متوســط 700 ســال زمــان الزم اســت تــا یــک ســانتی متر خــاک زراعــی و یــا خا

گیاهــان را داشته باشــد بــه وجــود آیــد. توانایــی پــرورش 
میــزان فرســایش خــاک یکــی از شــاخص های اصلــی در میــزان بیابان زایــی اســت، میــزان فرســایش خــاک در ایــران 20 
خ ســاالنه فرســایش خــاک در ایــران تــا 33 تــن در  برابــر متوســط جهانــی و ســه برابــر متوســط آسیاســت. منابــع رســمی، نــر
هکتــار گــزارش شــده کــه 5 تــا 6 برابــر حــد مجــاز اســت. در ایــران ســاالنه 2 میلیــارد تــن خــاک فرســایش می یابــد، مــا یک تنه 
و بــه تنهایــی چیــزی معــادل 7/7 درصــد فرســایش جهانــی را تشــکیل می دهیــم و ایــن رقــم باالتریــن رقــم فرســایش خــاک 

دنیا اســت.
بــر اســاس تحقیــق انجــام شــده توســط مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور در ســی ســال گذشــته حــدود 
کشــور  کــه نشــانگر افزایــش ســاالنه 1% بــه مســاحت بیابان هــای  30 درصــد بــه مســاحت بیابان هــای ایــران افــزوده شــده 
کشــور، 32 میلیــون هکتــار در محدوده هــای بیابانــی قــرار دارنــد  اســت. در حــال حاضــر، از 164 میلیــون هکتــار مســاحت 
کــه از ایــن میــزان 7 میلیــون و 400 هــزار هکتــار کانون هــای بحرانــی هســتند. طبــق اعــام رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
کاهــش ســطح آب ســفره های زیرزمینــی، شــور و قلیایــی  کشــور به دلیــل  و آبخیــزداری، 100 میلیــون هکتــار از عرصه هــای 
کشــور بیابان زایــی  گیاهــی در معــرض تبدیــل بــه بیابــان  اســت و ســاالنه حــدود 100 هــزار هکتــار در  شــدن وکاهــش پوشــش 

اتفــاق می افتــد.
گاهی بهره برداران و تفکر بهره برداری معیشــتی،  کمبود دســتورالعمل های فنی و اســتانداردها، پائین بودن ســطح آ  
عــدم اســتفاده از مشــارکت مــردم و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، فقــدان بانــک اطاعاتــی جامــع منابــع آب، خــاک 
گیاهــی، ضعــف در اجــرای قوانیــن، فقــدان ترویــج یافته هــای تحقیقاتــی، ضعــف در بومی ســازی تحقیقــات  و پوشــش 

ک از دیگــر علــل فرســایش و تخریــب زمیــن اســت. کمبــود نــوآوری در روش هــای حفاظــت خــا جهانــی و 
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کــه بیشــترین میــزان هدررفــت خــاک را دارد و هزینــه فرســایش در ایــران  کشــور آســیائی اســت   ایــران یکــی از هفــت 
معــادل  14 درصــد درآمــد ناخالــص ملــی اســت کــه نیــاز اســت بــه بحــث آبخیــزداری توجــه جــدی شــده و اعتبــارات افزایــش 
کشــور مــا  کــه در  ک صــورت نگرفته اســت در حالــی  یابــد. در ایــران بــرآورد جامعــی در مــورد خســارات ناشــی از فرســایش خــا
خســارات ســاالنه فرســایش خــاک حــدود 5 تــا 6 برابــر کل بودجــه عمرانــی کشــور اســت. ایــن خســارتی بســیار عظیــم اســت 

گیــرد. کــم توجهــی، اقــدام جــدی و عملــی در ایــن زمینــه صــورت نمــی  امــا متأســفانه به دلیــل 
 به طــور کلــی پنــج تهدیــد محیــط زیســتی اصلــی در کشــور، امنیــت انســانی را بــه مخاطــره  انداخته اســت کــه عبارتنــد از: 
لودگــی و فرســایش خــاک، نابــودی تنــوع زیســتی، مصــرف بــی رویــه انــرژی و منابــع طبیعــی.  لودگــی هــوا، بحــران آب، آ آ

اندیشــیدن بــر اســاس امنیــت انســانی راه مهــار تهدیدهــای محیــط زیســتی امــروز بــرای نجــات نــوع بشــر اســت.
کــه ازدســت رفتن  لودگــی، فرســایش، فرونشســت و قاچــاق خــاک از تهدیدهــای جــدی محیــط زیســت ایــران اســت   آ
کشــور را در پــی دارد. مســؤوالن و البتــه مــردم بایــد بداننــد امنیــت غذایــی و امنیــت ملــی  ک، امنیــت و وابســتگی  آب و خــا
الزم و ملــزوم هــم هســتند زیــرا امنیــت غذایــی یکــی از مؤلفه هــای اصلــی امنیــت ملــی اســت و خدشــه دار شــدن آن می توانــد 
کاهــش چــرای دام، توســعه دامــداری صنعتــی، گســترش احــداث ســامانه های  کنــد، از ایــن رو  مشــکات فراوانــی را ایجــاد 

گرفتــه شــود. کــه بایــد جــدی  بادشــکن و تعییــن تکلیــف قانــون خــاک در مجلــس از جملــه مــواردی اســت 
کشــور تصفیــه  شــده و بخــش  کمــی از فاضاب هــای صنعتــی و خانگــی در  لودگــی نیــز براســاس آمــار، درصــد   از نظــر آ
عمــده فاضاب هــای خانگــی و صنعتــی کشــور بــدون تصفیــه و به صــورت خــام وارد محیط   زیســت می شــود کــه ایــن رونــد، 
ــا بــه  ــارز آن افزایــش میــزان نیتــرات در آب چاه هاســت. ت کــه نمونــه ب لودگــی خــاک و آب هــای زیرزمینــی را در پــی دارد  آ
گــزارش شــده اند: اســتان اصفهــان، جنــوب تهــران، عســلویه بوشــهر،  لوده تریــن مناطــق ایــران  امــروز مناطــق زیــر در شــمار آ

زمین هــای اطــراف مــس سرچشــمه، اســتان سیســتان و بلوچســتان، بخــش عمــده ای از خوزســتان.
کــه  ج می شــود  کربــن و 400 تــا 600 لیتــر شــیرابه خــار گاز گلخانــه ای دی اکســید   از هــر تــن زبالــه، حــدود 400 متــر  مکعــب 
گلخانــه ای و 10 میلیــون متــر مربــع  گاز  آثــار نامطلوبــی بــر محیــط زیســت آب و خــاک دارد. ایرانی هــا ســالیانه، 50 هــزار تــن 

شــیرابه از زباله هــای تولیــدی خــود بــه وجــود می آورنــد.
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لودگــی خــاک تهــران نقــش دارندکــه عبارتنــد از: صنایــع آالینــده کوچــک و بزرگــی کــه در   حداقــل هفــت منبــع عمــده در آ
کنــده شــده اند، وجــود شــریان های فرســوده نفــت و گازوئیــل و مخــازن ذخیــره آنهــا، جایگاه هــای عرضــه  اطــراف تهــران پرا
کشــاورزی جنــوب  کهریــزک، اراضــی  ســوخت دارای منابــع فرســوده، پاالیشــگاه یــک و دو نفــت تهــران، مرکــز دفــن زبالــه 

تهــران و ریــزش باران هــای اســیدی.
خ دادن   فرونشســت در کشــور نیــز موضــوع ملــی دیگــری اســت کــه در حــال حاضــر در اغلب دشــت های کشــور در حــال ر
گرفتــه  اســت و بــه لحــاظ پدیــد آمــدن در برخــی مناطــق شــهری و آســیب ها و خســارت های به بــار آمــده مــورد توجــه قــرار 
کــه از ســال ها پیــش موضــوع فرونشســت بــا شــروع خشک ســالی از یک ســو و برداشــت آب هــای زیرزمینــی  اســت، در حالــی 

از ســوی دیگــر تشــدید شــده بــود.
 دلیــل اصلــی فرونشســت در اغلــب پهنه هــای کشــور و در دشــت های شــناخته شــده ای چون دشــت اصفهــان، قزوین، 
تبریــز، رفســنجان و بســیاری از نقــاط دیگــر، افــت ســطح ایســتابی اســت. ایــن افــت بــه دو دلیــل مشــخص اســت، اول 
کــه هیچ گونــه مدیریتــی در  کمبــود بارندگی هــا بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی، دوم برداشــت بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی 
ــان  کارشناس ــد.  ــروز می کن ــر ب ــال حاض ــته در ح گذش ــت  ــوء مدیری ــوارض س ــده و ع ــام نش ــر روی آن انج ــل ب ــال های قب س
معتقدنــد عمــده مصــرف آب کشــور در حــوزه کشــاورزی اســت و تنهــا 4 درصــد آب بــه صــورت شــرب مصرف  شــده و مقداری 

کارخانه هــا و تأسیســات می شــود. نیــز صــرف تأمیــن آب صنعتــی 
ــن  ــت زمی ــوص فرونشس ــرو در خص ــع آب وزارت نی ــت مناب ــرداری و حفاظ ــای بهره ب ــر نظام ه ــزارش دفت گ ــاس  ــر اس  ب
کرمــان، یــزد، اصفهــان، خراســان رضــوی، همــدان، فــارس،  کشــور شــامل: تهــران،  کنــون در 14 اســتان  کشــور تا در 
ــزارش  گ ــن  ــت زمی ــتان فرونشس گلس ــل و  ــزی، اردبی ــن، مرک ــرز، قزوی ــمنان، الب ــی، س ــان غرب ــرقی، آذربایج ــان ش آذربایج
کیلومتــر مربــع  شده اســت. هم چنیــن بــر ایــن اســاس، در منطقــه وســیعی از جنــوب غــرب تهــران بــه مســاحت حــدود 600 
کثــر  کــه حدا خ داده اســت و ایــن فرونشســت هم چنــان ادامــه دارد. ایــن در حالــی اســت  پدیــده فرونشســت منطقــه ای ر
گــزارش شده اســت و طبــق بررســی ها مناطــق 16، 17،  میــزان نشســت در برخــی از مناطــق دشــت تهــران، 36 ســانتی متر 
18، 19 و 20 شــهرداری تهــران و شــهرهای اسامشــهر، شــهریار، چهاردانگــه، نسیم شــهر، صباشــهر و کهریــزک تحــت تأثیــر 
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فرونشســت دشــت تهــران قــرار دارنــد.
گزارش هــای  کــه  ک اســت و در ایــن زمینــه چنــد ســال  اســت   یکــی دیگــر از آســیب های مهــم بــه خــاک، قاچــاق خــا
بســیاری به ویــژه قاچــاق خــاک از اســتان های جنوبــی کشــور ارائــه شده اســت. بحــث ممنوعیــت صــادرات و انتقــال خــاک 
ج از کشــور بیشــتر روی خــاک کشــاورزی و حاصل خیــزی اســت کــه ارزش اقتصــادی باالیــی دارد. متأســفانه قاچاق  بــه خــار
ک از بســتر رودخانه ها، جنگل، کوه ها و ســواحل  ک در تمامــی کشــور در حــال انجــام اســت، برداشــت های غیرمجــاز خا خــا
کشــورهای  کشــورهای حــوزه خلیج فــارس قاچــاق می شــود، چــون  در حــال وقــوع اســت. البتــه بیشــتر ایــن برداشــت ها بــه 
عربــی حاشــیه خلیــج فــارس بــه دلیــل شــرایط متفــاوت آب و هوایــی و داشــتن خــاک شــور و قلیایــی بــا محدودیــت شــدید 

خــاک حاصل خیــز مواجــه  بــوده و همــواره نیازمنــد خــاک مرغــوب بــرای  کشــاورزی یــا فضــای ســبز هســتند.
 طبق اعام رســمی گمرک جمهوری اســامی، از ایران در ســال 90 معادل 75 هزارتن خاک به ارزش 5/7 میلیون دالر 
کــد تعرفــه 2508 بــا عنــوان صــادرات غیرنفتــی صــادر  و در ســال 91 معــادل 140 هزارتــن خــاک بــه ارزش 23 میلیــون دالر بــا 
گــزارش رســمی خانــه معــدن ایــران، در ســال 1390 حــدود 150 هزارتــن انــواع خاک هــای  شــده اســت. هم چنیــن بــر اســاس 
کــه بــه  کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس صــادر شده اســت  کلوخــه و دانه بنــدی، بــه  کائولــن،  صنعتــی از جملــه فلدســپار، 
کنــون ســهم قابل توجهــی از  گــروه، هم ا ک فــرآوری  شــده ایــن  لحــاظ اقتصــادی اهمیــت چندانــی نــدارد در حالی کــه خــا

تجــارت دنیــا را تشــکیل می دهــد.
 خــاک عنصــری حیاتــی اســت و جــدا از مباحــث قانونــی و حقوقــی بــه لحــاظ فرهنگــی نیــز دارای قداســت اســت. پدیــده 
ح و  گاهــی در رســانه ها مطــر کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس هــر از  کشــورمان بــه  کشــاورزی  قاچــاق خــاک حاصل خیــز 
توســط مســؤولین و صاحب نظــران تأییــد یــا رد شده اســت. امــری کــه گویــی بــه علــت ســودآوری، گرداننــدگان آن حتــی بــه 
کشــور بــا هیــچ منطقــی مجــاز شــمرده  کــردن آن افتاده انــد. قاچــاق و صادرکــردن خــاک حاصل خیــز  فکــر رســمی و قانونــی 
نمی شــود و همــه دســتگاه ها و بخش هــای درگیــر موضــوع شــامل محیــط زیســت، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعــت 

گمــرک و مرزبانــی بایــد حساســیت های الزم را داشــته باشــند تــا بــا آسیب شناســی مســأله بــا آن مقابلــه شــود. و معــدن، 
ک اســت و بهبــود مشــکل آب در ایــران بــدون مدیریــت خــاک  کشــور مدیریــت خــا  راه حــل عمــده حــل مشــکل آب در 
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کشــور اســت، مــوارد مختلــف اعــم از  ک راه اساســی رفــع مشــکل آب در  امکان پذیــر نخواهــد بــود. مدیریــت پایــدار خــا
کاهش رواناب و رســوب در اراضی  کنترل فرســایش،  ک در جنگل و اســتحصال بیشــتر آب، حفاظت خاک و  مدیریت خا

گیاهــی و ... از اثــرات مدیریــت خــاک در منابــع طبیعــی اســت. ک در مراتــع و افزایــش پوشــش  منابــع، مدیریــت خــا
 فرآینــد مدیریــت پویاســت و مســتمر و در طــول زمــان در حــال تغییــر و تحــول بــوده تــا هــدف غایــی بــه ظهــور برســد. 
نبــود ایــن مدیریــت بهینــه باعــث شــده هیچ کــدام از اقدامــات بــه طــور مســتمر و در طــول زمــان انجــام نشــود و هــر روز کشــور 
بــا مخاطــرات جدیدتــری روبــه رو شــده و بــه جــای انباشــت ســرمایه دوســت دار طبیعــت، بــا انباشــت مخاطــرات محیــط 
کنــار خطــا و قصــور سیاســت گذاران در حفاظــت از محیــط زیســت، نبایــد نقــش عمــوم مــردم  زیســت روبــه رو شــویم؛ امــا در 

کــرد. را نیــز فرامــوش 
ک در شــرایط ســخت اقلیمــی اســت. الیحــه حفاظــت از خــاک از  کشــور نشــانه مدیریــت ضعیــف خــا کنونــی   شــرایط 
جملــه تدابیــری اســت کــه جهــت صیانــت از منابــع ارزش منــد خاک کشــور اندیشــیده شده اســت؛ امــا این الیحه که ســال ها 
در انتظــار تصویــب و قانونــی شــدن خــاک خورده اســت، اخیــرًا جهــت بررســی مجــدد وارد صحــن مجلــس شده اســت. در 
کاربــری و بهــره بــرداری اصولــی و بهینــه از خــاک مــد نظــر اســت و بــرای  الیحــه حفاظــت از خــاک، حفاظــت کمــی، کیفــی، 
اولیــن بــار در ایــن الیحــه راهبردهــا، سیاســت ها و خط مشــی های مدیریــت، حفاظــت و بهــره بــرداری پایــدار از منابــع خاک، 
لودگــی و تخریــب خــاک و اصــول فنــی بهره بــرداری پایــدار برحســب کاربری هــای مختلــف منابــع  معیارهــا و شــاخص های آ

کشــور تدویــن شده اســت. ک در  خــا
 نبــود مدیریــت بهینــه منجرشده اســت هیــچ  اقــدام مســتمری انجــام نشــده وکشــور هــر روز بــا مخاطــرات جدیدتــری 
ــویم.  ــه رو ش ــت روب ــط زیس ــرات محی ــت مخاط ــا انباش ــت، ب ــت دار طبیع ــرمایه دوس ــت س ــای انباش ــه ج ــود و ب ــه رو ش روب
کمبــود  کنــار ضعــف مدیریتــی،  کشــور در تمــام بحران هــا و مشــکات، در  بــه نظــر می رســد مهم تریــن مشــکل موجــود 
کاربــردی، خصوصــًا اندازه گیــری، بــرآورد مســتمر و پایــدار هزینه هــای تحمیل شــده حاصــل از  مطالعــات و تحقیقــات 
کمبــود مســؤولیت اجتماعــی  گیاهــی اســت.  لودگی هــای محیــط زیســتی بــر اقتصــاد، اجتمــاع و حیــات جانــوری و  انــواع آ
ــت  ــت جه ــروری اس ــذا ض ــت. ل ــت شده اس ــط زیس ــت محی ــت در مدیری ــدم قاطعی ــه ع ــز منجرب ــه نی ــاد جامع ــک آح تک ت
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کنتــرل و پیشــگیری مخاطــرات، در موضوعــات محیــط زیســتی ، آشــتی و وفــاق میــان دولــت و مــردم )اعــم از ســازمان های 
غیردولتــی، خصوصــی و آحــاد مــردم جامعــه( ایجــاد شــود.

کیــد و برنامه ریــزی ویــژه دارنــد و از   کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی بــر حفاظــت و حراســت از خــاک و منابــع تولیــد آن تأ
آنجــا کــه کشــور مــا یکــی از غنی تریــن کشــورها بــه جهــت دارا بــودن منابــع خــوب خــاک اســت، ضــروری اســت برنامه ریزی، 
کشــور بــه  خصــوص آمایــش  حفاظــت و حراســت از ایــن موهبــت مهــم الهــی از اولویت هــای اول برنامه ریزی هــای کان 
ــا جایی کــه مقــام  ســرزمین باشــد، امــا متأســفانه ایــن مــورد از دیــد مســؤوالن اجرایــی و دولتــی مغفــول واقــع شده اســت ت
کشــور حتــی از مســأله آب مهم تــر اســت«. کیــد، طــی بیاناتــی اشــاره نموده انــد: »مســأله خــاک در  معظــم رهبــری جهــت تأ

 در هــر حــال، تــراژدی خــاک سال هاســت کــه آغــاز شــده و بی تردیــد، بــه ســبب فعالیت هــای انســانی بــا ســرعتی بیش تــر 
ک روبــه  وخامــت اســت، همیــن انــدک داده هــای نه چنــدان متقن و مــورد بحث،  از قبــل ادامــه خواهــد یافــت. حــال بــد خــا
ک تــا چــه انــدازه اهمیــت دارد و کنتــرل و پیشــگیری از آن چه قــدر ضــروری اســت.  کافــی اســت تــا یــادآور شــود فرســایش خــا
ــاک،  ــایش خ ــادی فرس ــط زیســتی و اقتص ــای محی ــه هزینه ه ــوط ب ــات مرب ــردآوری و تخمیــن اطاع گ ــل،  به همیــن دلی
کیــد اســت.  کشــاورزی دارنــد، ضــروری و مــورد تأ کــه معمــواًل اقتصــاد وابســته بــه  کشــورهای در حــال توســعه  به ویــژه در 
گام بــرای نجــات ایــن  کنــد، شــاید نخســتین  گرفتــن خــاک را روشــن تر  کــه بتوانــد تصویــر پیامدهــای نادیــده  مطالعاتــی 

نعمــت طبیعــی رو بــه زوال باشــد.
ــا را  ــدارها و تهدیده ــه هش ک ــت  ــه اس ــح و بهین ــت صحی ــد مدیری ــت نیازمن ــط زیس ــدار از محی ــت پای ــت و صیان  حفاظ
کند و در نهایت  کنترل، راهکارهای علمی مناســبی طراحی، ســازماندهی و اجرا  کرده و در جهت پیشــگیری و  شناســایی 

کنــد و اصاحــات الزم را شــکل دهــد. بــرای رســیدن بــه هــدف نهایــی مســیر موجــود را ارزیابــی 
کــه آغشــته بــه  کشــور یــا هــر جزیــره و هــر بخشــی از پهنــه ایــران  ک ایــن   از دســت رفتــن حتــی یــک ســانتی متر از خــا
خــون هــزاران فرزنــد ایــن ســرزمین اســت، مصــداق بی وطنــی و بی غیرتــی و ده هــا خســران اخاقــی و معنــوی دیگــر اســت. 
امــروز بیــش از هــر زمانــی کشــور نیازمنــد احســاس مســؤولیت بیشــتر، مشــارکت و همدلــی و هم افزایــی اســت تــا با اســتفاده از 
کلیــه ظرفیت هــای اجتماعــی و مدنــی و به کارگیــری فــن-آوری و تکنولوژی هــای نویــن و دانــش روز و بازیابــی و اســتفاده 
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کامــل از مــواد و عــزم ملــی بــرای ارتقــاء شــاخص های محیــط زیســتی پیــش رود. امیــد آن مــی رود شــاهد حــل معضــات و 
چالش هــای موجــود در محیــط زیســت و ایجــاد محیــط زیســتی ســالم و پاک تــر بــرای نســل حاضــر و حفــظ ایــن امانــت 

بــرای نســل های آتــی باشــیم]63[.
ــج حاصــل  کمبودهــای مدیریتــی آن اســت، بر اســاس نتای ــه بررســی بحــران خــاک و  ک ــه هــدف مطالعــه  ــا توجــه ب  ب
کشــور، بررســی و  لودگــی و فرســایش خــاک در  کلــی ســطوح اثــرات اقتصــادی آ از اطاعــات جمــع آوری شــده از بــرآورد 
ک، در پایــان بــه ارائــه برخــی راهکارهــای مدیریتــی مؤثــر در خصــوص  جایــگاه سیاســت ها و اقدامــات دولتــی در حــوزه خــا

چالش هــای خــاک جهــت بهبــود وضعیــت موجــود و حفاظــت از منایــع باقی مانــده می پردازیــم.
• یک پارچه سازی  و به روز رسانی قوانین آب و خاک.

• تدوین، توسعه و اجرای قوانین و خط مشی ها جهت تقویت و ارتقاء حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب و خاک .
ــزه  بخــش خصوصــی، تجــارت و دریافــت خســارت، مالیــات و عــوارض و... از طریــق  ــع و انگی • افزایــش ســهم مناب

پیشــنهاد قوانیــن و دســتورالعمل های مرتبــط.
لودگی ها. ح خوداظهاری محیط زیستی به منظور کنترل و کاهش آ • توسعه و تقویت پایش و طر

• ضرورت حفاظت و نگه داری پوشش گیاهی و فضای سبز موجود به منظور پرهیز از بیابانی شدن زمین ها
ــا شــرایط اقلیمــی مناطــق  گیاهــان بومــی و مقــاوم و ایجــاد فضــای ســبز متناســب ب کاشــت  • بیابان زدایــی از طریــق 

کشــو مختلــف 
لی مانند کودهای دامی، گیاهی و کمپوست  • ترویج استفاده بیشتر از کودهای آ

کود های شیمیایی، ارتقاء و تقویت زیرساخت های  • مدیریت یک پارچه مواد شیمیایی صنعتی خطرناک، سموم و 
ملــی و  هم چنیــن همکاری هــا و هماهنگی هــای بیــن بخشــی در کشــور جهــت مدیریــت مــواد شــیمیایی خطرنــاک، ایجــاد 
تغییــرات بــر نحــوه تولیــد و مصــرف مــواد شــیمیایی به طوری کــه  اثــرات ســوء آن هــا بــر ســامت انســان و محیــط زیســت بــه 

حداقل برســد.
• بکارگیری از شیوه های بیولوژیکی جهت مبارزه با آفات درکشاورزی 
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کاهــش اســتفاده بی رویــه و ناصحیــح از ســموم دفــع آفــات، حشــره کش هــا، علــف  کنتــرل و نظــارت بــه منظــور   •
و... کش هــا 

• ترویج استفاده از الگوها و شیوهای کشاورزی سازگار با محیط زیست
• توسعه برنامه های آبخیزداری، آبخوان داری و مدیریت منابع آبی برای حفاظت از خاک

• تســریع در رونــد ایجــاد شــبکه های جمــع آوری و تصفیه خانه هــای فاضــاب در شــهرها بــه منظــور جلوگیــری از دفــع 
ک هــا  لودگــی خا فاضــاب از  طریــق چــاه و در نتیجــه آ

• ایجاد تصفیه خانه فاضاب درشهرک ها و واحدهای صنعتی
گاز و تصفیــه شــیرابه و  کــز دفــن ســنتی بــه سیســتم های جمــع آوری  • پیگیــری بازنگــری و به ســازی و تجهیــز مرا
اســتفاده از تکنیک هــا و روش هــای مناســب و نویــن جهــت مدیریــت پســماندهای شــهری و خانگــی بــا مشــارکت وزارت 

کشــور و اســتفاده از ظرفیت هــای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی
کشــور و وزارت  • تســریع در بهره بــرداری، راه انــدازی و تجهیــز محل هــای دفــع پســماندهای ویــژه از ســوی وزارت 
کــه توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مطالعــات مکان یابــی آن انجــام شده اســت. صنعــت، معــدن و تجــارت 

• تدویــن ضوابــط و دســتورالعمل های مــورد نیــاز و بازنگــری مقــررات و اســتانداردهای محیــط زیســت در منابــع آب و 
کیفیــت منابــع زیســتی کمیــت و  خــاک بــا توجــه بــه قرار گیــری در شــرایط نامناســب 

• بهتریــن روش بــرای دفــع زبالــه، تفکیــک زباله هــا در مبــدأ و ســپس بازیافــت آن اســت. در ایــن روش نــه تنهــا از میزان 
زباله هــای تولیــد شــده کاســته مــی شــود بلکــه در هزینه هــا نیــز صرفــه جویــی می شــود.

• آموزش عمومی منسجم برای تفکیک زباله های خشک و تر از مبدأ
• آمــوزش عمومــی بــرای اصــاح الگوهــای تولیــد و مصــرف در جهــت کاهــش میــزان تولیــد زبالــه و ضایعــات و اســتفاده 

مجــدد از مــواد
• ممانعــت از تخلیــه زائــدات و نخاله هــای ســاختمانی در طبیعت و اختصاص مکان مناســب بــرای تفکیک، بازیافت 

و دفــع آن ها
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• رعایــت ماحظــات و الزامــات حفــظ محیــط زیســت در فرآینــد اکتشــاف، اســتخراج، انتقــال و فــرآوری نفــت بــا هــدف 
ممانعــت از  تخریــب خــاک

• رعایــت ماحظــات و الزامــات حفــظ محیــط زیســت در فرآینــد اکتشــاف، اســتخراج معــادن و فــرآوری موادمعدنــی بــا 
ک هــدف ممانعــت از تخریــب خــا

ح هــای عمرانــی بــه ویــژه پروژه هــای  • رعایــت ماحظــات و الزامــات حفــظ محیــط زیســت در مکان گزینــی و اجــرای طر
ک ]1[. راه ســازی بــا هــدف ممانعــت از تخریب خــا
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