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 چکیده

، دارای دیپستی و بلن شناسی وخشک جهان و نیز با توجه به شرایط زمیندر محدوده خشک و نیمه گرفتن قرارکشور ایران با 

ه و فشرد های غیراصولیبرداریبهرهها با این محدودیت باشد.می ای در منابع خاک و اراضیمتنوع و گسترده یهامحدودیت

 های فراوانی برای این منابع پایه و در نتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی وایجاد چالشدر طی چند دهه گذشته، موجب 

 ها وترین چالشو مهم ضمن بیان مختصر اهمیت و کارکردهای خاک، وضعیت فعلی سالمت جامعه شده است. در این مقاله،

خاک آبی و بادی فرسایش های موجود، ادهاساس اطالعات و د است. برهای منابع منابع خاک کشور تبیین شدهمحدودیت

ای است. محیطی فراوان و گستردهاقتصادی، اجتماعی و ترین عامل تخریب خاک در ایران است که دارای پیامدهای مهم

های سطحی اغلب فرسایشها وجود دارد. آبی در گستره ایران در همه کاربریبادی و  های مختلففرسایش خاک به شکل

 ای( نقش غالب وهای عمقی )آبکندی و کنارهدر حالی که فرسایش باشد.می بسیار معمولدر دیمزارها و مراتع تخریب شده 

یلی خشده در کشور،  برآوردترین مقدار متوسط فرسایش خاک ها دارند. کماصلی را در تلفات کل خاک و رسوبدهی حوضه

 شورشدن خاکترین عامل تخریب خاک در اراضی فاریاب، مهم. باشدمی و توان خاکسازی خاک تحمل قابل حد تر ازبیش

ی تغییر کاربری اراض درصد اراضی تحت کشت آبی کشور با مشکل فزاینده شوری مواجه هستند. 05کم بیش از است. دست

دانست که دارای خیز کشاورزی لحاصاراضی  ویژهبهترین چالش منابع خاک کشور ترین و اضطراریرا شاید بتوان مهم

از  منابع خاککاهش توان تولیدی باشد. کمبود کربن آلی و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی می

ب کنند. تخریتهدید می شدتبهکه امنیت و سالمت غذایی کشور را باشد اراضی کشاورزی می مهم کیفیتهای محدودیت

ی قرار داده، بلکه ظرفیت اراضی و سرزمین را برا تأثیرآن را تحت  محیطیزیستو  تنها کارکرد تولیدی، نه منابع خاک کشور

تواتر ا ب شدید هایقوع سیالبوکاهش داده است.  شدتبهو سیل نیز  سالیخشکوقوع تغییر اقلیم، با مقابله و سازگاری 

 .باشندمیروند های این از نشانهشدیدتر  هایسالیخشکو نیز  بارندگیدوره بازگشت رخدادهای بیشتر از 

 خاکفرسایش ، شوری خاک، اراضی تغییر کاربری لی،آکاهش کربن  ،خاک بیتخر های کلیدی:واژه
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 مقدمه

، بسیالوقوع کمبود آب )شرب و کشاورزی(، 

و آلودگی )هوا، خاک و آب( از  کمبود انرژی، کمبود غذا

بشر در سطح جهانی هستند. این پنج  فعلیترین مسائل مهم

و اثرگذار بر پدیده نوظهورتر گرمایش زمین  از متأثرمشکل 

 ودهباشند. این مشکالت به یکدیگر وابسته بو تغییر اقلیم می

پیچیده  هاآنحل و در همه جای دنیا گسترده هستند و راه

غذا و فراهم نمودن آب برای  تأمینو مشکل است. نیاز به 

میالدی،  0202نه میلیارد نفر در جهان در سال بیش از 

این دو به میزان کافی و با کیفیت سالم است.  تأمینمستلزم 

با تضمین  اطمینانقابلانرژی ارزان و  تأمینطور همین

حداقل اثر بر اقلیم، وابسته به فراهم نمودن پیوسته انرژی و 

که منجر به افزایش  ایگونهبههای آن است جایگزین

-ای نشود. همه این امور بر خدمات زیستگازهای گلخانه

ها و تداوم چالش حفظ تنوع زیستی دنیا اثرگذار خواهند بوم

و  زیستیبود. بررسی دقیق و تحلیل این مسائل محیط

دهد که خاک نقش مهمی در های جهانی نشان میچالش

کند و تخریب آن بازی می هاآنرفع، مواجهه یا سازگاری با 

ممکن است اثرات زیانبار شدیدی در پی داشته و امنیت 

جهانی را بیش از هر عامل دیگر به خطر اندازد. سازمان 

(، دانش خاک را برای دستیابی به اهداف توسعه 0202ملل )

هدف از  11کم داند. دستپایدار ملل متحد ضروری می

د تولی اسطهوبه یا طور مستقیماهداف توسعه پایدار به

 هاآن و دستیابی به بودههای خاک وابسته به ویژگیمحصول 

های ها و فرایندهای خاک در مقیاسمستلزم درک ویژگی

(. برای اجتناب 0201ای است )لل و همکاران، ملی و منطقه

تر اراضی و کمک به دستیابی به اهداف از تخریب بیش

ع مناب های فعلیتوسعه پایدار، شناخت وضعیت و چالش

های و ارائه راهکارهای مناسب برای احیاء خاک خاک

 و مدیریت پایدار آن امری ضروری است. شدهتخریب

 11کلی  طوربهسازمان خوار و بار جهانی 

کارکرد/خدمات مختلف برای خاک قائل است. این 

غذا، الیاف و سوخت از طریق  تأمینکارکردها شامل، 

ر خاک، تصفیه آب و حمایت از رشد گیاه، توقف کربن د

ها، تعدیل اقلیم، چرخه عناصر غذایی، کاهش آالینده

زیستگاه جانداران، مهار سیل، خواستگاه منابع ژنتیکی و 

مصالح  تأمینساخت، های انساندارویی، زیربنای سازه

و حفاظت میراث فرهنگی هستند. خدمات و  ساختمانی

ی تنظیم کارکردهای خاک در چهار گروه حمایتی، تدارکاتی،

شوند. برای خاک نقش حمایتی بندی میو فرهنگی دسته

 تأمینمرتبط با فراهم نمودن حمایت از گیاهان،  عموماً

و ذخایر ژنتیکی است. اثر بر  ای گیاهاننیازهای تغذیه

خدمات  عنوانبهها و دفن بقایا و زباله چرخه هیدرولوژی

تنظیمی خاک هستند. گودبرداری خاک برای مصالح 

 کهدرحالیختمانی مثالی از خدمات تدارکاتی است، سا

ارزش روحی، محافظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی از 

برتنی و همکاران، باشد )مکخدمات فرهنگی خاک می

0212.) 

 اراضی دنیا کل مساحت های جهانیآمار اساس بر

 چهاردرصد ) 7/02حدود میلیارد هکتار است که  12حدود 

 میلیارد هکتار 0تا  8/2حدود  و هکتار( جنگلمیلیارد 

 هایزمین کل درصد 02 است. حدود کشاورزی اراضی

 کهقرار دارد  دنیا جمعیت پر کشور 02 کشاورزی جهان در

. اندداده جای خود در را جهان جمعیت درصد 72 به نزدیک

درصد جمعیت جهان را  0 و 0/2آمریکا و روسیه به ترتیب 

اراضی کشاورزی  از درصد 7/8 و 0/11 به ترتیب اما ،دارند

. سرانه اراضی کشاورزی در آمریکا دنیا را در اختیار دارند

 در مقابل،باشد. میهکتار  80/2، 00/2روسیه به ترتیب  و

جمعیت جهان،  درصد 0/17 و 0/11چین و هند به ترتیب با 

های کشاورزی دنیا را دارا زمین درصد 0/11و  8حدود 

در چین سرانه اراضی  دارند.ترین سرانه اراضی را و کمبوده 

بررسی (. 1012)سعیدنیا،  کندمترمربع تجاوز نمی 822از 

 سال 02 در دنیا در کشاورزی زمین سرانه مقدار تغییر روند

هکتار  00/2به  20/2از حدود گذشته، بیانگر کاهش آن 

 یعنی به کمتر از نصف است.

 از نظر اما ،است هجدهمین کشور وسیع دنیا ایران

 رامناسب کشاورزی چنین جایگاهی  خاک ویژهبه خاک

 71هکتار وسعت کشور، تنها حدود  میلیون 100ندارد. از 
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طلب روزی) میلیون هکتار سطح کشور پوشیده از خاک است

میلیون  0/18که از این مقدار حدود  (0218و همکاران، 

هکتار در چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار دارد. 

کشور درصد محصول  12اراضی زیرکشت آبی که حدود 

 است.میلیون هکتار  هشتد، حدود شومیتولید  هاآندر 

 8از این میلیون هکتار  8/0توجه این است که  قابلنکته 

از جمله ) ای مختلفهدارای محدودیتمیلیون هکتار، 

 0/1( بوده و تنها ، کم عمقیدار بودنسنگریزهشوری، 

میلیون هکتار از اراضی آبی کشور فاقد هرگونه محدودیتی 

میلیون هکتار اراضی دیم نیز ساالنه حدود  0/12. از است

 )موسسه ماندآیش باقی می صورتبهمیلیون هکتار  0/2

 1/1جمعیت ایران حدود  (.1010تحقیقات خاک و آب، 

درصد جمعیت جهان و سطح کل اراضی کشاورزی آن کمتر 

درصد از اراضی کشاورزی دنیا است. در حال  2/2از 

بر اساس اراضی در ایران  کشاورزیسرانه اراضی حاضر، 

 اندک منابع نیهماست. هکتار  10/2حدود  در چرخه تولید،

 وندر یدارا یفیک و یکم از نظر گوناگون هایشکل به خاک

 یاراض یکاربر رییتغفرسایش خاک، . است ییقهقرا

اهش بنیه حاصلخیزی، فقر گسترش شوری، ک ز،یحاصلخ

های نامناسب شخم و عملیات زراعی، ، روشمواد آلی

استفاده مناسب و جلوگیری فقدان قوانین و ضوابط جهت 

و اثرات  به خاک هاآالیندهاز تخریب و آلودگی خاک، ورود 

 و تیکم که هستند یمسائل جمله از م،یاقل رییاز تغ یناش

 .کنندیم دیتهد را خاک منابع تیفیک

 

 ایران در خاک فرسایش وضعیت

-با وجود تالش :دهیرسوب و خاک آبی فرسایش

در کشور اتفاق در مورد میزان فرسایش خاک های فراوان، 

و اوایل  1022دهه  اواخرکارشناسان در . نظر وجود ندارد

معتقد بودند که میزان هدررفت ساالنه خاک در  1002دهه 

میلیون تا یک میلیارد تن  022اثر فرسایش در کشور بین 

(. برمبنای نخستین نقشه 1000است )به نقل از باختر، 

با توسط یونسکو  1:0222222فرسایش خاک که با مقیاس 

در سال  للسازمان م زیستمحیطفائو و برنامه  یهمکار

، برای خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شد، شاهویی 1182

های مختلف این نقشه را در ( درصد مساحت کالس1008)

هر کالس،  وسط حد اساس برمحدوده ایران تعیین کرد. 

میلیارد تن )معادل  0/0میزان کل هدررفت خاک کشور 

جاللیان و تن در هکتار( در سال خواهد بود.  02حدود 

زیر  02 سنجی دربر مبنای آمار رسوب( 1070همکاران )

و تحلیل آمار و  میلیون هکتار 70 بربالغه با مساحتی ضحو

میانگین باران و پرباران، های کمها برمبنای سالداده

و فرسایش  تن در هکتار در سال 0/7 را ویژه دهیرسوب

در سال تن در هکتار  00حدود  ها راخاک در این حوضه

( بر اساس آمار 1082خدری )عرب .برآورد کردند

جی در سطح سنبایستگاه رسو 021معلق  دهیرسوب

تن در  12/0ویژه معلق کشور را  دهیرسوبکشور، میانه 

و میزان فرسایش خاک کشور را بدون  هکتار در سال

 0یک میلیارد تن در سال )حدود  بربالغاحتساب بار بستر، 

سال( برآورد کردند. با تهیه نقشه میزان  تن در هکتار در

متوسط  ،EPMفرسایش در سطح کشور با کاربرد مدل 

تن در هکتار در سال و مقدار کل  1/0فرسایش خاک 

گردید )پژوهشکده  برآوردمیلیارد تن  10/1فرسایش 

 (.1080حفاظت خاک و آبخیزداری، 

آوری های جمع( با تحلیل داده1010عربخدری )

 دهیرسوبو  گیری و تخمین فرسایش خاکاندازهشده از 

کشور، مقدار کل فرسایش از سطح کشور را حدود یک 

ار تن در هکت ششمتوسط،  طوربهمیلیارد تن در سال و یا 

کردند. ایشان سهم فرسایش سطحی در کل تولید  برآورد

و بقیه رسوب تولیدی را ناشی از  رسوب را یک سوم

ندهای حساس به فرسایش، های عمقی نظیر سازفرسایش

. دانندو رانش زمین می ایرودخانه، کنار فرسایش آبکندی

مقدار رسوب  تدقیق( برای 1010خدری و همکاران )عرب

، سطح کشور را به هشت منطقه همگن تفکیک برآوردی

 دهیرسوب برآوردیای و کردند و با مقایسه ارقام مشاهده

وردن ضریب اصالحی، وزن کل فرسایش خاک آدست و به

تن در هکتار  0/0میلیون تن در سال )معادل  810کشور را 

( آمار 1222کامی و شادفر )کردند. نیک برآورددر سال( 

ایستگاه را مورد استفاده قرار داده، برای  118سنجی رسوب
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و در  بردندتعیین درصد بار بستر از روشی تجربی بهره 

های بار رسوب )بار معلق و بار بستر(، داده نهایت با کمک

استفاده  EPMبرای تهیه نقشه فرسایش خاک از مدل 

ویژه و متوسط وزنی  دهیرسوبمیانگین  هاآنکردند. 

-های رسوبهای مشرف به ایستگاهفرسایش خاک حوضه

 برآوردتن در هکتار در سال  10و  0/0سنجی را به ترتیب 

میلیون  100تعمیم نتایج به سطح کردند. در این تحقیق، با 

 ودهکتار دارای فرسایش آبی، میزان فرسایش آبی کشور 

 برآورددست آمد. در جدیدترین میلیارد تن در سال به

سازی، محمدی و همکاران سراسری فرسایش خاک با مدل

در سطح کشور بر مبنای  G2( با کاربرد مدل 0201)

دورسنجی شده، میانگین ساالنه  عمدتاًاطالعات ورودی 

 7/0تن در هکتار )معادل  0/10فرسایش خاک را برای ایران 

ی از اکردند. چکیده برآوردمیلیارد تن تلفات کل ساالنه( 

آمده  1در جدول  منتشرشدهنتایج تحقیقات و مطالعات 

 است.

های فرسایش خاک ( داده1222خدری )عرب

و  107 سزیمشده با  برآوردگیری شده در کرت و اندازه

ها و مخازن بندهای ها در ایستگاهسنجی رودخانهرسوب

محل را مورد  1222کوچک و سدهای بزرگ در حدود 

-اهویژه ایستگ دهیرسوببررسی و تحلیل قرار داده و میانه 

سنجی که اغلب در مناطق کوهستانی های رسوب

. تن در هکتار در سال گزارش نمود 00/0را  اندشدهواقع

گیری شده در کرت از سطح ایشان، تلفات خاک اندازه

ها را اغلب بسیار کمتر از زاراراضی مرتعی، جنگلی و دیم

کنند. تن در هکتار در سال بیان می 00ها تا از مارن و یک

بر این اساس و با توجه به مطالعات منشایابی رسوب، 

( معتقد است سازندهای حساس، 1222خدری )عرب

های دار، فرسایش آبکندی و حرکتشیب دیمزارهای

ری تنقش بیش ایرودخانهکنار  ای، به همراه فرسایشتوده

دارند. نتایج تحقیقات اندک منشایابی  دهیرسوبدر 

د های عمقی را در تولیرسوب نیز سهم بسیار زیاد فرسایش

                                                           
آید که مطالعات با قضاوت نظر می گونه بهایندر اغلب موارد، - 0

 شده است.پیشین انجام

نمونه،  عنوانبه(. 1222خدری، کند )عربمی تائیدرسوب 

های ( در یکی از زیرحوضه1011علیدوست و همکاران )

هکتار،  202ناورود در غرب استان گیالن با مساحت 

میانگین سهم هر یک از منابع رسوب شامل دیواره خندق، 

، مراتع دارای پوشش و جنگل در تولید شدهتخریبمراتع 

درصد برآورد  0/2و  1، 0/0، 10را به ترتیب برابر  رسوب

 ند.کرد

تفاوت حدود شش برابری بین متوسط فرسایش 

تن در هکتار در سال(  02تا  0آبی خاک کشور )دامنه حدود 

-بعد از چند دهه فعالیت ناشی از چند عامل مهم است. مهم

عنوان ( فرسایش خاک به1اند از؛ )ترین این عوامل عبارت

یک پدیده چند وجهی و متأثر از عوامل مختلف طبیعی و 

( کشور ایران کشور 0دارای پیچیدگی زیادی است، ) انسانی،

پهناور با تنوع بسیار زیاد در همه عوامل مؤثر بر فرسایش 

و  شناسیخاک )اقلیم، توپوگرافی، پوشش گیاهی، زمین

( شبکه پایش 0برداری( است، )خاک، مدیریت و بهره

سنجی کشور از نظر کمی و کیفی فرسایش خاک و رسوب

ور و وضعیت فرسایش خاک نیست، متناسب با سطح کش

 های موجود( نقش تحلیل و تصمیم کارشناسی در روش2)

و مورد استفاده برای برآورد فرسایش خاک کشور، پررنگ 

ها در بسیار از . در هر حال، شواهد موجود در عرصه0است

-گیری شده در کرتهای اندازهمناطق زاگرس و البرز، داده

تماالتی فرسایش خاک و ماهیت اح های فرسایش خاک

)غیر نرمال بودن توزیع آماری(، مقادیر زیاد متوسط 

تن در هکتار در سال یا بیشتر( را  02فرسایش خاک )مثالً 

قدار ترین مکند. نکته مهم دیگر این است که کمتائید نمی

حمل تقابل برآوردی نرخ فرسایش خاک، خیلی بیش از حد

خاک جدید( است، فرسایش خاک در ایران )میزان تشکیل 

چرا که با توجه به مجموعه شرایط و مطالعات جهانی 

سازی در (، متوسط نرخ خاک0221وریجن و همکاران ،)

تن در هکتار در سال  0/2کشور با احتمال زیاد بیش از 

 نیست.
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بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی 

(FAO, 2019،)  برآوردهای تلفات ساالنه خاک در دنیا بر

تن در  02های صحرایی بین هشت تا تقریباً ی کرتمبنا

ر توجهی بیشتر از مقادیطور قابلهکتار در سال است که به

ای و جهانی با مقدار بین دو تا های منطقهتخمینی از مدل

( 0210چهار تن در هکتار در سال است. بورلی و همکاران )

تن میلیارد  00متوسط ساالنه پتانسیل فرسایش خاک دنیا را 

تن در هکتار در سال( برآورد  8/0در سال )با مقدار میانگین 

کردند. بر اساس این مطالعه، امریکای جنوبی، آفریقا و آسیا 

تن در هکتار در سال،  27/0و  01/0، 00/0با مقادیر متوسط 

باالترین نرخ فرسایش خاک را دارند. از سوی دیگر، اثر 

نگر کاهش کشور، بیا 22اجرای کشاورزی حفاظتی در 

دار میزان فرسایش خاک بود. شدت فرسایش خاک در معنی

اراضی تحت کشت در نواحی کشاورزی وسیع، همانند 

و در  ایاالت متحده، حدود شش تن در هکتار در سال

اراضی وسیعی که طی قرن گذشته در شمال شرقی چین 

تن در هکتار در سال  10طور متوسط اند، بهزیر کشت رفته

شده است )نیرینگ و همکاران، تر گزارشو حتی بیش

(. بر اساس این گزارش، اجرای عملیات حفاظت 0217

ویژه شخم حفاظتی و کشت بدون شخم، متوسط خاک، به

نرخ فرسایش خاک را در ایاالت متحده به حدود یک تن 

 در هکتار در سال یا حتی کمتر، کاهش داده است.
 

 (1011در سطح کشور )با اصالحات از اسدی،  دهیرسوبفرسایش خاک و  برآوردموجود در زمینه  برآوردهایبندی عجم -1جدول 
 توضیحات تن در هكتار در سال محدوده مطالعه -روش پژوهشگر ردیف

1 
 نامشخص (1531باختر )

متوسط فرسایش در سطح کشور 
  0/6تا  6/5بین 

 تنمیلیارد  1تا  6/0مقدار کل فرسایش 

1 
 (1890فائو )

با مقیاس  شدهساده USLEبا  برآورد
103000000 

متوسط فرسایش در سطح کشور 
 50تا  6بین 

خدری ( و تحلیل عرب1569بر اساس کار شاهویي )
(1585) 

جاللیان و همکاران  5
(1535) 

زیرحوضه با مساحت بالغ  12سنجي رسوب
 میلیون هکتار 35بر 

و فرسایش  3/3ویژه  دهيرسوب
 13خاک 

باران و های کمها برمبنای سالتحلیل آمار و داده
 پرباران

2 
 ( 1592خدری )عرب

ایستگاه در سطح  108معلق  دهيرسوب
 کشور

و  12/1ویژه  دهيرسوبمیانه 
 6متوسط فرسایش خاک 

 برالغبمقدار کل فرسایش بدون احتساب بار بستر، 
 یک میلیارد تن در سال 

 &پژوهشکده حخآ 3
(1596) 

 میلیارد تن 15/1مقدار کل فرسایش  8/6متوسط فرسایش خاک  ، EPMنقشه فرسایش کشور با 

6 
 ( 1585خدری )عرب

-کرت، سزیم و رسوب هایدادهبررسي 

 سنجي
 رسایش سطحي در تولید رسوب یک سومسهم ف 6متوسط فرسایش خاک 

خدری و همکاران عرب 3
(1583) 

و  برآوردی دهي معلقرسوبتدقیق مقدار 
 بارکف برآورد

 32/5کل  دهيرسوبمیانه 
 3/3متوسط فرسایش خاک 

 میلیون تن 983مقدار کل فرسایش، 

کامي و شادفر نیک 9
(1200 ) 

 119 سنجي رسوببا  EPMواسنجي 
 ایستگاه در هشت

و متوسط  5/5ویژه  دهيرسوب
 16فرسایش خاک 

 میلیارد تن 1میلیون هکتار،  113کل  فرسایش

محمدی و همکاران  8
(1011 ) 

در سطح کشور بر مبنای   G2مدل 
 دورسنجي شده،  عمدتاًاطالعات 

میانگین ساالنه فرسایش خاک 
3/16 

 میلیارد تن تلفات کل ساالنه 3/1 معادل

 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری &

 

 پروژه ملی در :آبکندی )خندقی(فرسایش 

که  "نایرا هایمورفوکلیماتیک خندق بندیطبقه و بررسی"

 172 تعداد انجام شد، 1012 تا 1082 هایسال فاصله در

 یتمام در هکتار 022 از تربزرگ مساحت با یآبکند پهنه

گرفت. در این مطالعه در  قرار مطالعه مورد رانیا یهااستان

معرف )سه آبکند در هر پهنه  آبکند 000 مجموع، تعداد

 مجموع. (1012خندقی( بررسی دقیق شد )صوفی، 

 بربالغ 1012 سال تا مطالعه مورد آبکندی هایپهنه مساحت

 ولط دارای ایران آبکندهای. شد تعیین هکتار میلیون 2/1

 در هدررفت خاک حجم متوسط متر بوده و 017 متوسط

 متر در مکعب متر 02/01 معادل ایران آبکندهای طول واحد

یکی از مناطق با . (0202سوفی و همکاران، گردید ) برآورد

فرسایش آبکندی زیاد در ایران، منطقه دشتیاری در جنوب 

مدت انمی بلوچستان است. متوسط و سیستان شرق استان



 های منابع خاک و اراضی در ایران ها و محدودیتچالش / 001

 نطقهم در آبکندی فرسایش ناشی از خاک ساله( تلفات 10)

شده است  برآورد سال در هکتار در تن 02دشتیاری حدود 

(. بنا به گزارش صوفی 1010)شرکت ایده پردازان توسعه، 

 کالسآبکندهای ایران در دو تر (، بیش1221) همکارانو 

تر از یک متر( و متوسط )عمق یک کوچک )عمق کوچک

در اراضی زراعی دیم و مراتع  و اغلب متر( قرار دارند 12تا 

توسعه  یو لوم رس یهای با بافت لوم، لوم شنو در خاک

دهد که ( نشان می1222) همکارانتحقیق صوفی و  .اندیافته

درصد از آبکندهای ایران فاقد اقدامات مدیریتی  02 بیش از

هدف  با نیزای اقدامات سازه اغلب هستند و اصالحیو 

اقدامات مدیریتی برای  هاآن اند.اجرا شدهکنترل رسوب 

رعایت و  دیمزارهادر  ویژهبهپیشگیری از ایجاد آبکند 

طراحی و ساخت آبگذرهای  اصول حفاظت خاک در

 .دانندمیضروری را های کوهستانی ای و راهجاده

ایران در  :فرسایش بادی خاک و گردوغبار

 02و حدود  شدهواقعخشک جهان کمربند خشک و نیمه

ند. پوشانمی بیابانیمیلیون هکتار از مساحت آن را مناطق 

میلیون هکتار است  10زارهای ایران حدود مساحت ماسه

-های شنی فعال تشکیل میمیلیون هکتار آن را تپه ششکه 

(. مقدار کل تلفات خاک ناشی از 1010دهد )رفاهی، 

میلیون تن در سال از مساحتی  022فرسایش بادی معادل 

میلیون هکتار )معادل میانگین وزنی تلفات خاک  02 بربالغ

-شده است. استان برآوردر در سال( تن در هکتا 10حدود 

و سیستان و بلوچستان به  های خراسان جنوبی، کرمان

درصد، باالترین سهم نسبی  10و  10، 0/11ترتیب با حدود 

زاده و از کل بار رسوب بادی کشور را دارند )عظیم

(. مساحت اراضی با پتانسیل تولید 1222طهماسبی بیرگانی، 

میلیون هکتار است )دفتر  02گردوغبار در کشور بیش از 

وضعیت  (. بررسی1011ملی ستاد مقابله با گردوغبار، 

( بر مبنای 1082-1002ساله ) 01 گردوغبار در یک دوره

ایستگاه هواشناسی نشان داد، تعداد کل  110اطالعات 

روز  0800روز )خلخال( تا  11روزهای غبارناک از 

غیر ز سال( متمتوسط معادل نیمی ا طوربهو  )ایستگاه زابل

(. هرچند روند یکسان افزایش 1010بوده است )محمدخان، 

یا کاهشی گردوغبار برای کل کشور مشاهده نشد، اما برای 

 شرق و جنوب ایران، این روند افزایشی بود.

ایران  :هدر رفت خاک هایروشو سایر  لغزشزمین

 در ناحیه شدنواقعدو رشته کوه البرز و زاگرس و  باوجود

(، خواستگاه 1011فعال تکتونیکی )یمانی و همکاران، 

 00های متعددی است که تعداد آن تا بیش از لغزشزمین

گروه مطالعه امور  رئیسبه نقل از هزار عنوان شده است )

ها، مراتع و آبخیزداری های سازمان جنگلزمین لغزش

زمین لغزش تاریخی جهان نیز زمین  ترینبزرگ(. کشور

 10لغزش سیمره عنوان شده است که ابعاد آن بیش از 

میلیارد  22کیلومتر با حجمی حدود  02کیلومتر در 

 (.1011شده است )یمانی و همکاران،  برآوردمترمکعب 

 تعدادهای هوایی ( بر مبنای عکس1080کاردان و همکاران )

 1080را تا شهریور  یلغزش رخدادهای انواع مورد 08220

 رد رخدادها فراوانی ترینبیش کردند. شناسایی کشور در

 محور و( البرز محور) شرق شمال-غرب محور شمال دو

 .است( زاگرس محور) شرق جنوب-غرب شمال

گسترده در اقدامات  هایریزیخاکو  هابرداریخاک

سازی، تغییر کاربری و زلزله از عوامل عمرانی نظیر جاده

 اندهشدشناختهای در ایران های تودهبر تشدید حرکت مؤثر

 (.1222خدری، به نقل از عرب 1080)امامی و همکاران، 

وکار در جهت شیب در اراضی شخم و کشت

در مناطق  هاآناراضی دیم که اغلب  ویژهبهکشاورزی 

، عالوه بر تشدید فرسایش آبی، منجر اندشدهواقعپرشیب 

شود. خاک و ایجاد فرسایش شخم می توزیع بازبه 

 دهشانجامدر این مورد تحقیقات بسیار اندکی  وجودبااین

ملی و دقیقی از میزان جابجایی خاک و  برآورداست و 

فرسایش شخم وجود ندارد. در مطالعه موردی که در 

توتکابن استان گیالن انجام شد )سیدالعلماء و همکاران، 

بین  ایجادشدهف ارتفاع (، نتایج نشان داد اختال1012

 0/0تا  1قطعات در اثر فرسایش شخم در جهت شیب بین 

متر است. همچنین  0/1تا  1متر و در جهت جانبی بین 

تا  8حجم خاک جابجا شده در این دو جهت به ترتیب بین 

تن در هکتار در سال برآورد گردید. ژانگ و  00تا  0و  00
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ی در شهر سیچوان در ای منطقه( با مطالعه0222همکاران )

ن های با شیب بیکشور چین، شدت فرسایش شخم در زمین

تن در هکتار در سال  101تا  28را بین  درصد 20تا  2

 کردند. برآورد

تلفات خاک ناشی از برداشت محصول که 

میزان هدررفت خاک سطحی اراضی زراعی در  عنوانبه

-دههدر شود، ای تعریف میزمان برداشت محصوالت ریشه

د باوجو. است تری قرار گرفتهمورد توجه بیش های اخیر

 یدر ایران تحقیقات اندک تحقیقات فراوان در سایر کشورها،

هدررفت ( 1222رواسانی )است.  شدهانجامدر این زمینه 

هزار  107زمینی در کل کشور را خاک همراه برداشت سیب

و مقدار کل هدررفت پتاسیم، فسفر، ماده آلی و  تن در سال

 0000، 0، 00نیتروژن همراه این خاک را به ترتیب حدود 

کردند. در این مطالعه، نرخ  برآوردتن در سال  100و 

تن در  یکزمینی حدود هدررفت خاک با برداشت سیب

نی زمینرخ هدررفت خاک با برداشت سیب شد. برآوردسال 

امیرپور گورانی و همکاران در استان خوزستان توسط 

و  020/2 ترتیب به( 0217و فرجی و همکاران ) (1080)

تن در هکتار در سال و در دو منطقه در استان کردستان  0/0

تن  12/1الی  00/2( بین 1018توسط نصرتی و همکاران )

 نفرجی و همکاراگیری شد. در هکتار در هر برداشت اندازه

( میانگین فرسایش برداشت محصول برای سیر، 0217)

 انرا در استان خوزست چغندرقند، تربچه و چغندرقند لبویی

 برآورددر هکتار  تن 1/0و  0/2، 0/0، 0/0به ترتیب برابر با 

 .کردند

 

 کشاورزی تغییر کاربری اراضی

 ریزی و اقتصادهای برنامهبررسی مؤسسه پژوهش

کشاورزی  درصد اراضی 00حدود  ،دهدکشاورزی نشان می

هکتار  پنجبین یک تا درصد  08و کمتر از یک هکتار 

هستند. نتایج حاصل از اجرای طرح حدنگاری اراضی 

قیاس با م تولیدشده هاینقشهکاداستر( و )کشاورزی کشور 

 اراضی اموراز اراضی کشاورزی که توسط سازمان  1:0222

ر صورت گرفته میلیون هکتا 0/1کشور در سطحی معادل 

برداران اراضی دهد، متوسط مالکیت هر یک از بهرهمی نشان

 و 21/0به ترتیب  دیمو  آبیزراعی و باغی، برای زراعت 

 70/2و  08/1و برای باغ آبی و دیم به ترتیب  هکتار 21/8

فنی و  حدنصابباشد. این در حالی است که هکتار می

اقتصادی برای تولید بهینه در مورد زراعت آبی و دیم به 

 0و برای باغ آبی و دیم به ترتیب  هکتار 18و  0/2ترتیب 

باشد. موضوع قابل اهمیت دیگر در کنار خرد هکتار می 8و 

پراکنده بودن قطعات  ،های کشاورزی ایرانبودن زمین

اجرای نتایج حاصل از  کهطوریبهاراضی مالکین است. 

دهد اراضی بسیاری از مالکین در قانون حدنگار نشان می

 قطعه و در مواردی سهطور متوسط در بیش از یک قطعه )به

قطعه( قرار دارند. خردشدن اراضی ضمن  02حتی در 

-ها و ماشینهای تولید و کاهش کارایی نهادهافزایش هزینه

تغییر آالت کشاورزی، در موارد زیادی زمینه الزم برای 

 نماید.کاربری اراضی را فراهم می

به دلیل گستردگی و ابعاد تغییر کاربری اراضی 

ترین چالش روز منابع زراعی و باغی، شاید بتوان آن را مهم

به این  توجهیکمخاک و امنیت غذایی کشور دانست. 

ر دموضوع و البته سودجویی و نقض قوانین باعث شده که 

از اراضی مرغوب کشاورزی  گذشته وسعت زیادی قرننیم

نمونه،  عنوانبهد. ونبرای همیشه از چرخه تولید خارج ش

 افقی گسترش اثر در فقط 1082تا  1002در دوره زمانی 

تهران، اصفهان، کرج، مشهد، شامل  کشور شهرکالن هفت

 اراضی از هکتار هزار 118 بربالغ ،اهواز، شیراز و تبریز

 طوربهکاربری یافته و  تغییر کشاورزی مرغوب

 و مؤمنی) اندشدهخارجاز چرخه تولید  برگشتغیرقابل

روند تغییر کاربری اراضی به مسکونی  .(1081همکاران، 

شهرها و فرهنگ  تربیش توسعههای اخیر به دلیل در دهه

شهرنشینی، رشد جمعیت و نیاز به مسکن، محدودیت 

 دیتصاع اراضی قابل سکونت برای تملک، افزایش

 یتررشد چشمگیر، تغییر کاربریبا  زمین افزودهارزش

توسط سازمان  1010ای که در سال . در مطالعهاست داشته

شهر صورت گرفت،  1020امور اراضی کشور در مورد 

هکتار و  1280222 بربالغمساحت محدوده شهرهای کشور 
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 2702222 بربالغمجموع مساحت حریم شهرهای کشور 

 07/2، مساحت حریم شهرها بیش از دیگربیانبههکتار بود. 

که بیش از دو برابر  برابر مساحت محدوده شهرها است

در مصوبه شورای عالی معماری  شدهتعیینمیزان استاندارد 

. نخستین پیامد باشدمی( 1082و شهرسازی کشور )سال 

ن این شد مستثناتعیین بیش از دو برابری محدوده شهرها، 

 احتمالبهقانون حفظ کاربری اراضی است که  ها ازمحدوده

 زیاد هدف اصلی نیز همین موضوع بوده است.

 رویهبیتوسعه عالوه بر شهرها و بدتر از آن، 

عامل  یی است کهروستا یهاد هایطرح یروستاها و اراض

بر اساس  .باشدیم یکشاورز یاراض کاربری تغییر مهم دیگر

 یهاد هایمجموع مساحت طرح یدانیم یک مطالعه

کشور  یخانوار سه استان شمال 02یش از ب یروستاها

هکتار  102222 زانیم نیکه از ا باشندمیهکتار  087222

 یبوده و از شمول قانون حفظ کاربر یکشاورز یاراض آن

)بنیاد مسکن انقالب اسالمی و  است دهیخارج گرد یاراض

نمونه، در استان  عنوانبه .(1010، اراضی امورسازمان 

هکتار از اراضی  122مازندران )روستای توسکاتک(، حدود 

های رویه و در قالب شهرکبی صورتبهکشاورزی 

هکتاری روستا ملحق گردیده است.  02غیرمجاز به محدوده 

ی هزار هکتار زمین شالیزار 222 حدود در شمال کشور

رها هزار هکتار از این شالیزا 102 نزدیک که وجود دارد

 ریکارب تغییر زمینه که شدهواقعهادی های داخل بافت طرح

درصد تغییر کاربری  82بیش از  .است شدهفراهم هاآن

-اراضی در کشور در محدوده شهرها و روستاها اتفاق می

 افتد.

بدون مجوز اعم از مسکونی و  وسازهایساخت

 اراضی کشاورزی کاربری تغییرویالسازی عامل مهم دیگر 

بیانگر آن است که در  وزارت جهاد کشاورزی برآورداست. 

 مرغوب یاراض از هکتار ونیلیم کی بربالغهای اخیر دهه

از چرخه تولید  غیرمجاز کاربری تغییردر اثر  یکشاورز

به  نیز استفادهقابلاز اراضی  هکتاراست. هزاران  شدهخارج

ای هتوسط تعاونیدالیل مختلف از قبیل بایر گذاشتن 

 قرار دیتهد معرض در مسکن، ویالسازان و سایر موارد،

 .دندار

 

 خاکمنابع آلی میزان کربن 

 و خشک در کمربند شدنواقعبا  ایران کشور

درصد  02که  ایگونهبه ،است شدهواقع جهان خشکنیمه

دارای  درصد 02دارای اقلیم خشک، حدود  آنمساحت 

تا مرطوب  ایمدیترانهاقلیم  درصد 10و  خشکنیمهاقلیم 

 بارندگی متوسط (.0218روزیطلب و همکاران، ) باشدمی

 سوم حدود یک متر(میلی 002تا  002ایران ) در ساالنه

است. میزان  متر(میلی 802دنیا )حدود  بارندگی متوسط

وسط حدود مت طوربهتبخیر پتانسیل برای گستره ایران نیز 

 برابر متوسط بارش هشتمتر است که بیش از میلی 0222

برابر متوسط جهانی تبخیر  0/0و حدود  ساالنه کشور

بنابراین و به دلیل اثرگذاری  ؛متر( استمیلی 820پتانسیل )

ه گونه ک، همانسازی خاکهای بسیار زیاد اقلیم بر فراینده

بیان شد، بیش از نیمی از سطح ایران فاقد پوشش خاکی 

است. در نصف دیگر مساحت ایران نیز که دارای پوشش 

خاک است، مقدار مواد آلی به دلیل برهمکنش این شرایط 

اقلیمی با وضعیت توپوگرافی و پوشش گیاهی )که خود 

-شیوه بهره تأثیرو همچنین تحت  از اقلیم و خاک متأثر

 است. کمی است(، بسیار بردار

 خاک، حاصل در شدهذخیره آلی کربن میزان

 مواد تولید باعث که است زیستی مهم فرایند دو بین تعادل

 این .شودمی دیگر سوی از آلی مواد تجزیه و سو یک از آلی

 ترینمهم که قوی بوده هایکنندهکنترل دارای فرایند دو

 زیستی و شیمیایی فیزیکی، هایویژگی اقلیمی، شرایط هاآن

 گیاهی، بقایای نوع و شیمیایی ترکیب خاک،

 خاک، موجودات برای آلی مواد بودن دسترسغیرقابل

پست، ) باشدمی عوامل این برهمکنش و زراعی مدیریت

 میزان ماده بر متفاوتی تأثیر مختلف های(. مدیریت1110

 میزان افزایش باعث مطلوب هایمدیریت دارند. خاک آلی

ماده  فترهدر باعث نامطلوب هایمدیریت و خاک آلی ماده

 بشر سودجویانه و نامناسب هایشوند. دخالتمی خاک آلی
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 را خاک آلی ماده ،غیرعلمی هایمدیریت و طبیعی منابع در

 که نموده مبدل اتمسفر برای گازکربنیک تولید منبع به یک

 افزایش خاک، حاصلخیزی کاهش زمین، کره شدنگرم

 همراهبه را زیستمحیط آلودگی و زاییفرسایش، بیابان

 کربن مقدار (.0220 جکسونف، و است )جوباجی داشته

 عوامل ریتأث تحت کشاورزی هایبومزیست در خاک یآل

 تیریمد و محصول نوع ،ییهوا و آب طیشرا مثل متعددی

 کودهای و اهانیگ شهیر ،یاهیگ . بقایایردیگیم قرار مزرعه

 ورودی یاصل منابع، (یدام کود و کمپوست لیقب )ازی آل

 (.0221 ،یتسوج و کوگا) شوندمی محسوب خاک به کربن

 شدهانجامحد بحرانی کربن آلی در اکثر تحقیقات 

 است. بر مبنای گزارش شدهبیاندر ایران کمتر از یک درصد 

 حدود در کربن آلی خاک ( میزان1010بشارتی ) و شهبازی

 در و درصد یک از کشاورزی ایران کمتر اراضی درصد 02

است.  درصد 0/1از  ها، کمترخاک درصد 82 از بیش

درصد  0/01های بعدی نشان داد که مقدار کربن آلی بررسی

 0/2درصد بین  1/01درصد،  0/2های کشور کمتر از خاک

و تنها  درصد 0/1تا  1ها بین درصد خاک 0/00درصد،  1تا 

 0/02باشد، بر این اساس درصد می 0/1بیش از  0/12

 .کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارند هایخاکدرصد 

 در این زمینه )مشیری و منتشرشدهبر مبنای آخرین گزارش 

درصد از  00(، میزان کربن آلی حدود 0217همکاران، 

های زراعی ایران کمتر از یک درصد است. همچنین خاک

 0/2ها کمتر از از خاکدرصد  0/01مقدار کربن آلی در 

درصد بین  2/02، درصد 1تا  0/2درصد بین  2/22درصد، 

 0/1ها بیش از درصد خاک 2/12و در  درصد 0/1 تا 1

 .(1)شکل  باشددرصد و در حد بهینه می

وضعیت کمبود مواد آلی خاک در اراضی 

های مختلف کشور، به دالیلی همچون کشاورزی استان

توپوگرافی، نوع محصوالت شرایط اقلیمی گوناگون، 

 0، یکسان نیست. در جدول یتکشاورزی و شیوه مدیر

-توزیع وضعیت کربن آلی خاک در اراضی کشاورزی استان

 بربالغمختلف آمده است. در بیش از ده استان کشور،  یها

درصد اراضی کشاورزی دارای میزان کرین آلی کمتر از  82

های خاک درصد هستند. از نظر کمبود مواد آلی یک

هایی همچون هرمزگان، بوشهر، سیستان و کشاورزی، استان

ها دارای درصد خاک پنجکمتر از  هاآنبلوچستان که در 

ا های نخست رن آلی بیش از یک درصد هستند، رتبهبکر

 دارند.

 
 (7112)مشیری و همكاران،  درصد کیکمتر از  آلی کربن ریبا مقاد ی مختلفهااستان کشاورزی در یاراض یدرصد فراوان -1شكل 
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ارزیابی وضععععیت کربن آلی در مناطق مختلف     

ن میزا براقلیم را  تأثیر  خوبیبه ایران  زیسعععتگاهی -زراعی

ا  ها بکربن آلی خاک )ضععریب همبسععتگی کربن آلی خاک 

ندگی،     فاری نژاد،    نشعععان می (11/2بار هد )باللی و غ د

(. میانگین کربن آلی خاک در مناطق ده گانه زراعی      1018

 ارائه گردیده است. 0زیستگاهی در جدول 

های با  موضععوع مهم دیگر، روند افزایشععی خاک

نمونه، بر اسععاس گزارش   عنوانبهکمبود مواد آلی اسععت. 

، کربن  22(، در منطقه دزفول در دهه   1010میرزاشعععاهی )

های خاک کمتر از یک درصععد از نمونه 82حدود  آلی در

به  12درصععد بوده اسععت، در حالی که این میزان در دهه  

است. همچنین بر اساس   یافتهگسترشها درصد نمونه  122

ترین ش(، بی1010و سععماوات ) (1010) مشععیریگزارش 

صفهان و پس     ستان ا کاهش در مقدار کربن آلی خاک در ا

شععود. در سععال از آن در مناطق شععمالی ایران مشععاهده می

در ناحیه خزری در  هاخاکمقدار متوسط کربن آلی   1020

درصععد گزارش گردیده در حالی   0/0شععمال ایران برابر با 

  یافتهکاهشدرصعععد  7/1که این میزان در حال حاضعععر به 

 است.

 

 (1011کشور )به نقل از مشیری و همكاران،  $زیستگاهی -متوسط درصد کربن آلی خاک در مناطق مختلف زراعی –7جدول 

 خاک درصد کربن آلی زیستگاهی -مناطق زراعی

 33/0 (و مرکزی تهران، سمنان، قزوین، قم هایاستان)منطقه مرکزی 

 69/1 (گیالن، مازندران و گلستان هایاستان)منطقه سواحل دریای خزر 

 00/1 و زنجان( های اردبیل، آذربایجان شرقي، کردستان، آذربایجان غربياستان)منطقه شمال غرب 

 16/1 (همدان، ایالم، کرمانشاه و لرستان هایاستان)منطقه زاگرس مرکزی 

 36/0 (استان خوزستان)منطقه خوزستان 

 35/0 (اصفهان و یزد هایاستان)منطقه خشک مرکزی 

 38/0 چهارمحال و بختیاری، فارس و کهکیلویه و بویراحمد( هایاستان)منطقه جنوبي زاگرس 

 31/0 (بوشهر و هرمزگان هایاستان)منطقه ساحلي جنوبي 

 30/0 های کرمان و سیستان و بلوچستان(استان)منطقه خشک جنوبي 

 61/0 خراسان جنوبي، رضوی و شمالي( هایاستان)منطقه خراسان 
 است شدهانجام( 1019و همکاران ) 2پاو-توسط دی 5زیستگاهي-منطقه زراعي 10بندی ایران به پهنه $

 

که به ازای هر تن افزایش  انددادهحقیقات نشان ت

در میزان کربن آلی خاک در هکتار، میزان تولید محصول در 

کیلوگرم در  02-022و ذرت  12-02، برنج 02-72گندم 

. در کشور ساالنه حدود بیست میلیون یابدمیهکتار افزایش 

 )سماوات شودمیتن بقایای کشاورزی و کود دامی تولید 

مقدار در ده میلیون هکتار اگر این  (.1012و همکاران، 

 0222اراضی کشاورزی کشور توزیع شود، سهم هر هکتار 

شود. در نتیجه درصد( می 200/2کیلوگرم کربن آلی )معادل 

برای افزایش یک درصد کربن آلی خاک )با فرض شرایط 

این در  .باشدسال زمان نیاز می 02ایده آل( حداقل به 

                                                           
3- Agroechological zones 
4- de Pauw 

ده در خاک ذخیره شرایطی است که تمام کربن افزوده ش

گردد، ولی تحقیقات نشان داده است که مقدار کربنی که در 

مناطق خشک با توجه به نوع اقلیم، نوع خاک و مدیریت 

کیلوگرم در هکتار  02-002ذخیره شود  خاک در تواندمی

بایستی به دنبال راهکارهای مدیریتی  لذا (.0227است )الل، 

 .بودتر مناسب

خاذ  ن    های وهیشععع ات  و یتیریمد  اسععععبنام

سب  هایکاربری ض  نامنا شت  رینظ یارا شرده  کار و ک ، ف

شخم مداوم و برگرداندن   ،تناوب عدم رعایتو  کشتی تک

 سععوزاندن ،و تخریب پوشععش گیاهی زداییجنگل خاک،
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 اییبقا حذف ،یباتالق یاراضعع یزهکشعع ،یاهیگ اییبقا

 نقش ،تابستانه  شیآ و دام فیتعل منظوربه خاک، از یاهیگ

 ادییز مقدار .اندداشته  هاخاک یآل کربن کاهش در یمهم

 انتخاب با توانمی را هاخاک از شععدهتلف یآل کربن از

 کارنیا نمود، بیترس  مجدداً مناسب  کار و کشت  اتیعمل

  بلکه ،کاهدیم اتمسععفر دکربنیاکسعع دی غلظت از تنها نه

 کشععاورزی داتیتول شیافزا و خاک تیفیک بهبود باعث

 کربن رهیذخ شیافزا برای شنهادی یپ راهکارهای .شود یم

 در دکربنیاکسععع دی گاز  غلظت  کاهش  و ها خاک  یآل

 مدت شیافزا برای یتیریمد اقدامات شعععامل اتمسعععفر

 یآل ماده سععطح شیافزا و خاک در یآل ماده ماندگاری

 طیمح از دکربنیاکسعع دی گاز تصععاعد کاهش و هاخاک

  با توانمی را خاک در یآل ماده ماندگاری مدت باشععد،یم

 قیعم شه یر با یاهانیگ از استفاده  با سازی خاکدانه شیافزا

 با کاربرد و کنندیم قیتزر خاک عمق به را یآل ماده که

یاد  نیگنیل با  یآل مواد  یآل ماده  سعععطح. داد شیافزا ز

 کشعععاورزی اتیعمل از اسعععتفاده با توانیم را هاخاک

 اهانیگ از استفاده  رعایت تناوب زراعی مناسب،  ،یحفاظت

ش    ش ستفاده  ،یپو ی، کنترل  دام کودهای ،یآل عاتیضا  از ا

ندن  و چرا قا  برگردا  .داد شیافزا خاک  به  یاهی گ ایی ب

 را طیمح از کربن دیاکسعع دی گاز دیتصععع زانیم کاهش

 شیافزا کود، آب، مصعععرف راندمان   شیافزا با  توانمی

 کاهش و کشععاورزی ادوات در انرژی مصععرف راندمان

 .داد انجام آن کنترل و خاک شیفرسا

 

 های زراعی ایرانوضعیت حاصلخیزی خاک

برداری اقتصادی از منابع خاک، مستلزم بارور بهره

های هر کشور، ها است. حاصلخیزی خاکبودن خاک

شاخص سالمت کشاورزی و ظرفیت تولید غذا، فیبر و 

 غذا، یجهان هیانیب در. باشدسوخت آن کشور می

 دهشمعرفی ییغذا تیامن دیکل عنوانهب خاک یزیحاصلخ

 یو بارو یزیحاصلخ تیوضع یابیو ارز شی. پااست

ضرورت دارد.  هاآناز  نهیبه برداریبهره یبرا هاخاک

های ایران توسط تعدادی از وضعیت حاصلخیزی خاک

؛ شهبازی، 1082)خادمی،  قرارگرفته موردبررسیمحققان 

( 1018ی و غفاری، ؛ بالل1011؛ طهرانی و همکاران، 1080

 دهیدگر هیاز مناطق ته های حاصلخیزی برای بعضیو نقشه

 .(1012و همکاران،  ی)طهران است

( برای ارزیابی وضعیت 1010شهبازی و بشارتی )

خاک  هیهزار داده تجز 010از های ایران حاصلخیزی خاک

 02 یقاتیخاک و آب مراکز تحق یهاشگاهیآزما در موجود

 به. بهره بردند 1011تا  1081 یهاسال نیاستان کشور در ب

 یاراض درصد 0/01 که داد نشان یبررس نیا جینتا یطورکل

 فسفر درصد 0/02 کم، فسفر گروه در رانیا یکشاورز

 نیهمچن. رندیگیم قرار زیاد فسفر درصد 0/18 و متوسط

 در درصد 0/00 کم، میپتاس گروه در هاخاک درصد 0/7

 قرار زیاد میپتاس گروه در درصد 8/08 و متوسط گروه

درصد از  8/71بر همین اساس، میزان فسفر در  .دارند

-میلی 10های کشاورزی کشور کمتر از حد بحرانی )خاک

درصد  2/01و میزان پتاسیم نیز در  گرم در کیلوگرم خاک(

گرم میلی 182های کشاورزی کمتر از حد بحرانی )از خاک

های دارای کمبود خاکدر کیلوگرم خاک( بود. البته درصد 

درصد در استان  0/22های مختلف از فسفر در استان

و دارای کمبود  درصد در استان بوشهر 0/10مازندران تا 

درصد در  0/82 درصد در استان اردبیل تا 7/0پتاسیم از 

 هایتاناسهای استان بوشهر متفاوت بود. مقدار پتاسیم خاک

به دلیل بارندگی زیاد و همچنین کشت  مازندرانگیالن و 

متراکم برای مدت طوالنی، نسبت به مناطق دیگر که دارای 

باشند، کمتر بوده و لذا می خشکنیمهآب و هوای خشک و 

استفاده از کودهای پتاسیمی در این مناطق دارای اهمیت 

هایی مانند بوشهر و هرمزگان به باشد. در استانتری میبیش

هایی با بافت سبک، کمبود پتاسیم وجود خاکدلیل داشتن 

گر بیشتر های دیدارد و نیاز به مصرف پتاسیم نسبت به استان

شود. برخالف پتاسیم، فقر نسبی فسفر پتاسیم مشاهده می

های کشور وجود دارد به همین دلیل این در غالب خاک

عنصر چه از نظر اقتصاد تهیه مواد خام، تولید داخلی و 

های خاکشناسی حائز و چه از نظر بررسی واردات کود

 باشد. در حقیقتاهمیت زیادی نسبت به سایر عناصر می

 کشور بیش از هایاستانگیالن و مازندران، در بقیه  جزبه



 های منابع خاک و اراضی در ایران ها و محدودیتچالش / 011

های کشاورزی دارای کمبود فسفر هستند درصد خاک 02

و توجه به رفع کمبود آن جهت نیل به تولید پایدار ضروری 

 (.1010و بشارتی، باشد )شهبازی می

گرم بر میلی 0/2تا  0/0حدود بحرانی آهن 

های کشور کمتر درصد خاک 22کیلوگرم خاک است حدود 

گرم بر کیلوگرم آهن داشته و احتمال پاسخ میلی 0/2از 

وجود دارد. مقدار آهن  هاآنگیاهی به کود آهن در 

 0/2درصد اراضی کشاورزی بین  02در بیش از  جذبقابل

 جذبقابلباشد. از نظر آهن بر کیلوگرم می گرممیلی 12تا 

 شمالی، جنوبی و رضویهای کرمان و خراسان خاک، استان

بدترین وضعیت را دارند. در مقابل، سه استان شمالی به 

های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، همراه استان

فارس و مرکزی وضعیت مناسبی در این زمینه دارند )کمتر 

 آهنبا کمبود  هاآنهای کشاورزی ز یک چهارم خاکا

های کشاورزی درصد از خاک 0/00 مواجه است(. حدود

گرم بر کیلوگرم روی قابل استفاده میلی 70/2ایران کمتر از 

گرم میلی یکتر از ها بیشدرصد از خاک 01داشته و تنها 

، دارند )شهبازی و بشارتی استفادهبر کیلوگرم روی قابل 

های آذربایجان شرقی و های کشاورزی استان(. خاک1010

غربی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، همدان و خراسان 

 هایهای استانو خاک کمبود روی بدترین وضعیت ازنظر

 و کرمانش گیالن، مازندران، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد

 تری دارند.وضعیت مناسب

های کشاورزی ایرانی مشکل کلی خاک صورتبه

 های کرمان، یزدحادی از نظر کمبود مس ندارند. البته استان

هستند و  مستثناو چهارمحال و بختیاری در این مورد 

ها از این نظر مورد پایش وضعیت خاک ضروری است که

های ، وضعیت خاکجذبقابلباشد. از نظر میزان منگنز 

درصد  80ز مس است. حدود کشاورزی ایران حتی بهتر ا

لوگرم بر کی گرممیلی چهارتر از اراضی کشاورزی ایران بیش

درصد اراضی دارای منگنز  0/0منگنز داشته و تنها 

 د.ناشببر کیلوگرم می گرممیلیکمتر از یک  استفادهقابل

های آخرین ارزیابی و تحلیل وضعیت حاصلخیزی خاک

( 1222کشاورزی ایران توسط مشیری و همکاران )

توزیع کمبود عناصر غذایی  0است. در جدول  شدهانجام

های زراعی دارای کمبود( در مناطق ده گانه )درصد خاک

زیستگاهی ایران آمده است. نتایج این بررسی بیانگر -زراعی

گستردگی کمبود فسفر، پتاسیم، آهن و روی به ترتیب در 

های کشاورزی درصد از خاک 01و  21، 07، 72حدود 

ها میزان قابلیت جذب بنابراین در اکثر خاک ؛ایران است

یک یا چند عنصر غذایی کمتر از حد بحرانی است. مشیری 

( روند برداشت عناصر غذایی از خاک 1222و همکاران )

توسط گیاه )بر مبنای میزان تولید محصوالت کشاورزی( و 

 طریق کودها را مقایسه کرده و نتیجه مصرف این عناصر از

ور های کشخاکایی ذعناصر غ وضعیت تخلیهکه گرفتند 

کنند که میزان مصرف انواع بیان می ناست. آنا هشداردهنده

 کودهای فسفری و پتاسیمی نصف ویژهبهکودهای شیمیایی 

 باشد.رآورد شده میبنیاز میزان 

-0/0بین  pH های کشوردرصد خاک 17بیش از 

 بین هاآنهایی که اسیدیته دارند که سهم دسته خاک 0/8

درصد  80باشد، بسیار بیشتر بوده و حدود می 0/7-0/8

 استان انیم نیا در(. 1010باشد )شهبازی و بشارتی، می

 بمحسو استثناء کی آن خاص طیشرا به توجه با النیگ

( pH<7) یدیاس هاخاک %28 حدود آن در که شودیم

مقدار کربنات کلسیم یکی از خصوصیات مهم خاک هستند. 

باشد که اغلب باید در زمان تفسیر نتایج برای ارزیابی می

ها مورد توجه قرار بندی خاکحاصلخیزی، اصالح و طبقه

از کربنات کلسیم بوده و  متأثرهای ایران گیرد. اکثر خاک

 نجپهای اراضی کشاورزی، بیشتر از درصد خاک 87بیش از 

ها، در کربنات کلسیم معادل دارند. در بین استاندرصد 

درصد  02استان گیالن به دلیل شرایط خاص اقلیمی، حدود 

ند. باشدرصد می پنجها دارای کربنات کلسیم کمتر از خاک

 22تا  12های کشاورزی ایران بین درصد خاک 08حدود 

به  یکربنات یهایکان. درصد کربنات کلسیم معادل دارند

 ،ییایلق تیو خاص یریپذ، واکنشزیاد نسبتاً تیحالل لیدل

 یهاخاک ترشیب pH بافر عمل کرده و مقدار صورتبه

 لیدل نیقرار دارد. به هم 0/8تا  0/7 نیب یادر دامنه یآهک
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-واکنش ،سازی خاک یندهایفرآدر  ینقش مهم هاکربنات

 یزبا هاخاک نیا در زوسفریر اتیخصوص و ییایمیش یها

رغم این وضعیت، علی (.1010 ،یو بشارت ی)شهباز کنندیم

ای در مورد درصد کربنات کلسیم اطالعات گسترده متأسفانه

های ایران ها در خاکفعال و نیز توزیع اندازه ذرات کربنات

های مختلف پژوهشی و وجود ندارد. این موضوع از جنبه

 کاربردی دارای اهمیت زیادی است.
 

 شوری منابع خاک

متوسط تنش شوری  طوربهدر سطح جهانی 

شود درصدی عملکرد گیاهان زراعی می 02موجب کاهش 

(، البته بسته به سایر شرایط )اقلیم، 0220، 0)اشرف و هریس

تا  18خاک و نوع گیاه( کاهش عملکرد ممکن است بین 

شوری (. 0218وارگاس و همکاران، )باشد  درصدی 20

ترین عوامل محدودکننده تولید پایدار خاک و آب از مهم

ز آبی نیبا تنش کم معموالًکشاورزی در ایران هستند که 

شوری و خشکی عامل  توأمانتنش  احتماالًهمراه بوده و 

-عملکرد بسیاری از محصوالت زراعی در بخش خألاصلی 

های خاک از آنجا که در شوریهای زیادی از کشور هستند. 

-سانتی 02در الیه صفر تا  متر برزیمنس دسی 12بیش از 

متری خاک، افزایش هر یک واحد شوری، کاهش تولیدی 

کیلوگرم در  700کیلوگرم در هکتار دانه گندم و  017معادل 

)سیادت و سعادت،  شودهکتار کاه و دانه را سبب می

(، اهمیت اثر شوری، ممانعت از شورشدن اراضی و 1077

 است.تر توجه به رفع آن بسیار ضروری

 

 (1011)اقتباس از مشیری و همكاران،  ایران زیستگاهی-درصد کمبود عناصر غذایی خاک در مناطق مختلف زراعی -3جدول 

 مس

(27/1) 

 منگنز

(1/0) 

 روی

(27/1) 

 آهن

(1/7) 

 پتاسیم

(711) 

 فسفر

(17)* 
 منطقه

 (های تهران، سمنان، قزوین، قم و مرکزیاستانمرکزی ) 5/62 3/19 9/20 3/53 9/3 5/11

 (های گیالن، مازندران و گلستاناستانسواحل خزر ) 3/32 5/28 8/2 2/51 0/16 1/3

1/13 6/18 6/62 6/58 0/11 8/33 
اردبیل، آذربایجان شرقي، کردستان، آذربایجان غربي شمال غرب )

 (و زنجان

 (همدان، ایالم، کرمانشاه و لرستانزاگرس مرکزی ) 3/30 2/11 3/39 3/61 3/11 3/10

 (استان خوزستانخوزستان ) 1/99 8/38 0/36 3/26 3/36 2/15

 (اصفهان و یزدخشک مرکزی ) 3/63 9/20 3/51 3/12 3/10 6/10

3/16 3/3 8/60 1/23 0/55 9/36 
چهارمحال و بختیاری، فارس و کهکیلویه و زاگرس جنوبي )

 (بویراحمد

 (های بوشهر و هرمزگاناستانسواحل جنوبي ) 8/85 8/39 9/83 2/50 3/9 5/81

 (و سیستان و بلوچستان کرمانخشک جنوبي ) 9/31 1/22 3/58 2/32 5/16 3/18

 (های خراسان جنوبي، رضوی و شمالياستانخراسان ) 3/35 1/13 8/60 8/65 8/3 6/18

0/12 
12813 

1/19 
13131 

0/31 
16861 

8/20 
16839 

5/53 
52503 

6/68 
52151 

 میانگین
 نمونه تعداد

 است گرم در کیلوگرمبر حسب میلي عناصر غذایيحد بحراني * 

 

ساس  شوری    بر ا شه  ستخرج  نق شه  از م یک  نق

 (، در مقیاس سععرزمینی اراضععی 0خاک )شععکل  میلیونیم

 میلیون 0/00شععوری  مختلف درجات با هایخاک دارای

 گیرندمی بر در را کشور(  کل مساحت  صد  در 02) هکتار

 سعععاحلی هایدشعععت مرکزی و فالت در هاآناکثر  که

(.  1081، مؤمنیدارند ) قرار خوزسععتان دشععت و جنوب

                                                           
5- Ashraf and Harris 

 02اراضععی شععور فالت مرکزی ایران با مسععاحت حدود  

ته      مل پوسععع تار شععععا فه   میلیون هک های نمکی،  ها و ک

های خشک  زارهای خشک و مرطوب، بقایای دریاچهشوره

و پالیا و گنبدهای نمکی هستند. این   های شنی تپه قدیمی،

به  یل عدم رده  اراضعععی  قه   دل ندی بر مبنای طب بندی جامع    ب

خاک، جز اراضعععی متفرقه بوده و جز مناطق بدون خاک        
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ساب به شور بیش از     ؛اندآمده ح ساحت ک بنابراین از کل م

درصععد مسععاحت(   20میلیون هکتار از اراضععی )حدود  70

  0/10های دارای شععوری، د. از خاکدارای شععوری هسععتن

  زیاد تا بسععیار زیاد )قابلیت نسععبتاًمیلیون هکتار شععوری 

شباع   س زیمندسی  چهاربیش از  هدایت الکتریکی عصاره ا

تر(    م تر از             8/7و  بر  فرا هکتععار شعععوری  یون  ل ی  10م

 زیمنس بر متر )خیلی زیاد تا بسیار زیاد( دارند.دسی

های زیادی از اراضععی کشععاورزی کشععور   بخش

  اسععاس بر. باشععندمیمبتال به سععطوح مختلف شععوری  

 1000 سال  از که اراضی  ندیبطبقه و خاکشناسی   مطالعات

  است،  شده انجام کشور  در دقت مختلف سطوح  با 1088 تا

شت  حدود مجموع از ض  هکتار ونیلیم ه شور  یآب یارا   ک

صد  12 حدود که صوالت  در شاورز  مح  هاآن یرو بر یک

  ندباش یم یشور  به مبتال هکتار ونیلیم 8/0 شود، یم دیتول

 تیمحدود فقط هکتار ونیلیم 0/2 حدود مقدار، نیا از که

میلیون هکتار عالوه   0/0( و حدود 2 )جدول دارند یشور 

به  بر شعععوری دارای محدودیت      های گیویژ های مربوط 

خاک )بافت، عمق، ضریب آبگذری، نفوذپذیری(، پستی و   

آب زیرزمینی هسععتند. سععطح باالی بلندی، فرسععایش و 

 با هایخاک دارای مسععاحت این از درصععد 82 حدود

سبتاً  شوری  صد  10 زیاد، تا زیاد ن  با هایخاک دارای در

صد  یک و زیاد خیلی شوری   شوری  با هایخاک نیز در

سیار  ضی   022هستند. حدود   زیاد ب شور   هزار هکتار از ارا

شد       شکل آب زیرزمینی در محدوده ر شاورزی، دارای م ک

 ریشه هستند.

 
 (1331، مؤمنیایران ) در شور هایخاک دارای مناطق شوری سطوح و جغرافیائی پراکنش نقشه -7 شكل
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 استانی اراضی کشاورزی دارای فقط محدودیت شوری و قلیائیت خاکمساحت، سطوح شوری و پراکنش  -7جدول 

 (1331، مؤمنی)اقتباس از  

 ECe* کالس محدودیت شوری

(1-dS m) استان 
 مساحت

 درصد هكتار

II – ً9تا  2 زیاد نسبتا 
آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، بوشهر، اصفهان، فارس، 

خراسان، خوزستان، مرکزی، همدان، ایالم، کرمان، کرمانشاه، 
 قزوین، قم، سمنان، سیستان و بلوچستان، تهران، یزد

510533 3/3 

III- 16تا  9 زیاد 
آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، بوشهر، اصفهان، فارس، 
همدان، ایالم، کرمان، خراسان، مرکزی، قزوین، سمنان، 

 سیستان و بلوچستان، تهران، یزد، زنجان
938820 0/10 

V- 51تا  16 خیلي زیاد 
آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، بوشهر، اصفهان، فارس، 

قم،  همدان، ایالم، کرمان، خراسان، خوزستان، مرکزی، قزوین،
 سمنان، سیستان و بلوچستان، تهران، یزد، زنجان

1253260 0/33 

VI- بیشترو  51 بسیار زیاد 
اصفهان، فارس، آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، بوشهر، 

همدان، خراسان، مرکزی، قم، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
 تهران، یزد

661533 3/13 

 100 2139150 جمع
 قابلیت هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاک *

 

 منابع در شوری ایجاد به منجر گوناگونی عوامل

 دو در را هاآن توانمی که عوامل این. اندشده ایران خاک

 از ناشی زاییشوری و( اولیه) طبیعی زاییشوری گروه

 واملع شامل کرد، بندیدسته( ثانویه) انسانی هایفعالیت

 تبخیر،) اقلیمی توپوگرافی، ،(شور سازندهای) شناختیزمین

 و ساحلی شور هایآب نشت ،هیدرولوژی ،(باد و بارندگی

 نیاز رعایت عدم و شور هایآب با آبیاری) مدیریتی

 (.1117 همکاران، و سیادت) هستند (آبشویی

 محدودیت ،هاسالیخشک تداوم به توجه با

 گسترش ،(شوری) آن پایین کیفیت و آب منابع شدید

 أمینت عدم درنتیجه و باال راندمان با) نوین آبیاری هایروش

 تماالًاح پایه، منابع نامناسب مدیریت و( خاک آبشویی نیاز

 شوری سطوح و جغرافیایی پراکنش در زیادی تغییرات

 و بزرگ سدهای احداث. است دادن رخ حال در هاخاک

 همچون مواردی در که هاسیالب و هارودخانه جریان کنترل

 را اراضی و خاک شورشدن روند احتماالً خوزستان دشت

 غلبه و نفوذ شدن تشدید نیز و شستشو امکان عدم دلیل به

 مدنظر باید نیز است، داده افزایش ساحلی شور هایآب

 ترشسگ بر که است دیگری مهم مسئله اقلیم تغییر. باشد

 با( 1010) همکاران و رحیمیان. است اثرگذار خاک شوری

 بینیپیش به خاک شوری و اقلیمی عوامل بین رابطه بررسی

 میزان افزایش هاآن. پرداختند زاییشوری بر اقلیم تغییر اثر

 در لمحتم اقلیمی تغییرات دلیل به را خاک متوسط شوری

 ینیبپیش متر بر زیمنسدسی 7/2 تا/ 0/1 بین آینده، سال 12

-معنی اثرات اقلیم تغییر که داد نشان همچنین نتایج. کردند

 التف در واقع پالیای بر حاکم شرایط شدن حادتر بر داری

 این وسعت و شوری افزایش آن تبعبه و ایران مرکزی

 ،خاک شوری مسئله به توجه عدم. داشت خواهد هاعرصه

 مالز تمهیدات اجرای و مدیریتی راهکارهای بکارگیری عدم

 یزانم کشاورزی اراضی تربیش شورشدن از جلوگیری برای

 .کندمی تهدید را کشاورزی محصوالت تولیدات

 

 آلودگی خاک

 معمول حد از بیش هایغلظت خاک، آلودگی

 یختنآم یا و( سنگین فلزات جمله از) خاک ترکیبات برخی

 یتکیف که میزانی به است خاک به خارجی ماده چند یا یک

 به را آن( متسال دیگر بیان به) زیستی یا شیمیایی فیزیکی،

 زا زنده موجودات سایر یا انسان برای که دهد تغییر نحوی

 ادهم یا ترکیب عنصر،. باشد مضر خاکزیان و گیاهان جمله

 در هاآالینده وجود. نامندمی آالینده را خاک کنندهآلوده



 های منابع خاک و اراضی در ایران ها و محدودیتچالش / 011

 همچنین و خاک کارکردهای در اختالل دلیل به خاک

 متسال گیاه، توسط جذب و آب منابع به انتقال واسطهبه

 نایمب بر طورکلیبه خاک آلودگی. اندازدمی خطر به را خاک

( ادززمین) طبیعی دسته دو به انسان، دخالت عدم یا دخالت

 وعن اساس بر. شودمی بندیگروه( زادانسان) غیرطبیعی و

 تیزیس و( غیرآلی) معدنی آلی، آلودگی نوع سه آالینده، مواد

 نوع چهار از ناشی اغلب زادانسان خاک آلودگی. دارد وجود

 یاریآب سمومآ شیمیایی، کودهای) کشاورزی شامل فعالیت،

 و پسماندها دود، فرونشست) صنعتی ،(آلوده هایآب با

 لجن و فاضالب پسماندها،) شهری ،(ترکیبات نشت

 و دود فرونشست) تصادفات و نقل و حمل ،(فاضالب

 گسترش، میزان اساس بر خاک آلودگی. است( مواد نشت

 یرهذخ محل از گازوئیل یا نفت نشت) اینقطه دسته دو به

 به هاآن نفوذ و آالینده مواد حامل ماشین تصادف یا و آن

 سمپاشی یا کوددهی از حاصل آلودگی) گسترده و( خاک

 آب منابع آلودگی .شودمی تقسیم( کشاورزی هایزمین زیاد

 ارتباط در دو این و نیست خاک آلودگی از جدای ایمسئله

 .هستند باهم تنگاتنگی

 یآلودگ مورد در جامعی مطالعه تاکنون طورکلیبه

 دهنشانجام ایران گستره در هاآالینده مختلف انواع با خاک

-آلودگی برخی خصوص در متعددی هایگزارش اما است،

 آرسنیک با آب منابع و خاک آلودگی جمله از طبیعی های

-پراکنده مطالعات همچنین و (ایران غرب شمال در ویژهبه)

 اراضی از برخی زادانسان هایآلودگی زمینه در ای

 یهحاش خاک آلودگی سنگین، فلزات از شماری با کشاورزی

 خاک، نفتی آلودگی سرب، با ویژهبه هابزرگراه و هاراه

 با آهن ذوب و فوالد صنایع معادن، اطراف خاک آلودگی

 .دارد وجود سنگین فلزات از شماری

 میزان بودن باال مورد در گوناگونی هایگزارش

 جاندارانریز گیاهان، برای سمی بسیار فلزشبه یک آرسنیک،

 دارد وجود ایران غرب شمال وخاکآب منابع در انسان، و

 و کشاورزی) دارد آتشفشانی و شناسیزمین منشأ که

 جمله، از (.0217 همکاران، و مسافری ؛0211 همکاران،

 تانکردس استان چاردولی دشت زیرزمینی آب منابع آلودگی

 و مقدم اصغری) خوی دشت ،(1010 همکاران، و صفری)

 برزگر، و مقدم اصغری) تبریز دشت ،(1010 جاللی،

 و قروه بیجار، هایشهرستان زیرزمینی هایآب ،(1010

 و سطحی هایآب ،(0211 همکاران، و کشاورزی) تکاب

 ،(0217 همکاران، و مسافری) هشترود شهرستان زیرزمینی

 و مسافری) اردبیل استان زیرزمینی و سطحی هایآب

 همچنین. است شدهگزارش آرسنیک به( 0212 همکاران،

 مناطق برخی در گیاهان برخی و آب خاک، آلودگی

 آلودگی ،(0211 همکاران، و زندسلیمی) بیجار شهرستان

 ،(0210 علوی، و کریمی) بیجار منطقه در گندم و خاک آب،

 ن،همکارا و اللهینبی) بیجار منطقه در خاک نیمرخ آلودگی

 قروه شهرستان شمال مناطق برخی خاک آلودگی ،(1010

 گزارش آرسنیک به( 1010 همکاران، و ساری اکبری بابا)

 .است شده

 گلچین و لوایگده مقدم خادم بررسی اساس بر

 ایران مختلف نقاط وخاکآب در آرسنیک غلظت ،(1018)

 آب لیتر در میکروگرم 12) مجاز حد از بیش غلظت با

 رد ترتیب به( خاک کیلوگرم در گرممیلی 02 و آشامیدنی

. است شدهگزارش 0/1770 تا 1/00 و 822 تا 12 دامنه

 تکاب منطقه در ترتیب به) مس و طال معادن وجود ایشان

 عادنم اغلب که) دختر-ارومیه آتشفشانی سازند و (کرمان و

 اکخ آالینده اصلی منابع را( اندشده واقع آن روی بر کشور

 دیگر و هاکشحشره و آفت کاربرد و آرسنیک به آب و

 به آرسنیک ورود عوامل دیگر از را کشاورزی هاینهاده

 و سطحی هایآب آلودگی. دانندمی وخاکآب منابع

 تهدید بیانگر کشور استان 10 در آرسنیک به زیرسطحی

 .است آرسنیک

 نمونه 00 بررسی با( 1011) همکاران و مارزی

 هایخاک که دادند گزارش هشترود، منطقه از سطحی خاک

 لظتغ میانگین کهطوریبه هستند، آرسنیک به آلوده منطقه

 بر گرممیلی 00/21 مطالعه مورد هایخاک کل در آرسنیک

 .بود( کیلوگرم بر گرممیلی 011 تا غلظت بیشینه) کیلوگرم

 مطالعه، مورد هایخاک درصد 82 از بیش تحقیق، این در

 کشاورزی هایخاک. داشتند مجاز حد از کمتر غلظتی
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 هب آلودگی مقدار ترینبیش قزللو و قوپوز روستاهای

 .داشتند را آرسنیک

 ویژههب سنگین فلزات تولید اصلی منابع از یکی

 به آن ورود و هابزرگراه حاشیه همچنین و شهرها در سرب

 این آلودگی نتیجه در و( آب و خاک سپس و هوا) محیط

(. 0220 اوالبی، -الو و فاکایو) است خودروها تردد منابع،

 دارسرب بنزینی هایسوخت کاربرد نتیجه در اغلب سرب

. ودب استفاده مورد تربیش گذشته در که شودمی محیط وارد

 دهشانجام کشور نقاط برخی در مطالعاتی نیز مورد این در

 در نقطه چهار بررسی با( 1071) همکاران و رحمانی. است

 اطراف خاک که دادند نشان شهریبرون هایبزرگراه حاشیه

 رفتنگ فاصله با آلودگی این و است آلوده سرب به هاراه این

 همکاران و مجد سامانی. یابدمی کاهش هابزرگراه از

 شهر هایخیابان حاشیه خاک آلودگی بررسی با( 1080)

 خاک هک رسیدند نتیجه این به کادمیوم و سرب به اصفهانی

 وآمدرفت از ناشی آالیندگی دلیل به هاخیابان حاشیه

 رد .است آلوده کادمیوم و سرب سنگین فلزات به خودرو

 زنی اصلی راه حاشیه در سبزوار جنوب کشاورزی هایخاک

 خاک در روی و مس منگنز، کروم، نیکل، غلظت میانگین

 وپا،ار اتحادیه کشاورزی خاک استاندارهای از باالتر سطحی

 زیستمحیط حفاظت و( WHO) جهانی بهداشت سازمان

 استاندارهای از باالتر نیز کادمیوم. بود (EPA) امریکا

WHO و EPA استاندارد از باالتر سرب و EPA بود 

 (.1011 همکاران، و زادهقاسم)

 ایهآلودگی دیگر از نفتی ترکیبات با آلودگی

 خطوط و مخازن ها،پاالیشگا حاشیه در اغلب که است خاک

 هب توانمی نمونه عنوانبه و مورد این در. دهدمی رخ انتقال

 بررسی با که کرد اشاره( 1080) همکاران و پورگیتی مطالعه

 نشت اثر در تهران پاالیشگاه جنوب هایخاک آلودگی

 آبادعظیم قهمنط خاک که رسیدند نتیجه این به نفتی ترکیبات

 نشت امکان و است نفتی ترکیبات به آلوده نقاط، برخی در

                                                           
صفحه قابل   - 0  ستاندارهای مربوطه در این  ست:    ا شاهده ا سازمان حفاظت  م

  (doe.ir) صفحه جدید اصلی آب و خاک-محیط زیست 

 زیرزمینی هایآب به منطقه هایخاک از برخی از آلودگی

 .دارد وجود

 آلودگی وضعیت( 1222) همکاران و رضایی

 قرار واکاوی مورد را ایران در کشاورزی محصوالت و خاک

 و فراوان کاربرد( 1) که رسیدند نتیجه این به و داده

 محصوالت آبیاری در پساب و هافاضالب مدتطوالنی

 وجهت نیازمند و کنندهنگران کشور نقاط برخی در کشاورزی

 محصوالت در گسترده ساختاری آلودگی (0) است، جدی

 گزارش ترینبیش اما شود،نمی مشاهده کشاورزی

 ودوج اسفناج و کاهو ازجمله برگی سبزیجات در هاآلودگی

 کودهای از که است خاصی مناطق در اغلب که دارد

 در( 0) شود،می استفاده زیاد مقداربه نیتروژنی شیمیایی

 .ستا نشده دیده عمومی گستردگی نیز سنگین فلزات مورد

 تعیین به اقدام زیستمحیط حفاظت سازمان

 برای آن به ورودی هایآالینده و خاک آلودگی مجاز حدود

 سازمان این در .0است نموده خاک مختلف هایکاربری

 دهآالین منابع اساس بر کشور هایخاک آلودگی پتانسیل

 و صنعتی کشاورزی،) فعالیت نوع ،(طبیعی و انسانزاد)

 فتهگر قرار ارزیابی مورد نیز هاآالینده تمرکز نوع و( شهری

 .ستا شدهتهیه اصلی آبخیز حوضه مبنای بر هایینقشه و

 

 تنوع زیستی خاک

 دریمون توسط زیستی تنوع واژه بار نخستین

 "زندگی از دیگری نوع" کتاب در 1108 سال در داسمن

 واژه این دهه یک فاصله به و آن از پس. شد برده کاربه

 و علوم در 1182 دهه در که جایی تا شد پذیرفته بسیار

 عریفت ترینساده در زیستی تنوع .شد وارد محیطی سیاست

 همه هب بیانی، هب یا ،زمین روی بر زندگی مختلف سطوح به

 گفته هامبوزیست و هاگونه تا هاژن از زندگی هایشکل

 سالمت سنجش برای میزان نوعی زیستی تنوع. شودمی

 هاطبق در و بیشینه استوایی مناطق در و است هامبوزیست

 ایهانقراض به اغلب محیطی تند تغییرهای. است کمینه

https://wsm.doe.ir/portal/home/?673823/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%da%a9
https://wsm.doe.ir/portal/home/?673823/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%da%a9
https://wsm.doe.ir/portal/home/?673823/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%da%a9
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 هاییگونه از کمی درصد شودمی گفته. انجامدمی گروهی

 زیستی تنوع .دارند وجود اکنون ،اندزیستهمی زمین در که

 اب که است موجودات تکامل سال میلیاردها محصول ،فعلی

 أثیرت تحت ایفزاینده طوربه البته و) طبیعی فرآیندهای

 اصلی مخازن از یکی هاخاک. است آمده وجود به (انسان

 یشب که داده نشان مطالعات و هستند زیستی تنوع جهانی

 طول در زمین مبوزیست در زنده موجودات از درصد 22 از

 و نزدیک) هستند ارتباط در خاک با مستقیماً زندگی چرخه

 خاک زیر در زیستی تنوع زمین کره در (.0220 همکاران،

 00 حدود شودمی گفته و است خاک روی از تربیش خیلی

 .است خاک به مربوط زمین کره زیستی تنوع درصد

 خاکزی میکروفلور درصد دو تا یک تنها

 لتع به تربزرگ جانداران برای کهصورتی در شدهشناخته

-شده یشناسای تریبیش تعداد ،تربزرگ اندازه و ترکم تنوع

 خاک، کربن چرخه هوا، و آب تنظیم در خاک جانداران. اند

 از ممانعت و خاک گیریشکل در ،اندوزیکربن در

 ورود زا جلوگیری ،پساب تصفیه اب،روان تنظیم فرسایش،

 عامل و بوده مؤثر فاتآ زیستی کنترل مهاجم، هایگونه

-می اکخ زیستی تنوع خالصه طوربه. دهستن ژنتیکی تنوع

 مبوستزی تنظیم در غیرمستقیم یا و مستقیم طوربه تواند

 کلش تغییر ؛ازجمله مختلف هایشیوه به انسان رفاه و خاک

 ،تیزیس تنظیم خاک، ساختمان ،غذایی عناصر چرخه ،کربن

 کاهش و خاک بازیابی خاک، تخریب از ممانعت در شرکت

 اندوزی،کربن ،گیاه و حیوان انسان، سالمتی در ،تخریب

 ،زیستی کنترل و تنوع تنظیم ،رواناب تنظیم ،هوا و آب تنظیم

 تأثیرگذار طراحی و فرهنگ و هنر در زیباشناختی اهمیت

 توسعه برای ایزمینه همچنین خاک جانداران .باشد

 جدید داروهای تولید صنعت و زیستی جدید هایفناوری

 راهمف اکولوژی دانش و تکاملی مطالعات و زیستی منبع با

 .کنندمی

 عنوانهب آن از که خاک زیستی تنوع تهدیدات

 که دهستن یفرایندهای شامل شود،می شناخته ششم انقراض

 مورد را خاک زیستی تنوع غیرطبیعی یا و طبیعی صورتبه

                                                           
7 -Agriculture Green Development 

 یرتغی ،زداییجنگل شامل؛ تهدیدها این. دهندمی قرار تهدید

 اک،خ نامناسب مدیریت ،شهرنشینی توسعه ،اراضی کاربری

 و متراکم ،خاک آلی کربن هدررفت ،برداشت افزایش

 عناصر تعادل عدم ،خاک شدن اسیدی ،خاک شدن غرقابی

 ،دنش سدیمی و شور ،آلودگی ،(فسفر و نیتروژن) ایتغذیه

 رودو ،هوا و آب تغییر ،لغزشزمین و فرسایش ،سوزیتشآ

 گسیختگیازهم و کیفیت کاهش خاک، به مهاجم هایگونه

 هایوبمیکر از استفاده ها،بررسی مطابق. هستند هازیستگاه

 ای و زیستی کود صورتبه خاک اصالح در شدهمهندسی

 ،داشته خاک زیستی تنوع روی را تهدید ترینکم بیوکنترل

 حد از بیش برداشت و آلی ماده کاهش کهصورتی در

 .است داده نشان خاک روی تهدید ترینبیش ،محصول

 زیستی تنوع حفظ مدیریتی راهکارهای برخی

 شیوه ،ورزیخاک حداقل یا ورزیخاکبی شامل؛ خاک

 ،آلی مواد افزودن ،کشت تناوب و تنوع ،مناسب آبیاری

 دمفی هایمیکروب با خاک تلقیج ،گیاهان مخلوط کشت

 یتروژنن کنندهتثبیت هایباکتری و مایکوریز هایقارچ مانند

 ستیزی وعتن حفظ برای مدیریتی هایمحدودیت اما ؛هستند

 هامحدودیت این از برخی. دارند وجود خاک خدمات و

 اکخ زیستی تنوع مورد در کافی اطالعات فقدان از عبارت

 برای منسجم روش یک نبود ،المللیبین و ملی سطح در

 ایهروش نبود ،خاک زیستی تنوع ارزیابی و بردارینمونه

 و تهدیدات ارزیابی برای کشاورزان استفادهقابل و ساده

 کود حتلقی اثرات بودن متغیر ،خاک زیستی تنوع وضعیت

 رد منابع کمبود ،خاک زیستی تنوع بر خاک به زیستی

 و خاک زیستی تنوع یتوضع نتایج تفسیر برای دسترس

 روی تهدیدات اثر مطالعات بودن محدود ،هاآن عملکرد

 .هستند خاک زیستی جوامع

 و کشاورزی هایپروژه مختلف کشورهای در

 تیزیس تنوع حداکثر حفظ اساس بر سبز صنعتوکشت

 چین کشور در مثال برای. است اجراشده و طراحی خاک

 ،استرالیا در. است اجراشده 7سبز کشاورزی توسعه پروژه

 و ریزیبرنامه 8استرالیا خاکی محیط بیوم نامهب ایپروژه

8 -Biomes of Australian soil environments 
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 شامل مکان 1022 از بیش در پروژه این در. است اجراشده

 ایهزمین بیابانی، نواحی و جنوب قطب و استرالیا نواحی

 و ساحلی نواحی کوهستانی، گرمسیری، نواحی کشاورزی،

 داده بانک یک و مطالعه زیستی تنوع ،ساحلی نواحی پشت

 ااسترالی خاک میکروبیوم نقشه و رفرنس عنوانهب جامع

 .است شدهتهیه

 یک غالب در 1100 سال از نیز هلند واخنینگن در

 82 از خاک پروفیل 1222 از بیش اطالعات ،بزرگ پروژه

 زیستی تنوع جهانی اطلس و آوریجمع مختلف کشور

 هموز توانمی خاک بانک و هاموزه دیگر از. دش ترسیم خاک

 ،آن اهداف از یکی که برد نام را 1سانکنبرگ طبیعی تاریخ

 کارکرد و خاک موجودات از جهانی اطالعاتی بانک تأسیس

 و خاک بیوم حفظ منظوربه روسیه در. است بوده هاآن

 شدهتأسیس خاک بانک 1101 سال از ،آن تغییرات بررسی

-خاک کل DNA خاک، نگهداری بر عالوه آن در که است

 خاک اتخصوصی و ژنتیکی تیپ با منطبق شدهبایگانی های

 نامهب ایپروژه عربی متحده اتراما در. شودمی نگهداری

DARWIN 21 زیستی تنوع از کامل شناخت هدف با 

 دشانکاربر مطالعه و نشین عرب مناطق هایبیابان ریزوسفر

 هایزمین در پایدار کشاورزی هایسامانه توسعه برای

 تهپیشرف کشورهای سایر در .شد اجرا وعلفآببی و خشک

 را اکخ زیستی ذخایر اندتوانسته خاک هایبانک تأسیس با

 نوعت هایگزارش. نمایند پایش و حفاظت سال سالیان برای

 رانجانو و گیاهی هایگونه تعداد بر عمدتاً ایران در زیستی

 تعداد تنها ایران در. است متمرکزشده آبزی و زیخشک

 هدف با و پراکنده صورتبه ،میکروبی کلکسیون معدودی

 ادایج مناسب، عملکردی صفات با هاسویه برخی نگهداری

 هایدانشگاه در میکروبی کلکسیون نمونه، عنوانبه اندشده

 پژوهشکده میکروبی کلکسیون کشور، مختلف

 ،آب و خاک تحقیقات موسسه کشاورزی، بیوتکنولوژی

 تحقیقات موسسه صنعتی، و علمی هایپژوهش سازمان

 و رکشو مراتع و هاجنگل تحقیقات موسسه ،پزشکیگیاه

 نای در متأسفانه. برد نام توانمی را زیستی ذخایر مرکز

                                                           
9 -Senckenberg Natural History Museum Gorlitz 

 ایهخاک زیستی تنوع با مرتبط ایداده هیچ هاونیکلکس

 کثرا. ندارد وجود مختلف هایکاربری با مزارع ویژهبه کشور

 از خارج و پراکنده صورتبه شدهانجام پژوهشی کارهای

 ستیزی تنوع حفظ محوریت به توجه بدون مدون برنامه یک

-چالش از یکی بنابراین. است شدهانجام کشور هایخاک

 یک ودنب کشور هایخاک زیستی تنوع با مرتبط اصلی های

 حفظ و شناسایی برای کشور مدیریتی هایسیاست در برنامه

 .باشدمی اطالعاتی بانک تهیه و بزرگ تنوع این

 

 گیرینتیجهو  بندیجمع

 اقتصاد، در را ایگسترده خدمات خاک منابع

 ارائه زیستمحیط حفاظت و بومزیست و انسان سالمت

 نتأمی نتیجه در و کشاورزی محصوالت تولید. نمایندمی

 نآ سازیذخیره و آب جریان تنظیم و توزیع غذایی، امنیت

 ی،هوای و آب تغییرات تعدیل و کربن ذخیره طبیعت، در

 یشپاال ها،بومزیست در زیستی تنوع از حفاظت و حمایت

 تصفیه و پسماندها استحاله سمی، مواد و هاآالینده

 خاک کارکردهای و خدامت ترینمهم جمله از ها،فاضالب

 .هستند

 جهان جمعیت درصد 1/1 حدود ایران جمعیت

 از درصد 2/2 از کمتر آن کشاورزی اراضی کل سطح و

-زمین سرانه حاضر، حال در. است دنیا کشاورزی اراضی

 تولید، چرخه در اراضی اساس بر ایران در کشاورزی های

 دارای ایران خاک منابع. است هکتار 10/2 حدود

 عمق خشکی، شوری، ازجمله فراوانی ذاتی هایمحدودیت

 ندکا منابع همین. هستند گچ و آهک بودن، دارسنگریزه کم،

 وندر دارای کیفی و کمی نظر از گوناگون هایشکل به خاک

. هستند مواجه متعددی هایچالش با و بوده قهقرایی

 رشگست کشاورزی، اراضی کاربری تغییر خاک، فرسایش

 هایروش آلی، مواد فقر حاصلخیزی، بنیه کاهش شوری،

 ضوابط و قوانین فقدان زراعی، عملیات و شخم نامناسب

 آلودگی و تخریب از جلوگیری و مناسب استفاده جهت

 یم،اقل تغییر از ناشی اثرات و خاک به هاآالینده ورود خاک،



 های منابع خاک و اراضی در ایران ها و محدودیتچالش / 011

 را کخا منابع کیفیت و کمیت که هستند مسائلی ازجمله

 .کنندمی تهدید

 و کشور هایخاک فعلی مشکالت رفع برای

 راهبردهای و راهکارها اجرای ،آینده صدمات از پیشگیری

 :دشومی تأکید و پیشنهاد زیر

 و هانامهآیین و خاک از حفاظت قانون دقیق اجرای

 خاک، منابع پایدار مدیریت به مربوط هایدستورالعمل

 یاراض ویژهبه اراضی کاربری تغییر از جدی پیشگیری

 ،کشاورزی

 کشاورزی، اراضی در خاک پایدار مدیریت و حفاظت

 شهری، و صنعتی مرتعی، جنگلی،

 اب خاک، پذیرمدیریت هاینقشه تهیه و شناسایی مطالعه،

 هایبانک ایجاد و کشاورزی اراضی در ،1:00222 مقیاس

 ینتأم و مذکور اهداف به یابیدست جهت مربوطه اطالعاتی

 مختلف، کاربران اطالعاتی نیازهای

 افزایش»  ازجملههای کالن ملی، تدوین و اجرای برنامه 

بهبود »، «فرسایش مهار و خاک حفاظت»  ،«خاک آلی ماده

 پایش مستمر وضعیت کمی»، و «وضعیت حاصلخیزی خاک

 ،«و کیفی منابع خاک

ان بنیهای نوین دانشها و فناوریتالش برای توسعه روش

 ،جهت مدیریت، شناسایی و پایش منابع خاک کشور

ای هاصالح و احیای خاکپیشگیری، تدوین و اجرای برنامه 

 شور، 

 های متولیدستگاه اجرایی تشکیالت جایگاه تقویت

 خاک، حفاظت و مدیریت

بودجه و تخصیص منابع مالی برای اجرای های ایجاد ردیف

 ،درازمدتمدت، و های فوری، میانبرنامه

برداری و مدیریت تالش در ارتقاء فرهنگ صحیح بهره 

 خاک در بین اقشار مختلف جامعه،

ورزی بهینه، حفظ پوشش توسعه کشاورزی حفاظتی )خاک 

 و رعایت تناوب زراعی مناسب(. خاک
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Abstract 

Iran, is located in the arid and semi-arid regions of the world, so due to geological and 

topographic conditions, has various and extensive limitations in soil resources and 

lands. These restrictions, along with unprincipled and intensive exploitation over the 

past few decades, have posed many challenges to these resources and thus endangered 

food security and public health. In this article, while briefly stating the importance and 

functions of soil, the current situation, and the most important challenges and 

limitations of soil resources in the country are explained. According to available 

information and data, soil water and wind erosion is the most important cause of soil 

degradation in Iran, which has many economic, social and environmental 

consequences. The lowest soil erosion estimated in the country is much higher than its 

tolerable (average amount of soil formation). The most important cause of soil 

degradation in agricultural lands, especially irrigated farms, is soil salinity. At least 

50% of the country's irrigated lands are facing an increasing problem of salinity. Land 

use change can be considered as the most important and urgent challenge of the soil 

resources, especially fertile lands, which also has negative economic, social, cultural 

and security consequences. Lack of organic carbon and loss of soil fertility, especially 

agricultural lands, are important limitations of soil quality that severely threaten food 

security and health. The degradation of soil resources has not only affected its 

productive function, but has also drastically reduced the capacity of lands and 

territories to cope with climate change, drought and floods. Occurrence of floods with 

a frequency greater than the return period of rainfall events, as well as hydrological 

and agricultural droughts, more severe than climatic droughts, are signs of this 

degradation. 
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