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راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﺴﻂ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺳﻄﺢ داﻧﺶ را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي را اﺷﺎﻋﻪ و ﻧﮕﺮش ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﺴﻂ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ داراي ارزش و اﻋﺘﺒﺎر وﯾﮋه ﺧﻮد ﺑﻮده
و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﮔﺴﺘﺮش رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻟﺰوم اﻧﺘﺸﺎر و ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ،
ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎك و آب ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪه و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد را
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزي وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ،ﮔﺮدآوري ،ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮوري ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اي ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺎﻋﻪ داﻧﺶ و ارﺗﻘﺎء
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 -1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك
 -2ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي
 -3ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ
 -4ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ
 -5ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 -6ﻧﻘﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ
 -7ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﯾﺪار از اراﺿﯽ
 -8ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺧﺎك در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺎوي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺎزه ﺑﻮده و ﻗﺒﻼ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و در ﻣﺠﻼت ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان و ﻣﺤﺘﻮا
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اراﺋﻪ
و ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ در وﯾﺮاﺳﺘﺎري ،ﭼﺎپ و ﯾﺎ ﻋﺪم
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت آزاد اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ روان و ﻋﺎري از ﻏﻠﻂ ﻫﺎي
ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از آوردن واژه ﻫﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ دارﻧﺪ ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮔﺮدد .ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
وﯾﺮاﺳﺘﺎري ،ﺗﺎﯾﯿﺪ داور ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺻﺎدر و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ درج ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺎﻻت
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ داوري ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ:
ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ .در ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ،
ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ از وﺑﮕﺎه ﻣﺠﻠﻪ ) (http://lmj.areo.irﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل )ارﺳﺎل
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮔﺰاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﻪ:
ﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن ،ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن در آن اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل )ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮔﺰاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده و در وﺑﮕﺎه ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ آدرس  http://lmj.areo.irاﻃﻼﻋﺎت ﻻزم آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ :
 .1ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ورود ﺑﻪ وﺑﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 .2ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ )در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ(
 .3ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط
 .4ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ و اﻓﺰودن ﺿﻤﺎﯾﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ
 .5ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ آن
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت:
 -1ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  15ﺻﻔﺤﻪ  A4ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط  1/5و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎي  3ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺳﺘﻮﻧﯽ در
ﻧﺮم اﻓﺰار  Word2007ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد.
 -2ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) (1اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺟﺪول  -1ﻧﻮع ﻗﻠﻢ و اﻧﺪازه
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ﻣﻮازﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎﺳﯽ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮوع ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ  Tabﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪي ،ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ و ﮐﺎﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪي را ﺷﺮوع ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ،ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  300ﮐﻠﻤﻪ( ،واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز( و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت

ﮔﺮدآوري ،ﻣﺮوري ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺬف ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﺎرش ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ روان،ﮔﻮﯾﺎ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﺬاب ﺑﻮده و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  20ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن درج ﮔﺮدد.
ﭼﮑﯿﺪه

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  300ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮده و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﺑﺮرﺳﯽ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در
ﯾﮏ ﭘﺎرﮔﺮاف ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ
واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي

واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  3-6ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﯿﻖ واژه ﻫﺎي ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي از ﺗﮑﺮار واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺧﯿﻠﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﻟﺰوم و وﺟﻮب آن و در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﮑﺮاري ﺑﻮده و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺮات در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان در ﻣﻮرد آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎپ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮح ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ،روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮﯾﻬﺎي
آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري آورده ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از
ﺷﺮح ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﻮدداري و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻮل و ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد .در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺮدآوري ،ﻣﺮوري ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺷﮑﻞ و ﺟﺪول ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻋﻨﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﻮدار ،ﻋﮑﺲ و ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮدداري و ﮐﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺷﮑﻞ" درج ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎري در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﺟﺪول از ﺷﻤﺎره ،ﻋﻨﻮان ،ﺳﺮﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﺟﺪول
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﯽ اﻓﻘﯽ از ﺷﻤﺎره و ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮ ﺟﺪول ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ از
ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺟﺪا و در زﯾﺮ ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﺟﺪول در ﺑﺎﻻي آن درج و ﭘﺲ از ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺪول و
ﺷﻤﺎره آن ،ﺧﻂ ﺗﯿﺮه و ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان ذﮐﺮ ﺷﻮد .در ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻋﻨﻮان و واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ آن ﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ارﻗﺎم ﺟﺪول داراي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن واﺣﺪ در ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺟﺪول ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي○□∆●■▲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﺮ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮاي درج ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،ﭘﺲ از ﮐﻠﻤﮥ ﺷﮑﻞ و
ﺷﻤﺎره آن ،ﻧﻘﻄﻪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﻓﺎﯾﻞ  Excelﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﺧﺘﺼﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺟﺪول
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﻣﺘﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .از
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﺟﺪاً اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و از رﻧﮕﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺎه و ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و اﻋﺪاد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺪول ﻫﺎ و
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ در وﺑﮕﺎه ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺰاري ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد و دﻻﯾﻞ ﻗﺒﻮل و رد آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،از ﺗﮑﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد .در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺮدآوري،
ﻣﺮوري ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺌﻮري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺪﯾﻊ و ﻧﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﻄﻮر روﺷﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺷﺨﺎص ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻄﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه و در ﺣﺪود  50ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﯿﻮه ارﺟﺎع در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ارﺟﺎع در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻠﻪ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ داراي دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻧﺎم ﻫﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارﻧﺪ،
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﻧﻔﺮ اول و ﺳﭙﺲ "ﻫﻤﮑﺎران" و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل:
 .........ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﺮﯾﻤﯽ و اﺣﻤﺪي (1389 ،
 ............ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )آﻟﻮي و ﻫﻤﮑﺎران(2010 ،
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه) ،ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دارﻧﺪ( زﯾﺮ ﻫﻢ
آورده ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،ﺗﺮﺗﯿﺐ درج آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،از ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ
از ﻧﮕﺎرﻧﺪهاي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻤﺴﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺮوف  b ،aو  cﭘﺲ از ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺸﺘﺮك از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺣﺮف اول اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﻪ،
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ ،و اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ،ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ،ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ ،ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ ،ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺻﻔﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺮف اول ﻧﺎم اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﭙﺲ اول ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻌﺪي و ﭘﺲ از آن ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آنﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه از " "Anonymousﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و )ﺑﯽ ﻧﺎم( ﺑﺮاي
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﺎت آن )ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ )ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن( ذﮐﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﺟﺪول ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﻓﺖ
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(Mg.kg-1)

(%)

(%)

EC
(dS.
m1)
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ﻋﻤﻖ
(cm)

ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ

300

290

3/6

0/62

28

7/6

8/2

0-30

ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ

305

295

0/6

0/50

30

7/2

8/2

30-60

ﻟﻮﻣﯽ ﺷﻨﯽ

286

332

0/5

0/21

33

9/5

7/8

60-90

ﺟﺪول ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﻓﺖ

Mge
x

Kav

Pav
(mg.kg-1)

ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ
ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ
ﻟﻮﻣﯽ ﺷﻨﯽ

300
305
286

290
295
232

3/6
/60
/50

OC
(%)

TNV
(%)

EC
(dS.m-1)

pH

0/62
0/50
0/21

28
30
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مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
رضا سکوتیاسکویی 1و حسین بشارتی
دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي آذربایجانغربي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،ارومیه ،ایرانrezasokouti@gmail.com .
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایرانhbesharati@swri.ir .

چکیده
این مقاله با هدف بررسی ارزش خاک ،پیچیدگیهای ارزشگذاری آن برای پایهگذاری و ایجاد یک چهارچوب استاندارد
برای روند ارزشگذاری خاک تهیه شد .در این پژوهش سعی شده است با بررسی تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف
جهان و کشور ،روشهای محاسبه و تعیین کمی ارزش اقتصادی خاک مناسب کشور معرفی شود .در حال حاضر ارزش-
گذاری اقتصادی محیطزیست و منابع خاکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تشکیلدهنده آن در قالب "چهارچوب خدمات
اکوسیستم" و "چهارچوب ارزش اقتصادیِ کل" انجام میگیرد و در این راستا روشهای گوناگونی برای برآورد منافع
اقتصادی ناشی از خدمات زیست بوم و هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب زیست بوم ابداع شدهاند که در بیشتر موارد
روشهای هزینه مبنا شامل برآورد هزینه جایگزینی ،هزینه فرصت از دست رفته و هزینه خسارت اجتناب شده و هزینه
جانشین مورد استفاده قرار میگیرند .بررسی نحوه اجرای این روشها و ملزومات آن مانند مقادیر عناصر مغذی خاک،
کاربری اراضی و عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری نشان میدهد که کلیه این زیرساختها و اطالعات در کشور در
دسترس بوده و اجرای این روش ها امکانپذیر است .ویژگی این روشها آن است که مزایای ملموستر و واضحتر و اهمیت
بنیادین و نگرانیهای غیر قابل برگشت از کاالهای زیست محیطی را نشان میدهد؛ اما باید در استفاده از سیستم اندازه-
گیری مانند ارزش پولی ،در ارزیابی محیط زیست احتیاط شود .چرا که تنها آن قسمت از درآمدهایی که توسط سرمایه و
نیروی کار به دست می آید مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که درآمدهای حاصله از منابع و خدمات حیاتی که به
رایگان بکار گرفته میشود به دلیل عدم قیمتگذاری ،هرگز در جایی محاسبه نمیشود .این مسئله در محاسبات اقتصادی
منجر به اتالف منابع طبیعی میشود.

واژههای کلیدی :ارزش اقتصادی خاک ،کاربری اراضی ،عناصر مغذی خاک ،محیط زیست

1

 -آدرس نویسنده مسئول :بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ،سازمان

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،ایران.
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حال ،پژوهش های کمهی دربهاره ارزش گهذاری اقتصهادی

مقدمه
در بخش بزرگی از تاریخ بشر ،خاک بهه معنهای
واقعی کلمه پایه و اساس تمها فعالیهتههای اقتصهادی را
تشکیل میدهد .اندیشهمندان اقتصهادی کیسهی

معمهو ا

کارکردهای خاک انجا شده است .لذا ای مقاله بها ههد
در مههورد ارزش خههاک ،پیچیههدگیهههای

بررسههی و بحه

ارزشگذاری آن برای پایهگذاری و ایجاد یه

چهارچو

خاک را همراه با سرمایه و کار بهعنوان یکی از سهه عامهل

استاندارد برای روند ارزشگذاری خاک تهیه شد تا رابطهه

اساسههی تولیههد مههیداننههد .در واقههع ،یکههی از نخسههتی و

خاک به عنهوان یه

سهرمایه طبیعهی بها ارزش اقتصهادی

تأثیرگذارتری بخشهای اقتصاد منابع ،بر خاک و ظرفیهت

معرفههی گههردد .بههه ایه صههورت مبنههای ارزش اقتصههادی

آن برای فراهم کردن غهذای کهافی بهرای حفهع معیهت

خدمات اکوسیستم و زیستمحیطی خهاک تهدوی شهده و

انسههان متمرکههز بههود .مههالتوس  )1971نخسههتی نیریههه

چاونای استفاده از ای چارچو

در تخمی ارزش خاک

اقتصادی استفاده و تخریب خاک را ارائه داد که مطهاب بها

و نحوه محاسبه آن فراهم شود.

آن رشد معیت و رشد اقتصادی در نهایت توسط کمبهود
خاک حاصلخیز محدود میشود .عیوه بهر ایه " ،انقهی

ارزش خاك

سبز" که با معرفی روشهای پرورش و کشت بهتر ،باعه

خاک ،خدمات اکوسیستمی را فراهم کرده و به

افزایش قابل میحیه عملکرد شد ،ایه حقیقهت را پنههان

عنوان فیلتر آ

میکند کهه کشهاورزی گسهترده و سهایر فشهارها ،کهاهش

برای میلیاردها اندار ریز و درشت است که به تنوع

حاصلخیزی خاک را به طور دائمی بهه دنبهال دارد .خهاک

زیستی کم

میکند .از خاک به عنوان محل ناهداری

کارکردهای زیادی را در محیطزیست انجا مهی دههد کهه

زبالهها هم استفاده میشود .سرانجا  ،خاک اساس

برای زندگی انسان ضروری است .ای کارکردها عیوه بهر

زیستبو های زراعی است که غذا ،فیبر و سوخت را

ارائه مواد غذایی ،زیستتوده و مواد خا و خدماتی ماننهد

فراهم میکند .خاک مواد مغذی ضروری را برای نالها

نقش زیسهتااه و پایاهاه ننهی ،ذخیهره آ  ،عملکردههای

و محصو ت کشاورزی فراهم و به تنییم در ه حرارت

ا تماعی و فرهنای را هم انجا میدهد .خاک عهیوه بهر

میکند

اینکه اسهاس بسهیاری از فعالیهتههای مختله

انسهان را

تشکیل می دهد ،ارزش اقتصادی قابل تو هی نیز دارد کهه
به آن تو ه ز نشده است .تخریب خاک کهه بهه عنهوان
اختیل در ای توابع استنباط میشود و به عنوان نتیجههای

زمی

و محیط رشد عمل میکند؛ زیستااهی

و همچنی

گازهای گلخانهای کم

گیسنر .)5115 ،نقش خاک در محیطزیست را میتوان
در موارد زیر خیصه نمود:


تأمی غذا



پای هه و اسههاس پوشههش گی هاهی بههرای کشههت و

از فعالیتهای انسانی رخ میدهد ،بهشهدت افهزایشیافتهه

مهههدیریت بهههرای خهههوراک ،فیبهههر ،سهههوخت و

است .کشاورزی ،ساختوسهاز ،آلهودگی خهاک از طریه

محصو ت دارویی

و هوایی ،تنها تعهدادی



ناهداری ی

از فشارهای وارده بر خاک است .ترکیب و میزان تهنشهها



نقههش کلی هدی در تغیی هرات آ

انتشار آ یندهها و تغییر شرایط آ

منجر به تخریب آهسته امها گسهترده خهاک در بسهیاری از
نقاط دنیا شده است .اثرات فیزیکی ،شیمیایی و بیولونیکی

چهار از کل تنوع زیستی هان
و هههوایی و در

چرخه کرب


کههاهش کیفیههت خههاک بههر سههایر سههامانههههای محههیط،

ذخیره و بهبود منابع آبی در برابهر سهیی هها و
خش سالی

اکوسیستم ها و معیهت ههای انسهانی تها حهدودی مهورد



کیفیت آ های سطحی و زیرزمینی

بررسی قرار گرفته است متیهو و دیمهال .)5112 ،بها ایه



کیفیت هوا ،بهویژه ریز گردها
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پایداری بهرهوری زمی

 .)5112بهرهبرداران میتوانند ارزش فواید خاک را افزایش

زیباییشناسی محیطزیست

یا کاهش دهند زیرا سناریوهای مدیریت اراضی با انتخا
میشود

نوع کاربری بر عملکرد خاک تأثیر مهی گذارنهد؛ بنهابرای ،

که کیفیت آن بهطور دی با کیفیت زندگی انسهان ارتبهاط

مزایای خاک و ارزش آن در نحوه مدیریت اراضهی بهرای

دارد .فرایندهایی که بر منابع خاک تأثیر میگذارند ،بهطهور

حفع کیفیت خاک اهمیت دارد .مرد تمایل دارنهد تها بهر

مستقیم با تأثیر بر تولیهد غهذا و مهواد خها و یها بههطهور

باارزشتری و مستقیمتری ارزش اقتصادی خاک متمرکهز

و

شهوند .بههه ایه صههورت کهه در منههاط روسههتایی شههامل

حیات وحش کیفیت زندگی مها را ههم تحهت تهأثیر قهرار

تولیدات محصو ت کشاورزی و مراتع و نیهز گردشهاری

تغییر ارزش خاک میشهود

میشود .در مناط شهری امها بیشهتری مزایهای اقتصهادی

بنابرای خاک ی

منبع طبیعی محسو

غیرمستقیم با تأثیر سهایر منهابع طبیعهی ماننهد ههوا ،آ
میدهند .ای اندرکنشها باع

خاک مربوط به منافع سهازهای خهاک ماننهد سهاختمانهها،

دکستر.)5112 ،
چرخههه عناصههر غههذایی ،تنیههیم آ

ادهها و پارکینه

و دیاههر

مهیباشهد .محوطههسهازی ،باغبهانی و

کارکردهای خاک ،فرآیندهای طبیعی در همه اکوسیستمهها

پارکها نیز ممک است از لحاظ اقتصادی ارزشمند باشهند

هستند که منافع بسهیاری بهرای انسهان ماننهد تولیهد مهواد

دوران و همکههاران .)1772 ،مزایههای عمههومی خههاک بههه

غذایی ،کیفیهت آ

تفصیل در دول  1فهرست شدهاند.

و مههار سهیل از آن بههدسهتآمهده و

مو ب بهبود اقتصاد و کیفیت زندگی میگهردد ،USDA
جدول  -1ارزش مزیتهای خاک برای انسان به تفکیک کارکردهای آن (دوران و همکاران)1991 ،
کارکرد خاک

چرخه عناصر مغذی

حفظ تنوع زیستی و زیستگاهها

رابطه آبوخاک

تصفیه آب

پایداری و پشتیبانی فیزیکی
کارکردهای ترکیبی

ارزش مزیتهای خاک برای انسان
ارزشهای

مستقیم2

تأمین مواد مغذی به گیاهان
بهبود ،کارکردهای مختلف خاک با ذخیرهسازی کربن

ارزشهای

غیرمستقیم1

بهبود کیفیت آبوهوا
کاهش انتشار گازهای گلخانهای با ذخیرهسازی  NوC

پشتیبانی از رشد محصوالت کشاورزی ،گیاهان مرتع
و درختان با افزایش مقاومت و انعطافپذیری به
استرس
کاهش مقاومت در برابر آفتکشها

کمک به حفظ تنوع ژنتیکی
پشتیبانی از گونههای وحشی و کاهش نرخ انقراض
بهبود زیباییشناسی از چشمانداز

مهار فرسایش
تأمین آب رودخانهها دریاچهها
تأمین آب برای گیاهان و حیوانات

کنترل سیل و رسوب
تغذیه آبهای زیرزمینی

توانایی حفظ سطوح نمک ،فلزات و مواد مغذی در
محدوده قابلتحمل به گیاهان و حیوانات

بهبود کیفیت آبوهوا

محیط رشد گیاهان
بستر احداث سازهها و جادهها

حفظ آثار باستانی
محل دفن زباله

حفظ حاصلخیزی

حفظ و یا بهبود کیفیت هوا و یا آب

1

- Off-site values
- On site values

2
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ارزشگذاري خدمات تنظیمي

رویکردهاي ارزشگذاري اقتصادي خاك

در مورد خدمات تنییمی ز است که ماهیت

چهارچوب خدمات اکوسیستم

روش تجزیهوتحلیل خدمات از نیر

دقی عرضه خدمات و همچنی ابعاد زمانی و مکانی آن در

انتخا

شرایط بیوفیزیکی بهطور کامل به خدمتی که برای

نیر گرفته شود .دقت شاخصها به مقیاس و هد ارزیابی

ارزشگذاری خاک در نیر گرفتهشده ،بستای دارد بهویژه

و همچنی در دسترس بودن دادهها بستای دارد وونادا و

برای خدمات تنییمی ،به دست آوردن کمیت خدمات

همکاران .)5111 ،به عنوان مثال ،خدمت هیدرولونیکی را

نیازمند وقت و

معآوری داده است و پس از آن

تجزیهوتحلیل اقتصادی آغاز میشود .عیوه بر ای

هم میتوان کاهش طغیان آ

هر

و هم افزایش میزان آ

اری در نیر گرفت .بسته به اینکه منطقه مورد نیر کجا

خدمتی در شرایط اقتصادی ،زیستمحیطی و ا تماعی

قرار گرفته است ،آیا خطر سیل منطقه را تهدید میکند یا

با تو ه به دادههای مو ود و روشهای ارزیابی به

فصلی مشکل اصلی منطقه

مختل
ی

خطرات ناشی از کمبود آ

رویکرد خاص نیاز دارد .کارکردهای زیستبو به

است .به طور کلی اطیعات دقی زیادی برای ای رویکرد

عنوان قابلیت فرآیندها و مؤلفههای طبیعی برای فراهم

مورد نیاز است؛ مثیا تعیی میزان ترسیب کرب بستای به

کردن کا ها و خدمات مورد نیاز مو ودات بهصورت

ای دارد که هم میزان کرب در بیوماس با ی سطح زمی و

میشود .در بخش زیر،

هم به صورت ماده آلی درون خاک اندازهگیری شود که در

مستقیم و غیرمستقیم تعری

روشهایی که میتوان برای هر دسته از خدمات استفاده
کرد ،ارائهشده است چی.)5112 ،

آن چرخه بازیافت کرب انجا میشود.
ارزشگذاري خدمات فرهنگي

ارزشگذاري خدمات تولیدي

خدمات فرهنای بهشدت به زمینههای فرهنای

برای خدمات تولیدی ،باید مطالعاتی برای تعیی

مردمی که خدمات را دریافت خواهند کرد بستای دارد.

میزان محصو ت تولیدی بهدستآمده از منابع انجا شود،

ای پسزمینههای فرهنای شامل انایزههای دینی ،اخیقی،

به عنوان مثال مقدار کیلوگر میوه و یا ت چوبی که در

متفاوت

واحد زمان برداشتشده ،مشخص شود .عیوه بر ای
است تو ه شود که استفاده از ی

ز

خدمت تا چه اندازه بر

ارائه خدمات زیستمحیطی دیار آن اکوسیستم اثر

معنوی و زیباشناختی است که بی

وامع مختل

است .از وامع بومی تا صنعتی ،تفاوتهای قابل تو هی
بی تصورشان از خدمات فرهنای و ود دارد که توسط
فرهن های مختل

تجربه و ارزشگذاری شده است

میگذارد ،به عنوان مثال قطع درختان برای استفاده از

فارلی و کستانزا .)5111 ،بهمنیور تعیی کمیت خدمات،

آن ،دیار خدمات زیستمحیطی نال را بهوضوح

نوع تعامل و تعداد افراد درگیر شاخصهای مربوطه

نوع مطالعات نیاز است تا هزینه

تعیی کننده هستند .نوع تعامل از بازدیدکنندگان دائمی و یا

استخراج محصو ت از اکوسیستم محاسبه شود که شامل

تفننی تا کسانی که بدون بازدید از آن تنها از دانست و ود

چو

مختل میکند .در ای

هزینه نیروی کار و ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای قطع و
برداشت درختان میشود .در مورد محصو تی که از
زمی های کشاورزی به دست میآیند ،ارزیابی باید

ی

اکوسیستم خاص لذت میبرند متفاوت است.

ارزشگذاري خدمات زیستگاهي

نهادههای مورد نیاز برای به دست آوردن محصول را نیز در

ارزش زیستااهی زیستبو ها شامل دو نوع

موضوع نه تنها شامل نیروی کار و

کارکرد پناهااهی و خزانهای میشود .کا ها و خدمات

نیر بایرد .ای

تجهیزات که زمی  ،کود ،آفتکشها ،بذر و غیره را هم
شامل میشود باندارا.)5111 ،

کارکرد پناهااهی زیستبو که قابل ارزشگذاری است
شامل حفع گونههای مختل

گیاهی و انوری و بان
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اطیعات ننتیکی برای حفع تنوع بیولونیکی و ننتیکی از

امعه برای حفاظت از ی

منبع طبیعی ،ارزش میراثی بهه

طری سازگاریهای محیطی میشود .کا ها و خدمات

عنوان تمایل به پرداخت هت حفهع منبهع طبیعهی بهرای

کارکرد خزانهای زیستبو که از طری ارزشهای بازاری

منفعت نسلهای آینده و ارزش انتخا

به عنوان تمایل به

ارزشگذاری میشود شامل شکار ،صید ماهی و

پرداخت در هت حفاظت منبع طبیعی برای فرصتهها و

امرارمعاش بهوسیله کشاورزی در مقیاس کوچ

و

آبزیپروری است فارلی و کستانزا.)5111 ،

ارزش اقتصادی کل ی

محیطزیست از رابطه زیر

محاسبه میشود:

چهارچوب ارزش اقتصادي کل
رویکههرد دیاههر ارزیههابی اقتصههادی خههدمات
زیستمحیطهی ،چههارچو

فعالیتهای مصرفی احتمالی در آینده تعری

میشود.

ارزش اقتصهادی کهل 1اسهت

)شکل  .)1در ای رویکرد ،ارزش اقتصادی کل یه

منبهع

TEV = DU + IU + OV + EV

)(1
که در آن:

 =DUاستفاده مستقیم ؛  =IUاستفاده غیر مستقیم؛ =OV

ارزش انتخابی؛ و  = EVارزش مو ود است.

طبیعی به ارزشهای مصرفی 2و غیرمصرفی 3تقسیمبنهدی
مهیشهود سهاروخان و آلکهامو .)5112 ،طبه

تعریه ،

در قالب دو چهارچو

مفهومی فوق »چهارچو
ارزش اقتصهادی کهل «

ارزشهای مصرفی از بهرهبرداری واقعی منبع طبیعی مشت

خدمات اکوسیستم و چههارچو

میشوند که شامل ارزش مصرفی مستقیم ،نییر درآمدهای

مجموعهای از روشها برای برآورد منافع اقتصادی ناشی از

حاصل از چو  ،علوفه ،مواد غذایی و مواد خها و ارزش

خدمات زیستبو و هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب

مصرفی غیرمستقیم نییر فعالیتههای تفریحهی ،خهدمات

زیستبو ابداعشهدهانهد .خهدمات تهأمینی اکوسیسهتمهها

زیسههتمحیطههی و اکولههونیکی مههیباشههد .ارزشهههای

معمو ا به روش تغییر بههرهوری ارزشگهذاری مهیشهوند

غیرمصرفی که به آن ارزشهای حفاظتی 4نیهز مهیگوینهد،

فرآینهد تخریهب

دربرگیرنهده ارزش و هودی ، 5ارزش میراثهی 6و ارزش
انتخا  7اسهت .ارزش و هودی ،ارزش ذاتهی یه

منبهع

طبیعی و یا ارزشی اسهت کهه مهرد فقهط بهرای شهناخت
مو ودیت منبع طبیعی قائلاند حتّی اگر هرگز آن را نبینند
یا استفاده نکنند .ارزش میراثی یا ارزش نسلههای آینهده،
مطلوبیت ناشی از آگاهی افراد در ناههداری دارائهی منبهع
طبیعهی بهرای نسهلههای آینهده اسهت و ارزش انتخها ،
شاخصی از در ه تر یح افراد برای حفع ی

منبع طبیعی

در برابر استفاده احتمالی افراد در آینده اسهت؛ بهه عبهارت
دیار ،ارزش و ودی به عنوان تمایل به پرداخهت 8افهراد

ترابی .)1272 ،در ای روش ،هزینه ی

سهرزمی بها تخمهی مقهدار تولیهد از دسهت رفتهه کهه
باقیمتهای بازار مقایسه میشود ،برآورد مهیگهردد .تهابع
تولید که تخریب سرزمی را با تولیدات کشاورزی مهرتبط
میسازند برای برآورد میزان کاهش تولید استفاده میشهود.
خهدمات تهأمینی اکوسیسهتمهها از طریه روش هزینهه
ایازی و روش ا تنا

از هزینه نیز بهرآورد مهیگهردد.

منط نهفته در روش هزینه ایازی  ،محاسبه هزینه یه
آسیب خاص و تحت بررسی و بهرآورد آن بها اسهتفاده از
هزینه معادل یا ایازی است .به عنوان مثال اگر بخواهیم
هزینه فرسایش خاک در اراضی زراعهی را بهرآورد کنهیم،
ز است کهه میهزان ههدر رفهت مهواد مغهذی ناشهی از
فرسایش را محاسبه کرده و با هزینه معادل )هزینه بازسازی

1

)- Total Economic Value (TEV
-Use values
3
-Non-use values
4
- Preservation value
5
- Existence value
6
-Bequest value
7
-Option value
8
)-Willingness-to-pay (WTP
2

خاک ( مقایسه کنیم .روش ا تنا
فرضیه است که هزینههههای ا تنها

از هزینه متکی به ایه
از خطهر و آسهیب،

اندازهای مساوی با ارزش خهدمات اکوسیسهتم دارنهد .بهه

 / 6مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
عنوان مثال ،اگر نالی از منهاط مسهکونی مجهاورش در
برابر سیی

محافیت نمایهد ،هزینهه تخریهب ناهل را

میتوان از طری برآورد آسیبهای وارد شده در صهورت
وقوع سیی

تخمی زد.

شکل  -1چهارچوب ارزش اقتصادی کل (ساروخان و آلکامو)2002 ،

ارزش اقتصادی کل ی

منط نهفته در روش هزینه ایازی  ،محاسبه هزینه یه

محیطزیست از رابطه زیر

محاسبه میشود:
)(1

آسیب خاص و تحت بررسی و بهرآورد آن بها اسهتفاده از
TEV = DU + IU + OV + EV

که در آن:

هزینه معادل یا ایازی است .به عنوان مثال اگر بخواهیم
هزینه فرسایش خاک در اراضی زراعهی را بهرآورد کنهیم،

 =DUاستفاده مستقیم ؛  =IUاستفاده غیر مستقیم؛ =OV

ارزش انتخابی؛ و  = EVارزش مو ود است.

ز است کهه میهزان ههدر رفهت مهواد مغهذی ناشهی از
فرسایش را محاسبه کرده و با هزینه معادل )هزینه بازسازی
خاک ( مقایسه کنیم .روش ا تنا

در قالههب دو چهههارچو

مفهههومی فههوق »

فرضیه است که هزینههههای ا تنها

از هزینه متکی به ایه
از خطهر و آسهیب،

ارزش

اندازهای مساوی با ارزش خهدمات اکوسیسهتم دارنهد .بهه

اقتصادی کل « مجموعهای از روشها برای برآورد منهافع

عنوان مثال ،اگر نالی از منهاط مسهکونی مجهاورش در

اقتصادی ناشی از خدمات زیستبو و هزینههای اقتصادی

برابر سیی

محافیت نمایهد ،هزینهه تخریهب ناهل را

ناشی از تخریب زیستبو ابداعشدهاند .خهدمات تهأمینی

میتوان از طری برآورد آسیبهای وارد شده در صهورت

چههارچو

خهدمات اکوسیسهتم و چههارچو

اکوسیستمها معمو ا به روش تغییر بهرهوری ارزشگذاری
میشوند ترابی .)1272 ،در ای روش ،هزینه ی

فرآینهد

وقوع سیی

تخمی زد.

خدمات تنییمی مانند ناهداشت آ

و عناصهر

تخریب سرزمی با تخمی مقدار تولید از دست رفتهه کهه

غذایی در خاک و ترسیب کرب را میتوان از طری برآورد

باقیمتهای بازار مقایسه میشود ،برآورد مهیگهردد .تهابع

میزان مواد غهذایی حفهع شهده در خهاک و میهزان کهرب

تولید که تخریب سرزمی را با تولیدات کشاورزی مهرتبط

ترسیب شده در ی

میسازند برای برآورد میزان کاهش تولید استفاده میشهود.

مواد مغذی و کرب ارزشگذاری نمود.

خهدمات تهأمینی اکوسیسهتمهها از طریه روش هزینهه
ایازی و روش ا تنا

از هزینه نیز بهرآورد مهیگهردد.

منطقه و ضر

آن در قیمهت بهازاری

ارزش و ودی و خدمات فرهناهی اکوسیسهتم
مانند گردشاری عمدتاا از طری روشههای پرسشهنامهای
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مانند رویکرد تر یحات اظههار شهده بهرآورد مهیگردنهد.

ناهداشت سه عنصر  NKPبه میزان  21/52د ر در هکتار

روشهای تر یحهات اظههار شهده ماننهد روش انتخها

در سال برآورد شده است نئو و تیسدل.)5111 ،
مقدار را معادل

تجربی یا روش ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخهت

مطالعات گوو و همکاران  )5111ای

افراد برای بهبود محیطزیست یا تمایل به پهذیرش هزینهه

 22/2د ر در هکتار برای نالهای استان زیناشان چی

برای تخریب محیطزیست را تعیی میکنند.

نشان میدهد .در پژوهش ریچاردستون و کین )1772 ،
در هندوستان مقدار هدر رفت عناصر غذایی ازت ،فسفر
و پتاسیم در اثر کاهش پوشش و رخداد فرسایش خاک،

سابقه تحقیق
تحقیقات متعددی در زمینه برآورد ارزش خاک

بهطور متوسط برابر  29 ،15و  22کیلوگر در هکتار در

در ایران و هان انجا شده است .یکی از رایجتری

سال برآورد شده است .بر پایه آمار فائو  )1772بهطور

روشهای برآورد ارزش خاک بر حسب ارزش مهمتری

متوسط ،سا نه  2211د ر خسارت در اثر هدررفت

عناصر غذایی مو ود در خاک است .از میان عناصر غذایی

عناصر غذایی  N,P,Kبه هر کشاورز وارد میشود .حسی
 )5111نیز ارزش هر هکتار از نالهای مانارو

خاک برخی از اهمیت بیشتری برای گیاه برخوردارند و

و بادو

کمبود آنها عوارض مشخصی برای رشد گیاه به همراه

را از نیر ناهداری عناصر غذایی پرمصر

خواهد داشت ،سه عنصر نیترونن ،فسفر و پتاسیم ،از

هندوستان  525د ر برآورد کردهاند.
در ی

عناصر بسیار مهم در فرآیند حاصلخیزی خاک محسو

منطقه اقلیمی معی

خاک در

فرسایش خاک

میشود و بر میزان تولید تأثیر بسزایی میگذارند گو تی

گذشته از اینکه از مهمتری

و رای .)5112 ،در بسیاری از تحقیقات میک برآورد

ارزیابی توان و تعیی کاربری مناسب خاک است ،سبب از

ارزش خاک محاسبه ارزش سه عنصر کلیدی فوقالذکر در

نیز میشود ،زیرا با از دسترس خارج

خاکهای منطقه بوده است )ابراهیمی 1291 ،و بختیاری،
 1212و نئو و تیسدل .)5111 ،عناصر غذایی پرمصر

شدن خاک ،آ

مکانی برای نفوذ و ذخیره نمییابد باربیر

و بیشاپ.)1772 ،

مله مهمتری عوامل محدودکننده رشد در خاک به شمار

به موازات رشد معیت در طی دهههای اخیر و

از

افزایش تعداد دا و گسترش تخریب نالها بهمنیور

سایر عناصر غذایی

سوخت مو ب

میروند بهطوریکه اگر گیاهی دچار کمبود در هر ی
ای

از

بی رفت منابع آ

عوامل محدودکننده در

سه عنصر غذایی شود ذ

توسعه زمی های کشاورزی و تأمی

نیز در آن با اخیل موا ه خواهد شد بنابرای

افزایش فقر و بیکاری آشکار و پنهان وامع محلی شده و

بهشدت بر کاهش تولید تأثیر میگذارند )ملکوتی و

از ای راه ،شرایط ز را برای تشدید بهرهبرداریهای

طهرانی .)1291 ،تحقیقات پناهی  )1212در سه ناحیه از

بیرویه از منابع محیطی فراهم آورده است .به نیر میرسد

نالهای خزری ارزش هر هکتار نال در حفاظت از

که آگاهی از ارزش واقعی ای منابع و رایاان تلقی نکردن

مواد مغذی خاک را معادل  2/75میلیون ریال در هکتار

آنها میتواند تا حد زیادی از تخریب و نابودی آنها

کممصر

نشان میدهد .همچنی

نتایج مطالعات بختیاری )1212

لوگیری کند ،چرا که تصمیمگیریها و سیاستگذاریها

نال از وارد آمدن سا نه

نیز اغلب بر اساس معیارهای اقتصادی صورت میگیرند

نشان میدهد هر هکتار

 121222/9ریال خسارت ناشی از فرسایش خاک و هدر

پناهی  .)1212بر ای اساس موسوی  )1271سه نوع

رفت سه عنصر غذایی نیترونن ،فسفر و پتاسیم در مناط

کارکرد حفع حاصلخیزی ،کنترل رسوبات و کاهش میزان

لوگیری میکند .در تحقیقی در

از دست رفت اراضی را در مراتع نیمه استپی حوزه آبخیز

نالی زاگرس

نالهای آمیخته په برگ و سوزنیبرگ در چی ارزش

طالقان با وسعت  21171/5هکتار ،مورد بررسی قرار داد.

 / 8مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
نتایج نشان داد که کارکرد کنترل رسوبات بیشتری ارزش

فرسایش خاک و با استفاده از روش هزینه فرصت از

اقتصادی را دارا بوده و  25/7درصد از ارزش کل کارکرد

دست رفته ،معادل  111د ر برآورد شده است .لی و

حفاظت خاک را شامل میشود بهطوریکه ارزش کل

همکاران

کارکرد حفاظت خاک برابر  212/52میلیون ریال در سال

حاصلخیزی خاک ،کاهش میزان از دست رفت اراضی و

و ارزش هر هکتار مرتع  12772/5ریال برآورد شده است.

کاهش تجمع رسوبات را با استفاده از روشهای

پیشرفت در تخمی ارزش خاک به دنبال ارائه

قیمتگذاری بازاری مانند هزینه فرصت و هزینه

معادله هانی فرسایش خاک ) (USLEتوسط ویشمایر و

 )5112نقش پوشش گیاهی در حفع

ایازینی ارزشگذاری نمودند .حا یصالحاوغلو و

اسمیت  )1791برای برآورد فرسایش خاک و تخمی

همکاران  )5111نیز ارزش اقتصادی فرسایش خاک را بر

بهتری از هدر رفت عناصر غذایی در اثر فرسایش به

اساس خاک فرسایش یافته و محتوی عناصر غذایی آن و

دست آمد .اولی بار بنت  )1772در امریکا ارزش خاک

با تو ه به قیمت بازاری ای عناصر در شمال شرق ترکیه،

را با استفاده از روش هزینه ایازینی عناصر مغذی خاک

مطالعه کردند .کروز و همکاران  )1711هزینه مستقیم

در اثر رخداد فرسایش با استفاده از قیمت تجاری کودهای

فرسایش خاک را در حوزههای آبخیز ماگات و پانتاباناان

شیمیایی قابل انشی برآورد نمود .در تحقی استوکین

واقع در فیلیپی با روش هزینه ایازی برآورد کردند .به
صورت که با استفاده از روش  MUSLEمیزان

 )1712هم با استفاده از ای روش و با برآورد هزینه هر

ای

ت هدررفت خاک ،ارزش هدررفت مواد آلی و مغذی

فرسایش خاک را برابر  517ت در هکتار در سال و مقدار

خاک مشخص شد .برخی دیار از محققی عیوه بر موارد

کل هزینه فرسایش خاک را معادل  2275پزوتا  1/11د ر

ذکر شده ،ارزش هزینه هدررفت نیترونن و فسفر را نیز

امریکا) محاسبه نمودند.

محاسبه نمودهاند هی  5119 ،و مونتانار  .)5119 ،برتول

بختیاری و همکاران  )5117ارزش اقتصادی

و همکاران  )5119ارزش پتاسیم و برخی دیار مانند

کارکرد حفع و ناهداشت عناصر غذایی در منطقه سبزکوه

سارسینلی و همکاران  )5117هم عیوه بر موارد ذکر

را با استفاده از روش  EPMبرآورد و سپس مقدار

شده ارزش عناصر منیزیم و کلسیم را نیز محاسبه

هدررفت نیترونن ،فسفر و پتاسیم را با استفاده از روش

نالهای هند

ایازینی عناصر غذایی محاسبه نمودند .نتایج

نمودهاند .کومار  )5112با بررسی

هزینه

هزینهای معادل  292د ر در هکتار را برای بران کاهش

مطالعه نشان داد که عملیات حفاظت از خاک در هر

ارزش خاک بر اثر فرسایش به روش هزینه ایازی

هکتار از اراضی ،سا نه  225/17کیلوگر از نیترونن،

برآورد نموده است.

فسفر و پتاسیم ،به ارزش تقریبی  772هزار ریال را

مطالعات آمور و همکاران  )5111هزینه ز
برای حفاظت مواد مغذی خاک را برای

نالهای

گواتما معادل  15تا  21د ر در هکتار در سال با استفاده
از دو روش هزینه ایازی و هزینه ا تنا

شده تخمی

ناهداری و از هدررفت
نموده است .رای

آن در اثر فرسایش لوگیری

 )5111بهمنیور تعیی ارزش خدمات

اکوسیستمی خاک در نو

شرقی ایالت پنسیلوانیا در

امریکا ،هدررفت خاک را با استفاده از مدل  USLEدر

زده است .در مطالعه دیاری نیز بان  )1771رقم  2د ر

محیط  GISمحاسبه و هزینه برداشت رسو

در هکتار را برای ارزش حفاظت از مواد مغذی خاک با

د ر در هکتار در سال برآورد نمودند .گو تی و رای

استفاده از روش هزینه ایازی به دست آورد .در مطالعه

 )5112با برآورد  271کیلوگر هدررفت مواد مغذی

وارد و همکاران  )5117در خلیج بینتونی اندونزی ،ارزش

خاک از سطح حوزه آبخیز چوتاناگپور در هند ،هزینه

عملکرد حفع و ناهداری عناصر غذایی با کاهش

هدررفت مواد مغذی خاک نیترونن ،فسفر و پتاسیم) را

را 157/152
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 129د ر در هکتار برآورد کردند .نور و همکاران )5112

اقتصادی بخشهای دیار خواهد انجامید؛ به عبارت دیار،

کاهش ارزش اقتصادی خاک براثر فرسایش در حوزه

هزینۀ فرسایش خاک گویای اختی

آبخیز لرستان را با استفاده از روش ایازینی مواد غذایی،

بازدهیهای خالص مالی نیا های

بی ارزشهای فعلی
ایازی

کاربری

فرسایش خواهد بود .البته در

کل میزان فرسایش در منطقه با استفاده از روش

اراضی با در ات مختل

 MPSIACبرابر  119211/2ت در سال ،برآورد نمودند.

ای اختی  ،عوامل دیاری مثل انتخا

کاهش ارزش اقتصادی خاک براثر فرسایش در منطقه

مدیریت زراعی و نیز ابعاد فرسایش هم نقشآفرینی

مورد مطالعه با استفاده از روش ایازینی مواد غذایی

میکنند.

محصول زراعی،

برای سه عنصر اصلی )نیترونن ،فسفر ،پتاسیم) محاسبه و

از سوی دیار با اطیق نههاده بهه خهاک ،ههت

هزینه فرسایش مستقیم خاک حوزه آبخیز  212میلیارد

کسب ستاندههای کشاورزی موردنیر ،محاسبۀهزینههها و

ریال برآورد گردید.

قیمتهای بازاری برای انشی کردن نهاده خاک از دست

در برخی دیار از مطالعات ،ارزش اقتصادی

رفته بها نههادهههای مصهنوعی بهرانکننهده یها کودههای

خاک بر اساس میزان کاهش تولید محصو ت مهم

مصنوعی رک اصلی روششناسی در ارزیابی خواهد بهود

منطقه خاص مانند گند  ،و ،ذرت و

که با رویکرد هزینۀ هایازینی ههم معرفهی مهیشهود .در

تابع رگرسیون برآورد گردید .در

صورت تمرکز بر اثهرات فرسهایش بهر روی حاصهلخیزی

ای شیوه از محاسبه ،هزینه برآورد شده در واقع درآمدی

خاک ،برای ا رای آن ،باید میزان کهاهش در محصهو ت

است که تولیدکننده از دست داده است که به هزینه

کشاورزی دارای قیمتهای بهازاری را انهدازهگیهری کهرد؛

شده موسو است قربانی و حسینی،

بنابرای ههر مطالعههای در زمینهه ارزشگهذاری اقتصهادی

استراتژی

در ی

سویا با استفاده از ی

خسارت ا تنا

خههاک ،دربرگیرنههده دو بخههش سههاختاری اسههت :یکههی،

 5112و رودریاز.)5112 ،
پس از بررسی اهمیت ارزش اقتصادی خاک از

کمی سازی کارکردها و خهدمات و دیاهری تهیش بهرای

آن

تقویم ارزش اقتصادی آنهها از طریه محاسهبات مهالی و

کارکردها ،در زیر

ارزشهای پولی .در ای زمینهه ،بایهد ارزش اسهتفادهههای

روشهای تجربی مورد استفاده برای ارزشگذاری

مستقیم و غیرمستقیم را به ارزشهای مبادلهای تبدیل کهرد

اقتصادی خاک ،مزایا و کاستیهای آنها ارائهشده است.

که برای سیاسهتگهذاران ،برنامههریهزان و وامهع محلهی

نقطه نیرات متفاوت و بر اساس کارکردهای مختل
در اکوسیستم ،برای کمی سازی ای

روشهاي برآورد ارزش خاك
برای تخمی ارزش خاک ،اغلب رویکردهای
مبتنی بر اندازهگیری ابعاد تخریب محیطزیست
پیشنهادشدهاند .برای مثال باربیر و فرانسیسکو)1771 ،
استفاده از رویکرد هزینۀ فرصت را برای برآورد ارزش
خاک براثر فرسایش توصیه میکند و آن را معادل با از
دست رفت سودآوری سامانههای کشاورزی در درازمدت
میداند که به عد تشوی

سرمایهگذاری در تولیدات

کشاورزی و هدایت سرمایهها بهسوی فعالیتهای

بهرهبردار ،زبانی آشنا و قابل فهم باشد سعید)1211 ،؛ امها
استفاده از قیمت های بازاری برای کارکردهای اکوسیستمی
دارای دشواریهای زیهادی اسهت؛ زیهرا ایه خهدمات در
بههازار عرضههه نمههیشههوند و ارزشگههذاری آنههها نیههاز بههه
رویکردهای متفاوتی دارد مبرقعی و همکاران.)1211 ،
عیسیزاده و همکاران  )1271انواع روشهای
ارزشگذاری کا های غیر بازاری را به شرح دول 5
ارائه کردهاند .در ای

دول روشهای ردی

مبنا بوده و قابلیت ارزشگذاری پولی را دارند.

اول هزینه

 / 01مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
جدول -2انواع روشهای ارزشگذاری کاالهای غیر بازاری (عیسيزاده و همکاران)1291 ،
.1

تمایل به پرداخت نسبت داده شده یا رهیافت های مبتنی بر هزینه یا مبتنی بر بازار
Damage Cost Avoid Method

الف) روش هزینه اجتناب از خسارت

Household Production

ب) تولیدات خانگی

Replacement Cost Method

ج) روش هزینه جایگزین
د) روش هزینه جانشین

Substitute Cost Method

ه) روش هزینه فرصت

Opportunity Cost Method
Valuation of Human Capital

و) روش هزینه بیماری یا ارزش گذاری سرمایه انسانی

Changes in Productivity Method

ز) روش تغییر در بهره وری

تمایل به پرداخت بیان شده با رهیافت های بازار فرضی

.2

Contingent Valuation Method

الف)روش ارزش گذاری مشروط
 ارزش گذاری مشروط انتخابی

Referendum Contingent Valuation

 ارزش گذاری مشروط انتهاباز

Open-ended Contingent Valuation
Multi- Attribute Valuation

ب) ارزش گذاری ویژگی های چندگانه

Bested Preference: Contingent Analysis

 1مبتنی بر ترجیحات :تحلیل های مشترک
 روش درجه بندی مشروط

Rating Contingent Valuation

 مقایسه زوج ها

Paired Comparison
Choice Based: Choice Modeling

 )2مبتنی بر انتخاب :الگوسازی انتخاب
 رتبه بندی مشروط

Ranking Contingent

 آزمون انتخاب

Choice Experiment

.3

تمایل به پرداخت آشکار شده یا رهیافت های بازار جایگزین
Wage Differential Method

الف) روش دستمزد ناهمگن

Market Price Method

ب) روش قیمت بازار

Hedonic Price Method, or
Property Value Method

ج) روش قیمت گذاری براساس لذت گرایی یا
روش ارزش ملک

Travel Cost Method

د) روش هزینه سفر

Production Function Method

ه)روش بهره وری یا روش تابع تولید
.4

با تو ه به مطالب با روشهای مختلفی که
برای برآورد ارزش خاک استفاده میشود در بیشتر موارد
روشهای هزینه مبنا میباشند .از بی

ای

روشها،

روشهای هزینه ایازینی ،1هزینه فرصت از دست
و هزینه خسارت ا تنا

رفته5

شده 2و هزینه انشی  2از مله

روشهای است که در ارزشگذاری خاک و کارکردهای
آن بیشتر بکار میرود و در زیر تشریح شدهاند:
1

- Replacement Cost Method
-Opprtunity Cost Method
2
- Damage Cost Avoided Metho
3
-Replacement Cost
2

انتقال منافع
روش هزینه جایگزین

منط نهفته در ای روش ،محاسبه هزینهه یه
آسیب خاص و همچنی برآورد آن بها اسهتفاده از هزینهه
معادل یا ایازینی است گرشاسبی و همکهاران.)1275 ،
بهعنوان مثال اگر در نیر باشد خطر فرسایش خهاک را در
مزرعه تخمی یا برآورد شود ،ز است که از دست رفت
مواد مغذی ناشی از فرسایش محاسبهشده و با اسهتفاده از
هزینه معادل یعنی هزینه بازسهازی خهاک و بها تو هه بهه
اقدامات زیر در آن ایازی گردد:
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ال ( برآورد میانای خاک از دست رفته در هر هکتار

ارزش اقتصهادی تولیهد محصهول از دسهت رفتهه در اثهر

برای مناط شاهد

فرسایش خاک در محل مدنیر باشد ،نسبت به بهرآورد و
اندازهگیری تولید محصهو ت در دو گزینهه بها فرسهایش

( برآورد کاهش مواد مغذی قابل بران خاک
ج( ارزشگذاری مواد از دست رفته مغذی خاک در هر

خهاک و بهدون فرسهایش خهاک مقایسهه شهده و سهپس

هکتار با در نیر گرفت هزینه حاصلخیزی ایازی در

تغییرات میزان محصول به دست میآیهد نو و همکهاران،

بازار )عمدتاا کاهش عناصر غذایی اصلی نیترونن ،فسفر و

 .)5111روش محاسبه به ای صورت است کهه مسهاحت

پتاسیم(

اراضی معادل خاک حفع شده در اثر و ود مثی پوشش
مرتعی) از تقسیم حجم خاک حفع شده  ATبهر عمه
خاک ،کل مواد غذایی از

مناسب کشت  dقابل محاسبه است .متوسط سود سا نه

دست رفته خاک به دلیل فرسایش در سال  nا با استفاده

کشت دیم به عنوان هزینه فرصت کاهش میزان از دسهت

از رابطه  ،5برآورد میشود:

رفت اراضی در نیر گرفته شده و برای محاسبه ارزش ای

پس از تعیی

مقدار رسو

Dun S M

))5

ES = ((AT/d)/10000)* BR

)2

در رابطه فوق:
 :Dunمقدار عنصر uاز دست رفته در سال  nا
 :Sمیزان رسو

کارکرد از رابطه  2استفاده میگردد
که در آن:
 ESارزش کارکرد کاهش میزان از دست رفت

خاک

 :Mnدرصد هری

از عناصر مورد نیر در رسو

اراضی

و BRسود خالص سا نه هر هکتار کاربری دیمکاری) در
منطقه است.

میباشد.
مع کل هدررفت مواد غذایی در سال  nا از رابطه 2
برآورد میشود:

کنترل رسو
An DnN DnP DnK

)2
با در نیر گرفت

قیمت کودهای انشی

برای بران

عناصر از دست رفته خاک ،ارزش اقتصادی عناصر با
استفاده از رابطه  2محاسبه میشود

ین

و نی یوآن،

 5111و مو یی.)1211 ،
V  (PNDN PPDP PK

)2

همچنی بهمنیور برآورد ارزش اقتصادی کارکرد
هزینه ساخت هر مترمکعب از ظرفیت ای سد بهه عنهوان
هزینه فرصت ای کارکرد منیور میتواند گردد
هزینه خسارت اجتناب شده
در ای

روش ،هزینههای اعمالشده برای

لوگیری از زیانها در نبود خدمات تنییمی اکوسیستم
به کار میرود .ای روش متکی بر ای فرضیه است که

در رابطه با :
 ،PN, PP, PKبه ترتیب قیمت کودهای انشی برای
عناصر پتاسیم ،فسفر و نیترونن و  Vارزش اقتصادی کل
عناصر میباشد بیشاپ.)1777 ،

هزینههای ا تنا

از خطر و آسیب ،اندازهای مساوی با

ارزش اکوسیستم دارند گرشاسبی و همکاران.)1275 ،
روش هزینه خسارت ا تنا

شده با لوگیری از خطر

مثیا سیل) از ارزش محصول محافیتشده استفاده
میکند و یا از هزینه اقدا صورت گرفته بهمنیور ا تنا

هزینه فرصت از دست رفته
در ای روش هزینه ی

و کاهش رسهو گهذاری در سهد مخزنهی،

خطر خهاص از طریه

مقدار تولید از دست رفته که با قیمتههای بهازار مقایسهه
میشود ،برآورد میگردد .به عنوان مثال ،اگر هد

برآورد

از آسیبها ،به عنوان معیاری از سودهای ارائهشده
بهوسیله ی

اکوسیستم بهره میبرد .به عنوان مثال ،اگر

اراضی زراعی مجاور مسیلها با عملیات حفاظتی سازهای
یا بیولونیکی در برابر سیی

حفاظت شود ،سودهای

 / 02مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
حاصل از محافیت در برابر سیی
آسیبهای ا تنا

را میتوان از طری

شده ) لوگیری شده) برآورد کرد.

ای روش معمو ا بها عنهوان روش هزینهه سهفر
) ،(TCMبه عنوان ابهزاری مناسهب ههت ارزشگهذاری
اقتصادی مکانهای تفر ی محسهو

مهیشهود ههانلی و

اسپاش .)1772 ،ای روش که نمونهای از روشهای بهازار
میشود ،از قیمتهای واقعی بازار بهرای

قیمت گذاری ویژگی های غیر بازاری محیط زیست ،استفاده
میکند وزیری دفتری )5111 ،و اغلب بهه عنهوان روشهی
غیرمسههتقیم بههرای بههرآورد منههافع تفر ههی حاصههل از
گردشااههایی مانند سواحل ،مکانهای تاریخی و طبیعی و
دیار مکان های تفر ی بکهار مهیرود چه و همکهاران،
.)5112

تقویم ارزش اقتصادی آنها میباشد .در ای

مبادلهای تبدیل میشود؛ اما استفاده از قیمتهای بازاری
برای کارکردهای اکوسیستمی دارای دشواریهای زیادی
است زیرا ای

خدمات در بازار عرضه نمیشوند و

ارزشگذاری آنها نیاز به رویکردهای متفاوتی دارد .با
اطیق نهاده به خاک ،هت کسب ستاندههای کشاورزی
موردنیر ،محاسبۀ هزینهها و قیمتهای بازاری برای
انشی
مصنوعی

کردن نهاده خاک از دست رفته با نهادههای
برانکننده یا کودهای مصنوعی رک

اصلی

روش شناسی در ارزیابی خواهد بود.
حال

حاضر

ارزشگذاری

اقتصادی

محیطزیست و منابع خاکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی

نتایج ای پژوهش نشان میدهد ارزشگذاری
کا ها و خدمات ناملموس محیط-های طبیعی امروزه از
اهمیت فزایندهای برخوردار شده و ابعاد محلی ،ملی و
بی المللی آن در بح های مربوط به تخریب منابع طبیعی
بهطور اعم و خاک بهطور اخص ،ایااه ویژهای یافته
است .برای ساماندهی رویههای تصمیمگیری در مورد
استفاده از منابع تحت اختیار ،هم باید هزینهها و فایدههای
قابل کمی سازی کا ها و خدمات مبادلهای را به پول
تقویم کرد و هم هزینهها و فایدههای غیر بازاری و
نامحسوسی که تاکنون ارزش آنها فقط از حی

مصرفی

مورد تو ه بوده ،در محاسبات اقتصادی مربوط گنجانده
شود.
خاک وظیفه انجا

صورت،

ارزش استفادههای مستقیم و غیرمستقیم به ارزشهای

در

نتیجهگیري

کارکردهای زیادی در

محیطزیست دارد که برای زندگی انسان ضروری است.
ای

در زمینه ارزشگذاری اقتصادی خاک ،دربرگیرنده دو
بخش ساختاری شامل کمیسازی کارکردها و خدمات و

هزینه جانشین

انشی محسو

تو ه کافی و ز به آن نشده است .هر گونه مطالعهای

کارکردها عیوه بر ارائه مواد غذایی ،زیستتوده و

مواد خا و خدماتی مانند نقش زیستااه و پایااه ننی،
ذخیره آ  ،عملکردهای ا تماعی و فرهنای را هم انجا
میدهد که ارزش اقتصادی قابل تو هی نیز دارد ولی

مفهومی فوق »

تشکیلدهنده آن در قالب دو چهارچو
چهارچو

خدمات اکوسیستم و چهارچو

ارزش

اقتصادی کل« انجا میگیرد و در ای راستا مجموعهای از
روشها برای برآورد منافع اقتصادی ناشی از خدمات
زیستبو و هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب
زیستبو ابداعشدهاند که در بیشتر موارد روشهای هزینه
مبنا میباشند و شامل برآورد هزینه ایازینی ،1هزینه
فرصت از دست رفته 5و هزینه خسارت ا تنا

شده 2و

هزینه انشی است.
بررسی نحوه ا رای ای روشها و ملزمات آن
مانند مقادیر عناصر مغذی خاک ،کاربری اراضی و
عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری نشان میدهد که کلیه
ای

ملزومات در کشور در دسترس بوده و ا رای ای

روشها امکانپذیر است .ویژگی اصلی ای روشها ای
است که مزایای ملموستر و واضحتر و اهمیت بنیادی و
نارانیهای غیرقابل برگشت از کا های زیستمحیطی را
1

-Replacement Cost Method
2
-Opprtunity Cost Method
3Damage Cost Avoided Metho
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نشان میدهد .مشکل اصلی در استفاده از روشها

قیمتگذاری ،هرگز در ایی محاسبه نمیشود .ای مسئله

ارزشگذاری خاک برآورد ارزش برای مزایای غیرمستقیم

منابع طبیعی میشود

در محاسبات اقتصادی منجر به اتی

ریان تنها در خصوص فعالیتهای

و غیر بازاری است .لذا باید در استفاده از سیستم

که متأسفانه ای

اندازهگیری به عنوان مثال ارزش پولی در ارزیابی

بخش کشاورزی صادق است .در میان فعالیتهای بخش

محیطزیست باید احتیاط شود .چرا که تنها آن قسمت از

کشاورزی زیر بخشهایی که با منابع طبیعی تجدیدشدنی

درآمدها که توسط سرمایه و نیروی کار به دست میآید

نییر نال ،مرتع ،ذخایر آبی و خاک موا ه هستند بیشتر

مورد تو ه قرار میگیرد .در حالی که درآمدهای حاصله

از سایر فعالیتها از چنی مسئلهای در حسا های ملی

از منابعی که به رایاان بکار گرفته میشود به دلیل عد

لطمه میخورند.
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چکیده
همگام با طرح ایده توسعه پایدار ،مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مورد توجه قرار گرفته است .بررسی چالش
ها و مسائل حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران شامل کمبود ماده آلی و عناصر غذایی در خاک ،عدم تعادل تغذیهای
گیاه ،کارایی کم استفاده از کودهای شیمیایی ،وجود تنشهای محیطی و انتقال ناقص دانش به بهرهبرداران پیچیدگی و چند
بعدی بودن توصیه کودی را در سطح مزارع مشخص می نماید .مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در کشور مسیر
تکاملی بهسوی جامعنگری را در دورهی اول حرکت بهسوی تلفیق با کاربرد انواع کودهای شیمیایی و آلی در قالب یک برنامه
واحد مدیریتی طی نموده است .با این حال در توسعه مدیریت تلفیقی ضروری است چارچوبی تدوین گردد که کلیه عوامل
دخیل را بهصورت یکپارچه و در یک بسته مدیریتی شامل شود .اجزای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه شامل
رقم گیاهی ،کو دهای شیمیایی ،آلی و زیستی ،سیستم زراعی ،شرایط اقلیمی ،ویژگی خاکی و شرایط اقتصادی و اجتماعی مورد
تأکید هست .در این مقاله سه گام شامل  )1مشارکت کلیۀ ذینفعان در فرآیند طراحی ،اولویتبندی ،اجرا و نظارت)2 ،
تطبیق مقدار ،زمان و روش مصرف توأم کودهای شیمیایی ،آلی و زیستی با نیازهای غذایی ارقام مختلف گیاهی در سیستم
زراعی مستقر مورد نظر با توجه به تنشهای محیطی و  )3انتشار دانش و فناوری تلفیقی در ایستگاهها یا پایگاههای الگویی با
مشارکت مروجین مسئول و کشاورزان داوطلب به منظور حصول دستاورد و اثربخشی در منطقه مورد نظر برای مدیریت تلفیقی
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران ارائهشده است.

واژههای کلیدی :چالشهای حاصلخیزی خاک ،رویکرد مشارکتی ،مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه

 -1آدرس نویسنده مسئول :موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
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و زیستی بهمنظور رسیدن به تولید پایدار در کشاورزی

مقدمه
تأمین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد همواره

مورد توجه قرار گرفته است (روسوس و همکاران8113 ،؛

یکی از چالشهای اساسی است که در اهداف توسعه پایدار

الشیخا .)8116 ،برای نیل به اهداف پایداری ،رویکردهای

در مقیاس جهانی گنجاندهشده است .با افزایش جمعیت و

مدیریت حاصلخیزی خاک از جنبه صرفاً شیمیایی و

تغییر سبک زندگی در اکثر نقاط دنیا تقاضا برای غذا و فیبر

جایگزینی عناصر غذایی به مدیریت تلفیقی و جامع تغییر

افزایش مییابد .درحالیکه امکان توسعه اراضی کشاورزی

یافته است .رویکردهای حاصلخیزی خاک در طول 811

قابلکشت محدود هست .سطح زیر کشت محصوالت

سال گذشته به سه دوره مهم در سطح جهانی تقسیمشده

کشاورزی ایران از سال  1431تا  1431از  6/8میلیون هکتار

است )1 :دوره آلی :در این دوره برای ارتقاء حاصلخیزی

به دو برابر افزایشیافته در حالی که در مقطع زمانی 1431

خاک بیشترین تکیه بر مصرف مواد آلی بوده است )8 .دوره

تا  1431این میزان ثابت مانده است .عدم تغییر قابل توجه

معدنی :در این دوره بهموازات صنعتی شدن ،حاصلخیزی

در افزایش سطح زیر کشت به دلیل محدودیت آب ،شور

خاک بیشتر از طریق مصرف کودهای شیمیایی بهبودیافته

شدن خاک ،تبدیل اراضی و فرسایش ،افزایش تولید در

است )4 .دوره تلفیقی :این دوره با بروز مسائل

واحد سطح و توسعه کشاورزی فشرده( 1کشاورزی متراکم)

زیستمحیطی مصرف نامناسب کودهای شیمیایی با تأکید

را اجتنابناپذیر مینماید (باللی و همکاران .)1434b ،از

بر مصرف توأمان کودهای شیمیایی و آلی آغاز شد .در این

این رو فشار بر منابع خاک و آب در آینده افزایشیافته و

راستا رویکردهای کلنگر و مشارکتی در مدیریت

نیازمند تغییر راهبردها و رویکردها آتی هست؛ اما چگونه؟

حاصلخیزی خاک همگام با مطرح شدن توسعه پایدار مورد

در این راستا در برنامه پایداری تولید محصول ،پایداری

توجه قرار گرفته است (باللی و همکاران .)1433 ،اثرات

حاصلخیزی خاک از جمله ارکان اصلی هست .تا سالهای

ناشی از تغییرات زیستمحیطی و فعالیتهای انسانی،

متمادی استفاده از کودهای شیمیایی برای حفظ حاصلخیزی

خطرات بالقوه برای حفظ کیفیت خاک میباشند .با ارتقای

خاک از ارکان اصلی مدیریت حاصلخیزی خاک به شمار

دانش فنی موجود در جهت استفاده کارآمد از کودهای آلی،

میرفت .در دو دهه اخیر با بروز مسائل زیستمحیطی،

ماندگاری طوالنیمدت کودهای زیستی و درک بهتر از

توجه بیشتر به جنبههای فیزیکی و زیستی حاصلخیزی

همزیستی گیاهان با ریز جانداران در کسب مواد مغذی و

خاک در کنار جنبه شیمیایی آن افزایشیافته است .وابستگی

تنظیم روابط خاک-میکروب ،در آینده یک سیستم تولید

بیش از حد به نهادههای شیمیایی در کشاورزی رایج ،اصول

یکپارچه با کارآمدی بیشتر میتواند تکامل یابد؛ بنابراین

کشاورزی پایدار را در معرض تهدید قرار داده است

برای ایجاد یک الگو و سیستم جامع مدیریت تلفیقی

(نصیری محالتی و همکاران .)1431 ،در این میان ،مصرف

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مبتنی بر شاخصهای

درازمدت و فراوان کودهای شیمیایی رایج ،عالوه بر افزایش

کیفیت خاک ،تالشهای بسیاری الزم است (سیواستاوا،

آلودگی و صدمات زیستمحیطی میتواند عواقبی همچون

 .)8181در بسط دوره یا رویکرد سوم تالشهای جهانی

برهمخوردن تعادل اسیدیته ،تجمع عناصر سنگین در خاک،

فراوانی انجامشده که با لحاظ آنها دوره جدید حاصلخیزی

کاهش حاللیت عناصر ریزمغذی و تخریب ساختمان خاک

خاک و تغذیه گیاه بایستی در ایران تبیین گردد.

را در پی داشته باشد (خان و همکاران.)8118 ،

کود دهی از اجزای اصلی مدیریت حاصلخیزی

براین اساس ،مدیریت بهینه مصرف کودهای

خاک بوده و در کاهش خأل عملکرد پتانسیل و واقعی

شیمیایی ،تلفیق و یا جایگزینی آنها با انواع کودهای آلی

محصوالت کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی اهمیت

- Intensive agriculture
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نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 01 / 0010 / 0
زیادی دارد .بهعنوان مثال در ایجاد خأل  11درصدی

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه متناسب با شرایط کشور،

عملکرد در کشت گندم دیم پرمحصول گلستان ،سهم عدم

ابعاد آن و الزامات اجرای موفق آن هست.

مدیریت بهینه نیتروژن ،پتاسیم و عدم مصرف کود دامی بین
 11تا  11درصد و در کشت گندم آبی عدم مصرف بهینه
نیتروژن  81درصد برآورد گردید (حجارپور و همکاران،
 .)1436جمعبندی  31هزار آزمایش طی سه دهه گذشته
توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) بیانگر آن
است که بیش از  11درصد افزایش تولیدات کشاورزی
مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده است (حمداهلل،
 .)8111در آزمایشهای بلندمدت نقش مصرف کودهای
نیتروژنی و فسفری در دستیابی بهعملکرد مطلوب گندم به-
طور متوسط بین  31تا  63درصد گزارش شده است
(استوارت و همکاران .)8111 ،در ایران مدیریت بهینه
کودی بین  11تا  13درصد در افزایش عملکرد محصوالت
مختلف نسبت به مدیریت کوددهی زارعین مؤثر بوده است
(باللی و همکاران.)1434a ،
در تحقق دوره مدیریت تلفیقی ،بهترین اصول
مدیریت کوددهی جهانی با اصول زراعی ،فراهمکننده
شرایط بهینه که تأمینکننده اهداف مدیریت زراعی هست،
هماهنگ شده است .چهار هدف بهرهوری ،سودآوری،
پایداری نظام زراعی و سالمت محیطزیست ،بهطور توأمان
برای کلیه نظامهای زراعی در نظر گرفتهشده تا چهار رکن
منبع تغذیهای ،میزان ،زمان و مکان درست با بهترین اصول
مدیریت زراعی تلفیق گردد (ویت.)8114 ،
مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران
از سال  1443با تمرکز بر توسعه مصرف کودهای شیمیایی
آغاز و در دهههای اخیر با گامهای مؤثری در پیشرفت
آزمون خاک و بهکارگیری کودهای آلی و زیستی ادامه داشته
است؛ اما در حال حاضر با مسائل متعدد خاکی ،اقلیمی،
فنآوری و مدیریتی روبهرو است که مواجهه با آنها نیازمند
تغییر در الگووارهها (پارادیمها) و راهبردها به سمت جامع-
نگری است .این مقاله ضمن اشاره به برخی از چالشهای
اساسی در این حوزه به دنبال چارچوب مدیریت تلفیقی
)- Agro-Ecological Zone (AEZ
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چالشها و مسائل حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
اغلب خاکهای کشاورزی ایران دچار کمبود یک
و یا چند عنصر غذایی میباشند .تحلیل مقدار کربن آلی در
 84311نمونه خاک از اراضی تحت کشت ایران نشان می-
دهد که در  61/6درصد نمونهها ،میزان کربن آلی خاک کمتر
از یک درصد بوده و در محدوده کم تا خیلی کم قرار دارد.
از طرف دیگر بررسی تغییرات کربن آلی خاکها در بازه-
های زمانی مختلف در منطقه دزفول در جنوب ایران و در
ناحیه خزری شمال ایران بیانگر روند کاهشی مقدار کربن
آلی خاکها است .اقلیم خشک و نیمهخشک سبب شده
است که بهجز شمال و برخی مناطق غربی کشور استعداد
کافی برای انباشت ماده آلی وجود نداشته باشد .بررسیها
نشان داده همبستگی کامالً معنیداری ( )r =1/31بین میزان
بارندگی و متوسط کربن آلی در مناطق زراعی زیستگاهی
ایران 1وجود دارد (باللی و غفارینژاد .)1438 ،جوان بودن
خاکها ،کیفیت نامناسب خاک از جمله شوری و قلیائیت
باال ،کمبود بنیه غذایی و حاصلخیزی کم خاکها و عوامل
مدیریتی چون تغییر کاربری اراضی ،مدیریت نامناسب
خاکورزی و عدم حفظ بقایای گیاهی نیز در کمبود مواد
آلی خاکهای ایران تأثیرگذار است (مشیری و همکاران،
 .)8113از دیدگاه حاصلخیزی بیولوژیکی به دلیل کمبود
ماده آلی در خاکهای ایران و هتروتروف بودن بیشتر
باکتریهای خاکزی فعالیت زیستی این خاکها کم است.
در مقایسه با سایر نقاط کشور جمعیت و فعالیت
میکروارگانیسمها در خاکهای ناحیه خزری به دلیل شرایط
مرطوب و نیمه مرطوب بیشتر است؛ اما در خاکهای مناطق
خشک نسبت به مناطق مرطوب به دلیل رطوبت و ماده آلی
کم ،جمعیت باکتریها و قارچها بسیار کمتر است (باللی و
غفاری نژاد .)1438 ،از دیدگاه حاصلخیزی شیمیایی بهطور
متوسط کمبود فسفر در  38/3درصد ،کمبود پتاسیم در 88/6
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درصد (باللی و غفارینژاد ،)1438 ،کمبود آهن در 33

کوددهی و مدیریت زراعی ضروری است (بالیگار و

درصد ،کمبود روی در  13/6درصد ،کمبود منگنز در 18/3

فاجریه.)8111 ،

درصد و کمبود مس در  16/1درصد (باللی و همکاران،
 )1434aاز خاکهای کشاورزی ایران قابلمشاهده است.

تنشهای محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی و
عوامل مدیریتی یکی دیگر از چالشهای مدیریت

عدم تعادل تغذیهای گیاهان زراعی و باغی از

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه است .در سالهای اخیر

عوامل مهم در کاهش عملکرد و کیفیت محصوالت است.

تحقیقات متعددی در زمینه مقاومسازی گیاهان زراعی و

بررسیها در محصوالت زراعی شامل چغندرقند

باغی از طریق تغذیه متعادل با عناصر غذایی و متمایز

(کالرستاقی و سجادی1431 ،؛ دریاشناس و رضایی)1483 ،

ساختن نقش پتاسیم و روی در کاهش تنشهای محیطی

گندم و ذرت (مستشاری )1434 ،و محصوالت باغی شامل

بهخصوص شوری ،خشکی و سرما در کشور صورت گرفته

سیب (اسماعیلی و همکاران ،)1433 ،انگور (گودرزی و

است .نگاهی به تحقیقات دو دهه گذشته در این زمینه

حسینی فرهی1483 ،؛ مستشاری و همکاران ،)8118 ،انار

اهمیت نقش تغذیه متعادل و تغییر نیاز غذایی گیاهان در

(دریاشناس و دهقانی ،)1481 ،پرتقال (رستگار و تدین،

شرایط تنش محیطی واضحتر میگردد (بصیرت .)1433

1481؛ بصیرت و همکاران ،)1433 ،زیتون (مستشاری و

بررسیها نشان میدهد که اثر تنشهای غیرزنده شامل

همکاران )1431،و خیار گلخانهای (زارع مهرجردی،

شوری ،خشکی ،سرمازدگی ،سمیت عناصر غذایی

 )1431نشانگر کمبود یک یا چند عنصر غذایی است.

(بصیرت )1433 ،و تنشهای زنده مانند زوال مرکبات

کارایی کم در استفاده از کودها یکی از چالشهای

(حسینی و همکاران ،)1436 ،جاروک لیموترش،

اساسی در ایران است .در گزارشی که توسط سازمان غذا و

سرخشکیدگی خرما در کاهش عملکرد در سالهای اخیر

کشاورزی ملل متحد منتشر گردیده است میزان کارایی

رو به گسترش است.

زراعی استفاده از کود (کیلوگرم افزایش محصول به ازای

ناکارآمدی نظام کود در کشور (زنجیره برآورد،

کیلوگرم کود مصرفی) برای کل تولیدات کشاورزی بین 3/8

تأمین ،توزیع ،توصیه و مصرف) سبب شده است تا مصرف

تا ( 13/8کیلوگرم /کیلوگرم) در فاصله سالهای -1481

کودها برای تأمین نیاز غذایی گیاهان و غلبه بر کمبود عناصر

 1468برآورد شده است (فائو .)8111 ،در فاصله سالهای

غذایی و عدم تعادل آنها در خاک و گیاه کافی نباشد .در

 1438-1488کارایی زراعی نیتروژن در تولید غالت از

سال  8118متوسط جهانی مصرف کود برحسب عنصر

 11/6تا  48/3متغیر بوده است .در اکثر سالها در این بازه

غذایی اصلی (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم)  148کیلوگرم در

زمانی ( 6سال از  3سال) میزان کارایی زراعی کمتر از 81

هکتار است درحالیکه این رقم در ایران  66کیلوگرم در

کیلوگرم بر کیلوگرم است .در ایران متوسط بهرهوری جزئی

هکتار گزارششده است .این میزان از بسیاری از کشورهای

نیتروژن (کیلوگرم محصول تولیدی به ازای کیلوگرم

همسایه ایران در خاورمیانه و کشورهای پیشرفته اروپایی و

نیتروژن مصرفی) در غالت برابر با  43کیلوگرم بر کیلوگرم

کمتر است (جدول  .)1مقایسه دادههای مصرف کود نسبت

است که این میزان از متوسط جهانی ( 33کیلوگرم بر

به تولید محصوالت در بین کشورها در جدول ( )1نشان

کیلوگرم) کمتر است (مشیری و موسوی .)1433 ،برای

میدهد که در اکثر موارد با افزایش مصرف کودها ،میزان

بهبود کارایی استفاده از عناصر غذایی توجه به توانایی ارقام

کل تولید محصوالت زراعی و باغی در واحد سطح افزایش

در جذب عناصر ،ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک،

مییابد ( .)r =1/3متشرعزاده و همکاران ( )8113روند

فعالیتهای زیستی خاک ،تنشهای محیطی ،مدیریت

کوددهی در ایران را با کشورهای آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،ترکیه
و آمریکا در فاصله سالهای  1381تا  8118مقایسه کرده و

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 00 / 0010 / 0
نشان دادند که بیشترین میزان مصرف کود مربوط به آلمان

پایداری حاصلخیزی خاک در آینده محسوب شود .مشیری

و فرانسه ( 881کیلوگرم در هکتار) بوده و کمترین مقدار

و زاهدی فرد ( )1438بیالن منفی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم

مربوط به ایران ( 66کیلوگرم در هکتار) است .مقدار

را به ترتیب به میزان  43/1 ،136/6و  113/8هزار تن در

کودهای برآورد شده برای تأمین عناصر غذایی اصلی از

سال برای خاکهای کشاورزی ایران برآورد کردهاند .در

سال  1483تا  1438بین چهار تا پنج میلیون تن در نوسان

صورت مصرف عناصر غذایی معادل با میزان برآورد شده،

بوده است .در طول این سالها در اکثر موارد تا نصف مقدار

میتوان انتظار داشت که خطر کاهش حاصلخیزی خاک از

کودهای برآورد شده توزیع و مصرفشده است (شکل .)1

طریق تخلیه عناصر غذایی تا حد زیادی برطرف شود (شکل

این امر منجر به بیالن منفی عناصر غذایی در خاک گردیده

 8ب).

(شکل  8الف) که میتواند بهعنوان یک تهدید اساسی در
جدول  -1مقایسه میزان مصرف عناصر غذائی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در کشورهای مختلف در سال ( 8112کیلوگرم در هکتار)
کشور

استرالیا
بلژیک
چین
مصر
فرانسه
آلمان
هند
ایتالیا
ایران
ژاپن
پاکستان
کره جنوبی
آفریقای جنوبی
اسپانیا
ترکیه
انگلستان
آمریکا
جهان

سطح زیر کشت

تولید در واحد سطح

(میلیون هکتار)

(تن در هکتار)

03/9
3/9
302/7
0/0
39/3
33/9
399/0
9/2
39/2
0/0
03/0
3/9
32/0
39/0
20/2
9/3
393/0
3030/0

2/7
30/9
30/2
22/3
9/9
7/3
7/3
2/7
0/2
9/2
0/9
30/0
0/3
0/2
0/9
9/2
0/2
9/9

مرجع( :بانک دادههای  IFAو )2323 ،FAO

مصرف عناصر غذایی
نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()N

()P2O5

()K2O

03
232
372
022
332
330
330
92
20
00
330
392
03
90
97
373
73
72

03
22
09
20
22
37
03
30
9
79
07
09
23
27
22
03
20
02

9
99
99
00
20
00
39
32
2
93
2
392
33
20
2
00
29
22

جمع

03
032
029
032
320
390
393
92
99
223
300
070
93
332
90
202
323
302
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شکل  -1مقایسه برآورد و مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصوالت زراعی و باغی در ایران ()1832-1821

(ب)

(الف)

شکل  –8بیالن عناصر غذایی در خاک های کشاورزی ایران( .الف) بر اساس آمار مصرف کودها و (ب) بر اساس آمار برآورد کودهای
موردنیاز

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در تالش

این راستا مطالعات جهانی بهویژه در هند نشان داده است

هستند تا با انتقال دانش و نوآوری از طریق اجرای پایلوت

که پایلوتها در میانه راه تحقیق برای توسعه بوده و بایستی

در مزارع و باغات کشاورزان خأل عملکرد را کاهش و

سه تا پنج سال ادامه یابند تا با تغییر نگرش بهرهبرداران

متوسط تولید را در سطح کالن افزایش دهند .مسیر تحقیق

انگیزه انجام توصیهها را در سطح وسیع پیدا نمایند .تحلیل

از اقدام برای کشف نوآوری در آزمایشگاه و پالتهای

پایلوتهای کشور نشان داد که علیرغم نتایج مثبت مالحظه

آزمایشی تا انجام پایلوت در مزارع بهرهبرداران که بیانگر

شده متأسفانه عمدتاً یکساله بوده و به تغییر نگرش بهره-

اثربخشی تحقیقات در سطح کوچک است شروعشده اما

برداران منجر نمیشود که بایستی مشارکت کلیۀ ذینفعان

برای توسعه در سطح وسیع الزامات دیگری را میطلبد که

در مراحل طراحی ،اجرا و پایش سرلوحه برنامههای آتی

به تعمیم عرضی و طولی 1نیازمند است تا مجموعه عوامل

قرار گیرد (صفاری و همکاران.)1438 ،

زنجیره ارزش 8فراهمشده و تغییر تولید را تسهیل نماید .در

- Out and Up Scaling

1

- Value chain

2

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 02 / 0010 / 0
تغییر رویکردهای جهانی مدیریت حاصلخیزی خاک و

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ،مدیریت دقیق ذخایر

تغذیه گیاه به مدیریت تلفیقی

عناصر غذایی و چرخه عناصر غذایی بهگونهای است که به

در مقیاس جهانی در طول  11سال گذشته

تولید پایدار و سودده منجر شود .در این مدیریت جنبههای

تغییرات زیادی در مبانی و عملیات مدیریت تلفیقی

مهم ترکیب پیچیده خاک ازجمله نگهداشت کربن آلی

حاصلخیزی خاک اتفاق افتاده است .در دهه  1361و 1331

خاک ،ساختمان خاک و زندهبودن خاک در نظر گرفته می-

میالدی نیروی محرکه پژوهش و توسعه مدیریت

شود (هیلهورست و تولمین .)8111 ،لذا مدیریت تلفیقی

حاصلخیزی خاک بر پایه انقالب سبز در آسیا و آمریکای

حاصلخیزی خاک عالوه بر مدیریت منابع عناصر غذایی

جنوبی و با تأکید بر کاربرد نهادههای بیرونی عمدتاً شیمیایی

(کودها) به سایر جنبههای مهم خصوصیات خاک مانند

همراه با استفاده از آهک در خاکهای اسیدی و آبیاری

حفظ مقدار مواد آلی ،ساختار فیزیکی خاک ،رطوبت و تنوع

مزارع استوار بود .در دهه  1381میالدی گرایش به استفاده

زیستی میکروبی توجه میکند؛ بنابراین ،در مدیریت تلفیقی

از نهادههای آلی افزایش یافت اما به دلیل کمبود منابع آلی

حاصلخیزی خاک شاخصهای کیفیت و سالمت خاک با

و محدودیتهای اقتصادی پیشرفت چندانی نداشت .در

در نظر گرفتن مدیریتهای کمهزینه از جمله مدیریت

دهه  1331کاربرد توأم کودهای شیمیایی و آلی مطرح شد

بیولوژیکی خاک اهمیت بسیاری دارد (سیواستاوا و

و پس از آن مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک بهصورت

همکاران8111 ،؛ سیواستاوا و همکاران .)8113 ،بهعنوان

یک مدیریت جامع با در نظر گرفتن تمام جنبهها و عوامل

مثال کود نیتروژن یکی از پرمصرفترین کودها در مزارع

مؤثر در فرآیند تخریب خاک شامل جنبههای فیزیکی،

است که بهصورت شیمیایی ،آلی و زیستی استفاده میگردد.

شیمیایی ،بیولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاستگذاری و

هر چند استفاده از کودهای معدنی ظاهراً سریعترین راه

پیامدهای آن معرفی گردید .بهگونهای که سازمان غذا و

برای تأمین حاصلخیزی خاک به شمار میرود ،ولی هزینه-

کشاورزی ملل متحد ( )FAOروش مدیریت تلفیقی تغذیه

های زیاد مصرف کود همراه با آلودگی و تخریب

گیاه با منابع و نهادههای تجدیدپذیر شامل مصرف تلفیقی

محیطزیست و منابع آبوخاک ،نگرانکننده است؛ بنابراین

کودهای شیمیایی و آلی را برای بهبود حاصلخیزی خاک در

یکی از راههای بهبود کارآیی مصرف کودهای نیتروژنه و

راستای توسعه کشاورزی پایدار پیشنهاد داده است (فائو،

کاهش تلفات آن ،مصرف همزمان کودهای آلی و زیستی

 .)8116در حال حاضر بیشتر کارهای تحقیقاتی در راستای

با کودهای شیمیایی است .با اجرای صحیح مدیریت

کاربرد توأم کودهای شیمیایی و منابع آلی در شرایطی است

تلفیقی ،پایداری حاصلخیزی خاک از طریق تمرکز بر

که سازگار با شرایط محلی بوده و بتواند بهعملکردهای

کارایی استفاده از عناصر غذایی ،کاهش تلفات عناصر

مطلوب مورد انتظار و افزایش کارایی استفاده از عناصر

غذایی با استفاده از فنون مناسب حفاظت خاک و بهبود

غذایی دست یابد (موگو و همکاران.)8113 ،

حاصلخیزی خاک در سطح مزارع بهدست میآید

تعریفهای متفاوتی برای مدیریت تلفیقی

(فیرهرست .)8118 ،در تعریف مرکز بینالمللی توسعه

حاصلخیزی خاک  (ISFM)1و مدیریت تلفیقی تغذیه

کاربرد کودهای شیمیایی ،3مدیریت تلفیقی حاصلخیزی

گیاه) 8(INMبسته به نوع و ابعاد مسائل و میزان جامعنگری

خاک بهصورت یک بسته مدیریتی شامل استفاده توأم از

در حل مشکالت ذکر شده است .در تعریف موسسه

اصالحگرهای خاک ،مواد آلی و کودهای شیمیایی با هدف

بینالمللی توسعه و محیطزیست ،4مدیریت تلفیقی

بازسازی ذخیره عناصر غذایی و بهبود کارایی و بهصرفه

- Integrated Soil FertilityManagement
- Integrated Nutrient Management

1
2

3

-International Institute for Environment and
)Development (IIED
4
)- International Fertilizer Development Center (IFDC
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نمودن کاربرد نهادههای بیرونی تعریفشده است (آی اف

و تأمین بخشی از عناصر غذایی موردنیاز گیاهان مطالعات

دی سی .)8118 ،مرکز بینالمللی تحقیقات مناطق

پراکندهای در جهت مدیریت کاربرد کودهای آلی بهویژه در

گرمسیری مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک را محدوده

زمینه مقدار مناسب کاربرد آنها صورت گرفته است که

کاملی از محرکها و پیامدهای تخریب خاک شامل عوامل

متناسب با دورهی اول حرکت بهسوی تلفیق یعنی مصرف

بیولوژیکی ،فیزیکی ،شیمیایی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی

توأمان کودهای شیمیایی و آلی است .از طرف دیگر توجه

و سیاستی میداند ( .)8111 ،TSBF-CIATدر این تعریف

بهسالمت خاک به مفهوم ظرفیت آن برای حفظ یک

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک مجموعه اقداماتی است

اکوسیستم با تنوع زیستی با عملکرد باال و تعیین شاخص-

که الزاماً شامل استفاده از کودهای شیمیایی ،نهادههای آلی

های چند بعدی (فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی) در

و ژرمپالسمهای بهبودیافته در ترکیب با دانش سازگاری

ارزیابی سالمت خاک در یک نگاه جامع به مدیریت

این عملیات با شرایط محلی ،با هدف افزایش کارایی زراعی

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ضروری است (کاردوسو و

عناصر غذایی و ارتقای تولید محصول است (وانالو و

همکاران.)8114 ،

همکاران .(8111،بهعالوه آنها معتقدند برای دستیابی به
یک مدیریت جامع و فراگیر الزم است شرایط اقتصادی،
اجتماعی و بیوفیزیکی محلی نیز در این تعریف گنجانده
شود (وانالو و همکاران .)8111 ،بر اساس تعاریف ذکرشده
ابعاد مختلفی بیانشده است که بایستی برای هر منطقه بومی
شود؛ بنابراین در ایران نیز نیازمند چارچوببندی خاص
خود است.

کمبود کربن آلی در خاکهای ایران بهعنوان عامل
اصلی و کلیدی در ناپایداری حاصلخیزی خاک معرفیشده
است (مشیری و همکاران .)8113 ،لذا در انتخاب مدیریت
بهینه حاصلخیزی خاک ،حفظ و افزایش کربن آلی خاک از
اهمیت ویژهای برخوردار است .جمعبندی پژوهشها
نشانگر آن است که کاربرد کودهای آلی میتواند به افزایش
کربن آلی خاکها منجر شود .تداوم در مصرف کودهای آلی

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران

به نتایج بهتری میانجامد بهگونهای که مصرف هرساله آنها

تعدد چالشها و مسائل حاصلخیزی خاک و

(با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و زیستمحیطی) سبب

تغذیه گیاه شامل ابعاد و ویژگیهای خاک ،اقلیم ،مدیریت

افزایش دو برابری کربن آلی خاکها گردیده است (مشیری

و تفاوت در شرایط محلی بهویژه رفتار اجتماعی و اقتصادی

و سماوات .)1436 ،کاربرد کود سبز (رامرودی و همکاران،

در پهنه وسیع کشاورزی ،چندبعدی بودن و پیچیدگی را

1483؛ نصری و همکاران )8113 ،و حفظ بقایای گیاهی و

مشخص مینماید .بررسی روند تغییرات پژوهشهای

شخم حداقل (بحرانی و همکاران )8113 ،از دیگر

مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در کشور (جدول

مدیریتهای شناختهشده در افزایش کربن آلی خاک و بهبود

 )8مسیر تکاملی در وارد نمودن برخی از عوامل پیشگفته

چرخه عناصر غذایی خاک بهویژه نیتروژن و در نهایت

را بهسوی جامعنگری نشان میدهد .بیشتر پژوهشهای

بهبود رشد و عملکرد محصوالت کشاورزی است .بهعالوه،

انجامشده در کشور و همچنین موسسه تحقیقات خاک و

کاربرد تلفیقی کود سبز با کود شیمیایی نیتروژندار (بغدادی

آب در زمینه مدیریت بهینه کاربرد کودهای شیمیایی است.

و همکاران )1436 ،و کاربرد توأم کود دامی و کودهای

با این حال با توجه به تأثیر مثبت کاربرد کودها و مواد آلی

شیمیایی (سماوات )1436 ،با کاهش قابلتوجه در مصرف

در بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک

کود شیمیایی و اثرات سوء زیستمحیطی آنها میگردد.
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جدول  -8روند زمانی پژوهشهای مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران
سؤال

رویکرد/هدف

فعالیتها

نتایج و بروندادها

دوره زمانی

3009-3090

عملکرد کممحصوالت کشاورزی

تأثیر کودهای شیمیایی در
افزایش تولید محصول چقدر
است؟

گسترش کاربرد کودها

انجام آزمایشهای
اثربخشی کود

توصیه عمومی کودها
بهویژه نیتروژن و فسفر

3090-3070

عملکرد کممحصوالت کشاورزی
عمومی بودن توصیهکودها

تأثیر خصوصیات خاک بر توصیه
کودها چگونه است؟

بهینهسازی کاربرد کودها

آزمون خاک

شروع توصیه کودی
ویژه مکان
گسترش آزمایشگاههای
دولتی

3072-3009

عدم تعادل تغذیهایکیفیت کم محصوالتکشاورزی
بروز مسائلزیستمحیطی
-پایداری تولید

نقش تغذیه متعادل در افزایش
کمی و کیفی تولیدات کشاورزی
چقدر است؟

تغذیه متعادل

آزمون خاک،
آزمون اثربخشی پتاسیم،
عناصر کممصرف و
ثانویه،
تحقیقات کودهای آلی و
زیستی

تکمیل توصیه کودی
مکان ویژه
گسترش آزمایشگاههای
خصوصی
تنوع سبد کودی

پایداری تولیدگسترش تنشهایمحیطی
شکاف تحقیق تاتوسعه

جامعنگری در حل مسائل
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
چگونه انجام میشود؟

مدیریت تلفیقی
حاصلخیزی خاک و تغذیه
گیاه

انجام تحقیقات مشارکتی
کاربرد توأم کودهای آلی،
شیمیایی و زیستی
کاربرد محرکهای رشد
مدیریت تغذیه گیاه در
شرایط تنشهای محیطی

بازنگری برنامههای
تحقیقاتی
چارچوب مدیریت
تلفیقی
گذار از کرت آزمایشی
به منطقه

3093-

مسئله

مرجع :طهرانی و همکاران ( ،)3093باللی و همکاران ( ،)3090بازرگان و همکاران ()3092

ارتباط تنگاتنگی میان کشاورزی پایدار و کیفیت

آنزیم اورهآز به میزان  41-11درصد ،فعالیت آنزیم فسفاتاز

خاک وجود دارد ،بهطوریکه بخشی از ناپایداری سیستم

به میزان  31-81درصد ،جمعیت باکتریهای حلکننده

کشاورزی به دلیل کاهش کیفیت خاک در طول زمان است،

فسفات به میزان  111برابر شد .همچنین مصرف توأمان

بنابراین حفظ و بهبود کیفیت خاک ،استراتژی مهمی برای

کودها موجب افزایش  81تا  11درصدی فسفر قابل استفاده،

پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت کیفیت محیطزیست

 41تا  111درصدی پتاسیم قابل استفاده 81 ،تا  31درصدی

است .بر همین اساس ،انتخاب نوع عملیات مدیریتی و

میانگین قطر خاکدانهها و  1تا  11درصدی آب قابل استفاده

بهرهبرداری از زمین باید با در نظر گرفتن حفظ کیفیت

گردید .کاربرد توأم کود آلی با کود شیمیایی باعث افزایش

خاک انجام گیرد (الل و همکاران .)1333 ،از راهبردهای

رشد و عملکرد گیاه سویا (پیردشتی و همکاران،)8111 ،

اساسی در راستای بهبود حاصلخیزی و کیفیت خاک و

سورگوم (انور و همکاران ،)8111 ،ذرت (دوان و همکاران،

کاهش کاربرد کودهای شیمیایی ،بهرهگیری از کودهای آلی،

8111؛ علیزاده و فالح ،)1431 ،برنج (عاشوری و همکاران،

گیاهان پوششی و یا کود سبز است .سماوات ( )1436در

1438؛ مصلحی و همکاران )1431 ،و باغات میوه

مطالعهی گستردهای در  11منطقه زراعی-زیستگاهی کشور

(سیواستاوا )8181 ،شده است .کاربرد توأم کودهای آلی و

در سیستم تناوب گندم -ذرت نشان داد که مصرف توأمان

شیمیایی فسفری نهتنها با پایداری تولید در سیستم زراعی

کود آلی و شیمیایی ،عالوه بر افزایش تولید سیستم زراعی

گندم-ذرت علوفهای همراه است بلکه با افزایش بیالن فسفر

سبب افزایش شاخصهای فعالیتهای زیستی خاک از

به تجمع فسفر خاک و افزایش حاصلخیزی خاک منجر

جمله تنفس میکروبی به میزان  31-111درصد ،فعالیت

خواهد شد (مشیری و همکاران .)1438 ،مدیریت تلفیقی

 / 02چارچوب مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران
گیاه پوششی و خاکورزیهای حفاظتی ،بهترین مدیریت

1431؛ زارعا و همکاران8113 ،؛ لیو و همکاران8118 ،؛ وو

در جهت بهبود و افزایش کیفیت خاک است .ورود بقایای

و همکاران8116b ،؛ راجاسکران و همکاران .)8111 ،نقش

گیاهی از طریق گیاه پوششی و گیاه اصلی در خاک ،می-

کودهای زیستی در تأمین  31تا  81درصدی نیاز نیتروژنی

تواند ماده آلی خاک را افزایش دهد ،افزون بر این ،انجام

بقوالت اثباتشده است (رجالی و خاوازی1433 ،؛

خاکورزیهای حفاظتی باعث نگهداری و ترسیب کربن

خودشناس و همکاران1481 ،؛ قاسمزاده و اصغرزاده،

آلی شده که خود باعث افزایش فعالیت میکروبی و آنزیمی

 .)1438کاربرد کودهای زیستی اثرات مطلوبی در کاهش اثر

خاک میشود که بهتبع آن ،چرخه عناصر و سایر ویژگی-

تنشهای محیطی و افزایش تحمل گیاهان نسبت به تراکم

های آن بهبودیافته و کیفیت خاک نیز افزایش مییابد

خاک (میرانسری و همکاران ،)8118 ،خشکی (قربانیان و

(اسفندیاری اخالص و همکاران.)1436 ،

همکاران1434 ،؛ ناصری و همکاران )1436 ،و شوری خاک

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک بهعنوان

(مردوخی1483 ،؛ دایی و همکاران )8113 ،دارد .تلفیق کود

روشی کارا در پاسخ به تغییرات آب و هوایی و تنشهای

زیستی و شیمیایی موجب بهبود قابل توجه رشد و عملکرد

محیطی معرفیشده است (گرم و همکاران .)8181 ،بهبود

گیاه و کاهش مصرف کودهای شیمیایی در گشنیز (بستامی

وضعیت حاصلخیزی خاک برای کاهش اثرات تنش خشکی

و مجیدیان ،)1433 ،ذرت شیرین (مجاب قصرالدشتی و

پیشنهادشده است (فاروق و همکاران .)8113 ،با مصرف

همکاران ،)1436 ،نخود (ظفری و همکاران،)1438 ،

کودهای آلی و یا کاربرد توأم کود آلی و شیمیایی در شرایط

بادامزمینی (شهبازی و سپهری )1436 ،و گندم (سیدی و

تنش خشکی افزایش عملکرد گیاه و مقاومت آنها به کمآبی

همکاران )1433 ،شده است.

حاصلشده است (اسماعیلیان و همکاران1434 ،؛ گنگ و

با در نظر گرفتن عوامل گیاهی ،خاکی و اقلیمی

همکاران8118 ،؛ آنتولین و همکاران .)8111 ،کاظم علیلو

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک میبایست به سمت

و همکاران ( )1436نشان دادند که با مصرف تلفیقی کود

استفاده از ژنوتیپهای گیاهی کارا در جذب عناصر غذایی

فسفری و لجن فاضالب در شرایط تنش خشکی شاخص

خاک ،کاهش تنشهای محیطی و همچنین بهینهسازی

کلروفیل برگ ،شاخص سطح برگ ،عملکرد زیستی ،ارتفاع

کاربرد کودها از طریق اصالح مقدار ،زمان ،روش و نوع

بوته و قطر ساقه آفتابگردان بهصورت معنیداری بهبود

کودهای مصرفی که منطبق با شرایط خاکی ،نیاز

یافت .کاربرد توأم کودها در کاهش اثرات تنش شوری بر

فیزیولوژیکی گیاه و شرایط اقتصادی است سوق داده شود

رشد و عملکرد گیاه مؤثر است (البسایدی و همکاران،

(کشاورز و همکاران.)1433 ،

8118؛ خیریزاده آروق1433 ،؛ یداللهی و اصغری پور،

با توجه به مطالب پیشگفته مدیریت تلفیقی

1433؛ صباحی و همکاران .)1483 ،در کشت برنج تحت

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران ،بهصورت استفاده

شرایط شوری خاک تلفیق کود نیتروژنی و کمپوست مواد

هوشمندانه از ترکیب بهینه منابع آلی ،معدنی و زیستی

آلی باعث حفظ باروری و بهبود خصوصیات خاک ،افزایش

عناصر غذایی در کنار سازگاری با شرایط محیطی و محلی

قابلیت دسترسی گیاه به فسفر و افزایش تعداد خوشه می-

با هدف بهینهسازی استفاده از منابع ذاتی خاک در یک

گردد (زاید و همکاران.)8114 ،

سیستم زراعی برای دستیابی به پایداری حاصلخیزی خاک،

پژوهشها اثرات مثبت کاربرد کودهای زیستی بر

ارتقای کارایی استفاده از عناصر غذایی ،بهبود چرخه عناصر

افزایش عملکرد و تولید محصوالت مختلف را از طریق

غذایی و تولید مطلوب محصول بدون آسیب رساندن به

افزایش فعالیت زیستی ریزوسفر و افزایش قابل توجه

زیستبوم خاک تعریف میشود .در جدول ( )4اجزای

ظرفیت جذب مواد مغذی گیاه نشان داده است (اسدی،

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه شامل رقم

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 02 / 0010 / 0
گیاهی ،کودهای شیمیایی ،آلی و زیستی ،سیستم زراعی،
شرایط اقلیمی ،ویژگیهای خاکی و شرایط اقتصادی و
اجتماعی و عملیات اجرائی آنها معرفیشده است.
جدول  –8اجزای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران
جزء

عملیات اجرایی

رقم زراعی

کشت ارقام پرمحصول
کشت ارقام متحمل به خشکی ،شوری ،آفات و بیماریهای گیاهی و کارا در جذب عناصر غذایی

کودهای شیمیایی

کاربرد نوع مناسب کود به مقدار مناسب ،در زمان مناسب و با روش مناسب
توسعه شاخصهای چندوجهی در تعیین مقدار مناسب کود
توجه به معیارهای کیفی محصوالت کشاورزی

کودها و مواد آلی

استفاده از کودهای حیوانی
کشت کود سبز
کاربرد کمپوست
مدیریت بقایای گیاهی (حفظ بقایا به جای سوزاندن آنها)

کودهای زیستی

کاربرد محرکهای زیستی رشد گیاه
استفاده از مایه تلقیح قارچهای مایکوریز
استفاده از باکتریها برای افزایش قابلیت استفاده از عناصر غذایی خاک (حلکننده فسفات و سیلیکات پتاسیم)... ،
استفاده از باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن

سیستم زراعی

انجام کشاورزی حفاظتی
کشت بقوالت در تناوب زراعی
کشت تناوبی ،کشت مخلوط ،کشت تأخیری ،کشت نواری
کشت متراکم

تنشهای محیطی

مقاومت ،سازگاری و یا کاهش اثرات تنشهای محیطی (سرما ،گرما ،خشکی و شوری)

شرایط اقتصادی و اجتماعی

رفتار محلی در مدیریت حاصلخیزی خاک
بررسی دسترسی به منابع مختلف آلی و زیستی برای تأمین عناصر غذایی خاک
انجام کار مشارکتی با حضور حداکثری ذینفعان در فرایند تحقیق برای توسعه
طی نمودن تمام زنجیره اثربخشی شامل تبدیل یافته به دستاورد و درنهایت اثربخشی
تحلیل اقتصادی یافتههای پژوهشی

برای دستیابی به بهترین مدیریت کوددهی در

اجتماعی هر منطقه در تأمین عناصر غذایی یا افزایش قابلیت

قالب مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه نحوه

استفاده عناصر غذایی بومی خاک و نیز مقابله با تنشها

کارکرد چهار عامل اصلی مدیریت کود دهی شامل نوع،

بهرهگیری شود؛ بنابراین اتخاذ روش مشارکتی در مدیریت

زمان ،مقدار و روش مصرف کودها با سایر اجزای مدیریت

تلفیقی حاصلخیزی خاک جزو الزامات این روش محسوب

زراعی ،شرایط اقلیم و خاکی و شرایط اقتصادی و اجتماعی

میشود .در این رویکرد در گام اول ذینفعان اعم از

تلفیق میگردد (شکل  .)4در مدیریت تلفیقی حاصلخیزی

کارشناسان تخصصی مربوطه (زراعی ،اقتصادی ،ترویجی،

خاک و تغذیه گیاه سعی بر این است که از انواع کودهای

 )...بهرهبرداران ،تشکلهای کشاورزان و بخش خصوصی

شیمیایی ،آلی و زیستی با توجه به شرایط اقتصادی و

در فرایند طراحی ،اجرا و نظارت بر برنامه مدیریت تلفیقی

 / 01چارچوب مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در  3311پهنه تولیدی

تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه که با شرایط محلی

کشاورزی زیرمجموعه  1331مرکز جهاد کشاورزی کشور

تطبیق دادهشده است در مزارع نمایشی و سایتهای الگویی

مشارکت داده میشوند .در گام دوم با مشارکت ذینفعان،

با مشارکت مروجین پهنه تولیدی و گروه کشاورزان

ابتدا مسائل و چالشهای منطقه شناساییشده و

داوطلب تا حصول دستاورد و اثربخشی 8در کل منطقه و یا

اولویتبندی میگردد .سپس نیاز غذایی ارقام مختلف

پهنه تولیدی به کار گرفته میشود .نکته مهم در این مرحله،

گیاهی در سیستم زراعی مستقر در محل تعیین میگردد.

استمرار فعالیتها در سایتهای الگویی به مدت حداقل سه

درنهایت با لحاظ تنشهای محیطی و شرایط اقتصادی و

تا پنج سال تا دستیابی به مدل بهینه و توسعهیافته مدیریت

اجتماعی محل ،مقدار ،زمان و روش مصرف توأم کودهای

تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه است (صفاری و

شیمیایی ،آلی و زیستی بر اساس یافتههای تحقیقاتی و در

همکاران .)1438 ،در طول این فرایند اصالحات الزم در

قالب بسته مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

بسته مدیریتی برای انطباق با شرایط محلی لحاظ شده و

تنظیم میگردد .در گام سوم فرایند توسعه و انتشار دانش و

بسته نهایی معرفی میگردد (شکل .)3

یافتهها 1پیگیری میشود .در این مرحله ،بسته مدیریت

شکل  -8چارچوب بهترین مدیریت کوددهی در راهبرد مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

-Output

1

-Outcome and Impact

2
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شکل  –4تعمیم نتایج به منظور تسریع پذیرش مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه .تأکید بر اختصاص زمان کافی برای
کشاورزان جهت سازگاری با فنآوری در گروه کشاورزان قبل از اجرای انفرادی آن

نتیجهگیری

جنبههای اکولوژیکی سیستم زراعی را بهبود بخشیده و

در یک نگاه کلنگر به اکوسیستم زراعی ،برای

مخاطرات زیستمحیطی را کاهش دهند ضروری است .لذا

دستیابی به پایداری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با هدف

انتخاب رویکرد مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه

افزایش کارایی استفاده از عناصر غذایی و بهبود حاصلخیزی

گیاه به مفهوم استفاده هوشمندانه از ترکیب بهینه منابع آلی،

خاک بهویژه افزایش کربن آلی خاک ،نیازمند تغییر نگرش

معدنی و زیستی عناصر غذایی در کنار سازگاری با شرایط

از سطح مزرعهای به سطح منطقهای و لحاظ نمودن

محیطی و محلی با هدف بهینهسازی استفاده از منابع ذاتی

شاخصهای پایداری در توصیه مصرف کودها (شیمیایی،

خاک در یک سیستم زراعی بدون آسیب رساندن به

آلی و زیستی) هستیم .از طرف دیگر مدیریت بهینه تغذیه

زیستبوم خاک توصیه میشود .در این نوع مدیریت در

گیاه و افزایش کارایی استفاده از عناصر غذایی میبایست

یک مسیر تکاملی با مشارکت کلیۀ ذینفعان رقم گیاهی،

در یک سیستم زراعی و در قالب تناوب زراعی رایج باشد.

کودهای شیمیایی ،آلی و زیستی ،سیستم زراعی ،شرایط

در یک سیستم کشاورزی پایدار ،استفاده از نهادههایی که

اقلیمی و خاکی و شرایط اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار
میگیرند.

فهرست منابع
.1

اسدی .ه .1431 .بررسی اثربخشی کود زیستی ویژه گندم (فالویت) بر عملکرد گندم در استانهای مختلف کشور.
نشریه فنی شماره  .8188موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران .
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.8

اسفندیاری اخالص ،ا ،.نائل ،م ،.حمزهئی ،ج ،.صفری سنجانی ،ع .ا ،.و م .شکلآبادی .1433 .اثر میانمدت مدیریتهای
مختلف خاکورزی و گیاه پوششی خلر بر برخی شناسه¬های زیستی کیفیت خاک در زراعت لوبیا .نشریه علوم
آبوخاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی).884-841 :81 .

.4

اسماعیلی .م ،.گلچین ،ا ،.و م .س .درودی .1433 .تعیین حد متعادل عناصر غذایی در سیب به روش . DRISمجله
علوم خاک و آب.88-86 :18 .

.3

اسماعیلیان ،ی ،.گلوی ،م ،.امیری ،ا ،.و م .حیدری .1434 .اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد  ،اجزای عملکرد و
کیفیت دانه آفتابگردان در شرایط تنش خشکی .نشریه دانش آبوخاک131-183 :83 .

.1

بازرگان ،ک ،.باللی ،م .ر ،.سعادت ،س ،.دواتگر ،ن ،.رضایی ،ح ،.افتخاری ،ک ،.غالبی ،س ،.طهرانی ،م .م ،.مشیری،
ف ،.اسدی رحمانی ،ه ،.فالح ،ع .ر ،.شهبازی ،ک ،.داوودی ،م .ح ،.و ا .ف .مرادی .1431 .برنامه تحقیقات مدیریت
پایدار خاک و آب :مبانی ،چالشها و تلفیق فعالیتها .موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران.

.6

بستامی ،ا ،.و م .مجیدیان .1433 .تأثیر میکوریزا ،کود فسفات زیستی و کود دامی بر مقادیر رنگیزههای فتوسنتزی و
عملکرد گشنیز) . (Coriandurum sativum L.تولیدات گیاهی.48-33 :61 .

.3

بغدادی ،ا ،ص ،.کاشانی ،ع ،.گل زردی ،ف ،.و م .ن .ایلکایی .1436 .مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک برای بهبود
عملکرد علوفۀ ذرت .نشریه پژوهشهای کاربردی زراعی.31-83 :41 .

.8

بصیرت ،م .1433 .تدوین زیر برنامه پژوهشی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در شرایط ویژه تنش¬های زنده و
غیرزنده ،کشت¬های متراکم ،هیدروپونیک ،ارگانیک .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی .نشریه شماره  .1368موسسه
تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران.

.3

بصیرت ،م ،.حقیقت نیا ،ح ،.و س .م .موسوی .1433 .ارزیابی و تعیین وضعیت تغذیه¬ای باغات پرتقال رقم والنسیا
در جنوب استان فارس .نشریه آبوخاک.134-113 :48 .

.11

باللی ،م .ر ،.و س .ع .غفاری نژاد .1438 .تحلیل وضعیت حاصلخیزی خاک کشور از دیدگاه مدیریت تلفیقی :چالشها
و راهبردها .مجموعه مقاالت شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 1-8 .شهریور  .1438دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .

.11

باللی ،م .ر ،.رضایی ،ح ،.و ف .مشیری .1434 a .وضعیت حاصلخیزی خاکهای کشور و ضرورت ارتقای توان آن
برای خدماترسانی به تولیدات کشاورزی .ص .13-38 .در کتاب :خاوازی ،ک .و همکاران (نویسندگان) .برنامه جامع
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه  .1434-1311جلد اول .موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران.

.18

باللی ،م .ر ،.مشیری ،ف ،.و ح .رضایی .1434b .روند تغییرات جمعیت ،تولید محصوالت کشاورزی و وضعیت
منابع خاک و آب .ص .1-16 .در کتاب :خاوازی ،ک .و همکاران (نویسندگان) .برنامه جامع حاصلخیزی خاک و
تغذیه گیاه  .1434-1311جلد اول .موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران

.14

باللی ،م .ر ،.طهرانی ،م .م ،.مشیری ،ف ،.بصیرت ،م ،.کشاورز ،پ ،.غیبی ،م .ن ،.سماوات ،س ،.و م .محمودی.1433 .
مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران :نظریه تا عمل .مجموعه مقاالت چهاردهمین کنگره علوم
خاک ایران 16-18 .شهریور  .1433دانشگاه ولیعصر رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.

.13

حجارپور ،ا ،.سلطانی ،ا ،.زینلی ،ا ،.کشیری ،ح ،.آینه بند ،ا ،.و م .ناظری .1436 .ارزیابی خأل عملکرد گندم (Triticum

)aestivum L.با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد ) (CPAدر استان گلستان .مجله علوم زراعی ایران:13 .
. 86-111
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.11

حسینی ،ی ،.صالح ،ج ،.عسکری ،م ،.و م .بصیرت .1436 .راهنمای تغذیه گیاهی و مدیریت تنشهای محیطی بهمنظور
پیشگیری و مقابله با عارضه زوال مرکبات .نشریه فنی شماره  .114موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران.

.16

خود شناس .م ،.دادیور ،م ،.اسدی رحمانی ،ه ،.و م .افشاری .1481 .ارزیابی استفاده از مایه تلقیح ریزوبیوم در مقایسه
با مصرف کود نیتروژن در زراعت لوبیا در استان مرکزی .علوم کشاورزی و منابع طبیعی.111-113 :14 .

.13

خیریزاده آروق ،ی ،.سید شریفی ،ر ،.و ر .خلیل زاده .1433 .کاهش اثرات تنش شوری در تریتیکاله ×(
)Triticosecaleبا کاربرد کودهای زیستی و روی .مجله پژوهشهای گیاهی.863-888 :41 .

.18

دریاشناس ،ع .م ،.و ف .دهقانی .1481 .تعیین حد بهینه عناصر غذایی در انار استان یزد به روش .. DRISنشریه فنی
شماره  .1131موسسه تحقیقات خاک و آب .

.13

دریاشناس ،ع .م ،.و ح .رضایی .1483 .تعیین نرمهای استاندارد دریس ) (DRISبرای چغندرقند پاییزه در استان
خوزستان .مجله چغندرقند.184-813 :86 .

.81

رجالی .ف ،.و ک .خاوازی .1433 .مقایسه کارایی مایه تلقیحهای سویا تهیه شده در موسسه تحقیقات خاک و آب با
انواع مشابه وارداتی .مجله علوم خاک و آب.111-114 :3 ،

.81

رستگار ،ح ،.و م .س .تدین .1481 .تعیین حد بهینه عناصر غذایی در مرکبات جنوب کشور به روش . DRISگزارش
نهایی پروژه تحقیقاتی .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،زرقان ،ایران

.88

رمرودی،م ،.مظاهری ،د ،.مجنون حسـینی ،ن ،.حسـین زاده ،ع ،.و م .حسـینی .1483 .تـأثیر گیاهـان پوششی ،سیستم
خاکورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفهای ) .(Sorgum bicolor Lعلوم گیاهان زراعی ایران:31 .
.364-363

.84

زارع مهرجردی ،م .1431 .تعیین شاخصهای  DOPو بررسی وضعیت نیترات در میوه خیار گلخانهای استان یزد.
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی .نشریه شماره  .1384موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران.

.83

سماوات ،س .1436 .بررسی اثر کاربرد کودهای آلی مختلف بر خواص شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیکی خاک تحت
کشت تناوب گندم-ذرت .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی .نشریه شماره  .8161موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج،
ایران.

.81

سیدی ،م؛ مجدمف م ،.بابایی نژاد ،ت ،.و ن .دروگر .1436 .بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگیهای
کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر .علوم به زراعی گیاهی.1-11 :8 .

.86

شهبازی ،ح ،.و ع .سپهری .1436 .اثر تاریخ کاشت و مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد
بادامزمینی .مجله تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی.13-68 :3 .

.83

صباحی ،ح ،.تکافویان ،ج ،.مهدوی دامغانی ،ع ،.و ه ،لیاقتی . 1483 .بررسی اثر مصرف تلفیقی کودهای دامی ،بیولوژیک
و شیمیایی بر تولید کلزا ) (Brassica napus Lدر شرایط خاک شور استان قم .مجله بومشناسی کشاورزی-883 :8 .
.831

.88

صفاری ،ح ،.باللی ،م .ر ،.و ل .رضاخانی .1438 .تداوم پایلوتهای تغذیه بهینه در مزارع کشاورزان ضمانت تغییر
پایدار متوسط تولید محصوالت کشاورزی .مجموعه مقاالت شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 1-8 .شهریور .1438
دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

.83

طهرانی ،م .م ،.باللی ،م .ر ،.مشیری ،ف ،.و ع .م .دریاشناس .1431 .توصیه و برآورد کود در ایران :چالشها و راهکارها.
مجله پژوهشهای خاک. 133-184 :86 .
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.41

ظفری ،ج ،.رخزادی ،ا ،.و ر .طالبی .1438 .اثر کودهای آلی و شیمیایی بر رشد و عملکرد ارقام نخود تحت شرایط
دیم .مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی.81-114 :11 .

.41

عاشوری ،م ،.اصفهانی ،م ،.عبداللهی ،ش ،.و ب .ربیعی .1438 .اثر محلولپاشی مکملهای کود آلی بر عملکرد دانه،
اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو رقم برنج .مجله تحقیقات غالت.411-831 :4.

.48

علیزاده ،پ ،.و س .فالح .1431 .اثر قطع آبیاری و کودهای نیتروژندار بر رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
علوفهای .فنآوری تولیدات کشاورزی.81-43 :18 .

.44

غیبی ،ن ،.مشیری ،ف ،.باللی ،م .ر ،.طهرانی ،م .م ،.سماوات ،س ،.اسدی رحمانی ،ه ،.ح .رضایی .1434 .نظام برآورد،
تولید ،تأمین ،توزیع و مصرف کود .ص .31-116 .در کتاب :خاوازی ،ک .و همکاران (نویسندگان) .برنامه جامع
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه  .1434-1311جلد اول .موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران .

.43

قاسمزاده .م ،.و ا .اصغرزاده .1438 .بررسی تأثیر تلقیح سویه¬های مختلف ریزوبیومی و مصرف کود بر عملکرد و
اجزای عملکرد نخود بومی نیشابور در خراسان رضوی .پژوهشهای حبوبات ایران.11-18 :1 .

.41

قربانیان ،د ،.رجالی ،ف ،.و ا .اسمعیلی زاد .1434 .بررسی کارایی همزیستی قارچهای مایکورایزا با گیاه ذرت تحت
شرایط تنش کمآبی .پژوهشهای آب در کشاورزی.633-683 :3 .

.46

کاظم علیلو ،س ،.نجفی ،ن ،.ریحانی تبار ،ع ،.و م .غفاری .1436 .اثر مصرف تلفیقی کود فسفر و لجن فاضالب بر
شاخص کلروفیل و برخی ویژگیهای رشد آفتابگردان در شرایط تنش کمآبی .مجله مدیریت خاک و تولید پایدار:3 .
.18-1

.43

کشاورز ،پ ،.مشیری ،ف ،.طهرانی ،م .م ،.و م .ر .باللی .1433 .راهبردهای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در تولید
گندم در ایران .نشریه مدیریت اراضی.61-38 :4 .

.48

کالرستاقی ،ک ،.و ا .س .سجادی .1431 .حد متعادل عناصر غذایی در چغندرقند با روش  DRISدر خراسان .گزارش
نهایی پروژه تحقیقاتی .نشریه شماره  .333موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران.

.43

گودرزی ،ک ،.و م .حسینی فرهی .1483 .ارزیابی تعادل تغذیهای در تاکستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده
از روش دریس .مجله علوم و فنون باغبانی ایران.38-18 :3 .

.31

مجاب قصرالدشتی ،ع ،.مقصودی ،ع ،.بهزادی ،ی ،.و م .ج .فریدونی .1436 .تأثیر منابع مختلف کودی بر عملکرد و
اجزای عملکرد ذرت شیرین .نشریه بومشناسی کشاورزی.131-183 :1 .

.31

مردوخی ،ب ،.رجالی ،ف ،.و م .ج .ملکوتی .1483 .تأثیر همزیستی میکوریزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم
نیمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوری .علوم خاک و آب.84-31 :88 .

.38

مستشاری ،م .1434 .شناخت ناهنجاریهای تغذیهای و حد مطلوب عناصر غذایی در محصوالت زراعی گندم و ذرت
استان قزوین .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی .نشریه شماره  .1888موسسه تحقیقات خاک و آب ،کرج ،ایران.

.34

مستشاری ،م ،.گلمحمدی ،م ،.و م .پیله فروش .1431.تعیین انحراف از حد بهینه عناصر پرمصرف و کممصرف باغات
زیتون در استان قزوین .هفتمین کنگره علوم باغبانی 13 .شهریور  .1431دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان .ایران .

.33

مشیری ،ف ،.و ن .زاهدی فرد .1438 .بیالن عناصر غذایی در خاکهای کشاورزی ایران .مجموعه مقاالت شانزدهمین
کنگره علوم خاک ایران 1-3 .شهریور  .1438دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .

.31

مشیری ،ف ،.و س .سماوات .1436 .مدیریت کربن آلی خاک در اراضی کشاورزی ایران چالشها و راهکارها .مجموعه
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ارزیابی اراضی ،ضرورت دستیابی به توسعه پایدار
نورایر تومانیان 1و علی زین الدینی میمند
دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،اصفهان ،ایرانnorairtoomanian@gmail.com.
استادیار پژوهش ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایرانali_zeinadin@yahoo.com.

چکیده
با ارائه مفاهیم و مؤلفههای پایداری زیستبوم طبیعی ،پتانسیل زیستبوم خاک برای دستیابی به پایداری طبیعت ،سعی شده
نقش علم ارزیابی در رسیدن به این اهداف تعریف شود .در این مقاله با تشریح مفاهیم و اجزاء پایداری زیستبوم ،کارکرد
زیست بومی خاک و ارائه مسیر راه برای حصول به پایداری محیطزیست در تبیین جایگاه و نقش ارزیابی اراضی در این
مسیر تشریح شود .اگرچه علم ارزیابی پایه و اساس فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری است ،اما هنوز بهدرستی و
روشمند در جهت بهینهسازی مدیریت کلی و همهجانبه مورد استفاده قرار گرفته نشده است .در حقیقت ،ارزیابی محیطی با
هر ت عریف و یا با هر روش اجرائی آن ،حلقه مفقودهای فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در نظام مدیریت پایدار
است و از آنجائی که علم ارزیابی ارتباط دهنده تمام علوم محیط زیستی ،اقتصادی و صنعتی است ،باید بیشتر مورد توجه
قرار گیرد .ارزیابی اراضی ،با تعیین وضعیت خصوصیات ترکیبی خاک از قبیل کیفیت ،انحطاط ،انعطافپذیری ،امنیت،
سالمت ،بهره وری ،رفتار و کارایی همراه با ارزیابی خصوصیات عملکردی و خدمات زیستبومی خاکها ،نقش آنها را در
مسیر مدیریت جامع زمین روشن می نماید و امکان ارتقاء کیفیت زندگی در کره خاکی را مهیا و پایدار می نماید.

واژههای کلیدی :ارزیابی اراضی ،حلقه مفقوده ،مدیریت پایدار خاک

 -1آدرس نویسنده مسئول :بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،اصفهان.
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حیطه بررسی چگونگی استفاده بهینه از اجزاء محیطی

مقدمه
اراضی یکی از با ارزشترین منابعی هستند که

(منابع مختلف) در مسیر مدیریت کالن زیستبوم جویا

برای انسان به ودیعه گذاشتهشدهاند .اراضی تغذیهکننده

شد .ارزیابی منابع ،در مسیر استفاده کاربردی از علوم

جوامع بشری و پایدارکننده سیستم اقتصادی کشورها

مختلف و پایداری زندگی بشری روی کره زمین ،نقش

هستند .حدود  2/5بیلیون کشاورز با استفاده مستقیم از

یک فضای حد واسطی را دارد که با تجزیه تحلیل

اراضی ،حدود  08درصد مواد غذائی دو قاره آسیا و افریقا

اطالعات محیطی (مأخوذ از پایگاه دادههای خاک ،اقلیم،

را تولید مینمایند .زنگ خطر انحطاط این منابع ،با اینکه با

آب و اجزاء دیگر زیستبوم) و ارزشدهی (کالسبندی)

صدای بلند به گوش میرسد ،ولی کسی توجهی به آن

عوامل تأثیرگذار ،تفاسیر و برآوردهای خود از میزان

ندارد .انحطاط این اراضی بیشتر از طریق فرسایش ،تخلیه

کارایی و پایداری منابع طبیعی تحت استفادههای مختلف

مواد غذایی ،اسیدی شدن ،شور شدن ،متراکم و آلوده

را در اختیار کاربران مختلف از قبیل برنامهریزان،

شدن حادث میشود .با توجه به افزایش سریع جمعیت

سیاستگذاران و مدلهای همهجانبه نگر تصمیمساز قرار

جهان و نیاز به مواد غذایی ،سوخت و پوشاک هر چه

میدهد .اهداف واالی ارزیابی منابع در حقیقت،

بیشتر ،سطوح کشت اراضی زراعی و باغی با تغییر کاربری

برنامهریزی منابع اراضی برای مدیریت جامع و استفاده

مراتع و جنگلها افزایش مییابند .این افزایش بیمحابای

پایدار از زمین میباشد (زیادت و همکاران.)2812 ،

سطوح زیر کشت همراه با اثرات تغییر اقلیم ،مطمئناً به

علم ارزیابی بهعنوان مشخصکننده میزان

(برنامه

هماهنگی یا انحراف سیستم از پتانسیل تحمل آن یا میزان

پایداری

برنامهریزیشده

منتهی

نمیگردد

زیستمحیطی سازمان ملل.)2812 ،

انحراف فعالیت سیستم از اهداف تعریفشده ،شناخته

سیاستگزاران و تصمیمسازان همواره از خود

میشود .مدلهای ارزیابیکننده بر فعالیت سیستمهایی

سؤال مینمایند که با توجه به افزایش تقاضای آتی برای

اجرا میشوند که تحت تأثیر تغییری منتج از فعالیتهای

تولیدات مواد غذایی ،سوخت و پوشاک ،چگونه میتوان

طبیعی یا انسانی (خواسته یا ناخواسته) قرار داشته باشند.

بدون تعرض به منابع اراضی غیر کشاورزی به پایداری

فرایند ارزیابی میتواند بر روند و جریان حذف تغییرات

رسید؟ یکی از عاقالنهترین جوابها به سؤال باال ،استفاده

طی زمان و یا بر نتایج نهایی تغییرات سیستم اعمال گردد.

از اراضی با توجه به پتانسیل آنها است .در این راستا

از طرف دیگر هدف ارزیابی تشخیص و ارائه انتخابهای

ارزیابی توانائیهای اراضی و فاکتورهای کنترلکننده آن

مدیریتی الزم ،با اعمال تغییرات اختیاری (تناسب اراضی)،

حلقه مفقودهای هستند که تاکنون بهخوبی مورد توجه قرار

یا در نظر گرفتن تغییرات طبیعی و انسانی (تهدیدات

نگرفتهاند .با بهکارگیری سیستم و تکنولوژیهای نوبنیاد،

خاک ،برنامهریزی استفاده بهینه از اراضی) بر سیستم

حفظ کارآمدی استفادههای متناسب از اراضی میتوان

میباشد .مطالعات ارزیابی ،بدون توجه به رویکرد

مدیریت زیستبوم را تا حصول پایداری زندگی ارتقاء

اعمالشده و نوع ،سادگی یا پیچیدگی و دامنه گسترش یا

داد .ارزیابی اراضی ،با مشخص کردن میزان نقشآفرینی

یکپارچگی مدل انتخابی ،دارای یک هدف غائی هستند و

اراضی در مسیر تجزیه و تحلیلها ،یکی از پایهها و ارکان

آن ایجاد سناریوها یا تفاسیر الزم از کارایی و پایداری

اصلی روشهای جدید مدیریت زیستبوم و برنامهریزی

استفادههای متفاوت اعمالشده در منابع محیطی به جهت

محیطی محسوب میشود.

ارائه آنها به تصمیمگیرندگان و برنامهریزان برای اعمال

گستردگی کاربرد علم ارزیابی را نباید منحط به

مدیریتهای کارا و پایدار متناسب با اهداف و دورنماهای

امور کشاورزی دانست ،بلکه باید وظیفه کلی آنها در

تعریفشده میباشند .علم ارزیابی برای جامع عمل
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پوشاندن مقاصد و انجام وظایف ذاتی و متعالی نمودن

در بعضی از کشورهای غربی ،در مسیر یکپارچهسازی

اهداف خود ،باید تفاسیر و سناریوهای مدیریتی الزم در

اراضی و کشت متراکم ،ارزیابی اراضی برای ارزشگذاری

مورد مفاهیم سلسله مراتبی زیر را برای زیستبومهای

اراضی و مبادله آنها استفاده گردید .در خالل دهههای 08

موردنظر تکمیل و ارائه نماید تا در مدیریت جامع

و  98قرن بیستم میالدی ،علم ارزیابی بهعنوان رکن اصلی

زیستبوم ،نقش خود را ایفا کرده باشد.

در مقیاسهای مختلف برنامهریزی استفاده از اراضی

ارائه مفاهیم جدید مطرح در علم ارزیابی،

کشورهای مختلف استفاده گردید .برنامهریزی استفاده از

نمایان کردن گرایشهای علمی بسیار زیادی که از علم

اراضی در برنامههای توسعه ملی یا محلی توسط

ارزیابی انتظار راهگشایی دارند و دامنه گستردهای از

بخشهای دولتی یا کاربران خصوصی در کشورهای

مفاهیمی که ارزیابی باید در تعامل با آنها سناریوهای

پیشرفته یا در حال پیشرفت بکار گرفته شدند .متأسفانه

مدیریتی الزم را ارائه نماید ،مشخص کردن وظایف ذاتی

چون کارایی اراضی تخصیصیافته به استفادههای مختلف،

علم ارزیابی در مسیر مدیریت پایدار منابع و تبیین ارتباط

بهجز پتانسیل خاک یا اراضی ،به فاکتورهای سیاسی-

مفهومی و ذاتی خاک با خدمات زیستبومی ،جزء اهداف

اجتماعی و اقتصادی وابستگی شدید دارند ،لذا در بعضی

این مقاله میباشد .مضافاً ،این مقاله سعی در نشان دادن

کشورها از اجرای برنامههای ارزیابی اراضی استقبال نشد.

ارتباط ذاتی و مفهومی علم ارزیابی با وظایف زیستبومی

عدم توجه کشورها به علم ارزیابی میتواند به این دلیل

و آرمانهای توسعهای پایداری 1تعریفشده برای خاک را

باشد که فرآیند مدیریت جامع اراضی وابستگی شدیدی به

دارد.

کیفیت دادهها و اطالعات ورودی این برنامهها مثل کیفیت
خاکها ،آب قابلدسترس ،تنوع زیستی و اقلیم دارد و از

روند توسعه علم ارزیابی

طرف دیگر فرآوری این دادهها و اطالعات نیاز شدید به

نگرشهای مختلف ارزیابی خاک ،بهصورت

بودجه کافی ،کفایت برنامهریزی ،مهیا بودن زیرساختها،

مفاهیمی متفاوتی ،از دیرباز ارائهشده است .در شواهدی

وجود نیروی کار متخصص داشته ،نتیجتاً فرآیند اجرائی

حتی قبل از شروع کتابت بشر ،به ارزیابی اراضی

ارزیابی و مدیریت پایدار اراضی بدون استفاده از

اشارهشده است .آثاری از این موضوع را میتوان در

فاکتورهای مدیریتی ،نوع استفاده از اراضی ،شرایط

کتابهای چینی باستان مانند "یانگ" و "ژولی" ،مربوط

سیاسی-اجتماعی و اقتصادی کارایی الزم را نداشته است

به سلسله ژیا ( 1288-2828قبل از میالد) و سلسله ژو

(زیادت و همکاران.)2812 ،

( 252-1800قبل از میالد) دید (هاریسون و همکاران،

شروع استفاده از علم ارزیابی اراضی در ایران به

 )2818و در کار نویسندگان رومی مانند کولومال یافت که

سال  ،1331زمانی که سدسازی در ایران شروع و نیاز به

اشارهای به ارزیابی اراضی شده است (وارکنتین.)1995 ،

ارزیابی اراضی پایاب آنها برای اجرای طرحهای

علم ارزیابی اراضی در کشورهای اتحاد جماهیر

کشاورزی آبی احساس شد ،بر میگردد .به همین منظور

شوروی (سابق) و آلمان ،قبل از جنگ جهانی دوم ،برای

توسط کارشناسان ایرانی و کارشناسان فائو از جمله

تعیین ارزش حاصلخیزی و تخمین میزان تولید اراضی

ماهلر ،2دستورالعملی تهیه شد (نشریه  )285که تا سال

برای اولین بار استفادهشده است .توسعه این علم بیشتر در

 1309مورد استفاده کارشناسان خاکشناسی قرار میگرفت

دوره گسترش تولید کشاورزی ،برای تعیین بهترین استفاده

(ایوبی و جاللیان .)1309 ،در سال  ،1309این

زراعی ممکن ،اتفاق افتاده است .بعد از جنگ جهانی دوم،

دستورالعمل با اصالحاتی تحت عنوان راهنمای طبقهبندی

)- Sustainable development goals (SDGs

1

-Mahler
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 / 01ارزیابی اراضی ،ضرورت دستیابی به توسعه پایدار
اراضی برای آبیاری توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب

چون فاکتورهای دخیل و اجزاء برنامههای مدیریت پایدار

ترجمه شد .مطالعات ارزیابی اراضی برای استفادههای

با تغییر شرایط ،توسعه و پیشرفت دائم در حال تغییر

اصلی نیز از سال  1302با همکاری کارشناسان فائو در

هستند ،نقش مدلسازان و طراحان الگوهای ارزیابی بارزتر

سراسر کشور آغاز شد .در این ارتباط از سال ،1309

میشود .از طرف دیگر ،تغییر ارزش زمین تحت تأثیر

نشریه فنی شماره  212خاک و آب بهعنوان راهنمای

شرایط اجتماعی–اقتصادی ،تغییر اقلیم و شوکهای

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی مورد استفاده

حاصل از بحرانهای محیطی و تغییرات دائم بازار بر

قرارگرفته است .پس از آن ،مطالعات ارزیابی منابع و

نتیجه نهایی اثر قابلتوجهی دارند ،لذا مدلها یا

قابلیت اراضی در سراسر کشور توسط بخش تحقیقات

سیستمهای ارزیابیکننده (برنامهریزی منابع اراضی) باید

ارزیابی اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب انجام

انعطافپذیری و پویایی الزم را برای در نظر گرفتن

گرفت .نتایج این مطالعات ،نقشههای ارزیابی منابع و

تغییرات فوق داشته باشند .از این منظر ،در فرآیند

قابلیت اراضی با مقیاس  1/258888و  1/188888برای

برنامهریزی مدیریت پایدار ،فعالیت توأم تصمیم سازان،

همه استانهای کشور بهجز سیستان و بلوچستان ،کرمان و

سیاستگذاران و متخصصین ارزیابی اجتنابناپذیر است.

سمنان بوده است .این نقشهها شامل اطالعاتی در

بدینوسیله اهمیت برنامهریزی استفاده از منابع اراضی در

خصوص استفادههای کلی از اراضی است و عوامل

مدیریت پایدار اراضی و ارائه سناریوهای مختلف سازگار

محیطی مؤثر بر نوع استفاده از اراضی در حدّ امکان و

با اهداف ملی هرچه بیشتر نمایان میگردد.

متناسب با مقیاس مطالعات بهصورت کیفی ارائهشده
است .بهرغم اطالعات ارزشمندی که این نقشهها در
بردارند ،اما با توجه به مقیاس آنها برای برنامهریزی در
مقیاس مدیریت پذیر مناسب نیستند و مطالعات تکمیلی و
تهیه نقشههایی با مقیاس بزرگتر مورد نیاز است .در
دهههای بعد ،توجه خاصی به مطالعات ارزیابی تناسب
اراضی برای محصوالت خاص زراعی و باغی به روش
ارائهشده توسط فائو شده است .در این راستا مطالعات
ارزیابی تناسب اراضی در استانهای مختلف کشور انجام
گردید.
مدلهای مدرنتر ارزیابی اراضی (برنامهریزی
استفاده از اراضی پیشرفته) نهفقط استفاده از اراضی
مناسب را ارائه مینمایند ،بلکه برای کاربران و
تصمیمگیرندگان ،سناریوهای مختلف مدیریتی که موجب
افزایش بهرهوری و پایداری میشوند را نیز ارائه مینمایند.
تصمیمگیرندگان و برنامه ریزان برای تشخیص و
بهکارگیری بهترین نوع استفاده در سطوح مختلف اراضی
به کمک مدلسازان و طراحان الگوهای ارزیابیکننده دارند
تا در مدیریت پایداری تولید از منابع نقش داشته باشند.

ارزیابی و جنبههای زیستبومی خاک
خدمات زیستبومی 1خاک

خدمات

زیستبومی

خاک

بستگی

به

ویژگیهای خاک و تعامل آنها دارد و عمدتاً تحت تأثیر
استفاده و مدیریت آن قرار دارند .از طرف دیگر تهدیدات
خاک( 2روشهای انحطاط خاک) از قبیل زمینلغزش،
فرسایش ،کاهش کربن خاک و تنوع زیستی که منجر به
تخریب خاک میشوند یک چالش جدی جهانی برای
امنیت غذایی و پایداری اکوسیستم است .چون خدمات
زیستبومی با بسیاری از توابع خاک پیوند ناگسستنی
دارند (دومیناتی و همکاران ،)2810 ،لذا باید در مدیریت
کالن جامعه ،در مسیر تأمین رفاه انسانها ،در فرآیند تولید
مواد غذایی و خدمات زیستبومی به خاک توجه بیشتری
معطوف شود (مک براتنی و همکاران .)2810 ،ارتباط
خصوصیاتی مثل کربن آلی خاک ،شن ،سیلت ،رس و
اجزاء درشت ،واکنش خاک ،عمق سنگ مادر ،وزن
مخصوص ظاهری ،ظرفیت آب قابلدسترس ،ظرفیت
1

- Ecosystem Services
- Soil Treats
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تبادل کاتیونی ،هدایت الکتریکی ،خلل و فرج خاک و

خدمات زیستبومی هستند که بهنوبه خود به آرمانهای

نفوذپذیری هوا ،نفوذپذیری آب و شرایط آبگذری،

توسعه پایدار کمک میکنند ( .)SDGsاین چارچوب

موجودات زنده خاک ،ساختمان و خاک دانهسازی ،دمای

جامع ،بعضی از تعامالت بیوفیزیکی پیچیده غالباً غیرخطی

خاک ،کانیهای خاک و الیههای نفوذناپذیر عمقی ،توسط

خاک را در خود پنهان دارد .مضاف براین پیچیدگی

ادهیکاری و هارتمینک ( )2812با توابع خاک 1و خدمات

بیوفیزیکی درهمتنیده ،تعامالت با جامعه بشری و نظام

زیستبومی تشریح شده است .در فرایند نیل به آرمانهای

اجتماعی و اقتصادی ،پیچیدگی مدیریت و بهرهبرداری از

توسعهای پایدار ،)SDGs( 2چرخه مطالعات و جریان

محیطزیست را بهمراتب افزایش میدهد (بوما .)2819

مفهومی ارتباط خصوصیات و فرایندهای خاک به خدمات
زیستبومی برای فراهم آوری نیازهای انسانی در شکل 1
نشان دادهشده است .گذر از هر جزء به دیگری با انجام
مطالعات ارزیابی امکانپذیر است ،یعنی با دستهبندی و
ارزشگذاری ورودیهای سنجه پائین تر ،کیفیت و کالس
سنجه باالتر مشخص میشود (گرینر و همکاران.)2812 ،

آرمانهای توسعهای پایدار
وقتی تولید مواد غذایی ،دسترسی به آب ،تعامل
با تغییرات آب و هوا و حفظ تنوع زیستی و دیگر خدمات
زیستبومی خاک و اراضی مدنظر باشد ،آرمانهای توسعه
پایدار سازمان ملل متحد یک رویکرد عالی برای نشان
دادن اهمیت خاک و تأثیر آن بر جامعه بشری است .برای
علوم محیطی ،از جمله علم خاکشناسیSDG ،ها افق

توابع خاک
خدمات زیستبومی خاک کامالً به فرآیندهای

مشخصی برای تحقیقات آینده روشن مینمایند ولی سؤال

عملکردی (توابع خاک) و خواص خاک بستگی دارند.

در مورد چگونگی سازماندهی تحقیقات مؤثر همچنان

این وابستگی در فضای تعاملی بین سنگکره ،هوا کره،

باقی خواهد ماند .هفده آرمان توسعه پایدار ( )SDGsدر

آبکره یعنی در فضای زیستی موجودات زنده برقرار

سال  2815توسط نمایندگان  193کشور در جلسه مجمع

است .بااینکه بین توابع خاک و خدمات زیستبومی تمایز

عمومی سازمان ملل تصویب شدهاند که مفهوم توسعه

وجود دارد ،ولی در نتیجه اجرائی شدن فرآیندهای

پایدار را در سراسر جهان معنی نموده است .این آرمانها

بومشناسی توابع خاک ،خدمات زیستبومی نیز محقق

شامل مجموعهای از اهداف و شاخصهایی هستند که

میشوند .در چارچوب مفهومی ارائهشده ،مزایای خدمات

جهان باید تا سال  2838به آن نائل شود .این یک چالش

زیستبومها ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،به جامعه تزریق

واقعی برای جامعه علمی و مطمئناً علم خاکشناسی است

میگردد .جریان و ارتباط توابع خاک با خدمات

(بوما  .)2819چون چگونگی دستیابی به این آرمانها،

زیستبومی بهصورت اختصاصی است ،بدین معنی که هر

اهداف و شاخصها هنوز در معرض ابتکارات ویژهای از

تغییری در توابع خاک بر خدمات زیستبومی مرتبط

سوی دولتهای ملی و محلی و سازمانهای مربوطه و نیز

تأثیرگذار است .هرچند بر تعداد و انواع توابع خاک

گروههای اقدامات شهروندی است و آنها در مراتب

اتفاقنظر وجود ندارد ولی در منابع علمی موارد زیادی

بعدی نیازمند مشاوره از طرف جوامع پژوهشی هستند.

ذکرشده است .خاکها فراهم آورنده توابع مهمی هستند

تعریف آرمانهای  12گانه بهصورت بسیار گسترده

که از جامعه انسانی و زندگی سیارهای حمایت میکنند.

انجامشده است و گرایشهای علمی باید نقش مربوطه را

توابع و عملکردهای خاک متأثر از سرمایههای طبیعی

در ایجاد سناریوهای احتمالی که منجر به تحقق اهداف

خاک و ذخایر معدنی ،تغذیهکننده طیف وسیعی از

میشوند ،به عهده بگیرند .مزیت عمده تمرکز بر SDGها
جنبه ساختار سازی فرایندهای تحقیقاتی در کل جهان

- Soil Functions
- Sustainable Developing Goals
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است ،زیرا تحقیقات خاک در یک مشارکت جهانی و

 / 04ارزیابی اراضی ،ضرورت دستیابی به توسعه پایدار
مرتبط با SDGها موثر تر عمل خواهد نمود (سازمان ملل

طیف وسیع موضوعات رشتههای مختلف بسیاری را

 .)2815تحقیقات مشترک ،با اینکه ممکن است گسترده به

درگیر مینماید .کامالً واضح است که علم خاک به تنهایی

نظر آید ،ولی برای گرایشهای مختلف علم خاکشناسی

نمیتواند سناریوهای الزم برای تحقق آرمانها را ارائه

که به رشتههای متضاد و مستقل تقسیمشده است ،مفید

نماید ،لذا نیازمند مشارکت در پروژههای میانرشتهای

است .از آرمانهای هفدهگانه ،حداقل پنج مورد آن رابطه

است .بههرحال نقش علم خاکشناسی تعریف توابع خاک

مستقیم با خاک دارند و بقیه نیز دارای رابطهایی

و جانمائی نقش آنها در حصول به خدمات زیستبومی

غیرمستقیم هستند .هرچند تمامی آنها را میتوان مرتبط

در مسیر دستیابی به آرمانهای توسعهای پایدار است

با غذا ،سالمت ،آب ،آبوهوا و زیستبوم دانست ،ولی

(آم .ای.آ .)2885

شکل  -1چرخه مفهومی ارتباط و تاثیرخصوصیات واکنشهای خاك در ارزیابی خدمات زیستبومی

مدیریت پایدار

زمین1

مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی ،پتانسیل کامل

بشریت با چالشهای بزرگی در زمینه کشاورزی

خاکها را شناسایی کرده ،انرا تقویت و پرورش دهند.

مواجه است :آب و هوا شدیداً در حال تغییر ،سرعت رشد

حصول به این اهداف نیاز به اجرای جهانی مدیریت پایدار

بحرانی جمعیت جهانی ،گسترش شهرها ،افزایش فزاینده

خاک و اراضی دارد .اکنون برای جامع عمل پوشاندن به

نیاز به مواد غذائی و شدت تخریب خاکها ازجمله مسائل

آرمانهای تبیین شده مسیر راه در قالب برنامه مشارکت

الینحل جهانی هستند .در این جهان در حال تغییر و با

جهانی خاک 2تعریفشده ،موازینی برای مدیریت پایدار

توجه به نیاز فوری برای از بین بردن گرسنگی و اطمینان

خاکها و دستورالعملهایی برای جوامع و کشورهای

از امنیت غذایی و تغذیه ،درک و دستیابی به مدیریت

مختلف تبیین شدهاست .نگرانیهای روزافزون در مورد

پایدار خاک ،هرگز اینقدر مهم نبوده است (فائو.)2812 ،

وضعیت خاکهای جهان موجب تصویب منشور مشارکتی

درواقع ،اهداف توسعه پایدار ( )SDGsاحیاء خاکهای

جهانی توسعه پایدار توسط فائو شده است (فائو.)2815 ،

تخریبشده و بهبود سالمت خاک را در خود مستتر دارد.

در این دستورالعملها مشارکت جوامع و کشورها ماهیتی

توافق جهانی بر این است که خاک شناسان نه تنها باید به

داوطلبانه ولی الزامآور دارد .منشور جهانی خاک که حاوی

هدف تولید مواد غذایی ،بلکه برای ذخیره و تأمین آب

اصول و راهنمایی کلیدی برای مدیریت پایدار خاک است،

شرب ،حفظ تنوع زیستی ،ترسیب کربن و افزایش

در سال  2815با در نظر گرفتن سیاستهای عمده و

- Earth Sustainable Management
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- Global soil partnership
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پیشرفتهای علمی در طول سه دهه گذشته تجدیدنظر

اهمیت خاک و نقش آن در چالشهای بشر

شد (فائو .)2815 ،دستورالعملهای داوطلبانه برای

کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،همراه با

مدیریت پایدار خاک (فائو )2812 ،که مکمل منشور

کادر ستادی سازمان ،پیرو دو دهه کار مداوم ،در تاریخ 25

جهانی خاک میباشد با تأکید بیشتری بر اصول و

سپتامبر  2815قطعنامه  2838برای توسعه پایدار را به

سیاستها و تصمیمگیریها ،توسط شورای سازمان خوار

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رساندند .این قطعنامه

و بار جهانی در دسامبر  2812تصویب شد.

برای نیل به صلح ،رفاه و سعادت جامعه بینالمللی تبیین

دستورالعمل فوق اصول مندرج در منشور

شده است .در قلب این دستور کار آرمانهای توسعهای

جهانی را با توجه به شواهد ارائهشده در گزارش وضعیت

پایداری 1قرار دادهشده است که تحقق آنها در یک برنامه

منابع خاکهای جهان (فائو و پانل فنی بین دول در مورد

مشارکت جهانی برای تمام کشورهای عضو الزامآور شده

خاک )2815 ،را پیگیری مینماید .این دستورالعملها

است (سازمان ملل .)2815 ،این دستور کار یک برنامه

جنبههای فنی مدیریت پایدار خاکها را از قبیل

عملی برای نیل به رفاه مردم و تداوم سالمت کره خاکی

ویژگیهای اصلی خاک ،چالشهای کلیدی و راهحلهای

میباشد .همچنین برای حفظ صلح جهانی و فراهم آوری

بالقوه برای حل آنها را در نظر میگیرند .دستورالعملهای

آزادی بیشتر برای احاد جوامع تالش مینماید .واضح

داوطلبانه برای مدیریت پایدار خاک (رهنمودهای مدیریت

است که ریشهکن کردن فقر در تمام اشکال و ابعاد آن،

پایدار خاک ،فائو )2812 ،عمدتاً بر کشاورزی ،بهعنوان

بزرگترین چالش جهانی و انکارناپذیرترین پیششرط

محیط تولید مواد غذایی ،فیبر ،خوراک ،چوب و سوخت

توسعه پایدار است.

تأکید دارد ،ولی توجه قابلتوجهی نیز بر خدمات

پایان دادن به فقر و محرومیت باید همراه با

زیستبومی سیستمهای مدیریتشده و مدیریت نشده

استراتژیهای افزایش سالمت و آموزش و پرورش ،رشد

خاک دارد .دستورالعملهای ارائهشده ،برای توصیههای

اقتصادی و کاهش نابرابری انجام شوند .در این مسیر باید

اجرائی و اختصاصی و برای اطالعرسانی در مورد

به تغییرات آب و هوایی و حفظ اقیانوسها و جنگلها نیز

تصمیمگیری استراتژیک و ویژه در تمام سطوح مربوطه،

توجه شود .خاکها و منابع اراضی سیستمهای پویای

طراحیشدهاند .رهنمودهای مدیریت پایدار خاک قصد

سهبعدی تنظیمکننده شرایط حیاتی بشر هستند که

دارند با تالشهای جهانی ،منطقهای و ملی برای ریشهکن

بهواسطه پویایی توابع خاک به اجرا درمیآیند (آدیکاری و

کردن گرسنگی و فقر به دلیل اهمیت خاک در توسعه

هارتمینک .)2812 ،خصوصیات فیزیکو-شیمیایی ،ژنتیکی

پایدار کمک کنند (فائو .)2812 ،بر اساس این

و محیطی خاکها همراه با پویایی توابع خاک 2و خدمات

دستورالعمل ،مدیریت پایدار زمین یعنی برآوردن نیازهای
جاری و در حال ظهور در برنامهریزی استفاده از منابع،
تأمین امنیت غذایی ،ایجاد معیشت پایدار ،مدیریت
یکپارچه چشمانداز اراضی و بازسازی آنها میباشد.
ازنظر مفهومی پایداری مدیریت اعمالشده موقعی تکمیل
است که توانائیهای حمایتی ،فراهم آوری ،تنظیمکنندگی
و خدمات فرهنگی ارائهشده توسط خاک حفظ و یا
بهبودیافته باشد و به توابع خاک نیز آسیب وارد نشده
باشد (فائو و پانل فنی بین دول در مورد خاک.)2815 ،

زیستبومی 3منتج از آنها ،به حصول تعدادی از
آرمانهای توسعه پایدار تدوینشده ،کمک مینمایند.
دایلی و همکاران ( )1992اظهار میدارند ،چون خاکها
یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده وضعیت اقتصادی
ملتها میباشند لذا دخالت دادن آنها در چارچوب
خدمات زیستبومی و سیاستگذاری و تصمیمگیری
ضروری است .تحقق خدمات زیستبومی خاکها ،برای
1

)- Sustainable Development Goals (SDGs
- Soil Functions
3
- Ecosystem Services
2

 / 00ارزیابی اراضی ،ضرورت دستیابی به توسعه پایدار
برآورده کردن نیازهای جامعه (مثل مواد غذایی ،آب قابل

تعیین عوامل بازدارنده برای نیل به اهداف توسعهای پایدار

شرب ،تولید انرژی و زیرساختهای الزم برای زندگی) و

و مدیریت پایدار زمین اقدام نمود (آدیکاری و هارتمینک،

فائق آمدن بر چالشهای اجتماعی (از قبیل کاهش و تطابق

.)2812

با تغییر اقلیم ،مهاجرت ،افزایش جمعیت) ،لزوم حتمی
دارد .تحقق خدمات زیستبومی به تحقق اهداف
توسعهای پایدار 1منجر میشود.
نیاز به ارزیابی خدمات زیستبومی خاک و
ارتقاء ارتباط خاک و زیستبوم در توسعه سیاستهای
مدیریت منابع اراضی توسط مک براتنی و همکاران
( )2810و رابینسون و همکاران )2812( .مورد تأکید
قرارگرفته است .برای تشریح آرمانهای توسعه پایدار
سازمان ملل متحد ،بوما و همکاران ( ،)2815بر تأثیر خاک
در ارائه خدمات زیستبومی تأکید زیادی نمودهاند .خاک
یکی از پیچیدهترین ماده زنده 2روی زمین است (یانگ و
کرافورد )2880 ،و یک جزء کلیدی از زیستبوم خاک
کره 3که در منطقه تداخلی لیتوسفر ،بیوسفر ،هیدروسفر و
آتمسفر ایفای نقش میکند (ژابولکز.)1990 ،
متأسفانه بهرغم اهمیت خاک ،اکثر مطالعات
(کوستانزا و همکاران1992 ،؛ دی گروت و همکاران،
2882؛ آم .ای.آ  ،)2885زیستبوم را با توجه به خدمات
آن (بهعنوان مثال ،تأمین نیازها ،حمایت ،تنظیم و خدمات
فرهنگی) ارجحتر از خاک بحث نمودهاند .درحالیکه
دانش قابلتوجهی در مورد خاک ،شکلگیری و توزیع آن
وجود دارد ،اما درک ما از توابع خاک و خدمات
زیستبومی آنها و ارزیابی کیفی و کمی وضعیت آنها
مخصوصاً در پهنه چشمانداز طبیعت ناقص است .هویت
و همکاران ( )2815اشاره کردند که خاک در بسیاری از
مطالعات زیستبومی و تصمیمسازی نادیده گرفتهشده
است .این در حالی است که میتوان با مرتبط کردن تمام
دانش و اطالعات کمی و کیفی از خصوصیات و
فرایندهای خاک نسبت به ارزیابی شاخصهای پتانسیل
خاک ،توابع خاک ،خدمات زیستبومی و نهایتاً نسبت به
1

- Sustainable development goals
- Biomaterials
3
- Pedosphere
2

ارتباط مدیریت پایدار زمین و علم ارزیابی
علم ارزیابی ،بر اساس چارچوب فائو برای
ارزیابی زمین (فائو ،)1922 ،از برنامهریزی استفاده پایدار
از زمین حمایت میکند .در کشورهای که کمبود داده
اغلب مدلسازی را محدود میکند ،چارچوب فائو،
راهنمایی الزم برای اجرای مطالعات ارزیابی زمین را ارائه
نموده است .ادغام اطالعات بیولوژیکی و اجتماعی و
اقتصادی و استفاده پایدار از منابع زمین ،در ارزیابی کمی
اراضی نقش تعیینکنندهای دارند .تکنیکهای مختلف
برنامهریزی وجود دارند تا نتایج ارزیابی را با نیازهای
دولتها ،کاربران زمین و سایر ذینفعان ،برای دستیابی به
استفاده بهینه از زمین مطابقت دهند .انتظار میرود که
افزایش منابع اطالعاتی رقومی خاک و محیط و بهبود
روشهای پردازش همهجانبه این اطالعات ،امکاناتی برای
تجزیه و تحلیل دادهها و مدلسازی برای ارزیابی
همهجانبه و ایجاد سیستمهای پشتیبانی تصمیمسازی برای
مدیریت پایدار اراضی و زمین را فراهم نمایند.
همانگونه که از نام علم ارزیابی برمیآید،
فرآیند ارزیابی نباید فقط بر خصوصیات خاک بلکه بر
خصوصیات محیط که دربرگیرنده اتمسفر ،خاک،
زمینشناسی ،هیدرولوژی ،موجودات زنده و اثرات
فعالیتهای گذشته و حال انسانی میباشد (فائو)1922 ،
اعمال گردد .این تعریف نشان میدهد که دامنه علم
ارزیابی محاط بر حداقل هشت تابع خاک میباشد و این
توابع بهمراتب فراتر از فرآیند تولید مواد غذایی فرط
میباشد .برای مشخصتر نمودن دامنه فضای مفهومی این
توابع ،ذیالً ،به این توابع یا عملکردهای خاک اشاره
میشود (جان بیک و همکاران.)1992 ،
خاکها ،از طریق تولید مواد غذایی ،علوفه ،فیبر،
سوخت ،چوب و دیگر مواد زیستی ،بهطور مستقیم یا و از
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طریق حیوانات و آبزیان بهطور غیرمستقیم ،اساس و

احتمالی توفیق سناریوهای مختلف را ارائه نمایند تا امکان

زیربنای سیستمهای پشتیبان زندگی هستند؛

ارزیابی ریسک بر اساس شبیهسازی چندساله فراهم آید

خاکها با ایجاد زیستگاهها و ذخایر ژنتیکی گیاهان،

(بوما.)2815 ،
در مقایسه باعلم خاکشناسی و نقشهبرداری

حیوانات و میکروارگانیسمهای سطحی و زیرزمینی ،تنوع
زیستی الزم در زمین را تأمین مینماید؛

خاک که در طول دهههای گذشته با استفاده از علوم

خاکها ارائهکننده و ذخیره کننده گازهای گلخانهای بوده

زمینآمار ،سنجشازدور و نزدیک و سنجش درجا و

و انرژی جهانی (بازتاب ،جذب و تبدیل انرژی تابشی

تکنیکهای الکترومغناطیسی ،مدلسازی رقومی سرزمین و

خورشید) را تنظیم مینماید؛

سیستم اطالعات جغرافیایی توسعه موفقیتآمیزی

خاکها در فرآیند چرخه منابع آب سطحی و زیرزمینی

داشتهاند ،متأسفانه علم ارزیابی توسعه محدودی در

آنها را تنظیم و کیفیت آنها را کنترل مینماید؛

سالهای اخیر داشته است (بوما و همکاران.)2812 ،

خاکها ذخیرهگاه مواد خام و مواد معدنی میباشند؛

ضروری است که مدلهای کمٌی جدیدی تبیین گردند تا

خاکها فیلتر ،بافر و تبدیلکننده ترکیبات خطرناک موجود

دادههای الزم ،برای محققان هیدرولوژی ،زراعت،

در عرصه حیات است؛

اقلیمشناسی و بومشناسی و دیگر ذینفعان ،استخراج شود

خاکها محل اسکان انسان ،صنایع و فعالیتهای اجتماعی

(بوما .)2815 ،ارزیابی زمین همواره بهعنوان بخشی از

بوده ،فضای ارتباطی برای حملونقل مردم ،نهادهها و

استراتژی کمک به خدمات زیستبومی ،وظیفه دارد،

تولیدات بوده و امکان ارتباط بین زیستبومی طبیعی

گزینههای بیشتری از استفاده از زمین ،تنوعی بیشتر از

گیاهان و حیوانات را فراهم میکند؛

قابلیتهای خاک و زوایای مختلفی از ظرفیتهای ذاتی

خاکها شواهد تاریخی و باستانی فرهنگ بشریت را

خاک را ارائه یا نمایان نماید (بانمان و همکاران2812 ،؛

نگهداری و محافظت میکنند و منبع اطالعاتی خوبی برای

بوما و همکاران2812 ،؛ بانمان و همکاران .)2810 ،هدف

اقلیم گذشته و مصارف باستانی از زمین میباشند.

مدیریت

پایدار

زمین،

هماهنگ

کردن

اهداف

همهجانبه نگری علم ارزیابی اهمیت رشتههای

زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی به نفع نسلهای

علمی دیگر را در تعیین "ارزیابی زمین" نشان میدهد

کنونی و آینده با حفظ و ارتقاء کیفیت منابع طبیعی

(فائو .)1922 ،به همین دلیل ارزیابی اراضی موردنظر در

میباشد (اسمیت و دومانسکی .)1993 ،در این راستا،

این مقاله نوع همهجانبه نگر و سیستمیک آن بوده که

مدیریت پایدار زمین ،کارکرد اجتماعی و اقتصادی

وظیفه دارد تا با ارزیابی مشخصههای عاملیت خاک ،توابع

زیستمحیطی طوالنیمدت زمین را تضمین میکند و

و خدمات زیستبومی خاکها را در شرایط طبیعی و یا

توسعه پایدار کشاورزی ،حفاظت از منابع طبیعی و ترویج

تغییرات اعمالشده ،استوار بر رویکردهای کمٌی بین-

مدیریت پایدار اراضی جزء اهداف کلیدی پروژههای

رشتهای ،سناریوهای بهینه ،تغییرات یا کاربریهای

مدیریت منابع میباشند.

متناسب با شرایط محیطی برای تصمیم سازی و برنامههای
مدیریت پایدار پیشنهاد دهد (بوما و همکاران .)2812 ،یا
به تعبیری دیگر ،مدلهای کمٌی ارزیابی میتوانند
سناریوهای مختلفی از انواع استفاده را برای مشخصههای
عاملیت خاک ،توابع و خدمات زیستبومی خاکها و
نهایتاً برای آرمانهای توسعه پایدار اجرا و درجات

انواع ارزیابی بر اساس کاربرد
تعریف تقریباً کاملی از روشهای مختلف
ارزیابی اراضی توسط ایوبی و جاللیان ( )1309ارائهشده
است و کاربران با انواع آنها آشنا میباشند .با توجه به
دامنه گستردهای که برای وظایف علم ارزیابی قائل هستیم،
معتقدیم که باید روشها و مدلهای متنوع و متناسبی برای
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ارزیابی خصیصههای خاک ذکرشده در بندهای باال ابداع و

1392؛ چیروما و همکاران2810 ،؛ جینتائو و همکاران،

ارائه شوند .بدون توجه به ماهیت ،کاربرد و دیسیپلینی که

2811؛ فاگبوته2818 ،؛ لوگبو و همکاران.)2813 ،

مدلهای ارزیابی در آن استفاده میشوند ،انواع مشروحی
از مدلهای ارزیابی که احتماالً در راستای رسیدن به
اهداف مدیریت پایدار از آنها استفاده خواهند شد ،ارائه
میشود.

شاخصهای انباشت یا آلودگی
تعدادی شاخص که در مقاالت همواره برای
ارزیابی شاخصهای آالیندگی استفاده میشوند به قرار
زیر است:

ارزیابی زیستمحیطی

شاخص انباشت آلودگی یا شاخص غنیشدگی

ارزیابی زیستمحیطی که عمدتاً مطالعاتی کیفی

PLI or EF = C polluted soil/ C reference soil
mg/kg.day

که گاهی فاقد همهجانبه نگری الزم نیز میباشند ،در منابع
تحت نامهای مختلف دیده میشوند .در این نوع مطالعات

شاخص یا عامل انتقال به گیاه
CF or AF= C plant/ C soil
mg/kg

عامل موردنظر در مقابل استانداردهای ارائهشده ارزیابی و
اثرات آن بر محیط بیان میشود .عمده روشهای ارزیابی
زیستمحیطی شامل موارد زیر هستند.
Environmental Impact Assessment
Environmental Pollution Assessment
Evaluation of Environmental Pollution
Evaluation of Soil and Plant Pollution
Environmental Risk Assessment

روشهای

ارزیابی

زیستمحیطی

فوق

پروسههای تحلیلی میباشند که بهطور سیستماتیک عواقب
احتمالی اجرایی پروژهها ،سیاستها و برنامهها را
پیشبینی میکنند .هدف اصلی آنها ،ایجاد یک چارچوب
کلی تصمیمگیری برای مدیران است .روشهای مختلفی
تاکنون در این زمینه توسط کارشناسان جهان ارائه شده
است .لیکن باوجود تالشهای بسیار و بحث و بررسی

شاخص آلودگی ساده
Pollution Index = Ci/Si
Ci = Heavy metal concentration in wastewater
irrigated soil
)Si = Evaluationcriteria value (standard value
شاخص آلودگی کل
(Newmerow

Index

Pollution

 Pmax
2

2
average

Composite

P

2
= )method
Paverage = Average pollution index
Pmax = Maximum value of pollution index

شاخص شدت آلودگی

آنها در کنفرانسهای متعدد بینالمللی هنوز متدولوژی

= Contamination vs Pollution Index
Concentration of metal in soil/ Target value
from reference table
C/Pl> 1 Pollution
C/Pl< 1 Contamination

متدهای تجزیه و تحلیل و ارزیابی در پروژههای گوناگون

شاخص تفکیک آلودگی مصنوعی از طبیعی

بهکاربرده میشود .علت اصلی چنین ناهماهنگیهایی در

Quantification of Anthropogenic metal = XXc/X
X Lithologic metal
Xc Average concentration of metal in soil

پروژهها در آنها اجرا میگردند ،میباشد (حسنی ،سعیدی

شاخص ریسک غنیشدگی آالیندهها در خاک و گیاه :در این

و همکاران  .)1300این روشها عمدتا برای ارزیابی

روش ارزیابی با محاسبه شاخصهای ریسک ،وضعیت،

آلودگی محیطی استفاده میشود (هرچگانی و بنیطالبی،

شدت و ضعف خطر را ،به جامعه اعالم مینمایند .این

واحدی که موردقبول کلیه کارشناسان قرارگیری تعیین و
انتخاب نشده است .از این رو هنوز انواع مختلفی از

انتخاب یک متدولوژی واحد ،تنوع پروژهها ،مقیاس،
پیچیدگی و محل جغرافیایی و تنوع محیطی است که
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شاخصها ،سطح خطر ایجاد شده توسط ورود عوامل
آالینده به محیط (خاک ،آب و گیاه) و برای زندگی انسان-
های در معرض و جوامع همجوار را ارزیابی مینمایند
(هرچگانی و بنیطالبی 1392؛ بالخیر و اشرف.)2810 ،
ارزیابی دریافت روزانه انسان از عناصر سنگین
* Daily Intake of Metals = (C metal * C factor
D intake) / B weight
C metal heavy metal concentration in food
crops
= C factor conversion of fresh plant to dry
equal to 0.085
D intake daily intake of the food crops

AT = Average exposure time for non
carcinogenic effect (365 days/ year * number
))of exposure years (60 years
روش های ارزیابی پتانسیل ریسک اکولوژیکی خاک

این روشها میزان و درجه خطری که به
آالیندهها به اکوسیستم وارد مینماید را محاسبه و بگونهای
وضعیت محیطزیست را ارزیابی مینمایند (جینتائو و
همکاران.)2811 ،
Potential ecological risk assessment of soil
i
r

n

E
i 1

= )Risk Index (RI
i

i = sample points

f

E  T C
i

i

r

r

i

میزان دریافت یا مصرف روزانه معادل خوردن
معادل  209گرم گندم و  232گرم ذرت برای کودکان و
 308گرم گندم و  305گرم ذرت برای بزرگساالن در نظر
گرفته شدهاست.
Average daily intake of the food crops is 0.527
Kg/body * day
B average
average human body weight
Average body weight for kids
equals to
32.7 kg
Average body weight for adults
equals to
55.9 kg

C
C

surface
i
n



i
f

C

Tr = Metal Toxicity response coefficient
Er = Potential Ecological Risk
C surface = measured values concentration of
soil
Coefficient of toxicity for: Cr = 2, Cd = 30,
Pb = 40

روشهای ارزیابی اراضی معمول
در تجزیه و تحلیلهای بیوفیزیکی ارزیابی زمین
و ارزیابی کارایی زمین ،دو روند عمده وجود دارد:

شاخص ریسک سالمتی

ارزیابی کیفی و ارزیابی کمی .به طور کلی ،سیستمهای

Health Risk Index = DIM / Rf D = Daily
intake of metal / Oral reference dose
Oral reference dose
mg/kg* day

ارزیابی کیفی ،خصوصیات را در کالسهای غیر کمی یا
دستهایی(1اسمی 2یا ترتیبی )3دستهبندی میکنند .ولی

مقدار فلز جذب شده مرجع

سیستم های ارزیابی کمی میتوانند ،کالس خصوصیات

ریسک سالمتی مردم در معرض

ریسک سالمتی مردم در معرض = دوز مرجع  /دوز آلوده
کنندگی هر آلودهکننده
Target hazard quotient (THQ) = (Efr * ED * FI
* MC / RfD * Bw * AT) *0.001
)Efr = Exposure frequency (365 days / year
)ED = Exposure duration (60 years for adults
FI = Food ingestion
MC = Metal concentration in food (mg/kgfresh
)weight
)RfD = oral reference dose (mg/kg * day
)Bw = Average body weight (60 kg

مورد ارزیابی را ،بعد از محاسبات الزم ،بصورت شاخص-
های عددی واقع بر محور تغییرات آن شاخص ارائه
نمایند .روشهای ریاضی یا پارامتری (مبتنی بر مبنای
قضاوت کارشناسانه و تجربی) و مدلهای ریاضی
استاندارد ،در سیستمهای ارزیابی کمی به کار برده می-
شوند .مدلهای آماری نیز میتوانند به عنوان روشهای
نیمهکمی شناخته شوند.

1

- Categorical
- Nominal
3
- Ordinal
2
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از طرف دیگر ،روشهای ارزیابی زمین را می-
توان به دو دسته پارامتری و طبقهای یا سلسله مراتبی
تقسیم کرد (دنگیز و اوسول .)2810 ،سیستمهای پارامتری
تحت رابطه و فرمولهای ریاضی اعمال میشوند و نتیجه
نهایی به صورت عددی بیان میشود .به طور کلی روش-
های پارامتریک ،ساده ،عینی ،کمی ،قابل اعتماد ،آسان،
قابل درک و کاربرد حتی برای افراد غیرمتخصص بوده و
قابل اصالح و سازگار کردن برای کاربرد و استفادههای
جدید میباشند (مکره و بورنهام .)1901 ،جمعپذیری،
ضربپذیری و پیچیدگی توابع از جمله خصوصیات این
دسته از مدلها میباشند .مدلهای استوری (استوری،
 ،)1930ریشه دوم خیدیر (سایس و همکاران،)1991 ،
شاخص تولید یا بهرهوری (دلگادو و لوپز )1990 ،و غیره
از این دسته مدلها محسوب میشوند .مدلهای طبقهای،
کالسهای مختلف قابلیت استفاده از اراضی را در
سطوحی با اهمیت متفاوت (مثل؛ رده ،کالس ،زیر کالس،
نوع و غیره) طبقهبندی میکنند؛ به عبارت دیگر ،سطوح
قابلیت استفاده از اراضی را در سلسلهای از طبقات
متفاوت جانمایی مینمایند .مدلهای ارزیابی تجزیه و
تحلیل سلسله مراتبی (ساآتی ،)1908 ،ارزیابی کالسهای
قابلیت اراضی (کلینگبیل و مونت گومری ،)1922 ،ارزیابی
کالسهای تناسب اراضی برای استفادههای کشاورزی
(فائو )1922 ،مدلهایی از این دیدگاه میباشند.

عنوان ابزار مهم ارزیابی منابع طبیعی استفاده میشوند (دال
روزا و وان دیپن.)2882 ،
روشهای پارامتریک
روشهای ضرب پذیر نیمه کمٌی ارزیابی اراضی
مانند ارزیابی پارامتریک حد واسط بین روشهای کمی و
کیفی قرار میگیرند .این روشها از محاسبات عددی،
تأثیر ویژگیهای مختلف زمین بر رفتار بالقوه یک سیستم
استفاده از زمین ،استخراج میشوند .سیستمهای جبری،
موثرترین فاکتورها و تعامالت بین آنها (در قالب ضرب
ساده یا جمع شاخصهای تک فاکتوری) را برای تعیین
کالس نهائی در نظر میگیرند (دال روزا و وان دیپن،
 .)2882سیستمهای ضربپذیر،

رایتینگهای1

جداگانهای

را به هر یک از ویژگی یا عوامل زمین منسوب کرده،
سپس حاصلضرب تمامی رایتینگها را به عنوان شاخص
نهایی به دست میآورند .مزیت این سیستمها در این است
که هیچ فاکتور مهمی شاخص نهائی را کنترل نمینماید.
مزیت دیگر این روشها در این است که امتیاز کلی
هیچوقت نمیتواند یک عدد منفی باشد .ولی محدودیت
این سیستم در این است که مقدار عددی شاخص نهایی
میتواند به طور قابل توجهی پایینتر از رتبهبندی هر یک
از فاکتورهای منفرد باشد .نخستین و شناخته شدهترین
تالش برای ارزیابی عملکرد خاک توسط استوری
(استوری )1933 ،ارائه گردیدهاست .سه مدل شناخته شده

روشهای سنتی ارزیابی

دیگر این دسته از روشهای ارزیابی ،معادله جهانی

سیستمهای حداکثر محدودیت

فرسایش خاک ( ،)USLEمعادله جهانی فرسایش خاک

طبقهبندی تناسب اراضی فائو و طبقهبندی

تعدیل شده ( )MUSLEو معادله جهانی فرسایش خاک

قابلیت اراضی ایاالت متحده آمریکا ،نمونهای از سنتیترین

بازبینی شده ( )RUSLEهستند که بهنحوی شاخص

سیستمهای ارزیابی زمین هستند که بر اساس ویژگیهای

استوری را استفاده و میزان فرسایش اراضی را توسط

دائمی اراضی ،تعاریف مفهومی از کالسهای تناسب و

ضرب مقادیر مهمترین عوامل در هم محاسبه مینمایند.

قابلیت را با توجه به درجه محدودیتی که نوع استفاده

حتی ،برای برنامهریزی مزرعهای در دهه  ،1908روش

تعریف شده با آن مواجه است را ارائه مینمایند .این

 USLEدر بسیاری از موارد جایگزین سیستم ارزیابی

سیستمهای کیفی و وابستههای مربوطه ،از قبیل طبقهبندی

قابلیت اراضی امریکا میشده است.

قابلیت استفاده از زمین انگلستان ،چارچوب قابلیت اراضی
کانادا و سیستم هلندی به طور گستردهای در جهان به

1

- Ratings
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روشهای جمعپذیر ،نیز با اختصاص یک

آماری می توانند ،مبنای ارزیابی عینی ویژگیهای زمین

ارزش عددی به مهمترین عوامل تأثیرگذار به نوع استفاده

باشند .نمونه عملی آن در ارزیابی آلودگی محیط قابل

از اراضی ،برای ارائه شاخص عددی قابلیت نوع استفاده،

اشاره است .در این نوع از مطالعات مقادیر متغیرهای

ارزش تمام عوامل را جمع مینمایند .جمع این اعداد یا

آلودگی را تحت تیمارهای مختلف ارزیابی کرده اختالفات

حاصل تفریق آنها از حداکثر ممکن ( ،)188شاخص

آنها در خاکها و گیاهان را با تجزیه واریانس نشان می-

رتبهبندی نهایی را ایجاد مینماید .مزیت سیستمهای

دهند .در نهایت مقادیر متغیرها را با مقادیر استاندارد

جمعپذیر این است که میتوان از تعداد ویژگیهای

مقایسه و تفاسیری بر امکان آالیندگی استفاده از پسآب را

اراضی بیشتری در مدل استفاده کرد .از مزایای دیگر این

در محیط بررسی مینمایند (ال گوبار و همکاران2812 ،؛

رویکرد این است که هیچ فاکتور واحدی نمیتواند آنقدر

آل جابوبی و همکاران.)2810 ،

وزن داشته باشد که بر رتبهبندی نهایی تأثیر معنیداری

تناسب اراضی یا متغیر پاسخ ( )Yتحت تابع زیر تجزیه و

داشته باشد .محدودیتهای سیستم جمعپذیر ناشی از

تحلیل میشود:

پیچیدگی آنها است .با افزایش تعداد عوامل در مدل،

Y = φ (X1 ،X2 ،... ،Xn) + ε

()1

مشکل در انتخاب تعداد ورودیهای تأثیرگذار بیشتر می-

در این جا  Xnویژگیهای زمین یا متغیرهای مستقل

شود .مشکل دیگر موقعی پیش میآید که مجبور باشیم از

(مانند عمق خاک ،میزان رس ،ماده آلی ،ظرفیت تبادل

می-

کاتیونی ،pH ،اشباع سدیم و غیره) و  εفاکتورهای

توان از روشهای ترکیبی ارزیابی اراضی که مجموع

باقیمانده را نشان می دهند .نوع تابع به کار گرفته شده

روشهای جمع و ضربپذیر هستند ،استفاده نمود .اکثر

( )φمی تواند هر تابع چند جملهای رگرسیون چندگانه ای

روشهای ترکیبی از فرآیندهای جمعپذیری برای ارزیابی

باشد.

رایتینگ منفی استفاده نمائیم .برای رفع این مشکل،

ریسک تک فاکتورها و ضرب امتیازات منفرد برای ارائه
شاخص نهایی استفاده مینمایند .واضح است که هر یک
از فاکتورهای منظور شده باید توسط منحنیهای پاسخ
اختصاصی مورد قضاوت و تایید قرار گیرند تا بتوان آنها
را در مدل وارد نمود .مزیت عمده این سیستمهای ترکیبی
این است که با استفاده از اطالعات چندین عامل ،از ارائه
نتیجه نهایی غیر واقعی یا حتی منفی ،جلوگیری مینمایند
(دال روزا و وان دیپن.)2882 ،
روشهای آنالیز واریانس
سیستمهای ارزیابی اراضی آماری روشهای

روشهای تک فاکتوره
برای کمیسازی ارزیابی اراضی ،سیستمهای تک
فاکتوره تالش می کنند تا با استفاده از روابط ریاضی تأثیر
ویژگیهای منفرد اراضی بر کارائی نوع استفاده حاکم بر
زمین را بیان کنند .این روشها وقتی یک ویژگی زمین
تاثیر بسیار مثبت یا بسیار منفی بر کاربری زمین مورد نظر
دارد ،کارائی خوبی ارائه مینمایند .نمونه مشخصی از این
نوع رابطه را در بیان تأثیر خصوصیات فیزیکی خاک در
تولید محصول میتوان این چنین نشان داد:
–xS

()2

Si = 1 – e

نیمه کمٌی قدرتمندی هستند که برای پیشبینی تناسب

اگر این رابطه را برای تأثیر عمق خاک بر تناسب اراضی به

اراضی بر اساس ویژگیهای انتخاب شده اراضی استفاده

جهت استفادهای خاص نوشته باشیم ،آنگاه  Siشاخص

میشوند .تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه

عمق خاک در مقیاس صفر تا یک و  xضریب ویژه
-1

برای بررسی سهم نسبی ویژگیهای زمین انتخاب شده

محصولی با دیمانسیون cm؛ و  Sعمق خاک بر حسب

مورد استفاده قرار میگیرند .وقتی دادههای ورودی مناسب

سانتیمتر خواهد بود .روابط مربوط به هر فاکتور در هر

( )Xو پاسخ واقعی ( )Yکافی در دسترس باشند ،مدلهای

نوع استفاده و مقادیر ضرایب مربوطه ،باید قبال توسط
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آزمایشات میدانی تایید شدهباشند (دال روزا و وان دیپن،

هستند) و گرههای داخلی درخت ،معیارهای تصمیمگیری

.)2882

مانند کالسهای کیفیت یا کالسهای تناسب اراضی می-
باشند .درختهای تصمیم ،توالی کیفی تصمیمگیریها را

روشهای جدید ارزیابی اراضی
پیشرفتهای جاری در فناوری اطالعات
فرصتهایی را برای بکارگیری تکنیکهای مختلف مدل-
سازی ایجاد کرده که بتوان پیچیدهترین سیستمهای
ارزیابی را معرفی نمود .این روشهای نوظهور ،بکارگیری
روندهای کمی و امکان انجام مدیریت جامع را تسهیل
مینماید .مدلسازی تجربی از مدلهای آماری ساده،
تحت استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی ،به سایر
مدلهای پیشرفتهتر ارتقاء یافتهاند .همچنین ارزیابی اراضی
با مدلهای روند گرا که بر اساس درک مکانیسمهای
واقعی رشد گیاهان ،فرایند رشد محصوالت را شبیهسازی
و با محاسبات خود را از طریق معادالت ریاضی ،ترکیب و
بستههای نرم افزاری کاملی را ایجاد نمودهاند (دال روزا و
وان دیپن.)2882 ،

واضحتر از جداول تطبیق روشهای سنتی حداکثر
محدودیت نشان میدهند.
وقتی دادههای تجربی و عملی خوبی وجود
داشته باشد ،تجزیه و تحلیل تصمیمگیری میتواند برای
تولید مدلهای ارزیابی زمین با صحت پیشبینی خوب
استفاده شود .این مدلها به ویژه در مواردی که شرایط
اجرای دیگر مدلهای آماری وجود ندارد ،مفید هستند.
درختان تصمیم و درختان رگرسیونی 2برای شرایطی که
آن نسبت بین تعداد مشاهدات به تعداد متغیرها (شرایطی
که درشناسایی خاکها و منابع طبیعی رایج است) پائین
باشد ،طراحی شدهاند .برای تحلیل و نتیجهگیری در این
روشها ،برای شناسایی ویژگیهایی که برای توصیف
متغیر وابسته اثر حیاتی دارند ،برای حصول بهترین نتیجه،
یک فرایند تکرار محاسبات با ورودیهای متفاوت اعمال

روشهای تخصصی ()Expert-system models

روشهای تخصصی به عنوان زیر مجموعه
روشهای استفاده از هوش مصنوعی و برنامههای
کامپیوتری ،مهارت و تجربه یک یا چند کارشناس را
شبیهسازی کرده ،راه حلهای یک مشکل را ارائه مینمایند
(والد .)1992 ،این سیستمهای کیفی با استفاده از درخت
تصمیمگیری ،1نتایج استنباطی ارائه میکنند .در ارزیابی
اراضی ،درختان تصمیم بیان واضحی از فرآیند تطبیق
کیفی و مقایسه کاربریها با کیفیت زمین را بیان میکنند.
هرچه دانش و تجربه کارشناسان باالتر ،عملکرد روشهای
تخصصی بهتر خواهد بود .درختهای تصمیمگیری
مجرب ذاتا بر پایه پیشینه علمی (توصیف نظری) و تجربه
افراد و کیفیت گفتگوها بین آنها برنامهریزی میشوند.
درختان تصمیمگیری کلیدهای چند مسیره
سلسله مراتبی هستند که در آنها برگها همان انتخابها
(کالسها /رنجها از قبیل سطح تعمیم ویژگیهای زمین
- Decision tree

1

مینمایند .روشهای تخصصی ،درختان تصمیمگیری
نظری و آماری اغلب برای بهینهسازی نتایج استفاده می-
شوند .سیستم خودکار ارزیابی زمین ( )ALESیک برنامه
کامپیوتری است که به ارزیابان اراضی اجازه میدهد تا
سیستمهای تخصصی را با توجه به چارچوب ارزیابی
اراضی فائو ،برای ارزیابی واحدهای اراضی اجرائی نمایند
(دال روزا و وان دیپن.)2882 ،
متدلوژیهای فازی
به طور کلی ،سیستمهای ارزیابی سنتی از یک
رویکرد بولین یا قاعده سازگار با اصل حداکثر عوامل
محدود کننده پیروی میکنند (هر پدیده یا صفتی یا صفر
است یا یک و هیچ پدیده بینابینی وجود ندارد) .آگاهی رو
به رشدی در مورد ناتوانی روشهای بولین در عدم تطابق
نتایج با واقعیات طبیعی ارائه شده است .برای فائق آمدن
به این مشکل از دیدگاه فازی (قایل به وجود واقعییت-

2

- Regression Tree
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هایی بین صفر و یک) در تجزیه و تحلیل دادههای منابع

ورودی بسیاری را پردازش و حاالت مختلفی از نتایج را

زمین استفاده میشود .در سالهای اخیر عالقه شدید به

ارائه کنند .این تکنیک به ما امکان میدهد تا در ارزیابی

استفاده از روش فازی در ارزیابی زمین ایجاد شده است و

زمین ،مدلهای نیمه کمٌی پیچیدهایی را توسعه دهیم .یک

میتواند از آن به عنوان یک مرحله جدید در روند کمی-

شبکه عصبی مصنوعی یک مکانیسم محاسباتی است که با

سازی ارزیابی مورد توجه قرار داد .در این روش ،درجه

استفاده از مجموعهای از دادههای واقعی چند متغیره ،اقدام

تناسب حاصل از محدودیت ویژگیهای زمین تعیین شده

به جمعآوری ،نمایش و محاسبه وزن یا ایجاد نقشه نماید.

با منطق بولین ،با تابع عضویت مدلهای فازی جایگزین

شبکه های عصبی میتوانند الگوهای مناسبی در دادههای

میشود .عضویتی که دقیقا با کالسهای تعریف شده

آموزش ورودی شناسایی کنند که ممکن است با تجزیه و

مطابقت دارند ،مقدار یک و مقدار عضویتی که خارج از

تحلیل آماری متداول تشخیص داده نشوند .بر عکس

محدوده کالسهای تعریف شده قرار داشته باشند،

مدلهای رگرسیون آماری ،شبکههای عصبی نیازی به

مقداری بین صفر و یک به خود میگیرند (دال روزا و وان

داشتن روابط علت و معلولی بین متغیرهای ورودی و

دیپن.)2882 ،

خروجی ندارند .عالوه بر این شبکه های عصبی غیر

تناسب واحدهای اراضی باید ترکیبی از وزن اثر

خطی بوده و ممکن است الگوهای بسیار پیچیده داخل

ویژگیهای مرتبط به آن واحدها بدست آید .تابع عضویت

دادهها را که توسط مدلسازی ریاضی غیر قابل اجرا

مشترک ( )JMFیک مجموع وزنی از ویژگیهای مختلف

هستند را حل نمایند .یکی دیگر از مزیتهای شبکههای

زمین ( )Z ،B ،Aرا فراهم می کند.

عصبی این است که هر نوع داده از نوع پیوسته ،تقریبا

JMFx = aAMFA + aBMFB + … + aZMFZ
and
aA + aB + … + aZ = 1
انتخاب وزنها ( )aB ... aZ ،aAاز اهمیت حیاتی

پیوسته ،حرفی و دوتایی را بدون نقض پیش فرضها ،در
مدل وارد مینماید و توانایی مدلسازی پدیدههای چند
خروجی را دارند (دال روزا و وان دیپن.)2882 ،

برخوردار است .این را میتوان بر اساس دانش متخصص
و مشاوره محلی ،دادههای تجربی ،روشهای ارزیابی قبلی

مدلهای شبیهسازی

پویا1

زمین و غیره به دست آورد .به هر حال استفاده از جبر

مدلهای شبیهسازی پویا میتوانند فرآیندهای

سخت بولی با یک منطق ساده صفر و یک اغلب برای

بیوفیزیکی کمٌی را که در زیستبومهای کشاورزی مانند

ارزیابی زمین به دلیل عدم سازگاری آن با ماهیت پیوسته

رشد محصول ،توازن آب خاک ،آبشوئی مواد مغذی و یا

متغیرهای خاک ،عدم وجود قطعیت صد درصدی مرتبط با

فرسایش خاک نقش داشتهاند ،توصیف کنند .این مدلهای

توصیف پدیدهها و یا به دلیل عدم قطعیت در فرموله

مبتنی بر فرایند ،در ارزیابی اراضی برای تعیین مقدار تولید

کردن درخواستها ،کارائی الزم را ندارد.

محصول ،اثرات خشکسالی ،تلفات مواد مغذی و فرسایش
خاک تحت گزینههای مختلف استفاده از زمین و مدیریت،

مدلهای شبکه عصبی مصنوعی

استفاده میشوند .در این مدلها ،حتی ارزیابی اثر

نشان داده شدهاست که فن آوریهای مبتنی بر

خصوصیات خاص در چند واحد اراضی طی زمان مورد

هوش مصنوعی توانایی خوبی در برخورد با سیستمهای

بحث باشد ،خروجی مدل میتواند با مقادیر متوسط و

چند متغیره غیر خطی دارند .در این مدلها همچنین بین

تغییرات آنها در مناطق طی زمان ،ارائه شود .خروجی مدل

دادههای واقعی و مغشوش ( )Noiseکامال تفاوت قائل

میتواند به عنوان شاخص عملکرد زمین و یا به عنوان

شده اند و توانایی تعمیم افزایش داده شدهاست .به عنوان
مثال ،آنها میتوانند ،به شیوه عمل مغز انسان ،الگوهای

1

- Dynamic Simulation
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ضرایب فنی سیستمهای استفاده از زمین در مرحله بعدی

برای تخمین فراهم نموده است .در این فرآیند ،با توجه

پردازش دادهها استفاده شود .بزرگترین محدودیت استفاده

به تجزیه و تحلیل حساسیت و اعتبارسنجی ،در این مدل

از مدلهای شبیهسازی پویا در این است که نیازمند تعداد

ترکیبی ،ارتباطات بین پارامترهای ورودی را تشخیص و

دادههای ورودی خیلی زیادی میباشند و کالیبره کردن و

آسیب پذیری فرسایش خاک را به طور دقیق باز تولید

اعتبارسنجی آنها در محیطهای اگرواکولوژی جدید

میکنند.

دشوار است .مدلهای شبیهسازی پویا میتوانند اطالعات
کمی را به ویژه در مورد رژیم آب و همچنین تاثیر آن بر
عملکرد محصول ارائه دهند .تجزیه و تحلیل شبیهسازی
دینامیکی ابعاد دیگری از قبیل ارزیابی تغییرات زمانی
نیازمندیهای استفاده از اراضی و خصوصیات اراضی را
ایجاد مینمایند (دال روزا و وان دیپن .)2882 ،همچنین
روشهای شبیهساز پویای مرتبط با سیستمهای خاک/گیاه
و یا رشد/آلودگی در مقیاس محلی نسبتا پیشرفت کرده
است ،ولی تعمیم نتایج به مقیاس منطقهای همچنان یک
اولویت مهم است .این تعمیم میتواند توسط تکنیکهای
بزرگ مقیاس سازی 1انجام شود ،یعنی باید بوسیله توسعه
توابع انتقال دادهها ،ارتباط الزم بین متغیرهای ورودی
مدلهای شبیهسازی و اطالعات موجود در پایگاههای
دادههای خاکشناسی ایجاد شده وارد مدل گردند.
مدلهای

هیبریدی2

برنامهریزی استفاده از زمین ()Land use planning

اکثر ارزیابیها ،بر مبنای قضاوت متخصصان
خاکشناسی و کشاورزی و تفسیر دادههای میدانی برای
قابل درک کردن مفاهیم برای برنامهریزان ،مروجان و
زارعان ،انجام میشود .اخیرا مطالعات اختصاصی
محدودیتهای خاک (به ویژه حاصلخیزی خاک ،آب و
اکسیژن موجود در خاک ،قابلیت کارکرد خاک و خطرات
تخریب مانند فرسایش خاک و شور شدن خاک) موجب
تسهیل شبیهسازی کمی فرآیندهای استفاده از زمین و
پیشبینی عملکرد شده است .توسعه فناوری اطالعات در
طول بیست سال گذشته محققان را قادر ساخته تا در
تجزیه و تحلیل تعامالت بین منابع زمین و استفاده از
زمین پیشرفت زیادی نمایند.
به لحاظ مفهومی ،ارزیابی زمین ،در مدلهای
جامعنگر ،الزامات اکولوژیکی و مدیریتی انواع مختلف

در سیستمهای هیبریدی ارزیابی زمین ،از طریق

استفاده از زمین را با در نظر گرفتن شرایط سیاسی-

ارتباط دو نوع مدل ،یک تابع استدالل کیفی شبیهسازی می

اجتماعی و اقتصادی را با کیفیات زمین مطابقت میدهند و

شود ،در حالی که در بخش دیگری ،مدلسازی کمی را

سناریوهای قابل اجرا را برای تصمیمسازی و مدیریت

شبیهسازی میشود .به عنوان مثال ،دریک مدل درخت

پایدار ارائه مینماید (جان بیک و همکاران.)1992 ،

تصمیمگیری ،شاخههای ایجاد شده از دادههای کیفی آن با

ارزیابی زمین به سواالتی از قبیل" :چه نوع استفادههای

شاخههای ایجاد شده از دادههای کمی حاصل از مدل

فیزیکی دیگر از زمین امکانپذیر است؟ و از لحاظ

شبیهسازی ،ترکیب میشود .از این سیستمهای هیبریدی با

اقتصادی و اجتماعی این نوع استفاده مناسباند؟"" ،برای

استفاده از درخت تصمیمگیری کیفی و شبکههای عصبی

رساندن تولید به سطح مورد نظر ،چه نهادههایی و به چه

مصنوعی نیمه کمی برای ارزیابی خطر فرسایش خاک

میزان ،الزم است؟" و "استفادههای فعلی از زمین کدامند

استفاده شدهاست .رویکرد ترکیب روش تخصصی  /شبکه

و اگر معیارهای فعلی مدیریت ثابت باقی بمانند ،به چه

عصبی عملکرد بسیار خوبی در مدلسازی فرسایش خاک

عواقبی منجر خواهند شد؟ " .ارزیابی زمین اغلب در

داشتهاست و توانایی کمیسازی و تعمیم بسیار خوبی

پاسخ به سوال " ،آیا در نوع استفاده جاری نیاز به تغییر
وجود دارد یا خیر؟" ،به اجرا در میآید .اطالعات و

- Up Scaling
- Hybrid Models

1
2

توصیههای فرآوری شده تنها به صورت یکی از ورودی-
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های چندگانه در فرآیندهای ارزیابی زمین و برنامهریزی

بایستی برآیندی مناسب و قابل اجرا از تلفیق صحیح کلیه

استفاده از زمین استفاده میشوند .فرایند برنامهریزی

پتانسیلها ،محدودیتها و نیازهای هر منطقه باشد ،در

استفاده از زمین ،به نوبه خود ،سناریوهای اولیه استفاده از

حالیکه همزمان بایستی به نیازهای ملی نیز پاسخگو باشد.

زمین را ارائه مینماید؛ بنابراین دو فرآیند به هم وابسته و
در راستای کلی ارزیابی مکمل هم میباشند (الیاسون،
 .)2882هدف اصلی برنامهریزی استفاده از زمین برای
اطمینان از استفاده بهینه هر واحد اراضی به منظور ارائه
حداکثر مزایای اجتماعی ،به خصوص تولید مواد غذایی،
بدون تخریب منابع زمین میباشد .برنامهریزی استفاده از
زمین دارای جوانب سیاسی و عقالنی نیز میباشد .در نظر
گرفتن فرآیندهای سیاسی در اجرای هرچه واقعیتر
برنامهریزی استفاده از زمین الزم و ضروری میباشند (بنی
نعمه.)2883 ،
برنامهریزی جامع استفاده از اراضی
()Comprehensive land use planning

احیای ارزشهای زیستمحیطی و چینش
گزینههای بلند مدت استفاده از زمین ،همواره جزء
نگرانیهای عمده بشر بوده است .بکارگیری برنامههای
استفاده از منابع یکپارچهتر و جامعتر برای افزایش
تولیدات کشاورزی ،برای جامع عمل پوشاندن به اهداف
تولید کشاورزان یا رفاه نسل آینده ،کاهش فقر و حفظ
محیطزیست ،در دستور کار کشورهای در حال توسعه
میباشد (سون و همکاران .)2880 ،نمونه بارز چنین
مطالعاتی مطالعات تعیین الگوی کشت (مدیریت چند
جانبه اراضی کشاورزی به هدف متعادل نگه داشتن تولید
و اقتصاد کشاورز ،استفاده بهینه از منابع و حفظ محیط
زیست) منطقهای میباشد .طراحی و پیشنهاد الگوی کشت
یکی از مهمترین مباحث در برنامهریزی کشاورزی هر
کشور محسوب میشود .بطورکلی عوامل مؤثر بر الگوی
کشت محصوالت زراعی و باغی را میتوان عوامل محیطی
و منابع طبیعی (اقلیم ،منابع آب و خاک و  ،)...عوامل
زیستمحیطی ،عوامل اجتماعی ،سیاستگذاریهای دولت
و عوامل اقتصادی دانست .الگوی کشت محصوالت به
عنوان برنامه تولیدات کشاورزی آینده ،در درجه اول

مدیریت پایدار اراضی
()Sustainable land management

مدیریت جامع و پایدار اراضی عمدتا برای
برنامهریزی استفاده از اراضی در مقیاس کشوری اعمال
میگردد که در کشور ما به عنوان آمایش سرزمین خوانده
میشود .آمایش سرزمین در واقع با ارزیابی و پایدار
نمودن توابع خاک و خدمات زیستبومی و ارائه راه
کارهایی برای نیل به آرمانهای هفدهگانه توسعه پایدار،
سعی در ایجاد مدیریتی پایدار برای کشور میباشد.
فعالیتهای آمایش سرزمین شامل اقدامات ساماندهی و
نظامبخشی به فضای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی در
سطوح ملی و منطقهای است که بر اساس تدوین
اصلیترین جهتگیریهای توسعه بلند مدت کشور در
قالب تلفیق برنامهریزیهایی از باال و پایین و با تکیه بر
قابلیتها ،توانمندیها ،تغییرات پویای زمانی-مکانی
متغیرها و محدودیتهای منطقهای در یک برنامهریزی
انعطافپذیرانه ،هماهنگ و بلندمدت صورت میگیرد .این
رویکرد زمینه تعامل میان سه عنصر انسان ،فضا ،فعالیت و
ارائه چیدمان منطقی فعالیتها در عرصه سرزمین را فراهم
میکند .هدف کلی آمایش سرزمین عبارت است از
سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در
چهارچوب منافع ملی و محیطی است .آمایش سرزمین
زیربنای سازماندهی توسعة منطقهای است و به بیانی دیگر
ابزار اصلی برنامهریزی و تصمیمگیریهای منطقهای ،ملی
و جهانی است .آمایش سرزمین ،روند جامعی از برنامه-
ریزی منطقهای را ارائه میکند .این شکل از مطالعه برای
بهکارگیری برنامهریزی منطقهای در سطح یک کشور
بهترین مکمل برای برنامهریزی کالن و منطقهای است.
برنامهریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه
جانبه به فضای ملی نگاه میکند ،همة مناطق کشور را
باحوصله و دقت و از جهات مختلف مورد مطالعه و
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شناسایی قرار میدهد .سپس بر اساس توانمندیها،

محسوب شود .نیازهای تصمیم گیرندگان برای رسیدگی

قابلیتها واستعدادهای هر منطقه باتوجه به یکنواختی و

به چالشها و عوامل تغییردهنده و ترویج پاسخهای مؤثر

هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آنها ،نقش و

و پایدار نیاز به داده ،اطالعات و مجموعهای از ابزارها و

مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول میکند.

روشهای به روز برای برنامهریزی منابع زمین دارد.
سرزمین،

برنامهریزی منابع زمین ،با بکارگیری ابعاد بیوفیزیکی،

مهمترین

خصوصیات

آمایش

جامعنگری ،دوراندیشی ،کلگرایی ،کیفیتگرایی و

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حکومتی ،باید مدیریت

سازماندهی فضای کشوراست .هدف آمایش سرزمین،

چشمانداز یکپارچهای انجام دهد که نیازهای ذینفعان

توزیع بهینة جمعیت و فعالیت در سرزمین است،

مختلف را برآورده ساخته و استراتژیهای ملی مختلف را

بهگونهای که هر منطقه متناسب با قابلیتها ،نیازها و

اجرائی نماید .پیشنهاد شده که یک فرایند هم فکری با

موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و

طیف وسیعی از ذینفعان که در مقیاسهای مختلف فعالند،

اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و

به منظور جمعآوری بازخوردهای اصالحی در ابزار و

ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد؛ به عبارت دیگر ،سازماندهی

روشهای بکار گرفتهشده جمعآوری و در جهت رفع

فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چهارچوب

اشکاالت و استفاده از فرصتهای احتمالی استفاده شوند.

منافع ملی ،هدف کلی آمایش سرزمین می باشد .آمایش

این فرآیند مشاورتی باید به تشکیل یک استراتژی برای

سرزمین ،زمینة اصلی تهیة برنامههای توسعه اقتصادی-

توسعه ،آزمون و اعتبار سنجی برنامه منتهی گردد (زیادت

اجتماعی هر منطقه را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق

و همکاران.)2812 ،

برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی با برنامهریزیهای

برنامهریزی منابع زمین شامل یک ارزیابی زمین

فیزیکی و فضایی خواهد بود .از آنجا که برای تحقق

و برنامهریزی استفاده از زمین میشود که شامل یک برنامه

اهداف توسعه ،باید همة منابع اجتماعی را اعم از منابع

ارزیابی سیستماتیک پتانسیل زمین است که از طریق

انسانی ،اقتصادی و منابع فضایی و محیطی به کار گرفت و

فرایندهای مشارکتی چندگانه ،چند بخشی ،استفاده از

به کارگیری همة اینها مستلزم برنامهریزی است ،لذا

زمین را بهینه نموده و شرایط اقتصادی و اجتماعی را

آمایش سرزمین مبنای طرحها و برنامههای جامع توسعه

بهبود میبخشد .در این راستا ،سازمان خوار و بار جهانی

بوده و پیوند دهندة برنامهریزیهای اقتصادی ،اجتماعی و

برای ،کاهش تخریب اراضی ،استفاده از برنامههای

فضایی یا مجموع آنان درقالب برنامهریزی جامع و در

مدیریت پایدار اراضی در کشاورزی ،دامداری و

مقیاس ملی و منطقهای است.

جنگلداری را ترویج مینماید و از سوی دیگر ،احیا و

روشهای ارزیابی زیستبومی
برنامهریزی منابع زمین ()Land resources planning

برنامهریزی استفاده از زمین و بطور وسیعتر
برنامهریزی منابع زمین ( ،)LRPبا توجه به ابعاد
بیوفیزیکی و اقتصادی اجتماعی مد نظر ،ابزاری برای
دستیابی به استفاده پایدار و کارآمد از منابع است .با این
وجود ،در دسترس نبودن ابزار و اطالعات مناسب برای
حمایت و رفع نیازهای تصمیم گیرندگان در مقیاسهای
مختلف ،میتواند محدودیت بزرگی برای اجرای آن

بازسازی زمینهای تخریب شده را در دستور کار خود
قرار دادهاست .برنامهریزی منابع زمین بخشی از مدیریت
یکپارچه و پیوسته مدیریت منابع زمین است که شامل
ارزیابی اراضی ،شناسایی نیازها و چالشها ،انتخاب و
اجرای گزینههای بهینه مدیریت پایدار اراضی و سیستم-
های پشتیبانی تصمیم در مزرعه ،چشمانداز و مقیاس ملی
و نظارت و ارزیابی اثرات برای اطالعرسانی به تصمیم-
گیرندگان و ذینفعان میباشد .برنامهریزی منابع زمین یک
رویکرد و به کارگیری گزینههای مطلوب مدیریت پایدار
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اراضی در یک زمینه مدیریت یکپارچه است که توسط

به طور کلی رویکرد شاخصهای خاک و رویکرد

سیاست و ساختار کشورها ،پشتیبانی میشود .پیادهسازی

استاتیکی بر وضعیت خاک در شرایط فعلی تمرکز دارند و

طرحهای مدیریتی باید با مشارکت همه ذینفعان اجرا

رویکردهای پویا برای ارزیابی روندها و تغییرات زمانی

شده ،نتایج و تاثیرات آن به صورت دورهای ،باید به اطالع

مناسباند .سیاستگذاری بر توابع و خدمات زیستبومی

تصمیمگیرندگان و برنامهریزان رسانیده شود (زیادت و

خاک نیاز به داشتن نتایج ارزیابی در شرایط فعلی و روند

همکاران.)2812 ،

تغییرات آنها دارند (ماعز و همکاران.)2812 ،

ارزیابی توابع و خدمات زیستبومی خاکها

نتیجهگیری
همه کشورها در یک مشارکت جهانی در تحقق

توابع خاک و خدمات اکوسستمی خاک به روشهای زیر
ارزیابی میشوند (گرینر و همکاران.)2812 ،

آرمانهای پایدار و اهداف تابعه شریک شده تا بشر را از

رویکردهای استفاده از شاخص :این رویکردها ،از خواص

استبداد و فقر و گرسنگی آزاد کرده و با کاهش مخاطرات

شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیکی خاک به عنوان شاخص-

زیستمحیطی ،سیاره زمین را امن نمایند .برای جامع عمل

های ساده یک بعدی برای بیان وضعیت و شرایط کیفی

پوشاندن به این اهداف ،برنامه توسعه پایدار جهانی در

عملکرد یا کیفیت خاک تعریف و از آنها برای ارزیابی

دستور کار کشورهای مختلف تا سال  2838قرار دارد.

استفاده مینماید (کارلن و همکاران2883 ،؛ اوباده و لعل،

ارتباطات و ماهیت اهداف توسعه پایدار ،یکپارچه،

2812؛ وین هولد و همکاران.)2880 ،

تفکیکناپذیر بوده و ابعاد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و

رویکردهای استاتیک :رویکردهای استاتیک با استفاده از

محیط زیستی هر کشوری را شامل میشود .برای اطمینان

قوانین تجربی ساده برای اندازهگیری توابع خاک اقدام

از محقق شدن آرمانها و اهداف توسعه پایدار ،اجرای

مینمایند (لهمن و همکاران ;2813 ،کالزوالری و

همه جانبه فعالیتها در همه کشورها اهمیت حیاتی دارد.

همکاران .)2812،رویکردهای استاتیک ظرفیت کلی خاک

برای حصول به آرمانهای تعریف شده ،کشورها ناگزیر به

را به عنوان توانائی انجام یک تابع خاص ارزیابی میکنند،

تهیه پایگاه دادههای منابع طبیعی در مقیاسی کاربردی و

اما تاثیرات استفاده از زمین و شیوههای مدیریت زمین در

متعاقب آن انجام مطالعات ارزیابی همه جانبه منابع طبیعی

نظر گرفته نمیشوند .رویکردهای استاتیک به طور خاص

برای مدیریت پایدار در سطح ناحیهای ،منطقهای و ملی

مناسب برنامهریزی استفاده از زمین برای حمایت از

میباشند.

استفاده پایدار از منابع خاک میباشند (لهمن و استاهر،
2882؛ مولر و همکاران.)2818 ،
رویکردهای پویا :رویکردهای نیمه پویا یا پویا شامل
ارزیابی فرآیندهای خاک ،آب ،هوا و سایر عوامل محیطی
و همچنین تغییرات زمانی و مکانی شیوههای استفاده از
زمین و مدیریت زمین است .این رویکردها شامل
مطالعات مدلسازی خاک و محیط زیست و همچنین
مدلهای بیوفیزیکی در زمینههای مختلف (مانند چرخه
مواد غذایی ،چرخه آب و تخریب خاک) ،با توجه به
فرآیندهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک میشوند.

پیشنهادهای ترویجی
بر اساس خط مشی تعیین شده از طرف سازمان
ملل متحد و مشارکت کشور از ارکان و برنامههای تعریف
شده برای رسیدن به اهداف ملی ،درک مزامین و روش-
های درگیر با دادهکاوی ،نقشهبرداری و استفاده از
اطالعات کمی و کیفی در ارزیابی تمام خصوصیات نشان
دهنده سالمت و کارایی خاک و مسایل محیطی در سطوح
ملی ،استانی و محلی الزمه پیشبرد اهداف حفظ و بهره-
برداری پایدار منابع طبیعی میباشد .به همین جهت اجرای
متوالی مراحل زیر در کشور پیشنهاد میگردد:
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 صفات خاک و،ارزیابی و تعیین کالسهای کیفیت اراضی

)تهیه پایگاه داده (نقشه پراکنش و دادههای کمی مرتبط

،شناسایی مناطقی که احتیاج به بهسازی و اصالح دارند

همه جانبه و چند گرایشی از ذخایر منابع طبیعی

.اجرای طرحهای بهسازی و یا اصالحی اراضی

،تهیه نقشههای رقومی موضوعی از تمام خصوصیات
کیفیت و فاکتورهای خاک ارزیابی اراضی برای
،محصوالت رایج و قابل ترویج
فهرست منابع
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چکیده
عوامل بسیاری بر روی تولید محصوالت سالم تأثیر دارند ،چندانکه نظارت بر آنها مستلزم نگاه فرآیندی و سیستمی در کلیه
مراحل قبل از کشت تا هنگام عرضه و مصرف آنها هست .لذا بهمنظور آگاهی از مهمترین عوامل و استفاده از تجارب ملّی و
بینالمللی ،مطالعات داخلی و خارجی انجامگرفته ،مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا بهتوان بر اساس آن مطالعات و اقدامات
بعدی را طراحی نمود .خاک بستر تولید محصوالت کشاورزی است .اگرچه تشکیالت زمینشناسی دارای غلظتهای باالی
عناصر آالینده(بهویژه فلزات سنگین) میتواند باعث آلودگی منابع خاک گردد ،امّا فعالیتهای بشری همانند فعالیت صنایع
آالینده ،استفاده نادرست از نهادههای کشاورزی مانند آفتکشها ،کودهای شیمیایی و آلی (بهویژه کودهای فسفاتی ،کودهای
عناصر کممصرف ،لجنفاضالب غیراستاندارد) ،فاضالب با کیفیت نامناسب ،فرونشستهای جوی بهویژه در مناطق شهری و
حاشیه شهرها ،از جمله مواردی هستند که خاک را تحت تأثیر آالیندهها قرار میدهند .آلودگی آب امری منفک از خاک
نبوده بلکه در ارتباط تنگاتنگ باهم هستند .هرچند گزارشهایی در مناطقی از کشور حاکی از وجود برخی فلزات سنگین در
منابع آب با منشأ ژئوهیدرولوژیکی وجود دارد ،امّا به نظر میرسد استفاده از فاضالبها در آبیاری محصوالت کشاورزی در
برخی نقاط به دلیل حجم و زمان طوالنی نیازمند توجه جدی هست .درنهایت مدیریت بهعنوان کلیدیترین عامل در سالمت
محصوالت ،نقشآفرینی اصلی را دارد .به هر روی تولید محصوالت سالم صرفاً با منابع پایه (الف)خاک( ،ب)آب و (ج) هوای
سالم همراه با (د)مدیریت درست و با استفاده از (هـ)نهادههای سالم( ،و)ضمن حفظ تعادل زیستی امکانپذیر است .وضعیت
آلودگی محصوالت مختلف در حقیقت برآیندی از فرآیند تولید محصول و عوامل مؤثر بر آن هست .نتایج بررسی برخی
مطالعات داخلی نشان داد که به دلیل حساسیت و نیاز به تجربه باال در مراحل مختلف نمونهبرداری ،اندازهگیری ،گزارش
تفسیر نتایج فلزاتسنگین و نیترات نتایج بسیاری از مطالعات قابل استفاده نیست .در بین محصوالت ،غلظت نیترات در
محصوالتی همانند اسفناج ،کاهو ،کرفس ،سیبزمینی و خیار بیشترین و در محصوالت میوهای همانند گوجهفرنگی ،هندوانه و
طالبی کمترین غلظت نیترات مشاهده شد .در مورد فلزات سنگین نیز گسترش عمومی در مطالعات مشاهده نمیگردد.برای
مدیریت و تولید محصوالت با حدود مجاز آالیندهها الزم است تا عوامل ذکرشده در تولید محصول سالم مورد توجه قرار
گیرد .در این رویکرد ،مدیریت بهینه حاصلخیزی خاک برای کنترل نیترات در محصوالت ،انتخاب گونه و رقم مناسب ،عدم
کاشت در اراضی آلوده و یا در معرض فرونشستهای جوی و آبهای آلوده امر ضروری است .برای رسیدن به این هدف
انجام پایش کیفیت محصوالت کشاورزی با صحت و دقت مناسب و شناسایی مناطق پر ریسک در تولید محصوالت آلوده و
عوامل آالینده میتوان نسبت به ارائه راهکار مناسب در هر منطقه متناسب با عامل آن اقدام نمود.

واژههای کلیدی :پاالیش ،آلودگی ،فلزاتسنگین ،نیترات ،زمینزاد ،انسانزاد
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خاک سالم ،بستر تولید سالم

مقدمه
افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا ،از طریق

حدود  87درصد میانگین کالری مصرفی ،بهطور

افزایش تولید در واحد سطح و گسترش اراضی کشاورزی

مستقیم از گیاهان روییده در خاک و  31درصد مابقی از

زمینهساز بهرهکشی غیرخردمندانه بشر از منابع طبیعی

دیگر منابع غذایی خشکیها به دست میآید که بهصورت

گردید .معرفی ارقام پرمحصول ،توسعه روشهای شیمیائی

غیرمستقیم به خاک وابسته هستند (برویک .)3112 ،از

مبارزه با علفهایهرز ،آفات و بیمارهای گیاهی ،کاربرد

دیرباز رابطهی بین سالمت خاک ،دام و انسان بهواسطه تأثیر

ماشینآالت پیشرفته کشاورزی ،گسترش استفاده از انواع

بر کیفیت و سالمت گیاهان شناختهشده است .دوران و

کودهای شیمیایی از جمله روشهایی بودند که برای تأمین

همکاران ( )1221سالمت خاک را ظرفیت پیوسته خاک

نیازهای بشر به محصوالت غذائی ارائه و بکار گرفتهشد .با

برای عمل کردن بهعنوان سیستم زنده حیاتی در محدوده

ترویج یافتهها ،کاربرد انواع کودهای شیمیایی و آفتکشها

کاربری اراضی و زیستبوم بهمنظور پایداری بارخیزی

افزایش قابلتوجهی یافت .درحالیکه وجود انگیزههای

زیستی ،حفظ کیفیت هوا و آب و ارتقاء سالمت گیاه،

اقتصادی افزایش تولید و بهبود بازارپسندی ظاهری را

حیوانات و انسان تعریف کردند .وجود آالیندهها در خاک

بهبارآورد ،امّا به دلیل نبود قوانین و مقررات مناسب و

هم بهواسطه بهمزدن کارکردهای خاک و هم بهواسطه انتقال

تضمینکننده کیفیت و سالمت محصوالت ،خاک و آب و...

به گیاه و سالمت گیاه باعث آسیب به سالمت خاک

نگرانیهایی را ایجاد نمود .در چنین شرایطی مفهوم "امنیت

میگردد .باال بودن فلزات سنگین در خاک بهجز مواردی که

غذایی" پا به میدان نهاد .امنیت غذایی به معنی وضعیتی

ناشی از جنس زمینشناسی و مواد مادری (زمینزاد) هست،

است که همه مردم در همه زمانها از لحاظ اقتصادی،

میتواند از منابع کشاورزی (کودها ،آفتکشها و  ،)...منابع

اجتماعی و فیزیکی دسترسی به غذای کافی ،ایمن و مغذی

شهری (پسماندها ،فاضالب و لجن فاضالب ،احتراق

برای تأمین نیازهای رژیم غذایی و ترجیحات غذایی برای

سوختهای فسیلی) ،منابع صنعتی (معدن و ذوب فلزات،

زندگی فعال و سالم داشته باشند(فائو .)3112 ،یکی از

صنایع متالورژی ،صنایع شیمیایی و الکترونیک) ،منابع

ایمن3

اتمسفری (فرونشست آالیندههای موجود در هوا،

غذایی است که وقتی مطابق با استفاده مورد نظر آماده یا

گردوغبار) و منابع اتفاقی (انفجارها ،جنگافزارها و حوادث

خورده شود باعث آسیب به مصرفکننده نگردد (فائو و هو،

صنعتی) منشأ گیرد (میسرال.)3112 ،

جنبههای این تعریف "ایمن بودن غذا" هست .غذای

 .)3112برای تولید محصول سالم عوامل مختلفی تأثیرگذار

همانگونه که ذکر شد غلظت باالی فلزات سنگین

هستند که از جمله میتوان به عوامل خاک ،آب ،هوا،

در خاکها میتواند منشأ زمینشناسی و طبیعی (زمینزاد)

موجودات زیستی ،نهاده و مدیریت را ذکر نمود .سالم نبودن

داشته و یا ناشی از فعالیتهای انسان (انسانزاد) باشد.

و کیفیت نامناسب هر یک از این عوامل و یا خدشه به

مطالعات مختلفی در داخل کشور حکایت از تأثیر مواد

هریک از آنها باعث بروز مشکالتی در سالمت محصول و

مادری بر غلظت باالی فلزات سنگین در برخی مناطق دارد.

در نهایت سالمتی مصرفکنندگان میگردد .در این نوشتار

ازجمله این مطالعات میتوان به گزارشهای غلظت باالی

تالش گردیده است تا هر یک از این عوامل معرفیشده و

انتیموان و آرسنیک در منطقه همدان (موسوی و همکاران،

با استفاده از اطالعات موجود تحلیلی از وضعیت این عوامل

 ،)1221آرسنیک در قروه (ماجدی و همکاران )1223 ،و

و آثار آن بر تولید محصوالت کشاورزی سالم ارائه گردد.

بیجار کردستان (نبیاللهی و همکاران ،)1223 ،کروم و مس
در بیرجند (شهریاری و همکاران )1221 ،با منشأ

-Safe food
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زمینشناسی اشاره نمود .تحقیقات متنوعی نیز در خصوص

آب آبیاری سالم و برهمکنش با خاک و گیاه

آلودگی به فلزات سنگین در اثر فعالیتهای انسانی

ازجمله منابع آالینده خاک و محصوالت ،استفاده

انجامگرفته است .در جدول یک وضعیت غلظت برخی

از منابع آب آلوده هست .آلودگی خاک و آب با یکدیگر

فلزاتسنگین در مطالعات انجامشده در داخل کشور نشان

عجین بوده و تفکیک این دو از یکدیگر امری دشوار است.

دادهشده است .مرور نتایج تحقیقات انجامشده در زمینه

کیفیت آب به ترکیب آب تغذیهکنندهی آبخوان ،ترکیب

آلودگی خاک در اراضی کشاورزی ایران به فلزات سنگین

کانیها و واکنشپذیری سازندهای زمینشناسی آبخوانها،

حاکی از آن است که اوالً تاکنون مطالعهای جامع در سطح

فعالیتهای بشری و پارامترهای محیطی مؤثر بر تحرک

ملّی با مقیاس مناسب انجام نگرفته که الزم است مورد توجه

ژئوشیمیایی ترکیبات بستگی دارد (اصغریمقدم و برزگر،

قرارگیرد .ثانیاً بخش قابلتوجهی از مطالعات انجامشده بر

 .)1222متأسفانه مسائل مربوط به کاهش کیفیت آبهای

روی نمونههای خاک اخذشده از مناطق با ریسک آلودگی

زیرزمینی را در بیشتر موارد بهدشواری میتوان حل کرد؛

باال مانند اراضی اطراف کارخانهها یا مناطق تحت آبیاری با

زیرا آثار آلودگی هنگام پمپاژ آب از چاه آشکار میشود.

فاضالب بوده است که بر این اساس نتایج آنها قابل تعمیم

دلیل آنهم سرعت کم آب زیرزمینی و ناهمگنی موجود

به سطح وسیعی از اراضی نیست .بههرحال فارغ از خطاهای

در آب زیرزمینی است (اصغری مقدم .)1272 ،در حال

رایج و پرتکرار که در بخشهای نمونهبرداری ،اندازهگیری

حاضر استاندارد کیفیت آبهای ایران در کاربری کشاورزی

و تفسیر نتایج این مطالعات قابلمشاهده است ،جمعبندی

برای آب آبیاری تهیهشده است .همچنین در استاندارد

گزارشهای موجود و مقایسه نسبی آنها ،وجود آلودگی

ویژگیهای پسابهای صنعتی (استاندارد شماره 3222

بهصورت لکهای را در بعضی از مناطق کشور نشان میدهد

سازمان ملّی استاندارد ایران) حدود مجاز فلزات سنگین در

که عمدتاً متأثر از آلودگی از منابع آالینده بیرونی و فعالیت-

پسابهای صنعتی برای آبیاری و آییننامه اجرایی ماده 112

های بشری میباشند.

قانون برنامه توسعه سوم مصوب  1272هیات وزیران معیار

در جدول  3مقادیر مختلف حداکثر غلظت مجاز
برخی فلزات سنگین و آالینده خاک در کشورهای مختلف
آمده است .سازمان حفاظت محیطزیست ایران نیز نسبت
به تهیه استانداردهای آلودگی خاک اقدام نموده است .یکی
از مسائل قابلتوجه در استانداردهای آلودگی خاک در دنیا،
بازه وسیع آنها در کشورهای مختلف هست .بهعنوانمثال
در مورد عنصر کادمیم بین  1تا  31میلیگرم در کیلوگرم
خاک گزارششده است (جدول  )3که دلیل آن شرایط
زیستمحیطی و رویکردهای تعیین استاندارد سطح
آالیندهها در خاک هست.

و حدود مجاز برای تخلیه پساب برای مصرف کشاورزی
ارائه گردیدهاست .سازمان حفاظت محیطزیست پیشنویس
استاندارد کیفیت پساب را تهیه که مراحل هماهنگی و
تصویب را میگذراند .در جدول  2حدود مجاز آالیندهها
در پساب بر اساس منابع مختلف آمده است .همانگونه که
ذکر شد یکی از منابع آالینده محصوالت کشاورزی ،استفاده
از آبهای نامناسب برای آبیاری هست .در برخی موارد
آلودگی آب منشأ هیدروژئولوژیکی دارد که از جمله می-
توان گزارشهای باال بودن میزان آرسنیک در برخی از منابع
آب استان کردستان (صفری و همکاران ،)1221 ،دشت
خوی (اصغری مقدم و جاللی ،)1223 ،دشت تبریز
(اصغری مقدم و برزگر )1222 ،را ذکر نمود.
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جدول  -1وضعیت غلظت برخی فلزات سنگین در مطالعات انجامشده در داخل کشور
استان /منطقه (تعداد نمونه)

Cd

Pb

Ni

Cu

Cr

As

Zn

Co

شماره منبع

نهاوند ()93

0/2

22/93

-

93/3

-

-

-

-

22

شاهرود ()2

43/39

34/42

-

493/9

43/03

392

-

403

عسلویه ()2

-

3/3

32/9

6

49/3

2/2

23/3

-

36

مسجدسلیمان ()43

0/44

34/03

26/2

442/9

-

23/3

42/3

403

گلستان ()936

0/42

42/32

93/33

29/3

-

-

32/03

-

403

همدان ()236

-

22/66

63/09

96/32

-

-

30

-

43

گرگان ()43

-

46/02

26/26

92/62

62/94

2/42

-

-

33

اهواز ()46

-

96/32

422/33

92/02

494/26

-

22/32

43/.02

94

اهواز ()96

-

62

-

220

63

36/93

230

-

24

زنجان ()234

0/32

33/6

33/9

30/9

29/6

-

0/33

23/6

2

4/422

2/332

9/309

0/093

0/292

0/322

-

-

-

-

-

23

مالیر ()220

-

6/34

-

2/96

-

-

23/0

-

62

اهواز (تقاطعهای شهری) ()26

2/33

232/22

22/22

246

492/32

2/34

446/22

-

39

جزیره قشم ()29

93/2

233/2

-

-

-

33/9

9422/3

-

26

کرمان ()60

0/093

20/36

3/33

-

9/23

-

23/93

-

62

مازندران ()226

0/22

22/3

36/2

92

-

-

33/3

-

23

زنجان ()433

4/2

93/3

22/3

-

-

462/4

-

26

همدان ()492

-

-

69/4

-

36/3

-

-

42/6

32

زنجان ()433

2/6

422/3

0/3

2/3

-

-

233/2

-

33

بجنورد ()23

0/20

3/40

-

30/23

-

-

433/06

-

64

کردستان ()33

3/92

442/2

23/92

26/32

33/32

22/9

24/30

40/22

22

زنجان (بخش مرکزی) ()234

0/32

33/6

33/9

30/9

29/6

-

432/0

23/6

6

اصفهان اراضی اطراف پتروشیمی ()22

2/9

29/3

30/23

-

43/96

-

60/02

-

32

استاندارد

2

22

440

200

440

30

200

-

400

مغان زراعی ( )442غیر زراعی ()3
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جدول  -2حداکثر مقدار مجاز عناصر کمیاب در خاکهای کشاورزی در آئیننامههای کشورهای مختلف (پندیاس وپندیاس )2001 ،و سازمان حفاظت
محیطزیست ایران

()1891

()1882

()1899

()1881

()1891

()1891

()1891

محیطزیست ایران

آرسنیک

20

90

20

-

43

-

2

40

-

30

بور

400

-

22

-

-

-

-

-

-

-

بریلیوم

40

40

-

-

-

-

-

-

-

2

کادمیم

2

4-9

9

4/2

4/6

20

-

9-42

4-9

2

کبالت

20

20

-

-

20

-

-

-

-

20

کروم

400

20-30

400

400

420

4200

0/02

-

20-420

440

مس

400

90-20

400

60

400

220

29

20

20-430

200

فلوئور

200

-

200

-

-

-

-

-

-

900

جیوه

2

2

2

4

0/2

3

2/4

-

4-4/2

2

مولیبدن

40

40

-

-

3

-

-

-

-

30

نیکل

400

90-22

20

20

92

240

92

20

90-22

440

سرب

400

20-420

400

400

60

420

20

200-2000

20-900

22

آنتیموان

-

40

-

-

-

-

-

-

-

40

سلنیوم

40

40

40

-

4/6

-

-

-

-

3

وانادیوم

-

420

-

-

-

-

420

-

-

200

روی

900

400-900

900

200

220

4300

440

490

420-900

200

عنصر

استرالیا

هلند

آلمان

آلمان

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

اروپا

سازمان

()1811

( 1811و
)1881

فاضالبهای صنعتی ،کشاورزی و شهری ،در

برای سالمتی مردم از دیگر سو مسئله استفاده از فاضالبها

برخی موارد بهعنوان منابع آب آبیاری اراضی کشاورزی

را جدیتر از گذشته نموده است .در این خصوص الزم

مورداستفاده قرار میگیرند که در مواردی غلظت

است با توجه به مقررات قانونی موجود ،از آبیاری مزارع با

فلزاتسنگین در آنها باالتر از حدود مجاز هست .در این

استفاده از فاضالب خام جلوگیری نمود ،چرا که حتی اگر

شرایط استفاده از آبهای آلوده میتواند اثرات نامناسبی بر

میزان آالیندهها در محصوالت کشاورزی تولیدی از حدود

خاک و محصول داشته باشد .البته وجود آلودگیهای

مجاز و منطبق با استانداردها باالتر نباشد ،چالش آلودگی

میکروبی نیز در استفاده از فاضالب حائز اهمیت هستند که

خاک را به عنوان اکوسیستمی که حفظ آن برای نسلهای

در این نوشتار به آن پرداخته نشده است .استفاده مجدد از

آینده ضروری است به دنبال خواهد داشت .در شرایط

زهآبها نیز از دیگر منابع آب آبیاری اراضی کشاورزی

اضطراری برای استفاده از پسابها الزم است کشت گیاهان

است که میتواند حامل نیترات و دیگر ترکیبات باشد.

صنعتی (همانند پنبه ،زراعت چوب) و گیاهانی که بهصورت

محدودیت منابع آبی کشور در دهههای اخیر از یکسو و

خشک برداشت میشوند (گندم ،جو ،ذرت دانهای و  )...در

لزوم تولید محصوالت سالم و جلوگیری از ناهنجاریها

دستور کار قرارگرفته و از کشت محصوالتی که برداشت

 / 22بررسی وضعیت آلودگی خاک و محصوالت کشاورزی در ایران
آنها در طی دوره رشد رویشی صورت میپذیرد (سبزی و

میزان توصیه کودی کم نمود .در غیر این صورت احتمال

صیفی ،محصوالت علوفهای و  )...ممانعت به عمل آید.

انباشتگی نیترات در غلظتهای باال در گیاهان بسیار محتمل

نیترات موجود در آب آبیاری میتواند بخشی از

خواهد بود .در جدول  2برخی از مطالعات انجامشده در

نیتروژن مورد نیاز گیاه را تأمین نماید .با توجه به مطالعات

خصوص وضعیت فلزات سنگین در منابع آب در کشور

مختلف در خصوص غلظت نیترات منابع آب در همدان

آمده است .با توجه به شرایط حاکم بر سازندهای

(جاللی و کاله چی ،)1272 ،اصفهان (جعفریملکآبادی و

زمینشناسی به نظر نمیرسد مسئله آلودگی فلزات سنگین

همکاران ،)1272 ،آمل (یوسفی و نائیج ،)1271 ،مشهد

در آبهای زیرزمینی گسترش عمومی در کشور داشته

(لطیف و همکاران ،)1272 ،سمنان (فالح و همکاران،

باشد .در خصوص آبهای سطحی این موضوع بسته به

 ،)1271گرگان (رستمی و همکاران ،)1278 ،در توصیههای

فعالیتهای بشری متفاوت هست.

کودی بایستی مقادیر تأمینشده از طریق آب آبیاری را از
جدول  -1حدود مجاز آالیندهها در پساب و آب مورد استفاده برای آبیاری در منابع مختلف (برحسب میلیگرم در لیتر)
عامل آالینده

)US-EPA (2004

حداکثر غلظت

استاندارد کیفیت

حد تخلیه برای مصرف کشاورزی
مصوب هیات وزیران ()1191

بلندمدت

کوتاهمدت

)FAO (1992

آبهای ایران)1181( 1

کادمیم

0/02

0/02

0/04

0/04

0/04

کروم

کروم (4 )6

4

0/4

0/4

0/4

کروم (2 )9
جیوه

آثار

-

-

-

-

کبالت

0/02

2

0/02

0/02

0/02

مولیبدن

0/04

0/02

0/04

0/04

0/04

نیکل

2

2

0/2

0/2

0/2

سرب

4

40

2

2

-

سلنیوم

0/4

0/02

0/02

0/02

0/02

وانادیم

0/4

4

0/4

0/4

0/4

آرسنیک

0/4

2

0/4

0/4

0/4
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جدول  -1وضعیت فلزات سنگین در منابع آب (میلیگرم در لیتر) در برخی مطالعات انجامشده در کشور
منطقه (تعداد نمونه)

Cd

Pb

Ni

Cu

Cr

As

Zn

توضیحات

شماره منبع

دشت خوی ()96

--

--

--

0/003

--

0/439

--

اعداد میانه

2

رودخانه دز و کارون ()44

0/004

0/4062

0/0623

زنجان ()43

0/0023

0/0493

شهر بیرجند ()23

-

-

رودخانه تجن مازندران ()44

44
0/0232
0/0036

زمستان 0/0032

0/0209

0/0403

00/0032

بهار 0/0424

0/233

0/4943

0/23

0/03
-

دشت چاردولی

0/0333
0/0623

آب شرب

-

23

0/0294

64

0/02932

کردستان ()94
بهار

دشت نهاوند همدان ()20

تابستان

سیستان چاه نیمه
)2(4
)2(2
)3(9

0/0022

0/00324

0/00233

0/00323

0/00309

0/0406

0/023

0/029

0/0222

0/062

0/0032

0/043

0/0033

0/0324

0/0434

0/0063

--

0/0022

/0403

0/0032

0/0369

0/229

0/0023

--

0/0023

0/09090

0/00632

0/0932

0/4

0/4

بهار

--

--

--

--

تابستان

--

--

--

--

0/0032

0/04

0/04

-

0 /2

0/2

ایران

0/0492

0/0032

0/033

استاندارد کیفیت آبهای

22

--

دشت رزن همدان ()20

نهادههای مصرفی

34

23

33

22

2

کودهای شیمیایی :اثرات کودهایشیمیایی بر

یکی دیگر از عوامل آلودگی محصوالت

روی خاک ،غالباً در کوتاهمدت قابلمشاهده نیستند؛ زیرا

کشاورزی استفاده از نهادههای کشاورزی حاوی آالیندهها

خاکها دارای ظرفیت بافری بسیار باالیی هستند (ساویچی،

بهویژه فلزات سنگین هست .غلظت باالی فلزات سنگین

 .)3113سازمان ملی استاندارد ایران مقدار بیشینه مجاز

میتواند ناشی از مواد اولیه مورداستفاده برای تولید،

کادمیم برای کودهای دی آمونیوم فسفات (استاندارد شماره

حملونقل و یا مواد همراه آنها باشد .مهمترین نهادههای

 )132و سوپر فسفات تریپل (استاندارد شماره  )121معادل

کشاورزی کودهای شیمیایی ،آلی ،مواد بهساز و آفتکشها

 31میلیگرم در کیلوگرم کود و برای سوپر فسفات ساده

میباشند.

(استاندارد شماره  )1112معادل  11میلیگرم در کیلوگرم
کود تعیین نموده است (جدول .)1

 / 26بررسی وضعیت آلودگی خاک و محصوالت کشاورزی در ایران
جدول  -1بیشینه حد مجاز عناصر سنگین در برخی کودها (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)1191 ،
عنصر

کمپوست

ارسنیک )(As
جیوه )(Hg
روی )(Zn
سرب )(Pb
کادمیم )(Cd
کبالت )(Co
کروم )(Cr
مس )(Cu
مولیبدن )(Mo
نیکل )(Ni

40
2
4900
200
40
22
420
620
2
420

دی آمونیوم فسفات و سوپر فسفات

پیشنهادی لجن فاضالب

34
40
2200
220
220
4000
4000
900

20
22

کودهای آلی :کمپوستسازی به تجزیه

قرار گیرد و از نظر آالیندهها و توکسینها مورد پایش قرار

کنترلشده مواد آلی برای تولید هوموس یا کودهای آلی

گیرد (مرجوی .)1272 ،در صورت عدم رعایت معیارهای

اطالق میگردد .علیرغم فواید و منافع بسیار زیاد ،مصرف

کیفیت لجن ،مصرف آن میتواند باعث آلودگی خاک،

کمپوست میتواند با ورود آالیندهها به خاک و گیاه احتمال

سمیت در گیاهان ،انباشتگی فلزات سنگین در زنجیره

آسیب به زیستبوم را افزایش دهد .آالیندههای موجود در

غذایی گردد .نگاهی به بیشینه مجاز فلزات سنگین در کودها

کمپوست به نوع و کیفیت پسماندهای مورداستفاده ،شرایط

حکایت از پیچیدگیهای تعیین استانداردها دارد .چندانکه

و محیط فرآوری آنها بستگی دارد .فلزات سنگین از

حداکثر غلظت کادمیم مجاز در کودهای فسفاتی در

مهمترین آالیندههای انواع کمپوست پسماندهای شهری،

کشورهای مختلف بین  11تا  211میلیگرم کادمیم در

لجن فاضالب و ..به شمار میروند (چیموکو و مانونگوفاال،

کیلوگرم کود با  21درصد ) (P2O5تفاوت دارد (جدول

.)3112

.)1
لجن فاضالب محصول جانبی تصفیهخانههای

همچنین با توجه به بیشینه مجاز آالیندههای

فاضالب است .در دهههای اخیر محدودیتهای قانونی

نهادههای کودی مشخص میشود که حد مجاز غلظت

شدیدی برای روشهای سوزاندن و دفع لجن در زمین و

سرب برای کود سوپرفسفاتتریپل  11میلیگرم در کیلوگرم

دریا ایجادشده است .کاربرد لجن فاضالب در اراضی

و برای کمپوست  311میلیگرم در کیلوگرم ذکر گردیده،

کشاورزی بهطور گستردهای مورد توجه قرارگرفته است.

این در حالی است که میزان توصیه کاربرد کمپوست بیش

لذا ضروری است ازاینرو کاربرد لجن فاضالب در اراضی

از  31برابر میزان توصیه هکتاری سوپر فسفات تریپل است.

کشاورزی استانداردها و معیارها از نظر مواد سمی و عوامل

این امر حکایت از آن دارد که در تعیین استانداردها ،شرایط

بیماریزا رعایت گردد .برای رسیدن به لجن فاضالب با

حاکم بر آن از جمله مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سایر

کیفیت مناسب بایستی فرآیند تولید آن یعنی جمعآوری

جنبهها و بخشهای محیطزیستی نیز لحاظ گردد.

فاضالب ،طراحی و بهرهبرداری از تصفیهخانه مورد توجه

-2استاندارد 11811
132 -1
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جدول  -1مقدار کادمیم مجاز در کودهای فسفاتی برحسب کیلوگرم کود حاوی  11درصد )( (P2O5روبرتز)2011 ،
کشور

مقدار مجاز )(mg/kg

کشور

مقدار مجاز )(mg/kg

امریکا-واشنگتن
امریکا-اورگون
امریکا-کالیفرنیا
استرالیا
کانادا
ژاپن
اتریش
بلژیک

300
422
34
23
300
62
23
30/2

دانمارک
هلند
فنالند
سوئد

24/6
2/3
3/2
43/2

پیشنهادی اتحادیه اروپا

3
43
22

آفتکشها :عالوه بر انواع کودهای آلی،

اردکانی ،)1221 ،فعالیتهای صنعتی ،مصرف انواع کودها،

شیمیایی و مواد بهساز ،استفاده از سموم نیز در آلودگی

تصعید پسماندهای دامی و ...ازجمله منابع مهم آالیندهها در

اهمیت بسیاری دارد .در فرموالسیون سموم از ترکیبات

اتمسفر هست .این آالیندهها همراه با بارشهای جوی

مختلفی (همانند فرآوردههای حاصل از تقطیر ترکیبات

بهصورت فرونشستهای مرطوب و یا بدون آنها

نفتی) استفاده میشود که میتواند حاوی فلزات سنگین

بهصورت فرونشستهای خشک رسوب میکنند .آالیندهها

باشد .مطالعه دفارج و همکاران ( )3117بر روی

بهویژه فلزات سنگین واردشده به هوا میتواند باعث

علفکشها و آفتکشها ،مشاهده شد که میزان آرسنیک

آلودگی خاک ،آب و گیاهان گردد .فلزات سنگین موجود

موجود در سم  1-12برابر میزان مجاز در آب بر اساس

در اتمسفر میتواند بهصورت مستقیم توسط اندامهای

استاندارد اتحادیه اروپا (بهجز دو مورد) بود؛ اما میزان

هوایی جذبشده و یا پس از ورود به خاک از طریق ریشهها

کادمیم ،جیوه زیر حد مجاز در غلظت آب بود .این امر نیاز

از محیط خاک جذب گردد (شهید و همکاران .)3111 ،نکته

به توجه به غلظت فلزات سنگین در سموم را در ارزیابیها

قابل تأمل آن که فلزات سنگین جذبشده توسط اندامهای

نشان میدهد .در داخل کشور مطالعهای در خصوص فلزات

هوایی ،انتقال بسیار کمی به اندامهای تحتانی (ریشهها)

سنگین موجود در سموم مشاهده نگردید.

دارند .این امر برای محصوالت غیر ریشهای و غدهای
مناسب نیست .آلوده کردن خاکها توسط فرونشستهای

هوای پاک

جوی بهویژه در مورد سرب در اروپا در دهههای 1281-71

به دلیل صنعتی شدن ،شهرنشینی و فعالیتهای

میالدی گزارششده است .هرچند در سالهای اخیر میزان

وابسته به آن ،آالیندههای مختلف به اتمسفر رها میشوند.

ورودی آن کاهشیافته است (عظیمی و همکاران.)3112 ،

چندانکه گاهی غلظت فلزات سنگین در اتمسفر به چندین

در ایران گزارشهای مختلفی از آلودگی خاکهای مناطق

برابر مقدار طبیعی آن میرسد .فرونشستهای اتمسفری،1

شهری و اطراف جادهها وجود دارد (بهبهانی نیا1277 ،؛

یا در حقیقت رسوبات ذرات معلق هوا ،تنوع وسیعی ازنظر

سلیمی و همکاران .)1222 ،در جدول  8غلظت برخی

اندازه ذرات و ترکیب شیمیایی دارند .دانههای

فلزات سنگین در اتمسفر در مطالعات ایران و دنیا آمده

میکروسکوپی ذرات خاک مناطق کویری ،خاکسترهای

است.

ناشی از فوران آتشفشانها ،بخشهای پوسیده گیاهان و

کشت و کار در مناطق صنعتی و اراضی حاشیه

حیوانات ،ذرات حاصل از سوخت ناقص مواد و ذرات

شهرها بهویژه در مجاورت جادههای پرتردد ،توجه جدی

نمک حاصل از تبخیر آب دریاها (شکری راغب و سبحان

در مورد آلودگی به فلزات سنگین را طلب مینماید .اثرات

-Atmosphere deposition

6
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اتمسفر بر کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزی صرفاً به

عواملی همانند شدت نور ،دما ،غلظت دیاکسید کربن هم

میزان آالیندههای موجود در آن خاتمه پیدا نیافته ،بلکه

حائز اهمیت هستند.

جدول  -1غلظت برخی فلزات سنگین در گردوغبار هوا در برخی مطالعات ایران و دنیا
زنجان

--

4039/3

233/9

--

--

لهستان

29/46

اصفهان

62/4

220/9

329/3

کرمانشاه

32

--

انگلیس

22

23

224

کاشان

32/23

32/43

292/2

93

93

222

اهواز

--

92/3

223

--

2

3/3

34

سنندج

0/34

--

0/24

39/32

0/6

کرمان

62/3

32

926

خرمآباد

0/42

--

0/46

93/22

0/32

کرمان

60/3

32

243/3

اندیمشک

0/43

--

0/42

99/34

0/3

عربستان

96/3

66/3

434/3

26

943/3

بوشهر

23/0

63/4

420

23/0

926/4

24

222/2

320/9

32/2

230

مسجدسلیمان

34/34

62/03

294/3

30/96

--

242/2

23/2

206/6

23/3

4933

غرب تهران

403/32

423/09

292/32

42/03

392/03

میانگین
اروپا

g.ha-1.y-1

مس

سرب

روی

نیکل

منگنز

منطقه

ویرجینیا

اصفهان

mg.kg-1

آمریکا

هند

موجودات زنده

mg.kg-1

منطقه

واحد

واحد

مس

سرب

روی

نیکل

منگنز

226/3

3339/9

30

23/2

293

423

23203

49/62

---

(سلیمان پور و همکاران ،)1221 ،اهواز (راهدار و همکاران،

مصرف محصوالت کشاورزی بهویژه محصوالت

 ،)1221اصفهان (ایزدی و همکاران) ،تهران (همایونی و

تازه و خامخواری ،پتانسیلی برای بیماریهای گوارش و

خلجی ،)1271 ،ایالم (عزیز نیا )1221 ،وجود دارد .البته

آلودگیهای انگلی توسط پاتوژنهایی همانند سالمونال،

پاتوژنهایی مثل لیستریا بهصورت طبیعی در خاکها هم

اشریشیا کالی ،لیستریا ،کمپیلوباکتر و ...به شمار میرود.

هستند .این پاتوژنها هنگام بارندگی و یا آبیاری بارانی باعث

این بیماریها به دلیل مصرف پسماندهای کشاورزی و

پاشیدن بر روی برگها شده ،آلودگی محصول را ایجاد

انسانی بهعنوان کود (همانند کود دامی ،کود انسانی،

نماید (هیتون و جونز .)3117 ،نکته حائز اهمیت البته

ضایعات کشتارگاهها ،لجن فاضالب) ،آلودگی منابع آب با

شناخت بیولوژی پاتوژنها بهویژه باکتریهای فیلوسفری و

مواد مدفوعی ،آلودگی مستقیم توسط دامها ،حیوانات

ارائه و بکار بستن روشهای مناسب برای پیشگیری از آنها

وحشی و پرندگان ،عملیات پس از برداشت ازجمله

هست .البته شستشوی درست محصوالت با آب مناسب

بهداشت کارگران و ...ایجاد میشود .با توجه به عادت رایج

نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگیهای میکروبی دارد.

تغذیهای در مصرف برخی محصوالت بهویژه سبزیها

عالوه بر نقش بهداشتی موجودات زنده انگلها و عوامل

بهصورت خام ،احتمال آلودگی ناشی از چنین مواردی

پاتوژنی در سالمت انسان ،تعادل بیولوژیک خاک هم از سه

باالست .بررسیهای متعددی در داخل کشور پیرامون

جهت (الف) دخالت در فعالیتهای هورمونی گیاهان(،ب)

آلودگی سبزیها به دلیل استفاده از کودهای حیوانی و منابع

افزایش قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک زاد و (ج) دفع

آبی مشترک در مناطق مختلف ازجمله شهرهای زابل

و کنترل بیماریها قابلتوجه هستند (ژاکوبی و همکاران،
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 .)3118هر عاملی که به این وظایف و کارکردهای زیستی

(اسسیاف )1221 ،و  2/8میلیگرم در کیلوگرم بدن در

آسیب بزند بر روی سالمت محصول هم تأثیر خواهد

روز توسط کمیته کارشناسی مشترک غذا و کشاورزی

گذاشت.

سازمان ملل متحد و سازمان خواربار جهانی باشد
(اسپیجرز .)1221 ،در خصوص میزان نیترات در

مدیریت مناسب ،عامل کلیدی در تولید محصول سالم

محصوالت کشاورزی نیز استاندارد شماره  11121سازمان

مدیریت مناسب دربرگیرنده تمامی مراحل فرایند

ملّی استاندارد مقدار مجاز نیترات در محصوالت حبوبات،

تولید از مرحله انتخاب زمین تا برداشت و مصرف محصول

سبزی و صیفی و غالت را ارائه نموده است .به نظر میرسد

هست .البته این جنبه از عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت و

این حدود بر مبنای سبد غذایی شهروندان ایرانی

سالمت محصوالت غذایی (خاک ،آب ،اتمسفر ،نهاده و

تنظیمنشده ،بلکه غالباً ترجمه و سختگیرانهتر از حدود

موجودات زنده) منفک و جدا نبوده ،بلکه با همدیگر

مجاز اعالمی سایر کشورها است .درحالیکه استانداردها

برهمکنش قوی دارند .مدیریت کاربرد کود (زمان ،نوع،

بایستی متناسب با سبد غذایی و سهم هریک از محصوالت

مقدار مصرف) بهویژه کودهای نیتروژنی (بهتاش و

در تأمین میزان نیترات روزانه انسان و با توجه به شرایط

همکاران1271 ،؛ بهمنی و همکاران ،1223 ،تنیده و

تولید تنظیم و تدوین شود .این امر در استانداردهای

همکاران1277 ،؛ صمدی هشجین و همکاران ،1221 ،یزدان

بینالمللی هم موردتوجه بوده است .بهعنوان مثال استاندارد

دوست همدانی)1273 ،؛ گونه و رقم گیاهی انتخابی،

اتحادیه اروپا برای غلظت نیترات در کاهو و اسفناج در

مدیریت آبیاری (موسوی فضل و فائز نیا ،)1278 ،تراکم

فصول تابستان و زمستان متفاوت هست .بههرحال نتیجه

کشت (جماعتی ثمرین و همکاران ،1277 ،فالح و تدین،

نهایی عوامل مؤثر بر سالمت محصوالت در کیفیت

 )1277زمان برداشت محصول (جعفری و جاللی،)1222 ،

محصول تولیدی نمود پیدا کرده و برای ارزیابی کیفیت

سیستم کشت و مدیریت نور دما و ...در محیطهای

محصوالت از استانداردها استفاده میشود .در زیر وضعیت

کنترلشده ازجمله پارامترهای مدیریتی حائز اهمیت

کیفیت و آلودگی محصوالت مختلف در کشور موردبررسی

میباشند (طباطبایی و همکاران1271 ،؛ کوال و همکاران،

قرار گرفته است.

 .)3117سازمان استاندارد بیشینه رواداری فلزات سنگین در
خوراک انسان و دام را در استاندارد شماره  13217تصویب
نموده است (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
 .)1272این استاندارد عمدتاً از استاندارد اتحادیه اروپا برای
مواد غذایی (ایسیرگیولیشن )3111 ،و کدکس 8اخذشده
و تغییرات محدودی در آنها واردشده است .میزان غلظت
مجاز نیترات در محصوالت کشاورزی با توجه به سبد
غذایی ،مقدار نیترات آب آشامیدنی ،مواد پروتئینی و..
بایستی به نحوی تأمین تعیین گردد که میزان دریافت روزانه
دریافتی ) (ADIنیترات توسط کمیته علمی غذا در اتحادیه
اروپا  2/11میلیگرم نیترات در هر کیلوگرم وزن بدن
(معادل  312میلیگرم در روز برای یک فرد  11کیلوگرمی)
-CODEX

7

وضعیت آلودگی در محصوالت کشاورزی
تعیین مقدار یک عنصر یا ترکیب معین در خاک،
آب یا گیاه شامل مراحل نمونهبرداری ،آمادهسازی نمونه،
عصارهگیری یا استخراج ،اندازهگیری ،بیان و تفسیر نتیجه
است .صحت نتایج مستلزم انجام صحیح در هر یک از
مراحل فوق است .در رابطه با عناصر و ترکیبات آالینده به
دلیل غلظتهای پائین ،اثرات متقابل وسیعتر با سایر عناصر
و به دلیل حساسیتهای دستگاههای اندازهگیری ،رعایت
دقت و صحت در همه مراحل فوق بسیار حائز اهمیت
است .بررسی گزارش مطالعات منتشرشده توسط برخی
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تناقضهایی را در نتایج و
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تفاسیر نشان میدهد .بررسی دقیقتر روشهای

مختلف کشور بر روی محصوالت گوناگون انجامشده،

نمونهبرداری ،آمادهسازی ،استخراج و اندازهگیریهای

نتایج متفاوتی را نشان میدهد؛ که در جدول  7برخی از

دستگاهی و نحوه بیان نتایج نشان میدهد در بسیاری از

آنها ذکرشده است .علیرغم تفاوتهای مهمی نظیر

موارد شرایط استاندارد و اصول علمی برای حصول نتیجه

چگونگی مکانهای نمونهبرداری ،سیستماتیک بودن یا

قابلاطمینان رعایت نگردیده است .بهعنوان نمونه در موارد

نبودن نمونهبرداری ،تعداد نمونههای برداشتشده در هر

متعددی اندازهگیریهای غلظت فلزات سنگین در خاک،

مطالعه ،روش اندازهگیری نیترات و میزان صحت و دقت

آب و گیاه با سیستم شعله دستگاه جذب اتمی انجامگرفته

اندازهگیری میتوان گفت گونههای مختلف دارای غلظت

است که با توجه به روش هضم و استخراج و غلظتهای

مختلفی از نظر نیترات میباشند .بیشترین غلظت نیترات در

بهدستآمده ،میتوان نتیجه گرفت که اعداد قرائت غلظت

اسفناج ،کاهو ،کرفس و کمترین در میوه محصوالت همانند

توسط دستگاه جذب اتمی کمتر از حداقل غلظت

طالبی ،گوجهفرنگی و هندوانه وجود دارد .همچنین در بین

قابلتشخیص دستگاه بوده است .لذا این دسته از اطالعات

بخشهای مختلف گیاه دمبرگ ،برگ ،غده و میوه

از اعتبار علمی ضعیفی برخوردارند .براساس استانداردهای

تفاوتهایی وجود دارد که قابل توجه هستند .تفاوتهای

ملی و بینالمللی حدود مجاز غلظت عناصر آالینده و

موجود در اندازهگیریها امکان نتیجهگیری دقیق و کامل را

نیترات در محصوالت کشاورزی معموالً بر مبنای وزن تازه

فراهم نمیکند اما بهطور خالصه میتوان گفت که در مورد

خوری بیان میگردد .درحالیکه مروری بر نتایج برخی

محصوالت مختلف ،کرفس ،سیبزمینی ،خیار انحراف

اندازهگیریهای انجامگرفته در کشور بر روی غلظت فلزات

بیشتری را نسبت به استاندارد نیترات نشان میدهد.

سنگین و نیترات در محصوالت کشاورزی نشان میدهد که

درحالیکه در مورد محصوالتی مانند گوجهفرنگی ،هندوانه،

غلظت عناصر آالینده و نیترات به روشهای مختلفی

طالبی و سیر این انحراف ناچیز هست .ذکر مجدد این نکته

گزارش و با استانداردها مقایسه شدهاند .بهعنوان نمونه در

ضروری است که مرز بیشینه مجاز نیترات در محصوالت

برخی تحقیقات انجامشده در کشور بدون آنکه میزان

کشاورزی (استاندارد  )11121نیازمند اصالح مطابق با سبد

رطوبت آن در نظر گرفته شود ،غلظت بر حسب میلیگرم

غذایی و شرایط کشور هست .در این زمینه فعالیتهای

آالینده در وزن خشک گزارششده است .درحالیکه

توسط برخی محققان در حال انجام است.

محصوالتی مانند سبزیها برگی ،پیاز یا سیبزمینی معموالً

غلظت فلزات سنگین در محصوالت مختلف

حاوی بیش از  71درصد آب هستند .لذا مقدار نتایج بر

کشاورزی از اهمیت و پیچیدگی باالیی برخوردار است .در

حسب وزن خشک با وزن تر بسیار متفاوت خواهد بود .در

این بخش نیز بررسیهای متعددی انجامگرفته است.

بیان غلظت نیترات در محصوالت ،مسئله دیگر تفاوت

مالحسینی ( )1221مقدار کادمیم در محصول گوجهفرنگی

غلظت نیترات) (N-NO3با غلظت نیتروژن نیتراتی(N-

و توتفرنگی تولیدی در شرایط آبکشت در اصفهان

) NO3هست .سهم نیتروژن در مولکول نیترات حدود یک

بررسی نمودند .تنها در  8درصد نمونههای گوجهفرنگی

چهارم است بنابراین اگر غلظت نیترات در سیبزمینی 311

اخذشده آلودگی مشاهده شد امّا توتفرنگی آلودگی

میلیگرم در کیلوگرم وزن تازه گزارش شود ،این مقدار

مشاهده نشد .نتایج بررسی آلودگی گندم در اراضی جنوب

معادل  21میلیگرم نیتروژن -نیتراتی در هر کیلوگرم وزن

تهران که با فاضالب آبیاری شده بودند حاکی از عدم

تازه خواهد بود .این مسئله توجه دقیق به واحدهای یکسان

آلودگی گندم به کادمیم (میانگین  /111میلیگرم در

و خشک و تر بودن در مقایسه با استاندارد را بیان میکند.

کیلوگرم) و سرب ( 1/12میلیگرم در کیلوگرم) بود

بررسی پژوهشهایی که در رابطه با نیترات در مناطق

(باقری .)1222،البته به نظر وی میزان سرب نیازمند توجه
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در سالیان آتی هست .در استان زنجان به دلیل وجود معادن

باالتر هست .اگرچه این حدود هم نیازمند اصالح با توجه

و صنایع سرب و روی و نیز استفاده از فاضالب در بخشی

به شرایط و سبد غذایی مردم کشور هست .در مورد فلزات

از اراضی ،محصوالت کشاورزی را تحت تأثیر خود قرار

سنگین نیز شواهد حاکی از وضعیت کلی مناسبی هست که

داده است .غلظت سرب در گوجهفرنگی در همه نقاط

با توجه به وضعیت آلودگی خاکها چندان هم دور از نظر

نمونهبرداری بهجز در منطقه قلعه چوق سادات (ماهنشان)

نیست.

کمتر از حد استاندارد ایران ( 1/1میلیگرم در کیلوگرم وزن
تر گیاه) بود .همچنین غلظت کل کادمیوم در گوجهفرنگی
بهجز در منطقه قلعهچوق سادات کمتر از حد استاندارد
ایران ( 1/11میلیگرم در کیلوگرم وزن تر) بود .هاشمی
نسب و همکاران ( )1228غلظت کادمیم و سرب را در 212
نمونه گندم که از  21استان مختلف جمعآوری گردیده بود
موردبررسی قرار دادند .بررسی آنها نشان داد از میان 212
نمونه گندم تجزیهشده تنها در سه نمونه ( 1/83درصد
نمونهها) غلظت سرب بیشتر از شاخص استاندارد ملی ایران
( 1/11میلیگرم در کیلوگرم) بود .همچنین غلظت کادمیم
فقط در  21نمونه ( 7/1درصد نمونهها) بیشتر از شاخص
استاندارد ملی ایران ( 1/12میلیگرم در کیلوگرم) بود .در
جمعبندی کیفیت محصوالت میتوان گفت که غلظت باالی
نیترات در بخشی از محصوالت از مرز بیشینه مجاز نیترات

کنترل مقدار فلزات سنگین و نیترات در گیاهان
با توجه به آنچه در بخشهای قبلی ذکر شد برای
کنترل میزان آالیندهها (نیترات و عناصر سنگین) در گیاهان
نیازمند نگرشی همهجانبه و یکپارچه در سیستم غذا در
مراحل مختلف قبل از کشت تا هنگام مصرف نهایی هست.
نگاه صرف به محصول نهایی بدون توجه به فرآیندهای
تولید و عوامل مؤثر بر آنها میسر نیست .صرفاً زمانی
موفقیت به دست خواهد آمد که در خاک ،آبوهوای سالم،
دارای تعادل موجودات زنده ،با مصرف نهادههای سالم و
نهایتاً مدیریت بهرهبرداری درست تولید محصوالت انجام
گیرد .برخی از مهمترین شیوههای مدیریتی که در مجموعه
عوامل فوق قرار دارد در زیر ذکرشده است.
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جدول  -9میزان نیترات در محصوالت مهم گزارششده در برخی مطالعات داخلی
سیبزمینی
محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

اهواز
جنوب تهران
شهر شیراز
اصفهان
بازار میوه اردبیل
سطح شهر کرمانشاه
میدان ترهبار تهران

ذکر نشده
460
ذکر نشده
240
6
42
29

مقدار نیترات

کرفس
شماره منبع

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

( mg.kg-1وزن تازه)

میانگین

( mg.kg-1وزن تازه)

422
220/2
33
209/2
463/4
932
433

432
422
443
23
24
92
90

294/2

حد مجاز=420

اهواز
اهواز
اهواز
اهواز
شهر شیراز
جنوب تهران
سطح شهر کرمانشاه
فروشگاههای ورزقان
میانگین

خیار
محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
420
42
2

کرمانشاه
اهواز
اهواز
اراک
اصفهان
البرز
میانگین

332/3
9322
2202
4269
23/3
9692
633
2222
4343/32

432
432
432
432
443
422
92
499
حد مجاز=300

ترب
مقدار نیترات

شماره منبع

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

( mg.kg-1وزن تازه)

40
ذکر نشده
ذکر نشده
23
30
22

مقدار نیترات

شماره منبع

20/22
339
249/3493
32/2
23/2
433/36
233/32

مقدار نیترات

شماره منبع

( mg.kg-1وزن تازه)

93
433
433
434
23
22
حد مجاز=30

اصفهان
کرمانشاه
کرمانشاه
سطح شهر کرمانشاه
سطح شهر کرمانشاه
میانگین

420
40
40
42
42

366
922/29
232/66
64/32
222
322/6

23
92
92
92
23
حد مجاز=200
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ادامه جدول 9
پیاز
محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

گوجه فرنگی
مقدار نیترات

شماره منبع

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

-1

-1

(  mg.kgوزن تازه)

بازار میوه اردبیل
شهر همدان
شهر همدان
شهر همدان
اهواز
اهواز
اهواز
شهر شیراز
شهر شیراز
کرمانشاه
جنوب تهران

2
40
40
40
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
40
420

میانگین

(  mg.kgوزن تازه)

32/4
222/3
233/2
60/62
233
363
233
29/3
29/3
20/62
333/36

24
402
402
402
432
432
432
443
443
93
422

234/39

حد مجاز=30

میدان ترهبار تهران
بازار میوه اردبیل
سطح شهر کرمانشاه
اصفهان
بازار میوه اردبیل
اراک
شهر شیراز
کرمانشاه
اهواز
اهواز
کرمانشاه
اراک
البرز
میانگین

هویج
محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

29
6
42
420
6
24
ذکر نشده
60
ذکر نشده
ذکر نشده
40
24
32

مقدار نیترات

شماره منبع

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

میانگین

224/3
323/9
60/6
330/4
342/2
342/22

مقدار نیترات

شماره منبع

-1

(  mg.kgوزن تازه)

اهواز
اهواز
شهر شیراز
جنوب تهران
اصفهان

422/6
23/4
42/62
49/3
23/4
2/32
99/6
40/2
4633/0
4634
40/26
2/32
20/22
232/32

90
24
92
23
24
434
443
496
432
432
93
434
22
حد مجاز=420

بادمجان

-1

ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
460
30

مقدار نیترات

شماره منبع

(  mg.kgوزن تازه)

432
432
443
422
23
حد مجاز=220

جنوب تهران
جنوب تهران
شهر شیراز
اهواز
اهواز
جنوب تهران
میانگین

40
40
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
33

233
262
66/3
622/3
432/2
232/4
236/63

432
432
443
432
432
422
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ادامه جدول 9
کلم
محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

اسفناج
شماره منبع

مقدار نیترات

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

( mg.kg-1وزن تازه)

جنوب تهران
کرمانشاه
اصفهان
جنوب تهران
جنوب تهران
اهواز
ورزقان
اهواز
اهواز

20
42
30
60
420
ذکر نشده
2
ذکر نشده
ذکر نشده

میانگین

( mg.kg-1وزن تازه)

920/9
64/32
342/3
432/23
4222/3
209
464
323
96/3
939

422
99
23
422
422
432
499
432
432
حد مجاز=200

بابل
قائمشهر
ساری
اهواز
اهواز
اصفهان
کرمانشاه
فروشگاههای ورزقان
اهواز
فروشگاه شیراز
میانگین

هندوانه
محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

42
42
42
ذکر نشده
ذکر نشده
60
40
2
ذکر نشده
3

شماره منبع

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

-1

میانگین

(  mg.kgوزن تازه)

26/64
20/62
64/22
96/92

مقدار نیترات

شماره منبع

-1

(  mg.kgوزن تازه)

اراک
کرمانشاه
کرمانشاه

949
963
229
336
233
9423/2
903/39
204
336
996/23
223/242

436
436
436
432
432
23
93
499
432
494
حد مجاز=2000

طالبی

مقدار نیترات

20
40
42

مقدار نیترات

شماره منبع

434
93
99
حد مجاز=60

کرمانشاه
سطح شهر کرمانشاه
اراک
اراک
میانگین

40
42
43
24

32/23
23/2
23/33
99/63
64/3222

93
99
434
434
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ادامه جدول 9
انواع سبزیها
تعداد نمونه

محل نمونهبرداری

کاهو

مقدار نیترات

شماره منبع

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

( mg.kg-1وزن تازه)

اصفهان
اصفهان
فروشگاههای ورزقان
فروشگاههای ورزقان
فروشگاههای ورزقان
بابل
قائمشهر
ساری
کرمانشاه
دزفول
فروشگاههای ورزقان
کرمانشاه
اهواز
اهواز
میدان ترهبار شهرکرد
میدان ترهبار شهرکرد
میانگین

660/3
229/2
39
202
334
0
22
0
29/32
924
633
292/2
4232
933/6
4222
4296
222/69

60
430
2
2
2
42
42
42
40
23
2
40
ذکر نشده
ذکر نشده
222
222

( mg.kg-1وزن تازه)

23
23
499
499
499
432
432
432
499
423
499
93
436
436
436
436
حد مجاز=200

اصفهان
سطح شهر کرمانشاه
جنوب تهران
فروشگاههای ورزقان
جنوب تهران
جنوب تهران
اهواز
اهواز
اهواز
اهواز
شهر شیراز
بازار میوه اردبیل
میدان ترهبار تهران
بازار میوه اردبیل
میانگین

محل نمونهبرداری

30
40
30
2
430
200
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
ذکر نشده
6
24
6

میانگین

سیر
تعداد نمونه

اهواز
اهواز
میانگین

234/0
600/3
9662
234
9923/3
9232/2
234
362
4202
4293
23/2
642
4429
642
4933/62

23
94
429
499
429
429
436
436
436
436
443
24
90
24
حد مجاز=4200

4933/3

حد مجاز=4200

شلغم
مقدار نیترات

شماره منبع

محل نمونهبرداری

تعداد نمونه

( mg.kg-1وزن تازه)

ذکر نشده
ذکر نشده

مقدار نیترات

شماره منبع

223/9
204/9
962/9

مقدار نیترات

شماره منبع

( mg.kg-1وزن تازه)

436
436
حد مجاز=200

اهواز
شهر شیراز
میانگین

ذکر نشده
ذکر نشده

4323
92/3
299/3

436
443
حد مجاز=200
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کاهش زیستفراهمی فلزات سنگین :در صورت
غلظت باالی فلزات سنگین و ورود آنها به زنجیره غذایی

 )1271با مدیریت صحیح در منشأ و منبع میتواند میزان
انتشار آالیندهها را به حداقل برساند.

آثار منفی مهمی داشته که الزم است به هر نحو ممکن

انتخاب گونه ،تناوب و الگوی کشت :در

درصدد کاهش آن بود .منظور از زیستفراهمی ،مقدار

انتخاب کشت گیاهان در شرایطی که احتمال انباشتگی

فلزات سنگین موجود در خاک به شکل و مقداری است که

نیترات در اندامهای خوراکی گیاهان وجود دارد از گونههای

ریشه گیاهان در طی دوره زندگی خود میتوانند آن را

با انباشت نیترات کمتر استفاده نمود .عالوه بر آنکه انباشت

جذب نمایند (وارینگتون و اسکوگلی .)1228 ،به عبارت

نیترات در شرایط مشابه در بین گونههای مختلف متنوع

سادهتر غلطت فلزات سنگین به مفهوم قابلاستفاده بودن

هست در داخل یکگونه ،در بین ارقام مختلف هم

تمامی آن نیست .فراهمیزیستی فلزات سنگین در خاک

تفاوتهایی وجود دارد .برخی از ارقام بهطور ژنتیکی تمایل

توسط عوامل مختلفی از جمله عوامل خاکسازی و

بیشتری به انباشتگی دارند .بهعنوان مثال تحقیقات انجامشده

مدیریت و فعالیتهای بشری کنترل میشود .اولین و

بر روی پیاز نیز نشان میدهد میزان تجمع نیترات در رقم

مهمترین گام در کنترل زیستفراهمی فلزات سنگین،

قرمز نسبت به سفید کمتر است .نگاهی به ضریب انتقال

پیشگیری آلودگی 7به مفهوم هر اقدام برای کاهش ،حذف،

عناصر از خاک به گیاه حاکی از ضریب انتقال (غلظت کل

جلوگیری از آالیندهها در منبع هست .استفاده از نهادهها

در گیاه به غلظت کل در خاک) باالی کادمیم در اغلب

(کودهای دامی ،شیمیایی ،آفتکشها ،لجن فاضالب و)...

گیاهان و بهویژه اسفناج هست که بایستی از کاشت آنها

میتواند یکی از عوامل افزایش غلظت آالینده فلزات

در خاکهای حاوی کادمیم باال جلوگیری نمود (پوشینییتر،

سنگین در مزارع باشد .کنترل کیفیت و رعایت حدود مجاز

 .)3111امروزه تنوع بین ژنوتیپهای مختلف در جذب

غلظت آالیندهها در نهادهها برای پیشگیری بسیار مهم

فلزات سنگین و نیترات امری شناختهشده است .در جدول

است .آب آبیاری در صورت استفاده از فاضالب میتواند

 2انباشتگی فلزات سنگین در اندامهای خوراکی برخی

سهم مهمی را در افزایش میزان فلزات سنگین خاک داشته

گیاهان ذکرشده است .مقدار نیترات موجود در محصوالت

و یا با تماس مستقیم گیاه وارد گیاه نماید .جلوگیری از

عالوه بر شدت نور ،دوره نوری ،دما ،مقدار کود مصرفی به

آلودگی منابع آب آبیاری بایستی با مدیریت مناسب به

ژنوتیپ همبستگی دارد که در جدول  11ارائهشده است

حداقل برسد .کاشت گیاهان در نزدیکی جادهها و وجود

(بلوم زاندسترا.)1272 ،

گردوغبار و فرونشستهای اتمسفری هم نقش مهمی در
سالمت گیاهان دارد.
فعالیتهای بشری مختلف همانند معادن (باال
بودن سرب در اراضی اطراف معدن مس سرچشمه کرمان
(شایستهفر و رضایی ،)1223 ،سرب و کادمیم در اراضی
جنوب شهر اصفهان و حومه سپاهان شهر (دیانی و
همکاران )1272 ،استفاده از فاضالبها در آبیاری اراضی
(تجمع سرب ،نیکل و کادمیم در اراضی تحت آبیاری با
فاضالب در جنوب تهران (مالحسینی و بغوری،)1271 ،
باقری و همکاران ،)1223 ،قزوین (مستشاری و بغوری،
-Pollution prevention

8
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جدول  -8تجمع نسبی فلزات سنگین در بخشهای خوراکی برخی گیاهان (کالک و همکاران)1891 ،
سطح تجمع نسبی
زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

کاهو
اسفناج
برگ چغندر
اندیو
هویج
تره شاهی

چغندر لبویی
تربچه
کلم
سیبزمینی
شلغم
کلم
کلمبرگ (کیل)

ذرت
کلم بروکسل (فندقی)
گلکلم
کلم برکلی
کرفس
انواع توتها

لوبیا
نخود
ملونها
گوجهفرنگی
فلفل
میوههای گوشتی

جدول  -10گروهبندی سبزیها برحسب مقدار نیترات در محصول تازه (بلوم-زاندسترا)1898 ،
مقدار نیترات برحسب میلیگرم در کیلوگرم
مادهتر

>200
>200
>4000
>2200
<2200

گونههای گیاهی

مارچوبه ،شیکوری ،سیبزمینی ،فلفل شیرین ،سیبزمینی شیرین ،گوجهفرنگی ،لوبیا سبز ،نخود سبز و قارچ
کلم بروکلی ،گلکلم ،خیار ،بادمجان ،کدو تنبل ،خربزه ،ملون ،پیاز ،شغلم
کلم (سفید و قرمز) ،هویج ،جعفری ،کدوحلوایی
اندیو ،برگ جعفری ،ریواس ،کلمسنگی ،ترهفرنگی
چغندر لبویی ،کرفس ،گشنیز ،کاهو ،خرفه ،تربچه ،تربسیاه ،اسفناج ،برگ شغلم
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ریزوسفر بر زیستفراهمی فلزات سنگین اثرات
قابل توجهی دارد .بهعنوان مثال لوپن ها به دلیل رهاسازی

مطالعات بسیاری حکایت از اثرات مثبت مصرف کودهای
روی) (Znبر کاهش جذب کادمیم وجود دارد.

اسیدسیتریک باعث افزایش قابلیت استفاده فلزات سنگین

مواد و ترکیبات آلی همانند کمپوستها ،کودهای

میشوند .در مناطقی که خاکآلوده به فلزات سنگین وجود

حیوانی ،لجن فاضالب در زیستفراهمی فلزات سنگین

دارد میتوان از کشت نباتات صنعتی استفاده نمود

نقش مهمی را دارند که دلیل آن باال بودن غلظت آهن و

(پوشینییتر.)3111 ،

فسفر و مواد آلی آنها نسبت داده میشود .مواد آلی موجود

مدیریت زراعی :برای کاهش تجمع نیترات در

در کودها برخی فلزات سنگین را در خود نگهداشته و از

گیاهان بهطور کلی نبایستی اعمالی انجام داد که مانع از

جذب و انتقال آنها جلوگیری میکند پوشینییتر.)3111 ،

رسیدن نور به گیاه در روز گردد .به همین دلیل غلظت

مواد بهساز در کاهش فراهمی زیستی فلزات به دلیل ایجاد

نیترات در روزهای آفتابی به دلیل انجام فتوسنتز در اندام-

باندهای اضافی برای پیوند و تغییرات اسیدیته میتواند

های گیاه نسبت به روزهای ابری بسیار پایینتر خواهد بود.

بسیار مفید باشند .بسیاری از این ترکیبات محصوالت جانبی

در مواردی توصیه بر کاربرد نور مصنوعی در طول شب قبل

کارخانهها و صنایع هستند که هزینه استفاده آن را بسیار

از روز برداشت گردیده است .همچنین برداشت محصوالت

کاهش میدهد .در جدول  11برخی مواد بهساز آمده است

در بعدازظهر و غروب هنگام پایین بودن غلظت نیترات

(جدول .)11

توصیهشده است تا خطرات تجمع نیترات به حداقل برسد.
مدیریت حاصلخیزی خاک ،کود و مواد بهساز
مدیریت حاصلخیزی خاک هم در بهرهبرداری از
خاکهای آلوده و هم در آلوده ساختن منابع خاک ،آب ،هوا
و محصوالت کشاورزی مؤثر است .در باال رفتن غلظت
نیترات در محصوالت ،مدیریت حاصلخیزی و مصرف
کودها نقش اول را دارد .برای کنترل نیترات در محصوالت
بایستی مقدار مصرف کودهای نیتروژنی (شیمیایی و آلی)
متعادل و متناسب با نیاز گیاه باشد و تقسیط مصرف
کودهای نیتروژنی شیمیایی در دو تا سه بار عالوه بر افزایش
کارایی کودهای نیتروژنی باعث کاهش غلظت نیترات در
محصوالت میشود .مصرف متعادل سایر کودها
(غیرنیتروژنی) همانند کودهای فسفاتی ،آهن و روی (بای
بوردی )1271 ،نقش کنترلکننده در غلظت نیترات
محصوالت دارد .در تولید در شرایط هیدروپونیک میتوان
با جایگزینی بخشی از نیترات با منابع آمونیوم ،در چند روز
قبل برداشت نسبت به کاهش غلظت نیترات اقدام نمود.
مصرف منبع نامناسب و بیکیفیت انواع کودها میتواند
عامل افزایش فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی گردد.
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جدول  -11برخی مواد بهساز معدنی و تأثیر آن بر فراهمی زیستی برخی فلزات سنگین (پوشینییتر)2001 ،
ماده بهساز

مؤثر برای

ماده بهساز

مؤثر برای

رس مونتموریلونیت
کلینوپتیالیت
دی امونیوم فسفات
سولفات آهن
هیدروکسی اپاتیت

Cd, Ni, Zn

آهک
اکسید منگنز
زئولیت سنتتیک
لجن تصفیه آب
آهک

Cd, Cu, Ni, Pb, Zn

Cd, Pb, Zn
Cd, Pb, Zn
As,Cr
Cd, Cu, Ni, Zn

مدیریت زمان برداشت :انباشتگی نیترات در
گیاهان فرایند پیچیدهای است که طی مراحل مختلف
انجامگرفته و فتوسنتز ،انتقال و احیا نیترات ،شدت نور ،در

Cd, Pb
Cd, Cu, Ni, Zn.
Cd, Cu, Ni, Zn.
Cd, Cu, Ni, Pb, Zn

مختلف متفاوت بوده و میتوان میزان نیترات در اندامهای
مختلف را بهصورت کاهشی زیر بیان نمود:
بذر<میوه< سوخ<غده<گل<ریشه<ساقه<برگ<دمبرگ

آن نقش حیاتی دارند .با توجه به اثرات مستقیم تشعشع بر

بنابراین افزایش نسبت برگ به دمبرگ در محصوالتی

تجمع نیترات تغییرات نور در طی شبانه روز بر روی الگوی

همانند اسفناج هنگام برداشت و جداسازی بخشهای از

نیترات در گیاه طی شبانهروز تأثیر میگذارد .بدین معنیکه

گیاه با انباشتگی نیترات باالتر قبل از فرآوری و مصرف سهم

میزان نیترات در شب باال و در طی روز کم میشود؛ بنابراین

باالیی در کاهش نیترات آن خواهد داشت (رنسیجنو

برداشت در زمان مناسب میتواند در این زمینه بسیار مؤثر

همکاران.)3118 ،

باشد (رنسینگ و همکاران .)3118 ،اغلب توصیه بر آن

شهباززادگان و همکاران ( )1272با بررسی میزان

است که برداشت محصول در بعد از ظهرها به دلیل کاهش

نیترات در بخشهای مختلف میوهها و سبزیها نشان دادند

غلظت نیترات انجام گیرد.

که میزان نیترات در اندامهای خارجی ازجمله پوست ،برگ-

مدیریت در مصرف :نیترات عمدتاً در

های بیرونی و اندامهای سبز بیش از اندامهای داخلی و

واکوئلهای سلولی بوده و در آوند چوبی انتقال پیدا میکند.

گوشت میوهها و سبزی هست .بهشتی و همکاران ()1228

آوندچوبی آب و عناصر غذایی را از ریشهها به برگها

با مطالعه غلظت نیترات در پوست و گوشت نمونههای خیار

منتقل میکنند .درحالیکه آوندهای آبکش محصوالت

نشان دادند که میانگین غلظت نیترات در پوست خیار برابر

فتوسنتز را از برگها به نقاط رشد گیاه منتقل میکند .این

 287میلیگرم در کیلوگرم در وزن تازه و در گوشت خیار

کارکرد آوندهای چوبی و آبکش توزیع نیترات در بین

 131میلیگرم در کیلوگرم هست؛ بنابراین پوستکندن خیار

برگها و اندامهای ذخیرهای همانند بذر و غدهها را تحت

در هنگام مصرف نقش مهمی در کاهش ورودی نیترات در

تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین گیاهان برگی همانند کلم ،کاهو

اثر مصرف خیار به بدن خواهد داشت.

و اسفناج غلظتهای باالی نیترات را دارند .در حالیکه

میزان نیترات سبزیها و غدهها با جوشاندن در

اندامهای ذخیرهای همانند غدههای سیبزمینی ،هویج ،پیاز،

آب کاهش پیدا میکند .این کاهش به دلیل وارد شدن

بذر و غالفهای نخود و لوبیا مقادیر غلظت کمتر را دارند.

نیترات سبزیها به آب در حال جوش هست که میتواند تا

به همین دلیل هم برگهای پیرتر مقدار نیترات بیشتری

 11درصد نیترات را کاهش دهد (پارساد و چتی.)3112 ،

نسبت به برگهای جوانتر دارند و یا برگهای بیرونی کلم

زیارتی و اربابی بیدگلی ( )3112نشان دادند که با جوشاندن

نیترات بیشتری نسبت به برگهای درونی دارند

کلم  ،%12سیبزمینی  ،%21گلکلم  ،%22پیاز  ،12کرفس

(ایافاسآ .)3117 ،بهطور کلی سبزیهایی که ریشه ،ساقه

 %22و هویج  %11میزان نیترات آنها کاهش یافت .انتخاب

و برگ آنها استفاده میشود ،انباشتگی نیترات بیشتری

اندازه محصوالت نیز مهم است .زیارتی و اربابی بیدگلی

نسبت به میوهها و ملونها دارند .میزان نیترات بخشهای

( )3112با بررسی  1111نمونه از  12گونه گیاهی اندازه
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غدههای سیبزمینی ،پیاز ،چغندرقند ،هویج ،کلم ،کاهو با

امروزه توصیه اکید بر آن است که بهجای

مقدار نیترات آنها نشان داد که با بزرگ شدن اندازه آنها

پاکسازی و مقابله با آلودگی خاک و گیاه به آالیندهها

مقدار نیترات کمتر هست.

بایستی بر پیشگیری از آلودگی در منبع تالش نمود.

جمعبندی و پیشنهادها
تولید محصوالت با کیفیت مناسب و غیرآلوده
فرآیندی است که بایستی عوامل مختلف دخیل در آن را
شناسایی نمود .در فرآیند تولید محصوالت استفاده از آب،
خاک ،هوا و نهاده سالم ضروری است تا با بهرهگیری از
مدیریتی درست و ضمن حفظ تعادل زیستی بتوان در
رسیدن به محصول سالم موفق بود .البته روابط این عوامل
در فرآیند تولید مستقل و مجزا نبوده بلکه به همدیگر در
برهمکنش هستند (شکل .)1

همانگونه که ذکر شد صنایع ،فاضالب ،کودهای شیمیایی
و آلی ،لجن فاضالب از جمله منابع ورودی آالیندهها به
خاک میباشند که الزم است در منبع با سازوکار متناسب
آنها را کنترل نمود .این امر با اجرای دقیق استانداردها و
معیارها قابل انجام هست .برای مدیریت خاکهای آلوده در
مرحله اول بایستی مناطق دچار آلودگی شناساییشده و در
مراحل بعدی بهطور منظم پایش شوند .در مرحله سوم برای
مقابله با مواردی که میزان فلزات سنگین در خاک باالتر از
حداکثر میزان مجاز هست الزم است تا از کشت گیاهان
خوراکی اجتناب نموده و عملیات کشاورزی مناسب با آن
اجرایی گردد .در صورت بروز آلودگی پائین در منطقهای
خاص بایستی با مدیریت زراعی مناسب از جمله انتخاب
گونه مناسب و با ریسک کم ،افزایش مواد آلی خاک،
مدیریت مصرف درست کودهای شیمیایی (همانند مصرف
روی در اراضی دچار آلودگی کادمیم و کمبود روی) ،توجه
به اثرات شوری در افزایش جذب کادمیم و ...نسبت به

شکل  -1عوامل مؤثر در فرایند تولید محصول سالم و
برهمکنش آنها

اگرچه در خصوص وضعیت آلودگی فلزات
سنگین در خاکهای اراضی کشاورزی مطالعه در مقیاس
مناسب در سطح ملی منتشرنشده است ،اما تحقیقات و
اطالعات موجود حاکی از آن است که آلودگی گسترشی
لکهای و موضعی دارد که یا به دالیل فرآیندهای
زمینشناختی بوده و یا حاصل منابع فعالیتهای انسانی در
ورود آلودگی به خاک هست .مهمترین شیوه در مدیریت
آلودگی منابع آبوخاک و گیاه ،پیشگیری از آلودگی در
منبع هست .در صورت عدم توجه به منابع آالینده و
پیشگیری از آنها ،با آبوخاک آلوده مواجه خواهیم بود.
در چنین شرایطی ریسک آلودگی محصوالت تولیدی باال
خواهد رفت و رفع این آالیندهها با پاکسازی و پاالیش از
خاک و آبهای آلوده بسیار پرهزینه و مشکل هست.

کاهش و مقابله با آلودگی اقدام نمود.
تغییر در میزان و روش مصرف کودهای شیمیایی
و نیز تغییر شیوههای توصیه کودی بهویژه کودهای نیتروژنی
بر اساس آزمون خاک نقش اثباتشدهای در کیفیت
محصوالت دارد .برونده طرحهای تحقیقاتی و
انتقالیافتههای تحقیقاتی در قالب طرحهای تحقیقی-
ترویجی و مزارع نمایشی متعدد این امر را به اثبات رسانده
است .بکار بستن روشهای همانند آزمون خاک ،برداشت
محصول در زمان بعدازظهر و عصر باعث کاهش میزان
تجمع نیترات میشود.
با توجه به شرایط اقلیمی (نور و دمای کم)
میتوان از رقم و گونه مناسب استفاده نمود .استفاده از
گونهها را میتوان براساس اندام خوراکی آنها تنظیم نمود
که بیشترین انباشتگی نیترات در دمبرگ و کمترین آنها در
بخش بذر میوه هست.
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تغییرات کیفیت محصوالت در کوتاه و بلندمدت،

بهمنظور یافتن علتهای تجمع نیترات در محصوالت عمده

خود نشان از تغییرات دیگر عوامل دارد که ردیابی و

و مهم برگی ،غدهای و میوهای و راههای کاهش آن پیشنهاد

منشایابی این تغییرات خود در حل مسئله کمک بسیاری

میگردد حداقل در مناطقی که احتمال آلودگی نیترات در

مینماید .با توجه به اینکه مطالعات بررسیشده در این

محصوالت بیشتر بوده ،تحقیق در سطح تفصیلی و دقیقتری

گزارش بهطور اجمالی به مسئله نیترات در برخی از

انجام پذیرد تا بتوان عوامل تجمع نیترات در این مناطق را

محصوالت تولیدی و مصرفی در کشور پرداخته است،

بهتر شناخت و راههای رفع آنها را بیان نمود.
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پورمقیم ،م ،.خ .خوشنیت ،.ا .صادقی مکی ،.ر .کمیلی فنود ،.ب .گلستان ،.م .پیرعلی .1272 .تعیین میزان
نیترات در کاهو ،گوجهفرنگی و سیبزمینی عرضهشده در میدان ترهبار تهران به روش  .HPLCمجله علوم
تغذیه و صنایع غذایی ایران .سال پنجم ،شماره.1

.21

پورینا ،م ،.موسوی ،م .ح ،.و ز ،جاسمی رزکانی .1223 .بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای سطحی
اطراف شهرک صنعتی شماره  3اهواز ،علوم و فنّاوری محیطزیست ،دوره  ،18شماره  ،2ص 32-22

.23

پیرصاحب  ،م ،.درگاهی ،ع ،.و ح ،گلستانی .1221 .بررسی میزان آرسنیک در محصوالت کشاورزی،
فرآوردههای دامی و آب شرب روستاهای شهرستان قروه و بیجار استان کردستان .بهداشت مواد غذایی،
دوره  ،3شماره  ،2ص .22-22

.22

پیر صاحب  ،م ،.رحیمیان ،س ،.و ی ،پاسدار .1221 .مقدار نیترات ونیتریت در سبزیها و صیفیجات
مصرفی شهر کرمانشاه سال  .1272مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،سال  ،11شماره اول،
ص .81-72

.22

پیرصاحب ،م ،.شرفی ،ک ،.و م ،مرادی .1223 .بررسی میزان نیتریت و نیترات صیفیجات و سبزیهای
کشتشده در دشتهای جنوبی و شرقی کرمانشاه در سال  .1221بهداشت مواد غذایی ،دوره  ،2شماره،1
ص 88-111

.21

جاویدان ،ز ،.زرالوندی ،ع .ر ،.و ف ،راستمنش .1221 .تعیین شاخصهای زیستمحیطی و منشأ فلزات
سنگین گردوغبار خیابان استان خوزستان ،مجلسه سالمت و محیطزیست ،دوره  ،2شماره  ،3ص -111
181

.21

جدالی ،م و ز ،کاله چی .1272 .غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه بهار همدان .مجله علوم خاک
و آب ،جلد  ،12شماره  ،3ص.122-313

.28

جعفرنژادی ،ع .ر ،همائی ،م ،.صیاد ،غ .1223 .ارزیابی ویژگیهای مؤثر خاک بر وضعیت غلظت کادمیم در
خاک و بذر گندم در برخی خاکهای آهکی خوزستان .مجله پژوهشهای حفاظت خاک و آب ،جلد ،12
شماره دوم ص .112-122

.27

جعفرنژادی ،ع .ر .1223 .بررسی مقدار فلزات سنگین (کادمیم ،سرب و نیکل) و نیترات در کاهو در منطقه
خوزستان .گزارش نهایی .مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان.

.22

جعفری ملکآبادی ،ع ،.افیونی ،م ،.موسوی ،س .ف ،.و ا ،خسروی .1272 .بررسی غلظت نیترات در
آبهای زیرزمینی استان اصفهان .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،سال  ،7شماره  ،2ص .12-73
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.21

جعفری ،ف ،.و ح ،خادمی .1222 .توزیع زمانی و مکانی فلزات سنگین در گردوغبار منطقه شهری کرمان،
محیط شمالی ،دوره  ،21شماره  ،3ص 1211-1282

.21

جماعتی ثمرین ،ش ،.توبه ،ا ،.هاشمی مجد ،ک ،.اصغری ،ع ،.حسنزاده ،م ،.ذبیحی محمودآباد ،ر ،.و م،
شیری جناقرد .1277 .تأثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر درصد پروتئین عملکرد و تجمع نیترات در غده
سیبزمینی .تولید گیاهان زراعی ،جلد  ،3شماره  ،2ص .111-112

.23

خداکرمی ،ل ،.سفیانیان ،ع ،.میرغفاری ،ن ،.افیونی ،م ،.و ا ،گلشاهی .1221 .پهنهبندی غلظت فلزات سنگین
کروم ،کبالت ،نیکل در خاکهای سرریز حوزه آبخیز استان همدان با استفاده از فناوریهای  GISو زمینآمار،
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آبوخاک ،سال  ،11شماره  ،17صفحه 322-311

.22

خلدبرین ،ب و ط .اسالم زاده .1271.تغذیه معدنی گیاهان عالی .جلد اول .انتشارات دانشگاه شیراز.

.22

دالور ،م.ا ،.و ی ،صفری .1222 .منشایابی فلزات سنگین در خاکهای اطراف شهرک روی زنجان با استفاده
از تکنیکهای آماری  ،نشریه آبوخاک ،جلد  ،32شماره  ،2ص 138-128

.21

دواتی ،ل ،.و ح.ر ،.عظیمزاده .1222 .بررسی وضعیت آلودگی ناشی از فلزات سنگین در اطراف کارخانه
پتروشیمی و پاالیشگاه مجاور پناهگاه حیات وحش تمیثلو ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،18شماره  ،2ص 212
.212-

.21

دیانی ،م ،.نادری ،م ،.و ج ،محمدی .1272 .پهنهبندی غلظت سرب ،روی و کادمیم در خاک با استفاده از
دادههای ماهواره  ETMدر جنوب شهرستان اصفهان .نشریه آبوخاک ،جلد  ،32شماره  ،3ص-321 :
.371

.28

راهدار ،م ،.وزیریان ،ب ،.غالمی ،م ،.و ص ،گرشاسبی .1221 .بررسی آلودگیهای انگلی سبزیهای خام
مصرفی در شهر اهواز .مجله علمی پزشکی ،دوره  ،11شماره  ،1ص .118-112

.27

رجایی ،ق ،.جهان تیغ ،ع ،.حصاری مطلق ،س ،.و م ،حسنپور .1221 .بررسی غلظت فلزات سنگین و
بلوچستان در سال  .1272مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دوره  ،33شماره 21صص.111-113

.22

رجایی ،م .1221 .بررسی وضعیت آلودگی نیترات و نیتریت در برخی محصوالت کشاورزی استان فارس.
گزارش سالیانه طرح پژوهشی به شماره  .3-11-11-7711مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی .تهران ایران.

.11

رجبی ،م ،و ب ،سوری .1222 .ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گردوغبار باریده بر شهرهای سنندج،
خرمآباد ،اندیمشک در غرب ایران در سال  ،1221-23مجله سالمت و محیط ،دوره  ، 7شماره اول ،ص
11-33

.11

رستمی ،ق ،راهنما راد ،ج ،و ا ،نظرپور .1222 .ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاکهای سطحی شهرک
صنعتی شماره  3اهواز جنوب غربی ایران ،نشریه زمینشناسی ژئوتکنیک ،سال  ،11شماره  ،1ص .18-18

.13

رقیمی ،م ،رمضانی مجاوری ،م ،و س.م .سید خادمی .1278 .منشأ آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی
شهر گرگان در سال  .1272مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ،دوره  ،11شماره  ،21ص .22-22

.12

زارعی ،ح و م.ج .ملکوتی .1281 .بررسی امکان آلودگی سبزی اسفناج به نیترات بر اثر مصرف سطوح کود
نیتروژنه اوره  .مجله علوم  )1(:31-38.کشاورزی و منابع طبیعی.
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.12

زرالوندی ،ع ،راست منش ،ف ،نائینی تمیم ،ف ،مختاری ،ب و م ،ساعد .1222 .بررسی ارزیابی و تعیین
منشأ احتمالی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در گردوغبار خیابان شهر اهواز با نگرش زمینشیمی
پزشکی ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،دوره  ،31شماره اول ،ص .131-128

.11

زمانی ،ع ،احمدپور مبارکه ،ا ،پری زنگنه ،ع ،و س ،خسروی .1221 .پهنهبندی مقدار فلزات سنگین در
خاکهای سطحی اطراف کارخانه سیمان کردستان .قطعنامه پژوهش در بهداشت محیط ،جلد  ،2شماره ،1
ص 11-21

.11

سازمان حفاظت محیطزیست .1221 .پیشنویس ضوابط و استاندارد عناصر و آالیندههای انواع لجن
فاضالب و چگونگی تخلیه ،جمعآوری و انتقال آنها.

.18

سبحان اردکانی ،س ،جمالی ،م ،و م ،معانی جو .1222 .بررسی غلظت آرسنیک ،روی ،کروم و منگنز در
منابع آب زیرزمینی دشت رزن و تهیه نقشه پهنهبندی عناصر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی .علوم
و فنّاوری محیطزیست ،دوره شانزدهم ،شماره  ، 1تابستان ،22ص.31- 27

.17

سبحان اردکانی ،س ،رزبان ،س ،و م ،معانی جو .1222 .ارزیابی غلظت برخی از فلزات سنگین در منابع
آب زیرزمینی دشت قهاوند همدان ،ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،سال  ،17شماره  ،1ص -227
.222

.12

سبحان اردکانی ،س ،شایسته ،ک ،افیونی ،م ،و ن ،محبوبی صوفیانی .1272 .غلظت نیترات در برخی از
فرآوردههای گیاهی اصفهان .مجله محیطشناسی ،شماره  ،8صفحه .81-12

.11

سعیدی ،م ،کرباسی ،ع ،بیدهندی ،ع ،و ن ،مهردادی .1271 .اثر فعالیت انسانی بر تجمع فلزات سنگین در
آب رودخانه تجن در استان مازندران .محیطشناسی ،سال  ،27شماره ،2صص .11-82

.11

سلگی ،ع ،و ر ،کرامتی .1222 .ارزیابی خطرات بهداشتی ناشی از فلزات سنگین در خاک شهری شهر
بجنورد .مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،سال ،22دوره  ، 8ص .712-738

.13

سلگی ،ع ،و س ،سلگی .1222 .برسی غلظت فلزات سنگین در خاک اکوسیستمهای زراعی انگور مالیر،
حفاظت زیستبوم گیاهان ،دوره  ، 2شماره  ، 8ص 22-111

.12

سلیمانپور ،ح ،ظهور ،ع ،ابراهیمزاده ،ع ،بیرانوند ،ل و م ،دبیر زاده .1221 .بررسی آلودگی انگلی سبزیجات
تازه مصرفی شهر زابل در سال  .1221فصلنامه دستینه.21-28 ،

.12

سلیمی ،م ،بهمنیار ،م ،قاجار سپانلو ،م ،و آ ،محمدی .1222 .تغییرات سرب و کادمیم خاک و گیاه کلزا در
حاشیه جاده ساوه-همدان .نشریه دانش خاک و آب ،جلد  ،31شماره  ،3ص .122-311

.11

سیستانی ،ن ،معینالدینی ،م ،خراسانی ،ه ،حمیدیان ،ا ،علی طالبی ،م ،صالح و ر ،عظیمی یانچشمه.1221 .
آلودگی فلزات سنگین در خاکهای مجاور صنایع فوالد کرمان ،ارزیابی آلودگی فلزی و درجه آلودگی،
مجله سالمت و محیطزیست ،دوره  ،11شماره اول  ،ص 81-71

.11

سیلسیپور ،م .1223 .بررسی وضعیت نیترات در محصوالت عمده سبزی و صیفی دشت ورامین .گزارش
نهایی .مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.

.18

شاکری ،ع ،شاکری ،ر ،و ب ،مهرابی .1222 .بررسی عناصر کروم ،نیکل ،ارسنیک ،و کادمیم در آب رسوب
و ماهی سد شهید رجایی مازندران ،شمال ایران .محیطشناسی ،دوره  ،21شماره یک ،ص.12-32
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.17

شاهپسندزاده و همکاران .1272 .اثرات زیستمحیطی توسعه شهری بر آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی
گستره گرگان .مجله علوم زمین.11- 27 :)12(12 .

.12

شایستهفر ،م ،و ع ،رضایی .1223 .بررسی رفتار زیستمحیطی و مطالعه توزیع عناصر سنگین در خاکهای
محدوده معدن مس سرچشمه کرمان .مهندسی معدن ،دوره هشتم ،شماره هجدهم ،ص.3-12

.81

شکریراغب  ،پ ،و س ،سبحاناردکانی .1221 .بررسی آلودگی رسوب خشک اتمسفری هوای شهر
همدان به عناصر کیاست ،کروم و منگنز مجله عملی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
همدان ،دوره  32شماره  3ص .122-111

.81

شهباز زادگان ،س ،هاشمی مجد ،ک ،و ب ،شهبازی .1272 .اندازهگیری غلظت نیترات در سبزی و میوههای
عرضهشده در شهر اردبیل .مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،دوره  ،11شماره اول ،ص
.27-28

.83

شهبازی ،ع ،سفیانیان ،ع ،میرغفاری ،ن ،و م ،عین قالیی .1221 .بررسی آلودگی فلزات سنگین خاک با
استفاده از شاخصهای فاکتور آلودگی .محیطزیست و توسعه ،سال ،2شماره ،1بهار و تابستان ،از صفحه-27
.21

.82

شهبازی ،ع ،رضائیان ،ع ،افراز ،ر ،و ل ،خداکرمی .1221 .بررسی توزیع مکانی فلزات سنگین کادمیم ،مس
و سرب در خاک و تعیین منشأ این فلزات ،مجله کاربرد بخش از دور و  GISدر علوم منابع طبیعی ،شماره
 3ص 28-112

.82

شهریاری ،ط ،معاشری ،ب ،و غ ،شریفزاده .1221 .غلظت کروم و مس در آبهای زیرزمینی و شبکه
توزیع آب آشامیدنی شهر بیرجند در سال  .1277-72مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دوره ،17
شماره  ،1ص.13-18

.81

صفری ،ش ،اصغری مقدم ،ا ،ندیری ،ع ،و ک ،سیاهچشم .1221 .منشأ آرسنیک و چگونگی آزادسازی آن
در منابع آب زیرزمینی دشت چاردولی استان کردستان .علوم زمین ،سال  ،31شماره  ،22صص.311-381

.81

طاهری ،م ،اسماعیلی آفتابدری ،م ،خوشزبان ،ت ،تکاملی ،م ،و م ،عباسی .1222 .غلظت کل و قابلجذب
فلزات سنگین و ارزیابی شاخصهای آلودگی در خاکهای شهرستان زنجان .نشریه آبوخاک ،جلد ،32
شماره  ،1ص 1328-1217

.88

طباطبایی ،س ،ملکوتی ،م  ،و ا ،بای بوردی .1271 .اثر طیف نور و فیلترهای مختلف رنگی بر غلظت
نیترات و رشد و نمو کاهو در روش آبکشت .مجله علوم خاک و آب ،جلد  ،31شماره  ،1ص.31-22

.87

عزیزنیا ،س .1221 .بررسی میزان آلودگی انگلی سبزیهای شهرستان ایالم در نیمه اول سال  .1221یک
گزارش کوتاه .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دوره .221-1111 ،11

.82

عظیمزاده ،ب ،و ح ،خادمی .1223 .تخمین غلظت زمینه برای ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در
خاکهای سطحی بخشی از استان مازندران نشریه آبوخاک ،جلد  ،38شماره  ،2ص .127-112

.71

فرشاد ،ع .ا ، .ک .ا .ایماندل .1273 .بررسی میزان نیترات و نیتریت در چاههای آب واحدهای صنعتی غرب
تهران .مجله دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی .جلد  1شماره  3صفحات .22-22

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 66 / 0010 / 0
.71

فالح ،س ،مهدی نیا ،س  ،حیدریه ،م ،و ا ،عباسی .1271 .بررسی میزان نیتریت و نیترات در منابع آب
آشامیدنی شهر سمنان در سال .1271مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،دوره  ،11شماره
 ،11ص .1-1

.73

فالح ،س ،و ع ،تدین .1277 .تأثیر تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر عملکرد نیترات و پروتئین ذرت سیلویی.
تولید گیاهان زراعی ،جلد  ،3شماره  ،1ص .111-131

.72
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چکیده
از زمانهای قدیم لگوم ها در تناوب با سایر محصوالت کشاورزی کاربرد داشته و حبوبات همواره بخش مهمی از سبد غذایی
بشر بودهاند .یکی از مهمترین ویژگیهای لگومها قابلیت ایجاد رابطه همزیستی تثبیتکنندگی نیتروژن با باکتریهای
ریزوبیوم است .مدیریت این رابطه همزیستی ،گامی در جهت کشاورزی پایدار و حفظ سالمت محیط زیست است .حدود
 031سال قبل باکتری ریزوبیوم در داخل گره لگوم کشف و جداسازی شد .چند سال بعد اولین کود زیستی حاوی باکتری
ریزوبیوم به بازار عرضه شد .ریزوبیوم ،اولین کود زیستی مورد استفاده در ایران بود که از دهه  01شمسی به کشور وارد و
در کشت سویا مصرف شد .پژوهشها در دهههای گذشته در ایران نشان میدهد که تلقیح لگومها با باکتریهای ریزوبیوم
سبب افزایش عملکرد آنها میشوند .از دالیل نیاز به تلقیح باکتریهای ریزوبیوم میتوان به فقدان باکتری ریزوبیوم
اختصاصی همزیست ،جمعیت پایین ریزوبیوم و از بین رفتن باکتری و یا کارایی آن به علت عوامل تنشی اشاره کرد.
کودهای زیستی ریزوبیومی به اشکال مایع ،پودری و گرانول در حاملهای معدنی یا آلی تولید و معموالً بهصورت تلقیح به
بذر مورد استفاده قرار میگیرند .از پتانسیلهای تولید و مصرف کودهای ریزوبیومی در ایران میتوان به سطح زیر کشت
قابل توجه لگومها ،وجود زیرساختهای تولید در بخش خصوصی ،وجود متخصصین و دانشهای فنی الزم ،افزایش اقبال
عمومی به مصرف محصوالت ارگانیک و وجود موارد حمایتی در اسناد باالدستی اشاره کرد .از مهمترین محدودیتهای
مصرف کودهای زیستی میتوان به وفور و زودبازده بودن کودهای شیمیایی ،وجود برخی مشکالت در فرآیند تجاریسازی و
آشنایی ناچیز و اعتماد کم مصرف کنندگان به این محصوالت اشاره کرد .از راهکارهای توسعه مصرف کودهای زیستی
حاوی باکتریهای ریزوبیوم موارد زیر پیشنهاد میشود :بررسی خاک مناطق مختلف از نظروجود باکتریهای ریزوبیوم
همزیست با لگومها ،بررسی ضرورت تلقیح بذر لگومهای مورد نظر با باکتریهای ریزوبیوم همزیست مؤثر و کارا ،بررسی
امکان کشت لگوم های متناسب با شرایط اقلیمی در مناطقی که سابقه کشت لگوم ندارند ،انجام پژوهشهای بنیادی در
رابطه با باکتریهای بومی و موضوع رقابت با انواع وارد شده به خاک ،انجام پژوهشهای مولکولی بهمنظور افزایش کارآیی
همزیستی لگومها و آموزش و ترویج از طریق رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی در مورد مزایای مصرف
کودهای زیستی ریزوبیومی.

واژههای کلیدی :مایه تلقیح ،حبوبات ،تثبیت نیتروژن

 -1نویسنده مسئول ،آدرس :کرج ،مشکین دشت ،بلوار امام خمینی ،ص .پ11713-111 .
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محصوالت کشاورزی استفاده از پتانسیل ریزجانداران مفید

مقدمه
احتیاج کشورها به غذا ،سالیانه در حال افزایش

خاکزی است .کودهای زیستی فرآوردههایی هستند که

بوده بهطوریکه که نسبت به قرن گذشته به افزایش 111

حاوی تعداد مناسبی از یك یا چند ریزجاندار مفید و یا

درصدی تولید محصوالت کشاورزی نیاز است .یکی از

متابولیتهای حاصل از فعالیت آنها میباشند که قادرند

راههای اصلی برطرف کردن نیاز تغذیهای محصوالت

نیاز گیاه به یك و یا چند عنصر را تأمین و یا موجب

کشاورزی ،مصرف کودهای شیمیایی میباشد .گرچه

افزایش تحمل گیاه در برابر تنشهایی همانند شوری،

کودهای شیمیایی بهعنوان پرمصرفترین نهادههای

خشکی ،گرما ،سرما و عوامل بیماریزای گیاهی شوند.

کشاورزی ،به آسانی و به سرعت عناصر مورد نیاز گیاه را

اولین کود زیستی با جداسازی باکتریهای ریزوبیوم از

تامین نموده و موجبات رشد آن را فراهم میکنند با

گرههای ریشه باقال در سال  1181در آمریکا و به شکل

اینحال ،از پتانسیل آلودهسازی باالیی برخوردار بوده و

کشت آگاری در ظروف شیشهای بستهبندی و به بازار

مصرف بیرویه و نامتعادل آنها موجب آلودگی هوا ،آب,

عرضه شد .بعد از آمریکا کشورهای روسیه ،کانادا و

خاک ،گیاه ،دام و انسان میشوند .بنابراین ارائه

استرالیا نیز به تولید کودهای زیستی با استفاده از

راهکارهای مبتنی بر توسعه پایدار و توجه به حفظ

ریزجانداران مختلف پرداختند .هماکنون شرکتهای

سالمت محیط زیست برای افزایش تولید محصوالت

زیادی وجود دارند که کودهای زیستی تولیدی خود را به

کشاورزی امری ضروری است .در اعصار گذشته،

سراسر جهان عرضه میکنند .امروزه کودهای زیستی در

کشاورزان برای تقویت زمینهای کشاورزی ،گیاهان

بسیاری از محصوالت کشاورزی در دنیا مصرف شده که

لگومینوز نظیر شبدر و باقال را کشت میکردند و بر این

سبب افزایش محصولی معادل  11-23درصد میشوند

باور بودند که با کشت این گیاهان میزان حاصلخیزی

بطوریکه صرفه اقتصادی آن میلیاردها دالر در سال

خاک افزایش پیدا میکند .از طرف دیگر ،لگومها بخش

برآورد شده است .سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

جداییناپذیر از سبد غذایی هزاران ساله بشر بوده و در

( ،)FAOکودهای زیستی را به عنوان یکی از منابع تأمین-

همه تمدنهای قدیم ،رژیم غذایی حاوی حبوبات به

کننده عناصر غذایی گیاهان به رسمیت شناخته است .از

همراه غالت بخشی از تغذیه متعادل بوده است زیرا این

مهمترین و شناخته شدهترین ریزجانداران کودهای زیستی

دو گروه مهم گیاهی همه اسیدهای آمینه ضروری انسان و

میتوان به ریزوبیوم ،ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم ،سودوموناس،

سایر نیازهای غذایی را فراهم میکنند .یکی از مهمترین

باسیلوس ،تیوباسیلوس و قارچهای میکوریزی اشاره

ویژگیهای لگومها ،قابلیت ایجاد رابطه همزیستی

کرد.در این مقاله به اهمیت رابطه همزیستی لگومها و

تثبیتکنندگی نیتروژن با باکتریهای ریزوبیوم است که

سابقه پژوهش ،تولید و کاربرد باکتریهای ریزوبیوم با

اهمیت بسزایی در تأمین نیتروژن اکوسیستمهای کشاورزی

تأکید بر روشها ،مزایا و محدودیتهای مصرف آنها

و منابع طبیعی دارد .کودهای شیمیایی ،به دالیل مختلف از

بهعنوان مایه تلقیح پرداخته میشود .درنهایت ،راهکارهای

جمله قیمت پایین ،نحوه کاربرد و استفاده راحت و

پیشنهادی برای توسعه مصرف این فرآوردههای زیستی

همچنین سودآوری بیشتر در کوتاه مدت ،مورد استقبال

ارائه خواهد شد.

کشاورزان قرارگرفتهاند .این در حالی است که به مسئله
محیطزیست و آلودگی منابع آب و خاک و در نتیجه گیاه،
دام و انسان در اثر مصرف غیراصولی این کودها توجهی
زیادی نمیشود .یکی از روشهای افزایش تولید

جایگاه لگومها در زراعت در ایران
لگومها به علت دارا بودن ریشه عمیق ،باعث
افزایش نفوذپذیری خاک میشوند .این گیاهان سبب افزایش
نیتروژن خاک شده و لذا برگرداندن آنها به خاک فواید

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 69 / 0010 / 0
زیادی از نظر حاصلخیزی خاک دارد .لگومها را میتوان به

در پژوهشی سورگوم ،ارزن و یوالف از خانواده

سه گروه دانهای (حبوبات) ،علوفهای و درختی تقسیم

گرامینه ،شبدر سفید ،شبدر قرمز ،شبدر برسیم ،اسپرس،

بندی کرد .مجموع سطح زیر کشت لگومهای دانهای و

ماشك و گاودانه از خانواده لگومینوز و منداب از خانواده

علوفهای در ایران حدود  1/3میلیون هکتار برآورد شده که

براسیکاسه به عنوان کود سبز ،بررسی و فرآیند تغییرات

حدود  111هزار هکتار آن (با تولید  711هزار تن در سال)

عناصر غذایی خاک بررسی شد .نتایج نشان داد که

به حبوبات اختصاصیافته و تقریباً نصف آن بهصورت

بیشترین میزان نیتروژن کل خاک مربوط به شبدر سفید و

کشت آبی و نصف دیگر بهصورت کشت دیم میباشد.

پنج ماه بعد از برگشت بقایای آن به دست آمد .در این

بیشترین مقدار سطح زیر کشت لگومها در ایران به ترتیب

پژوهش ،گیاه شبدر سفید به دلیل نسبت کربن به نیتروژن

متعلق به یونجه ،نخود ،عدس ،لوبیا ،شبدر و سویا می-

پایین ،افزایش میزان نیتروژن کل و معدنی قابل استفاده

باشند .بیشترین سطح زیر کشت حبوبات با حدود 11

برای گیاه بعدی ،بهعنوان بهترین کود سبز در بین گیاهان

درصد متعلق به نخود است .ازنظر میزان تولید ،نخود با

مورد مطالعه معرفی شد (عبدی و همکاران.)1181 ،

 01و لوبیا با  13درصد سهم در رتبههای اول و دوم

فالح و همکاران ( )1178گزارش دادند که

هستند .لگومهای علوفهای نیز غنی از پروتئین بوده و هضم

برگرداندن شبدر برسیم به خاک در تناوب با برنج موجب

پذیری خوبی برای دامها دارند .سطح برداشت گیاهان

تأمین  31تا  111کیلوگرم نیتروژن مورد نیاز گیاه برنج

علوفهای در ایران حدود یك میلیون هکتار است .از کل

شد .برآورد شده که افزایش عملکرد ناشی از محصولی که

سطح برداشت گیاهان علوفهای ،سهم یونجه و شبدر حدود

بعد از لگوم کشت میشود بهطور کلی معادل افزایش

 71درصد است (وزارت جهاد کشاورزی.)1188 ،

ناشی از مصرف  11تا  11کیلوگرم  Nدر هکتار کود

تناوب کشت با لگومها
تناوب کشت با لگومها فواید زیادی از جمله
بهبود وضعیت فیزیکی خاک ،بهرهمندی محصول بعدی از

شیمیایی نیتروژنی است.
ارتباط همزیستي تثبیتکنندگي نیتروژن بین باکتریهای
ریزوبیوم و لگومها

نیتروژن باقیمانده لگوم و مدیریت بهتر بیماریها ،آفات و

نیتروژن ،عنصری ضرروری و حیراتی و یکری از

علفهای هرز دارد .آزمایشات در مورد تناوب ذرت،

عناصر پرنیاز و مهم برای رشد گیاهان مریباشرد .بریش از

ارزن ،سورگوم با بادامزمینی و لوبیا چشمبلبلی در مناطق

 71درصد ترکیب گازی جرو زمرین را نیترروژن مولکرولی

مختلف غرب آفریقا نشان داد که تناوب با بادامزمینی

( )N2تشکیل میدهد که البته به این شرکل بررای گیاهران

موجب افزایش  21تا  13درصدی وزن خشك کل در

قابلیت استفاده ندارد .تثبیت زیستی نیترروژن فقرط توسرط

غالت مذکور شده است (بورکرت و همکاران.)2111 ،

انواعی از پروکاریوتها انجام میشرود کره توانرائی تولیرد

پژوهشهای دانشگاه وندای آفریقای جنوبی در مورد اثر

آنزیم نیتروژناز را دارند .نیتروژناز ،نقش یك کاترالیزور در

تناوب کود سبز و لگومهای بومی بر عملکرد ذرت نشان

احیای  N2به  NH3را بر عهرده داشرته و در دمرا و فشرار

داد که افزایش عملکرد اندام هوایی ذرت بین  1/1تا 11/1

معمولی عمل تثبیت را انجرام مریدهرد (لیرو و همکراران،

و افزایش عملکرد دانه  2/1تا  11/1تن در هکتار بود

 .)2111عمل تثبیت نیتروژن ،به سه حالت آزادزی ،همیرار

ضمن اینکه میزان علفهای هرز نیز در اثر تناوب با

و همزیسررت انجررام مرریشررود .در حالررت آزادزی ،تثبیررت

لگومها بهطور قابلتوجهی کاهش یافت (اودهیامبو و

نیتروژن ،به طور مستقل یعنی بردون همکراری یرك گیراه

همکاران.)2111 ،

میزبرران انجررام مرریشررود .در حالررت همیرراری ،برراکتری
تثبیتکننده ،تماس فیزیکی ساده با گیاه برقرار نموده ولری
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انرردام زیسررتی مشررترک و قابررلمشرراهده بررا گیرراه تشررکیل

ساالنه حدود  118تا  173میلیون تن نیتروژن ( )Nتوسط

نمیدهد .در حالت همزیستی ،باکتری در ارتبراط نزدیکری

ریزجانداران دارای آنزیم نیتروژناز تثبیت میشود که

با گیاه بوده و با تولید اندام زیستی مشترک با گیاه قادر بره

حدود  13تا  00میلیون تن آن ،مربوط به سیستم

تثبیت  N2میباشد.

همزیستی است .مقدار تثبیت نیتروژن توسط سیستم

هر گونه ریزوبیوم قادر است فقط یرك یرا چنرد

ریزوبیوم -لگوم بین  211تا  111کیلوگرم  Nدر هکتار در

گونه لگوم خاص را آلوده نماید .گزارششده کره اسرتثنائاً

سال است .مقدار تثبیت و ارزش اقتصادی آن در لگومهای

براکتری  Sinorhizobium sp. strain NGR234قرادر

مختلف در جدول  1با اندکی تغییرات آورده شده است

است در  112جنس از لگومها ایجاد گره نماید (پوئپرك و

(اسپانك و همکاران .)1881 ،در گزارش دیگری ،مقدار

بروگتررون .)1888 ،نرروع و تعررداد گونررههررا و سررویههررای

سالیانه تثبیت نیتروژن در لگومهای زراعی و مرتعی به

ریزوبیوم که در لگومهای مختلف دارای توان ایجاد رابطره

ترتیب با سطح  113و  131میلیون هکتار 01 ،میلیون تن

همزیستی هسرتند مرترب در حرال تغییرر اسرت (کلروآ و

تخمین زده شده است .این مقدار در استرالیا حدود سه

همکاران2111 ،؛ کویکندال.)2113 ،

میلیون تن در سال تخمین زدهشده است (درو و همکاران،

از عوامل محدودکننده تثبیت نیترروژن و ارتبراط

 .)2112مقدار تثبیت نیتروژن در مقایسه با کل نیتروژن

همزیستی میتوان به رقابت باکتریهای بومی خاک با نوع

جذبشده در لگومهای مختلف در اروپا در جدول 2

وارد شده برای ایجاد رابطه همزیستی با گیاه ،تروان ایجراد

ارائهشده است (بادیلی و همکاران .)2110 ،در جدول 1

آلودگی در میزان شوری ،اسیدیته ،دما ،رطوبت ،نیتررات و

مقدار نیتروژن جذبشده از اتمسفر در بررسیهای

آمونیوم خاک ،کمبود یا سمیت عناصر و سموم کشاورزی،

آزمایشگاهی و مزارع کشاورزان نشان دادهشده است

عدم وجود فتوسنتز کافی ،بیماری گیاه میزبان ،چرای دامها

(هریج و همکاران.)2111 ،

و عدم وجود عناصری همانند کبالت اشاره نمود (زهرران،
.)1888
جدول  -1نوع لگوم و مقدار تثبیت نیتروژن (با تغییراتی ،اسپانک و همکاران)1991 ،
میانگین  N2تثبیت شده در هر
نوع لگوم

لوبیا ()Phaseolus volgaris

عدس ()Lens culinaris
باقال ()Vicia faba
نخود فرنگی ()Pisum sativum
سويا ()Glycine max
بادامزمینی ()Arachis hypogaea
شبدر قرمز ()Trifolium pretense
شبدر سفید ()Trifolium repens
يونجه ()Medicago sativa
ماشک ()Vicia sativa

میانگین نیتروژن بدست آمده

ارزش اقتصادي ثبیت نیتروژن

از اتمسفر

معادل قیمت کود نیتروژنی

کیلوگرم در هکتار

درصد

دالر

56
044
060
07
074
000
004
007
004
064

04
56
04
66
66
60
67
06
04
04

06
04
046
64
00
07
007
074
075
70

فصل زراعی
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جدول  -2مقدار تثبیت نیتروژن در مقایسه با کل نیتروژن جذبشده در لگومها در اروپا (بادیلی و همکاران)2014 ،
لوبیا

باقال

نخود

50/7
70/0
-7/0

07/7
50/0
76/7

07/0
00/7
00/0

عدس

باقالمصري

نخودفرنگی

سویا

ماش

سایر لگومهاي دانهاي

کیلوگرم  Nدر  1000کیلوگرم محصول تولیدي

کل نیتروژن جذبشده
نیتروژن تثبیتشده
باالنس نیتروژن

74/5
56/0
07/7

56/5
00/6
5/0

00/4
50/7
00/0

045/7
66/5
-6/5

70/6
50/4
76/6

07/7
66/0
0/0

جدول  -3درصد نیتروژن حاصله از تثبیت زیستی در حبوبات مختلف (هریج و همکاران)2001 ،
نوع حبوبات

در طرحهاي آماري

در مزارع کشاورزان

06
50
56
04

50
60
56
65

باقال
سويا ،بادامزمینی
نخود ،عدس ،ماش ،نخودفرنگی ،لوبیا چشمبلبلی
لوبیا

جدول  -4طبقهبندي باکتريهاي ریزوبیوم بر اساس سیستم برگی 2تا سطح جنس (کویکندال)2012 ،
ارکان طبقهبندي

جایگاه ریزوبیوم طبقهبندي

قلمرو )(Domain

Bacteria

سلسله )(Kingdom

Bacteria

شاخه )(Phylum

Proteobacteria

رده )(Class

Alpha-proteobacteria

راسته )(Order

Rhizobiales
Bradyrhizibiacea
Hyphomicrobiaceae
Phyllobacreiaceae

خانواده )(Family

جنس ()Genus

Rhizobiaceae

Bradyrhizobium
Azorhizobium
Mesorhizobium
Rhizobium
Allorhizobium
Sinorhizobium

- Bergy

2
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خصوصیات باکتریهای ریزوبیوم و جایگاه طبقهبندی
آنها
باکتریهای ریزوبیوم ،میلهای شکل و گرم منفی
بوده و معموالً تحت شرایط رشدی مختلف دارای حالت-
های پلیمورفیك هستند .این باکتریها شیمیوارگانوتروف
بوده و محدوده وسیعی از کربوهیدراتها را بهعنوان منبع
کربن استفاده میکنند .دمای بهینه برای رشد باکتریهای
ریزوبیوم  23-11درجه سانتیگراد و  pHمناسب برای
آنها شش تا هفت است .ریزوبیومها هوازی بوده بطوری

شکل  -1گره فعال ریزوبیومی در ریشه سویا
(پومرش و هانسن)2012 ،

که اکسیژن در آنها بهعنوان پذیرنده نهایی الکترون عمل
میکند .کلنیها ،دایرهای ،محدب ،برآمده و لعابی لزج

سابقه پژوهش ،تولید و مصرف باکتریهای ریزوبیوم

است که معموالً بعد از سه تا پنج روز در انواع تند رشد و

بهعنوان مایه تلقیح در کشت لگومها

شش تا هشت روز در انواع کند رشد قابلیت مشاهده

در سال  1117هلریگل و ولفارث در آزمایشات

شدن را دارند .ریزوبیومها با طیف وسیعی از گیاهان

خود مشاهده کردند که در گرههای موجود بر روی ریشه

خانواده لگومینوز همزیستی اختصاصی دارند و عمدتاً در

لگومها ،تثبیت نیتروژن صورت میگیرد .ایشان ،علت این

ریشه و در برخی لگومها در برگ یا ساقه آنها تشکیل

موضوع را یك عامل عفونی ،عنوان کردند .یك سال بعد

باکتروئید1

یعنی در سال  1111باکتری ریزوبیوم برای اولین بار

دارد که میتواند نیتروژن را به شکل آمونیوم تثبیت نموده

توسط بیجرینك از گره ریشهای جداسازی و کشف شد.

و در اختیار گیاه میزبان قرار دهد .باکتروئید به اشکال گرز

اولین کود زیستی ریزوبیومی با جداسازی باکتریهای

مانند ،گالبی و یا  Yشکل دیده میشود (کویکندال،

ریزوبیوم از گره ریشهای باقال در سال  1183توسط ناب و

 .)2113گرههای فعال ،گرههایی هستند که در درون آنها

هیلتنر در آمریکا و به شکل کشت آگاری در ظروف

یك پروتئین به رنگ صورتی به نام لگ-هموگلوبین

شیشهای بستهبندی و به بازار عرضه شد (لوپوایی و

تشکیل میشود (شکل  )1که نشان از فعال بودن باکتری

همکاران.)2111 ،

گره میدهند .باکتری در داخل گره فعال ،حالت

در درون گره است .گرههای غیرفعال ،مرده و پیر ،معموالً

کودهای زیستی ریزوبیومی بهعنوان اولین

درونی سبز خاکستری یا قهوهای رنگ دارند (پومرش و

کودهای زیستی مورد استفاده در ایران هستند که بنام

هانسن .)2117 ،از نظر تاکسونومیك ،ریزوبیومها متعلق

تجاری نیتراژین از سال  1101به کشور وارد و در کشت

به سلسله باکتریها ،شاخه پروتئوباکتریها ،رده

سویا مصرف شدند .پژوهش ها در زمینه کودهای زیستی

آلفاپروتئوباکتریها و راسته ریزوبیال میباشند .راسته

در ایران از دهه  1131در مؤسسه تحقیقات خاک و آب

ریزوبیال مشتمل بر  11خانواده است که جنسهای

آغاز شد .در آزمایشی سه ساله بر رشد سویا اثر چند

باکتری ریزوبیوم متعلق به چهار خانواده میباشند .طبقه-

سویه خارجی و بومی بررسی و گزارش شد که بیشترین

بندی فیلوژنی باکتری ریزوبیوم تا سطح جنس در جدول

عملکرد معنیدار از مصرف یك نوع مایه تلقیح وارداتی

 0آورده شده است (کویکندال.)2113 ،

به دست آمد (سیستانی .)1171 ،گزارششده در تناوب
شبدر -برنج در خاکهایی که جمعیت باکتریهای
ریزوبیوم مناسب است علیرغم افت جمعیت در دوره

3

- Bacteroid
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غرقاب ،جمعیت در دوره غیرغرقاب جبران میشود و

مایه تلقیح سویا اولین کود زیستی ایرانی بود که

فقط در خاکهای با جمعیت بسیار کم تلقیح جواب مثبتی

در سال  1178تولید و موجب قطع واردات مشابه خارجی

میدهد (رجالی و صالح راستین .)1173 ،در سال  1173با

آن شد .اثر چند نوع مایه تلقیح حاوی باکتری ریزوبیوم

ایجاد بخش مستقل تحقیقات بیولوژی خاک در مؤسسه

همزیست باقال در خوزستان و مازندران نشان داد که

مذکور گام موثری در راه پژوهش ها کودهای زیستی در

تلقیح سبب افزایش عملکرد  13تا  18درصدی نسبت به

کشور برداشته شد که منجر به جداسازی ،شناسایی و

شاهد شد (خسروی و همکاران1111 ،؛ خسروی و

ارزیابی کارایی باکتریهای یزوبیومی همزیست سویا،

رمضانپور .)1111 ،تلقیح لوبیا با سویههای ریزوبیوم بومی

نخود ،لوبیا ،باقال و یونجه شد .سویههای کارآمد ریزوبیوم

در  12استان ایران سبب نتیجه افزایش عملکرد دانه و

طی آزمایشات گلخانهای و مزرعهای مطالعه و نتایج آنها

سایر شاخصهای رشد گردید (اسدی رحمانی.)1110 ،

در قالب دانشهای فنی برای تولید انبوه به بخش

اثر تلقیح برادی ریزوبیوم ،اوره و اثر وجین علف هرز بر

خصوصی واگذار شدند (اسدی رحمانی .)1118 ،در شکل

سویا تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و درصد پروتئین دانه

 2نمونههایی از دانشهای فنی ثبت شده مربوط به

داشت (راعی و همکاران .)1117 ،اثر دو نوع مایه تلقیح

کودهای زیستی ریزوبیوم در ایران ارائه شده است.

ریزوبیوم باقال در مزارع کشاورزان در استان گلستان
(جدول  )3باعث افزایش عملکرد دانه شد (خسروی و
همکاران.)1180 ،
تلقیح دو رقم لوبیا چیتی امیدبخش و لوبیا قرمز
اختر و درخشان با ریزوبیوم نشان داد که صفات رشدی
بهویژه در رقم چیتی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت و
بیشترین افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد 11 ،درصد
گزارش شد (طاهرخانی و همکاران .)1111 ،تلقیح دو رقم
لوبیای سفید و قرمز با چهار سویه ریزوبیوم نشان داد که
عملکرد دانه و برخی دیگر از خصوصیات رشد بهطور
معنیداری با شاهد بدون تلقیح اختالف نشان دادند
(انصاری و همکاران.)1111 ،

شکل  -2ثبت دانش فنی کود زیستی ریزوبیوم سویا و باقال
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جدول  -2اثر دو نوع مایه تلقیح انتخابی در مزارع کشاورزان در استان گلستان (خسروي و همکاران)1394 ،
عملکرد دانه
وضعیت تلقیح
کیلوگرم در
هکتار
تلقیح با سويه 0

بدون تلقیح
تلقیح با سويه 7
بدون تلقیح

7566
7047
7765
0066

افزایش عملکرد
دانه
درصد

04/6
77
0676

عملکرد
کلش
کیلوگرم
در هکتار

7060
7477
7600
-

افزایش عملکرد

جذب نیتروژن

افزایش جذب نیتروژن

کلش

کلش

کلش

درصد

05/6
56
0/47.

کیلوگرم
در هکتار

050
046
055
50

درصد

60
56
-

روش بررسي کیفیت و کارایي کود زیستي حاوی

سلول باکتری ریزوبیوم  1×117 ،سلول باکتری در میلیلیتر

باکتریهای ریزوبیوم

برای انواع مایع و  3×117در گرم برای انواع جامد در نظر

در کشورهایی همانند فرانسه ،کانادا ،برزیل و

گرفته شده است .بر اساس این استاندارد ویژگیهای

اروگوئه برای ارزیابی و کنترل کیفی مایه تلقیحهای

کودهای زیستی ریزوبیومی در فرموالسیونهای جامد و

ریزوبیومی سیستمهای نظارتی ایجاد شده است .در

مایع باید مطابق با جدول  7باشد (سازمان ملی استاندارد،

استرالیا ،آفریقای جنوبی و نیوزلند با ایجاد ساختارهای بر

.)1181

اساس مشارکت داوطلبانه توسط تولیدکنندگان ،کار
ارزیابی و کنترل کیفی مایهتلقیحهای ریزوبیومی انجام می-
شود .در آمریکا و انگلیس موضوع کنترل کیفیت مایه
تلقیحهای تولیدی به خود تولیدگنندگان واگذارشده است
(دیکر و همکاران .)2110 ،مسئولیت ارزیابی انواع کودها
از جمله ریزوبیومی در ایران ،بر عهده دفتر ثبت مواد
کودی و کنترل کیفی است.
تعداد و جمعیت باکتری ریزوبیوم ،اولین
خصوصیتی است که در بررسی کیفیت یك کود زیستی
ریزوبیومی الزم در نظر گرفته شود .در استرالیا
استانداردهای حداقلی و مقادیر توصیهشده در هنگام
کاشت لگومهای دانهای برای انواع دانهدرشت مانند باقال،
نخود و لوبیا  ،113انواع دانهریز مانند ماش و عدس،110 ،
لگومهای مرتعی دانهمتوسط مانند شبدر و یونجه  111و
برای لگومهای مرتعی دانهریز مثل شبدر سفید3×112
سلول باکتری ریزوبیوم به ازای هر بذر است ( جدول .)1
در کانادا برای انواع دانه بذور درشت ،متوسط و
ریز به ترتیب 110 ،113 ،و  111سلول باکتری ریزوبیوم به
ازای هر بذر توصیه شده است .در ایران ،استاندارد

برای تعیین تراکم جمعیت باکتری در مایه
تلقیحهای ریزوبیومی از روش شمارش کلنی در محیط
کشت اختصاصی  0YEMAحاوی قرمز کنگو استفاده
میشود .باکتریهای ریزوبیوم به دلیل جذب بسیار جزئی
رنگ قرمز کنگو ،کلنیهای صورتی تا سفید و لعابی
تشکیل میدهند ،که حاشیه صاف دارند درحالیکه سایر
باکتریها شدیداً رنگ قرمز کنگو را جذب میکنند و این
مشخصه به تمایز اولیه ریزوبیوم از دیگر باکتریها کمك
مینمایند .مواد تشکیل دهنده محیط کشت YEMA

حاوی قرمز کنگو 3بهصورت جدول  1است .تعداد
سلولهای قابل رشد باکتریهای ریزوبیومی برحسب
 CFU/mlیا  CFU/gکود تعیین و گزارش میشود.
همچنین در ارزیابی مایه تلقیحهای ریزوبیومی ،ضروری
است توانایی برقراری رابطه همزیستی باکتری و ایجاد گره
در ریشه با گیاه لگوم بررسی شود .برای این منظور،
درجهبندی گره از طریق تعداد گرههای فعال ایجاد شده
در گیاه هدف نسبت به شاهد تعیین و مشخص میشود.
در جدول  8روش درجهبندی گرهها ارائهشده است.

کودهای ریزوبیومی در سازمان ملی استاندارد به شماره
 22112به ثبت رسیده است .در این استاندارد ،تعداد

4

- Yeast Extract Mannitol Agar
)Yeast Extract Mannitol Agar + Congo Red (YEMA

5-
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جدول  -6استاندارد حداقلی براي مایه تلقیحهاي ریزوبیومی در استرالیا (درو و همکاران)2012 ،
ردیف

نوع مایه تلقیح

شمارش بالفاصله بعد از تولید

شمارش در طی دوره ماندگاري

انقضاء

.0
.7
.6
.0

پیت ()*CFU/g

≤0×047

≤0×040

*0×04

مايع ()CFU/ml

≤6×047
≤0×0404
≤0×0407

≤0×047
≤0×0404
≤6×0400

5
5
5

گرانول ()CFU/g
فريز-خشک ()CFU/vial

CFU :Colony Forming Unit

جدول  -2ویژگیکودهاي زیستی ریزوبیومی بر اساس استاندارد ایران
ردیف

0

حد قابلقبول

ویژگی

حداقل 6 ×040
حداقل 0 ×040
ايجاد گرههای فعال تثبیتکننده نیتروژن

جامد (در گرم)
مايع (در میلیلیتر)
کارايی

تعداد

7

آلودگی

6

در رقت  04-6هیچ آلودگی مشاهده نشود

میکروبی*

* بر روی محیط کشت گلوگز پپتون آگار

جدول  -1محیط کشت YEMA
نام

مواد*

مقدار

هیدروژن دی پتاسیم
منیزيم سولفات 0
سديم کلرايد0
عصاره مخمر7
مانیتول04
آگار
آب مقطر

آبه0

 4/6گرم
 4/7گرم
 4/0گرم
 4/6گرم
 04گرم
 06گرم
 0444میلیلیتر

* pH =5/0 ± 4/0در 76 ˚C

جدول  -9روش درجهبندي گرهها براي لگومها (بک و همکاران)1993 ،
درجه گروهبندي
4
0
7
6
0
6

توزیع و تعداد گرههاي مؤثر
در ناحیه تاج ریشه*
4
>6
6-04
<04
<04
<04

در سایر قسمتهاي ریشه
4
4
4
4
>6
<04

*تاج ريشه عبارت است از پنج سانتیمتر بااليی ابتدای ريشه

6-

K2HPO4

7-

MgSO4.7H2O
NaCl

8-

Yeast Extract

9-

Mannitol

10-
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لئونارد11

مهمترین موضوع در بحث کنترل کیفی مایه

استفاده میشود .در قسمت پایین ظرف لئونارد ،محلول

تلقیحهای ریزوبیومی تعیین کارایی تثبیت نیتروژن است.

غذایی فاقد نیتروژن و در قسمت باال ،ماسه اسید شویی

برای اینمنظور ،وزن خشك اندام هوایی در گیاهان تلقیح

شده ریخته و انتهای آن با پنبه مسدود میشود .ارتباط این

شده و شاهد اندازهگیری میشود .اگر وزن خشك گیاهان

دو قسمت با استفاده از فتیله مناسب برقرار و سپس به

تلقیح شده در سطح پنج درصد آماری بیشتر از شاهد

مدت یك ساعت در اتوکالو با دمای  121 °Cاستریل

باشد ،ریزوبیوم دارای کارایی مناسبی از نظر تثبیت

میشود .در شکل  1طرح شماتیکی از ظرف لئونارد نشان

نیتروژن میباشد .روشهای دیگر تعیین تثبیت زیستی

دادهشده است .بذور گیاه لگوم موردنظر با ریزوبیوم تلقیح

نیتروژن ،استفاده از روش احیای استیلن و بهطور دقیقتر

میشود .برای کنترل کیفی هر کود ریزوبیومی 11 ،عدد

روش نیتروژن ایزوتوپی است.

برای انجام آزمون گرهزایی از ظرف

ظرف لئونارد در نظر گرفته میشود .همچنین  11عدد

برای تعیین آلودگی میکروبی اعم از باکتریایی و

ظرف لئونارد نیز بهعنوان شاهد (کشت بذر گیاه لگوم

یا قارچی در مایه تلقیحهای ریزوبیومی از روش شمارش
12

()GPA

بدون تلقیح) در نظر گرفته میشود .ظروف لئونارد در

کلنی در محیط کشت گلوکز-پپتون-آگار

گلخانه با نور مناسب  11ساعت روز و هشت ساعت شب

استفاده میشود .باکتریهای ریزوبیوم در این محیط

و دمای  11-21 °Cبه مدت چهار تا شش هفته نگهداری

کشت ،قادر به رشد نبوده و بنابراین ،هر ریزجانداری که

و در پایان ،وجود و یا عدم وجود گره بر روی ریشه

در این محیط کشت رشد کند بهعنوان آلودگی محسوب

بررسی میشود .وجود گره در ریشه گیاهان تلقیح شده

میشود .برای تعیین وجود آلودگی ،از رقت 1/1 ،11-3

حاکی از کارایی کود زیستی موردنظر در ایجاد گره

میلیلیتر روی سطح محیط کشت  GPAریخته شده و با

میباشد .در این آزمایش ،ظرف لئونارد شاهد ،میبایستی

استفاده از میله شیشهای  Lشکل بر سطح محیط کشت

فاقد گره باشد (سازمان ملی استاندارد.)1181 ،

پخش میشود .پلیتها در دمای  13˚C ±2˚Cبه مدت 01
تا  72ساعت گرمخانهگذاری میشوند .پس از پایان مدت
گرمخانهگذاری ،حتی یك کلنی نباید بر روی محیط کشت

گیاه لگوم

ماسه ریز

 GPAمشاهده شود (سازمان ملی استاندارد.)1181 ،
دالیل نیاز به تلقیح ریزوبیومي
ضرورت تلقیح لگوم با ریزوبیوم فقط با
آزمایشات دقیق قابل اثبات است .با اینحال از دالیل نیاز

فتیله

به تلقیح ریزوبیومی برای یك لگوم خاص میتوان به نبود
محلول غذایی گیاه

باکتریهای ریزوبیوم اختصاصی در خاک ،جمعیت کم،
عدم کارایی باکتریهای بومی در ایجاد رابطه همزیستی ،از
بین رفتن باکتری یا کارایی آن در اثر عوامل همچون
شوری و خشکیهای طوالنیمدت و یا باکتریوفاژها و

شکل  -3تصویر شماتیک ظرف لئونارد

یك لگوم یا واریته جدید که قبالً در آن مکان سابقه کشت
نداشته اشاره کرد .گزارش شده که اگر جمعیت باکتری

- Leonard Jar

11

)Glucose Pepton Agar (GPA

12-
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ریزوبیوم کمتر از  111سلول باکتری در گرم خاک باشد

احتمال غیر مؤثر شدن آنها وجود دارد (درو و همکاران،

تلقیح میتواند مفید باشد (کاتروکس و همکاران.)2111 ،

.)2112

تلقیح هشت نوع لگوم در خاکهای با  11تا  111سلول
بر گرم خاک ،مثبت و مؤثر گزارش شده است .بههرحال
توصیهشده که برای موفقیت تلقیح باکتریهای مؤثر و کارا
با جمعیت باال مورد نیاز است تا امکان رقابت با انواع غیر
مؤثر بومی فراهم شود (دیکر و همکاران .)2110 ،در
هنگام مصرف ممکن است مایه تلقیح به قطعات ماشین-
های کارنده چسبیده شود که در اینجا نقش مواد چسباننده
قوی روشن میشود (دیکر و همکاران .)2110 ،در خاک-
های با  pHاسیدی و یا در مواقعی که کود سوپرفسفات
مصرف میشود برای محافظت از باکتری ،پوشاندن سطح
بذر تلقیح شده با کربنات کلسیم خیلی ریز توصیه شده
است .کاتروکس و همکاران ( )2111در یك مقاله مروری
با عنوان روند تولید مایه تلقیحهای ریزوبیومی و کاربرد
آن گزارش دادند که به علت کیفیت نسبی پایین مایه
تلقیحهای تولیدی 81 ،درصد تلقیحهای صورت گرفته
هیچ تأثیری بر بهرهوری لگومهای تلقیح شده نداشته
است .حتی اگر مایهتلقیح هم کیفیت مطلوبی داشته باشد
ولی باکتری ریزوبیوم عامل محدودیت نباشد باز هم تلقیح
تأثیر نخواهد داشت .گزارششده که در طی مدت 111
سال از کشت لگومها در استرالیا هماکنون خاکها ،حاوی
جمعیت قابلتوجهی از باکتریهای ریزوبیوم هستند که
قادرند در لگومهای کشتشده ،گره ریزوبیومی تشکیل
دهند .درهرحال در مناطقی که باکتریهای ریزوبیوم
توسط انواع بومی خاک تأمین میشود علیرغم اینکه
ممکن است دارای تنوع زیادی باشند ولی بهمرور زمان

حاملهای مناسب برای تهیه کودهای زیستي ریزوبیومي
حامل ،عبارت است از ترکیبی که قادر باشد
ریزجاندار مورد نظر در مایه تلقیح یا کود زیستی را در
یك جمعیت معین تا زمان مصرف نگهداری نماید .برای
این منظور ،یك حامل مناسب میبایستی دارای ظرفیت
نگهداری رطوبت باال و همچنین توان تأمین اکسیژن،
ظرفیت بافری برای تنظیم اسیدیته ،ظرفیت تبادل کاتیونی
یا آنیونی ،غیر سمی بودن برای باکتری ریزوبیوم ،قابلیت
استریل شدن آسان توسط اتوکالو یا اشعه گاما ،قابلیت
دسترسی آسان ،قیمت کم و قابلیت چسبیدن به سطح بذر
را داشته باشد .رطوبت مناسب برای حامل در حدود -11
 01درصد است .برای هوادهی کافی ،استفاده از نایلون-
های پلیاتیلنی با ضخامت  1/2-1/3میلیمتر مناسب
است .تورب ماده مناسبی برای تهیه حاملها میباشد اما به
دلیل فقدان تورب مناسب در غالب کشورها ازجمله ایران،
مواد گوناگونی خاک اره ،برگ و الیاف خرما ،مالس
نیشکر ،چوب بالل ذرت ،سبوس و کاه و کلش گندم و
برنج ،آرد حبوبات؛ مواد معدنی همانند ورمیکولیت،
پرلیت ،بنتونیت ،ماسه و گچ و مواد کربنی همچون زغال
چوب ،زغال سنگ و لیگنیت مورد آزمایش قرارگرفتهاند.
در ایران،پرلیت به علت وفور و قیمت پایین ،بهعنوان
حامل برای تهیه مایه تلقیح پودری توصیه شده و مورد
مصرف دارد .در شکل شماتیك  ،0چرخه زندگی باکتری
ریزوبیوم از خاک تا تلقیح به گیاه ارائه شده است (دیکنزو
و همکاران.)2111 ،
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شکل  -4چرخه زندگی باکتري ریزوبیوم از خاک تا تلقیح به گیاه (دیکنزو و همکاران)2011 ،

روشهای مصرف و نکات الزم در بهکارگیری کودهای

عربی 11کربوکسیل-متیل سلولز ،سلوفاز ( Aمتیل سلولز)،

زیستي ریزوبیومي

پلی وینیل پیروویدون ،10روغنهای گیاهی و محلول شکر

کودهای زیستی ریزوبیومی به اشکال مایع،

 21درصد باشد (مینا و همکاران2117 ،؛ دیکر و همکاران،

پودری ،گرانول ،چیپس یا پودرهای فریز-خشك ،فرموله

 .)2110در انواع مایه تلقیح به شکل مایع معموالً به ماده

شده و معموالً بهصورت آغشته کردن با بذر و در مواردی

چسباننده نیازی نیست .اختالط ،بذرها با مایهتلقیح ،در

بهصورت تلقیح خاکی هم مصرف میشوند .در طرحهای

سایه و دور از نور خورشید انجام میشود ،زیرا نور

پژوهشی جمعیت باکتریها معموالً بهصورت تعداد

خورشید باعث از بین رفتن باکتری ریزوبیوم میشود.

باکتری در میلیلیتر یا گرم مایه تلقیح به ازای هر بذر

نحوه اختالط بذر ،ماده چسباننده و مایه تلقیح با توجه به

گزارش میشود .در انواع تجاری برحسب کیلوگرم یا گرم

سطح کشت و یا مقدار بذر مورد نظر متفاوت خواهد بود.

برای انواع مایه تلقیح جامد و میلیلیتر یا لیتر برای انواع

در حدود یك تا دو هکتار را میتوان به روش تلقیح

مایع توصیه میشود .نحوه مصرف کودهای زیستی در

دستی و در پالستیكهای خیاری انجام داد بدین شکل که

گزارشات مختلف ،متفاوت است .همچنین کشاورزان در

ابتدا بذر و ماده چسباننده با هم مخلوط و پس از بههم

کشورهای مختلف ،روشهای مختلفی را بکار میبرند که

زدن کافی ،مایه تلقیح نیز اضافه خواهد شد .پس از

البته اثربخشی آن نیز متفاوت است .در مایه تلقیحهای بر

اختالط کامل ،بذور تلقیح شده قبل از کاشت ،در سایه

اساس حامل پیت در انواع مایه تلقیح به شکل جامد و

پهن شده و حدود یك ساعت هوادهی انجام میشود .در

پودری که چسبندگی به سطح بذر کم است (همانند

صورتیکه سطح زیر کشت بیش از دو هکتار باشد به

پرلیت) نیاز است که قبل از تلقیح ،سطح بذر با محلول یا

علت حجم زیاد بذور میتوان از کارندهها استفاده کرد و

ماده چسباننده مناسب آغشته و سپس مایه تلقیح به آن

مایه تلقیح ،محلول چسباننده و بذور را در مخازن

اضافه میشود .مواد چسباننده مورداستفاده شامل صمغ

- Arabic gum
- Polyvinylpyrollidone
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مخصوص ریخته تا پس از اختالط ،عملیات کاشت انجام

حداکثر  111کیلوگرم بذر برای لگومهای با بذر ریز مانند

شود .در مواردی بذرها توسط مایه تلقیح ،پیش تلقیح شده

یونجه و شبدر یك کیلوگرم و برای لگومهای با بذر

و با یك ماده پوشاننده سطح بذر تلقیح شده پوشانده می-

متوسط همانند عدس ،ماش ،ماشك و خلر  011و برای

شود .در هنگام تلقیح و یا انتقال و نگهداری مایه تلقیح ،از

انواع بذر درشت همانند باقال ،نخود ،بادامزمینی و لوبیا،

قرار دادن آن در محیط گرم و یا مقابل نور خورشید

 211کیلوگرم مایه تلقیح توصیه شده است.
در ایران مقادیر مایه تلقیح ریزوبیوم برای لگوم-

خودداری شود .همچنین از اختالط مایه تلقیح با هرگونه
مواد و کودهای شیمیایی میبایستی خودداری شود.

های مختلف دو کیلوگرم در هکتار توصیهشده است .در

جمعیت استاندارد مایه تلقیح ریزوبیوم در

شکل  3دو نمونه کود زیستی ریزوبیوم تولید ایران و

استرالیا  118سلول در گرم یا میلیلیتر مایه تلقیح است.

تحت لیسانس مؤسسه تحقیقات خاک و آب نشان داده

مقدار مایه تلقیح ریزوبیوم توصیهشده در استرالیا به ازای

شده است.

شکل  -2مایه تلقیح ریزوبیوم ویژه لوبیا و نخود تولید ایران تحت لیسانس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

محدودیتهای تولید و مصرف کودهای زیستي

.3

وجود مشکالت در تجاریسازی از جمله نیاز

ریزوبیومي در ایران

به تجهیزات و مالحظات خاص و هزینه باالی

محدودیتهای تولید و مصرف کودهای زیستی ریزوبیومی

ایجاد آن.

در ایران به شرح زیر است:

.1

کاهش تعداد ریزوبیومها در حین انتقال و

.1

وفور و قیمت کم کودهای شیمیایی.

ذخیرهسازی به دالیل حساسیت به شرایط

.2

سابقه طوالنیمدت مصرف کودهای شیمیایی و

محیطی از جمله دما.

.1

اعتماد بیشتر کشاورزان به اثرگذاری مثبت و

.7

خشك شدن مایه تلقیح در سطح بذر.

معنیدار این کودها.

.1

تماس با کودها و سموم ،در هنگام استفاده بر

سابقه کممصرف کودهای زیستی و در نتیجه
توان رقابت ضعیف با کودهای شیمیایی.

.0

روی بذر.
.8

عدم رعایت نکات فنی در فرآیند ،توزیع و

عدم ارتباط مناسب بین بخش پژوهش ،تولید و

نگهداری محصول تولیدی از طرف برخی

ترویج کشاورزی.

تولیدکنندگان و در نتیجه کیفیت پایین کود
زیستی به دالیل مختلف.
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.11

عدم قطعیت ،کارایی و اثربخشی مایه تلقیحها

و اقدام به تلقیح با سویههای مؤثر باکترهای

به دالیل مختلف.

ریزوبیوم.
.1

انجام پژوهشها بنیادی در رابطه با باکتریهای

پتانسیلها ،فرصتها و چشمانداز تولید و مصرف

بومی و بررسی موضوع رقابت با انواع وارد

کودهای زیستي ریزوبیومي در ایران

شده به خاک.

سطح زیر کشت  1/3میلیون هکتاری لگومها در

.0

انجام

پژوهش

در

زمینه

بیوتکنولوژی

ایران ،پتانسیل خوبی برای تولید و مصرف کودهای

ریزجانداران به منظور افزایش کارآیی همزیستی

زیستی حاوی باکتریهای ریزوبیومی میباشد .وجود

ریزوبیوم-لگوم.

زیرساختهای الزم در بخش خصوصی برای تولید
کودهای زیستی ریزوبیومی ،وجود متخصصین مربوطه و

.3

تأکید رسانههای ارتباطجمعی بر مزایای مصرف
کودهای زیستی ریزوبیومی.

دانشهای فنی در این زمینه نیز فرصت و پتانسیل خوبی
است .خوشبختانه مسئولین و دست اندرکاران امر به

پیشنهادهای ترویجي

اهمیت تولید محصول سالم و همچنین لزوم حفظ

سطح قابلتوجهی از زمینهای کشاورزی ایران

محیطزیست واقف بوده بطوریکه چشمانداز این موضوع

زیر کشت لگومها بوده و همچنین سطح بسیار بیشتری نیز

را امیدوارکنندهتر مینماید .همچنین فرهنگ مصرف

استعداد کشت لگومها را داشته و پتانسیل مناسبی برای

محصوالت ارگانیك در بین مردم در حال افزایش است و

بهرهمندی از مزایای این محصوالت مهم چه از نظر تأمین

این مسئله در اسناد ملی و باالدستی نیز منعکسشده است.

پروتئین و چه از نظر استفاده بهعنوان کود سبز و تناوب با

در سند چشمانداز  21ساله جمهوری اسالمی ایران نیز

سایر محصوالت وجود دارد .مدیریت تثبیت همزیستی

کسب فناوری زیستی و تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید

ریزوبیوم-لگوم بهعنوان یك فرآیند مهم میتواند قدمی در

بر تولید از منابع داخلی و خودکفایی در محصوالت

راستای کشاورزی ارگانیك باشد .استفاده از مایه تلقیح-

اساسی کشاورزی اشاره شده است.

های حاوی سویههای باکتری ریزوبیوم مؤثر و برتر از نظر
توان تثبیت زیستی نیتروژن در کشت لگومها موجب

راهکارهای پیشنهادی برای توسعه پژوهش ،تولید و

کاهش یا عدم مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی خواهد

مصرف کودهای زیستي حاوی باکتریهای ریزوبیومي

شد که حاصل آن ،حفظ سالمت خاک ،آب ،گیاه ،دام و

برای توسعه پژوهش ،تولید و مصرف کودهای زیستی

در نتیجه سالمت انسان خواهد بود؛ بنابراین عملیاتی

حاوی باکتریهای ریزوبیومی راهکارهای زیر پیشنهاد می-

نمودن راهکارهای ارائهشده در این مقاله به همراه آموزش

شود:

و ترویج در این زمینه برای آگاهی دادن در جهت فواید و

.0

.2

بررسی وضعیت باکتریهای ریزوبیوم همزیست

کشت لگوم و از طرف دیگر اهمیت حبوبات در تغذیه

با لگومهای قابل کشت در مناطق مختلف از

مردم و از طرف دیگر استفاده از کود زیستی ریزوبیومی

نظر وجود و یا عدم وجود در خاک مزارع مورد

بهعنوان تأمینکننده نیتروژن طبیعی برای لگومها ،رهیافتی

نظر.

مهم میباشد.

بررسی امکان کشت لگومهای متناسب با شرایط
اقلیمی در مناطقی که سابقه کشت لگوم ندارند
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چکیده
کشور ایران با قرار گرفتن در محدوده خشک و نیمهخشک جهان و نیز با توجه به شرایط زمینشناسی و پستی و بلندی ،دارای
محدودیتهای متنوع و گستردهای در منابع خاک و اراضی میباشد .این محدودیتها با بهرهبرداریهای غیراصولی و فشرده
در طی چند دهه گذشته ،موجب ایجاد چالش های فراوانی برای این منابع پایه و در نتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی و
سالمت جامعه شده است .در این مقاله ،ضمن بیان مختصر اهمیت و کارکردهای خاک ،وضعیت فعلی و مهمترین چالشها و
محدودیتهای منابع منابع خاک کشور تبیین شدهاست .بر اساس اطالعات و دادههای موجود ،فرسایش آبی و بادی خاک
مهمترین عامل تخریب خاک در ایران است که دارای پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی فراوان و گستردهای است.
فرسایش خاک به شکلهای مختلف بادی و آبی در گستره ایران در همه کاربریها وجود دارد .فرسایشهای سطحی اغلب
در دیمزارها و مراتع تخریب شده بسیار معمول میباشد .در حالی که فرسایشهای عمقی (آبکندی و کنارهای) نقش غالب و
اصلی را در تلفات کل خاک و رسوبدهی حوضهها دارند .کمترین مقدار متوسط فرسایش خاک برآورد شده در کشور ،خیلی
بیشتر از حد قابل تحمل خاک و توان خاکسازی میباشد .مهمترین عامل تخریب خاک در اراضی فاریاب ،شورشدن خاک
است .دستکم بیش از  05درصد اراضی تحت کشت آبی کشور با مشکل فزاینده شوری مواجه هستند .تغییر کاربری اراضی
را شاید بتوان مهمترین و اضطراریترین چالش منابع خاک کشور بهویژه اراضی حاصلخیز کشاورزی دانست که دارای
پیامدهای منفی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی میباشد .کمبود کربن آلی و کاهش توان تولیدی منابع خاک از
محدودیتهای مهم کیفیت اراضی کشاورزی میباشد که امنیت و سالمت غذایی کشور را بهشدت تهدید میکنند .تخریب
منابع خاک کشور ،نه تنها کارکرد تولیدی و زیستمحیطی آن را تحت تأثیر قرار داده ،بلکه ظرفیت اراضی و سرزمین را برای
مقابله و سازگاری با تغییر اقلیم ،وقوع خشکسالی و سیل نیز بهشدت کاهش داده است .وقوع سیالبهای شدید با تواتر
بیشتر از دوره بازگشت رخدادهای بارندگی و نیز خشکسالیهای شدیدتر از نشانههای این روند میباشند.

واژههای کلیدی :تخریب خاک ،کاهش کربن آلی ،تغییر کاربری اراضی ،شوری خاک ،فرسایش خاک
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 / 001چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
کاهش آالیندهها ،تعدیل اقلیم ،چرخه عناصر غذایی،

مقدمه
کمبود آب (شرب و کشاورزی) ،وقوع سیالب،

زیستگاه جانداران ،مهار سیل ،خواستگاه منابع ژنتیکی و

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

دارویی ،زیربنای سازههای انسانساخت ،تأمین مصالح

مهمترین مسائل فعلی بشر در سطح جهانی هستند .این پنج

ساختمانی و حفاظت میراث فرهنگی هستند .خدمات و

مشکل متأثر از و اثرگذار بر پدیده نوظهورتر گرمایش زمین

کارکردهای خاک در چهار گروه حمایتی ،تدارکاتی ،تنظیمی

و تغییر اقلیم میباشند .این مشکالت به یکدیگر وابسته بوده

و فرهنگی دستهبندی میشوند .برای خاک نقش حمایتی

و در همه جای دنیا گسترده هستند و راهحل آنها پیچیده

عموماً مرتبط با فراهم نمودن حمایت از گیاهان ،تأمین

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

نیازهای تغذیهای گیاهان و ذخایر ژنتیکی است .اثر بر

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

چرخه هیدرولوژی و دفن بقایا و زبالهها بهعنوان خدمات

مستلزم تأمین این دو به میزان کافی و با کیفیت سالم است.

تنظیمی خاک هستند .گودبرداری خاک برای مصالح

همینطور تأمین انرژی ارزان و قابلاطمینان با تضمین

ساختمانی مثالی از خدمات تدارکاتی است ،درحالیکه

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

ارزش روحی ،محافظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی از

جایگزینهای آن است بهگونهای که منجر به افزایش

خدمات فرهنگی خاک میباشد (مکبرتنی و همکاران،

گازهای گلخانهای نشود .همه این امور بر خدمات زیست-

.)0212

بومها و تداوم چالش حفظ تنوع زیستی دنیا اثرگذار خواهند

بر اساس آمارهای جهانی مساحت کل اراضی دنیا

بود .بررسی دقیق و تحلیل این مسائل محیطزیستی و

حدود  12میلیارد هکتار است که حدود  02/7درصد (چهار

چالشهای جهانی نشان میدهد که خاک نقش مهمی در

میلیارد هکتار) جنگل و حدود  2/8تا  0میلیارد هکتار

رفع ،مواجهه یا سازگاری با آنها بازی میکند و تخریب آن

اراضی کشاورزی است .حدود  02درصد کل زمینهای

ممکن است اثرات زیانبار شدیدی در پی داشته و امنیت

کشاورزی جهان در  02کشور پر جمعیت دنیا قرار دارد که

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

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

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

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

پایدار ملل متحد ضروری میداند .دستکم  11هدف از

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

اهداف توسعه پایدار بهطور مستقیم یا بهواسطه تولید

دنیا را در اختیار دارند .سرانه اراضی کشاورزی در آمریکا

محصول به ویژگیهای خاک وابسته بوده و دستیابی به آنها

و روسیه به ترتیب  2/80 ،2/00هکتار میباشد .در مقابل،

مستلزم درک ویژگیها و فرایندهای خاک در مقیاسهای

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

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

حدود  8و  11/0درصد زمینهای کشاورزی دنیا را دارا

از تخریب بیشتر اراضی و کمک به دستیابی به اهداف

بوده و کمترین سرانه اراضی را دارند .در چین سرانه اراضی

توسعه پایدار ،شناخت وضعیت و چالشهای فعلی منابع

از  822مترمربع تجاوز نمیکند (سعیدنیا .)1012 ،بررسی

خاک و ارائه راهکارهای مناسب برای احیاء خاکهای

روند تغییر مقدار سرانه زمین کشاورزی در دنیا در  02سال

تخریبشده و مدیریت پایدار آن امری ضروری است.

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

سازمان خوار و بار جهانی بهطور کلی 11

یعنی به کمتر از نصف است.

کارکرد/خدمات مختلف برای خاک قائل است .این

ایران هجدهمین کشور وسیع دنیا است ،اما از نظر

کارکردها شامل ،تأمین غذا ،الیاف و سوخت از طریق

خاک بهویژه خاک مناسب کشاورزی چنین جایگاهی را

حمایت از رشد گیاه ،توقف کربن در خاک ،تصفیه آب و

ندارد .از  100میلیون هکتار وسعت کشور ،تنها حدود 71

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 001 / 0010 / 0
میلیون هکتار سطح کشور پوشیده از خاک است (روزیطلب

( )1008درصد مساحت کالسهای مختلف این نقشه را در

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

محدوده ایران تعیین کرد .بر اساس حد وسط هر کالس،

هکتار در چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار دارد.

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

اراضی زیرکشت آبی که حدود  12درصد محصول کشور

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

در آنها تولید میشود ،حدود هشت میلیون هکتار است.

همکاران ( )1070بر مبنای آمار رسوبسنجی در  02زیر

نکته قابل توجه این است که  0/8میلیون هکتار از این 8

حوضه با مساحتی بالغبر  70میلیون هکتار و تحلیل آمار و

میلیون هکتار ،دارای محدودیتهای مختلف (از جمله

دادهها برمبنای سالهای کمباران و پرباران ،میانگین

شوری ،سنگریزهدار بودن ،کم عمقی) بوده و تنها 1/0

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

میلیون هکتار از اراضی آبی کشور فاقد هرگونه محدودیتی

خاک در این حوضهها را حدود  00تن در هکتار در سال

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

برآورد کردند .عربخدری ( )1082بر اساس آمار

 2/0میلیون هکتار بهصورت آیش باقی میماند (موسسه

رسوبدهی معلق  021ایستگاه رسوبسنجی در سطح

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

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

درصد جمعیت جهان و سطح کل اراضی کشاورزی آن کمتر

هکتار در سال و میزان فرسایش خاک کشور را بدون

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

احتساب بار بستر ،بالغبر یک میلیارد تن در سال (حدود 0

حاضر ،سرانه اراضی کشاورزی در ایران بر اساس اراضی

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

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

فرسایش در سطح کشور با کاربرد مدل  ،EPMمتوسط

خاک به شکلهای گوناگون از نظر کمی و کیفی دارای روند

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

قهقرایی است .فرسایش خاک ،تغییر کاربری اراضی

فرسایش  1/10میلیارد تن برآورد گردید (پژوهشکده

حاصلخیز ،گسترش شوری ،کاهش بنیه حاصلخیزی ،فقر

حفاظت خاک و آبخیزداری.)1080 ،

مواد آلی ،روشهای نامناسب شخم و عملیات زراعی،

عربخدری ( )1010با تحلیل دادههای جمعآوری

فقدان قوانین و ضوابط جهت استفاده مناسب و جلوگیری

شده از اندازهگیری و تخمین فرسایش خاک و رسوبدهی

از تخریب و آلودگی خاک ،ورود آالیندهها به خاک و اثرات

کشور ،مقدار کل فرسایش از سطح کشور را حدود یک

ناشی از تغییر اقلیم ،از جمله مسائلی هستند که کمیت و

میلیارد تن در سال و یا بهطور متوسط ،شش تن در هکتار

کیفیت منابع خاک را تهدید میکنند.

برآورد کردند .ایشان سهم فرسایش سطحی در کل تولید
رسوب را یک سوم و بقیه رسوب تولیدی را ناشی از

وضعیت فرسایش خاک در ایران

فرسایشهای عمقی نظیر سازندهای حساس به فرسایش،

فرسایش آبی خاک و رسوبدهی :با وجود تالش-

فرسایش آبکندی ،کنار رودخانهای و رانش زمین میدانند.

های فراوان ،در مورد میزان فرسایش خاک در کشور اتفاق

عربخدری و همکاران ( )1010برای تدقیق مقدار رسوب

نظر وجود ندارد .کارشناسان در اواخر دهه  1022و اوایل

برآوردی ،سطح کشور را به هشت منطقه همگن تفکیک

دهه  1002معتقد بودند که میزان هدررفت ساالنه خاک در

کردند و با مقایسه ارقام مشاهدهای و برآوردی رسوبدهی

اثر فرسایش در کشور بین  022میلیون تا یک میلیارد تن

و بهدست آوردن ضریب اصالحی ،وزن کل فرسایش خاک

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

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

فرسایش خاک که با مقیاس  1:0222222توسط یونسکو با

در سال) برآورد کردند .نیککامی و شادفر ( )1222آمار

همکاری فائو و برنامه محیطزیست سازمان ملل در سال

رسوبسنجی  118ایستگاه را مورد استفاده قرار داده ،برای

 ،1182برای خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شد ،شاهویی

 / 000چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
تعیین درصد بار بستر از روشی تجربی بهره بردند و در

رسوب تائید میکند (عربخدری .)1222 ،بهعنوان نمونه،

نهایت با کمک دادههای بار رسوب (بار معلق و بار بستر)،

علیدوست و همکاران ( )1011در یکی از زیرحوضههای

برای تهیه نقشه فرسایش خاک از مدل  EPMاستفاده

ناورود در غرب استان گیالن با مساحت  202هکتار،

کردند .آنها میانگین رسوبدهی ویژه و متوسط وزنی

میانگین سهم هر یک از منابع رسوب شامل دیواره خندق،

فرسایش خاک حوضههای مشرف به ایستگاههای رسوب-

مراتع تخریبشده ،مراتع دارای پوشش و جنگل در تولید

سنجی را به ترتیب  0/0و  10تن در هکتار در سال برآورد

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

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

کردند.

هکتار دارای فرسایش آبی ،میزان فرسایش آبی کشور دو

تفاوت حدود شش برابری بین متوسط فرسایش

میلیارد تن در سال بهدست آمد .در جدیدترین برآورد

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

سراسری فرسایش خاک با مدلسازی ،محمدی و همکاران

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

( )0201با کاربرد مدل  G2در سطح کشور بر مبنای

ترین این عوامل عبارتاند از؛ ( )1فرسایش خاک بهعنوان

اطالعات ورودی عمدتاً دورسنجی شده ،میانگین ساالنه

یک پدیده چند وجهی و متأثر از عوامل مختلف طبیعی و

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

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

میلیارد تن تلفات کل ساالنه) برآورد کردند .چکیدهای از

پهناور با تنوع بسیار زیاد در همه عوامل مؤثر بر فرسایش

نتایج تحقیقات و مطالعات منتشرشده در جدول  1آمده

خاک (اقلیم ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی ،زمینشناسی و

است.

خاک ،مدیریت و بهرهبرداری) است )0( ،شبکه پایش
عربخدری ( )1222دادههای فرسایش خاک

فرسایش خاک و رسوبسنجی کشور از نظر کمی و کیفی

اندازهگیری شده در کرت و برآورد شده با سزیم  107و

متناسب با سطح کشور و وضعیت فرسایش خاک نیست،

رسوبسنجی رودخانهها در ایستگاهها و مخازن بندهای

( )2نقش تحلیل و تصمیم کارشناسی در روشهای موجود

کوچک و سدهای بزرگ در حدود  1222محل را مورد

و مورد استفاده برای برآورد فرسایش خاک کشور ،پررنگ

بررسی و تحلیل قرار داده و میانه رسوبدهی ویژه ایستگاه-

است .0در هر حال ،شواهد موجود در عرصهها در بسیار از

های رسوبسنجی که اغلب در مناطق کوهستانی

مناطق زاگرس و البرز ،دادههای اندازهگیری شده در کرت-

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

های فرسایش خاک و ماهیت احتماالتی فرسایش خاک

ایشان ،تلفات خاک اندازهگیری شده در کرت از سطح

(غیر نرمال بودن توزیع آماری) ،مقادیر زیاد متوسط

اراضی مرتعی ،جنگلی و دیمزارها را اغلب بسیار کمتر از

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

یک و از مارنها تا  00تن در هکتار در سال بیان میکنند.

تائید نمیکند .نکته مهم دیگر این است که کمترین مقدار

بر این اساس و با توجه به مطالعات منشایابی رسوب،

برآوردی نرخ فرسایش خاک ،خیلی بیش از حد قابلتحمل

عربخدری ( )1222معتقد است سازندهای حساس،

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

دیمزارهای شیبدار ،فرسایش آبکندی و حرکتهای

چرا که با توجه به مجموعه شرایط و مطالعات جهانی

تودهای ،به همراه فرسایش کنار رودخانهای نقش بیشتری

(وریجن و همکاران  ،)0221،متوسط نرخ خاکسازی در

در رسوبدهی دارند .نتایج تحقیقات اندک منشایابی

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

رسوب نیز سهم بسیار زیاد فرسایشهای عمقی را در تولید

نیست.

- 0در اغلب موارد ،اینگونه به نظر میآید که مطالعات با قضاوت
پیشین انجامشده است.

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 001 / 0010 / 0
بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی

اجرای کشاورزی حفاظتی در  22کشور ،بیانگر کاهش

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

معنیدار میزان فرسایش خاک بود .شدت فرسایش خاک در

مبنای کرتهای صحرایی بین هشت تا تقریباً  02تن در

اراضی تحت کشت در نواحی کشاورزی وسیع ،همانند

هکتار در سال است که بهطور قابلتوجهی بیشتر از مقادیر

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

تخمینی از مدلهای منطقهای و جهانی با مقدار بین دو تا

اراضی وسیعی که طی قرن گذشته در شمال شرقی چین

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

زیر کشت رفتهاند ،بهطور متوسط  10تن در هکتار در سال

متوسط ساالنه پتانسیل فرسایش خاک دنیا را  00میلیارد تن

و حتی بیشتر گزارششده است (نیرینگ و همکاران،

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

 .)0217بر اساس این گزارش ،اجرای عملیات حفاظت

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

خاک ،بهویژه شخم حفاظتی و کشت بدون شخم ،متوسط

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

نرخ فرسایش خاک را در ایاالت متحده به حدود یک تن

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

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

جدول  -1جمعبندی برآوردهای موجود در زمینه برآورد فرسایش خاک و رسوبدهی در سطح کشور (با اصالحات از اسدی)1011 ،
ردیف

1
1
5
2

پژوهشگر

روش -محدوده مطالعه

باختر ()1531
فائو ()1890
جاللیان و همکاران
()1535
عربخدری ()1592

تن در هكتار در سال

متوسط فرسایش در سطح کشور
نامشخص
بین  5/6تا 6/0
متوسط فرسایش در سطح کشور
برآورد با  USLEسادهشده با مقیاس
بین  6تا 50
103000000
رسوبسنجي  12زیرحوضه با مساحت بالغ رسوبدهي ویژه  3/3و فرسایش
خاک 13
بر  35میلیون هکتار
رسوبدهي معلق  108ایستگاه در سطح میانه رسوبدهي ویژه  1/12و
متوسط فرسایش خاک 6
کشور

3
6

بررسي دادههای کرت ،سزیم و رسوب-
عربخدری ()1585
سنجي
عربخدری و همکاران تدقیق مقدار رسوبدهي معلق برآوردی و
برآورد بارکف
()1583
واسنجي  EPMبا رسوب سنجي 119
نیککامي و شادفر
ایستگاه در هشت
()1200
محمدی و همکاران مدل  G2در سطح کشور بر مبنای
اطالعات عمدتاً دورسنجي شده،
()1011

9
8

مقدار کل فرسایش  0/6تا  1میلیارد تن
بر اساس کار شاهویي ( )1569و تحلیل عربخدری
()1585
تحلیل آمار و دادهها برمبنای سالهای کمباران و
پرباران
مقدار کل فرسایش بدون احتساب بار بستر ،بالغبر
یک میلیارد تن در سال

&

پژوهشکده حخآ
()1596

3

توضیحات

نقشه فرسایش کشور با ،EPM

متوسط فرسایش خاک 6/8

مقدار کل فرسایش  1/15میلیارد تن

متوسط فرسایش خاک 6

سهم فرسایش سطحي در تولید رسوب یک سوم

میانه رسوبدهي کل 5/32
متوسط فرسایش خاک 3/3
رسوبدهي ویژه  5/5و متوسط
فرسایش خاک 16
میانگین ساالنه فرسایش خاک
16/3

مقدار کل فرسایش 983 ،میلیون تن
فرسایش کل  113میلیون هکتار 1 ،میلیارد تن
معادل  1/3میلیارد تن تلفات کل ساالنه

& پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرسایش آبکندی (خندقی) :در پروژه ملی

مساحت پهنههای آبکندی مورد مطالعه تا سال  1012بالغبر

"بررسی و طبقهبندی مورفوکلیماتیک خندقهای ایران" که

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

در فاصله سالهای  1082تا  1012انجام شد ،تعداد 172

متوسط  017متر بوده و متوسط حجم هدررفت خاک در

پهنه آبکندی با مساحت بزرگتر از  022هکتار در تمامی

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

استانهای ایران مورد مطالعه قرار گرفت .در این مطالعه در

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

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

فرسایش آبکندی زیاد در ایران ،منطقه دشتیاری در جنوب

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

شرق استان سیستان و بلوچستان است .متوسط میانمدت

 / 001چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
( 10ساله) تلفات خاک ناشی از فرسایش آبکندی در منطقه

یا کاهشی گردوغبار برای کل کشور مشاهده نشد ،اما برای

دشتیاری حدود  02تن در هکتار در سال برآورد شده است

شرق و جنوب ایران ،این روند افزایشی بود.

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

زمینلغزش و سایر روشهای هدر رفت خاک :ایران

و همکاران ( ،)1221بیشتر آبکندهای ایران در دو کالس

باوجود دو رشته کوه البرز و زاگرس و واقعشدن در ناحیه

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

فعال تکتونیکی (یمانی و همکاران ،)1011 ،خواستگاه

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

زمینلغزشهای متعددی است که تعداد آن تا بیش از 00

و در خاکهای با بافت لوم ،لوم شنی و لوم رسی توسعه

هزار عنوان شده است (به نقل از رئیس گروه مطالعه امور

یافتهاند .تحقیق صوفی و همکاران ( )1222نشان میدهد که

زمین لغزشهای سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری

بیش از  02درصد از آبکندهای ایران فاقد اقدامات مدیریتی

کشور) .بزرگترین زمین لغزش تاریخی جهان نیز زمین

و اصالحی هستند و اغلب اقدامات سازهای نیز با هدف

لغزش سیمره عنوان شده است که ابعاد آن بیش از 10

کنترل رسوب اجرا شدهاند .آنها اقدامات مدیریتی برای

کیلومتر در  02کیلومتر با حجمی حدود  22میلیارد

پیشگیری از ایجاد آبکند بهویژه در دیمزارها و رعایت

مترمکعب برآورد شده است (یمانی و همکاران.)1011 ،

اصول حفاظت خاک در طراحی و ساخت آبگذرهای

کاردان و همکاران ( )1080بر مبنای عکسهای هوایی تعداد

جادهای و راههای کوهستانی را ضروری میدانند.

 08220مورد انواع رخدادهای لغزشی را تا شهریور 1080

فرسایش بادی خاک و گردوغبار :ایران در

در کشور شناسایی کردند .بیشترین فراوانی رخدادها در

کمربند خشک و نیمهخشک جهان واقعشده و حدود 02

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

میلیون هکتار از مساحت آن را مناطق بیابانی میپوشانند.

شمال غرب-جنوب شرق (محور زاگرس) است.

مساحت ماسهزارهای ایران حدود  10میلیون هکتار است

خاکبرداریها و خاکریزیهای گسترده در اقدامات

که شش میلیون هکتار آن را تپههای شنی فعال تشکیل می-

عمرانی نظیر جادهسازی ،تغییر کاربری و زلزله از عوامل

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

مؤثر بر تشدید حرکتهای تودهای در ایران شناختهشدهاند

فرسایش بادی معادل  022میلیون تن در سال از مساحتی

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

بالغبر  02میلیون هکتار (معادل میانگین وزنی تلفات خاک

شخم و کشتوکار در جهت شیب در اراضی

حدود  10تن در هکتار در سال) برآورد شده است .استان-

کشاورزی بهویژه اراضی دیم که اغلب آنها در مناطق

های خراسان جنوبی ،کرمان و سیستان و بلوچستان به

پرشیب واقعشدهاند ،عالوه بر تشدید فرسایش آبی ،منجر

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

به باز توزیع خاک و ایجاد فرسایش شخم میشود.

از کل بار رسوب بادی کشور را دارند (عظیمزاده و

بااینوجود تحقیقات بسیار اندکی در این مورد انجامشده

طهماسبی بیرگانی .)1222 ،مساحت اراضی با پتانسیل تولید

است و برآورد ملی و دقیقی از میزان جابجایی خاک و

گردوغبار در کشور بیش از  02میلیون هکتار است (دفتر

فرسایش شخم وجود ندارد .در مطالعه موردی که در

ملی ستاد مقابله با گردوغبار .)1011 ،بررسی وضعیت

توتکابن استان گیالن انجام شد (سیدالعلماء و همکاران،

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

 ،)1012نتایج نشان داد اختالف ارتفاع ایجادشده بین

اطالعات  110ایستگاه هواشناسی نشان داد ،تعداد کل

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

روزهای غبارناک از  11روز (خلخال) تا  0800روز

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

(ایستگاه زابل و بهطور متوسط معادل نیمی از سال) متغیر

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

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

 00و  0تا  00تن در هکتار در سال برآورد گردید .ژانگ و

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 001 / 0010 / 0
همکاران ( )0222با مطالعهی منطقهای در شهر سیچوان در

نشان میدهد ،متوسط مالکیت هر یک از بهرهبرداران اراضی

کشور چین ،شدت فرسایش شخم در زمینهای با شیب بین

زراعی و باغی ،برای زراعت آبی و دیم به ترتیب  0/21و

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

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

برآورد کردند.

هکتار میباشد .این در حالی است که حدنصاب فنی و

تلفات خاک ناشی از برداشت محصول که

اقتصادی برای تولید بهینه در مورد زراعت آبی و دیم به

بهعنوان میزان هدررفت خاک سطحی اراضی زراعی در

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

زمان برداشت محصوالت ریشهای تعریف میشود ،در دهه-

و  8هکتار میباشد .موضوع قابل اهمیت دیگر در کنار خرد

های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .باوجود

بودن زمینهای کشاورزی ایران ،پراکنده بودن قطعات

تحقیقات فراوان در سایر کشورها ،در ایران تحقیقات اندکی

اراضی مالکین است .بهطوریکه نتایج حاصل از اجرای

در این زمینه انجامشده است .رواسانی ( )1222هدررفت

قانون حدنگار نشان میدهد اراضی بسیاری از مالکین در

خاک همراه برداشت سیبزمینی در کل کشور را  107هزار

بیش از یک قطعه (بهطور متوسط در سه قطعه و در مواردی

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

حتی در  02قطعه) قرار دارند .خردشدن اراضی ضمن

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

افزایش هزینههای تولید و کاهش کارایی نهادهها و ماشین-

و  100تن در سال برآورد کردند .در این مطالعه ،نرخ

آالت کشاورزی ،در موارد زیادی زمینه الزم برای تغییر

هدررفت خاک با برداشت سیبزمینی حدود یک تن در

کاربری اراضی را فراهم مینماید.

سال برآورد شد .نرخ هدررفت خاک با برداشت سیبزمینی

به دلیل گستردگی و ابعاد تغییر کاربری اراضی

در استان خوزستان توسط امیرپور گورانی و همکاران

زراعی و باغی ،شاید بتوان آن را مهمترین چالش روز منابع

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

خاک و امنیت غذایی کشور دانست .کمتوجهی به این

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

موضوع و البته سودجویی و نقض قوانین باعث شده که در

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

نیمقرن گذشته وسعت زیادی از اراضی مرغوب کشاورزی

در هکتار در هر برداشت اندازهگیری شد .فرجی و همکاران

برای همیشه از چرخه تولید خارج شوند .بهعنوان نمونه،

( )0217میانگین فرسایش برداشت محصول برای سیر،

در دوره زمانی  1002تا  1082فقط در اثر گسترش افقی

چغندرقند ،تربچه و چغندرقند لبویی را در استان خوزستان

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

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

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

کردند.

مرغوب کشاورزی تغییر کاربری یافته و بهطور
غیرقابلبرگشت از چرخه تولید خارجشدهاند (مؤمنی و

تغییر کاربری اراضی کشاورزی

همکاران .)1081 ،روند تغییر کاربری اراضی به مسکونی

بررسی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد

در دهههای اخیر به دلیل توسعه بیشتر شهرها و فرهنگ

کشاورزی نشان میدهد ،حدود  00درصد اراضی کشاورزی

شهرنشینی ،رشد جمعیت و نیاز به مسکن ،محدودیت

کمتر از یک هکتار و  08درصد بین یک تا پنج هکتار

اراضی قابل سکونت برای تملک ،افزایش تصاعدی

هستند .نتایج حاصل از اجرای طرح حدنگاری اراضی

ارزشافزوده زمین با تغییر کاربری ،رشد چشمگیرتری

کشاورزی کشور (کاداستر) و نقشههای تولیدشده با مقیاس

داشته است .در مطالعهای که در سال  1010توسط سازمان

 1:0222از اراضی کشاورزی که توسط سازمان امور اراضی

امور اراضی کشور در مورد  1020شهر صورت گرفت،

کشور در سطحی معادل  1/0میلیون هکتار صورت گرفته

مساحت محدوده شهرهای کشور بالغبر  1280222هکتار و

 / 001چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
مجموع مساحت حریم شهرهای کشور بالغبر 2702222

مسکن ،ویالسازان و سایر موارد ،در معرض تهدید قرار

هکتار بود .بهبیاندیگر ،مساحت حریم شهرها بیش از 2/07

دارند.

برابر مساحت محدوده شهرها است که بیش از دو برابر
میزان استاندارد تعیینشده در مصوبه شورای عالی معماری

میزان کربن آلی منابع خاک

و شهرسازی کشور (سال  )1082میباشد .نخستین پیامد

کشور ایران با واقعشدن در کمربند خشک و

تعیین بیش از دو برابری محدوده شهرها ،مستثنا شدن این

نیمهخشک جهان واقعشده است ،بهگونهای که  02درصد

محدودهها از قانون حفظ کاربری اراضی است که بهاحتمال

مساحت آن دارای اقلیم خشک ،حدود  02درصد دارای

زیاد هدف اصلی نیز همین موضوع بوده است.

اقلیم نیمهخشک و  10درصد اقلیم مدیترانهای تا مرطوب

عالوه بر شهرها و بدتر از آن ،توسعه بیرویه

میباشد (روزیطلب و همکاران .)0218 ،متوسط بارندگی

روستاها و اراضی طرحهای هادی روستایی است که عامل

ساالنه در ایران ( 002تا  002میلیمتر) حدود یک سوم

مهم دیگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی میباشد .بر اساس

متوسط بارندگی دنیا (حدود  802میلیمتر) است .میزان

یک مطالعه میدانی مجموع مساحت طرحهای هادی

تبخیر پتانسیل برای گستره ایران نیز بهطور متوسط حدود

روستاهای بیش از  02خانوار سه استان شمالی کشور

 0222میلیمتر است که بیش از هشت برابر متوسط بارش

 087222هکتار میباشند که از این میزان  102222هکتار

ساالنه کشور و حدود  0/0برابر متوسط جهانی تبخیر

آن اراضی کشاورزی بوده و از شمول قانون حفظ کاربری

پتانسیل ( 820میلیمتر) است؛ بنابراین و به دلیل اثرگذاری

اراضی خارج گردیده است (بنیاد مسکن انقالب اسالمی و

بسیار زیاد اقلیم بر فرایندههای خاک سازی ،همانگونه که

سازمان امور اراضی .)1010 ،بهعنوان نمونه ،در استان

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

مازندران (روستای توسکاتک) ،حدود  122هکتار از اراضی

است .در نصف دیگر مساحت ایران نیز که دارای پوشش

کشاورزی بهصورت بیرویه و در قالب شهرکهای

خاک است ،مقدار مواد آلی به دلیل برهمکنش این شرایط

غیرمجاز به محدوده  02هکتاری روستا ملحق گردیده است.

اقلیمی با وضعیت توپوگرافی و پوشش گیاهی (که خود

در شمال کشور حدود  222هزار هکتار زمین شالیزاری

متأثر از اقلیم و خاک و همچنین تحت تأثیر شیوه بهره-

وجود دارد که نزدیک  102هزار هکتار از این شالیزارها

برداری است) ،بسیار کم است.

داخل بافت طرحهای هادی واقعشده که زمینه تغییر کاربری

میزان کربن آلی ذخیرهشده در خاک ،حاصل

آنها فراهمشده است .بیش از  82درصد تغییر کاربری

تعادل بین دو فرایند مهم زیستی است که باعث تولید مواد

اراضی در کشور در محدوده شهرها و روستاها اتفاق می-

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

افتد.

دو فرایند دارای کنترلکنندههای قوی بوده که مهمترین
ساختوسازهای بدون مجوز اعم از مسکونی و

آنها شرایط اقلیمی ،ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی

ویالسازی عامل مهم دیگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی

خاک ،ترکیب شیمیایی و نوع بقایای گیاهی،

است .برآورد وزارت جهاد کشاورزی بیانگر آن است که در

غیرقابلدسترس بودن مواد آلی برای موجودات خاک،

دهههای اخیر بالغبر یک میلیون هکتار از اراضی مرغوب

مدیریت زراعی و برهمکنش این عوامل میباشد (پست،

کشاورزی در اثر تغییر کاربری غیرمجاز از چرخه تولید

 .)1110مدیریتهای مختلف تأثیر متفاوتی بر میزان ماده

خارجشده است .هزاران هکتار از اراضی قابلاستفاده نیز به

آلی خاک دارند .مدیریتهای مطلوب باعث افزایش میزان

دالیل مختلف از قبیل بایر گذاشتن توسط تعاونیهای

ماده آلی خاک و مدیریتهای نامطلوب باعث هدررفت ماده
آلی خاک میشوند .دخالتهای نامناسب و سودجویانه بشر

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 001 / 0010 / 0
در منابع طبیعی و مدیریتهای غیرعلمی ،ماده آلی خاک را

بر مبنای آخرین گزارش منتشرشده در این زمینه (مشیری و

به یک منبع تولید گازکربنیک برای اتمسفر مبدل نموده که

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

گرمشدن کره زمین ،کاهش حاصلخیزی خاک ،افزایش

خاکهای زراعی ایران کمتر از یک درصد است .همچنین

فرسایش ،بیابانزایی و آلودگی محیطزیست را بههمراه

مقدار کربن آلی در  01/0درصد از خاکها کمتر از 2/0

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

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

آلی خاک در زیستبومهای کشاورزی تحت تأثیر عوامل

 1تا  1/0درصد و در  12/2درصد خاکها بیش از 1/0

متعددی مثل شرایط آب و هوایی ،نوع محصول و مدیریت

درصد و در حد بهینه میباشد (شکل .)1

مزرعه قرار میگیرد .بقایای گیاهی ،ریشه گیاهان و کودهای

وضعیت کمبود مواد آلی خاک در اراضی

آلی (از قبیل کمپوست و کود دامی) ،منابع اصلی ورودی

کشاورزی استانهای مختلف کشور ،به دالیلی همچون

کربن به خاک محسوب میشوند (کوگا و تسوجی.)0221 ،

شرایط اقلیمی گوناگون ،توپوگرافی ،نوع محصوالت

حد بحرانی کربن آلی در اکثر تحقیقات انجامشده

کشاورزی و شیوه مدیریت ،یکسان نیست .در جدول 0

در ایران کمتر از یک درصد بیانشده است .بر مبنای گزارش

توزیع وضعیت کربن آلی خاک در اراضی کشاورزی استان-

شهبازی و بشارتی ( )1010میزان کربن آلی خاک در حدود

های مختلف آمده است .در بیش از ده استان کشور ،بالغبر

 02درصد اراضی کشاورزی ایران کمتر از یک درصد و در

 82درصد اراضی کشاورزی دارای میزان کرین آلی کمتر از

بیش از  82درصد خاکها ،کمتر از  1/0درصد است.

یک درصد هستند .از نظر کمبود مواد آلی خاکهای

بررسیهای بعدی نشان داد که مقدار کربن آلی  01/0درصد

کشاورزی ،استانهایی همچون هرمزگان ،بوشهر ،سیستان و

خاکهای کشور کمتر از  2/0درصد 01/1 ،درصد بین 2/0

بلوچستان که در آنها کمتر از پنج درصد خاکها دارای

تا  1درصد 00/0 ،درصد خاکها بین  1تا  1/0درصد و تنها

کربن آلی بیش از یک درصد هستند ،رتبههای نخست را

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

دارند.

درصد خاکهای کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارند.
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شكل  -1درصد فراوانی اراضی کشاورزی در استانهای مختلف با مقادیر کربن آلی کمتر از یک درصد (مشیری و همكاران)7112 ،

 / 011چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
ارزیابی وضععععیت کربن آلی در مناطق مختلف

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

زراعی-زیسعععتگاهی ایران بهخوبی تأثیر اقلیم را بر میزان

 122درصد نمونهها گسترشیافته است .همچنین بر اساس

کربن آلی خاک (ضععریب همبسععتگی کربن آلی خاکها با

گزارش مشععیری ( )1010و سععماوات ( ،)1010بیشترین

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

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

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

از آن در مناطق شععمالی ایران مشععاهده میشععود .در سععال

زیستگاهی در جدول  0ارائه گردیده است.

 1020مقدار متوسط کربن آلی خاکها در ناحیه خزری در

موضععوع مهم دیگر ،روند افزایشععی خاکهای با

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

کمبود مواد آلی اسععت .بهعنوان نمونه ،بر اسععاس گزارش

که این میزان در حال حاضعععر به  1/7درصعععد کاهشیافته

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

است.

آلی در حدود  82درصععد از نمونههای خاک کمتر از یک
جدول  –7متوسط درصد کربن آلی خاک در مناطق مختلف زراعی -زیستگاهی $کشور (به نقل از مشیری و همكاران)1011 ،
درصد کربن آلی خاک

مناطق زراعی -زیستگاهی

منطقه مرکزی (استانهای تهران ،سمنان ،قزوین ،قم و مرکزی)

0/33

منطقه سواحل دریای خزر (استانهای گیالن ،مازندران و گلستان)

1/69

منطقه شمال غرب (استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقي ،کردستان ،آذربایجان غربي و زنجان)

1/00

منطقه زاگرس مرکزی (استانهای همدان ،ایالم ،کرمانشاه و لرستان)

1/16

منطقه خوزستان (استان خوزستان)

0/36

منطقه خشک مرکزی (استانهای اصفهان و یزد)

0/35

منطقه جنوبي زاگرس (استانهای چهارمحال و بختیاری ،فارس و کهکیلویه و بویراحمد)

0/38

منطقه ساحلي جنوبي (استانهای بوشهر و هرمزگان)

0/31

منطقه خشک جنوبي (استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان)

0/30

منطقه خراسان (استانهای خراسان جنوبي ،رضوی و شمالي)
 $پهنهبندی ایران به  10منطقه

زراعي-زیستگاهي5

0/61
توسط دی-پاو 2و همکاران ( )1019انجامشده است

تحقیقات نشان دادهاند که به ازای هر تن افزایش

شرایطی است که تمام کربن افزوده شده در خاک ذخیره

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

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

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

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

هکتار افزایش مییابد .در کشور ساالنه حدود بیست میلیون

میتواند در خاک ذخیره شود  02-002کیلوگرم در هکتار

تن بقایای کشاورزی و کود دامی تولید میشود (سماوات

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

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

مناسبتر بود.

اراضی کشاورزی کشور توزیع شود ،سهم هر هکتار 0222

ات خاذ شعععیوه های نام ناسععععب مدیریتی و

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

کاربریهای نامنا سب ارا ضی نظیر ک شت و کار ف شرده،

برای افزایش یک درصد کربن آلی خاک (با فرض شرایط

تککشتی و عدم رعایت تناوب ،شخم مداوم و برگرداندن

ایده آل) حداقل به  02سال زمان نیاز میباشد .این در

خاک ،جنگلزدایی و تخریب پوشععش گیاهی ،سععوزاندن
- Agroechological zones
- de Pauw

3
4

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 010 / 0010 / 0
بقایای گیاهی ،زهکشععی اراضععی باتالقی ،حذف بقایای

1080؛ طهرانی و همکاران1011 ،؛ باللی و غفاری)1018 ،

گیاهی از خاک ،بهمنظور تعلیف دام و آیش تابستانه ،نقش

و نقشههای حاصلخیزی برای بعضی از مناطق تهیه گردیده

مهمی در کاهش کربن آلی خاکها داشتهاند .مقدار زیادی

است (طهرانی و همکاران.)1012 ،

از کربن آلی تلفشععده از خاکها را میتوان با انتخاب

شهبازی و بشارتی ( )1010برای ارزیابی وضعیت

عملیات کشت و کار مناسب مجدداً ترسیب نمود ،اینکار

حاصلخیزی خاکهای ایران از  010هزار داده تجزیه خاک

نه تنها از غلظت دی اکس عیدکربن اتمسععفر میکاهد ،بلکه

موجود در آزمایشگاههای خاک و آب مراکز تحقیقاتی 02

باعث بهبود کیفیت خاک و افزایش تولیدات کشععاورزی

استان کشور در بین سالهای  1081تا  1011بهره بردند .به

می شود .راهکارهای پی شنهادی برای افزایش ذخیره کربن

طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که  01/0درصد اراضی

آلی خاکها و کاهش غلظت گاز دی اکسعععیدکربن در

کشاورزی ایران در گروه فسفر کم 02/0 ،درصد فسفر

اتمسعععفر شعععامل اقدامات مدیریتی برای افزایش مدت

متوسط و  18/0درصد فسفر زیاد قرار میگیرند .همچنین

ماندگاری ماده آلی در خاک و افزایش سععطح ماده آلی

 7/0درصد خاکها در گروه پتاسیم کم 00/0 ،درصد در

خاکها و کاهش تصععاعد گاز دی اکس عیدکربن از محیط

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

میباشععد ،مدت ماندگاری ماده آلی در خاک را میتوان با

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

افزایش خاکدانه سازی با استفاده از گیاهانی با ری شه عمیق

خاکهای کشاورزی کشور کمتر از حد بحرانی ( 10میلی-

که ماده آلی را به عمق خاک تزریق میکنند و با کاربرد

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

مواد آلی با لیگنین ز یاد افزایش داد .سعععطح ماده آلی

از خاکهای کشاورزی کمتر از حد بحرانی ( 182میلیگرم

خاکها را میتوان با اسعععتفاده از عملیات کشعععاورزی

در کیلوگرم خاک) بود .البته درصد خاکهای دارای کمبود

حفاظتی ،رعایت تناوب زراعی مناسب ،استفاده از گیاهان

فسفر در استانهای مختلف از  22/0درصد در استان

پو ش شی ،ا ستفاده از ضایعات آلی ،کودهای دامی ،کنترل

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

چرا و برگردا ندن ب قا یای گ یاهی به خاک افزایش داد.

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

کاهش میزان تصعععید گاز دی اکسععید کربن از محیط را

استان بوشهر متفاوت بود .مقدار پتاسیم خاکهای استانهای

میتوان با افزایش راندمان مصعععرف آب ،کود ،افزایش

گیالن و مازندران به دلیل بارندگی زیاد و همچنین کشت

راندمان مصععرف انرژی در ادوات کشععاورزی و کاهش

متراکم برای مدت طوالنی ،نسبت به مناطق دیگر که دارای

فرسایش خاک و کنترل آن انجام داد.

آب و هوای خشک و نیمهخشک میباشند ،کمتر بوده و لذا
استفاده از کودهای پتاسیمی در این مناطق دارای اهمیت

وضعیت حاصلخیزی خاکهای زراعی ایران

بیشتری میباشد .در استانهایی مانند بوشهر و هرمزگان به

بهرهبرداری اقتصادی از منابع خاک ،مستلزم بارور

دلیل داشتن خاکهایی با بافت سبک ،کمبود پتاسیم وجود

بودن خاکها است .حاصلخیزی خاکهای هر کشور،

دارد و نیاز به مصرف پتاسیم نسبت به استانهای دیگر بیشتر

شاخص سالمت کشاورزی و ظرفیت تولید غذا ،فیبر و

مشاهده میشود .برخالف پتاسیم ،فقر نسبی فسفر پتاسیم

سوخت آن کشور میباشد .در بیانیه جهانی غذا،

در غالب خاکهای کشور وجود دارد به همین دلیل این

حاصلخیزی خاک بهعنوان کلید امنیت غذایی معرفیشده

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

است .پایش و ارزیابی وضعیت حاصلخیزی و باروی

واردات کود و چه از نظر بررسیهای خاکشناسی حائز

خاکها برای بهرهبرداری بهینه از آنها ضرورت دارد.

اهمیت زیادی نسبت به سایر عناصر میباشد .در حقیقت

وضعیت حاصلخیزی خاکهای ایران توسط تعدادی از

بهجز گیالن و مازندران ،در بقیه استانهای کشور بیش از

محققان موردبررسی قرارگرفته (خادمی1082 ،؛ شهبازی،

 / 011چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
 02درصد خاکهای کشاورزی دارای کمبود فسفر هستند

انجامشده است .در جدول  0توزیع کمبود عناصر غذایی

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

(درصد خاکهای زراعی دارای کمبود) در مناطق ده گانه

میباشد (شهبازی و بشارتی.)1010 ،

زراعی-زیستگاهی ایران آمده است .نتایج این بررسی بیانگر

حدود بحرانی آهن  0/0تا  2/0میلیگرم بر

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

کیلوگرم خاک است حدود  22درصد خاکهای کشور کمتر

حدود  21 ،07 ،72و  01درصد از خاکهای کشاورزی

از  2/0میلیگرم بر کیلوگرم آهن داشته و احتمال پاسخ

ایران است؛ بنابراین در اکثر خاکها میزان قابلیت جذب

گیاهی به کود آهن در آنها وجود دارد .مقدار آهن

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

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

و همکاران ( )1222روند برداشت عناصر غذایی از خاک

تا  12میلیگرم بر کیلوگرم میباشد .از نظر آهن قابلجذب

توسط گیاه (بر مبنای میزان تولید محصوالت کشاورزی) و

خاک ،استانهای کرمان و خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی

مصرف این عناصر از طریق کودها را مقایسه کرده و نتیجه

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

گرفتند که وضعیت تخلیه عناصر غذایی خاکهای کشور

همراه استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،لرستان،

هشداردهنده است .آنان بیان میکنند که میزان مصرف انواع

فارس و مرکزی وضعیت مناسبی در این زمینه دارند (کمتر

کودهای شیمیایی بهویژه کودهای فسفری و پتاسیمی نصف

از یک چهارم خاکهای کشاورزی آنها با کمبود آهن

میزان نیاز برآورد شده میباشد.

مواجه است) .حدود  00/0درصد از خاکهای کشاورزی

بیش از  17درصد خاکهای کشور  pHبین -0/0

ایران کمتر از  2/70میلیگرم بر کیلوگرم روی قابل استفاده

 8/0دارند که سهم دسته خاکهایی که اسیدیته آنها بین

داشته و تنها  01درصد از خاکها بیشتر از یک میلیگرم

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

بر کیلوگرم روی قابل استفاده دارند (شهبازی و بشارتی،

میباشد (شهبازی و بشارتی .)1010 ،در این میان استان

 .)1010خاکهای کشاورزی استانهای آذربایجان شرقی و

گیالن با توجه به شرایط خاص آن یک استثناء محسوب

غربی ،چهارمحال و بختیاری ،کرمان ،همدان و خراسان

میشود که در آن حدود  %28خاکها اسیدی ()pH<7

ازنظر کمبود روی بدترین وضعیت و خاکهای استانهای

هستند .مقدار کربنات کلسیم یکی از خصوصیات مهم خاک

گیالن ،مازندران ،مرکزی ،کهگیلویه و بویراحمد و کرمانش

میباشد که اغلب باید در زمان تفسیر نتایج برای ارزیابی

وضعیت مناسبتری دارند.

حاصلخیزی ،اصالح و طبقهبندی خاکها مورد توجه قرار

بهصورت کلی خاکهای کشاورزی ایرانی مشکل

گیرد .اکثر خاکهای ایران متأثر از کربنات کلسیم بوده و

حادی از نظر کمبود مس ندارند .البته استانهای کرمان ،یزد

بیش از  87درصد خاکهای اراضی کشاورزی ،بیشتر از پنج

و چهارمحال و بختیاری در این مورد مستثنا هستند و

درصد کربنات کلسیم معادل دارند .در بین استانها ،در

ضروری است که وضعیت خاکها از این نظر مورد پایش

استان گیالن به دلیل شرایط خاص اقلیمی ،حدود  02درصد

باشد .از نظر میزان منگنز قابلجذب ،وضعیت خاکهای

خاکها دارای کربنات کلسیم کمتر از پنج درصد میباشند.

کشاورزی ایران حتی بهتر از مس است .حدود  80درصد

حدود  08درصد خاکهای کشاورزی ایران بین  12تا 22

اراضی کشاورزی ایران بیشتر از چهار میلیگرم بر کیلوگرم

درصد کربنات کلسیم معادل دارند .کانیهای کربناتی به

منگنز داشته و تنها  0/0درصد اراضی دارای منگنز

دلیل حاللیت نسبتاً زیاد ،واکنشپذیری و خاصیت قلیایی،

قابلاستفاده کمتر از یک میلیگرم بر کیلوگرم میباشند.

بهصورت بافر عمل کرده و مقدار  pHبیشتر خاکهای

آخرین ارزیابی و تحلیل وضعیت حاصلخیزی خاکهای

آهکی در دامنهای بین  7/0تا  8/0قرار دارد .به همین دلیل

کشاورزی ایران توسط مشیری و همکاران ()1222

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 011 / 0010 / 0
کربناتها نقش مهمی در فرآیندهای خاک سازی ،واکنش-

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

های شیمیایی و خصوصیات ریزوسفر در این خاکها بازی

خاک و آب از مهمترین عوامل محدودکننده تولید پایدار

میکنند (شهبازی و بشارتی .)1010 ،علیرغم این وضعیت،

کشاورزی در ایران هستند که معموالً با تنش کمآبی نیز

متأسفانه اطالعات گستردهای در مورد درصد کربنات کلسیم

همراه بوده و احتماالً تنش توأمان شوری و خشکی عامل

فعال و نیز توزیع اندازه ذرات کربناتها در خاکهای ایران

اصلی خأل عملکرد بسیاری از محصوالت زراعی در بخش-

وجود ندارد .این موضوع از جنبههای مختلف پژوهشی و

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

کاربردی دارای اهمیت زیادی است.

بیش از  12دسیزیمنس بر متر در الیه صفر تا  02سانتی-
متری خاک ،افزایش هر یک واحد شوری ،کاهش تولیدی

شوری منابع خاک

معادل  017کیلوگرم در هکتار دانه گندم و  700کیلوگرم در

در سطح جهانی بهطور متوسط تنش شوری

هکتار کاه و دانه را سبب میشود (سیادت و سعادت،

موجب کاهش  02درصدی عملکرد گیاهان زراعی میشود

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

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

توجه به رفع آن بسیار ضروریتر است.

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

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

فسفر

پتاسیم

آهن

روی

منگنز

مس

(*)17

()711

()7/1

()1/27

()0/1

()1/27

62/5
32/3

19/3
28/5

20/9
2/8

53/3
51/2

3/9
16/0

11/5
3/1

33/8

11/0

58/6

62/6

18/6

13/1

30/3
99/1
63/3

11/2
38/8
20/9

39/3
36/0
51/3

61/3
26/3
12/3

11/3
36/3
10/3

10/3
15/2
10/6

36/9

55/0

23/1

60/8

3/3

16/3

85/8
31/9
35/3
68/6
52151

39/8
22/1
13/1
53/5
52503

83/9
58/3
60/8
20/8
16839

50/2
32/2
65/8
31/0
16861

9/3
16/5
3/8
19/1
13131

81/5
18/3
18/6
12/0
12813

مرکزی (استانهای تهران ،سمنان ،قزوین ،قم و مرکزی)
سواحل خزر (استانهای گیالن ،مازندران و گلستان)
شمال غرب (اردبیل ،آذربایجان شرقي ،کردستان ،آذربایجان غربي
و زنجان)
زاگرس مرکزی (همدان ،ایالم ،کرمانشاه و لرستان)
خوزستان (استان خوزستان)
خشک مرکزی (اصفهان و یزد)
زاگرس جنوبي (چهارمحال و بختیاری ،فارس و کهکیلویه و
بویراحمد)
سواحل جنوبي (استانهای بوشهر و هرمزگان)
خشک جنوبي (کرمان و سیستان و بلوچستان)
خراسان (استانهای خراسان جنوبي ،رضوی و شمالي)
میانگین
تعداد نمونه

* حد بحراني عناصر غذایي بر حسب میليگرم در کیلوگرم است

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

اراضععی شععور فالت مرکزی ایران با مسععاحت حدود 02

میلیونیم خاک (شععکل  ،)0در مقیاس سععرزمینی اراضععی

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

دارای خاکهای با درجات مختلف شععوری  00/0میلیون

شورهزارهای خشک و مرطوب ،بقایای دریاچههای خشک

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

قدیمی ،تپههای شنی و پالیا و گنبدهای نمکی هستند .این

که اکثر آنها در فالت مرکزی و دشعععتهای سعععاحلی

اراضعععی بهدلیل عدم ردهبندی بر مبنای طبقهبندی جامع

جنوب و دشععت خوزسععتان قرار دارند (مؤمنی.)1081 ،

خاک ،جز اراضعععی متفرقه بوده و جز مناطق بدون خاک

- Ashraf and Harris
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 / 010چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
بهح ساب آمدهاند؛ بنابراین از کل م ساحت ک شور بیش از

تولید می شود 0/8 ،میلیون هکتار مبتال به شوری میباشند

 70میلیون هکتار از اراضععی (حدود  20درصععد مسععاحت)

که از این مقدار ،حدود  2/0میلیون هکتار فقط محدودیت

دارای شععوری هسععتند .از خاکهای دارای شععوری10/0 ،

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

میلیون هکتار شععوری نسععبتاً زیاد تا بسععیار زیاد (قابلیت

بر شعععوری دارای م حدود یت های مربوط به ویژگی های

هدایت الکتریکی ع صاره اشباع بیش از چهار دسیزیمنس

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

بر متر) و  7/8میلیون هکتععار شعععوری فرا تر از 10

بلندی ،فرسععایش و سععطح باالی آب زیرزمینی هسععتند.

دسیزیمنس بر متر (خیلی زیاد تا بسیار زیاد) دارند.

حدود  82درصععد از این مسععاحت دارای خاکهای با

بخشهای زیادی از اراضععی کشععاورزی کشععور

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

مبتال به سععطوح مختلف شععوری میباشععند .بر اسععاس

شوری خیلی زیاد و یک در صد نیز خاکهای با شوری

مطالعات خاکشناسی و طبقهبندی اراضی که از سال 1000

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

تا  1088با سطوح مختلف دقت در کشور انجامشده است،

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

از مجموع حدود ه شت میلیون هکتار ارا ضی آبی ک شور

ریشه هستند.

که حدود  12در صد مح صوالت ک شاورزی بر روی آنها

شكل  -7نقشه پراکنش جغرافیائی و سطوح شوری مناطق دارای خاکهای شور در ایران (مؤمنی)1331 ،

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 011 / 0010 / 0
جدول  -7مساحت ،سطوح شوری و پراکنش استانی اراضی کشاورزی دارای فقط محدودیت شوری و قلیائیت خاک
(اقتباس از مؤمنی)1331 ،
کالس محدودیت شوری

*ECe
()dS m-1

مساحت

استان

هكتار

درصد

 – IIنسبتاً زیاد

 2تا 9

آذربایجان شرقي ،آذربایجان غربي ،بوشهر ،اصفهان ،فارس،
همدان ،ایالم ،کرمان ،کرمانشاه ،خراسان ،خوزستان ،مرکزی،
قزوین ،قم ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،تهران ،یزد

510533

3/3

 -IIIزیاد

 9تا 16

آذربایجان شرقي ،آذربایجان غربي ،بوشهر ،اصفهان ،فارس،
همدان ،ایالم ،کرمان ،خراسان ،مرکزی ،قزوین ،سمنان،
سیستان و بلوچستان ،تهران ،یزد ،زنجان

938820

 -Vخیلي زیاد

 16تا 51

 -VIبسیار زیاد

 51و بیشتر

آذربایجان شرقي ،آذربایجان غربي ،بوشهر ،اصفهان ،فارس،
همدان ،ایالم ،کرمان ،خراسان ،خوزستان ،مرکزی ،قزوین ،قم،
سمنان ،سیستان و بلوچستان ،تهران ،یزد ،زنجان
آذربایجان شرقي ،آذربایجان غربي ،بوشهر ،اصفهان ،فارس،
همدان ،خراسان ،مرکزی ،قم ،سمنان ،سیستان و بلوچستان،
تهران ،یزد

10/0

1253260

33/0

661533

13/3

جمع 2139150

100

* قابلیت هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاک

عوامل گوناگونی منجر به ایجاد شوری در منابع

بررسی رابطه بین عوامل اقلیمی و شوری خاک به پیشبینی

خاک ایران شدهاند .این عوامل که میتوان آنها را در دو

اثر تغییر اقلیم بر شوریزایی پرداختند .آنها افزایش میزان

گروه شوریزایی طبیعی (اولیه) و شوریزایی ناشی از

شوری متوسط خاک را به دلیل تغییرات اقلیمی محتمل در

فعالیتهای انسانی (ثانویه) دستهبندی کرد ،شامل عوامل

 12سال آینده ،بین  /1/0تا  2/7دسیزیمنس بر متر پیشبینی

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

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

بارندگی و باد) ،هیدرولوژی ،نشت آبهای شور ساحلی و

داری بر حادتر شدن شرایط حاکم بر پالیای واقع در فالت

مدیریتی (آبیاری با آبهای شور و عدم رعایت نیاز

مرکزی ایران و بهتبع آن افزایش شوری و وسعت این

آبشویی) هستند (سیادت و همکاران.)1117 ،

عرصهها خواهد داشت .عدم توجه به مسئله شوری خاک،

با توجه به تداوم خشکسالیها ،محدودیت

عدم بکارگیری راهکارهای مدیریتی و اجرای تمهیدات الزم

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

برای جلوگیری از شورشدن بیشتر اراضی کشاورزی میزان

روشهای آبیاری نوین (با راندمان باال و درنتیجه عدم تأمین

تولیدات محصوالت کشاورزی را تهدید میکند.

نیاز آبشویی خاک) و مدیریت نامناسب منابع پایه ،احتماالً
تغییرات زیادی در پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری

آلودگی خاک

خاکها در حال رخ دادن است .احداث سدهای بزرگ و

آلودگی خاک ،غلظتهای بیش از حد معمول

کنترل جریان رودخانهها و سیالبها که در مواردی همچون

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

دشت خوزستان احتماالً روند شورشدن خاک و اراضی را

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

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

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

آبهای شور ساحلی افزایش داده است ،نیز باید مدنظر

نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده از

باشد .تغییر اقلیم مسئله مهم دیگری است که بر گسترش

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

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

آلودهکننده خاک را آالینده مینامند .وجود آالیندهها در

 / 011چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
خاک به دلیل اختالل در کارکردهای خاک و همچنین

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

بهواسطه انتقال به منابع آب و جذب توسط گیاه ،سالمت

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

خاک را به خطر میاندازد .آلودگی خاک بهطورکلی بر مبنای

 ،)1010آبهای زیرزمینی شهرستانهای بیجار ،قروه و

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

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

و غیرطبیعی (انسانزاد) گروهبندی میشود .بر اساس نوع

زیرزمینی شهرستان هشترود (مسافری و همکاران،)0217 ،

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

آبهای سطحی و زیرزمینی استان اردبیل (مسافری و

وجود دارد .آلودگی خاک انسانزاد اغلب ناشی از چهار نوع

همکاران )0212 ،به آرسنیک گزارششده است .همچنین

فعالیت ،شامل کشاورزی (کودهای شیمیایی ،سمومآ آبیاری

آلودگی خاک ،آب و برخی گیاهان در برخی مناطق

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

شهرستان بیجار (زندسلیمی و همکاران ،)0211 ،آلودگی

نشت ترکیبات) ،شهری (پسماندها ،فاضالب و لجن

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

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

آلودگی نیمرخ خاک در منطقه بیجار (نبیاللهی و همکاران،

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

 ،)1010آلودگی خاک برخی مناطق شمال شهرستان قروه

به دو دسته نقطهای (نشت نفت یا گازوئیل از محل ذخیره

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

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

شده است.

خاک) و گسترده (آلودگی حاصل از کوددهی یا سمپاشی

بر اساس بررسی خادم مقدم ایگدهلو و گلچین

زیاد زمینهای کشاورزی) تقسیم میشود .آلودگی منابع آب

( ،)1018غلظت آرسنیک در آبوخاک نقاط مختلف ایران

مسئلهای جدای از آلودگی خاک نیست و این دو در ارتباط

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

تنگاتنگی باهم هستند.

آشامیدنی و  02میلیگرم در کیلوگرم خاک) به ترتیب در

بهطورکلی تاکنون مطالعه جامعی در مورد آلودگی

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

خاک با انواع مختلف آالیندهها در گستره ایران انجامنشده

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

است ،اما گزارشهای متعددی در خصوص برخی آلودگی-

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

های طبیعی از جمله آلودگی خاک و منابع آب با آرسنیک

کشور بر روی آن واقع شدهاند) را منابع اصلی آالینده خاک

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

و آب به آرسنیک و کاربرد آفت و حشرهکشها و دیگر

ای در زمینه آلودگیهای انسانزاد برخی از اراضی

نهادههای کشاورزی را از دیگر عوامل ورود آرسنیک به

کشاورزی با شماری از فلزات سنگین ،آلودگی خاک حاشیه

منابع آبوخاک میدانند .آلودگی آبهای سطحی و

راهها و بزرگراهها بهویژه با سرب ،آلودگی نفتی خاک،

زیرسطحی به آرسنیک در  10استان کشور بیانگر تهدید

آلودگی خاک اطراف معادن ،صنایع فوالد و ذوب آهن با

آرسنیک است.

شماری از فلزات سنگین وجود دارد.

مارزی و همکاران ( )1011با بررسی  00نمونه

گزارشهای گوناگونی در مورد باال بودن میزان

خاک سطحی از منطقه هشترود ،گزارش دادند که خاکهای

آرسنیک ،یک شبهفلز بسیار سمی برای گیاهان ،ریزجانداران

منطقه آلوده به آرسنیک هستند ،بهطوریکه میانگین غلظت

و انسان ،در منابع آبوخاک شمال غرب ایران وجود دارد

آرسنیک در کل خاکهای مورد مطالعه  21/00میلیگرم بر

که منشأ زمینشناسی و آتشفشانی دارد (کشاورزی و

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

همکاران0211 ،؛ مسافری و همکاران .)0217 ،از جمله،

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

آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت چاردولی استان کردستان

غلظتی کمتر از حد مجاز داشتند .خاکهای کشاورزی
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روستاهای قوپوز و قزللو بیشترین مقدار آلودگی به

آلودگی از برخی از خاکهای منطقه به آبهای زیرزمینی

آرسنیک را داشتند.

وجود دارد.

یکی از منابع اصلی تولید فلزات سنگین بهویژه

رضایی و همکاران ( )1222وضعیت آلودگی

سرب در شهرها و همچنین حاشیه بزرگراهها و ورود آن به

خاک و محصوالت کشاورزی در ایران را مورد واکاوی قرار

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

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

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

طوالنیمدت فاضالبها و پساب در آبیاری محصوالت

سرب اغلب در نتیجه کاربرد سوختهای بنزینی سربدار

کشاورزی در برخی نقاط کشور نگرانکننده و نیازمند توجه

وارد محیط میشود که در گذشته بیشتر مورد استفاده بود.

جدی است )0( ،آلودگی ساختاری گسترده در محصوالت

در این مورد نیز مطالعاتی در برخی نقاط کشور انجامشده

کشاورزی مشاهده نمیشود ،اما بیشترین گزارش

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

آلودگیها در سبزیجات برگی ازجمله کاهو و اسفناج وجود

حاشیه بزرگراههای برونشهری نشان دادند که خاک اطراف

دارد که اغلب در مناطق خاصی است که از کودهای

این راهها به سرب آلوده است و این آلودگی با فاصله گرفتن

شیمیایی نیتروژنی بهمقدار زیاد استفاده میشود )0( ،در

از بزرگراهها کاهش مییابد .سامانی مجد و همکاران

مورد فلزات سنگین نیز گستردگی عمومی دیده نشده است.

( )1080با بررسی آلودگی خاک حاشیه خیابانهای شهر

سازمان حفاظت محیطزیست اقدام به تعیین

اصفهانی به سرب و کادمیوم به این نتیجه رسیدند که خاک

حدود مجاز آلودگی خاک و آالیندههای ورودی به آن برای

حاشیه خیابانها به دلیل آالیندگی ناشی از رفتوآمد

کاربریهای مختلف خاک نموده است .0در این سازمان

خودرو به فلزات سنگین سرب و کادمیوم آلوده است .در

پتانسیل آلودگی خاکهای کشور بر اساس منابع آالینده

خاکهای کشاورزی جنوب سبزوار در حاشیه راه اصلی نیز

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

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

شهری) و نوع تمرکز آالیندهها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته

سطحی باالتر از استاندارهای خاک کشاورزی اتحادیه اروپا،

و نقشههایی بر مبنای حوضه آبخیز اصلی تهیهشده است.

سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو حفاظت محیطزیست
امریکا ( )EPAبود .کادمیوم نیز باالتر از استاندارهای
 WHOو  EPAو سرب باالتر از استاندارد  EPAبود
(قاسمزاده و همکاران.)1011 ،

تنوع زیستی خاک
نخستین بار واژه تنوع زیستی توسط ریموند
داسمن در سال  1108در کتاب "نوع دیگری از زندگی"

آلودگی با ترکیبات نفتی از دیگر آلودگیهای

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

خاک است که اغلب در حاشیه پاالیشگاها ،مخازن و خطوط

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

انتقال رخ میدهد .در این مورد و بهعنوان نمونه میتوان به

سیاست محیطی وارد شد .تنوع زیستی در سادهترین تعریف

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

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

آلودگی خاکهای جنوب پاالیشگاه تهران در اثر نشت

شکلهای زندگی از ژنها تا گونهها و زیستبومها گفته

ترکیبات نفتی به این نتیجه رسیدند که خاک منطقه عظیمآباد

میشود .تنوع زیستی نوعی میزان برای سنجش سالمت

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

زیستبومها است و در مناطق استوایی بیشینه و در قطبها
کمینه است .تغییرهای تند محیطی اغلب به انقراضهای

- 0ا ستاندارهای مربوطه در این صفحه قابلم شاهده ا ست :سازمان حفاظت
محیط زیست -صفحه جدید اصلی آب و خاک)(doe.ir

 / 011چالشها و محدودیتهای منابع خاک و اراضی در ایران
گروهی میانجامد .گفته میشود درصد کمی از گونههایی

تهدید قرار میدهند .این تهدیدها شامل؛ جنگلزدایی ،تغییر

که در زمین میزیستهاند ،اکنون وجود دارند .تنوع زیستی

کاربری اراضی ،توسعه شهرنشینی ،مدیریت نامناسب خاک،

فعلی ،محصول میلیاردها سال تکامل موجودات است که با

افزایش برداشت ،هدررفت کربن آلی خاک ،متراکم و

فرآیندهای طبیعی (و البته بهطور فزایندهای تحت تأثیر

غرقابی شدن خاک ،اسیدی شدن خاک ،عدم تعادل عناصر

انسان) به وجود آمده است .خاکها یکی از مخازن اصلی

تغذیهای (نیتروژن و فسفر) ،آلودگی ،شور و سدیمی شدن،

جهانی تنوع زیستی هستند و مطالعات نشان داده که بیش

آتشسوزی ،فرسایش و زمینلغزش ،تغییر آب و هوا ،ورود

از  22درصد از موجودات زنده در زیستبوم زمین در طول

گونههای مهاجم به خاک ،کاهش کیفیت و ازهمگسیختگی

چرخه زندگی مستقیماً با خاک در ارتباط هستند (دیکنز و

زیستگاهها هستند .مطابق بررسیها ،استفاده از میکروبهای

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

مهندسیشده در اصالح خاک بهصورت کود زیستی و یا

خیلی بیشتر از روی خاک است و گفته میشود حدود 00

بیوکنترل کمترین تهدید را روی تنوع زیستی خاک داشته،

درصد تنوع زیستی کره زمین مربوط به خاک است.

در صورتیکه کاهش ماده آلی و برداشت بیش از حد

تنها یک تا دو درصد میکروفلور خاکزی

محصول ،بیشترین تهدید روی خاک نشان داده است.

شناختهشده در صورتیکه برای جانداران بزرگتر به علت

برخی راهکارهای مدیریتی حفظ تنوع زیستی

تنوع کمتر و اندازه بزرگتر ،تعداد بیشتری شناسایی شده-

خاک شامل؛ بیخاکورزی یا حداقل خاکورزی ،شیوه

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

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

در کربناندوزی ،در شکلگیری خاک و ممانعت از

کشت مخلوط گیاهان ،تلقیج خاک با میکروبهای مفید

فرسایش ،تنظیم رواناب ،تصفیه پساب ،جلوگیری از ورود

مانند قارچهای مایکوریز و باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن

گونههای مهاجم ،کنترل زیستی آفات مؤثر بوده و عامل

هستند؛ اما محدودیتهای مدیریتی برای حفظ تنوع زیستی

تنوع ژنتیکی هستند .بهطور خالصه تنوع زیستی خاک می-

و خدمات خاک وجود دارند .برخی از این محدودیتها

تواند بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در تنظیم زیستبوم

عبارت از فقدان اطالعات کافی در مورد تنوع زیستی خاک

خاک و رفاه انسان به شیوههای مختلف ازجمله؛ تغییر شکل

در سطح ملی و بینالمللی ،نبود یک روش منسجم برای

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

نمونهبرداری و ارزیابی تنوع زیستی خاک ،نبود روشهای

شرکت در ممانعت از تخریب خاک ،بازیابی خاک و کاهش

ساده و قابلاستفاده کشاورزان برای ارزیابی تهدیدات و

تخریب ،در سالمتی انسان ،حیوان و گیاه ،کربناندوزی،

وضعیت تنوع زیستی خاک ،متغیر بودن اثرات تلقیح کود

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

زیستی به خاک بر تنوع زیستی خاک ،کمبود منابع در

اهمیت زیباشناختی در هنر و فرهنگ و طراحی تأثیرگذار

دسترس برای تفسیر نتایج وضعیت تنوع زیستی خاک و

باشد .جانداران خاک همچنین زمینهای برای توسعه

عملکرد آنها ،محدود بودن مطالعات اثر تهدیدات روی

فناوریهای جدید زیستی و صنعت تولید داروهای جدید

جوامع زیستی خاک هستند.

با منبع زیستی و مطالعات تکاملی و دانش اکولوژی فراهم
میکنند.

در کشورهای مختلف پروژههای کشاورزی و
کشتوصنعت سبز بر اساس حفظ حداکثر تنوع زیستی

تهدیدات تنوع زیستی خاک که از آن بهعنوان

خاک طراحی و اجراشده است .برای مثال در کشور چین

انقراض ششم شناخته میشود ،شامل فرایندهایی هستند که

پروژه توسعه کشاورزی سبز 7اجراشده است .در استرالیا،

بهصورت طبیعی و یا غیرطبیعی تنوع زیستی خاک را مورد

پروژهای بهنام بیوم محیط خاکی استرالیا 8برنامهریزی و

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

کلکسیونها هیچ دادهای مرتبط با تنوع زیستی خاکهای

نواحی استرالیا و قطب جنوب و نواحی بیابانی ،زمینهای

کشور بهویژه مزارع با کاربریهای مختلف وجود ندارد .اکثر

کشاورزی ،نواحی گرمسیری ،کوهستانی ،نواحی ساحلی و

کارهای پژوهشی انجامشده بهصورت پراکنده و خارج از

پشت نواحی ساحلی ،تنوع زیستی مطالعه و یک بانک داده

یک برنامه مدون بدون توجه به محوریت حفظ تنوع زیستی

جامع بهعنوان رفرنس و نقشه میکروبیوم خاک استرالیا

خاکهای کشور انجامشده است .بنابراین یکی از چالش-

تهیهشده است.

های اصلی مرتبط با تنوع زیستی خاکهای کشور نبود یک

در واخنینگن هلند نیز از سال  1100در غالب یک
پروژه بزرگ ،اطالعات بیش از  1222پروفیل خاک از 82

برنامه در سیاستهای مدیریتی کشور برای شناسایی و حفظ
این تنوع بزرگ و تهیه بانک اطالعاتی میباشد.

کشور مختلف جمعآوری و اطلس جهانی تنوع زیستی
خاک ترسیم شد .از دیگر موزهها و بانک خاک میتوان موزه

جمعبندی و نتیجهگیری

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

منابع خاک خدمات گستردهای را در اقتصاد،

تأسیس بانک اطالعاتی جهانی از موجودات خاک و کارکرد

سالمت انسان و زیستبوم و حفاظت محیطزیست ارائه

آنها بوده است .در روسیه بهمنظور حفظ بیوم خاک و

مینمایند .تولید محصوالت کشاورزی و در نتیجه تأمین

بررسی تغییرات آن ،از سال  1101بانک خاک تأسیسشده

امنیت غذایی ،توزیع و تنظیم جریان آب و ذخیرهسازی آن

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

در طبیعت ،ذخیره کربن و تعدیل تغییرات آب و هوایی،

های بایگانیشده منطبق با تیپ ژنتیکی و خصوصیات خاک

حمایت و حفاظت از تنوع زیستی در زیستبومها ،پاالیش

نگهداری میشود .در امارات متحده عربی پروژهای بهنام

آالیندهها و مواد سمی ،استحاله پسماندها و تصفیه

 DARWIN 21با هدف شناخت کامل از تنوع زیستی

فاضالبها ،از جمله مهمترین خدامت و کارکردهای خاک

ریزوسفر بیابانهای مناطق عرب نشین و مطالعه کاربردشان

هستند.

برای توسعه سامانههای کشاورزی پایدار در زمینهای

جمعیت ایران حدود  1/1درصد جمعیت جهان

خشک و بیآبوعلف اجرا شد .در سایر کشورهای پیشرفته

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

با تأسیس بانکهای خاک توانستهاند ذخایر زیستی خاک را

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

برای سالیان سال حفاظت و پایش نمایند .گزارشهای تنوع

های کشاورزی در ایران بر اساس اراضی در چرخه تولید،

زیستی در ایران عمدتاً بر تعداد گونههای گیاهی و جانوران

حدود  2/10هکتار است .منابع خاک ایران دارای

خشکزی و آبزی متمرکزشده است .در ایران تنها تعداد

محدودیتهای ذاتی فراوانی ازجمله شوری ،خشکی ،عمق

معدودی کلکسیون میکروبی ،بهصورت پراکنده و با هدف

کم ،سنگریزهدار بودن ،آهک و گچ هستند .همین منابع اندک

نگهداری برخی سویهها با صفات عملکردی مناسب ،ایجاد

خاک به شکلهای گوناگون از نظر کمی و کیفی دارای روند

شدهاند بهعنوان نمونه ،کلکسیون میکروبی در دانشگاههای

قهقرایی بوده و با چالشهای متعددی مواجه هستند.

پژوهشکده

فرسایش خاک ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،گسترش

بیوتکنولوژی کشاورزی ،موسسه تحقیقات خاک و آب،

شوری ،کاهش بنیه حاصلخیزی ،فقر مواد آلی ،روشهای

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ،موسسه تحقیقات

نامناسب شخم و عملیات زراعی ،فقدان قوانین و ضوابط

گیاهپزشکی ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و

جهت استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی

مرکز ذخایر زیستی را میتوان نام برد .متأسفانه در این

خاک ،ورود آالیندهها به خاک و اثرات ناشی از تغییر اقلیم،

مختلف

کشور،

کلکسیون

میکروبی

-Senckenberg Natural History Museum Gorlitz
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ازجمله مسائلی هستند که کمیت و کیفیت منابع خاک را

تدوین و اجرای برنامههای کالن ملی ،ازجمله « افزایش

تهدید میکنند.

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

برای رفع مشکالت فعلی خاکهای کشور و

وضعیت حاصلخیزی خاک» ،و «پایش مستمر وضعیت کمی

پیشگیری از صدمات آینده ،اجرای راهکارها و راهبردهای

و کیفی منابع خاک»،

زیر پیشنهاد و تأکید میشود:

تالش برای توسعه روشها و فناوریهای نوین دانشبنیان

اجرای دقیق قانون حفاظت از خاک و آییننامهها و

جهت مدیریت ،شناسایی و پایش منابع خاک کشور،

دستورالعملهای مربوط به مدیریت پایدار منابع خاک،

تدوین و اجرای برنامه پیشگیری ،اصالح و احیای خاکهای

پیشگیری جدی از تغییر کاربری اراضی بهویژه اراضی

شور،

کشاورزی،

تقویت جایگاه تشکیالت اجرایی دستگاههای متولی

حفاظت و مدیریت پایدار خاک در اراضی کشاورزی،

مدیریت و حفاظت خاک،

جنگلی ،مرتعی ،صنعتی و شهری،

ایجاد ردیفهای بودجه و تخصیص منابع مالی برای اجرای

مطالعه ،شناسایی و تهیه نقشههای مدیریتپذیر خاک ،با

برنامههای فوری ،میانمدت ،و درازمدت،

مقیاس  ،1:00222در اراضی کشاورزی و ایجاد بانکهای

تالش در ارتقاء فرهنگ صحیح بهرهبرداری و مدیریت

اطالعاتی مربوطه جهت دستیابی به اهداف مذکور و تأمین

خاک در بین اقشار مختلف جامعه،

نیازهای اطالعاتی کاربران مختلف،

توسعه کشاورزی حفاظتی (خاکورزی بهینه ،حفظ پوشش
خاک و رعایت تناوب زراعی مناسب).
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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.
Keywords: soil degradation, land use change, soil salinity, soil erosion, organic carbon

1

- Coresponding Author: Soil and Water Research Institute; Agricultural Research, Education, and Extension Organization
(AREEO), Tehran, Iran.

5/ Journal of land Management (Soil and Water sci.) Vol. 10 No 1, 2022

Application of rhizobium containing biofertilizers to legume farms
(Techniques, potentials, advantages, and limitations)
H. Khosravi1 and H. Asadi Rahmani
Research Associate Professor, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and
Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran. hkhosravi@areeo.ac.ir
Professor, Soil and Water Research Institute; Agricultural Research, Education, and Extension Organization
(AREEO), Tehran, Iran. asadi_1999@yahoo.com

Abstract
Legumes, as the main components of human diet, have of long been planted in
rotation with other crops. An important characteristic of legumes is their capacity
to establish a symbiotic relationship with rhizobium bacteria to fix nitrogen.
Proper management of this relationship in soil is a major step toward sustainable
agriculture and environmental protection. The discovery and isolation of
rhizobium dates back to 130 years ago and it was only a few years later that the
first rhizobium containing biofertilizer was made available to the market. In Iran,
the biofertilizer was first imported in the 60s for application to soya farms. The
abundance of research over the past few decades indicates enhanced performance
of legumes as a result inoculating them with rhizobia. The need for rhizobium
inoculation may be explained by the lack of especially symbiotic rhizobium
bacteria in soils, their low soil populations, and their death or degraded efficiency
through time due to environmental stresses. Rhizobium-enriched biofertilizers
come in the different forms of liquid, powder, and granules contained in mineral
or organic carriers used for seed inoculation. The vast area under legume
cultivation, availability of the infrastructure required for biofertilizer production,
availability of professionals and technical know-how, public acceptance of
organic agricultural crops, and the support mechanisms and incentives
provisioned in national macro-policy documents may be claimed as potential
motivations for the production and consumption of rhizobium biofertilizers in
Iran. However, abundance and rapid productivity of chemical fertilizers, current
challenges facing the commercialization of such products, and low consumer
awareness and confidence may be claimed as the limitations of such biofertilizers.
The following procedures may be recommended for the consumption of
rhizobium-containing biofertilizers: conducting surveys of soils from different
regions to determine the presence of rhizobia that might be symbiotic with legume
crops, investigating the inoculation of target legume seeds with efficient and
symbiotic rhizobia, investigating the possibility of cultivating legumes in
favorable regions with no history of legume cropping, conducting basic research
on indigenous soil bacteria and their competition with rhizobium strains
introduced into soils, carrying out molecular research to enhance the symbiotic
capacity of legumes, and education and extension activities through both mass
and social media to raise public awareness of the advantages of rhizobium
biofertilizers.
Keywords: Inoculation, Legumes, Nitrogen fixation
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Abstract
Many factors are involved in the production of healthy crop products and their
monitoring requires a process-based and systemic approach at all stages from site
selection to consumption. The present paper draws upon national and international
experiences reflected in reviews in order to identify the most important factors
affecting crop quality; the results will be expectedly exploited toward designing
future studies and developing measures to improve crop qulity. Soil is the medium
in which agricultural production takes place. Although geological formations with
high concentrations of pollutants (especially heavy metals) might pollute soil
resources, human activities inlcuding polluting industrial activities, improper
application of agricultural inputs such as pesticides, chemical and organic fertilizers
(especially phosphate fertilizers and non-standard sewage sludge), undertreated
effluents, and atmospheric deposits (especially in urban and peri-urban areas) are
some of the factors that expose soil and agricultural production more severely to
the adverse of effects of such pollutants. Water pollution cannot be divorced from
that of soil as they are closely related. While certain reports attribute soil pollution
in parts of Iran solely to heavy metals with geohydrological origins, long-time crop
irrigation using wastewater with high pollutant loads should not be ignored as a
serious source of soil pollution. It should be noted that management plays a pivotal
role in growing healthy products via using healthy inputs while maintaining
biodiversity but that this cannot be achieved in the absence of such healthy basic
resources as: a) soil, b) water, and c) air. In other words, unhealthy crops with
pollutant loads result from both production processes and the environmental factors
affecting them. A review of some domestic studies revealed that extensive
background experience is required in the various sampling, measurement, and
reporting skills, given the high sensitivity of these processes, to arrive at sound
interpretations of the results of nitrate and heavy metals concentrations reported in
some domestic journals. These studies have reported high concentrations of nitrate
in spinach, lettuce, and celery but lower concentrations in such fruits as tomatoes,
watermelon, and cantaloupe. Crops such as cucumbers, celery, and potatoes
reportedly accounted for the highest nitrate concentration exceeding the allowable
nitrate limits but minimum levels in tomatoes, watermelons, and cantaloupes. This
is while heavy metal contaminations in plants have not been extensively reported
on. Production of crops with allowable limits of pollutants presupposes due
consideration of the factors outlined above. The approach proposed in this article
requires soil fertility management, proper selection of crop species and cultivars,
prohibited farming in contaminated lands, and avoidance of soil exposure to
atmospheric deposition and polluted waters. These goals, in turn, may be achieved
through accurate monitoring of agricultural product quality and identification of
high-risk farming regions.
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1 -Corresponding author: Soil and Water Research Institute, Imam Khomeini Blvd., Meshkin Dasht, Karaj. Iran.

3/ Journal of land Management (Soil and Water sci.) Vol. 10 No 1, 2022

Land Assessment: The Prerequisite to Sustainable Development
N. Toomanian1 and A. Zenadini Meymand
Associate professor of Soil Science, Soil and Water Research Department, Isfahan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran. norairtoomanian@gmail.com
Assistant professor, Soil and Water Research Institute, Agricultural and Natural Resources Research and
Education Organization, AREEO, Tehran, Iran. Ali_zeinadin@yahoo.com

Abstract
With the new concepts and goals defined under global ecosystem sustainability and
the potential contributions of soil ecosystems to the sustainability of nature and
natural resources, efforts have been made to redefine the role of the science of
evaluation in achieving the goals thereby defined. Introducing the components of a
sustainable ecosystem, the present study strives to explore the functions of soil
ecosystem and to define the role of land assessment in developing a road map
toward environmental sustainability. Although the science of evaluation serves as
the foundation for decision and policy making processes, it has not yet been
properly and systematically exploited to achieve optimally integrated resource
management. Environmental assessment, no matter how it is employed, is still the
missing link in decision and policy making processes as part of sustainable resource
management. It, indeed, requires due consideration in all such processes as it plays
a pivotal role in bridging all environmental, economic, and engineering disciplines.
Land evaluation is a disciple that characterizes soil composition in terms of its
quality, degradation, flexibility, safety, health, productivity, behavior, and
efficiency and, in conjunction with an evaluation of soil ecosystem functions,
defines the roles each of the soil characteristics plays in integrated land
management.
Keywords: Land evaluation, Missing link, Sustainable soil management
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Abstract
In congruence with the idea of sustainable development, integrated soil fertility and
plant nutrition management has received global attention. The challenges facing
soil fertility and plant nutrition in Iran include low soil organic carbon and nutrient
contents, imbalanced plant nutrition, low nutrient efficiency, ineffective soil
fertility system, environmental stresses, non-efficient fertilizer application, and
inadequate knowledge transfer to users. Under these conditions, recommending
proper fertilizers will be a multi-faceted and complex task. The development of a
framework that incorporates all the factors involved into a single management
package is the prerequisite to the integrated soil fertility and plant nutrition
management as a smart system for applying an optimal assortment of chemical,
organic, and biological sources of nutrients well adapted to environmental and local
conditions and aimed at optimized exploitation of inherent soil capacities in a
cropping system while sparing negative effects on soil ecological services. The
desired integrated management system must be capable of duly accounting for all
the components including plant variety; chemical, organic, and biological
fertilizers; cropping system; climatic and soil conditions; and socio-economic
parameters. The present study introduces the following three steps to achieve an
integrated management system: 1) participation of all the stakeholders in the
design, prioritization, implementation, and monitoring processes; 2) integrated use
of chemical, organic, and bio-fertilizers in terms of amounts, timing, and method
of application well adapted to the nutritional requirements of the plant varieties
grown in the established cropping system with due consideration of environmental
stresses; and 3) dissemination of localized knowledge and know-how of the
integrated management system with the help of local extensionists and volunteer
farmers from a pilot farm for replication and achievement of the expected outcomes
in other farming sites.
Keywords: Integrated plant nutrition, Participatory approach, Soil fertility challenges
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Abstract
The present paper investigates soil valuation and explores the intricacies associated
with the development of a standard framework for a sound soil valuation system.
Drawing upon a review of studies conducted across the world, we identify the
techniques commonly used in estimating the economic value of soil that best suits
the conditions in Iran. The ‘ecosystem services’ and ‘total economic value’ (TEV)
frameworks are being currently employed for economic valuation of environmental
resources and that of soil as the main component of the environment. A variety of
methods have been developed for estimating the economic profits of ecosystem
services and the costs arising from ecosystem degradation. In most cases, base cost
estimation involves replacement cost, opportunity cost, damage cost avoid, and
replacement cost methods. Study of the implementation of these methods as well
as their associated requirements including soil nutrient content and current land use
as well as soil conservation and watershed management practices in use reveal that
the above methods can be effectively implemented because not only the required
infrastructure but also the necessary data are currently available at the state-level.
A salient feature of these methods is that they guarantee more tangible and
calculable advantages, basic significance for environmental resources, and nonrecurrent concerns about environmental commodities; care must, however, be taken
in the measurement system employed for the monetary value of resources during
environmental assessment since only investment and labor revenues are taken into
account while the revenues due to the exploitation of vital resources and services
are ignored and never ever included in the absence of a pricing policy, which
obviously causes the values of natural resources to remain unaccounted for in
economic estimations.
Key words: Soil economic value, Land use, Soil nutrients, Environment
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