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ABSTRACT 

Soil erosion and sediment yield are the most widespread causes of soil, land and environmental degradation in 

Iran. All soil erosion types are occurring widely across Iran territory due to high susceptibility of soils, poor 

vegetation, arid and semi-arid climate, severe topography and mismanagement of land, soil and vegetation. In 

this paper, while reviewing the current estimates of water, wind, gully and other forms of soil erosion, and 

sediment yield; the history of educational, executive and research activities in this field in the country are 

critically reviewed. Also, some of the laws and legal documents have been reviewed, and while several national 

committees are introduced, their important achievements are presented. Educational, executive and research 

activities in the field of soil conservation began in the late-1950s in Iran. Postgraduate education, scientific 

publications, journals and conferences have quantitatively developed very fast during the last two decades, but 

their quality and adaptation to the country needs are questionable. While trying to respond the country's needs, 

the research sectors in the field also face problems and challenges, espacially their research findings are not 

implemented. The executive sector has not been able to overcome the increasing trend of soil degradation due 

to the country size, the severity and diversity of degradation, the lack of enough budget and experienced 

technical experts across the country, and excessive reliance on structural methods of soil conservation. It seems 

that the whole organization, relations and interactions of the sectors of soil conservation and management 

system in the country are disrupted and inefficient due to various internal and external factors. To overcome 

the current unstable situation, an intellectual governance is needed in which the needs, laws and policies of soil 

conservation and management are formed by participation of stakeholders and in a multifaceted interaction of 

education, research and executive sectors. 
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های اجرايی مرتبط با فرسايش و حفاظت خاک ها، مراکز تحقيقاتی و سازمانواکاوی تاريخچه فعاليت دانشگاه

 در ايران

 *حسين اسدی
 .رانیکرج، ا ،گان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهراندانشکد خاک، یعلوم و مهندسگروه 

 (15/12/1400اریخ تصویب: ت -8/12/1400تاریخ بازنگری:  -30/10/1400)تاریخ دریافت:  

 چکيده

زیست در ایران هستند. ترین عوامل تخریب خاک، اراضی و محیطهای آبخیز گستردهدهی حوزهفرسایش خاک و رسوب 

خشک در بخش وسیعی از کشور، به همراه وضعیت بوم، در کنار شرایط اقلیمی خشک و نیمهوضعیت بسیار شکننده زیست

اسب سرزمین، موجب وقوع انواع فرسایش خاک در گستره وسیعی از کشور ایران شده است. در توپوگرافی و مدیریت نامن

دهی، فرسایش آبکندی )خندقی(، فرسایش بادی این مقاله ضمن مرور براوردهای موجود از میزان فرسایش خاک و رسوب

رسایش و حفاظت خاک در کشور های آموزشی، اجرایی و پژوهشی در زمینه فو دیگر اشکال فرسایش، تاریخچه فعالیت

ن تریهای ملی، مهممورد واکاوی قرار گرفت. همچنین، شماری از قوانین و اسناد ملی مرور شده، و ضمن معرفی برخی کمیته

های آموزشی، اجرایی و پژوهشی در زمینه حفاظت خاک در کشور از اواسط دهه دستاوردهای آنها ارائه شده است. فعالیت

ها در یکی دو دهه گذشته ر ایران آغاز گردید. تحصیالت تکمیلی، انتشارات علمی، مجالت و همایشخورشیدی د 1330

بخش نیست. مراکز تحقیقاتی ها و تطابق با نیازهای جامعه رضایتاند، اما وضعیتی کیفی آنتوسعه کمی زیادی داشته

یز های پژوهشی آنها نیافته هایی درگیر بوده ولشتالش برای پاسخگویی به نیازهای کشور با مشکالت و چا رغمیعلمرتبط 

ها از یک سو، و کمبود بودجه به گستردگی کشور، و شدت و تنوع تخریبشود. بخش اجرایی نیز باتوجهچندان اجرایی نمی

د نای از سوی دیگر، نتوانسته است روهای سازهدر برخی نقاط کشور، و تکیه بیش از حد به روش کارآمدو نیروی فنی 

ها را کنترل کند. به نظر ساختار، روابط و تناسبات سامانه حفاظت و مدیریت خاک در کشور به دالیل متعدد فزاینده تخریب

رفت از وضعیت ناپایدار فعلی، ایجاد ساختاری است که در ی شده است. راه برونناکارآمددرونی و بیرونی دچار اختالل و 

آموزش، تحقیقات و اجرا و با محور قراردادن  هیچندسوظت و مدیریت خاک در تعامل های حفاآن نیازها، قوانین و سیاست

 برداران شکل بگیرد.و مشارکت بهره

 .هادهی، همایشرسوب ،خاک بیتخراسناد و قوانین، تحصیالت تکمیلی، های کليدی: واژه
 

 مبانی و مفاهيم فرسايش خاک
ک در اثر یک فرایند جداشدن و انتقال ذرات خا ،فرسایش خاک

نیروی فرساینده است. بر مبنای نیروی فرساینده، فرسایش خاک 

و  1به انواع آبی )ناشی از نیروی بارندگی و رواناب(، بادی، شخم

-بندی میای( گروهلغزش یا حرکات دامنهای )شامل زمینتوده

های فرسایش آبی شامل ترین شکل. مهم(Rafahi, 2017) شود

و  2ای و شیاری(، آبکندی )خندقی(قههای سطحی )ورفرسایش

نیز در اراضی زراعی  4هستند. فرسایش برداشت محصول 3ایکناره

آبی اهمیت دارد و ممکن است مقدار آن در شرایطی و تحت کشت 
                                                                                                                                                                                                 

 ho.asadi@ut.ac.irنویسنده مسئول: * 

1 Tillage erosion 

2 Gully 

3 Bank (river bank) 

4 Harvest erosion 

5 Soil loss 

6 Sediment 
7 Sediment yield 

ر تای(، از انواع دیگر فرسایش بیشویژه غدهبرخی محصوالت )به

دخالت . فرسایش خاک بر مبنای عدم (Faraji et al., 2017)شود 

فرسایش طبیعی و فرسایش تشدیدی  دودستهیا دخالت انسان، به 

 .(Rafahi, 2017)شود بندی میگروه

مقدار مواد و ذرات خاکی است که در اثر  5هدررفت خاک

 صورتفرسایش از یک قطعه زمین، یک دامنه یا یک منطقه به

ذرات خاکی که توسط  .(Morgan, 2005) شودسطحی خارج می

گویند. تولید می 6یا باد در حال انتقال هستند را رسوبجریان آب 

بخشی از خاک فرسایش یافته در سطح  7دهی(رسوب )یا رسوب
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شود یا حوضه است که توسط جریان رودخانه از حوضه خارج می

نیز فرایند  یگذارریزد. رسوببه درون دریاچه یا پشت سدها می

 مقدار در واحد است. همراه باد یا آب ( رسوباتِینینشترسیب )ته

گویند. انتقال رسوب به می 1دهی ویژهدهی را رسوبسطح رسوب

اس و اسگیرد. برایندو صورت کلی بار معلق و بار بستر صورت می

د، انگیری شدهسنجی کدام یک اندازهبر مبنای اینکه در رسوب

دهی کل دهی برآوردی یک حوضه نیز ممکن است رسوبرسوب

دهی به معلق باشد. به نسبت بین رسوبدهی و یا رسوب

گویند ( میSDR) 2فرسایش/هدررفت خاک، نسبت تحویل رسوب

دهی تلفات خاک و رسوب .شودکه بر حسب درصد نیز بیان می

ویژه اغلب بر حسب واحد جرم در واحد سطح و در واحد زمان 

ترین واحدهای مورداستفاده، تن در هکتار در شود. مرسومبیان می

( y 1-t km-1( و تن در کیلومترمربع در سال )y 1-t ha-1)سال 

 . (Rafahi, 2017) هستند

مقدار معینی از  3تحمل فرسایش/هدررفت خاکحد قابل

هدررفت/فرسایش خاک است که منجر به زوال کارکردهای خاک 

تحمل فرسایش خاک، معیار . حد قابل(Li et al., 2009)شود نمی

د وخامت وضعیت فرسایش و نیز بسیار مهمی برای تشخیص ح

تحمل خاک های حفاظت خاک است. حد قابلبندی برنامهاولویت

 شود.( بیان میmm y-1و یا  y 1-t ha-1با بُعد مشابه تلفات خاک )

 وضعيت فرسايش خاک در جهان و ايران

 وضعيت فرسايش خاک در دنيا

(، نرخ فرسایش طبیعی 2017) .Nearing et alبر اساس گزارش 

خاک حدود یک تن یا کمتر از یک تن در هکتار در سال است. 

تا  8/0گیری در رسوبات )در دامنه البته، مقادیر حاصل از اندازه

تن در هکتار در سال(، چندین برابر مقادیر تعیین شده بر  9/1

تن در هکتار در سال(  4/0تا  03/0مبنای نیمرخ خاک )در دامنه 

، فرسایش خاک "4انی تخریب خاکارزیابی جه"بر مبنای  هستند.

های انسان است و درصد تخریب خاک ناشی از فعالیت 82عامل 

تأثیر قرار داده است میلیون هکتار از اراضی دنیا را تحت 1643

سازی ( با مدل2013) .Borrelli et al(. Morgan, 2005)به نقل از 

 ،فرسایش خاک در سطح جهان با هدف ارزیابی اثر تغییر کاربری

میلیارد تن در سال  35متوسط ساالنه پتانسیل فرسایش خاک را 

تن در هکتار در سال( برآورد کردند. بر  8/2)با مقدار میانگین 

اساس این مطالعه، امریکای جنوبی، آفریقا و آسیا با مقادیر متوسط 

تن در هکتار در سال، باالترین نرخ فرسایش  47/3و  51/3، 53/3

ای شمالی، اروپا و اقیانوسیه با مقادیر به طور خاک را دارند. امریک

تن در هکتار در  9/0و  92/0، 23/2توجه کمتر، به ترتیب قابل

های بعدی هستند. از سوی دیگر، اثر اجرای سال، در ردیف

دار میزان کشور، بیانگر کاهش معنی 40کشاورزی حفاظتی در 

Borrelli et al. (2013 ،)فرسایش خاک بود. بر مبنای مطالعه 

کشورهای آرژانتین، پاراگوئه، برزیل، اروگوئه، نیوزیلند، کانادا، 

ا بیش و شیلی، به ترتیب ب ونزوئالاسترالیا، ایاالت متحده، بولیوی، 

ترین درصد کاهش تلفات خاک، موفق 10درصد تا حدود  30از 

کشورها در این زمینه هستند. شدت فرسایش خاک در اراضی 

شاورزی وسیع، همانند ایاالت متحده، تحت کشت در نواحی ک

تن در هکتار در سال، و در اراضی وسیعی که طی قرن  6حدود 

 اند، به طور متوسطگذشته در شمال شرقی چین زیر کشت رفته

تر گزارش شده است تن در هکتار در سال و حتی بیش 15

(Nearing et al., 2017 بر اساس این گزارش، اجرای عملیات .)

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

تن در هکتار  1نرخ فرسایش خاک را در ایاالت متحده به حدود 

در سال یا حتی کمتر، کاهش داده است. بر اساس گزارش سازمان 

(، براوردهای تلفات ساالنه خاک بر FAO, 2019خواروبار جهانی )

تن در  50قریباً تا ت 8) های صحراییگیری در کرتمبنای اندازه

تر از مقادیر تخمینی از توجهی بیشبه طور قابل هکتار در سال(

 تن در هکتار در سال( هستند. 4تا  2ای و جهانی )های منطقهمدل

 وضعيت فرسايش خاک در ايران

 فرسايش آبی و توليد رسوب

معتقد بودند که  1350و اوایل دهه  1340دهه  اواخرکارشناسان در 

میلیون تا  600ت خاک در اثر فرسایش در کشور بین میزان هدررف

های (. نخستین نقشهBakhtar, 1973یک میلیارد تن است )به نقل از 

هایی هستند که با مقیاس فرسایش خاک برای ایران، نقشه

 تزیسمحیطفائو و برنامه  یبا همکارتوسط یونسکو  1:5000000

ه، برای ساده شد USLEبا مدل  1980در سال  سازمان ملل

( درصد 1989) Shahoeiخاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است. 

های مختلف نقشه خطر فرسایش خاک )بدون اعمال مساحت طبقه

و میزان واقعی هدررفت خاک را در محدوده  ،فاکتور پوشش گیاهی(

( متوسط هدررفت 2014) Arabkhedri(. 1ایران تعیین کرد )جدول 

های این جدول، پایین و حد باالی کالس خاک کشور را بر اساس حد

تن در هکتار در سال محاسبه کرد. بر اساس  30و بالغ بر  6به ترتیب 

میلیارد تن  2/3حد وسط هر طبقه، مقدار کل هدررفت خاک کشور 

 تن در هکتار( در سال خواهد بود.  20)معادل 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
1 Specific sediment yield 
2 Sediment delivery ratio 

3 Tolerable soil erosion/loss 
4 Global assessment of soil degradation (GLOSOD) 
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 (Shahoei, 1989فرسايش و ميزان هدررفت خاک نقشه فائو در سطح ايران )های خطر درصد مساحت کالس -1جدول 

کالس خطر فرسایش یا 
 (y 1-t ha-1هدررفت خاک )

10< 50-10 200-50 200> 
های دشت

 نمک
های تپه

 شنی
های زدگیبیرون

 سنگی
 هادریاچه

 28/0 6/0 25/2 4 12 19 3/21 5/40 خطر فرسایش خاک

 28/0 6/0 25/2 4 015/0 4 40 9/48 هدررفت واقعی 

 

دهی و فرسایش خاک بر مبنای آمار نخستین برآورد رسوب

( 1994و همکاران ) Jalalianسنجی در سطح وسیع، توسط رسوب

نشان  ،میلیون هکتار 73ه با مساحتی بالغ بر ضزیر حو 24 در

تن در هکتار در سال  48/3دهی ویژه دادند که میانگین رسوب

های عادی آب الزم با این استدالل که در سالاین محققین  است.

برای انتقال رسوب فراهم نیست، رقم مزبور را مناسب ندانسته و 

های پر آب، متوسط بر اساس آمار حداکثر رسوب در سال

میلیون تن در سال  549دهی سطح موردمطالعه را رسوب

نیبراتن در هکتار در سال( برآورد کردند.  5/7دهی ویژه )رسوب

 ،هاهضدر این حو درصد( SDR ،30با میزان فرسایش ) اساس

Arabkhedri (2005 ) .برآورد شدتن در هکتار در سال  25حدود 

جی در سنبایستگاه رسو 209دهی معلق بر اساس آمار رسوب

تن در  14/2دهی ویژه معلق کشور را رسوب 1سطح کشور، میانه

بدون احتساب بار هکتار در سال، و میزان فرسایش خاک کشور را 

تن در هکتار در  6بستر، بالغ بر یک میلیارد تن در سال )حدود 

(، میانگین 2014) Arabkhedriسال( برآورد کردند. در مطالعه 

تن در هکتار در سال بود که به مقدار  6/3دهی معلق، رسوب

 ( نزدیک است. 1994) .Jalalian et alتعدیل نشده مطالعه 

ومین برآورد میزان فرسایش در سطح بعد از نقشه فائو، د

های آبخیز کشور کشور، در قالب طرح سیمای فرسایش حوزه

(SCWMRI, 2007 با کاربرد مدل )EPM 2  )تا حدی ساده شده(

تن در هکتار  9/6انجام گرفت که در آن متوسط فرسایش خاک 

میلیارد تن برآورد شد.  13/1در سال و مقدار کل فرسایش 

Arabkhedri (2014داده )گیری و آوری شده از اندازههای جمع

دهی کشور در طرح پژوهشی تخمین فرسایش خاک و رسوب

لیم خاک در اقا یآب شیارقام فرسا قیبررسی فرسایش مجاز و تدق"

 2را به شرح جدول  "(Arabkhedri et al., 2016، )مختلف کشور

 دار کلها، مقاین داده لیوتحلهیتجزبندی کردند. ایشان با جمع

فرسایش از سطح کشور را حدود یک میلیارد تن در سال و یا به 

تن در هکتار برآورد کردند. ایشان همچنین بیان  6طور متوسط، 

صورت رسوب معلق سوم از این فرسایش، بهکنند که حدود یکمی

( سهم فرسایش 2014) Arabkhedriیابد. ها جریان میدر آبراهه

، و بقیه رسوب تولیدی را سومکا یسطحی در کل تولید رسوب ر

های عمقی نظیر سازندهای حساس به فرسایش، ناشی از فرسایش

تن  3/1دانند. هرچند میانگین فرسایش آبکندی و رانش زمین می

های فرسایش، ممکن گیری شده در کرتدر هکتار در سال اندازه

 ایهها )فرسایشاست بیانگر نرخ فرسایش و تلفات خاک در دامنه

ینه تأثیر مقادیر بیششدت تحتسطحی( باشد، اما این میانگین به

های احداث شده تن در هکتار در سال( قرار دارد که از کرت 34)

Arabkhedri (2014 )(، لذا 2اند )جدول آمدهدستها بهروی مارن

تن  05/0ها، بر میانه اعداد )مقدار به دلیل توزیع غیرنرمال داده

 Arabkhedriتاکید دارند. در مطالعه دیگری،  در هکتار در سال(

et al. (2016 برای تدقیق مقدار رسوب برآوردی، سطح کشور را )

ای و به هشت منطقه همگن تفکیک، و با مقایسه ارقام مشاهده

ضریب اصالحی، وزن کل فرسایش  آوردندستبهبرآوردی، و 

کتار تن در ه 5/5میلیون تن در سال )معادل  895خاک کشور را 

 در سال( برآورد کردند.

 
 (Arabkhedri, 2014دهی بر حسب تن در هکتار در سال )اقتباس از های تلفات خاک، فرسايش و رسوبتوصيفی داده برخی آمار -2جدول 

 &میانه بیشینه کمینه میانگین تعداد گیریروش اندازه متغیر

 05/0 0/34 0 3/1 292 کرت فرسایش تلفات خاک
 6/29 278 0 5/45 382 137سزیوم  کفرسایش خا

 1/2 9/23 4 6/3 209 سنجی رودخانهرسوب دهی معلقرسوب
 4/3 9/55 4 2/6 270 سنجی مخزن سد یا رودخانهرسوب دهی کلرسوب

 .عنوان نقطه مرکزی )متوسط کشوری( توسط محقق انتخاب شده استها، ميانه بهبه استدالل نرمال نبودن توزيع آماری داده &
 

Nikkami  وShadfar (2021با دسته )های بندی حوضه

رده هفت در هفت ناحیه؛ البرز شرقی، میانی و غربی؛ زاگرس 

 118سنجی شمالی، میانی و جنوبی، و ایران مرکزی، آمار رسوب

                                                                                                                                                                                                 
 ها، میانه به عنوان نقطه مرکزی انتخاب شد.با توجه به توزیع غیرنرمال داده 1

2 Erosion Potential Method 
 های قبلیروژههای مورد استفاده در پاز مجموعه ایستگاه 3

را مورداستفاده قرار داده، برای تعیین درصد بار بستر از  3ایستگاه

 4های بار رسوببا کمک داده بردند و در نهایت روشی تجربی بهره

خاک از مدل  شیفرسا)بار معلق و بار بستر(، برای تهیه نقشه 

 ها برای تعدیل )اصالح( براوردهای مدل استفاده شد.از این داده 4
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EPM دهی ویژه و متوسط استفاده کردند. آنها میانگین رسوب

-های رسوبهای مشرف به ایستگاهفرسایش خاک حوضه 1وزنی

تن در هکتار در سال برآورد کردند.  16و  3/3سنجی را به ترتیب 

 4/32و  9های ترین میزان فرسایش خاک با مقداربیش ترین وکم

تن در هکتار در سال، برای مناطق زاگرس میانی و جنوبی گزارش 

میلیون  125شد. در این تحقیق، با تعمیم این نتایج به سطح 

میلیارد  2هکتار دارای فرسایش آبی، میزان فرسایش آبی کشور 

 تن در سال به دست آمد.

، سازید سراسری فرسایش خاک با مدلدر جدیدترین برآور

)که بر مبنای الگوریتم  G2( با کاربرد مدل 2021) .et alمحمدی 

یافته است( در سطح کشور بر توسعه RUSLEهای مدل و ورودی

مبنای اطالعات ورودی عمدتاً دورسنجی شده، میانگین ساالنه 

 7/2تن در هکتار )معادل  5/16فرسایش خاک را برای ایران 

بر مبنای  G2لیارد تن تلفات کل ساالنه( برآورد کردند. مدل می

یافته است و در توسعه RUSLEهای مدل الگوریتم و ورودی

یاری شحقیقت مقدار تلفات خاک ناشی از فرسایش شیاری و بین

ی است که ادآورکند. الزم به یصورت ماهانه برآورد میرا به

های توجه مدللمطالعات مختلف بیانگر، بیش برآوردی قاب

 (.Asadi et al., 2017است ) USLEخانواده 

Arabkhedri (2021داده )گیری های فرسایش خاک اندازه

سنجی ، و رسوب137 میسزشده در کرت و برآورد شده با 

ها و مخازن بندهای کوچک و سدهای بزرگ ها در ایستگاهرودخانه

اند. ایشان محل را مورد بررسی و تحلیل قرار د 1000در حدود 

-دهی ویژه کل )مجموع بارهای معلق و کف( ایستگاهمیانه رسوب

اند را سنجی که اغلب در مناطق کوهستانی واقع شدههای رسوب

-های اندازهبه دادهتن در هکتار در سال بیان کردند. باتوجه 36/3

 Arabkhedriها و مطالعات منشأیابی رسوب، گیری شده در کرت

دار، سازندهای حساس، دیمزارهای شیب ( معتقد است2021)

ی کنار ای، به همراه فرسایشهای تودهفرسایش آبکندی و حرکت

 Alidoost etمثال، عنواندهی دارند. بهتری در رسوبنقش بیش

al. (2013در یکی از زیرحوضه ) های ناورود در غرب گیالن با

 هکتار، میانگین سهم منابع رسوب شامل دیواره 450مساحت 

شده، مراتع خوب و جنگل در تولید رسوب، خندق، مراتع تخریب

   درصد برآورد کردند. 5/0و  1، 5/6، 92را به ترتیب برابر 

تفاوت حدود شش برابری بین متوسط فرسایش آبی خاک 

تن در هکتار در سال( بعد از چند  30تا  5کشور )دامنه حدود 

ترین این عوامل ناشی از چند عامل مهم است. مهم ،دهه فعالیت

ی و چندوجهعنوان یک پدیده ( فرسایش خاک به1از؛ ) اندعبارت

متأثر از عوامل مختلف طبیعی و انسانی، پیچیدگی زیادی دارد، 
                                                                                                                                                                                                 

 از نسبت مساحت هر ناحیه به مساحت کل، به عنوان ضریب وزنی استفاده شد. 1

( ایران کشوری پهناور با تنوع بسیار زیاد در همه عوامل مؤثر 2)

ناسی شبر فرسایش خاک )اقلیم، توپوگرافی، پوشش گیاهی، زمین

( شبکه پایش فرسایش 3برداری( است، )یت و بهرهو خاک، مدیر

سنجی کشور از نظر کمی و کیفی متناسب با سطح خاک و رسوب

( نقش تحلیل و تصمیم 4کشور و وضعیت فرسایش خاک نیست، )

های موجود و مورداستفاده برای برآورد کارشناسی در روش

، شواهد موجود در درهرحالفرسایش خاک کشور، پررنگ است. 

گیری های اندازهها در بسیار از مناطق زاگرس و البرز، دادههعرص

های فرسایش خاک، و ماهیت احتماالتی فرسایش شده در کرت

بودن توزیع آماری(، مقادیر زیاد متوسط فرسایش  رنرمالیغخاک )

کند. نکته مهم نمی دییتأتن در هکتار در سال( را  20خاک )مثالً 

دار برآوردی نرخ فرسایش خاک، ترین مقدیگر این است که کم

تحمل فرسایش خاک در ایران برابر حد قابل 10حداقل بیش از 

به مجموعه شرایط و مطالعات جهانی است، چرا که باتوجه

(Verheijen et al., 2009متوسط نرخ خاک ،) سازی در کشور با

 تن در هکتار در سال نیست. 5/0احتمال زیاد بیش از 

نیز شامل فرسایش شخم و هدررفت  دو نوع فرسایش دیگر

دهد. در ناشی از برداشت محصول در اراضی دیم و آبی رخ می

-Seyedمطالعه موردی که در توتکابن استان گیالن انجام شد )

Olama et al., 2016 شده در جهت شیب و  جاجابه(، حجم خاک

تن در هکتار  22تا  5و  36تا  8در جهت جانبی به ترتیب بین 

( نرخ هدررفت خاک با 2021) Ravasaniبرآورد گردید. در سال 

تن در سال، و مقدار کل هدررفت  1زمینی حدود برداشت سیب

هزار تن در  137زمینی در کشور را خاک همراه برداشت سیب

زمینی در سال برآورد کرد. نرخ هدررفت خاک با برداشت سیب

و  Amirpour-Gorani et al. (2008)استان خوزستان توسط 

Faraji et al. (2017به )  تن در هکتار در  5/2و  645/0ترتیب

 .Nosrati et alسال، و در دو منطقه در استان کردستان توسط 

-تن در هکتار در هر برداشت اندازه 14/1الی  66/0( بین 2019)

( میانگین فرسایش برداشت 2017) .Faraji et alگیری شد. 

و چغندرقند لبویی را در  محصول برای سیر، چغندرقند، تربچه

تن در  9/6و  2/4، 3/2، 3/6استان خوزستان به ترتیب برابر با 

هکتار برآورد کردند. این مطالعات اندک بیانگر اهمیت زیاد 

فرسایش شخم و هدررفت ناشی از برداشت محصول در برخی از 

ویژه و به ترتیب در اراضی دیم و آبی در مقایسه با سایر شرایط به

فرسایش خاک هستند که متأسفانه چندان موردتوجه  انواع

 اند.محققین نبوده

 فرسايش خندقی )آبکندی(



  )مروری( 1401ارديبهشت  ،2، شماره 53، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 416

 ایهمورفوکلیماتیک خندق بندیطبقه و بررسی" پروژه ملی در

 تعداد انجام شد،  1394 تا 1380 هایسال فاصله که در "ایران

 یتمام در هکتار 500 ازتر بزرگ مساحت با یآبکند پهنه 174

گرفت. در این مطالعه در  قرار موردمطالعه رانیا یهاناستا

معرف )سه آبکند در هر پهنه خندقی(  آبکند 522 مجموع، تعداد

 هایپهنه مساحت مجموع. (Soufi, 2017بررسی دقیق شد )

 هکتار میلیون 4/1 بر بالغ 1394 سال تا موردمطالعه آبکندی

 متر، 517 سطمتو طول دارای ایران آبکندهای. شد گیریاندازه

 عمق و 98/2 متوسط پایین عرض متر، 23/7 متوسط باالی عرض

 واحد در شده تلف خاک حجم متوسط. هستند متر 79/2 متوسط

است  بوده متر درمترمکعب  24/21 معادل ایران آبکندهای طول

(Soufi et al., 2020) .فرسایش شدت بندیطبقه اساس بر 

. ندهست زیاد خیلی تا زیاد متراک دارای ایران آبکندی، آبکندهای

 ئیهوا هایعکس مبنای بر فارس آبکندهای عنوان نمونه، تراکمبه

 ، در محدوده توسعه آبکندها(1373 سال) 1:40000 مقیاس با

  .شد گیریاندازه کیلومترمربع در کیلومتر 57/12 تا 73/5 بین

یکی از مناطق با فرسایش آبکندی زیاد در ایران، منطقه 

 راکمت بلوچستان است. و سیستان در جنوب شرق استاندشتیاری 

در  (1:55000هوائی ) هایبر مبنای عکس این منطقه آبکندهای

 1388کیلومترمربع بوده که تا سال  در کیلومتر 14/2، 1334 سال

 در کیلومتر 72/7ایالس( به  ایماهواره )بر مبنای تصاویر

نیز گسترش  1398رسیده است و در سیالب سال  کیلومترمربع

 زیادی داشته که هنوز گزارش کمی آن منتشر نشده است. متوسط

 رد آبکندی فرسایش ناشی از خاک ساله( تلفات 15مدت )میان

 اما. برآورد شده است سال در هکتار در تن 50این منطقه حدود 

در حقیقت قسمت عمده گسترش آبکندها و در نتیجه تلفات خاک 

خداد سیالبی شدید است، و در بقیه در این بازه، مربوط به دو ر

 (. IPTCC, 2013) اندنداشتهها آبکندها رشد چندانی سال

آبکندهای ایران تر ( بیش2022) .Soufi et alبنا به گزارش 

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

در اراضی زراعی دیم و مراتع و  و اغلب متر( قرار دارند 10یک تا 

 ها،آن .اندیافتهتوسعههای با بافت لوم، لوم شن و لوم رس خاک در

ش پوش تخریبرا آبکندهای ایران  توسعهایجاد و  دالیلترین مهم

 ها و، ساخت راهکشاورزیمراتع، تبدیل اراضی مرتعی به  گیاهی

این تحقیق همچنین نشان . دانندمیآبگذرهای غیراصولی احداث 

د از آبکندهای ایران فاقد اقدامات درص 50 دهد که بیش ازمی

 هدف با نیزای اقدامات سازه اغلب هستند و اصالحیمدیریتی و 

اقدامات مدیریتی برای پیشگیری آنها . انداجرا شدهکنترل رسوب 

رعایت اصول حفاظت خاک و  دیمزارهادر  ویژهبهایجاد آبکند از 

را نی های کوهستاای و راهطراحی و ساخت آبگذرهای جاده در

 .دانندمیضروری 

 ایفرسايش توده
در ناحیه  شدنواقعالبرز و زاگرس و  کوهرشتهایران با وجود دو 

-لغزش(، خواستگاه زمینYamani et al., 2012فعال تکتونیکی )

هزار عنوان شده  32های متعددی است که تعداد آن تا بیش از 

ای سازمان هلغزشگروه مطالعه امور زمین است )به نقل از رئیس

لغزش زمین نیتربزرگ(. ها، مراتع و آبخیزداری کشورجنگل

لغزش سیمره عنوان شده است که ابعاد تاریخی جهان نیز زمین

 40کیلومتر با حجمی حدود  20کیلومتر در  15آن بیش از 

(. Yamani et al., 2012میلیارد مترمکعب برآورد شده است )

Kardan et al. (2007بر مبنای عک )28443 های هوایی تعدادس 

 کشوردر  1386را تا شهریور  شیلغز رخدادهای انواع مورد

 محور شمال دو در رخدادها فراوانی ترینبیش کردند. شناسائی

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

های گسترده در و خاکریزی هایبردارخاک .است( زاگرس محور)

سازی، تغییر کاربری و زلزله از عوامل یر جادهاقدامات عمرانی نظ

اند ای در ایران شناخته شدههای تودهمؤثر بر تشدید حرکت

(Imami et al. ،2006  به نقل ازArabkhedri ،2021نقشه .) هایی

های ایران توسط پژوهشکده حفاظت لغزشبندی زمیناز پهنه

ت معدنی شناسی و اکتشافاخاک و آبخیزداری و سازمان زمین

 تهیه شده است.

 فرسايش بادی

خشک جهان واقع شده و حدود ایران در کمربند خشک و نیمه

ا های، بیابانهای ماسهنیمی از مساحت آن را مناطق کویری، تپه

؛ (Rafahi, 2012پوشانند )یا مناطق با پوشش گیاهی ناچیز می

ای هفرسایش بادی و وقوع پدید گردوغبار یکی از پیامد نیبنابرا

 های اخیر به دالیلطبیعی همیشگی این شرایط بوده که طی دهه

 12زارهای ایران حدود متعددی تشدید شده است. مساحت ماسه

های میلیون هکتار آن را تپه 6تا  5میلیون هکتار است که  13تا 

(. Ahmadi, 1992; Rafahi, 2012دهد )شنی فعال تشکیل می

میلیون  30سرزمین، بیش از پذیری طبق نقشه پتانسیل فرسایش

 ,NCCSDSهکتار از مساحت کشور پتانسیل فرسایش بادی دارد )

2020a.) 

برآورد و مقایسه پتانسیل فرسایش بادی و گردوغبار در 

های مختلف ایران در اراضی زراعی و غیرزراعی در قالب استان

انجام شد. مقدار کل  IRIFR2و  IRIFR1های ای با مدلپروژه

میلیون تن در  304ک ناشی از فرسایش بادی معادل تلفات خا

میلیون  18میلیون هکتار )حدود  20سال از مساحتی در حدود 

ی غیرزراعی( برآورد اراضمیلیون هکتار  9/1هکتار اراضی زراعی و 
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گردید. میانگین وزنی تلفات خاک ناشی از فرسایش بادی در 

گزارش تن در هکتار در سال  15مساحت موردمطالعه حدود 

های بررسی بر مبنای محدوده استان نشان داد، استانگردید. 

خراسان جنوبی، کرمان، و سیستان و بلوچستان به ترتیب با حدود 

درصد، باالترین سهم نسبی از کل بار رسوب بادی  15و  16، 5/19

های اصفهان و خراسان رضوی نیز با سهم کشور را دارند. استان

 70بالغ بر  نی؛ بنابراه بعدی هستنددرصدی در جایگا 10حدود 

 5/14دهد و حدود درصد فرسایش بادی در این پنج استان رخ می

 Azimzadehهای سمنان و یزد است )درصد نیز مربوط به استان

and Tahmasebi-Birkani, 2022 در مقابل، مقدار کل فرسایش .)

 3/1بادی کشور با همین دو مدل توسط اختصاصی در حدود 

تن در هکتار در کل سطح  8/7رد تن و فرسایش ویژه بادی را میلیا

درصد از مساحت کشور را تحت  95اند. ایشان کشور برآورد کرده

و در نتیجه متأثر  فرا خشکخشک، خشک و شرایط اقلیمی نیمه

 ,Ekhtesasi and Jahanbakhshiدانند )از فرسایش بادی می

 ی زیادی هستند.آوردبر شیب(. این مقدارها به نظر دارای 2016

( روند گردوغبار بر مبنای 1384-1364ساله ) 21بررسی 

ایستگاه هواشناسی نشان داد، تعداد کل روزهای  112اطالعات 

روز )ایستگاه زابل، و به طور  3833روز )خلخال( تا  11غبارناک از 

متوسط معادل نیمی از سال( متغیر بوده است 

(Mohammadkhan, 2017این تحقیق .) دهد که حتی نشان می

 21مناطق شمال کشور )بابلسر، رشت، نوشهر( نیز در این دوره 

اند. مطالعات ستاد روز دارای گردوغبار بوده 30تا  14ساله حداقل 

دهد کل مساحت مناطق ملی مقابله با پدیده گردوغبار نشان می

 7/56حدود  1394تا  1390های دارای شار گردوغبار در سال

تار است و مقدار کل شار غبار در این مساحت حدود میلیون هک

های داخلی (. کانونNCCSDS, 2020aمیلیون تن برآورد شد ) 5

 23میلیون هکتار در  6/34گردوغبار در کشور با مساحت حدود 

ا هاستان کشور پراکنده هستند. مقدار غبار گسیل شده کانون

کتار( در سال تن در ه 12/0میلیون تن )معادل  2/4ساالنه حدود 

(. میزان ساالنه خسارت ناشی از پدیده NCCSDS, 2020aاست )

گردوغبار در سطح شش استان کرمانشاه، ایالم، خوزستان، 

سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان بر اساس 

میلیارد ریال )معادل حدود  77616، حدود 1397های سال قیمت

ین شش استان( برآورد شد درصد از کل تولید ناخالص ملی ا 8/2

(NCCSDS, 2020a.) 

 ساختار و پيشينه آموزشی و پژوهشی

 آموزش و پژوهش در دانشگاه

ای بسیار پیچیده بیوهیدروژئوپدومرفولوژی فرسایش خاک پدیده

زیستی، اقلیمی،  وابستههمبه)متأثر از فرایندهای متعدد و 

است که ی( ژئو مرفولوژشناسی، پدولوژی و هیدرولوژی، زمین

برداری انسان از طبیعت قرار ها و بهرهتأثیر فعالیتشدت تحتبه

اساس و در حقیقت، اصل علم فرسایش و حفاظت گیرد. براینمی

ای است. از سوی دیگر و در رشتهخاک، موضوعی چندگانه و بین

قرن حاضر، به دلیل ارتباط تنگاتنگ فرسایش و تخریب خاک با 

زیستی بشر، همچون عی و محیطاجتما-های اقتصادیچالش

امنیت غذایی، بحران آب، خشکسالی، تغییر اقلیم، سیل، و 

تدریج موردتوجه بسیاری از مراکز و گردوغبار، این موضوع به

آموزشی و مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است. اما، -های علمیرشته

های اصلی مرتبط با موضوع شامل آبخیزداری، خاکشناسی، رشته

زیست و مدیریت بیابان هستند. در رشته ، محیطوخاکآب

های خاکشناسی، فیزیک و حفاظت خاک یکی از رشته/گرایش

چهارگانه این علم است. یکی از موضوعات اصلی رشته آبخیزداری 

)گاهی با نام مرتع و آبخیزداری( نیز فرسایش، حفاظت خاک و 

(، Wang et al., 2016تولید رسوب است. البته مفهوم آبخیزداری )

 بعضاً فراتر از حفاظت خاک است که در اینجا موردبحث نیست.

های علمی دیگر، دانشگاه تهران همچون بسیاری از رشته

های مرتبط با فرسایش و نخستین دانشگاهی است که رشته

اند. دانشکده کشاورزی که در حفاظت خاک در آن دایر شده

 به وجود( 1302 سیتأسحقیقت از توسعه مدرسه عالی فالحت )

از وزارت کشاورزی  1328تشکیل، و در سال  1319آمد، در سال 

جدا و به دانشگاه تهران ملحق شد. دانشکده منابع طبیعی نیز در 

( در 1345داری )تأسیس از تغییر نام دانشکده جنگل 1351سال 

کنار دانشکده کشاورزی، در اراضی کاخ سلیمانه کرج ایجاد شد 

: گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران )برگرفته از کتابچه

(. در ایران، آموزش کالسیک 1392در پهنه تاریخ پنجاه ساله، 

خورشیدی در مدرسه عالی  1307مباحث خاکشناسی از سال 

، "تغذیه نباتات و خاک"، "شیمی فالحتی"فالحت، در سه درس 

آغاز شد. آموزش خاکشناسی در دانشکده  "فالحت عمومی"و 

شروع شد. رشته مستقل  1324دانشگاه تهران از سال  کشاورزی

در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،  1342خاکشناسی در سال 

در  1363و  1349، 1344، 1344های و به ترتیب در سال

 اندازی شد.های شیراز، تبریز، اهواز و صنعتی اصفهان راهدانشگاه

-الیب در سمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خاکشناسی به ترت

در ایران در گروه خاکشناسی  بارنیاولبرای  1369و  1345های 

دانشگاه تهران ایجاد شدند )برگرفته از کتابچه: گروه علوم و 

  (.1392مهندسی خاک دانشگاه تهران در پهنه تاریخ پنجاه ساله، 

در سال  ی دانشگاه تهرانرشته مهندسی مرتع و آبخیزدار

گروه آموزشی احیاء مناطق خشک در قالب هجری شمسی  1345
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داری، در سه بخش مرتع ی آنهاعالیتو فاندازی راه و کوهستانی

مقاطع کارشناسی ارشد  .شدساماندهی  زداییآبخیزداری و بیابان

-راه 1375و  1365های و دکتری این رشته به ترتیب در سال

عی داری/منابع طبیتشکیل دانشکده جنگلپیش از اندازی شدند. 

در دانشکده  1321رشته جنگل و مرتع از سال  (،1345)

ان المللی همزیستی با بیابمرکز تحقیقات بین .کشاورزی دایر بود

گروه مهندسی در دانشگاه تهران ایجاد شد.  1354نیز در سال 

ابتدا در دانشکده  1368مدرس در سال آبخیزداری دانشگاه تربیت

تحت  (69-70) پسسو ایجاد مدرس کشاورزی دانشگاه تربیت

 .1عنوان دانشکده منابع طبیعی به شهرستان نور منتقل گردید

توسط  1336گرگان در سال آموزشگاه عالی جنگل و مرتع 

به  1355شد. این آموزشگاه در سال  ایجادکشاورزی  وزارت

ر سال داین مدرسه عالی  مدرسه عالی منابع طبیعی تبدیل گردید.

به  ،دانشگاه مازندران رپوششیبه وزارت علوم ملحق و ز 1358

رشته جنگل و مرتع در مقطع  دانشکده منابع طبیعی تبدیل شد.

، و گرایش حفاظت خاک در مقطع 1345در سال  پلمیدفوق

دانشکده در این دانشکده دایر شدند.  1354کارشناسی از سال 

به مجتمع دانشگاهی علوم  1367منابع طبیعی گرگان در سال 

ل در ساو  شد مستقلارتقاء و گرگان طبیعی کشاورزی و منابع 

دیل تبگرگان منابع طبیعی  به دانشگاه علوم کشاورزی و 1371

 .2گردید

 نامه و رسالهپايان

ک(، ایراندا-بر مبنای جستجو در پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج

ی ها و رزومه برخهای دانشگاه تهران، وبگاه برخی دانشگاهکتابخانه

نامه عنوان پایان 1223، تعداد 1400شهریور ماه استادان در 

( در عنوان 159( و رساله دکتری )عنوان 1061کارشناسی ارشد )

دهی، زمینه فرسایش خاک )آبی و بادی(، گردوغبار، رسوب

زدایی استخراج زایی و بیابانآبخیزداری، حفاظت خاک، بیابان

ضوعات ی نیز یافت شد. موپسادکتر. تعداد یک رساله 3گردید

مرتع، جنگل، هیدرولوژی و رواناب، خشکسالی، سیل، هواشناسی، 

های زیرزمینی شوری و کیفیت خاک، آلودگی و کیفیت آب، آب

و استحصال آب در این جستجو مدنظر قرار نگرفتند. نخستین 

های انجام شده در زمینه فرسایش و حفاظت ها و رسالهنامهپایان

خیزداری دانشگاه تهران در خاک در دو رشته خاکشناسی و آب

 اند. آمده 3جدول 

 
 های انجام شده در داخل کشور در زمينه فرسايش، حفاظت خاک و آبخيزدارینامه و رسالهبرخی از نخستين پايان -3جدول 

 استاد راهنما سال دآوریپد عنوان

 - 1344 محمدعلی برنجی #"پناهگاه برای محصوالت زراعی"بادشکن 
 مهندس ناجی 1345 محمد نجمائی #ظت خاکفرسایش و حفا

 دکتر رفاهی 1351 زنوزبهرام عظیمی مطالعاتی در خصوص حفاظت خاک و آب در دیمزارهای ایران

 دکتر رفاهی 1352 حبیب ا... بیات ها در قسمتی از حوزه آبخیز سد کرجهای جلوگیری از فرسایش و بررسی حدود تأثیر این روشروش

 دکتر رفاهی 1353 محمدجعفر ملکوتی های هوائیهای شنی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از عکست تپهبررسی چگونگی حرک

 دکتر رفاهی 1355 احمد جاللیان هیدروپدولوژی بخشی از حوزه آبخیز سد شاه عباس کبیر

هش قدرت تولید و طرز استفاده از های مختلف تخریب اراضی و برآورد نقش آنها در تغییر خصوصیات خاک، کابررسی چهره

 دار در حوزه آبخیز گرگان روداراضی شیب
 دکتر رفاهی 1375 &صابر شاهویی

 دکتر مهدوی 1368 عبدالرسول تلوری کارون رودخانه از قسمتی در ای روخانه فرسایش و رود پیچان پدیده بررسی

 دکتر مهدوی 1368 خدرید عربمحمو یالبرز شمال زیهای آبخحداکثر در حوزه یهاالبیس یبررس

 دکتر احمدی 1368 علی خلدبرین ی بادی در ایرانهاماسههای گوناگون تثبیت بررسی روش

 دکتر احمدی 1382 &جمال قدوسی (زنجانرود آبخیز در: موردی مطالعه) آن خطر یبندپهنه و خندقی فرسایش مرفولوژی سازیمدل
 رساله دکتری& م شدند؛ اين دو در رشته کشاورزی عمومی انجا #

 

های مورد نامه و رساله، توزیع )درصد( پایان4در جدول 

دانشگاه نخست(  10بررسی برحسب موضوع، رشته و دانشگاه )

ها کار طورکلی، در دانشگاهمحل انجام تحقیق آمده است. به

لغزش به نسبت پژوهشی در موضوعات فرسایش آبکندی و زمین

های مبانی و فرایندهای فرسایش زمینهکم انجام شده است. در 

های تحمل فرسایش، موضوع مقیاس، روشخاک، حد قابل

                                                                                                                                                                                                 
 هادانشکده وبگاه از برگرفته 1 

 دانشگاه وبگاهاز  برگرفته 2 

بندی، کشت روی ای و مدیریتی حفاظت خاک )مثالً سکوغیرسازه

گذاری اقتصادی خسارات خطوط تراز و کشت نواری(، ارزش

سازی و فرسایش خاک، فرسایش برداشت محصول، اثر جاده

فرسایش، و میزان فرسایش در اراضی دیم کاوی بر ایجاد معدن

قی تحقی اساساً تحقیقات دانشجویی/دانشگاهی اندک هستند یا 

درصد )تعداد حدود  1/6ها، حدود انجام نشده است. از کل عنوان

 باشد. در کشور شدهدرصد کل کارهای انجام  85-90این تعداد احتماال حدود  3
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دهی و منحنی سنجه مورد( دارای موضوع برآورد رسوب 75

-درصد کل پایان 20مورد )حدود  240رسوب بودند. تعداد حدود 

سازی بودند که در ها( دارای موضوع مدل و مدلها و رسالههنام

 EPMو  USLE ،PSIAC/MPSIACهای خانواده این میان مدل

سازی مورد را به خود اختصاص دادند. مدل 16و  29، 39به ترتیب 

 16های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی نیز هرکدام به روش

با  WEPPرسایش خاک، های فرایندی فمورد بودند. از میان مدل

درصد کل  72مورد فراتر از بقیه بود. در مجموع، حدود  14

تحقیقات مرتبط با فرسایش و حفاظت خاک در ده دانشگاه ذکر 

 انجام شده است. 4شده در جدول 

 هاینامه و رسالههای مرتبط با عنوان پایاناز جمله نگرانی

دن مطالعات )تعداد توان به موردی بوها، میانجام شده در دانشگاه

مطالعات با عنوان ایران یا بخشی از ایران مثل غرب یا جنوب 

ایران، یا دشت مرکزی ایران، حدود یک درصد است(، پراکندگی 

روز نبودن برخی ی، تکراری بودن، و بههدفمندموضوعی یا عدم 

ای تهرشمطالعات بنیادی اشاره کرد. همچنین، تعداد تحقیقات بین

واقعی بسیار اندک است، هرچند که در حد مشاوره یا مشارکتی 

ا، ههای مختلف دانشگاهها، بین استادان رشتهها و رسالهنامهپایان

-ها و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی همکاریو بین استادان دانشگاه

هایی وجود دارد. گسترش سریع و بیش از حد تحصیالت تکمیلی 

های دانشی، با ظرفیتدر یک دو دهه گذشته و عدم تناسب آن 

ژه ویهای غلط وزارت علوم بهها، سیاستای و ابزاری دانشگاهبودجه

های بسیار اندک مصوب برای های ترفیع و ارتقاء، بودجهنامهآیین

توان از جمله ها، نبود ارتباط با مراکز اجرایی، را میانجام پروژه

 راکندگیدالیل احتمالی و مهم این نقاط ضعف دانست. البته، پ

)تنوع( موضوعی برای استاد دانشگاه به دلیل وظایف آموزش، تا 

 حدی الزم است.

 های مورد بررسی برحسب موضوع، رشته و دانشگاهنامه و رسالهتوزيع )بر حسب درصد( پايان -4جدول 

 درصد دانشگاه درصد رشته درصد موضوع

 4/28 تهران 3/35 آبخیزداری 9/30 فرسایش / هدررفت خاک
 5/14 مدرستربیت 0/22 خاکشناسی 0/30 دهیرسوب و رسوب

 2/7 صنعتی اصفهان 5/14 مدیریت بیابان 5/11 آبخیزداری
 5/4 شهید بهشتی 3/9 جغرافیای طبیعی 2/8 حفاظت و مهار فرسایش

 9/3 محقق اردبیلی 3/4 آبمهندسی  8/7 فرسایش بادی و گردوغبار

 4/3 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2/1 انیزاسیونمک 6/6 ییزداابانیزایی و ببیابان
 9/2 تبریز 4/3 &نامشخص 5/2 حفاظتی یورزخاک

 7/2 گیالن 9/9 &ها یا اشتباهبقیه رشته 7/1 (خندقی) آبکندی فرسایش
 5/2 شهید باهنر کرمان   0/1 لغزشزمین

 5/2 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    
 داک رشته تحصيلی برخی به طور مشخص اشتباه درج شده است و يا کشاورزی يا منابع طبيعی ذکر شدهدر سامانه ايران &

 

 
 1399تا  1351شده با موضوع فرسايش و حفاظت خاک از سال های دفاعنامه و رسالهروند زمانی تعداد پايان -1شکل 

 

های با موضوع فرسایش و نامه و رسالهوند کلی تعداد پایانر

آمده است. این  1در شکل  1399تا  1351حفاظت خاک از سال 

تابعی از توسعه تحصیالت تکمیلی در کشور و تعداد  قاعدتاً روند 

طورکلی، روند گسترش تحصیالت دانشجویان جذب شده است. به

رسد، اما در دوره منطقی به نظر می 1380تکمیلی تا اواسط دهه 

اد دانشجویان تحصیالت تکمیلی ، تعد1395تا  1385تقریباً ده ساله 

 5/2ها رشد شدیدی داشته و بین نامه و رسالهتبع آن تعداد پایانو به

مورد در سال(  90اوج تعداد کارها )حدود  اتفاقاً شود. برابر می 3تا 
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است و بعد از آن با سرعت زیادی در  1396تا  1392نیز در دامنه 

تگان تحصیالت آموخحال کاهش است، هرچند که تعداد دانش

 1399مورد(، در سال  40تکمیلی در زمینه موردبحث )حدود 

نیز بوده است. بیشینه تعداد  19زیاد متأثر از شیوع کووید  احتمالبه

های مورد بررسی، با آموخته دکتری در سال با موضوع زمینهدانش

 بوده است. 1397نفر در سال، در  20تعداد 

 ویژه قبل ازندکی نیز بهمطالعات و تحقیقات دانشگاهی ا

ا هدایر شدن مقاطع تحصیالت تکمیلی توسط استادان در دانشگاه

 عنوانانجام شده است که فرصت بررسی آن فراهم نشد. تنها به

توان به نخستین تحقیقات در زمینه مکانیسم فرسایش نمونه می

های مبارزه با آن و برآورد سرعت آستانه بادی و بررسی روش

 Nakhjavaniادی در منطقه الباجی اهواز توسط فرسایش ب

(، و مطالعات 1971) Ahmadiو  Nakhjavani(، و 1968)

Pashaei (1976 در زمینه سرعت باد، پروفیل مقدار گردوغبار )

های شنی های تثبیت زیستی تپهدر ارتفاعات مختلف و روش

 اشاره کرد. 

 اجرا و پژوهش در کشور نهيشيپساختار و 

 را و پژوهشساختار اج

های پژوهشی و مطالعه ، ضرورت و اولویتبارنینخستبرای 

حفاظت خاک در ایران، در گزارش دو نفر از کارشناسان فائو به 

 ,Sparwasser and Dayبیان شد ) 1334دولت ایران در سال 

 وخاکحفاظت آب کمیته (. اولینShahoei, 1989به نقل از  1954

پی اولین گزارش با موضوع فرسایش  در 1337 در سال، در ایران

 سازمان وخاک که توسط دوان و ریبن کارشناسانو حفاظت آب

ملل )فائو( تهیه شده بود، در سازمان  خواروبار و کشاورزی سازمان

حفاظت  شد. در ابتدا، عمده فعالیت دفتر فنی جنگلبانی تشکیل

متخصص، و  ترغیب نیروی ریزی برای، برنامهو آبخیزداری خاک

دیگر  بود. از تصمیمات اولیه فنی هایو انتشار دستورالعمل ترجمه

و  مبارزه نحوه در زمینه ها و آزمایشاتیبررسی ، انجامکمیته این

عنوان نخستین . به1در کشور بود و آبی از فرسایش بادی جلوگیری

ش آبی فرسای در زمینه مطالعه حفاظت خاک، اقدامات تحقیقاتی

های در کرت هایی، با بررسی1339و حفاظت خاک در سال 

 تحقیقاتی سد لتیان و تأسیس ایستگاه در حوزه آزمایشی

(. دفتر Rafahi, 2017بود، انجام شد ) در آبخیز سد کرج سیراچال

با هدف مبارزه با فرسایش بادی، تثبیت  1347فنی خاک در سال 

ید سدها تأسیس گردید که در های روان و افزایش عمر مفشن

                                                                                                                                                                                                 
 وبگاه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 1

 وبگاه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری2 

 وبگاه موسسه تحقیقات خاک و آب3 

به دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری تبدیل شد. در  1351سال 

 و آبخیزداری منابع طبیعیحال حاضر، معاونت آبخیزداری سازمان 

داری، متشکل از چهار دفتر مستقل کنترل سیالب و آبخوان کشور

امور مراتع، امور بیابان، و آبخیزداری و حفاظت خاک است. با 

احداث سدهای بزرگ و نمایان شدن معضل ورود رسوبات  شروع

-رسوب هماهنگی کمیته یک 1352به مخازن سدها، در شهریور 

اعضای تشکیل شد که  و آبخیزداری در دفتر حفاظت خاک سنجی

 ، سازمانهواشناسی از دفتر مذکور، سازمان نمایندگانی ، آن

وزارت نیرو و  سطحی هایآب کل زیست، ادارهحفاظت محیط

 ، کمیتهبودند. از اقدامات این  ها و مراتعتحقیقات جنگل مؤسسه

 منتهی هایدر رودخانه سنجیرسوب ایستگاه تعدادی اندازیراه

 در حوزه و ایجاد مراکز آبخیزداری ،شده ساخته سدهای به

 .2روز بود آن احداث شده سدهای

در  1346اک و آب در سال بخش تحقیقات حفاظت خ

مؤسسه خاکشناسی )تحقیقات خاک و آب فعلی( ایجاد شد و 

داش، حیدرلو، تدریج پنج ایستگاه حفاظت خاک و آب )تکمهبه

های آذربایجان شرقی کوهین، خرکه و دوتو( در دیمزارهای استان

ی تأسیس شد اریوبختچهارمحالو غربی، گیالن، کردستان، و 

(Ragahi, 2017ب .)در سال تحقیقات خاک و آب  نای مؤسسه

مطالعات  هدف با "بنگاه مستقل آبیاری"با تشکیل  1331

در  و گذاشته شداراضی آبیاری عیین قابلیت برای تخاکشناسی 

انستیتو . 3یافتبه مؤسسه خاکشناسی تغییر نام  1340سال 

 ها و مراتعجنگل تحقیقات در زمینه منظوربهجنگل و مرتع نیز 

با  ها و مراتعمؤسسه تحقیقات جنگل. دایر شد 1342سال  در

قانون ) مجلس شورای ملی وقت 1348ابالغ قانون مصوب سال 

ی (، در وزارت منابع طبیعتشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی

ایجاد شد و در کنار موضوعات مربوط به جنگل و مرتع، موضوعات 

ز جز وظایف نی های روانشنو تثبیت  ،آبخیزداری و حفاظت خاک

-، بخش تحقیقات آبخیزداری و تثبیت شن1366آن بود. در سال 

 هایهای روان به دو بخش مجزا تفکیک شد. بخش تثبیت شن

به بخش تحقیقات بیابان تغییر نام داد.  1372روان در سال 

، و و جهاد سازندگی کشاورزی هایخانهوزارت وظایف تفکیک

مرکز  منجر به تشکیل ،وخاکت آباهمیت حفاظ به تربیش توجه

با  گردید که 1372و آبخیزداری در سال  تحقیقات حفاظت خاک

ها و مراتع )بخش تحقیقات جنگل در مؤسسه بخش مربوطهادغام 

ایجاد  و مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی تحقیقات آبخیزداری(،

قالب سه در  1378شد. با ارتقای این مرکز به پژوهشکده در سال 
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، "حفاظت خاک و آبخیزداری" گروه پژوهشی مهندسی

موافقت  "رودخانه و سواحل"و  "هیدرولوژی و توسعه منابع آب"

ابالغ شد. در دهه  1380شد. اساسنامه مصوب پژوهشکده در سال 

 خشکسالی"و  "مدیریت حوزه آبخیز"خورشیدی نیز دو گروه  90

 .1ردیددر این پژوهشکده ایجاد گ "و تغییر اقلیم

های مهم کشور در زمینه ساختارهای یکی از چالش

ها سازمانی، تغییرات زیادی است که در این ساختارها و سازمان

های ( نیز یکی از بحث1400شود. در حال حاضر )سال ایجاد می

ها است. داغ در سطح کالن، ضرورت تغییر ساختار و سازمان

ارهای جدید بر هرچند تقویت برخی ساختارها و ایجاد ساخت

تواند به حفاظت و مدیریت خاک کمک حسب نیاز و ضرورت می

مشکالت ارتباط زیادی با تغییرات  حلراهرسد می به نظرنماید، اما 

و حتی در برخی موارد این  ،فیزیکی ساختارها نداشته باشد

تغییرات اثرات منفی از جمله هدررفت منابع و اختالل در 

های تحقیقاتی حفاظت خاک و نه ایستگاهعنوان نموکارکردها )به

 آب( را به دنبال داشته است.

 مؤسساتهای تحقيقاتی پروژه

 های تحقیقاتی منتشر شدهدر این بررسی، لیست مطالعات و پروژه

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، و بخش بیابان مؤسسه 

ها و مراتع از تارنمای این دو مرکز استخراج و تحقیقات جنگل

بندی و نتایج تحلیلی دسته 5ورد تحلیل قرار گرفت. در جدول م

مورد طرح تحقیقاتی دارای گزارش مصوب و منتشر شده  784از 

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری آمده است. الزم به یادآوری 

ای هها و زیرطرحاست که بر اساس لیست دریافتی، تعداد کل طرح

سته مراکز تحقیقاتی مصوب در ستاد پژوهشکده و بخش واب

های محوری ذکر باشد. عالوه بر طرحمورد می 2200ها، استان

های ملی مهم انجام شده در ، برخی طرح5شده در جدول 

 کشور، برآورد آبخیز هایحوزه در لغزهنیزمپژوهشکده، شامل؛ 

ایران، تدقیق ارقام  برای تولید رسوب نقشه و تهیه دهیرسوب

خص فرسایندگی باران در ایران، فرسایش خاک کشور، شا

، برآورد مقدار فرسایش MPSIACو  EPMهای واسنجی مدل

های پژوهشکده، باشد. ویژگی بارز طرحتحمل در کشور، میقابل

تالش برای پاسخگویی به مسائل کشور است. برخی از نقاط ضعف 

 مدتگیری طوالنیتوان عدم پایش و اندازهاین پژوهشکده را می

سازی با مقیاس ها و مدلاک، اتکا بیش از حد به روشفرسایش خ

های حفاظت خاک، کوچک، عدم توجه و بررسی میدانی روش

ها، توجه کم به تحقیقات بنیادی، مشارکت طول مدت کوتاه طرح

ها دانست. از جمله دالیل احتمالی و مهم این نقاط کم با دانشگاه

، دگی و تنوع انواعتواند کمبود بودجه و امکانات، گسترضعف؛ می

ها و مدیران عوامل و پیامدهای فرسایش خاک، تغییر زیاد برنامه

های وزرات علوم برای ترفیع و نامهباالدست، بسط قوانین و آیین

های ارزشمند که با حمایت ارتقاء پژوهشگران باشد. یکی از اقدام

پژوهشکده توسط بخش حفاظت خاک و آب مرکز تحقیقات و 

زی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی انجام آموزش کشاور

شده، ایجاد پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه در اوایل دهه 

برداری از اواسط این دهه است. معرفی این و آغاز داده 1375

در کتابی  راًیاخساله آن  25پایگاه به همراه نتایج تحقیقات 

(Arabkhedri and Noor, 2021گردآوری و منتشر شد ).ه است 

ها در تارنمای به دلیل عدم درج تاریخ شروع و اتمام طرح

پژوهشکده، ارزیابی زمانی و مدت اجرای طرح تحقیقاتی دارای 

گزارش مصوب و منتشر شده، انجام نشد. بر مبنای فایل دریافتی 

درصد  80طرح(، حدود  2200های مصوب )تعداد لیست طرح

اند. بررسی تصویب شدهها با مدت اجرای کمتر از سه سال طرح

تعداد  1389تا  1370دهد که از سال این لیست نشان می

 284های مصوب در پژوهشکده روند افزایش داشته و به رقم طرح

رین تدر سال رسیده، و بعد از آن روندی کاهشی داشته است. بیش

های پنج ساله نیز مربوط به دوره تعداد طرح مصوب در دوره

 طرح است. 696با تعداد  1385-89
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 تعداد $محل اجرا #تعداد زیر پروژه $های با موضوع محوریطرح &تعداد مرتبط تعداد کل گروه/بخش تحقیقاتی

 393 ستاد 50 های کشورسیلها و مویژگی رودخانه 9 42 خشکسالی و تغییر اقلیم

 44 فارس 43 برنامه ریزتدوین برنامه و  135 168 های آبخیزمدیریت حوزه

 40 خراسان رضوی 40 ارزیابی اثرات عملیات آبخیزداری 200 238 وخاکمهندسی حفاظت آب

 25 آذربایجان شرقی 35 اثرات پخش سیالب بر خاک 100 144 مهندسی رودخانه و سواحل

 22 آذربایجان غربی 30 های آبخیز کشوراطلس سیمای حوزه 20 191 ژی و توسعه منابع آبهیدرولو

 20 ایالم 21 بررسی مورفوکلیماتیک آبکندهای ایران 464 784 جمع کل
د، بنابراين تعداد تقريبی و از بندی موضوعی مستقيم قرار نگرفتنها موضوعات هيدرولوژی، موضوعات منابع آب، خشکسالی و غيره در دستهنامههمانند پايان &

 مورد 20های فعال با بيش از ، و استانپروژه ريز 20های با بيش از طرح$تعداد تقريبی است.  #ديدگاه نگارنده است. 
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های تحقیقاتی ثبت شده بخش بیابان فعلی )و تعداد طرح

هایی همچون حفاظت خاک و آبخیزداری، از زمان تشکیل( بخش

 مورد است که در فاصله 225ها و مراتع، جنگل مؤسسه تحقیقات

توان آغاز اساس میاند. براینانجام شده 1396تا  1347های سال

های تحقیقاتی در یک مرکز پژوهش در اجرای نخستین طرح

دانست. در این  1347زمینه فرسایش و حفاظت خاک را سال 

زمینه  سال، اجرای تعداد چهار طرح آغاز شده که سه مورد آن در

های شنی )چگونگی حرکت و مهار آن( و یک مورد در زمینه تپه

گیری رسوبات در رواناب در ایستگاه سیراچال بوده است اندازه

ن آ آبخیزداری و حفاظت خاک)تحقیقات فرسایش آبی در بخش 

نیز نه طرح مصوب شده است که عمدتاً در  1348زمان(. در سال 

های شنی بوده است. یت تپهکاری و تثبهای نهالزمینه روش

با  1384حداکثر تعداد طرح مصوب در یک سال مربوط به سال 

شود. ها روند خاصی مشاهده نمیعنوان است، در بقیه سال 20

ترین دهد که بیشساله، نشان می 5های تحلیل بر مبنای دوره

-ها و مراتع در دورهفعالیت بخش بیابان مؤسسه تحقیقات جنگل

طرح  49و  47به ترتیب با تعداد  1381-85و  1376-80های 

مصوب بوده است. بر مبنای تعداد طرح مصوب، بعد از چهار سال 

ای ساله 15(، دوره رکود تقریباً 1347-50نخست فعالیت )

شود. متوسط های این بخش دیده می( در فعالیت1365تا  1351)

 سال و حداکثر مدت اجرای یک طرح 28/3ها مدت اجرای طرح

در اجرا و یا با برنامه  ریتأخسال )مشخص نیست که به دلیل  14

ها مدت اجرای کمتر از درصد طرح 80اولیه بوده( است. حدود 

 اند.چهار سال داشته

مورد  174های بخش بیابان فعلی، تعداد از کل طرح

 هایمرتبط با فرسایش و حفاظت خاک بود )به بخش ماًیمستق

راجعه شود( و مورد تحلیل قرار گرفت. از ها منامه و رسالهپایان

های روان( های شنی )ماسهطرح دارای موضوع تپه 50این تعداد، 

مورد مرتبط با  30های منشأیابی و تثبیت آنها، و تعداد و روش

زدایی بوده است. دو طرح ملی محوری با زایی و بیابانبیابان

یر طرح، و ز 15با  "تعیین قلمرو محدوده بیابان"های عنوان

زیر طرح،  20با  "های شنزارهاها و ویژگیتعیین اشکال ناهمواری"

ها وجود دارد. تعداد هفت طرح دارای موضوع در میان کل طرح

های نفتی و دو مورد با موضوع کاربرد قیر است. نقطه قوت مالچ

توجه پژوهش در توان، تعداد قابلهای بخش بیابان را میطرح

یژه وهای تثبیت آن )بههای روان و روششن یزمینه تعیین ویژگ

-های زیستی( دانست. برخی از نقاط ضعف این بخش را میروش

گیری فرسایش بادی، عدم استفاده از توان عدم پایش و اندازه

ها، مشارکت سازی، طول مدت کوتاه طرحهای مدلظرفیت روش

های هدر ده ویژهها، توجه کم به تحقیقات بنیادی بهکم با دانشگاه

ها )تنها در دو عنوان طرح اخیر، تحقیقات اندک در زمینه بادشکن

واژه بادشکن وجود دارد(، تحقیق اندک در زمینه گردوغبار و 

های مقابله با آن دانست. از جمله دالیل احتمالی و مهم این روش

تواند کمبود بودجه، امکانات و نیرو، تداخل وظایف نقاط ضعف؛ می

 های وزرات علومنامهها، بسط قوانین و آیینرکز و سازمانبا سایر م

 برای ترفیع و ارتقاء پژوهشگران باشد.

 های اجرايیفعاليت

در زمینه مقابله با فرسایش آبی و تولید رسوب، نخستین برنامه 

در بخش از حوزه سد کرج  1339اجرایی حفاظت خاک در سال 

یراچال به اجرا هکتار در منطقه س 600در وسعتی به مساحت 

تدریج و با احداث سایر سدهای بزرگ، (. بهRafahi, 2017درآمد )

عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سدهای دز و سفیدرود نیز 

دفتر  رکلیمدNiknam (1973 )اجرایی گردید. بر اساس گزارش 

حفاظت خاک و آبخیزداری وقت از زمان تشکیل دفتر تا سال 

  100کیلومتر بانکت،  8000ی شامل ، حجم عملیات اجرای1352

 900ی، بیش از کارنهالمیلیون اصله  5/4هزار هکتار بذرپاشی، 

هزار هکتار قرق بوده  150چین، و هزار مترمکعب سدهای خشکه

های الزم ، اقدام1352است. بر اساس همین گزارش، و در سال 

میلیون هکتار آغاز  17های آبخیزداری در سطح برای تهیه طرح

گردید. همچنین، برنامه پنج ساله برای تثبیت شن با ایجاد کمربند 

های نفتی برای کیلومتر و استفاده از مالچ 2700سبز به طول 

بود. نخستین طرح جامع  شدهدهیدتدارککمک به استقرار پوشش 

تهیه و طی  1353آبخیزداری توسط کارشناسان ایرانی در سال 

وع عملیات آبخیزداری در در مجم 1357-1348دوره ده ساله 

ای از سطح آماری چکیده 6در جدول  هزار هکتار اجرا گردید. 689

 1348و اعتبارات عملیات اجرای آبخیزداری طی دوره ده ساله از 

ساله، در مساحتی  39ارائه شده است. در مجموع در دوره  1386تا 

های کشور عملیات میلیون هکتار از سطح آبخیز 21کمتر از 

)بدون تعدیل نرخ تورم( در  زداری با مبلغ کل هزینه شدهآبخی

میلیون دالر با  850میلیارد ریال )معادل حدود  5650حدود 

( اجرا شده است. افزایش ساالنه اعتبار کرد نهیهزقیمت ارز زمان 

تا  1368سال ) 19یافته اجرای عملیات آبخیزداری در تخصیص

د بوده است. دفتر درص 30( با تعدیل نرخ ارز، حدود 1386

، 1379مطالعات و ارزیابی معاونت آبخیزداری طی گزارش سال 

های یافته به طرحمجموع اعتبارات ملی و استانی تخصیص

( و اعتبارات حفظ، اصالح و 1379تا  1347آبخیزداری )از سال 

( را با تعدیل نرخ تورم ساالنه 1366تا  1358احیاء مراتع )از سال 
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هزار میلیارد ریال اعالم کرده است )به  91/7 درصد، بالغ بر 15

(. این مبلغ بر اساس نرخ ارز سال Nazari-Samani, 2001نقل از 

باشد. الزم به ذکر است که میلیون دالر می 971، معادل 1379

های اخیر و با اختصاص ویژه در سالسال گذشته و به 15در 

ی عملیات بودجه از صندوق توسعه ملی، اعتبارات ریالی اجرا

آبخیزداری در کشور رشد بسیار زیادی یافته، هرچند که بخشی 

از آن نیز به دلیل تورم باال و جهش نرخ ارز در این دوره، تعدیل 

شود. بر اساس گزارش معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان می

حدود  1399ها، مراتع و آبخیزداری، تا پایان سال سازمان جنگل

ار مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری و حدود میلیون هکت 35

های بحرانی میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در حوزه 31

 خیز به اجرا درآمده است.فرسایش و تولید رسوب و سیل
 

 *1386تا  1344ای از سطح اجرايی عمليات آبخيزداری و بودجه صرف شده در دوره چکيده -6جدول 

 ع سطح اجرایی )هزار هکتار(مجمو طول دوره )سال( دوره
سطح اجرا شده در سال )هزار 

 هکتار(

مجموع اعتبارات دوره )میلیارد 

 ریال(

)میلیون  &مجموع اعتبارات

 دالر(

 30 24/2 69 689 10 1357تا  1348

 10 85/4 106 1056 10 1367تا  1358

 114 397 731 7314 10 1377تا  1368

 598 5244 1298 11682 9 1386تا  1378
 ( استخراج شد.1388های اوليه جدول از برنامه راهبردی حفاظت خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری )داده* 

های انجام شده به قيمت روز اين ستون بر اساس اعتبارات ريالی و نرخ ارز ساالنه در هر دوره محاسبه شده است. در بررسی حاضر، برای سهولت برآورد هزينه& 

 ها برآورد گرديد.در هر زمانی، معادل دالری هزينه

 

ژه ویها و بهتوجه این است که در اغلب طرحنکته مهم و قابل

های آخر، عملیات آبخیزداری عمدتًا مبتنی بر کارهای در دهه

ای و با هدف کنترل رسوب بوده و در حقیقت در هر حوزه سازه

ت اجرایی بعضاً در کمتر از یک درصد مساحت آن آبخیز، عملیا

دیگر، بودجه بسیار اندک )در مقایسه با  شود. نکته مهماجرا می

سازی( مثال سدسازی یا راهعنوانسایر کارهای عمرانی به

یافته به عملیات آبخیزداری در این کشور پهناور و دارای اختصاص

-، به نظر میمعضالت متنوع فرسایش خاک است. از سوی دیگر

رسد نیروی کارشناسی دفاتر حفاظت خاک و آبخیزداری در سطح 

های اندک و سطح عملیات کشور حتی متناسب با این بودجه

اجرایی نیست یا نگرش و سازوکار فنی و اجرایی آبخیزداری در 

-Nazariکشور چندان درست نیست. در مواردی )از جمله، 

Samani, 2001)، های ی و عملکرد طرحنتایج ارزیابی کارای

های آبخیزداری از نظر دهد که وضعیت طرحآبخیزداری نشان می

 مطالعاتی، اجرایی و مراحل بعد از اجرا ضعیف است. 

های بسیار مهم دفتر حفاظت خاک و از جمله اقدام

های های اخیر، ایجاد شبکه پایش با عنوان حوزهآبخیزداری در ده

طرح اولیه آن از اواخر سال معرف و نمایشی )زوجی( بود که 

ی آغاز شد. جهاد سازندگدر معاونت آبخیزداری وزارت  1373

این آبخیزها پایش متغیرهای هیدرولوژیکی و  اهداف اولیه

. فرایند بود حفاظت خاکهای ارزیابی پروژهفرسایش خاک، و 

احداث و تکمیل این شبکه پایش کمی طوالنی شد، اما در نهایت 

تیپ رویشگاهی و  هفتاقلیم اصلی و  ششاستان که  12در 

پروژه  12در مجموع ، کنندمی کاربری اراضی کشور را نمایندگی

 ,Parvizi, and Arabkhedriاندازی شد )حوزه معرف و زوجی راه

و  1395های (. دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری در سال2021

اندیشی( برای بررسی و دو نشست تخصصی )جلسه هم 1398

-های فرسایش و رسوب پروژه حوزهی وضعیت و آمار ایستگاهارزیاب

ایستگاه آموزشی های معرف و زوجی برگزار کرد. احداث 

در  1399در سال  گیری و پایش فرسایش بادیتحقیقاتی اندازه

میبد یزد با همکاری محققان دانشگاه یزد، اقدام مهم دیگری در 

 زمینه پایش فرسایش است.

به بعد اقدامات  1338ز سال در زمینه تثبیت شن ا

شد آمیزی توسط سازمان جنگلبانی ایران انجام میموفقیت

(Niknam, 1973که اغلب با استفاده از موانع تخته )هایای، ساقه 

 200(. با تصویب اعتبار Rouhipour, 1994پده و گز بود )

نخستین طرح تثبیت شن در منطقه  1344ی در سال الیهزارر

(. Niknam, 1973ار )استان خراسان( آغاز گردید )آباد سبزوحارث

برنامه تثبیت  1346آمده، از سال دستسپس بر مبنای نتایج به

های کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، و شن در استان

، کاشت 1352مرکزی )آن زمان( اجرا شد که پیامد آن تا سال 

ار هکتار، هز 200میلیون اصله نهال و بذرپاشی در  122بیش از 

های روان های فعال شنمیلیون هکتار محدوده 3/2و قرق بیش از 

اقداماتی برای  1347تا  1344(. از سال Niknam, 1973بود )

مقابله با فرسایش بادی در منطقه الباجی اهواز با همکاری 

های اجرایی، توسط فیروز نخجوانی و زیر نظر پرفسور دوو سازمان

تا  1347(. همچنین در دوره Nakhjavani, 1968انجام گرفت )

ای هوسیعی از شن نسبتاًهای نفتی نیز سطوح ، دفتر مالچ1350
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(. Rouhipour, 1994روان استان خوزستان را تثبیت کرد )

 های روانعملیات اجرایی مبارزه با فرسایش بادی و تثبیت شن

در اهواز آغاز شد، به حدود  1338هکتار در سال  18که از سطح 

منطقه مختلف در سال  150استان و در  13میلیون هکتار در  2

(. در برنامه اول توسعه اقتصادی Ahmadi, 1992رسید ) 1367

 34های روان حدود یافته برای تثبیت شنکشور بودجه اختصاص

 (. بر اساس گزارشAhmadi, 1992میلیارد ریال بود )به نقل از 

در  ، تاکنون1ی کشورها، مراتع و آبخیزدارئیس سازمان جنگلر

 زداییمیلیون هکتار از اراضی کشور، عملیات بیابان 5/7 حدود

هزار هکتار  300میلیون و  2حدود شامل گرفته که صورت

، حدود یهزار هکتار بذرپاش 700میلیون و  4کاری، حدود نهال

هزار هکتار مدیریت  460میلیون هکتار مالچ پاشی و حدود  300

 .ها بوده استرواناب

 مجالت و مقاالت منتشرشده

سردبیر نخستین مجله کشاورزی با  وبانی  نفیسی سعید

فالحت و تجارت و "وزارت  در «تجارت و فالحت مجلة» عنوان

 در 1297 فروردین اول آن، شمارة نخستین که بود، "فواید عامه

روز  15هر  1300صفحه منتشر شد و به طور مرتب تا سال  16

 مصطفی تجارت، و فالحت مجلة یلیتعط یپ در یکبار منتشر شد.

-فالحت مجلة» عنوان با ایماهنامه 1301 سال در بیات،قلی

در سال  کهتقی بهرامی دکتر . را منتشر کرد «رهنمای دهقان

و  مؤسس، به ریاست دانشکدة کشاورزی کرج برگزیده شد 1320

بوده، که اولی « وخاکآب»و « فالحت»مدیر دو مجله با عناوین 

است  منتشر کرده 1321و دومی را در سال  1312در سال  را

(Bahrami, 1951 .) 15در « وخاکآب»نخستین شماره مجله 

 کریم وتقی بهرامی مقاالتی از صفحه با  24در  1321اردیبهشت 

 .منتشر شدساعی 

توان به تاريخچه مجله علوم کشاورزی ايران را می

مجله " ( با نام1330 تا 1311دوره اول )پنج دوره تقسيم کرد. 
نشریه " ( با نام1348تا  1330، دوره دوم )"مدرسه عالی فالحت
نشریه ( با عنوان 1356تا  1348، دوره سوم )"دانشکده کشاورزی

( 1387تا  1356، دوره چهارم )دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

 1387، دوره پنجم )"مجله علوم کشاورزی ایران" با عنوان

 مجلهیکی از آنها  هفت مجله تخصصی است کهتاکنون( شامل 
یران ا طبیعی منابع سابقه مجلهاست.  "وخاک ایرانتحقیقات آب"

 نشریه با نامرسد که می 1340 از قبل هاینیز به سال

رشته که بعد به 1348 هایسال از. شدشناسی منتشر میچوب
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 ردای جنگلداری دانشکده چهارچوب در طبیعی منابع مختلف های

 جنگل، مختلف هایرشته در و شد ترکامل نشریه گردید، این

ان ایر طبیعی منابع کند. مجلهمی چاپ مقاله شناسیچوب مرتع،

-فرآورده و جنگل» هاینام با مجله چهار به( 1388) 62 دوره از

 زیستمحیط» و «آبخیزداری و مرتع» ،«شیالت» ،«چوب های

 شد. تفکیک «طبیعی

ی مجوز و رتبه علمی از وزارت علوم تعداد کل مجالت دارا

مجله با زبان انگلیسی یا  220مورد است که از این تعداد،  1296

. تعداد 2شودمجله به زبان فارسی منتشر می 1076المللی و بین

درصد  14مورد ) 180مجالت کشاورزی و منابع طبیعی حدود 

کل مجالت( است. از کل مجموعه مجالت کشاورزی و منابع 

وخاک، آبخیزداری، مورد با موضوع و عنوان آب 39، تعداد طبیعی

-زیست و مرتع هستند. از کل مجالت در همه رشتهبیابان، محیط

-مورد علمی 4پژوهشی و -مورد علمی 54مورد ) 58ها، تعداد 

، زیستوخاک، آبخیزداری، بیابان، محیطترویجی( مرتبط با آب

ران و مهندسی آب مرتع، جغرافیای طبیعی، آمایش سرزمین، عم

مورد به زبان فارسی  49هستند که نه مورد به زبان انگلیسی و 

شوند. تعداد مجالت تقریباً اختصاصی با موضوعات منتشر می

مورد است.  13حفاظت خاک و آب، آبخیزداری، و بیابان حدود 

مورد از مجالت مرتبط با فرسایش و حفاظت خاک توسط  7تعداد 

-صورت مستقل توسط انجمنمورد به 14اد دانشگاه تهران، و تعد

های علمی )از جمله انجمن آبخیزداری و انجمن علوم خاک ایران( 

شود. مؤسسه تحقیقات ها منتشر میو یا با مشارکت این انجمن

ها و مراتع، پژوهشکده خاک و آب، مؤسسه تحقیقات جنگل

حفاظت خاک و آبخیزداری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

نابع طبیعی فارس نیز مجالت تخصصی مستقل یا با مشارکت و م

کنند. بر اساس پایگاه مرکز اطالعات علمی ها منتشر میانجمن

مجله در گروه کشاورزی و منابع طبیعی  174جهاد دانشگاهی، 

شود. بر مبنای جستجو سریع در پایگاه مرکز اطالعات منتشر می

یع مقاالت یافت شده (، تعداد و توزSIDعلمی جهاد دانشگاهی )

در زمینه فرسایش خاک، تولید رسوب، آبخیزداری و مدیریت 

 است. 7بیابان به شرح جدول 

 هاها و همايشکنگره

 آبخیزداری مهندسی و علوم ملی کنگره علوم خاک ایران و همایش

های ملی مرتبط با موضوع هستند. کنگره ترین کنفرانسایران مهم

بار برگزار شده است.  17ه بوده و تاکنون علوم خاک ایران دو ساالن

هران در دانشگاه تبه ترتیب کنگره علوم خاک ایران  و دومین اولین

 ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریگذاری و برنامهر سیاستوبگاه دفت2 
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 .برگزار گردید 1354 در دانشگاه شیراز در سال، و 1351 در سال

 1371شهریور سال  15-18بعد از انقالب، سومین کنگره در 

بار ر دو سال یکصورت مرتب هبرگزار گردید و پس از آن تقریباً به

رسیده است. در  1400برگزار شده تا به کنگره هفدهم در سال 

های علوم خاک ایران، موضوعات و مباحث فرسایش و کنگره

ها اصلی عنوان یکی از محور/نشستحفاظت خاک همواره به

های پنجم و نهم موردتوجه بوده است. عالوه بر این، شعار کنگره

 "خاک فرسایش رویکرد وخاک باآب ابعمن از بهینه وریبهره"نیز 

بود. شعار هفت گنکره نیز موضوعاتی چون توسعه پایداری، 

مدیریت پایدار، امنیت بوده است. در هفده کنگره علوم خاک ایران 

 900مقاله ارائه شده است که حدود  9000در مجموع بالغ بر 

مورد آن مرتبط با فرسایش، حفاظت و مدیریت خاک بوده است. 

های علوم خاک ایران تا کنگره پانزدهم ریخچه و تحلیل کنگرهتا

( منتشر شده 2018) .Esfandiarpour-Borujeni et alتوسط 

ای در دسترس ایشان است، که البته از دو کنگره نخست داده

نبوده است. در این تحلیل، توجه اندک به چگونگی مدیریت و 

از جمله نقاط های علوم خاک ایران حکمرانی خاک در کنگره

 ضعف بیان شده است.
 

 های مختلف فرسايش و حفاظت خاکتعداد و توزيع )درصد( مقاالت در زمينه -7جدول 

عبارت 

 جستجو

 فرسایش و

 هدررفت خاک

پذیری فرسایش

 خاک

فرسایندگی 

 باران

رسوب معلق و 

 دهیرسوب

گردوغبار و 

 ریزگرد
 آبخیزداری

فرسایش 

 آبکندی 

حفاظت 

 خاک

ی زایبیابان

 زداییبیابان
 جمع

 1179 180 77 76 91 191 120 34 70 340 تعداد

 100 15 7 6 8 16 10 3 6 29 درصد

 

 آبخیزداری و خاک حفاظت مسائل بررسی کنفرانس اولین

 1352شهریور  9-3با حمایت دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری در 

در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این 

مقاله ارائه که تمرکز اصلی آنها بر حفاظت  19نفرانس، تعداد ک

ویژه در حوزه آبخیز سدهای بزرگ است. سه خاک و آبخیزداری به

ت های روان، و تثبیمقاله نیز مرتبط با بیابان لوت، پویایی شن

توجه دیگر در های گوناگون است. نکته قابلهای روان با روششن

ها است. مجموعه ه اقتصادی طرحاغلب مقاالت، توجه به جنب

توسط دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری  کنفرانسمقاالت اولین 

به چاپ رسیده است. پانزدهمین همایش ملی علوم  1354در سال 

در دانشگاه علوم  1399 ماهآبانو مهندسی آبخیزداری ایران در 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد. بر اساس اطالعات 

در مجموع بالغ بر ، ز چهارمین تا پانزدهمین همایشموجود ا

ن ها در ایمقاله ارائه شده است که پرکاربردترین کلید واژه 2700

ها شامل خشکسالی، سیل، پخش سیالب، تغییر اقلیم، همایش

باشند. گزارش و تحلیل لغزش میرسوب، آبخیزداری، زمین

هاردهم، های علوم و مهندسی آبخیزداری تا همایش چهمایش

( منتشر شده است، که 2020) Kalehhoueiو   Hazbaviتوسط 

ای در دسترس ایشان نبوده است. از سه کنفرانس نخست داده

دو  زمانهمهمچنین آمار تعداد مقاالت نیز به دلیل برگزاری 

 ها دارای اختالفاتی است.همایش با سایر کنفرانس

یب در تعداد چهار همایش ملی فرسایش و رسوب به ترت

 173، 40، 31با تعداد  1389و  1384، 1379، 1374های سال

نور، دانشگاه لرستان، -مدرسمقاله در دانشگاه تربیت 97و 

-مدرسپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، و دانشگاه تربیت

نور برگزار شده است. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از 

عنوان حفاظت خاک و تاکنون چهار کنفرانس ملی با  1394سال 

مقاله  411آبخیزداری برگزار کرده است که در مجموع بیش از 

 در آنها ارائه شده است.

بررسی "سمیناری با عنوان  1371اردیبهشت  30تا  27در 

توسط مرکز تحقیقات  "مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران

دید. رمناطق کویری و بیابانی ایران دانشگاه تهران در یزد برگزار گ

 50مقاله ارائه شد که اغلب آنها )بیش از  67در این سمینار، 

ی هامقاله( توسط استادان و محققان برجسته کشور با تخصص

وخاک، هواشناسی و گوناگون فرسایش و مدیریت بیابان، آب

شناسی، آموزش و شناسی، گیاههیدرولوژی، جغرافیا و زمین

ئه گردید. این سمینار در ترویج، اقتصادی و اجتماعی تهیه و ارا

های ملی در زمینه فرسایش بادی نظیرترین همایشنوع خود از کم

و مسائل بیابان در ایران است که در آن برای نخستین )و شاید 

آخرین بار(، ابعاد مختلف یک موضوع توسط دانشمندان تراز اول 

 گیرد. کشور مورد واکاوی قرار می

، فنون و توسعه پایدار( در اولین همایش ملی بیابان )علوم

مقاله توسط مرکز تحقیقات  498با ارائه  1391خرداد  27تاریخ 

المللی بیابان دانشگاه تهران برگزار شد. دومین همایش نیز با بین

رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری با همکاری همین مرکز 

مقاله  389و با ارائه  1393آبان  20توسط دانشگاه سمنان در 

فرسایش "زار گردید. تعداد چهار همایش ملی نیز با عنوان برگ

، 1384های به ترتیب در سال "ر( های گردوغبابادی )و طوفان

مقاله در  96و  130، 168، 75و با تعداد  1396و  1392، 1389

انجمن مدیریت کنترل مناطق یزد با مشارکت دانشگاه یزد و 
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ی المللو همایش بینبرگزار شده است. همچنین د بیابانی ایران

 1394های مقاله در سال 180و  140گردوغبار به ترتیب با تعداد 

های شهید چمران اهواز و ایالم برگزار شده در دانشگاه 1397و 

 است.

تعداد نه همایش ملی )کنفرانس سراسری یا کنفرانس 

از سال  "وخاکآبخیزداری و مدیریت منابع آب"ی( پژوهشیعلم

انجمن مهندسی صورت دوساالنه( توسط به) 1398تا  1382

در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده  آبیاری و آب ایران

صیانت از منابع طبیعی و "است. پنج همایش با عنوان 

 1400و  1399، 1398، 1394، -های نیز در سال "زیستمحیط

توسط دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید که همایش چهارم و 

المللی تدارک دیده شد. در این پنج همایش صورت بینهپنجم ب

 مدیریت" ملی مقاله ارائه شد. همایش 900نیز در مجموع بیش از 

نیز توسط دانشگاه شهید باهنر  "زیستمحیط و خاک منابع پایدار

، 1393های مقاله در سال 731کرمان در سه دوره در مجموع با 

ود. المللی بصورت بینبهبرگزار شد که سومین آن  1397و  1395

-امانهس"المللی نیز با عنوان همچنین تعداد نه همایش ملی یا بین

برگزار شده و دهمین آن  1391از سال  "های سطوح آبگیر باران

برگزار گردید. درصدی از مقاالت این سه  1400 آذرماهنیز در 

گروه همایش نیز در زمینه فرسایش، حفاظت خاک، تولید رسوب 

 یزداری بوده است.و آبخ

های دو دهه اخیر اغلب مقاالت دانشجویی و در گردهمایی

د دهها نشان میها و همایش. بررسی کیفی کنگرهاندبودهموردی 

های کلیدی سفارشی، که بدون سخنرانان مدعو یا سخنرانی

 کارکرد علمی و واقعی این رویدادها بسیار ضعیف شده است.

 سنادهای ملی، قوانين و اکميته

-تخصصی فرسایش و رسوب به توصیه کمیته ملی آب کمیته

شناسی کمیسیون ملی یونسکو و بر مبنای فاز چهارم و پنجم 

در معاونت  1374 المللی هیدرولوژی در سالبرنامه بین

آبخیزداری وقت آغاز به فعالیت نمود. این کمیته تالش نمود با 

ساله، بخشی از نیازهای های دو هایی در قالب برنامهانجام فعالیت

علمی و اجرایی کشور را برطرف نماید. برگزاری سمینارهای ملی، 

ای، و چاپ چند کتاب از جمله های آموزشی ملی و منطقهکارگاه

ه یا ترجم فیتألهای های این کمیته است. از جمله کتابفعالیت

توان به فرهنگ تخصصی شده توسط اعضای این کمیته، می

ب، حفاظت خاک و آب در آبخیزهای جنگلی، و فرسایش و رسو

 های سنتی حفاظت خاک و آب در ایران اشاره کرد. روش

کارگروه فرسایش خاک ستاد توسعه فناوری آب، 

زیست، معاونت علمی و فناوری خشکسالی، فرسایش و محیط

و در پی تشکیل این ستاد ایجاد  1389در سال  جمهوراستیر

آوری و تدوین تجربیات ارگروه جمعاین ک تیمأمورشد. نخستین 

گذشته و تدوین سند راهبردی بخش فرسایش و حفاظت خاک 

 بود. این سند بعد از تدوین در قالب گزارش نهایی طرحی )تدوین

 کنترل و بادی و آبی فرسایش برابر در خاک حفاظت راهبردهای

رسوب( که به این منظور در پژوهشکده حفاظت خاک و 

ق ها تلفیشد، در ستاد با سندهای سایر کارگروهآبخیزداری انجام 

و بعد از چندین بار ویرایش، با عنوان نهایی سند راهبردی توسعه 

در  "ستیزطیمحآب، خشکسالی، فرسایش و "های فناوری

ی انقالب فرهنگی و عالیشورابرای ارائه به  1395شهریور سال 

ی ی توسط اعضااروزهکتصویب در آن شورا، در نشستی ی

های مختلف ستاد نهایی شد. هرچند که سرنوشت نهایی کارگروه

و قانونی این سند همچنان نامشخص است، اما محتوی آن به دلیل 

دارای اهمیت است. در این سند نهایی،  ،کار کارشناسی گسترده

اقدام اجرایی در قالب هفت راهبرد ذیل عنوان  47تعداد 

 "رسوب و فرسایش کنترل خاک، حفاظت اختصاصی راهبردهای

 (. 8پیشنهاد گردید )جدول 

کارگروه فرسایش خاک، عالوه  ذکرقابلهای از جمله فعالیت

ویژه در زمینه بر اجرا و نظارت بر اجرای تعدادی طرح پژوهشی به

های مهار فرسایش، پیگیری تدوین دو پروپوزال کالن ملی فناوری

مل تحقابل سازی بومی فرسایش خاک و تعیین حدبا موضوع مدل

فرسایش خاک، و برگزاری دو نشست تخصصی در این دو زمینه 

( بود. دو پروپوزال مزبور بعد از 1396و  1395های )در سال

تا  1396های فراوان در طی چند سال گذشته )بررسی و بازبینی

(، تلفیق و در قالب یک طرح کالن ملی فناوری با عنوان 1399

 تحمل فرسایشاندارهای حد قابلتوسعه مدل بومی و تدوین است"

مراحل نهایی تصویب را گذرانده و منتظر  "آبی خاک در ایران

 باشد.تأمین اعتبار و ابالغ برای اجرا می
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زيست نويس سند ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسايش و محيطراهبردهای اختصاصی حفاظت خاک، کنترل فرسايش و رسوب در پيش -8جدول 

 ("1395، ستيزطيمحآب، خشکسالی، فرسايش و "های از سند راهبردی توسعه فناوری )اقتباس

 تعداد اقدام )راهکار( راهبردها

 9 ی در پیشگیری و مهار فرسایشمهندس ستیزهای مدیریتی، زیستی و توسعه فناوری

 9 های آموزش و ترویج مدیریت و حفاظت خاک و آبخیزداریتوسعه فناوری

 4 در مدیریت و حفاظت خاک و آب  نفعانیذرهای ارتقای مشارکت تبیین سازوکا

 11 وخاک و کنترل رسوببرای حفاظت آب انیبندانشهای ارتقای توانمندی

 3 توسعه و تعالی الگوهای سازمانی و حقوقی حفاظت خاک و اراضی کشور 

 4 فاظت و پایداری منابع خاکهای توسعه متناسب با حتبیین معیارها و استانداردهای سازگاری برنامه

 7 زایی و ریزگردهاهای مقابله با بیابانتوسعه فناوری

 

در راستای اجرای قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به 

یل نامه تشکزایی ملل متحد، آیینکنوانسیون مقابله با بیابان

در هیئت دولت  24/05/1389در  "زداییکارگروه ملی بیابان"

نامه، ریاست کارگروه را وزیر د. بر اساس این آیینتصویب گردی

عضو کابینه )یا  15جهاد کشاورزی بر عهده دارد و بیش از 

نمایندگان ایشان( نیز در آن حضور دارند. ستاد ملی مقابله با 

زیست نیز در راستای پدیده گردوغبار در سازمان حفاظت محیط

له با پدیده آمادگی مقاب"نامه اجرایی اجرای بند یک آیین

به تصویب هیئت وزیران رسید، با  23/4/1395که در  "گردوغبار

 11زیست و با عضویت مسئولیت رئیس سازمان حفاظت محیط

 18عضو کابینه یا نمایندگان آنها تشکیل گردید. بر اساس ماده 

زیست موظف گردید، گزارش نامه، سازمان حفاظت محیطآیین

به هیئت دولت ارائه نماید.  باراجرای آن را هر شش ماه یک

ی نبود. در تارنمای این دسترسقابلها اطالعاتی از این گزارش

زیست، چهار ستاد، ذیل تارنمای اصلی سازمان حفاظت محیط

میلیارد تومان برای  271نامه با اعتبار فعالیت )مبادله موافقت

 هااجرای سه عنوان طرح، پیگیری اجرای اقدامات توسط دستگاه

هزار هکتار با هزینه  80ی مقابله با پدیده گردوغبار در سطح برا

اندازی سیستم پایش گردوغبار با همکاری میلیارد تومان، راه 300

جلسه در قالب کمیته تخصصی برای  10کشور ژاپن، برگزاری 

عنوان اهم اقدامات انجام شده توسط ی(، بهابیمنشأتدوین طرح 

ی دستورالعمل فنی ارزیاب"دوین تهیه و تاین ستاد ذکر شده است. 

-نندهکدر کارگروه تثبیت "چ( )مال خاک یهاکنندهتیکارایی تثب

 وبودجهبرنامههای خاک ستاد و انتشار و ابالغ آن توسط سازمان 

ی گردوغبار ابیمنشأ(، و انتشار گزارش IRIPBO, 2019کشور )

های ستاد ملی ( از جمله فعالیتNCCSDS, 2020داخل کشور )

 ابله با پدیده گردوغبار هستند.مق

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 

قانون حفظ (، مجلس شورای اسالمی 5/7/1371)مصوب  کشور

(، 1385با اصالحات  1374مصوب )ها کاربری اراضی زراعی و باغ

بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب وری قانون بهره

نامه تشکیل کارگروه می(، آیینمجلس شورای اسال 23/04/1389

نامه اجرایی آمادگی مقابله با (، آیین1389زدایی )ملی بیابان

(، و قانون حفاظت خاک )مصوب 1395پدیده گردوغبار )

مجلس شورای اسالمی( از جمله قوانین مهمی  04/03/1398

گیرند. در کنار این هستند که موضوع حفاظت خاک را در بر می

ملی بسیار مهمی نیز وجود دارند که در بندهایی به قوانین، اسناد 

اند و یا دستیابی طور مستقیم به موضوع حفاظت خاک پرداخته

از جمله  .وخاک استبه اهداف آن مستلزم حفاظت از منابع آب

های انداز بخش کشاورزی سیاست( چشم1توان به؛ )این اسناد می

یابی به کشاورزی آن، دست 7که در بند  1404کلی نظام در افق 

( نقشه 2های آبخیز آمده است، )پایدار با مدیریت جامع حوضه

آن، ارتقاء و توسعه  5جامع علمی کشاورزی که هدف کالن 

های آبخیز و های علمی و فنی مدیریت جامع حوزهروش

های اقتصاد سیاست 7( بند 3برداری پایدار منابع است، )بهره

غذایی و نیل به خودکفایی در مقاومتی مبنی بر تأمین امنیت 

محصوالت اساسی که مستلزم حفاظت از کمیت و کیفیت منابع 

احکام برنامه توسعه ششم که  45و  41( مواد 4خاک است، و )

وخاک، توسعه وری آبشامل مواردی همچون ارتقاء بهره

ای و وخاک )سازهکشاورزی حفاظتی، و اجرای عملیات آب

 رد.ای( است، اشاره کغیرسازه

بنابراین در کنار و در حمایت از بخش اجرایی حفاظت و 

مدیریت خاک و اراضی )دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری، دفتر 

ا، هداری و دفتر امور بیابان سازمان جنگلکنترل سیالب و آبخوان

وخاک، سازمان مراتع و آبخیزداری، دفتر امور خاک معاونت آب

باالدستی، و کمیته و ستادهای  امور اراضی کشور(، قوانین و اسناد

ملی مهمی برای حفاظت از خاک و اراضی کشور وجود دارد. نقد 

زوکار بینی ساو پیش نییتباصلی وارد به اسناد باالدستی، عدم 

اجرایی دستیابی به اهداف این اسناد است که در اغلب موارد نیز 

 بخش اعظم اهداف نیز محقق نشده یا در افق زمانی مدنظر قابل

دستیابی نیست. برخی از قوانین موجود نیز دارای نقاط ضعفی 

هستند که ناشی از عدم درک دقیق کارشناسی از موضوع، و یا 
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بعضاً تناقض ذاتی با روح قانون هستند که به دو مثال در ادامه 

 شود.اشاره می

وری بخش کشاورزی قانون بهره 11مثال نخست، در ماده 

 پنجم، سالهپنجشد طی برنامه  و منابع طبیعی، دولت مکلف

فرسایش خاک کشور را به یک تن در متوسط کاهش ساالنه "

 "میزان فرسایش اراضی را حداقل به سه تن در هکتار"و  "هکتار

ت هایی اسبرساند. این ماده قانونی به طور مشخص یکی از نمونه

گیری بر مبنای اطالعات و مبانی کارشناسی غلط که بیانگر تصمیم

عنوان هدف کمی کاهش فرسایش باشد. بیان یک عدد مطلق بهمی

صورت درصدی از وضع موجود بیان شود(، جای اینکه کاهش به)به

جای حداکثر برای حد مطلوب واژه حداقل به کاربردنبهو نیز 

 فرسایش در اراضی، گواه این موضوع هستند. 

 استها قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغمثال دوم، 

منظور هب - 1ماده ")اصل قانون( آن آمده است،  1که در ماده 

وری آنها از تاریخ ها و تداوم و بهرهحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

خارج از  ها درتغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ،تصویب این قانون

ها جز در موارد ضروری ممنوع محدوده قانونی شهرها و شهرک

ترین قانون حفظ کاربری توان عجیبنون را میاین قا" .باشدمی

تغییر کاربری اراضی  اراضی در دنیا و در طول تاریخ دانست، زیرا

به طور عمده در محدوده مناطق مسکونی )فعلی یا آینده( و  اوالً

این ماده، موضوع  5و  4افتد. تبصره اتفاق می ضرورتبهبنا  اًیثان

 ها، احداث گلخانه -(1ه )ماد 4تبصره "کند. تر میرا روشن

ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی ها، مرغداریدامداری

 کردنبهینه ،های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاهاو کارگاه

شود. تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی

موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط 

ها های جهاد کشاورزی استانمحیطی با موافقت سازمانتزیس

اراضی داخل محدوده قانونی  -(1)ماده  5تبصره  .باشدبالمانع می

روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی 

" .باشندبوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می

 1تبصره "جه هستند، نیز در خور تو 2، ماده 2و  1های تبصره

ها برای سکونت شخصی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ -(2)ماده 

صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یکبار و احداث 

ای و ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانهها، مرغداریدامداری

همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و 

پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد  مشمول یدستعیصنا

های اراضی زراعی و باغهای موردنیاز طرح -(2)ماده  2تبصره  .بود

ای مصوب مجلس شورای اسالمی )ملی های سرمایهتملک دارایی

                                                                                                                                                                                                 
 جایی و تخریب خاک شدید است.در این مناطق در زمان ساخت و ساز جابه1 

 پرداخت از مردم موردنیاز عمومی خدمات هایطرح و( استانی -

 مقررات و قوانین تابع و بوده مستثنی ماده این موضوع عوارض

ری تر قانون تغییر کارباین قانون، بیش نی؛ بنابراباشدمی مربوط

 اراضی است تا اینکه قانون حفظ کاربری اراضی باشد.

 گيریبندی و نتيجهجمع
هرچند که در مورد مقدار دقیق فرسایش آبی و بادی در کشور 

تن در هکتار در سال  6-5وجود ندارد، اما ارقام بیش از  نظراتفاق
عنوان متوسط بلندمدت فرسایش آبی در پهنه کشور به چند به

به نرمال رسد. نخست آنکه، باتوجهمنطقی به نظر نمی ،دلیل
های های فرسایش خاک همچون دادهنبودن توزیع آماری داده

اقلیمی و هیدرولوژی آن هم در سطح کشور پهناور و متنوعی 
ی ار وجود بیشینهتن در هکتار در سال بیانگ 5چون ایران، متوسط 

تن در هکتار در سال خواهد بود. همانند متوسط  30بالغ بر 
متر در سال در میلی 250بارندگی ساالنه کشور که با رقم حدود 

متر در سطح کشور متغیر میلی 2000تا بیش از  25دامنه کمتر از 
-است. دوم، بیش از نیمی از کشور را مناطق بیابانی و خشک می

ارض و شواهد فرسایشی شدید در مناطق زیادی از پوشانند و عو
شود. سوم، در بخش زیادی از سطح کشور کشور دیده نمی

نخورده، مراتع با پوشش گیاهی های طبیعی دستهمچون جنگل
های سنگی و زدگیخوب، باغات و اراضی آبی مسطح، بیرون

های آبی، شنزارها و ، پهنه1سطوح فاقد خاک )سطوح مسکونی
وجود مقدار فرسایش آبی صفر یا بسیار ناچیز است. بااینغیره(، 

تن در هکتار در  5هرگز نباید تصور کرد که مقدار فرسایش آبی 
برابر  10سال مقدار کمی است. این مقدار به طور محتمل بیش از 

تحمل تلفات خاک در ایران است. سهم عمده فرسایش حد قابل
های عمقی فرسایش خاک در کشور )بیش از دو سوم( مربوط به

ای و های تودهای و آبکندی، فرسایشاز جمله فرسایش کناره
-ها و لسشناسی حساس از جمله )مارنفرسایش تشکیالت زمین

ها( است. همچنین قسمت عمده فرسایش خاک در رخدادهای 
ه افتد کها( اتفاق میهای شدید و سیالبشدید و حدی )بارندگی

-دهند. شواهد نشان میخشکی رخ میاغلب نیز بعد از یک دوره 

ار دویژه در اراضی شیبدهد که میزان فرسایش آبی در دیمزارها به
یی خاک ناشی از فرسایش شخم، و جاجابهنیز بسیار زیاد است. 

ای نیز مهم هستند. هدررفت خاک همراه برداشت محصوالت ریشه
فرسایش خندقی )آبکندی( که عالوه بر تلفات شدید  نیهمچن

اک و تخریب اراضی، در تخلیه رطوبت خاک مزارع و مراتع در خ
خشک ایران، دارای اهمیت فراوان است، باید شرایط خشک و نیمه
 موردتوجه ویژه باشد.
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توان در علل اصلی شدت فرسایش خاک در ایران را می

برداری و مدیریت غلط جغرافیایی طبیعی ایران از یک سو، و بهره

رد. بر اساس گزارش دووان )به نقل از از سوی دیگر جستجو ک

Shahoei, 1989 که حاصل سه بازدید از مناطق مختلف ایران ،)

ش پوش رفتننیازببود، سه فعالیت اصلی سبب  1346در سال 

د تا کننشود. ایشان بیان میگیاهی در سطح وسیعی از کشور می

ر یپذزمانی که این سه فعالیت ادامه دارند، نه حفاظت خاک امکان

است. این سه فعالیت عبارت  کنترلقابلاست و نه فرسایش خاک 

دار، و قطع رویه، شخم و کشت مداوم اراضی شیباز، چرای بی

رسد این دالیل همچنان پابرجاست، و درختان هستند. به نظر می

-سازی و معدنهای عمرانی )جادهعوامل دیگری همچون فعالیت

بی، و تغییر گسترده کاوی(، توسعه کشاورزی در اراضی آ

 اند.کاربری/پوشش اراضی نیز بر آن افزوده شده

آموزش مباحث و موضوعات مرتبط با فرسایش خاک در 

های مختلف از جمله علوم و مهندسی آبخیز، علوم قالب رشته

ر ویژه دجغرافیای طبیعی بهو خاک، مدیریت و کنترل بیابان، 

ه دکتری( در دو دهمقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و 

ای داشته است. قبل از توسعه تحصیالت اخیر رشد فزاینده

های تکمیلی، استادان دانشگاه در کنار آموزش، در قالب پروژه

های اجرایی تحقیقاتی و مطالعاتی و اغلب در همکاری با سازمان

های تحقیقاتی در زمینه فرسایش و حفاظت خاک انجام فعالیت

نامه کارشناسی ارشد عنوان پایان 1061عداد ت دادند. بر مبنایمی

درصد  75آوری شده، بیش از عنوان رساله دکتری جمع 159و 

درصد در سه رشته آبخیزداری،  70در دو دهه اخیر، بیش از 

درصد در سه دانشگاه  40خاکشناسی و مدیریت بیابان، و حدود 

مدرس و صنعتی اصفهان انجام شده است. تهران، تربیت

های حد ها کار پژوهشی در زمینهورکلی، در دانشگاهطبه

ای و مدیریتی حفاظت های غیرسازهتحمل فرسایش، روشقابل

گذاری اقتصادی خسارات فرسایش خاک، فرسایش خاک، ارزش

کاوی بر ایجاد فرسایش، سازی و معدنبرداشت محصول، اثر جاده

رسد، یو میزان فرسایش در اراضی دیم اندک هستند. به نظر م

جای ها در دو دهه گذشته بهعمده رسالت و فعالیت دانشگاه

آموخته متمرکز پرورش محقق و توسعه تحقیق، بر تولید دانش

 بوده است.

عملکرد مراکز تحقیقاتی اصلی مرتبط با فرسایش و حفاظت 

خاک از نظر تالش برای پاسخگویی به مسائل کشور )با انجام 

تقدیر و ارزشمند است. در بلهای محوری و کالن( قاپروژه

ساله،  30پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در دوره حدود 

ی ارزدیآبخها، مراتع و بخش بیابان مؤسسه تحقیقات جنگل و در

گزارش  225و  784ساله به ترتیب بالغ بر  50در دوره حدود 

بندی نهایی طرح منتشر شده وجود دارد که بر مبنای دسته

درصد آنها غیرمستقیم با  20و  40رتیب حدود نگارنده، به ت

 ترین فعالیت اینفرسایش و حفاظت خاک مرتبط هستند. بیش

گیری بوده است. عدم پایش و اندازه 1380دو مرکز در دهه 

های مدت فرسایش خاک، عدم مطالعه میدانی روشطوالنی

توان از ها را میای حفاظت خاک، طول مدت کوتاه طرحغیرسازه

ضعف، و کمبود بودجه و امکانات، و گستردگی و تنوع  نقاط

های این مراکز توان از جمله چالشموضوعات فرسایش خاک را می

های وزرات علوم برای ترفیع و نامهدانست. بسط قوانین و آیین

ف تواند یکی از دالیل تضعیارتقاء پژوهشگران مراکز تحقیقاتی می

رسد، عدم انسجام نظر میعملکرد این مراکز باشد. همچنین به 

کاری در بین مراکز تحقیقاتی مرتبط سازمانی و در مواردی موازی

 حفاظت خاکخاک و آب، پژوهشکده  قاتیتحقاز جمله مؤسسه 

ها و مراتع در زمینه انجام و آبخیزداری، و مؤسسه تحقیقات جنگل

 ها باشد.های پژوهشی نیز از جمله چالشپروژه

اری، مراتع و امور بیابان سازمان عملکرد معاونت آبخیزد

عنوان بخش اصلی اجرایی حفاظت ها، مراتع و آبخیزداری بهجنگل

به گستردگی ایران و تنوع بسیار زیاد انواع و خاک کشور باتوجه

-تقدیر و از منظر کسب تجربهپیامدهای فرسایش خاک کشور قابل

لیون می 35حدود  1399ارزشمند است. تا پایان سال  ،های عملی

میلیون  31هکتار مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری و حدود 

های بحرانی فرسایش و تولید هکتار عملیات آبخیزداری در حوضه

ها خیز به اجرا درآمده است. در زمینه تثبیت شنرسوب و سیل

سال سابقه فعالیت اجرایی وجود دارد. همچنین  40نیز بیش از 

رسایش آبی و بادی در کشور از تالش برای ایجاد شبکه پایش ف

وجود، از جمله های ارزشمند این معاونت است. بااینجمله فعالیت

های مرتبط با فعالیت معاونت آبخیزداری، مراتع و امور نگرانی

ای )که اغلب کارکرد های سازهبیابان، اتکای بیش از حد به روش

آن کنترل رسوب است تا حفاظت خاک( در مطالعات و اجرای 

برداران در عملیات آبخیزداری، توجه اندک به مشارکت بهره

طراحی و اجرای عملیات آبخیزداری، و ضعف بدنه کارشناسی از 

های حلباشد. یکی از راهنظر کیفی و کمی در سطح کشور می

مهم این مشکالت، اصالح شرح خدمات مطالعات تفصیلی اجرایی 

آبخیزداری و  های بخشترین چالشآبخیزداری است. از مهم

ریزان کشور به گذاران و برنامهحفاظت خاک، توجه اندک سیاست

عنوان نمونه کل بودجه صرف شده ابعاد و اهمیت موضوع است، به

( برای اجرای عملیات 1386تا  1347ساله ) 40در دوره حدود 

آبخیزداری در ایران کمتر از بودجه احداث یک سد متوسط یا 

بوده است.  1380های دهه گراه با قیمتکیلومتر بزر 100احداث 

در دهه اخیر با اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی، وضعیت 
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-است، اما همچنان نگرانی اصلی بهره افتهیبهبودتا حدودی زیاد 

 ی که با تماماگونهبهوری و کارایی پایین عملیات اجرایی است 

و  ب خاکهایی که برای حفظ منابع طبیعی، مبارزه با تخریتالش

گرفته است، هدررفت خاک و زوال منابع کنترل فرسایش صورت

 طبیعی همچنان ادامه دارد.

 13وخاک وجود دارد که مجله مرتبط با آب 54حدود 

عنوان آن به طور ویژه مربوط به فرسایش و حفاظت خاک، و 

گردهمایی در  75آبخیزداری است. در پنج دهه گذشته بیش از 

سوب، گردوغبار، آبخیزداری و موضوعات زمینه حفاظت خاک، ر

مقاله برگزار شده است. چالش اصلی  8000مربوطه با ارائه بالغ بر 

ها، موردی مقاالت منتشر شده در مجالت و ارائه شده در کنفرانس

می های رسو غیرکاربردی بودن و کیفیت پایین آنها است. کمیته

زمینه حفاظت و مشورتی، و همچنین قوانین و اسناد مناسبی در 

خاک و آب وجود دارد. اما اثرگذاری آنها شاید به دلیل فقدان 

ضمانت اجرایی، چندان روشن نیست و در برخی قوانین نیز نقاط 

 ضعف مهمی وجود دارد.

تمامی اجزا و ذیمدخالن، و بررسی  قراردادنبا کنار هم 

توان به یک ساختار آرمانی یا بین آنها می بر همکنشروابط و 

. این افتیدستمانه برای حفاظت و مدیریت خاک و آب حکی

الف آمده است. در این الگو، سه بخش آموزش، -2ساختار در شکل 

ای هستند، در بستر تحقیقات و اجرا که دارای ارتباطات دوسویه

های علمی و در قالب سه شکل گفتمانی که اغلب توسط انجمن

شارات، فراهم های تخصصی و مشورتی، و انتها، نشستهمایش

های الزم برای تدوین و اجرای قوانین و زمینهتوانند میشود، می

اسناد، و راهکارها و راهبردهای اجرایی مدیریت و حفاظت خاک 

، فعالیت و ارتباطات این سه بخش حالنیدرعکنند.  فراهمو آب را 

ای هبایست بر مبنا و در راستای قوانین و سیاستمهم، همواره می

کشوری باشد. در زمینه، حفاظت و مدیریت خاک، تمام این کالن 

باید با محور قراردادن و ها، مینیازها و روابط، قوانین و سیاست

عنوان یک حلقه مهم، شکل بگیرد. در این برداران بهمشارکت بهره

ساختار، گردش اطالعات و دانش روان است، و روابط منطقی 

 گیرد. می جانبه شکلچندسویه با اعتماد همه

 
 )الف(

 
 ساختار حکيمانه )آرمانی( حفاظت و مديريت خاک و سرزمين )الف(، و ساختار حاکم فعلی )ب( -2شکل 

 

 دادهرخهای گذشته آنچه متأسفانه و در عمل در طی دهه

توان آن را در )وضعیت حکمران جاری(، وضعیتی است که می

ای ل به دلیل مجموعهب بازنمایی کرد. در عم-2قالب الگوی شکل 

توان آنها را عوامل بیرونی نامید، تمام از عوامل و شرایط که می

اند. از مناسبات و تناسبات، روابط و کارکردها دچار اختالل شده

توان به تصمیمات و عالیق سیاسی جمله این عوامل و شرایط می

)توسعه شتابان و بدون آمایش تحصیالت تکمیلی، تولید مقاله، 

امه خودکفایی و تولید برخی محصوالت(؛ بیکاری، فقر و تورم برن

ها در رونق تولید، ایجاد )بخش از فشار ناشی از ناتوانی دولت

شود(؛ سودجویی، اشتغال و مهار تورم به منابع خاک و آب وارد می

عدالتی ی؛ بیریناپذتیمسئولنگری؛ ی گروهی و بخشیطلبمنفعت

رد. در واقع شرایط فوق در کنار عدالتی اشاره کیا احساس بی

نگرانه مدیریتی موجب شده است تا فشارهای ناشی دیدگاه کوته

و مبحث اشتغال مبتنی بر توسعه  ،از افزایش جمعیت و تقاضا

 های حفاظت و احیای طبیعت غلبه پیدا کند.تولید رانتی بر برنامه

از انسجام بین  تنهانهدر ساختار حکمران چند دهه گذشته، 

برداران در تبع آن مشارکت بهرهی و بهسازماندرونازمانی و س

ا و هگیری خبری نبوده است، بلکه ویژگیسازی و تصمیمتصمیم

 (ب)
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برداران اثرگذاری شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره

آموزش، تحقیقات و اجرا  گانهسهچندانی نیز در ساختار و سازمان 

 گیری نداشته است. به بیانمیمسازی و تصو در نتیجه در تصمیم

دیگر، در بسیاری از موارد سیاستگذاری )آموزشی، تحقیقاتی، 

 بردار انجامبردار و بدون لحاظ مختصات بهرهدور از بهرهاجرایی( به

بردار خود تبدیل به یک عامل بیرونی شود. در این شرایط، بهرهمی

تشارات ها و انها(، همایششود. آموزش )دانشگاهمخرب می

-ها و سیاستاند. اغلب برنامهکیفیتی داشتهرشدهای کمی و بی

 ظاهراًتوجه به سایر ارکان، مقطعی و های اجرایی تقریباً بی

های جاری هستند. معطوف به رفع مشکالت روزانه و بحران

رفت از وضعیت فعلی رسد راه بروناساس، به نظر میبراین

ی است ادی به ساختار حکیمانهناپایداری و تخریب سرزمین، پایبن

این  قطعاً الف ارائه شود. -2که تالش شده است در الگوی شکل 

 هایتواند مورد نقد قرار بگیرد و در یک فرایند اشکالالگو می

 احتمالی آن مرتفع گردد.

 گزاریسپاس
صادقی، دکتر دکتر  خدی، مهندس بهبودی،آقایان دکتر عرباز 

خانم دکتر حزباوی و درویشان، دکتر خالدی  نظری سامانی،

به جهت همکاری، راهنمایی و در اختیار مهندس آویژگان 

 شود.می گزاریسپاسصمیمانه  ،گذاشتن اطالعات
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