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کُْغتاى ُاي اعتاى دس هؼشض تثذيل ؽذى تَ کْيش

فرسايش خاک بخش هاي وسيعي از استان را تهديد مي کند.
خراسان شمالي  -هْسر ؽٌثَ  21/21/2931ؽواسٍ اًتؾاس 29931

ؽيشي – آب ّ خاک  1ػٌصش دياتي دس تْعؼَ کؾاّسصي ،هٌاتغ عثيؼي ّ تأهيي هايذتاج اًغاى اعت .عي دَُ ُاي
اخيش هذيشيت ًاهٌاعة ّ تِشٍ تشداسي تي سّيَ اص ايي هٌاتغ هْجة تشّص هؾکالتي هاًٌذ فشعايؼ ؽذيذ خاک ّ خشّج
اساضي داصل خيض اص گشدًَّ تْليذ ،جاسي ؽذى عيالب ُاي ّيشاًگش ّ تْعؼَ تياتاى ُا ؽذٍ اعت .هتخصصاى اهش تش
ايي تاّسًذ کَ تشاي تؾکيل يک عاًتي هتشهشتغ خاک دذّد  022تا  922عال صهاى ًياص اعت ،تٌاتشايي دفاظت اص خاک
 ّ.کٌتشل فشآيٌذ فشعايؼ هِن ّ دياتي اعت
هِن تشيي ػْاهل فشعايؼ خاک
اگش چَ پْؽؼ گياُي يکي اص ػْاهل هِن دس پيؾگيشي اص فشعايؼ خاک تَ ؽواس هي سّد اها عي عال ُاي اخيش،
پْؽؼ گياُي تَ ؽذت کاُؼ يافتَ ّ جا تَ جايي ّ فشعايؼ خاک ًيض سًّذ سّ تَ سؽذي پيذا کشدٍ
اعت«.دغيي پْس» کاسؽٌاط صهيي ؽٌاعي ّ يکي اص فؼاالى هذيظ صيغت دس ايي تاسٍ هي گْيذ :اص آى جا کَ
فشعايؼ خاک تا پْؽؼ گياُي دس استثاط اعت عي عال ُاي اخيش کاُؼ پْؽؼ گياُي تاػج افضايؼ سًّذ
فشعايؼ خاک ؽذٍ اعتّ.ي هي افضايذ :هتأعفاًَ لغوت اػظن فشعايؼ خاک تش احش اص تيي سفتي پْؽؼ گياُي
تَ ّيژٍ جٌگل ُا ايجاد هي ؽْد ّ تا صهاًي کَ تشاي چشاي دام دس هشاتغ ّ جٌگل ُا تشًاهَ اي ًذاؽتَ تاؽين ،ايي
سًّذ اداهَ خْاُذ داؽتّ.ي کَ فشعايؼ سا هْضْػي گغتشدٍ دس اعتاى ّ دتي کؾْس هي داًذ ،خاعش ًؾاى
هي کٌذ :اگش چَ عاصهاى هٌاتغ عثيؼي ،کاسُاي صيادي دس ساتغَ تا آتخيضداسي ّ دفاظت اص هشاتغ دس اعتاى اًجام دادٍ
اها ايي فؼاليت ُا دس تشاتش هيضاى فشعايؾي کَ ّجْد داسد ،تغياس ًاچيض اعت.تَ گفتَ ّي ،چشاي دام تيؼ اص ظشفيت
هشاتغ اص جولَ ػْاهل هؤحش دس تخشية ّ ًاتْدي خاک ّ پْؽؼ گياُي هذغْب هي ؽْد کَ تايذ تشاي دل آى اص عشيك
سعاًَ ُا تَ اُويت دفظ هذيظ صيغت پشداختَ ؽْد صيشا تا دفظ آى هي تْاى دس تخؼ کؾاّسصي تَ تْعؼَ پايذاس
.دعت يافت
هٌتمل ؽذى خاک هٌاعك کُْغتاًي اعتاى تَ ًْادي پغت
دکتش «هماهي» هذسط داًؾگاٍ دس ايي تاسٍ هي گْيذ :تشاي ؽکل گيشي فشعايؼ خاک ،همذهاتي الصم اعت ّ تَ
اصغالح ژئْهْسفْلْژي ،لثل اص فشعايؼ ،ػْاهلي هاًٌذ ُْاصدگي تيْلْژيکي ّ تيْؽيوي ،خاک سا تذت تأحيش لشاس
هي دُذ.ايي هتخصص ژئْهْسفْلْژي آب ُاي جاسي سا اص هِن تشيي ػْاهل فشعايؼ دس اعتاى ياد هي کٌذ ّ
هي افضايذُ :وَ عالَ هماديش صيادي خاک فشعْدٍ اص ًْادي هشتفغ تا جشياى ُاي عغذي تَ ًْادي پاييي دعت ّ
دْصٍ ُاي سعْتي هٌتمل هي ؽْدّ.ي جشياى ُا ّ دشکات داهٌَ اي سا اص ديگش ػْاهل هؤحش دس فشعايؼ خاک رکش ّ
خاعش ًؾاى هي کٌذ :دشکت داهٌَ اي اًْاع «لغضؽي»« ،سيضؽي»« ،جشياى ُاي گلي» ّ «ّاسيضٍ ُا» داسد کَ دس
ػاهل ّاسيضٍ ُا ُش عالَ هماديش صيادي خاک اص ًْادي هشتفغ کُْغتاًي تَ دْصٍ ُاي آتشيض ّ ًْادي پغت اعتاى
هٌتمل هي ؽْد اها ػاهل لغضؽي ُن جضّ هخاعشات عثيؼي اعت کَ دتي ادتوال داسد تشاي اًغاى ضشس جاًي ّ
هالي داؽتَ تاؽذّ.ي تا تياى ايي کَ تيؾتش دشکات داهٌَ اي دس ًْادي کُْغتاًي سر هي دُذ ،تصشيخ هي کٌذ:
جشياى ُاي گلي هي تْاًذ دس صهاى تاسػ ُاي عْالًي تا دل کشدى خاک ،هماديش صيادي اص آى سا اص ًْادي هشتفغ تَ
ًْادي پاييي دعت هٌتمل کٌذ.تَ گفتَ ّي ،ايي گًَْ فشعايؼ دس ًْادي ؽوالي ّ هياًي اعتاى کَ استفاػات کپَ
داؽ ّ آالداؽ اعت ،سر هي دُذّ.ي هغائل تيْلْژيکي سا ًيض اص ديگش ػْاهل هؤحش دس جا تَ جايي ّ فشعايؼ خاک ياد ّ
خاعش ًؾاى هي کٌذ :دس ايي ًْع فشعايؼ ،هْجْدات صًذٍ اص جولَ اًغاى تَ ػٌْاى ػاهل اصلي هذغْب هي ؽًْذ؛
يؼٌي تا عپشي ؽذى صهاى ،تأحيش اًغاى سّي فشعايؼ خاک افضايؼ هي ياتذ.دکتش «هماهي» اظِاس هي داسد :اگش چَ
عاصهاى ُاي هتْلي هٌاتغ عثيؼي ّ هذيظ صيغت اص ػشصَ ُاي عثيؼي تَ خْتي هذافظت هي کٌٌذ ،اها تجاّص

تشخي اص دين کاساى کن تاصدٍ تَ ػشصَ ُاي هٌاتغ عثيؼي تاػج فشعايؼ تيْلْژيکي هي ؽْد؛ تٌاتشايي اگش تؼشض
اًغاى ُا ّ دين کاساى کن تاصدٍ تَ هشاتغ ّ هٌاتغ عثيؼي اعتاى اداهَ داؽتَ تاؽذ ّ هٌاتغ عثيؼي ّ هذيظ صيغت
الذاهات خْد سا گغتشدٍ تش ًکٌٌذ ،دس آيٌذٍ دس ًْادي کُْغتاًي اعتاى «تياتاى» خْاُين داؽتّ.ي تا اؽاسٍ تَ ايي
کَ «جشياى ُاي آب»« ،هغائل تيْلْژيکي» ّ «دشکات داهٌَ اي» هختص ًْادي کُْغتاًي اعت ،هي گْيذ :ػالٍّ
تش هٌاعك کُْغتاًي ،ػاهل فشعايؼ تادي دس جٌْب اعتاى ّ دس ؽِشعتاى ُاي اعفشايي ،گشهَ ّ جاجشم تَ دليل
ًضديکي ّ استثاط تا کْيش هشکضي ايشاى ّجْد داسد کَ ّصػ تادُاي ؽذيذ عثة جا تَ جايي ؽي ّ هاعَ سّاى
هي ؽْد ّ ايي سًّذ سّ تَ افضايؼ اعت.دکتش «هماهي» چشاي تيؼ اص دذ دام دس هشاتغ ،ؽخن ًاهٌاعة ّ ايجاد جادٍ
دس هشاتغ سا اص الذاهات تؾذيذ کٌٌذٍ فشعايؼ ياد هي کٌذ ّ اظِاس هي داسد :دس تخؼ هٌاتغ عثيؼي ،خشاعاى ؽوالي
جضّ اعتاى ُايي اعت کَ تَ ؽذت دس هؼشض فشعايؼ اعت؛ صيشا دس ؽوال ًْادي کُْغتاًي دس هٌغمَ هشکضي،
کٍْ ُاي آالداؽ ّ دس جٌْب ُن تَ ّاعغَ ًضديکي تا کْيش هشکضي ،ايي ّضؼيت داکن اعتّ.ي کَ تياتاى صايي سا اص
پياهذُاي فشعايؼ هي داًذ ،تأکيذ هي کٌذّ :لتي سًّذ فشعايؼ ،کْتاٍ ّ صهاى ؽکل گيشي آى ،عْالًي اعت ،خاک
تش احش ؽية ّ ؽغت ّ ؽْ خاصيت اصلي خْدػ سا اص دعت هي دُذ ّ دس ًتيجَ تا هؼضل کْيشصايي هْاجَ
هي ؽْين.الثتَ ّي تا تياى ايي کَ کْيشصايي دس اعتاى فمظ دس لغوتي اص ؽِشعتاى جاجشم ّ دس دْصٍ آتشيض کالؾْس
اتفاق هي افتذ ،اضافَ هي کٌذ :اگش پذيذٍ فشعايؼ تا سًّذ کًٌْي اداهَ ياتذ ،خشاعاى ؽوالي جضّ ًخغتيي
اعتاى ُاي داساي تياتاى دس هٌاعك کُْغتاًي خْاُذ تْد ّ دس دال داضش ًيض دس ًْادي عالْک ّ ًْادي کٍْ ُاي
ؽوالي آالداؽ ،تخشية ّ فشعايؼ ؽذيذ اعتّ.ي پش ؽذى دسياچَ عذُا ّ ًاتْدي هشاتغ سا اص جولَ پياهذُاي ديگش
فشعايؼ دس اعتاى هي داًذ ّ اظِاس هي داسد :تا ّجْد ايي کَ عذُاي اعتاى تاصٍ عاص ّ تاصٍ تأعيظ اعت ،اها
ٌُْص ػوليات آتخيضداسي دس ايي دْصٍ ُا اًجام ًؾذٍ ّ ُش عالَ ُضاساى تي خاک فشعايؼ هي ياتذ ّ هْجة پش ؽذى
دسياچَ عذُا هي ؽْد.ايي هتخصص ػلْم صهيي ؽٌاختي هذافظت اص ػشصَ ُاي هشاتغ عثيؼي ،افضايؼ پْؽؼ
گياُي تا تزسپاؽي ّ کاؽت دسخت ،اعتفادٍ اص ؽيٍْ ُاي ًْيي کؾاّسصي ،ايجاد تاًکت ّ گاتيْى ّ هغالؼَ هٌاعك
کُْغتاًي تشاي ؽٌاعايي ّ عثمَ تٌذي دشکات داهٌَ اي سا اص هِن تشيي ساُکاسُاي جلْگيشي اص فشعايؼ خاک دس
هٌاعك کُْغتاًي ػٌْاى هي کٌذ.دکتش «هماهي» هي گْيذ :تا ّجْد ايي کَ خغش فشعايؼ خاک ،اعتاى سا تِذيذ
هي کٌذ اها ٌُْص ايغتگاٍ ُاي عٌجؼ فشعايؼ دس اعتاى ايجاد ًؾذٍ ّ کاسُاي لاتل لثْلي اًجام ًگشفتَ
اعتّ.ي خاعش ًؾاى هي کٌذ :دس دال داضش اگش چَ فؼاليت ُاي آتخيضداسي هٌاعثي دس اعتاى اًجام هي ؽْد اها
.کافي ًيغت ّ تايذ ػوليات آتخيضداسي دس ّعؼت تيؾتشي اص اعتاى اًجام ؽْد
ّضؼيت فشعايؼ خاک دس اعتاى
اگش چَ فشعايؼ خاک ّ جاسي ؽذى عيالب جضّ پذيذٍ ُاي عثيؼي هذغْب هي ؽْد اها ػْاهل هصٌْػي ّ
اًغاى دس تؾذيذ ّ تغشيغ ايي فشآيٌذ هؤحش ُغتٌذ.يک کاسؽٌاط اسؽذ ژئْهْسفْلْژي تا عْاتك هتؼذد دس هغالؼات
صهيي ؽٌاعي ،ػْاهل عثيؼي هؤحش دس فشعايؼ خاک ّ ايجاد عيالب ُا سا تَ  1گشٍّ ػوذٍ صهيي ؽٌاختي ،الليوي،
تْپْگشافي ّ پْؽؼ گياُي تمغين هي کٌذ ّ فاکتْسُاي اًغاًي سا تؾذيذ کٌٌذٍ فشعايؼ ُاي هتؼذد
هي داًذ«.تِوي ُْؽوٌذ» هي گْيذ :خشاعاى ؽوالي اص فشعايؼ پزيشي ّ تَ تثغ آى ،عيل خيضي صيادي تشخْسداس
اعت ّ عي تشسعي ُاي اًجام ؽذٍ تيؼ اص  60دسصذ هغادت اعتاى دس عثمَ فشعايؼ صياد ّ خيلي صياد
تمغين تٌذي ؽذٍ اعتّ.ي تا اؽاسٍ تَ تجشتيات خْد دس صهيٌَ اًجام هغالؼات صهيي ؽٌاعي دس ػشصَ ُاي هختلف
هٌاتغ عثيؼي خاعش ًؾاى هي کٌذ :دس خشاعاى ؽوالي عٌگ ُا ّ سعْتات دغاط تَ فشعايؼ ،گغتشػ صيادي
داسد تَ عْسي کَ دذّد  62دسصذ هغادت دْصٍ اتشک سا ايي  1عاصٍ تؾکيل هي دُذ کَ دس هجوْع  02دسصذ
هغادت اعتاى سا عٌگ ُا ّ سعْتات دغاط تَ فشعايؼ تؾکيل هي دُذ.تَ گفتَ ّي ،دس دْصٍ کالؾْس ًيض
ػالٍّ تش عٌگ ُاي ؽيلي ّ هاسًي ،سعْتات لشهض سًگ ّ دغاط تَ فشعايؼ ًٌْژى گغتشػ صيادي داسدّ.ي اضافَ
هي کٌذ :اص آى جا کَ عٌگ ُاي «ؽيلي» ّ «هاسًي» اص داًَ تٌذي ّ تافت سيضي تشخْسداس اعتً ،فْرپزيشي کن ّ
خاصيت تْسق صيادي داسد کَ تَ ُويي دليل ،کن تشيي تاسًذگي هْجة جاسي ؽذى ُشصآب ُا دس داهٌَ ُا ّ فشعايؼ
ؽذيذ خاک هي ؽْدّ.ي تا ارػاى تَ ايي کَ ؽِشعتاى ساص ّ جشگالى ،هٌغمَ کاليواًي ّ تشخي هٌاعك هجاّس آى دس
هذذّدٍ هاًَ ّ عولماى اص دغاعيت تيؾتشي دس ايي صهيٌَ تشخْسداس اعت ،تصشيخ هي کٌذ :عٌگ ُا ّ سعْتات
دغاط تَ فشعايؼ تيؼ اص  92دسصذ ّعؼت ساص ّ جشگالى ّ تيؼ اص  32دسصذ هٌغمَ کاليواًي سا دس تش
هي گيشد.سئيظ اداسٍ هٌِذعي ّ هغالؼات اداسٍ کل هٌاتغ عثيؼي ّ آتخيضداسي خشاعاى ؽواليّ ،لْع عيالب ُاي
هتؼذد سا اص جولَ خغاست ُاي فشعايؼ خاک رکش هي کٌذُْ«.ؽوٌذ» اجشاي تشًاهَ ُاي آهْصؽي ّ تشّيجي
ُوگاًي ،اًجام هغالؼات آهايؼ عشصهيي تشاي تؼييي اعتؼذاد ّ کاستشي اساضي ّ تِشٍ تشداسي اص آى ،ؽٌاعايي ّ دس
اّلْيت لشاس دادى هٌاعك دغاط تَ فشعايؼ ّ عيل خيض تشاي اجشاي عشح ُاي آتخيضداسي ،دس اّلْيت لشاس دادى
عشح ُاي هغالؼاتي ّ اجشاي ػوليات آتخيضداسي دس دْصٍ عذُا سا اص هِن تشيي الذام ُا ّ پيؾٌِادُا تشاي کاُؼ
ؽذت فشعايؼ ّ عيالب ُا ػٌْاى هي کٌذّ.ي ُن چٌيي دفاظت اص دشين سّدخاًَ ُا ّ هواًؼت اص تغييش کاستشي
اساضي ّ تصشف عاخت ّ عاص ،سػايت اصْل ػلوي ّ فٌي دس صهيٌَ کؾاّسصي ّ ادذاث تاؽ ُا ّ هغالؼَ دليك ّ
سػايت اصْل ػلوي ّ فٌي تشاي اجشاي تشًاهَ ُا ّ عشح ُاي ػوشاًي دس هٌاعك دغاط تَ فشعايؼ ّ يا هغتؼذ
.لغضػ سا اص ديگش ساُکاسُا تشاي کاُؼ ؽذت فشعايؼ دس اعتاى تياى هي کٌذ

کوثْد اػتثاسات ،هؾکل اصلي اجشاي ػوليات آتخيضداسي
هؼاّى آتخيضداسي اداسٍ کل هٌاتغ عثيؼي ّ آتخيضداسي خشاعاى ؽوالي ًيض دس ايي تاسٍ هي گْيذ :اص کل گغتشٍ
خشاعاى ؽوالي 21 ،دسصذ هشتْط تَ ػشصَ ُاي هٌاتغ عثيؼي اعت کَ تاکٌْى  11دسصذ اص ايي هيضاى هْسد هغالؼَ
لشاس گشفتَ اعت«.اکثشپْس» تا تياى ايي کَ تا پاياى تشًاهَ چِاسم تْعؼَ ،دس  9دسصذ اص ػشصَ ُاي هغالؼَ ؽذٍ،
ػوليات آتخيضداسي اًجام ؽذٍ اعت ،خاعش ًؾاى هي کٌذ :دس ًظش داسين تا تخصيص اػتثاسات دس تشًاهَ پٌجن ،اجشاي
ػوليات آتخيضداسي سا دس هغادت تيؾتشي اًجام دُينّ .ي کوثْد اػتثاسات سا هؾکل اصلي ًاُوخْاًي هغالؼات ّ
اجشاي ػوليات آتخيضداسي هي داًذ ّ تصشيخ هي کٌذ :اگش اػتثاسات تَ هيضاى کافي تخصيص ياتذ ،آهادگي اجشاي
.ػوليات آتخيضداسي دس هغادت تيؾتشي سا داسين

