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چکیده
تخریب و نابودی محیط های طبیعی و بهرهبرداری بی رویه از منابع طبیعی از مهمترین مسائل کشور است .استفاده صحیح از
منابع آبی و خاکی کشور با توجه به شرایط اقلیمی و بهعنوان یکی از ضروری ترین اجزاء محیط زیست و منابع طبیعی با
استفاده از توسعه پایدار کشاورزی امکان پذیر میگردد .هدف از این مطالعه بررسی روشهای حفاظت و صیانت از منابع آبی و
خاکی با تأکید بر توسعه پایدار کشاورزی میباشد .نتایج نشان داده است که اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی ،انتخاب
ارقام پرمحصول و با کارآیی مصرف آب باال و ترویج کشت آنها ،اصالح ژنتیکی گیاهان با استفاده از تکنیکهای جدید
(بیوتکنولوژی) و تولید ارقام با کارآیی مصرف آب باال ،انتخاب ارقام مقاوم به شوری ،خشکی و دستیابی به آن ،استفاده و
ترویج مدیریت تلفیقی آب آبیاری و کودهای شیمیایی ،کاشت زودهنگام گیاهان به منظور فرار از خشکی و تنش ،گسترش
کشت ارقام با طول دورهی رشد کوتاه و رشد اولیهی سریع ،بررسی و تحقیق در مورد تراکم بوتهی مطلوب در هکتار ،افزایش
راندمان آبیاری ،استفاده از کودهای ارگانیک ،جلوگیری از شور و بیابانی شدن اراضی از مهمترین روشها در راستای حفاظت از
منابع آب و خاک است.
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مقدمه
سیمای زمین و کاربری های مناطق مختلف به واسطه رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت به سرعت در حال تغییرر مریباشرد.
این پدیده پیامدهای اقتصادی -اجتماعی و زیستمحیطی متعددی را در پی دارد .گسترش شهرنشینی و کراربریهرای انسران
ساخت در طبیعت موجب تغییرات زیربنایی در ساختار و کارکرد اکولوژیکی سیمای سرزمین و تغییر تدریجی ساختار مکرانی و
الگوی سیمای سرزمین میشود [.]1
یکی از عوامل مهم تغییر سیمای زمین استفاده نادرست از منابع طبیعی و بهرهبرداری غیر اصولی از این منابع خدادادی اسرت.
منابع طبیعی منابعی هستند که از طریق واکنشهای طبیعی تولید شدهاند و شامل فضای حقیقی قسمت جامد سرطح زمرین،
مواد غذایی ،مواد معدنی خاک و الیههای عمقی زمین ،گیاهان ،حیوانات ،آب و هوا ،عوامل تجزیه کننرده طبیعری مرواد زائرد و
چرخههای موجود در طبیعت میباشند و کلیه موجودات زنده روی زمین به آنها نیازمند هسرتند .منرابع طبیعری بره  3دسرته
منابع پایدار و دائمی ،منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر طبقهبندی میشوند .بر این اساس انرژی خورشیدی ،باد و ژئوترمال جزء
منابع پایدار و دائمی ،خاک ،آب ،جنگل و مرتع جزء منابع تجدیدشونده و سوختهای فسیلی ،معادن طرال ،نقرره ،مر و  ...در
1

گروه منابع تجدیدناپذیر به شمار میروند .بدی هی است که منابع طبیعی از هر گونه که باشرند اگرر بیشرتر از تروان اکولروژیکی
زمین مصرف شوند به پایان خواهند رسید و ممکن است در بعضی موارد هرگز قابل تجدید نباشند و یا تجدید و جایگزینی آن-
ها به کندی و طی قرنها صورت گیرد [.]2
تخریب و نابودی محیطهای طبیعی و بهرهبرداری بی رویه از منابع طبیعی از مسائل و مشکالت مهم بشر در قرون معاصر است.
جنگلزدایی ،بیابانزدایی ،افزایش جمعیت ،کاهش منابع طبیعی ،شورشدن خاکهای حاصلخیز و نابودی کشتزارها بره واسرطه
فرسایش خاک از خطرها و تهدیدهای محیط زیستی میباشند [ .]3با توجه به تخریب منابع طبیعی در حال حاضرر و اسرتفاده
نادرست از این منابع ،حفظ ،صیانت و نگهداری از منابع طبیعی و استفاده و بهرهبرداری اصرولی و علمری از ایرن منرابع بسریار
ضروری و پراهمیت بوده و بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی روشهای حفظ و صیانت از منابع طبیعی با تأکید بر روش
توسعه پایدار کشاورزی و ضرورت ارائه برنامهریزی در خصوص استفاده صحیح از این منابع است.
پیشینه و ضرورت پرداختن به موضوع
قرارگرفتن سرزمین ایران در محل تالقی جبهه های مختلف جوی موجب آن شده است که انواع اقرالیم حیراتی ،بخصروص اقرالیم حیراتی
خاص سرزمینهای خشک در آ ن قابل مشاهده باشد .علیرغم خشکی آب و هوا در بیشتر سطح کشور ،پوشش گیاهی متنروع و سرشرار از
گونههای گیاهی در عرصه مراتع و جنگلها ،سطح وسیعی از کشور را پوشانده است .این وضعیت موجب آن شده است که تولید ،زندگی و
معاش مردم به مقدار زیادی به منابع طبیعی و بخصوص پوشش گیاهی متکی گردد ،نظام بهرهبرداری نامناسب از این منابع سبب تغییرات
منفی و تخریب این منابع ارزشمند گردیده است .مهمترین علل تخریب منابع طبیعی افزایش جمعیت ،افزایش نیازها ،نظامهای مردیریتی
و سازمانی ،قطع بیرویه درختان ،تبدیل به کاربریهای زراعی ،چرای بیرویه و زودرس و نامنظم و اقدامات توسعهای و عمرانی و صنعتی و
 ...میباشد [.]4

حفاظت فرآیندی است که به صورت میان بخشی عمل میکند .در مورد بخشهرایی نظیرر کشراورزی ،جنگلرداری ،شریالت و
حیات وحش که مستقیماً در برابر مدیریت منابع زنده مسئول هستند ،حفاظت آن جنبه از مدیریت را که بهرهبرداری پایردار از
آنها را تضمین کرده و آندسته از فرآیندهای اکولوژیکی و تنوع ژنتیکی را که برای نگهداری منابع ضرروری اسرت ترأمین مری-
نماید ،تشکیل میدهد.
حفاظت از منابع زنده دارای سه هدف عمده به شرح زیر میباشد:
 -1حفظ و نگهداری از فرآیندهای اکولوژیک اساسی و سیستمهای حیات وحش نظیرر احیراء و حفاظرت خراک ،بازیرابی مرواد
غذایی و پاکسازی آبهایی که برای بقاء بشر و امر توسعه کامالً ضروری است.
 -2حفظ ژنتیکی که تمام برنامههای تکثیر و پرورش الزم برای حفظ و اصالح گیاهان زراعی و حیوانرات اهلری ،پیشررفتهرای
علمی ،ابداعات و نوآوریهای فنی و بقای بسیاری از صنایع که در اصل از منابع زنده استفاده میکنند به آنها وابسته است.
 -3تضمین بهرهبرداری پایدار از گونهها و اکوسیستم که میلیونها جامعه روستایی ،صنایع و  ...را تغذیه میکند [.]5

نتایج و بحث
ارائه طرحهای آ مایش سرزمین ،جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی و تغییر کاربری توسط دولت و اجرای طرح کاداستر از ضرروری تررین
روشها جهت حفاظت از منابع طبیعی است .جلوگیری از چرای بیش از حد و ایجاد مناطق قرق شده جهت حفظ و بازگشت توان طبیعی
مراتع راهکاری اساسی در حفظ پتانسیل و توا ن مراتع است .تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان جهت جلوگیری از قطع درختان به منظور
تهیه هیزم روش موثری در حفظ و صیانت از درختان منابع طبیعی است .تعیین فلور گیاهی منطقه و ایجاد مناطق حفاظت شده برا تکیره
بر حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان و جلوگیری از هجوم گونههای مهاجم از ضرورتهای بنیادی در مسیر حفاظت از منابع طبیعی است.

شناسایی و معرفی رستنیهای یک منطقه به طور اختصاصی و محلری اهمیرت ویر های دارد کره از آن جملره مریتروان امکران
دسترسی به گونههای گیاهی خاص در محل و زمان معین ،تعیین پتانسیل و قابلیتهای رویشی منطقره ،امکران افرزایش ترراکم
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گونههای منطقه ،شناسایی گونههای مقاوم ،مهاجم و گونههای درحال انقراض ،کمک به تعیین پوشرش گیراهی کشرور ،امکران
دستیابی به گونه یا گونههای جدید گیاهی و شناسایی عوامل مخرب رستنیهای منطقه را نام برد.
اما با توجه به اهمیت منابع آبی و خاکی بهعنوان منابع تجدیدشونده در طبیعت و با عنایت به نقش کشاورزی پایدار در راستای
استفاده صحیح از این منابع ،روشهای مناسب جهت نیل به این هدف معرفی و پیشنهاد میگردد.
رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن نیاز به تولید موادغذایی بیشتر از یرک طررف و محردودیت منرابع خراک و آب مناسرب
کشاورزی از سوی دیگر ،لزوم بهرهبرداری مناسب از منابع آب و خاک بهعنوان گامی مهم در افرزایش تولیرد و بهبرود وضرعیت
اقتصادی ،اجتماعی و منطقی را مشخص میکند ،از اینرو ،ارائه راهکاری عملی ،اقتصادی و منطقی جهت بهبود وضرع کنرونی،
بهرهبرداری مطلوب از منابع پایه موجود به منظور افزایش تولیدات مورد نیاز کشاورزی و ایجاد اشتغال از اهمیتی وی ه و اساسی
در کشور برخوردار است.
کشاورزی پایدار باید شامل مدیریت موفق منابع برای کشاورزی (جهت رفع نیازهای متغییر انسانی) ،حفرظ خصوصریات کیفری
محیط زیست و محافظت از منابع طبیعی باشد .مدیریت بهینه مصرف عامل مهمی در پایدارکردن تولیرد کشراورزی و حفرظ و
صیانت از منابع طبیعی است.
اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی ،انتخاب ارقام پرمحصول و با کارآیی مصرف آب باال و ترویج کشت آنها ،اصالح ژنتیکی
گیاهان با استفاده از تکنیکهای جدید (بیوتکنولوژی) و تولید ارقام با کارآیی مصرف آب باال ،تحقیقات درخصوص ارقام مقاوم
به شوری ،خشکی و دستیابی به آن ،بررسی و تحقیق درباره ی آرایش کاشت گیاهان زراعی مختلف ،استفاده و ترویج مدیریت
تلفیقی آب آبیاری و کودهای شیمیایی ،کاشت زودهنگام گیاهان به منظور فرار از خشکی و تنش ،گسترش کشت ارقام با طول
دورهی رشد کوتاه و رشد اولیهی سریع ،بررسی در مورد تعیین ابعاد مناسب مزرعه به منظور بهبود راندمان آبیاری ،بررسی و
تحقیق در مورد تراکم بوتهی مطلوب در هکتار ،افزایش راندمان آبیاری و یکپارچه سازی اراضی ،اصول مدیریت بهینه منابع
آبی و خاکی از مهمترین روشهای بهره گیری از منابع آبی و خاکی با تأکید بر توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت و حراست از
منابع طبیعی تجدیدشونده است.

نتیجه گیری
با توجه به توسعه پایدار کشاورزی در راستای حفاظت از منابع طبیعری بخصروص منرابع تجدیدپرذیر آب و خراک ،اسرتفاده از
روشهای مدیریت صحیح مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری با بهرهگیری از روشهای جدید و پیشرفته آبیاری مانند آبیراری
قطرهای ،ضرورت بررسی کیفیت آب ،استفاده از کودهای ارگانیک و حفظ ذخایر مواد آلری خراک ،اسرتفاده مجردد از آبهرای
نامتعارف با لحاظ کردن سایر شرایط ،اصالح ژنتیکی گیاهان و افزایش مقاومرت آنهرا بره خشرکی ،انجرام آزمرون خراک جهرت
استفاده بهینه با توجه به پتانسیل آن و حفظ کیفیت خاک بهعنوان مهمترین راهکارها پیشنهاد میگردد.
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