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مقدمه
امنی��ت غذایی گ��واه بر وجود س��ه عنصر 
در  پای��داری  و  دسترس��ی  موجودب��ودن، 
دریافت غذاس��ت. امنیت غذای��ی زیربنای 
ی��ک جامعه توس��عه یافته و عنص��ر بنیادین 
س��المت اندیش��ه، روان و جس��م اعضای 
آن است. یافته ها نش��ان می دهند که امنیت 
غذایی مفهومی کالن و بسیار گسترده است 
که طیف��ی از تعامل و برهم کنش��ی عوامل 
اجتماع��ی،  اقتص��ادی،  زیست ش��ناختی، 
کش��اورزی و کالبدی)فیزیکی( را پوشش 
می دهد. داده ها و آمارها نشان می دهند که 

گرسنگی در جهان رو به گس��ترش است و در دهه های آینده نیز 
بر دامنه و س��ویه های آن افزوده خواهد ش��د. بر بنیاد آمار سازمان 
جهانی خواربار و کش��اورزی طی س��ال 94، ش��مار گرس��نگان 
نزدی��ک به 800 میلیون نفر برآورد ش��د و بنابرای��ن، میزان تولید 
محصوالت غذایی در س��ال 2050 باید ب��ه 60درصد افزایش یابد 
که بتواند پاسخگوی بیش از نه میلیارد تَن جمعیت جهان باشد. از 
این رو، خطر ناامنی غذایی عامل و زمینه فقر، قحطی، گرس��نگی 
و فروپاش��ی تمام عیار جوامع انسانی خواهد بود. از این رو، حوزه 
کش��اورزي از بخش هایي است که طی سال های آینده بر جایگاه 
راهبردی اش در س��اختار اقتصاد جهان افزوده خواهد شد. بر بنیاد 
چنین رویکردی، امنیت غذایی با توسعه پایدار کشاورزی و تولید 
پایدار مواد غذایی به ویژه در بخش های آب، خاک، تولید بیش��تر 

بحران خاک و تهدید امنیت 
غذایی کشور

امنی�ت غذایی جوامع به ش�دت در پیوند با امنیت زیس�ت محیطی آنهاس�ت. ب�ر بنیاد داده های 
موجود محیط زیست بسیاری از جوامع نیز برخاسته از دست اندازی و بهره کشی فزاینده انسانها 
از طبیعت به ش�دت آس�یب دیده است. در این میان، عنصر خاک و کّمیت و کیفیت آن یکی 
از پایه های امنیت غذایی کشورهاس�ت. اساسًا امنیت و سالمت غذایی، اشتغال و معیشت درصد 
باالیی از جمعیت، رویندگی و تولید مواد غذایی پیوند سرراستی با خاک، زمین و کشت دارد. 
نتیجه آنکه بروز هر گونه تخریب محیط زیست به ویژه در حوزه خاک به گسترش و فزایندگی 
فقر، گرس�نگی و تهدید امنیت غذایی می انجامد که آش�وب های اجتماعی، سیاسی، تهدید صلح 
و آرامش در مقیاس فروملی تا فراملی را در پی خواهد داش�ت. آمارهای موجود نش�ان می دهند 
که فرس�ایش خاک در ایران س�االنه نزدیک به 17 ُتن در هکتار است؛ به دیگر سخن سه برابر 
میانگین جهانی. این در حالی است که بخشی نیز از بهترین نوع خاک کشور به صورت قاچاق 
از درگاه های قانونی و غیر رس�می کش�ور خارج می ش�ود به گونه ای که در آذرماه گذشته در 
سخنان ریاست جمهوری نیز بازتاب یافت. نوشتار حاضر در پی واکاوی تأثیر وضعیت بحران 

خاک بر امنیت غذایی کشور است.
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در کش��ت زارهای کوچک مقی��اس و بهره من��دی عاقالنه از منابع 
طبیعی همبستگی و وابستگی فزاینده ای یافته است. پایداری امنیت 
غذایی و س��اختار نظام های غذایی جوامع در س��ازگاری با محیط 
زیس��ت نهفته اس��ت. پیش بینی ها گویای آن هس��تند که افزایش 
جمعیت و افزایش رش��د اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه در 
دهه های آینده به رش��د درخواس��ت مواد غذایی خواهد انجامید. 
این در حالی است که یافته ها نشان می دهند محیط زیست در همه 
کشورها کمابیش در معرض فروسایی و ویرانی است. فروسایی و 
ویرانی که پویش های انس��انی در قالب سوزاندن و بریدن درختان 
ب��رای زمین، تهیه زغال و هیزم، تولید الوار، مصالح س��اختمانی و 
صنعتی و گسترش بی رویه شهرها و کارخانه ها نقش بنیادی داشته 
است. سازمان خواربار و کش��اورزی ملل)فائو( اعالم کرده است 
ک��ه برای تأمین غ��ذای مورد نیاز جمعیت نُ��ه میلیارد نفری جهان 
در س��ال 2050، باید تولید کنونی دو برابر شود. تحقق این هدف 
نیازمند رفع بازدارنده هایی مانند محدودیت زمین های کشاورزی، 
کمب��ود آب، قیمت ب��االی انرژی، افت س��رمایه گذاری در زمینه 
پژوهش های کش��اورزی و افزایش پس��ماندها و ضایعات غذایی 
است. گزارش فائو همچنین با پرداختن به چشم انداز امنیت غذایی 
در س��ده 21 اعالم کرده اس��ت که مس��ائل مربوط به کمبود مواد 
غذایی، تولید را در این س��ده با چالش ها و دش��واری های بنیادی 
روبه رو خواهد کرد. تخریب خاک و نابودی زمین های کشاورزی 
به واس��طه ناکارامدی الگوهای کش��ت، مناقش��ه بر سر زمین های 
کش��اورزی و منابع آب، قیمت باالی انرژی و دگرگونی های آب 
و هوایی همگی نش��ان از آن دارند که جه��ان باید با منابع کمتر، 
غذای بیشتری تولید کند. فروسایی محیط زیست با محدودکردن 
محصوالت غذایی، تولید مواد غذایی را فرو می کاهد. بر این پایه 
رشد پایدار بخش کش��اورزی، زیربنای تغذیه جهان آینده است. 
بر بنیاد چنین شناس��ه ها و ویژگی هایی است که پاسداشت محیط 
زیس��ت در سده 21، به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره و یکی 
از بنیادهای توس��عه پایدار شناخته  ش��د. با این حال، پژوهش های 
موج��ود در حوزه محیط زیس��ت و امنیت غذایی بیش��تر در پیوند 
ب��ا کمب��ود آب و بحران خاک بوده اس��ت و بخش امنیت خاک 
ب��ا امنیت پایدار تولید مواد خوراکی کمتر در کانون بررس��ی ها و 

کاوش امنیت پژوهان قرار داشته است.

امنیت خاک
به گونه مش��خص از دهه هش��تاد میالدی 
محیط زیست وارد جستارهای امنیت ملی 
ش��د اما گستردگی و فزایندگی سویه های 
دغدغه ه��ای  از  هم��واره  آن  مختل��ف 
امنیت پژوه��ان بوده اس��ت. در این میان، 
شاید متن حاضر نخستین متن زبان فارسی 
باش��د که دانش واژه امنی��ت خاک را به 
واسطه وزن و نقش��ی که در امنیت ملی و 
غذایی دارد به کار می برد. یافته ها نش��ان 
می دهند ک��ه پویش های انس��انی کیفیت 
خاک  را در بس��یاری از کش��ورها دچار 
خش��کی، فرس��ایش، ش��وری، آلودگی، 
تغییرکاربری، ضعف بنیه غذایی و کمبود 
مواد آل��ی کرده اس��ت. کیفیت خاک با 
امنی��ت آب، ان��رژی و آب و ه��وا پیوند 
سرراس��تی دارد. از این رو، امنیت خاک 
ای��ن توانای��ی را دارد که امنی��ت غذایی، 
مل��ی  امنی��ت  و  زیس��ت محیطی  امنی��ت 
کش��ورها را متأثر کند. با این حال داده ها 
و یافته های موجود گویای آن هس��تند که 
مسمومیت و فرس��ایش خاک به تخریب 
و کاه��ش ت��وان زمین ه��ای کش��اورزی 
می انجام��د. داده ه��ا نش��ان می دهن��د که 
بیش��تر پدیده ای طبیعی  فرس��ایش خاک 
اس��ت ک��ه توس��ط عوامل��ی چ��ون باد، 
رواناب های س��طحی و تغیی��رات دما رخ 
می ده��د. با این حال، پویش های انس��انی 
مانند کش��ت بی رویه، ناکارامدی الگوی 
آبیاری زمین های کشاورزی، محصوالت 
تک ِکش��تی، چ��رای بی روی��ه دام ه��ا در 
مراتع، جنگل زدایی و بیابان زایی؛ موجب 
ناب��ودی تع��ادل می��ان رون��د تخریب و 
ایج��اد خ��اک و در نهای��ت آلودگی آن 
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داش��ته باش��یم که آمارها مربوط به س��ال آبی 95- 1394 است 
که بارش همراهی بس��یار کرد. الزاماً س��ال های آینده این بارش 
تکرار نخواهد شد کما اینکه برآوردهای موجود برای سال آبی 
جاری س��الی کم بارش را نش��ان می دهند. با ای��ن حال، از منظر 
توزیع نیز به رغم باالبودن ش��اخص امنیت غذایي در س��ال های 
گذش��ته گروه های کم درآمد خانوارهاي شهري و روستایي در 
تأمی��ن نیازهاي خود ب��ا تنگناهای جدی روبه رو هس��تند. بدین 
معنا که این سیاس��ت ها هر چند در مقیاس کالن س��بب ارتقای 
امنی��ت غذایی ملی ش��ده اما به علت نابراب��ری درآمد و ثروت، 
فراهم کردن بس��تر مؤث��ر و پایدار آن در س��طح خانوارها موفق 
نبوده اس��ت برای نمونه افزایش به��ای لبنیات به کاهش مصرف 
قش��ر ضعیف انجامیده اس��ت. از دیگر س��و، اما واکاوی داده ها 
و آماره��ا نش��ان می دهد که با وج��ود برنامه ریزی های پیوس��ته 
در این حوزه، کش��ور با افت و خیزهایی روبه رو بوده اس��ت و 
امکان تهدیدهای امنیت غذایی کشور طی سال های آینده رو به 
فزونی اس��ت. برای نمونه گزارش های موجود نشان می دهند که 
نزدیک به 40 هزار روستای کشور از سکنه تهی شده اند و تغییر 
کاربری زمین های کش��اورزی به یکی از چالش های مهم امنیت 
غذایی و مسائل قضایی کش��ور تبدیل شده است.  کارشناسان بر 
این باور هس��تند که همین نابودی زمین های کشاورزی یکی از 
عوام��ل نابودی اقتصاد تولیدی ایران اس��ت ب��ه گونه ای که در 
ازای ناب��ودی هر هکتار زمین کش��اورزی، امنیت غذایی 20 نفر 
در ای��ران به خطر می افت��د و هم اکنون دانش آموختگان رش��ته 
کش��اورزی باالترین نرخ بیکاری را در کش��ور دارند. ناگوارتر 
آنک��ه تنها نیم��ی از جمعی��ت باقی مان��ده روس��تاهای ایران به 
کش��اورزی اشتغال دارند و 70درصد جمعیت کشاورزان کشور 
را س��الخوردگان تش��کیل می دهند. افزایش جمعیت شهرنشین 
کش��ور باعث ش��ده که دروازه های ایران به روی واردات مواد 
غذایی بیش  از پیش گش��وده و حجم کالنی از درآمدهای نفتی 
کشور نیز صرف واردات مواد غذایی شود. بر پایه همین آمارها 
بیش از 71درصد جمعیت کش��ور شهرنش��ین هس��تند و جمعیت 
روس��تایی به زیر 30درصد رس��یده اس��ت؛ بدون  آنکه کمترین 
تناسبی میان افزایش جمعیت شهری و توانایی کشور برای تولید 

مواد غذایی و کشاورزی وجود داشته باشد.

نیز می تواند  می شوند. مس��مومیت خاک 
در اث��ر افزایش نمک های خاک توس��ط 
اب��زار آالت کش��اورزی و ی��ا آلودگ��ی 
مستقیم آن توسط افراد یا کارخانه ها ایجاد 
ش��ود. در این صورت خاک کش��اورزی 
ناحاصل خی��ز و حت��ی س��می می ش��ود. 
وضعیتی ک��ه در کش��ت زارهای پیرامون 
هویداس��ت. کاماًل  ایران  کالن ش��هرهای 

امنیت غذایی در ایران
همچنان که اش��اره ش��د امنیت غذایی به 
معنای اطمینان از دسترسی به غذای کافی، 
س��الم، مغذی و پایدار برای همه است. به 
یاد داشته باش��یم که امنیت غذایی افزون 
ب��ر کّمیت، کیفیت و توزیع غذا را نیز در 
بر می گیرد. طی دو دهه اخیر در ایران نیز 
برای فراهم س��ازی امنیت غذایی گام های 
بنیادی و س��اختاری مهمی برداش��ته شده 
اس��ت به گونه ای که در س��ند چشم انداز 
و برنامه های توس��عه پنج ساله نیز از منظر 
قانونی به این مهم پرداخته ش��ده اس��ت. 
در کش��ورمان دست کم در سال های پس 
از انقالب همواره ب���ه مقوله خودکفایی 
در محصوالت اساس��ی کش��اورزي و نیز 
افزایش ضریب امنیت غذایی تأکید شده 
است. بر بنیاد سخنان کارگزاران طی سه 
نهفته  سال گذشته استفاده از ظرفیت های 
بخش کشاورزی باعث رشد 23درصدی 
امنیت غذایی کش��ور ش��ده است و قرار 
اس��ت طی پنج س��ال آینده ای��ن رقم به 
80درصد برس��د. بر بنی��اد همین گزارش 
طی س��ال ج��اری ب��ا احتس��اب افزایش 
تولی��د گن��دم در کش��ور، رق��م امنی��ت 
غذایی به 77درصد رس��یده است. به یاد 

ل
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مسائل خاک در ایران
موضوع خاک در ایران آن گونه که به مس��ئله آب پرداخته شده، 
م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که وضعیت 
بحرانی خاک کشور اگر از آب بحرانی تر نباشد بهتر از آن نیست. 
ب��ر بنیاد یافته های موجود خاک کش��ور از نظر کّم��ی و کیفی با 
چالش های بنیادی مواجه است که در این میان، دو پدیده فرسایش 
و قاچاق خاک بیش از دیگر عوامل جلب توجه کرده اند. وضعیتی 
ک��ه در صورت تداوم تا س��ه ده آینده امنیت غذایی کش��ور را با 
تنگناهای بنیادی روبه رو خواه��د کرد. بنا به گزارش های موجود 
نابودی خاک حاصل خیز در کش��ور به مرز بحران نزدیک  است. 
بر بنیاد آمارها اگر فرسایش خاک با همین شتاب ادامه یابد، تا 60 
سال آینده خاک الیه باالیی سطح زمین سراسر نابود خواهد شد به 
گونه ای که تا کنون نزدیک به یک سوم خاک زمین از میان رفته 
اس��ت. گزارش های موجود نش��ان می دهند که میانگین فرسایش 
س��االنه خاک در جهان پنج تا شش تُن در هکتار است و در ایران 
بین 15 تا 17 تن در هکتار. یعنی س��ه تا چهار برابر میانگین جهانی 
که ارزش ای��ن مقدار خاک نزدیک به 60 میلیارد دالر در س��ال 
اس��ت که رقم بسیار هنگفتي اس��ت. با توجه به اینکه بین دویست 
تا هزار س��ال به درازا مي کش��د تا یک س��انتي متر خاک س��اخته 
ش��ود. در این میان، فرس��ایش خاک فرآیندی اس��ت که طی آن 
ذرات خاِک س��طح زمین توسط باد یا آب به تدریج از بستر خود 
جدا ش��ده و به مکانی دیگر برده می شوند. این فرآیند ناخوشایند 
بیشتر در مناطق خش��ک، نیمه خشک و مناطق دچار سیالب مانند 
ایران، رخ می دهد. منطقه ای که خاک آن دچار فرس��ایش ش��ود 
دیگر قابلیت کش��اورزی ندارد. این در حالی اس��ت که در برخی 
مناطق کش��ور وضع وخیم تر اس��ت. برای نمونه در استان لرستان 
میانگین س��االنه فرسایش خاک 25 تن در هکتار است، یعنی یک 
و نیم برابر میانگین ساالنه کشوری و استان چهارمحال و بختیاری 
با فرس��ایش20 تن خاک در هکتار س��الیانه ارزیابی ش��ده است. 
کارشناسان بر این باور هستند که نابودی پوشش گیاهی در مراتع 
و کوهس��تان ها، زیروروکردن خاک، شخم های بی رویه، شخم و 
ش��یار غلط، ش��خم در جهت شیب، کش��ت در زمین های با شیب 
زیاد، کش��ت محصوالت نامناسب، رهاش��دن سطح خاک بدون 
پوشش گیاهی و چرای بی رویه در مراتع و تخریب جنگل ها نقش 

مهمی در فرس��ایش خاک کش��ور داشته 
اس��ت. این وضعیت س��بب می شود خاک 
به وس��یله آب یا باد شس��ته ش��ود. خاک 
فرسوده شده یا وارد رودخانه می شود و در 
پشت سدها رسوب می کند یا اینکه توسط 
باد جابه جا شده و در برخی موارد حتی در 
قالب کانون ریزگردساز سر برمی آورد. در 
ایران به دلیل سرعت بهره برداری از زمین، 
عناصر حیاتی خاک با شتاب رو به کاهش 
اس��ت. به همین دلیل تهی ش��دن خاک از 
عناص��ر حیات��ی، به کاهش به��ره وری در 
تولی��د محص��ول نهای��ی انجامیده اس��ت. 
رخ��داد ناگوار دیگر در کش��ورمان تغییر 
کارب��ری زمین کش��اورزی اس��ت که در 
قالب آن منابع خاک کش��ور و زمین های 
مس��کونی  ب��ه  کش��اورزی  حاصل خی��ز 
تبدیل می ش��وند. زی��را اراضی حاصل خیز 
کشاورزی به راحتی به دلیل قرارگرفتن در 
کنار شهرها تغییر کاربری می یابند. باور آن 
دشوار اس��ت اما این فرهنگ در جامعه جا 
افتاده که هرگاه زمین کش��اورزی در کنار 
یا داخل ش��هر قرار گرفت، بی درنگ باید 
تبدیل شود. از این رو، تغییر کاربری زمین 
از مهم ترین عوامل تخریب خاک کش��ور 
اس��ت. داده ها نش��ان می دهند ک��ه با تغییر 
زمین های کش��اورزی، جنگلی  کارب��ری 
و مرتعی تخریب خاک ش��تاب می گیرد. 
مس��ئله دیگر شورش��دن خاک به واس��طه 
آبیاری اراضی کشاورزی با آب های شور 
و فاضالب ها است. این دو عامل به  شدت 
خاک را تخریب می کنند. در ایران آبیاری 
با آب های خیلی ش��ور، بسیاری از اراضی 
کشاورزی را به ش��وره زار تبدیل می کند. 
فاضالب های خام می تواند عناصر آالینده 
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سرطان زا، فلزات سنگین و سموم مختلف 
را ب��ه خاک منتقل کند. آلودگی خاک از 
طریق محصوالت کشاورزی وارد زنجیره 
غذایی انس��ان می ش��ود. در ح��ال حاضر 
بی��ش از 50درصد اراضی کش��اورزی به 
دلیل اس��تفاده از آب هایی با درجه شوری 
متفاوت دچار ش��وری هستند. از فاضالب 
به صورت پراکنده برای آبیاری زمین های 
کش��اورزی اس��تفاده می  ش��ود اما نگرانی 
آنجاس��ت که این مس��ئله رو به  گس��ترش 
اس��ت. بر اس��اس گزارش های موجود در 
کشورمان نزدیک به 18/5 میلیون هکتار از 
زمین های کش��اورزی با درجات کمابیش 
مختلف ش��ور ش��ده اند که ای��ن درجات 
ش��وری رو به فزونی اس��ت. وضعیتی که 
آلودگی و ناباروری خاک را در پی دارد.

قاچاق خاک
رئیس جمهور در آذر ماه گذشته در مراسم 
برداش��ت محصول  جش��ن ش��کرگزاری 
ب��ر این امر تأکی��د کرد که خ��اک ایران 
با لنج به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 
می رود و برای کش��اورزی و سایر موارد 
مورد استفاده قرار می گیرد. سخنانی که به 
نوعی تأئید ضمن��ی قاچاق خاک از ایران 
به این کشورهاس��ت. این در حالی اس��ت 
که بر پایه قانون، خاک کش��اورزی جزو 
فهرس��ت کاالهای ممنوع��ه صادراتی در 
گمرکات کشور است. بنا به گزارش های 
موجود جن��س خاک کش��ورهای عربی 
کران��ه جنوب��ی خلی��ج فارس ماس��ه ای و 
آهکی اس��ت که امکان رویش هیچ گیاه 
و حتی فضای س��بز در آن وج��ود ندارد. 
این کش��ورها طی چند دهه اخیر به واسطه 

افزایش س��طح رفاه و درآمد، در پی راهی برای ایجاد فضای سبز 
و تولید محصوالت کش��اورزی برآمده اند به همین دلیل خواهان 
و خریدار خاک از دیگر کش��ورها به ویژه ایران هستند که خاک 
بس��یار غنی از نظر مواد آلی و حاصل خیز برای کش��اورزی دارد. 
ب��ر پایه داده های موجود خاک پیت که مرغوب ترین خاک بوده 
و از مواد آل��ی قابل توجهی برخوردار اس��ت در حال حاضر در 
بازار قانونی با قیمتی نزدیک به 100 هزارتومان برای هر متر مربع 
خرید و فروش می ش��ود و کش��ورهای عرب��ی آمادگی پرداخت 
قیمت ه��ای کالن برای دس��تیابی به این خ��اک را دارند. از میان 
خاک های��ی که در ایران وج��ود دارد به ویژه خاک اس��تان های 
آذربایجان، خراس��ان، مازندران و برخی از ش��هرهای جنوبی از 
گونه حاصل خیز اس��ت که می تواند سود فراوانی را از کشاورزی 
و صادرات محصوالت کشاورزی نصیب کشور کند اما به واسطه 
کمبود آب، مدیریت ناکارامد و قاچاق و فرسایش خاک، زنگ 
هشدار برای کش��اورزی این زمین ها به صدا درآمده است. چنین 
زمینه ها و بسترهایی زمینه ساز پیدایش و رونق پدیده قاچاق خاک 
از ایران به این کش��ورها طی چند سال اخیر شده است به گونه ای 
که حتی ممنوعیت های قانونی صادرات خاک نتوانس��ته مانع این 
رویداد ش��ود. با این ح��ال، هرچند آمار دقیق��ی از میزان قاچاق 
خاک در کش��ور در دست نیس��ت اما خبرهای منتشرشده در این 
باره نش��ان از وخامت اوضاع دارد ت��ا جایی که قاچاق خاک در 
برخی اس��تان ها به یکی از مش��اغل درآمدزا تبدیل شده است. بر 
پایه یافته ها خاک به دو روش عمده قاچاق می ش��ود. نخس��ت به 
صورت قاچاق در قالب بس��ته که از مبادی غیرقانونی از کش��ور 
خارج می شود و مانند تمام کاالهایی که از کشور قاچاق می شود 
از میزان آن اطالعی در دس��ت نیست، اما مس��ئوالن می دانند که 
قاچ��اق صورت می گی��رد. به ویژه درباره خ��اک »پیت« که برای 
پرورش قارچ، کشاورزی و ایجاد فضای سبز بسیار مناسب است. 
دوم قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه اس��ت که در این روش 
ک��ه قانونی صورت می گی��رد، قاچاق چیان مس��ئوالن را به نوعی 
فریب می دهند. در این ش��یوه چندین برابر نیاز گلدان، خاک در 
آن ریخته می شود و در خارج از کشور نیز گیاه ارزش و اعتباری 
ندارد و حتی دور ریخته می شود و آن چه در قیمت های باال خرید 
و فروش می شود، خاک گلدان است. بنابراین قاچاق خاک جنبه 
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قانونی دارد و مس��ئوالن هم کمابیش از آن آگاه هس��تند. بر پایه 
همین داده ها در ایران تنه��ا 20 میلیون هکتار خاک زراعی برای 
کش��اورزی وج��ود دارد. این خاک که ارزش حیات��ی و قابلیت 
باروری دارد که آن هم با توجه به طرح افزایش جمعیت کش��ور 
و نیاز کش��ور به امنیت غذایی بیش��تر در آینده به شدت مورد نیاز 
است اما با ش��تابی که فرسایش و قاچاق خاک در کشورمان طی 
می کن��د، در آینده ای نزدیک کش��ور دچار بحران کمبود خاک 
کش��اورزی خواهد بود. چنان چه اج��ازه صادرات خاک ایران به 
این کشورها داده شود، خس��ارات جبران ناپذیری به کشور وارد 
خواهد ش��د. به همین دلیل بر اساس قوانین مصوب، صادرات هر 

نوع خاک از کشور ممنوع است.

نتیجه گیری
کوش��ش نماین��دگان و کارگزاران ه��ر س��رزمینی تأمین امنیت 
غذایی ش��هروندان اس��ت. امنیت غذایی با امنیت زیست محیطی 
پیوند سرراس��تی دارد. یافته ها گویای آن هس��تند که برخاسته از 
پویش های انس��انی، ویرانی و فروس��ایی بنیادهای زیستی )آب، 
خاک و دیگر منابع( شتاب نگران کننده ای یافته است به گونه ای 
که امنیت غذایی، اش��تغال و معیش��ت بس��یاری از جوامع با خطر 
رو به روس��ت. برآوردها نیز گویای آن هس��تند که در آینده بر 
سویه های فقر و گرس��نگی در مقیاس جهانی افزوده خواهد شد 
که در ای��ن میان، بحران آب و مس��ئله تخری��ب خاک اولویت 
بیشتری یافته اند. مسئله آنجاست آنقدر که آب حساسیت برانگیز 
و رس��انه ای بوده، خاک و بحران نابودی زمین های کش��اورزی 
چنی��ن نبوده اس��ت. داده های موج��ود درباره وضعی��ت کّمی و 
کیفی خاک کش��ور گویای ناگواری وضعیت اس��ت به گونه ای 
که فرس��ایش خاک در ایران س��ه تا چهار براب��ر میانگین جهانی 
اس��ت. فرس��ایش خاک در ایران چند براب��ر میانگین جهانی آن 
اس��ت و همچنین اندازه گیری آورد رس��وبی رودخانه ها نش��ان 
می دهد که آورد رس��وب هم چند برابر میانگین جهانی اس��ت. 
همچنین بخش گس��ترده ای از زمین کشاورزی پیرامون شهرهای 
کش��ور به ویژه کالن ش��هرها تغییر کاربری یافته اند. بخش دیگر 
نی��ز از همین زمین ه��ا به واس��طه فاضالب خام ش��هری آبیاری 
می شوند که پیامدهای ناگواری بر تندرستی افراد و جامعه دارد. 

از س��وی دیگر بخش��ی نیز از بهترین نوع 
خاک کش��ور به کشورهای کرانه جنوبی 
خلیج فارس به صورت رسمی )صادرات 
گل و گیاه( و غیر رسمی قاچاق می شود. 
این در حالی اس��ت که ص��ادرات خاک 
کش��اورزی ممنوع است. ش��تاب نابودی 
خاک و زمین های کش��اورزی به گونه ای 
است که طی چند دهه آینده امنیت غذایی 
کش��ور با توجه به روند رش��د جمعیت و 
حتی برنامه های افزای��ش جمعیت با خطر 
رو ب��ه رو اس��ت. از این رو، پاسداش��ت 
از  اطالع رس��انی  نیازمن��د  امنیت خ��اک 
طریق رس��انه ها به ویژه صدا و سیماس��ت 
که از طریق حس��اس کردن مردم نس��بت 
به آینده فرزندان و امنیت غذایی کش��ور 
این روند را کند یا متوقف نماید. از سوی 
دیگ��ر دول��ت و مجلس مکلّف ب��ه ارائه 
لوایح و طرح هایی شوند که امنیت خاک 
در چارچوب آنها محافظت ش��ود و با هر 
گونه قاچاق خاک برخورد جدی به عمل 
آی��د و ضمن کوش��ش ب��رای برانگیختن 
صادرات کشاورزی مانع از قاچاق خاک 

در هر شکل آن شوند.


