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چکیده
ایران ،گرچه با دوازده در صد سطح زیر ک شت ،رتبهی سوم در تعداد و تنوع مح صوالت ک شاورزی را در دنیا دارد؛ اما رتبهی باالی  140از
 231ک شور در شاخصهای زی ست محیطی ،بیانگر عدم توجه کافی آن به حفظ محیط زی ست ا ست .امروزه سوزاندن بقایای گیاهی ،در
جامعهی کشاورزی ایران ،به یک فرهنگ تبدیل شده است .در این مطالعه به مروری بر مطالعات قبلی ،نتایج مصاحبه حضوری با کشاورزان
و دهیارانِ شهههرهای مختلفِ اسههتان اصههفهان و دالیل آتش زدن عمدی مزارع و بقایای گیاهان ،آثار نامطلوب آن بر محیط زیسههت ،تاثیرات
مثبت ح ضور این مواد برای ک شتهای بعدی ،معرفی کابردهای آنها در صنایع مختلف و نقش آموزش جامعه رو ستایی پرداخته می شود.
نتایج این مطالعه نشان داد از مهمترین دلیل سوزاندن عمدی ،آمادهسازی سریع مزرعه برای کشت بعدی و یا نابودی آفات خصوصا حشرات
جوانهخوار در فصههل بهار میباشههد؛ در حالی که آتش ،نه تنها موجب کاهش حاصههلخیزی خاک ،افزایش فرسههایش آبی و بادی ،نابودی
میکروارگانیسههمهای بسههیار مفید و آلودگیهای هوا میشههود؛ بلکه با برهنه شههدن سههطح خاک ،کاهش نفو آب باران ،ایجاد روانابهای
سطحی ،افزایش تبخیر و نیاز به آبیاری بیشتر می شود .همچنین این بقایا ،نه تنها منابع غذایی مفیدی برای ک شت بعدی مح صول ا ست
بلکه میتوان در صنایع مختلف از جمله صنعت چوب و کاغذ ،صنعت پرورش گل و گیاه (قارچ) ،صنعت تولید انرژی و خود صنعت کشاورزی
اسههتفاده گردند .آموزش جامعهی کشههاورزان ،توسههعه صههنایع تبدیلی در روسههتا ،پهوهشهای کاربردپذیر کردن بقایای کشههاورزی و تقویت
مشوقهای الزم دولتی از مهمترین اقدامات الزم میباشد.
کلمات کلیدي :آموزش ،آتشسوزی عمدی ،کشاورزی ،محیط زیست.
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Abstract
Iran, with twelve percent of the cultivated area, is the third country as the number and diversity of
agricultural products in the world, but rankinf above 140 out of the 231 countries in the environmental
indicators shows insufficient attention to conservation environment. Todays, the arson (deliberately fire)
of plant’s residual in Iranian agriculture community, is underway as a culture in farmers. The aims of
this study were a review on the previous studies on the reasons of arson in Esfahan province, a
description of the effects of arson on environment, a presentation of the positive points of the plant’s
residuals for the next harvest and also the applications of those in the different industries. The main
reason of arson is originated of preparing shortly of the farm for next planting and destroying pests,
especially germ’s insect-eating whereas this action (arson) not only will increase the loss of soil fertility,
water and wind erosion, destruction of soil beneficial microorganisms, air pollution caused by the ash,
but also will make the surface soil and in continue, will loss the rainwater, causing a severe surface
runoff, increase evaporation as same as enter much smoke and many particulate matters from the ash
and causes air pollutions. It is noticeable that the residuals can be used in various industries, including
pulp and paper, floriculture (such as mushrooms), energy and also the agricultural industry. In this
context, the role of education, developing of alternate industries and government incentives are the most
important feasible measures.
Key Words: Education, Arson, Agriculture, Environment.
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مقدمه
محیط زی ست عبارت ا ست از محیطی که در آن موجودات زنده

درست است که هوا منبع گسترده تر و یا در جریان تری نسبت

در حال زندگی و موجودات غیر زنده نیز حالت طبیعی خود را

به خاک و آب ( سایر اجزای محیط زی ست) میبا شد و همچنین

دارند .این واژه از دو کلمهی محیط به معنای پیرامون ،گرداگرد

آلودگی آن نیاز به زمان یا منابع گسههترده دارد اما اگر این منبع

و زیست به معنی حیات تشکیل شده است و همهی آنچه را که

آلوده شههود؛ پاک کردن آلودگی یا برگشههت پذیری آن بسههیار

برای زندگی موجودات زنده الزم است؛ در بر میگیرد (.)1

سخت است و حتی براساب برخی منابع غیر ممکن میباشد(.)3

سه بخش ا صلی آن شامل آب ،هوا و خاک ا ست .نکتهی مهمی

منبع مهم دیگری که باید مورد بررسهههی و توجه ویهه قرار گیرد

که در مورد محیط زیسههت و منابع آن باید مورد توجه قرار داد،

خاک اسههت که به عنوان یک منبع بسههیار محدود بوده؛ هر چند

این است که این محیط یا منابع نامحدود نیستند و همهی آنها

تشکیل ،آلودگی و محدودیت این منبع بسیار ارزشمند به دلیل

دارای محدودیتهای خاص به خود میباشهههند؛ به طوری که در

اینکه خیلی ملموب نیسهههت و هنوز آنطور که باید مورد توجه

صورت آلودگی یا از بین رفتن ،قابلیت برگشتپذیری کمی دارند

قرار بگیرد ،حدا قل در کشهههورهای نظیر ایران مورد توجه قرار

یا اصههن نمی توانند به حالت اولیه برگردند .درواقع منابع موجود

نگرفته است( .)4مسلما آلودگی خاک از آلودگی هوا مهمتر است

در کل کره زمین از نظر آب ،هوا و خاک م حدود یت دار ند(.)1

و نه تنها تشهههکیل خاک بسهههیار زمان بر بوده ،بلکه بهبود و

در ست ا ست که بیش از  %70کل و سعت کرهی زمین را آب فرا

حا صلخیز نمودن آن ب سیار هزینهبر خواهد بود .خاک همچون

گرفته اسههت اما تنها  2تا  3درصههد آن را آب شههیرین تشههکیل

فر شی ا ست که زنجیرههای غذایی همهی اکو سی ستمها از آن

میدهد و از این تعداد نیز بخش قابل توجهی (بیش از  )%90در

منشهههای میگیر ند چرا که تول ید کن ند گان اول یه (گ یاهان) در

نواحی قطب به صورت یخ و یخچال است لذا نابودی آب شیرین

هراکوسیستمی روی خاک زیست میکنند .حاصلخیزی و عدم

در دسههترب به هر صههورت (چشههمه ،چاه ،قنات ،رودخانه و )...

آلوده بودن خاک برای کشههاورزی بسههیار مهم اسههت چرا که با

نگران کننده بوده و باعث از د ست رفتن این منبع حیاتی مهم و

آلوده شهههدن خاک یا از دسهههت رفتن و فرسهههایش خاک ،عمن

محدود خواهد شههد( .)2الزم به کر اسههت نقش آب در محیط

کشههاورزی بی معناسههت و یا حداقل کیفیت محصههوالت تولیدی

زی ست و همچنین تمدنهای ب شری به گونه ای ا ست که اولین

چندان مطلوب نخواهد بود و غالبا دارای چنان اثرات سهههویی

تمدنهای بشهههری در اطراب آب رودخانهها شهههکل گرفت ،لذا

خواهد بود که مصههرب نکردن آن توصههیه میشههود ( .)5اهمیت

نقش ،ارزش و اهمیت آن مخصهههوصههها در سهههالهای اخیر که

خاک ،برای کشور ایران به دلیل قرارگیری این کشور در ناحیهی

کشهههورهایی از جمله ایران با کمبودهای زیادی مواجه هسهههتند

خ شک و نیمه خ شک و ندا شتن خاکهای منا سب خیلی زیاد،

بسههیار مشههخص و روشههن اسههت .این در حالی اسههت که بخش

دوچندان اسههت ،این در حالی اسههت که هنوز نه تنها رسههانهها و

ک شاورزی ایران ،حداقل  %60و حداکثر  %90آب شیرین ک شور

عامهی مردم بلکه دانشهههگاهیان نیز نسهههبت به این مو هههوع

را اسهههتفاده میکن ند ( .)2در مورد بخش هوا نیز ،ابتدا تصهههور

حسههاسههیت خاصههی ندارند و مقاالت و مطالعات چندانی برای

می شد که هوا یک منبع نامحدودی ا ست در حالی که قطعا این

ارز یابی م قدار خاک ،ارز یابی میزان از دسهههت رفتن خاک یا

گو نه نیسهههت و مشهههکنت و بحران های مهم امروز دن یا م ثل

ت شکیل آن و همچنین برنامه ریزیهای بلند مدت و ا ستراتهیک

گرمایش جهانی یا تغیرات اقلیمی و اثرات آن به همراه رشهههد

برای آن وجود ندارد.

بیماریهایی که ناشهههی از آلودگی هوا گسهههترش یافته اسهههت

امروزه کشاورزی به عنوان یک صنعت مهم در توسعهی هرکشور،

اثباتکنندهی این ادعاسههت و نکتهی حایز اهمیت آن اسههت که

مطرح اسهههت و برای ایران ،این صهههن عت بهدل یل وجود خاک
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اعظمی و همکار

حا صلخیز ،تنوع اقلیمی و گونههای خاص گیاهی اهمیت ب سیار

طرب دیگر افزایش سطح آگاهیهای مردمی و جامعه ک شاورزان

زیادی دارد .برا ساب م ستندات علمی ،ایران از جمله نخ ستین

و خ صو صا مدیران این بخش ،دراین مقاله به مروری بر آثار مهم

ک شورهایی ا ست که در آن ک شاورزی می شده ا ست .به عبارت

(مزایا و معایب) آتشسههوزیهای عمدی زمین زراعی در کشههور

دیگر ،ایران از دیرباز محل کشههاورزی و فعالیتهای کشههاورزی

ایران بر محیط زیسهههت پرداخته شهههده اسهههت .در انتها نیز ،به

بوده ا ست به طوری که امروزه بسیاری از گونههای پرمح صول و

مهمترین کاربردهای این گیاهان که میتواند یک فرصهههت برای

دارای ارزش غذایی دنیا مثل نهادهای بسهههیار زیادی از غنت

توسههعه اقتصههادی در جوامع کشههاورزی باشههد و به توسههعه ملی

(برنج ،گندم ،جو و  )..از ایران منشای گرفته است.

کمک کند ،پرداخته شده است مناً مو وع آموزش همگانی در

این درحالی اسههت که با وجود سههابقهی بسههیار زیاد ایرانیان در

جوامع رو ستایی ایران که نقش ا صلی در حفاظت محیط زی ست

ک شاورزی و همچنین تنش دولت برای تربیت متخ ص صان این

و فراهم سازی توسعه پایدار دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است.

حوزه متا سفانه بیشتر فعالیتهای ک شاورزی در ایران کم بازده

روش پژوهش

بوده و آثار و تب عات زیادی بر محیط زیسهههت و م نابع م حدود

این مطالعه یک مطالعه توصهههیفی -تحلیلی اسهههت که با مرور

طبیعی که در باال ا شاره شد ،دارند .در واقع هنوز نگرش سنتی

مطالعات قبلی در ایران و سههایر نقاد دنیا ،مصههاحبهی تلفنی و

در کشهههاورزان وجود دارد و براسهههاب منابع علمی دقیق که در

حضههوری با  86نفر از دهیاران و کشههاورزانِ اسههتان اصههفهان

خصهههوص بحران آب ،یکی از مهمترین علتهای اصهههلی آن در

( شهر ستانهای گلپایگان ،فریدن ،شهر ا ،ا صفهان ،کا شان و

ایران ک شاورزی غیرعلمی و سنتی ا ست ( .)6در گذ شتههای نه

خورو بیابانک) و تجارب علمی نگارندگان انجام شده است.

چندان دور ،کشاورزی در ایران بیشتر به صورت دیمی بود(،)7

این اسههتان یکی از مراکز اقتصههادی و قطبِ صههنعت کشههاورزی

در حالی که با تغییرات آب و هوایی و خ صو صا کاهش بارشها،

ک شور ا ست ،که با دارا بودن شرایط اقلیمی متنوع و قابلیتهای

این کشههاورزی به صههورت آبی تغییر کرد .علی رغم این که خود

بالقوه منابع طبیعی و انسهههانی ،دارای سهههابقه طوالنی در زمینه

فعالیت های کشهههاورزی چه آبی و چه دیم تاثیرات زیادی در

تولید محصهههوالت کشهههاورزی ،دامی و پروتئینی اسهههت و برای

محیط زیسهههت دارند ،یکی از پدیدههایی که بر محیط زیسهههت

نگارندگان ،دسترسی به جامعهی کشاورزی آن سهلالوصولتر از

خصهههوصههها خاک ،عوارل نامطلوبی دارد و متاسهههفانه فقط در

سایر استانها بود من آنکه تقریبا تنوع تولید تمام محصوالت

جامعهی کشهههاورزان برخی کشهههورها از جمله ایران روا دارد؛

کشههاورزی که دارای بقایای قابل سههوختن باشههند را دارد .تقریباً

بحث آتش سوزی گیاهان خشکیده از دوره کشت قبلی است که

یک سوم زمینهای ایران قابلیت ک شاورزی را دارند اما به دلیل

عموما در ابتدای فصههل تابسههتان یا در برخی مناطق گرمسههیری

خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب ،در اکثریت زمینهای

جنوب کشههور از اواسههط اردیبهشههت ماه صههورت میگیرد .هدب

قابل ک شت ک شاورزی انجام نمی شود .فقط  12در صد از و سعت

اصههلی از آتشسههوزی این مزارع ،آن اسههت که کشههاورز زمین را

این کشهههور تحت عملیات کشهههاورزی میباشهههند؛ با این حال،

برای کشت دوم یا کشت تابستانه آماده کند و این آتش سوزیها

براسههاب اطنعات فائو ،از بین  231کشههور دنیا ،ایران در تولید

کامن عمدی صورت میگیرد .حتی در برخی ا ستانها ،در ف صل

یک سوم از تعداد مح صوالت ا صلی دنیا دارای رتبههای اول تا

بهار که گیاهان چندسهههاله همچون یونجه درحال جوانه زدن

دهم جهان بوده که سهههم محصههوالت باغی  15و محصههوالت

ه ستند ،برای مقابله با الرو ح شرات که به صورت کرمهای سبز

زراعی  7محصههول مهم میباشههد( .)8کشههور ایران ،از نظر تنوع

رنگی دیده میشههوند و از جوانههای این گیاهان تغذیه میکنند،

تولید محصوالت باغی ،بعد از کشورهای چین ،امریکا .مشترکاً با

از آتشسهههوزی اسهههتفاده میکنند لذا با توجه به اهمیت حفظ

ترکیه رتبه سوم دنیا را از آن خود کرده است .و بیشترین خاک

منابع محدود محیط زیسهههت (آب ،هوا ،خاک) از یک طرب و از

حا صلخیز و بالتبع آن ،تولید مح صوالت ک شاورزی آن نیز ،در
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قسمتهای شمال و شمالغرب میباشد .این در حالی است که

هسههتند کنترل میشههوند .سههومین دلیل مهم کشههاورزان برای

ک شاورزان این مناطق ،هر ساله بنا بر دالیل مختلف زیر ،بقایای

سهههوزا ندن مزارع خود به کنترل بی ماری های گ یاهی و عوا مل

کشهههت قبلی خود را به آتش کشهههیده و موجبات آلودگی های

بیماریزا برمیگردد که با سهههوزاندن بقایای غیرقابل اسهههتفاده

ب سیاری برای محیط زی ست و از د ست رفتن حجم قابل توجهی

نهتن ها علف های هرز بل که عوا مل بی ماریزای گ یا هان از بین

ماده آلی منا سب برای صنایع می شوند .نکته حایزاهمیت دیگر،

میروند .این مو وع برای کنترل بیماریهایی همچون سیاهک

این اسههت که در ایران بیش از  21میلیون نفر در روسههتا زندگی

گندمی ،بیماری لکه چشهمی گندمی و پوسهیدگی سهاقه برنج و

میکنند که اکثر قریب به اتفاق آنها ،م ستقیما یا غیر م ستقیم

گندم ب سیار مؤثر گزارش شده ا ست .در مورد کنترل علفهای_

از طریق فعالیتهای کشاورزی امرارمعاش مینمایند (.)9

هرز از طریق آتش زدن میتوان بههه کنترل این گی هاهههان در

این مطالعه یک مطالعهی مروری-توصیفی در مورد آثار این عمل

مناطقی نظیر مس هیرهای آبیاری ،جادههای شههنی ،ریلهای راه_

و کاربردهای بقایای گیاهی است و نقش محوری آموزش همگانی

آهن و سایر زمینها اشاره کرد که نه تنها خود گیاه را بلکه بذور

است.

موجود در الیههای باالیی خاک را نیز از بین میبرد.

در آن از منابع کتابخانهی و مقاالت مرتبط که در اینترنت بود،

این در حالی ا ست که آتش سوزیها در بخش ک شاورزی دارای

استفاده شده ،همچنین آمار و اطنعات مختلفی از مطالعات

آثار و عوارل نامطلوبی بر محیط زیست است و از آثار منفی آن

خار از کشور جهت مقایسهی نتایج آمده است.

که بیش از  90درصههد به صههورت عمدی اتفاق میافتد حداقل

نتایج و بحث

میتوان به موارد زیر در  3بخش خاک ،آب و هوا اشاره کرد(:)10

آتش سوزیها در بخش ک شاورزی یا سهوا صورت میگیرد یا به

اولین و ابتداترین تاثیر آن در بخش خاک این اسهههت که موجب

صورت عمدی صورت میگیرد .سهوا از روی سهلانگاری افراد

برهم خوردن خ صو صیات فیزیکی خاک می شوند و رات خاک

مثن انداختن ته سیگار در مزارع و یا حوادث غیرمترقبه همچون

را در برابر فرسههایش و نگهداشههت رطوبت بسههیار آسههیب پذیر

رعدوبرق رخ میدهد در حالی که بیشترین آتشسهههوزی های

میکند .به عبارت دیگر آتشسهههوزیها وزن ظاهری و هدا یت_

بخش کشاورزی مخصوصا در کشور ایران به صورت عمدی و بنا

الکتریکی خاک را افزایش داده ،پایداری خاک را به شدت کاهش

به دالیل زیر اتفاق میافتد.

داده و منافذی را که میتوان ست رطوبت آب را در خود نگه دارد

اولین دلیل برای آتشسههوزیهای عمدی کشههاورزان نابود کردن

و به افزایش محصهههول کمک کند از بین میبرد .به طوری که

بقایای غیرقابل استفاده ناشی از محصول برداشت شده در مزرعه

نتایج مطالعات قبلی نشههان میدهد منافذ بزرگتر از  1/5میلی_

اسهههت که در صهههورت وجود ،عمل یات شهههخم و خاکورزی و

متری در خاک در زمینهای نسههوخته بیش از  4برابر بیشتر از

آمادهسهههازی مزرعه را برای کشهههت بعدی مختل میکند و در

زمینهای سههوخته شههده اسههت .دومین تأثیر مهمی که بر روی

صورتی که سوزانده شود این مشکنت را نخواهد داشت یا کمتر

خاک دارد این ا ست که خ صو صیات شیمیایی خاک را همچون

دارد .دومین دلیل این آتش سوزیها به کنترل حشرات مزاحم و

اسههیدیته خاک و نمکهای محلول در خاک را افزایش داده و از

آفاتی برمیگردد که مخصههوصهها در غنت و یونجه وجود دارند و

طرب دیگر میزان ماده آلی خاک و همچنین ترکی بات قابل حل

در صهههورت عدم کنترل این آفات گ یاه به طور صهههحیح جوانه

و مغذی در آب و چربی ها را کاهش میدهد .البته بر_ اسهههاب

نمیز ند و نه تن ها برداشهههت اولی وجود ندارد بل که حتی در

منابع علمی سوزاندن بقایای گیاه گندم مقدار عناصر غذایی قابل

برداشتهای دوم به بعد نیز مقدار محصول بسیار کم خواهد بود.

دسههترب گیاه را افزایش میدهد اما این دسههترس هی کمتر از دو

در حالی که با سوزاندن مزرعه این آفات که غالبا به صورت الرو

هفته اسهههت به طوری که بعد از دو هفته کاهش شهههدیدی در
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عناصهههر غذایی مورد نیاز برای گیاه به خصهههوص مقدار پتاب و

حاصههلخیزی بسههیار کوتاه مدت شههده ،در حالی که بعد از آن

ف سفر اثبات شده ا ست( .)11سومین اثر منفی سوزاندن بقایای

مدت کوتاه ،با کاهش شههدید محصههول به علت عدم وجود مواد

گی ها هی نهها بود شههههدن مو جودات ر یز خههاک ی ها همههان

غذایی خوا هد شهههد .نک ته ب عدی در آتشسهههوزی های مزارع

میکروارگانی سمهایی ا ست که به حا صلخیزی خاک و بردا شت

ک شاورزان آ سیبهایی ا ست که به طور م ستقیم به خود ان سان

بیشتر محصههول کمک میکند .مطالعات نشههان میدهد در اثر

در اثر سههوختن قسههمت و یا تمام اعضههای بدن رخ میدهد که

سوختن گندم بیش از  50در صد میکروارگانی سمها که تا عمق

هرسهههاله در ایران بیش از  100نفر در اثر آتش زدن مزارع خود

 2/5سانتیمتری خاک وجود دارند نابود می شوند و این در نوع

آسههیب میبینند( .)13این در حالی اسههت که وجود این بقایای

خود یک فاجعه اسهههت .اطنعات زیادی در مورد اثراتی که آتش

گیاهی در خاک موجب میشود تا اوال در بلند مدت حاصلخیزی

بر تنوع ساختار ،ترکیب و عملکرد میکروارگانی سمها دارد ،وجود

خاک به دلیل وجود عناصههر طبیعی تجزیه ،هوا و بقایای گیاهان

ندارد اما کاهش شههدید فعالیتهای مثبت زیسههتی خاک اثبات

افزایش چشههمگیری داشههته باشههد به طوری که تا  15درصههد

شده است( .)12در حالی که با سوزاندن این بقایای مفید گیاهی

عملکرد مث بت حضهههور ب قا یای گ یاهی در خاک اث بات شهههده

تنها  8در صد تبدیل به خاک شده و  92در صد از مواد آلی آن

ا ست.ثانیا ح ضور این بقایای گیاهی موجب می شود تا در هنگام

نابود می شوند .از طرفی خاک سترهای ایجاد شده به شدت برای

بارشهای زود گذر باران ،فر سایش آبی خاک کمتر شده

من

میکروارگانیسمهای مفید خاک مضرند به طوری که در آزمایشی

آنکه امکان جذب بیشتر آب توسهههط خاک فراهم خواهد شهههد.

جمعیت میکروارگانیسههمهای گلدان حاوی بقایای گیاهی بسهیار

این مو هههوع از آنجایی که ایران در یک کمربند خشهههک قرار

بیشتر از گلدانی بود که همین بقایای گیاهی سههوزانده شههده

دا شته و هم را ستا با تغییرات آب و هوایی کنونی جهان بیشتر

بودنههد .همچنین جمعی هت قههارچههها کههه در کیفی هت خههاک،

بارشها به صورت رگباری بوده اهمیت م ضاعفی دارد .سومین

حاصههلخیزی خاک و تولید بیشتر محصههول نقش مهمی دارند

تأثیر مثبتی که این بقایای گیاهی در سهههاختار خاک دارند این

در صورت سوزاندن به شدت کم می شوند .از آنجایی که تأثیر

اسههت که همچون یک بادشههکن عمل کرده و از پخش_ شههدن

مهم دیگر آتش زدن بقایای گیاهی کاهش شههدید مواد آلی بوده

رات خاک یا فرسهههایش خاک در اثر باد ،طوفان یا هر جابجایی

لذا بر خ صو صیات خاک از جمله مقاومت خاک ،وزن مخ صوص،

هوا جلوگیری می شود .بدیهی است هر چه سطح خاک آشکارتر

ترکیب دانه بندی و سههاختار طبیعی خاک مؤثر اسههت به طوری

با شد انرژی که باد بر رات وارد میکند بیشتر بوده و از د ست

که با کاهش مواد آلی و افزایش بهره وری زمین ،خاک به طور

رفتن خاک افزایش می یا بد .چ هارمین مز یت حضهههور ب قا یای

معنیداری کوبیده یا فشههرده میشههود که این فشههردگی خاک

گیاهی در خاک که در برخی مطالعات تو صیه شده ا ست حتی

باعث پرشهههدن منافذ خاک شهههده و در نتیجه شهههرایط تهویه و

در صههورت نیاز به برداشههت ،بقایای گیاهی آنها جابجا نشههوند.

تبادالت گازی را به شدت کم کرده و نهایتا حا صلخیزی خاک

تقو یت موجودات ز نده و بزرگ خاک همچون کرم های خاکی،

و فعالیتهای میکروارگانیسههمهای مفید خاک از دسههت میرود؛

بندپایان و جوندگانی اسههت که با حضههور خود در خاک موجب

به طوری که پس از چند دوره اسههتفاده از مزرعه هنگام شههخم_

هوادهی خاک و افزایش حاصلخیزی خاک می شوند( .)14شاید

زدن و خاکورزی خاک ،کلوخهای بزرگی تشههکیل میشههود که

آخرین مزیت یا سهههودی قابل کری که حضهههور مواد و بقایای

بیانگر کاهش مقدار مادهی آلی خاک میباشد.

گیاهی در خاک دارد عنا صر غذایی ا ست که گیاهان در ک شت

مطالعات ن شان داده ا ست که سوزاندن بقایای گیاهی موجب از

دوم میتوانند به راحتی از آن ها اسهههتفاده کنند و در واقع این

دسههت رفتن مقدار زیادی مواد غذایی میشههود؛ البته شههاید در

بقایای گیاهی ا شکال قابل د سترب عنا صر غذایی برای گیاهان

اخت یار قرار گرفتن موقتی این ع ناصهههر در گ یا هان مو جب

هستند.
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در بخش آب که یک بخش مهم محیط زیسهت اسهت سهوزاندن

ز یادی از افراد بر اثر آلودگی های هوا آسههه یب میبینند که این

بقایای گیاهی نه تنها هیچ مزیتی ندارد بلکه موجب میشهههود تا

آسههه یب از اختنلهای تنفسهههی تا مرگ متفاوت اسهههت و لذا

آب زیرزمینی به دلیل عدم وجود منافذ خاک ،عدم امکان جذب

آتش سوزیها در هر بخشی خصوصا در بخش کشاورزی باید به

آب تو سط خاک و ایجاد روان آبهای سطحی به شدت کاهش

طور جدی کنترل شوند( .)17بدیهی ا ست که با تقویت فرهنگ

یابد .بدیهی اسههت همه سههاله شههاهد کمبود آب و بحران آن در

کشههاورزان و افزایش آگاهی آنها نه تنها میتوان از آلودگی هوا

ایران بوده ( )15و این در حالی اسهههت که سهههوزاندن مزارع و از

جلوگیری کرد بل که حتی آلودگی های هوا را نیز کاهش داد.

دسهههت رفتن آب باران های رگ باری و همچنین تبخیر بیشتر

امروزه کشت محصوالتی که بتواند دی اکسید کربن را (مهمترین

آبسهههطحی خاک کمک میکند .در واقع با سهههوزاندن مزارع،

عامل گرمایش جهانی عصهههر کنونی) در بافت های خود تثب یت

پتانسیل خاک برای جذب آب کمتر شده در حالی که اگر مواد و

کند افزایش یافته است به عنوان مثال در کشور چین کشاورزان

بقا یای گ یاهی در سهههطح خاک وجود داشهههتند نه تنها از روان

را ترغیب و تشویق میکنند تا از نهادهای اصنح شدهی گیاهانی

آبهای شدید سطحی ،فر سایش آبی خاک ،خ شکی زود هنگام

از جمله رت ،گل آفتابگردان و گوجه_ فرنگی ا ستفاده کنند که

سههطح خاک کاسههته میشههد بلکه آب بیشتری در مدت زمان

توانایی جذب دی اکسهههید کربن بیشتر و تولید بافتهای چوب

کوتاه بارش به سههطوح آب زیرزمینی وارد میشههد .بدیهی اسههت

پنبهای خیمتر در ساقههای خود را داشته باشد .این در حالی

آب در ایران به عنوان مهمترین بحران کنونی مطرح بوده و بیش

ا ست که آتش سوزیهای عمدی ک شاورزان در هر نقطه از دنیا

از  90درصد (در برخی منابع بیش از  70تا  80درصد) از مصرب

تنشهههای صهههورت گرفتههه برای تثبی هت کربن را بینتیجههه

آب را بخش کشهههاورزی دارد که نه تن ها هههرورت دارد تا با

میک ند( Stockwell .)18و هم کاران در سههههال  2016با

نظام های مدرن آب یاری جلوی هدرروی آب گرفته شهههود بلکه

مطالعهی اثرات آلودگیهای هوا نا شی از آتش سوزیها در بخش

روری ا ست .در این را ستا

کشههاورزی ،حذب گونههای بومی موجودات زنده هوا ،ماندگاری

تقویت فرهنگ کشههاورزان در حفظ بقایای گیاهی خود در مزارع

طوالنی آلودگیهای ایجاد شههده در بخش هوای نزدیک سههطح

پیشههنهاد میشههود( .)16یکی دیگر از مهمترین مشههکنتی که

زمین ،ایجاد رات معلق سهههبک ،سهههیاه و خطرناک ناشهههی از

سهههوزا ندن ب قا یای گ یا هان در محیط زیسهههت ای جاد میک ند

سههوختن و حجم زیادی از تغییرات غیر قابل سههنجش در بخش

آلودگیهای هوا میباشهههد .بدیهی اسهههت آتش در هیچ زمان و

کیفی هوا را از مهمترین اثرات آتش زدن مزارع کشههههاورزی

مکانی هیچ تأثیر مثبتی بر هوا ندارد و در واقع عمل آتش تول ید

گزارش دادند ( .)19در این را ستا ،سازمان خواروبار یا ک شاورزی

گازهایی اسهههت که در ترکیب طبیعی هوا یا وجود ندارند و یا به

و تامین غذا وابسته به سازمان ملل ) (FAOنیز ،دستورالعمل و

مقدار بسههیار کمی یافت میشههوند .مهمترین گازی که کمتر از

توصههه یه های علمی مهمی برای کنترل ،عدم آتش زدن بقا یای

 0/03درصد از حجم کلی هوا را به طور طبیعی تشکیل میدهد

گیاهی و حتی دریافت خسههارت در صههورت آتش زدن ،منتشههر

و در فرآیند آتشسههوزی مزارع ایجاد میشههود گاز دی اکس هید_

کرده است ( .)20غیر از مباحثی که در باال کر شد ،با سوزاندن

کربن اسهههت .این گاز برای ح یات موجودات نه تن ها به طور

مزارع به هر دلیلی ،آلودگیهای صهههوت و ارتعاشهههات صهههوتی

مسهتقیم از طریق تنفس مضهر اسهت بلکه یکی از عوامل اصهلی

بیشتری به انسههان می رسههد که در این راسههتا مطالعات زیادی

تغییرات آب و هوایی میبههاشههههد .در مورد آلودگیهههای هوا،

انجام نشههده ،اما تاثیر آن اثبات شههده اسههت ( .)21آلودگیهای

مشهههکنت ناشهههی از آن در بخشهای تنفسهههی ،قلبی و عروقی

منظر نیز از جم له آلودگی های انسههههانزاد اسههههت که بر اثر

مطالب زیادی وجود دارد و در کشهههور ایران نیز سهههاالنه تعداد

فعالیتهای انسههانی ناآگاهانه نظیر آتشسههوزیهای کشههاورزی

کنترل آبهای باران ب سیار مهم و
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ایجاد میشود که تو یح آن از حوصلهی این مقاله خار است.

از آن را برای تول ید انواع قارچ ها ،انواع گل ها و سهههایر گ یاهان

نکته بسیار مهم و روری که متاسفانه ،نه تنها جامعه کشاورزان

خوراکی و زینتی ا ستفاده می شود .در حالی که با سوزاندن این

از آن اطنع ندارند بلکه جوامع دانشهههگاهی و پهوهشهههگاهی نیز

مواد شانس استفاده و تولید کودهای گیاهی و به دنبال آن انواع

کمتر در آن را ستا تحقیق و پهوهش و مطالعه کردهاند این ا ست

قارچ و گیاهان گلدار زینتی از دسههت میرود .همچنین با تولید

که بقایای گیاهان در بخش کشههاورزی میتواند کاربردهای مهم

انواع گ یاه خاک ها و کودهای گ یاهی حاصهههل از بقا یای گ یاهی

در صههنایع مختلف از جمله صههنعت چوب و کاغذ داشههته باشههد.

مصهههرب کودهای شهههیم یایی که امروزه به شهههدت حداقل در

بدیهی اسههت که یکی از نیازهای اصههلی و مبرم هر جامعه برای

ک شورهایی همچون ایران افزایش یافته ا ست کم می شود و این

توسههعه محصههوالت چوب و کاغذ میباشههد که توسههط صههنایع

امر سهههبب کاهش معنی داری در بروز انواع بیماریها و افزایش

مختلف چوب و کاغذ تولید میشههود( .)22در ایران نیز صههنایع

سطح سنمت عمومی که از نیازهای اولیهی هر جامعهای ا ست

چوب و کاغذ به صورت فعاالنه در تولید انواع مح صوالت ،چه در

میشهههود .همان گونه که منابع علمی ز یادی این ادعا را تایید

جهت تامین نیاز داخلی و چه در صادرات آن و افزایش توسعهی

میکنند .اسهههتفاده از این بقا یای گ یاهی در تول ید محصهههوالت

اقتصههادی نقش آفرین هسههتند این در حالی اسههت که محصههول

ثانویهای که خوراک دام با شد از جمله کنجاله و سبوب گزارش

اولیه و خام این صنایع ،چوب درختان میبا شد که بردا شتهای

شده است .من اینکه از همین بقایا میتوان به طور مستقیم

بیش از حد چوب درخ تان ،جن گل زدایی های بیش از حد،

در برنامه تغذیه دام اسهههتفاده کرد( .)25به طوری که امروزه در

عوارل و آثار نامطلوب ز یادی بر محیط زیسهههت داشهههته و در

ک شورهای پی شرفته دامداران صنعتی تمایل ب سیار زیادی برای

مطالعات زیادی به آن اشهههاره شهههده اسهههت( .)23یکی از منابع

اسهههت فاده از این ب قا یا برای خوراک دام های خود داشههه ته و

جایگزین برای خوراک این صنایع که در ک شورهای پی شرفته و

محصههوالت تولیدی خود را نیز با این توجیح که آلی و سههالمتر

مهم دنیا استفاده می شود بقایای گیاهی کشاورزی است .این در

هستند گرانتر به فروش میرسانند لذا به نوعی به اقتصاد محلی

حالی ا ست که متا سفانه همین بقایای ب سیار مفید برای صنایع

دامداران و ک شاورزان نیز کمک می شود .از این بقایای گیاهی به

چوب و کاغذ تو سط ک شاورزان آتش زده می شود .در این را ستا

طور موفق برای ساختن انواع بناها ا ستفاده شده ا ست .بدیهی

فضهههلی و هم کاران با م طال عه و تخمین حجم پسههه ما ند های

اسههت که مواد و بقایای گیاهی یک سههوخت زیسههتی مناسههب و

کشاورزی قابل استفاده در صنایع چوب و کاغذ را تنها در استان

مقرون به صرفه برای تولید انرژی در انواع نیروگاهها میبا شد به

گلستان در هر سال حدود نه میلیون تن ارزیابی کردهاند با فرل

طوری که در ک شورهایی همچون ژاپن از این بقایا به طور موفق

اینکه چوب یک درخت جنگلی به صورت خ شک شده یک تن

برای تولید برق اسهههتفاده کردهاند( .)26یکی دیگر از کاربردهای

باشههد (که غالبا کمتر از یک تن اسههت) با مصههرب بقایای گیاهی

بومی و خاص این بقایای گیاهی حداقل برای کشههور ایران که از

ک شاورزان ا ستان گل ستان در هر سال نه میلیون درخت حفظ

کمبود آب ،تبخیر زیاد و شرایط اقلیمی خشک رنج میبرد نقش

میشههوند( .)24البته این تخمین شههاید دور از هن باشههد اما

محافظ این مواد اسههت به طوری که این مواد میتوانند به عنوان

مطابق مطالعهی فضههلی و همکاران به دسههت میآید و اگر این

مالچهای زیسههتی در تثبیت خاک ،تعدیل درجه حرارت خاک و

مقدار ،فقط برای سه ا ستان شمالی ک شور در نظر گرفته شود،

افزایش نفو پذیری خاک نقش به سههزایی داشههته باشههند ()27

تعداد ب سیار زیادی از درختان جنگلهای شمال که هر ساله به

آخرین نکته در خ صوص

رورت و کاربرد این بقایای گیاهی به

هدب تامین خوراک صههنایع چوب و کاغذ قطع میشههوند ،حفظ

اقتصههاد کشههاورزی برمیگردد به طوری که جمعآوری و فروش

می شوند .دومین کاربرد بسیار مهم و مفید بقایای گیاهی ،تولید

آنها و یا با فرآوری این بقایا و مواد گیاهی اقت صادی پایدار ،پویا

گیاه خاک ،کمپوست و ورمی کمپوست است که محصول حاصل

و رو به توسهههعه در جامعهی کشهههاورزی وجود خواهد داشهههت.
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درواقع این بقایا و مواد به جای سوختن و تولید انواع آالیندهها و

موفقیت در برنامههای راهبردی توسههعه پایدار جهانی را در گرو

عوارل زیسههت محیطی میتوانند یک محل برای درآمد باشههند

آن میداند(.)28

( .)22بدیهی اسهت که توسهعه پایدار هر کشهور در گرو داشهتن

نتیجهگیري

محیطی سالم از اجزای مختلف اقت صادی و اجتماعی ا ست که در

اوال سوزاندن بقایای مواد گیاهی به هیچ عنوان تو صیه نمی شود

راب آن محیط زیسهههت سهههالم قرار دارد و این مهم در جوامع

و آثار منفی بسهههیار زیادی برای محیط زیسهههت بومی و درآمد

رو ستایی که بیشترین تولید ک شاورزی را دارند ،غالبا با سواد و

کشههاورز در بلند مدت خواهد داشههت .ثانیا حضههور این بقایا در

آگاهیهای عمومی جامعه کشههاورزی ،همبسههتگی قوی و مثبتی

مزارع به حاصهههلخیزی خاک ،تولید محصهههوالت بهتر و درآمد

دارد .آموزش محیط زی ست ،ا صلیترین نقش در حفاظت محیط

بیشتر کشاورزان در سالهای آینده کمک قابل توجهی میکند.

زی ست را دارا بوده که هدب از آن ،یافتن منا سبترین و بهترین

ثال ثا از این مواد گ یاهی میتوان در صههه نایع مختلف از جم له

نظام و شههیوه ارایه مطالب و نحوه فعالیتها و اجرای سههاختاری

صههنعت چوب و کاغذ ،صههنعت گل و گیاه و بهبود خود صههنعت

ا ست که زمینه ساز ارتقا آگاهیهای زی ست محیطی در سطح

کشههاورزی بهره گرفت؛ ههمن آن که از این بقایای میتوان در

جامعه می باشهههد تا از این طریق هر فرد در جامعه ،خود را از

تولید انواع محصوالت پرارزش غذایی از جمله قارچ استفاده کرد

طریق احترام گذا شتن به طبیعت ،م سوول در حفظ و حمایت از

و با مدیریت صحیح آن ،به پویایی و ر شد اقت صاد محلی کمک

محیط زیسهههت بداند .در مورد اهمیت حفاظت محیط زیسهههت،

کرد لذا پیشهههنهاد میگردد با آموزش و ترویج فرهنگ صهههحیح

هیچ تردیدی نیسههت و در این راسههتا ،تحقیقات زیادی نشههان

کشاورزی و همچنین توسعهی زیرساختارهای الزم برای استفاده

میدهد ،مهمترین عامل در حفظ آن ،آموزش همگانی خ صو صا

هر چه بیشتر این مواد پرارزش ،از سههوزاندن و خاکسههتر کردن

در جوامع هدب اسههت .البته آموزش محیط زیسههت باید از اوان

آن جلوگیری به عمل آید .به نظر میرسهههد ،نتایج این مطالعه

با توجه به خصوصیات آن

بتواند نه تنها برای جامعه کشهههاورزان بلکه برای پهوهشگران و

جام عه ،بر نا مهریزی شهههود ا ما در این جا هدب ،ارت قای درک

عنقهمندان به محیط زی ست مفید با شد تا

من حفظ محیط

جامعهی زحمتکش ک شاورزان ا ست تا ح سا سیتهای الزم در

زیست ،با توسعهی فناوریهای جدید در مصرب این بقایا ،گامی

مشههارکت زیسههت محیطی ،کنترل و کاهش آثار خود بر پیکره

در جهت تو سعه اقت صادی ک شاورزان و رو ستاییان بردا شته و به

محیط زیسههت داشههته باشههند .آیندهنگری ،تعهد در قبال حفظ

نوعی به اجرای اقتصهههاد مقاومتی نیز کمک کنند .در انتها ،الزم

منابع پایه برای نسهههل بعدی ،تضهههمین اجرایی قوانین زیسهههت

است همهی کارشناسان علوم مرتبط و فعاالن محیط زیست ،به

محیطی ،برنامهریزی موفق در جهت مدیریت محیط زیسهههت،

نقش کلیدی آموزش کشههاورزان در نیل به اهداب توسههعه پایدار

بهبود شیوههای حفاظتی ،احترام به طبیعت ،سنمت عمومی و

که هدب آن برآورده سههاختن نیازهای نسههل کنونی در ههمن

اسهههتفاده حداکثری از فرصهههتهای شهههغلی و در نهایت نیل به

حفاظت از منابع برای ن سلهای آینده ا ست ،اهمیت خاص داده

اهداب توسعه پایدار در گرو آموزش نقش محوری محیط زیست

و با بهرهگیری از روش های آموزشهههی جدید ،در مدیریت آثار

سالم به جامعه است که در این راستا ،جوامع روستایی با داشتن

مختلف کشاورزی بر محیط زیست نقشآفرین باشند.

بیش از یک چهارم جمعیت ان سانی در ک شور ب سیار مهم و حایز
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