" بسمه تعالی "

سال جهانی خاک را گرامی میداریم
قطعنامه یازدهمین همایش ملی علوم خاک

در یازدهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران که به مناسبت گرامیداشت سال جهانی خاک و هم اندیشی برای
بزرگداشت خاک و برنامه ریزی در طول سال با حضور خانواده بزرگ علوم خاک ایران متشکل از مدیران گروههای
آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی و دانشجویان سراسر کشور در روز چهارشنبه  31/31/31در سالن شورا پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید مباحث زیر مطرح گردید:
 -3تالش در تغییر طرز تلقی جامعه به عنوان موجود و پیکره ای زنده که انعکاس تاریخ و رفتار رفته بر آن بوده و
با بشر صحبت می کند صورت گیرد
 -1یکی از عمده ترین مسائل ،انتقال پیام اهمیت خاک به سطوح سیاستگزاران می باشد و حضور آنان در مجامع
تخصصی نظیر این همایش الزم و ضروری است.
 -1جناب آقای دکتر بایبوردی  ،استاد فرهیخته علوم خاک و عضو افتخاری انجمن علوم خاک پیشنهادهای سازنده
ای را مطرح و در با عنوان "گردهمایی برای برنامه ریزی بزرگداشت سال خاک" بین حضار توزیع نمودند که
پیوست قطعنامه می باشد.
 -4نظریه پردازی در مقوله مدیریت خاک نیاز است.
 -5دکتر قدیری عنوان کردند خاک به عنوان عامل محیط زیست ،یک بعد آن کاربرد در کشاورزی است .مسئله
خاک را بایستی جهانی دید ولی کشوری عمل کرد چراکه عامل اقلیم در جهانی عمل می کند و تاثیر آن در
مناطق خودش را نشان می دهد.
 -6رشته خاکشناسی بیش از حد جزیی شده است لذا بایستی برنامه آموزشی به گونه ای تغییر کند که خاکشناسی
با علم خاک در اختیار گروههای مختلف باشد.

 -7تغییر نظام برنامه آموزشی و پژوهشی و جهانی فکر کردن و منطقه ای عمل کردن بایستی مد نظر قرار گیرد.
 -8دکتر حق نیا عنوان نمودند گرچه خاک با ما صحبت می کند اما ما کورخاک و کرخاک هستیم.
 -3اهمیت آموزش از سنین پایین و دوره ابتدایی باید از طریق آموزش و پرورش نهادینه شود.
 -31بایستی نسبت به تغییر شیوه ارتقاء آموزش و پژوهش اقدام گردد تا مسائل خاک کشور را بتوان حل نمود.
 -33توجه به دانش بومی خاک در نظام آموزشی و پژوهشی باید مورد توجه قرار داده شود تا در کنار علم مدرن،
بتواند راهگشای مسائل در کشور باشد .مثال در کتاب خاکهای ایران  ،روش سنتی جلوگیری از فرسایش خاک
آمده است.
 -31دکتر عرب خدری عنوان کردند " دکتر کوثر در یکی از مقاالتشان اشاره کرده اند که خاکهای داخل آبخوان را
نمی شود در  Soil Taxonomyطبقه بندی کرد".
 -31ایجاد سند فرادستی آمایش سرزمین بسیار حائز اهمیت است.
 -34در همایش ششم بر ساختار ،در همایش هشتم بر پژوهش ،در همایش نهم بر اشتغال ،در همایش دهم به چالش
های پیش رو در علوم خاک پرداختیم لذا مسائل و مشکالت را می دانیم و در تمام قطعنامه ها بدان اشاره شده
است و باید برای حل آنها گام برداشت.
 -35تصویب قانون خاک به منزله تعیین متولی اجرایی برای خاک و تدوین برنامه های کالن ملی خاک می باشد.
 -36از سال  3151طرح آمایش سرزمین کلید خورده است و  71درصد تهیه شده است و بعد از انقالب نیز به روز
شده است ولی مورد توجه قرار نگرفته است و باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
 -37گزارش جامع آب از سال  3151و بعد در سال  3156توسط آمریکاییها انجام شد و  711صفحه است که خود
وزارت نیرو تهیه نموده است .آخرین گزارش متعلق به سال  3131است و در مجموع  5گزارش جامع در مورد
آب داریم که مورد توجه قرار نمی گیرد.
 -38تجمیع اطالعات موجود خاک کشور در یک هیات مرکزی و در دسترس بودن برای کلیه افراد
 -33هنوز کشور در مرحله ای نیست که کارها را به بخش خصوصی واگذار نماید و بایستی کارهای حاکمیتی
همچنان توسط دولت حمایت شود.

 -11بایستی کمیته ای ایجاد شود تا ارتباط بین اجرا ،آموزش و پژوهش با دولت برقرار گردد .دانشجویان انجمن های
علمی می توانند آموزش کافی ببینند تا در سطح مدارس برای شناساندن خاک و اهمیت آن اقدام کنند.
 -13مستند سازی مباحث گذشته و فعالیتهای انجام شده توسط انجمن تا کنون و انتشار آنها در سطح وسیع در
پیشبرد اهداف انجمن تاثیر گذار خواهد بود ،از جمله می توان نسبت به انتشار گزارشات ممیزی و نتایج همایش
یازدهم اشاره کرد
 -11دو راه بیشتر برای حل مسائل خاک کشور باقی نمانده است ،یا پایه ترفیع و ارتقاء را نا دیده بگیریم و یا شاخص
های ارزیابی را تغییر دهیم.
 -11جناب آقای دکتر علیخانی عنوان کردند اگر در قانون خاک بند یا ماده ای نیامده است می توان پیشنهاد کرد تا
آورده شود.
 -14بحث جایگزینی کودهای زیستی و آلی در قانون پنجم و ششم آورده شده است.
 -15مدیران ،دولت ،سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس در جلسات باید حضور داشته باشند .انجمن باید مانند
قضیه آب در کشور به صورت جدی به این مبحث بپردازد.
 -16در روزنامه همشهری (مورخ ) تیتر شده است که مازندران  11سال آینده بیابان خواهد شد.
 -17پیشنهاد می گردد از افراد با تجربه و بازنشسته در انتقال مطالب بهره بگیریم
 -18از تجربیات کشور های دیگر برای نجات خاک استفاده شود مانند  Land careاسترالیا

