
بیابانزدایی



بیابان
های اصلی خشکیبومیکی از زیست

بارندگی

دما
رطوبت و تبخیر

پوشش گیاهی

باد



(:در ریودوژانیرو( UNCED, 1992)کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد )بیابان زایی 
ی انسانی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و فعالیت ها

کاهش حاصلخیزی اراضی 

فرسایش آبی و بادی✓
شوری✓
تخریب پوشش گیاهی✓



تهدید حاصلخیزی خاک❑عوارضبیابانزایی
مدفون شدن آبادی ها❑
باال آمدن بستر رودها❑
پر شدن کانال ها و قنوات❑
صدمات به تاسیسات❑
مسدود کردن خطوط ارتباطی❑
زیست و سالمت آلودگی محیط❑

افراد



بیابانزدایی

جذب دی اکسید کربن 
هوا 

افزایش اکسیژن هوا

اشتغال مولد با جلب 
مشارکت های مردمی

تامین علوفه دامی 
روستاییان 

جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان 

دات اشتغال در زمینه تولی
ی کشاورزی و صنایع دست

جلوگیری از بروز سیل و
افزایش نفوذ آب های 

جاری

حفظ مناطق مسکونی 
خطوط ارتباطی و منابع 

ارزشمند اقتصادی و 
اجتماعی و نظامی

.انی باشدهایی که سبب توقف یا کاهش روند بیابان زایی شده و یا در جهت احیاء اراضی بیابمجموعه فعالیت



بیابانزدایی

بیابان زدایی در واقع کارها و روش هایی است که برای سبزکاری در بیابان و جلوگیری از روند 
. شتابناک تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب انجام می شود



تثبیتشنهایروان:جلوگیریازفرسایشخاک

یتثبیت مکانیک



تثبیتشنهایروان:جلوگیریازفرسایشخاک

یتثبیت شیمیای



تثبیتشنهایروان:جلوگیریازفرسایشخاک

تثبیت 
بیولوژیکی



کمربندهایسبزدرختی



الکنترلجمعیتوتولیداشتغ
فشار روی زمین✓
ایجاد صنایع کوچکمهاجرت به شهر✓

گلخانه✓بیاباناستفادهازتکنیکهایجدیدومناسببرایکشاورزیدر
کشت دیم✓



راههایمقابلهبابیابانزایی

گر پراکنده بودن و فاصله زیاد روستاهای مناطق بیابانی از یکدی

کم بودن جمعیت آنها

فقدان جاده های مناسب و بعضا صعب العبور بودن برخی مناطق 

نبود برق در اکثر روستاهای این مناطق 

فاصله زیاد از خطوط انتقال نیرو

مشکل سوخت رسانی به این مناطق 

استفاده از چوب و بوته مراتع برای سوخت 

کمبود آب شرب سالم برای مردم این مناطق

کمبود آب شرب دام در مراتع این مناطق  

جایگاه انرژی خورشیدی در بیابان زدایی، بهبود زندگی و توسعه اقتصادی مناطق بیابانی



راههایمقابلهبابیابانزایی

جایگاه انرژی خورشیدی در بیابان زدایی، بهبود زندگی و توسعه اقتصادی مناطق بیابانی

واتعمرتخریبعدموبوته کنیکاهشباعثمراتعبوتهوچوببه جایخورشیدیغذاپزهایوگرمکن هاآبجایگزین•
ازریجلوگیوخاکحاصلخیزیتوانحفظمانندمثبتیاثراتگیاهیپوششحفظکهمی شودگیاهیپوششحفظ
وسعهتدام،تعلیفبرایمراتعپوششافزایشبه واسطهدامداراناقتصادیتوسعه،(بیابان زدایی)فرسایشوسیل

عهدههبرامرتعوجنگلچوبیغیرمحصوالتافزایشوجهانگردیصنعتتوسعهبه وسیلهروستاییمردماقتصادی
همهمنطقدراشتغالافزایشوبهداشتسطحافزایشرفاه،بهبودباعثسامانه هاایناینکهبرعالوهداشتخواهند
.می شود

شیدی را که قابلیت تلفیق با سامانه های خور)قابلیت  های تابش زیاد انرژی خورشیدی این مناطق و معماری غنی و بومی این مناطق 
، به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر خصوصا انرژی خورشیدی در این مناطق از لحاظ توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و(دارد

.  همچنین برطرف کردن مشکالت فوق الذکر در مناطق بیابانی بسیار ضروری است



راههایمقابلهبابیابانزایی

جایگاه انرژی خورشیدی در بیابان زدایی، بهبود زندگی و توسعه اقتصادی مناطق بیابانی

باعثسالمشربآبفاقدبیابانیمناطقدرمقیاسکوچکومقیاسبزرگخورشیدیشیرین کن هایآبازاستفاده•
امدشربآبفاقدمراتعبرایآنبه کارگیریومی شودمنطقهکشاورزیآبسهمافزایشوبهداشتسطحافزایش

تخریبازد،می شو(بیشترعلوفهمنابعقرارگیریاختیاردربه واسطه)روستائیاندرآمدافزایشباعثاینکهبرعالوه
.می آوردعملبهجلوگیرینیزدامتوسطمرتعازخاصقسمت

بودبهبیابان زدایی،برایکهاستراه حل هاییازیکیخورشیدیانرژیازاستفادهگفتمی توانجمع بندییکدر•
.کردتوجهآنبهبایدبیابانمردماقتصادیتوسعهومردمزندگی



راههایمقابلهبابیابانزایی

اهی از آنجا که موثرترین وسیله کنترل فرسایش و حفاظت از خاک حفظ و ایجاد پوشش گی
ی همه است اولین گام، شناسایی گیاهان مقاوم به شرایط بیابانی و کویری و مطالعه و بررس

.  جانبه آنها برای استفاده در بیابان زدایی است



کشتگیاهاندارویی



م این گیاه برای درمان تب سخت، ک
بد خونی، یرقان، تسکین التهاب ک

.مفید است.... و
خوش خوراک-تن در هکتار2تولید 

ی از مهمترین گیاهان داروئی، صنعت
ع و مرتعی است که از دیرباز در مرات

ایران مورد تعلیف احشام دامداران 

و مصارف متنوع گیردمیقرار

.  دیگری دارد

بر خارشتر گیاهی است مقاوم در برا
کم آبی که در مناطق کویری، 

ه علوفه ای مناسب برای دام ها به ویژ
.بز به شمار می رود

گیاه آتریپلکس گیاه باریجه گیاه خارشت  



 کنگر فر )گیاه آرتیشو
 

(نگ گیاه فستوکا 

این گیاه مقاوم در برابر شوری و 
100حتی 50تا15-ایغده/خشکی

تن در هکتار

گیاه ارزن پادزهری

این گیاه مقاوم در برابر شوری و 
تن در 6تا2-خوش خوراک/خشکی

ای علوفه-هکتار
ریزوم/دائم/چندساله



گیاه سالیکورنیا

علوفـه، سـوخت /این گیاه مقاوم در برابر شوری
یا نیز کنجاله گیاه سالیکورن/زیسـتی و روغن اسـت 

درصد حاوی پروتئینه ۴۳پس از استخراج روغن تا 
.یردکه می تواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار بگ

ای متحمل به شوری وگونه علوفه
محتوی /کننده نیتروژن تثبیت

وا در صورت گرم بودن ه-پروتئین باال
توانایی چند

.چین در سال را دارد

گیاه سسبانیا  =چمن شور=گیاه آلوروپوس
 
بون

تولید علوفه و حفاظت خاک



علف شور=گیاه سالسوال

درصد 10بیش از /علوفه خوش خوراک
کیلوگرم در هکتار 700تا 150/ پروتئین

علوفه
شرایط خشکی و 

شوری مقاوم 
پروتئین باال/بوده

گیاه تاج خروس



گیاه کوشیا

واستزیمنسدسی26تاشوریبهباالییبسیارتحملدارایگیاه
آفاتبهمقاوم

هضمقابلیتلحاظازخصوصبهکوشیاگیاهازحاصلعلوفهکیفیت
انگیاهباخام،پروتئینمیزانوآلیمادههضمقابلیتخشک،ماده

.استمقایسهقابلیونجهنظیررایجیعلوفه ای
یفیتکباالترینشود،برداشتگلدهیمرحلهابتدایدرکهصورتیدر

.داشتخواهدعلوفه ایلحاظازراممکن
۳00تا200سالهرتولیدی،تودهزیستبهبستهاستقادرگیاه

.کندخارجخاکازراهکتاردرنمککیلوگرم
ینچشده،برداشتچیندوبین.باشدداشتهچینچندینتواندمی
.داردباالییتغذیه ایارزشواستخوراکخوشاول

آبیکموشوریشدیدتنشتحتومناسبشرایطدرکوشیا
.کندتولیدترعلوفههکتاردرتن۳۴و57ترتیببهتوانست
هستندضـروریچرباسیدهایازبسیاریحـاویکوشیادانه های

گردانآفتابوکلزامانندمتداولروغنیدانه هایبـارقابـتقابـلکـه
اسـت



همزیستیمیکوریزی



(همزیستیبینقارچهاوریشهگیاهان)همزیستیمایکوریزا

متسالوخاکسالمتدرحیاتینقشودارندگیاهانباهمزیستیرابطهکههستندخاکمفیدقارچهایمایکوریزا،اساسا،

.کندمیتوصیفراریشهقارچوگیاهبیندوجانبهرابطهواست«ریشه»–«قارچ»معنایبه«ریزا»Myco.دارندگیاهان

ازموثرترآبومغذیموادجذبدروکندمیرشدریشهسامانه هایدرخاکدر(«هیفا»نامبه)مایکوریزاقارچیرشته های
وددهنمیتشکیلرامایکوریزامفیدقارچ هایباهمزیستیرابطهیکزمین،گیاهیگونه هایازدرصد۹5ازبیش.استریشه ها

.انده کردایجادراهمزیستیرابطهاینگذشتهسالمیلیونصدچندطی

:مایکوریزاطریقازکودتولید



(همزیستیبینقارچهاوریشهگیاهان)همزیستیمایکوریزا

:مایکوریزاقارچفواید

از هاییمیکروارگانیسمقارچاین.داردبیشتریمقاومتبیماری هامقابلدراستمایکوریزاقارچحاویکهگیاهی
راوبخارگانیسم هایکهبه نحویمی دهد،قرارتأثیرتحتهستندریزوسفرمنطقهیاریشهاطرافدرکهراخاک

گیاهازکهمی شودارگانیسم هاازارتشیتقویتبهمنجرشرایطاین.می بردبینازرابدانواعوکردهتقویت
بیماری زاعواملبروزازوهستندریشهغالفمحافظمایکوریزا،انواعازبرخیواقع،درمی کنند،محافظت

.می کنندجلوگیری

نیتروژنتثبیت کنندهباکتریبهکمک➢
بیشترمغذیموادجذب➢
خشکیبیشترتحملوآببهدسترسیافزایش➢
آفاتبهمقاومتوگیاهیبیماری هایکنترل➢
کربنوخاکذراتبینقدرتمندچسبی(Glomalin)گلومالین➢



تولید کود از طریق مایکوریزا و گونه های مشابه

سکوالرآربنوعمیکوریزقارچ هاىبویژهوگیاهانباهمزیستوهمیارخاکزىارگانیسم هاىمیکرومفیدبسیارخواصاساسبر
ایتحمموردخودرشددورهطولتمامدرراگیاهانوبودهاستفادهقابلراحتىبهوشودتجارىوتهیهپودرىفرمبهوطراحى

یازنموردغذایىعناصروآبوشدهمستقرگیاهانریشهدرمایکوریزىقارچ هاىمحصول،اینازاستفادهازپس.دهندمىقرار
ازرخوردارىبضمنگیاهانزیستىکوداینمصرفبانتیجهدردهند؛میانتقالگیاهدرونبهبیشترىمقداروسرعتباراگیاه
.یافتخواهندبیشترىمقاومتخاکبافتتراکموشورىخشکى،نظیرمحیطى،زاىتنشعواملبرابردربهتر،رشد
.استمناسبآپارتمانىوزینتىگیاهانوگلخانه هامزارع،خزانه ها،نهالستان ها،باغات،دراستفادهبراىمحصولاین

:مزایا
گیاهرشدبهبودوغذایىعناصرجذبافزایش•
سموموشیمیایىکودهاىوآببهگیاهنیازکاهش•
(خاکتراکموشورىخشکى،)محیطىتنش هاىبرابردرگیاهمقاومتافزایش•



بیابانزداییدرمسیرتوسعهپایدار

فقر،غذاییناامنیزیست،محیطتخریبدرکهرنگیپرنقشباکهاستوکشاورزیزیستمحیطکنندهتهدیدحوزه هایاززاییبیابان

اینجاست.شودتبدیلملیمعضلیبهاساساینبروزدهدامنسیاسیواقتصادیاجتماعی،تنشهایبهتواندمیدارد...وگرسنگیو

وضعیتهایوایتوسعهاقداماتازکشورهاهمهدرچنانچه؛شود،میاحساسالمللیبینوملیبیشترهرچههمکاریلزومکه

وایمنطقهملی،ازاعمسطوحیهمهدرمشارکتوهمکاریجزراهیکهاسترواینازوشدهمتاثرهمدیگرمحیطیزیست

.(1۳۹2کرمی،ویس)ماندنمیباقیالمللیبین



تواند به سواالت زیر پاسخ مثبت دهد؟آیا پروژه بیابان زدایی می

ک ؛ مفید است و ضرری به هیچی(سود دهی و ایجاد ثروت)، اقتصاد( مردم)،جامعه (کره خاکی محیط طبیعی)آیا برای محیط زیست-

رساند؟نمی

المللیشود؟ اعم از صلح داخلی و یا بینآیا موجب بهبود صلح می-

؟تواند احساس خوشبختی و مولد بودن افراد را باال ببردآیا فرصت شغلی ایجاد شده در ایده که از شاخص های الزامی است می-

شود؟با سیاستگذاران؛ صنعت و یا دانشگاه میهاNGOآیا موجب ارتباط -

شود؟آیا از ضایعات و پسماند یک صنعت دیگر و یا همان صنعت به عنوان منابع استفاده می-

شود؟وری از منابع موجود میآیا موجب افزایش بهره-



طرح منابع طبیعی و اقتصاد پایدار
نسخه دوم

.هفتاد درصد اراضی کشور منابع طبیعی است و در اقتصاد کشور هیچ یا کمتر به آن پرداخته شده است

د اشتغال پایدار، ، ایجانهادههایدامی، تولید اکسیژن، تولید آباراضی منابع طبیعی یعنی اقتصاد تولید و ذخیره طبیعی 

منجر به ممانعت از خروج ارز، ممانعت از بین رفتن خاک، جلوگیری از بحران های طبیعی همانند سیالب، تغییر اقلیم
...رفاه بیشتر برای زندگی کردن، اقتصاد مقاومتی و 

استفاده را در شرایط کمبود آب، تحریم اقتصادی، نیاز به علوفه و بیکاری چگونه می توان سریع از این منابع نهایت
کرد؟

اری و در قالب و بدون فعالیت آبیمالکیتبا تصویب قانون دو فوریتی مجوز بهره برداری از اراضی منابع طبیعی بدون 
و توسعه کشاورزی حفاظتی دیم کاری با هدف ذخایر مواد آلی برای  (No Tillage)فناوری نوآورانه کشت بدون شخم

 توان می... احیا، حفظ رطوبت ذخیره شده در خاک، افزایش حاصلخیزی خاک، پایداری در تولید و افزایش عملکرد و 
.منابع طبیعی را منبع تولید ثروت و اشتغال پایدار کرد

اثبات در این طرح به واسطه سازمان بسیج مستضعفین و متولی گری سازمان به هر متقاضی مقداری زمین بر اساس
...(  و زنجیره بلوکی و  GISو  GPS)توان مالی برای فعالیت طبق مختصات جغرافیایی که از طریق فناوری اطالعات 

خارشتر، همچون( دیمی)تعیین می شود فقط مالکیت بهره برداری داده می شود تا گیاهان و درختان بدون نیاز به آبیاری 
.شت و بفروشندکنگر، کاکتوس و غیره را متناسب با اقلیم منطقه زیر کشت ببرند و محصوالت حاصله را بتوانند بردا



ماده واحده

م لووزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک ماه دستورالعمل واگذاری بهره برداری از اراضی منابع طبیعی بدون مالکیت و فاقد پوشش گیاهی 

.یزرع را برای کشت بدون شخم به افراد دارای توان مالی با متولی گری سازمان بسیج مستضعفین تهیه و اجرایی کند

:متولی اجرای این قانون سازمان بسیج مستضعفین تعیین می گردد و سازمان مذکور با شرایط زیر مبادرت به اقدام خواهد کرد

ع کشت ممانعت نوتبا توجه به نقش اقتصاد مقیاس، از متخصصین ذی ربط برای تعیین نوع گیاهان و یا درختان قابل کشت در هر منطقه استفاده خواهد کرد و از 

.خواهد کرد

سهام -۳پاداش -۲هدیه -CROWD FUNDING( )۱)با توجه به نقش تأمین منابع مالی برای اجرای طرح با استفاده از انواع روش های تأمین سرمایه جمعی 

ازمان ق ساقدام خواهد کرد و نظر به اهمیت مشارکت مردمی و نقش اهالی هر منطقه، اولویت در تأمین مالی با اهالی بومی و سپس تأمین منابع از طری( وام-۴

.مرکزی بسیج مستضعفین برای مناطقی است که منابع الزم را نتوانسته است تأمین کند

ایر مناطق سزدر خصوص عملیات اجرایی، اولویت با اهالی نیازمند اشتغال و بیکار منطقه است و در صورت تأمین نشدن نیاز نیروی انسانی طرح در منطقه ا

.تأمین گردد

فروش سهام ا ببرای نهادینه و پایدار شدن طرح، در هر منطقه آمادگی الزم فراهم شد شرکت تعاونی عمران اراضی منابع طبیعی روستایی متشکل از ذینفعان 

.تشکیل خواهد شد

اربری و را بر این طرح مبنی بر ممانعت از هر نوع تغییر کنظارتکاملبدیهی است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج مستضعفین در تمامی مراحل، 

.را خواهند داشتو توسعه کشاورزی حفاظتی دیم کاری (No Tillage)کشت بدون شخمهمچنین ممانعت از کشاورزی با آبیاری و همچنین تمرکز دقیق بر

ق مراکز از طریسازمان بسیج مستضعفین موظف است برای استفاده از فناوری و نوآوری مبادرت به سفارش تحقیقات و به کارگیری نتایج در بهره وری طرح

.پژوهشی و دانش بنیان اقدام کند

.در روش های اجرایی در تمامی مراحل استفاده از فناوری و نوآوری الزامی است

خواهد ی هزینهدرآمد حاصل از این فعالیت اقتصادی برای توسعه پایدار طرح و همچنین برای تشکیل شرکت های تعاونی عمران اراضی منابع طبیعی روستای

.شد
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