ﺗـﺪاوم ﻗﺎﭼـﺎق ﺧـﺎک اﯾـﺮان ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺣـﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس در
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺨﯿﺰداری ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ،
ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎک ﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری؛ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﭘﯿﺮوان ،رﺋﯿﺲ
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب و ﺧﺎک از ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و
آﺑﺨﯿﺰداری در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ
و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎرات
و ﻗﻄﺮ ،ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎک ﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﺧﺎک ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺎک ﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﺳﻪ ای و آﻫﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ درد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎرات ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺸﮏ
ﮐﺮدن درﯾﺎ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اراﺿﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ اش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان دارد.
دﮐﺘﺮی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰود :ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺧﺎک
ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه و از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوش ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﻣﺮزﻫﺎی
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻋﺪه ای ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﮔﻞ و ﮔﻠﺪان،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﺎک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ .اﯾﻦ ﺧﺎک ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺧﺎک ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻣﺲ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی
دارﻧﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر و ﮐﻤﯿﺎب زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺎک ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
از اﯾﻨﺮو ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻦ ﺧﺎک ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺮوﯾﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎک ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﺧﺎک ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن ﮔﺮﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت وﺟﻮد
دارد.
ﭘﯿﺮوان
ﺗﻮاﻧﯿﻢ

در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺟﻠﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎک واﻗﻌﺎ اﺟﺮا و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن اﺑﻼغ ﺷﻮد و
دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺟﻠﻮی ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری

