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 خاک و فرسایش خاک
 
 

خاک از جمله مهمترین عناصر هستی است ، زندگی تمام موجودات به همین خاک بستگی دارد که غذای ما را تامین 
هزار سال طول میکشد . الزم است که بشر همان قدر که از    ۴الی    ۷۰۰میکند ، به وجود آمدن یک سانتیمتر خاک  

کند. فرسایش خاک یعنی فرسوده و ضعیف  خاک توقع دارد در حفاظت آن هم بکوشد و از فرسایش آن جلوگیری  
شدن آن به اندازه ای که توان باردهی خود را به طور کلی و یا به میزان زیادی از دست بدهد و نتواند در برابر باد 

 .و باران مقاومت کند
 

روش های کشت متداول از جمله کشت و زرع و خیش زدن باعث از بین رفتن ساختار خاک می شود ، بهره کشی 
ی رویه از خا ک برای کسب غذای بیشتر که در کشورهای فقیر بیشتر انجام میشود ، مبدل کردن درخت زارها و  ب

بوته زار ها به اراضی کشاورزی و یا قطع بی رویه درخت ها و بوته ها دالیل اصلی فرسایش خاک هستند، از سوی  
 .ث نابودی پوشش گیاهی و فرسایش خاک میشوندخاک را لگدمال میکنند که در نهایت باع *دیگر دام ها هنگام چرا

متاسفانه کمتر کسی به این نکته توجه میکند که استفاده از آفت کش ها و کودهای شیمیایی باعث از بین رفتن بسیاری 
میلیارد لیتر آفت کش برای    ۳از میکروب های مفید خاک و حشراتی که مسئول باروری خاک هستند میشود . ساالنه  

دن آفت های گیاهان در مزارع کشاورزی استفاده میشود که در کنار آسیب رساندن به خاک ، باعث آلودگی از بین بر
 ( ۱) .هزار تن از آنها میشود ۲۲۰میلیون و مر گ  ۳هزار الی   ۵۰۰هوا و آب میشود و ساالنه باعث مسمومیت 

 
 ؟برای محافظت از خاک چه کار باید بکنیم

 

  دهقانياصالح روش های کهنه  ✓

 کشاورزی بدون کشت ✓

 کاهش استفاده از سموم و آفت کش ها ✓

 داری  مالمراجع کاهش  ✓

 احیای جنگل ها ✓

 احیا و محافظت از تاالب ها ✓

 کیمایي جایگزین کردن کودهای طبیعی با کودهای  ✓

 
 :     پی نوشت
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