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 چکیده

قر فکه زوال و  عدم حضور قانونمند انسان در طبيعت سبب شده است ویژه بهو  آبو  خاکتخریب منابع  روند رو به گسترش

های زمين زشو لغ هاب و رانشهای مهيسيالبزایي، نهای ممتد و متناوب، بياباتخریب خاک و اراضي، خشکساليطبيعت را در قالب 

 وفایي علومم و شکشاهد باشيم. اگر به آمار قحطي و تلفات ناشي از آن در سطح جهان یا آنچه که سبب شده در عصر درخشش عل

دید در از اشناخته و جهای نیغالب این بيمار همتوجه خواهيم شد که ریش ؛مراجعه کنيم ؛های خانمان برانداز باشيمنوین شاهد بيماری

ر دادادی بسياخهای لدست رفتن و تخریب منابع اصلي حيات یعني خاک، آب، پوشش گياهي و هوا است. کشور عزیز ما دارای پتانسي

نبع م تریناصلي يعت به عنوانهای حاکم بر طبولي عدم توجه به قانون ؛ای نامتناهي هستندسرمایه هاآنعظيمي است که هر کدام از 

جه به با تو. ایيمنمبدیل های بازدارندگي فراواني تدریافت علوم توسط انسان سبب شده که آن را به یک اکوسيستم شکننده با شاخص

های مدیریت . نظامرددگخاک انجام  :حياتي زمين از جملهمنابع  برای جلوگيری از تخریبعاجل اقداماتي  ؛موارد مذکور الزم است

. دبازگردانده شو هاخاک بلکه باروری ؛گرفته شودمنابع خاک ، تا نه تنها جلوی تخریب بيشتر یافتهباید گسترش  آبو  خاکپایدار 

اجرای ، هار فرسایشمو ارزیابي تناسب اراضي، افزایش نفوذپذیری و کاهش تبخير، حفاظت خاک و  هاخاکشناسایي و رده بندی 

مدیریت  هایروشک و مدیریت حاصلخيزی خاک و تغذیه گياه از جمله عمليات مناسب خاک ورزی و کاهش دست خوردگي خا

و  خاک تر به موضوعصدا با جهان و البته با شتابي بيشهمگام و هم ؛بنابراین الزم است .است خاک در کشور وریبهرهافزایش  پایدار و

 صورت فرابخشي تدوین شودت صحيح خاک به حيای کيفيت و مدیریاهای جدی برای حفاظت، و برنامه توجه شده مدیریت پایدار آن

 .هستنددر کشور در این مورد فقدان قانون و ساختار اجرایي متولي خاک از موانع اصلي  که
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