
িব বয্াপী মািটর ক্ষয় এবং একিট স াবয্ সমাধান 
 
1970 দশেকর িতেবদেন ইি ত করা হেয়েছ েয মািকর্ ন যুক্তরা  বড় মােপর কিষর যুিক্ত াভািবকভােবৃ  ক্ষেয়র 
তুলনায় ায় 8 ণ ত মািট ক্ষয় করেছ। ১৯৯৪ সােল মািকর্ ন যুক্তরাে র কিষ িবভাগ িববত কেরৃ ৃ েছ েয মািকর্ ন 
যুক্তরাে র জিমর বড় মােপর কিষর যুিক্ত ারা চাষ হওয়া জিম িত বছর িত একের আনমুািনক ৃ 12000 পাউ  
মািট ( িত বছর িত েহক্টের 13,300 েকিজ মািট ক্ষয় হে )বায়ু এবং জল ারা ক্ষয় হয়।1 আইওয়ার মািট সংরক্ষক 
িবেশষে র মতানযুায়ী, 1970 2 সােল মািট সংরক্ষন প িত চাল ুহবার আেগ িত বছর িত একর আনমুািনক 16000 
পাউ  ( িত বছর িত েহক্টের 17,800 েকিজ) মািট বায়ু এবং জল ারা ক্ষয় হেয়েছ। 
     েযেহতু গেড় একজন বয্ািক্ত বছের আনমুািনক 2,000 পাউ  (900 েকিজ) খাদয্ গ্রহন কের, উপেরাক্ত তথয্িট 
েদখােনার জনয্ বলা েযেত পাের েয িত পাউ  খাদয্ গ্রহেনর পিরে িক্ষেত ইিতপূেবর্ আনমুািনক 8 পাউ  (3.6 েকিজ) 
মািট, বায়ু এবং জল ারা ক্ষয় হেয়েছ। বতর্ মােন, িত পাউ  খাদয্ গ্রহেনর পিরে িক্ষেত  আনমুািনক 6 পাউ  (2.7 
েকিজ) মািট, বায়ু এবং জল ারা ক্ষয় হে । 
উপর , 1970 এর েশষ িদেক, কয্ািলেফািনর্য়া সরকার পিরসংখয্ান কাশ কের এিট ইি ত কের েয, কয্ািলেফািনর্য়ােত 
1ইি  (2.5 েসিম) মািট ৈতরী করেত কিত সবেথেক েবশী ৃ 2,000 বছর সময় েনয়, এবং েসই কয্ািলেফািনর্য়া বড় 
মােপর কিষর যুিক্ত ৃ 1ইি  (2.5 েসিম) কষর্নীয় মািট সবেথেক েবশী িত 25 বছের ক্ষয় করেছ।ফল প, 
কয্ািলেফািনর্য়ার কিষ কিতর মািট ৈতরীর তুলনায় সবেথেক েবশী ৃ ৃ 80 ণ ত হাের মািট ক্ষয় করেছ। 
       সাধারণত 1ইি  (2.5 েসিম) কষর্নীয় মািট  ৈতরী করেত কিত গেড় ৃ 500 বছর সময় েনয়। কিষেত ৃ
ভাল শষয্ উৎপাদন করেত, 6 ইি  (15 েসিম) কষর্ণীয় মািট েয়াজন। সুতরাং, নয্াযয্ কিষেযাগয্ মািট ৈতরী করেত ৃ
আনমুািনক 3,000 বছর েয়াজন। তুলনায়, মািকর্ ন যুক্তরাে  িত একের 12000 পাউ  (13,300 েকিজ িত 
েহক্টের)ক্ষয় গেড় বছের  0.0356 ইি  ( ায় এক ইি র 1/28 ভাগ) এক একের (0.904 েসিম মািট এক 
েহক্টের)। েযেহতু মািকর্ ন যুক্তরাে  বছের গেড় েকবলমা  এক ইি র 1/500 ভাগ(0.00508 েসিম)কিষর্ত জিম 
াকিতক ভােব ৈতরী হয়ৃ , কিতেত ৈতরী হওয়ার তুলনায় মািট িত বছর গেড় ায় ৃ 18 ণ ত ক্ষয় হে ।3 
      তুলনায়, 1983 সােল কয্ািলেফািনর্য়া-বােকর্ িল িব িবদয্ালেয়র একিট মা ার িথিসস4 ইি ত কের েয 
বােয়াইনেটনিসভ অনশুীলন, আট বছেরর েবশী সময় ধের (েযমন য্ানেফাডর্  িব িবদয্ালয় ই াি য়াল পােকর্ র িসে ক্স 
কেপর্ােরশন জিমেত Ecology Action ারা চিচর্ ত হয়), মািটর উপির ের 1 েথেক 1.5 ইি েত (2.5 েথেক 4 েসিম) 
একিট আেপিক্ষক আ  কাবর্ন র ৈতরী কের, যা একিট ের েকবলমা  একিট 'C'-horizon উপমািট িহসােব  
কের, যা কিতেক একাকী অজর্ ন করেত ৃ 500 বছর েলেগ েযেত পাের। সুতরাং, এই িথিসস ইি ত কের েয 
বােয়াইনেটনিসভ যুিক্ত কৃিতর একাকী মািট ৈতরীর তুলনায় 60 ণ ত মািট ৈতরীর ক্ষমতা আেছ। 
      উপর , অ◌্যািরেজানা িব িবদয্ালেয়র পিরেবশ গেবষনার গেবষনাগাের ডঃ এড্  ে ন েয াথিমক গেবষনা 
কেরিছেলন তা ইি ত কের েয দীঘর্ ায়ী িভিত্তেত বােয়াইনেটনিসভ কিষর ারা উ  ফলন এবং নযু্নৃ তম স দ বয্বহার 
করা স বপর হেত পাের। অি ম মলূয্ায়েনর জনয্ অিতিরক্ত পরীক্ষা েয়াজন, িক  সাধারন ভােব বয্ব ত অনয্ানয্ 
কিষ প িতর তুলনায়ৃ , বােয়াইনেটনিসভ যুিক্ত িবে র মািটর ক্ষেয়র অব ার আশাবয্া ক াব কের। 

                        
1 সিঠক সংখয্া হল 11,572 পাউ  িত একর (12,970 েকিজ িত েহক্টর), Summary Report 1992 National Resources Inventory 

(মািট সংরক্ষন পিরেষবা, মািকর্ ন যুক্তরা , কিষৃ  িবভাগ, ওয়ািশংটন, িডিস, 1994)  
2 িব বয্াপী ভূিমক্ষয় হার এিশয়া, আি কা এবং দিক্ষন আেমিরকায় সবর্ািধক, গেড় ায় 13 েমি ক টন (সিঠক সংখয্াঃ 26,765 পাউ ) 

েথেক 17.5 েমি ক টন ((সিঠক সংখয্াঃ 35,637 পাউ ) িত একর িত বছর।  িস.েজ.বয্ােরা, Land  Degradation (েকমি জ 

িব িবদয্ালয় সংবাদপ , েকমি জ 1991)  
3 পাদিটকা 2 েত েদওয়া পিরসংখয্ান অনযুায়ী, উ য়নশীল জািতেত, কিতেতৃ  ৈতরী হওয়ার তুলনায় মািট ায় 36 ণ ত হাের 

ক্ষয় া  হয় এবং চীেন কিতেতৃ  ৈতরী হওয়ার তুলনায় ায় 54 ণ ত হাের। 
4 ডগলাস এডওয়াডর্  মােহর, Changes in Carbon Content in a Soil under Intense Cultivation with Organic Amendments 

(কয্ািলেফািনর্য়া িব িবদয্ালয়-বােকর্ িল, 1983)। 


