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 پيشگفتار 
 

 آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

 آيا بود كه گوشه چشمي به ما كنند

 فظحا
 

 

يند توليد محصوالت زراعي اها در فرمهمترين مؤلفهخاك ، يكي از عناصر چهارگانه حيات و 
. اهميت اين عنصر تا حدي است كه در فرهنگ و ادب فارسي به استعاره اي  شودمحسوب مي

معنوي تبديل شده است و حفاظت و نيالودن آن در دستورهاي مذهبي و فرهنگ مردم ايران، 
نقش كليدي در امنيت غذايي،  از سوي ديگر،اي را به خود اختصاص داده است. جايگاه ويژه

الملل و كشاورزي پايدار و متوازن خودكفايي كشورها در توليد مواد غذايي، اقتصاد ملي و نيز بين
هاي كشت بدون به رغم توجه به تحقيقات در محيطسر انجام اين كهباشنددارا مي

محيط توليد  ، ارزان ترين و اقتصادي ترين همچنان به عنوان مهمترين خاك)هيدرپونيك( ، خاك
 شود. زراعي محسوب مي

هاي اخير، ميزان فرسايش خاك در ايران افزايش چشمگيري يافته است به با اين وجود طي دهه
ميليون تن، در سال  750حدود  1340ميليون تن، در سال  500حدود  1330طوري كه در سال 

ميليارد تن خاك فرسايش يافته و از  2/2تا  2بين  1372يك ميليارد تن و در سال  حدود 1350
خاك دهد. در واقع درصد را نشان مي 440دسترس خارج شده است. اين روند رشدي معادل 
هاي مستقيم باشد، به شدت تحت تاثير دخالتزراعي كه داراي پتانسيل توليد و بازده اقتصادي مي

نحوي كه بهره برداري بي رويه از خاك، قيمت گذاري نا مناسب بر ه ان است بو غير مستقيم انس
ها و محصوالت كشاورزي و نظام اجاره داري از يك سو و از ديگر سو ، بكارگيري نهاده

هاي نامناسب و نيز عدم پذيرش عمليات حفاظت خاك ، زمينه را براي تاثير گذاري وريافن
 فرسايش فراهم آورده است.
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اقتصاد فرسايش خاك6

ش خاك به عنوان يكي از مشكالت جدي منابع طبيعي، از طريق هدر رفت فيزيكي فرساي
خاك، كاهش عمق ريشه، آب قابل دسترس و ذخاير غذايي موجب كاهش عملكرد محصوالت 

شود. عالوه بر اين با كاهش فقر مواد غذايي خاك از كيفيت محصوالت نيز مي كشاورزي
توليد كشاورزي به شكل كاهش كيفيت و كميت  آثار فرسايش در عرصه . در واقعكاهدمي

محصول زراعي و در عرصه خاك به اشكال مختلف فقر مواد غذايي و تغيير ساختمان خاك ظهور 
اگرچه اين مساله اهميت فرسايش  باشد.هايي در سطح مزرعه ميايجاد هزينه هاآن نتيجهيابد كه مي

محسوس  زمينه اقتصاد فرسايش خاك كامالًخاك را نشان مي دهد اما خالء اطالعات علمي در 
 است. 

هاي فرسايش خاك برآورد شده و نه كتابي در عرصه اقتصاد در ايران تاكنون نه ميزان هزينه
فرسايش خاك منتشر شده است. بنابراين ، نويسندگان براي پر كردن خالء  اطالعات علمي در 

را با رويكردي كاربردي   "صاد فرسايش خاكاقت "زمينه اقتصاد فرسايش ، بر آن شده اند تا كتاب
هاي به رشته تحرير در آورند. در اين كتاب ضمن بيان اهميت فرسايش ، تئوري و روش

گيري هزينه فرسايش خاك، برآوردي از ميزان آن در ايران ارايه شده است تا به نوعي ابعاد اندازه
عرصه كشاورزي ملموس تر شود.  اقتصادي فرسايش خاك براي برنامه ريزان و سياست گذاران

اين كتاب براي استفاده درسي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد اقتصاد و اقتصاد 
هاي اقتصاد منابع طبيعي و اقتصاد و مديريت منابع طبيعي مناسب است. همچنين كشاورزي در درس

گذاران و نيز سياستبرخي از مباحث آن براي استفاده كارشناسان منابع طبيعي و كشاورزي و 
برنامه ريزان عرصه كشاورزي مطلوب مي باشد. در اين جا الزم است از مساعدت ويژه معاونت 
محترم پژوهشي و نيز مسئول محترم موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تشكر و قدرداني شود. 

كتاب هاي خود در طول زمان نگارش همچنين الزم است از صبر ، همكاري و مساعدت خانواده
نهادي  –بررسي اقتصادي ))اين كتاب برگرفته از طرح پژوهشي تشكر و قدرداني فراوان شود. 

باشد كه به سفارش شوراي پژوهشهاي كشور انجام شده است. مي ((فرسايش خاك در ايران
اين در پايان الزم است به شود. بنابراين از اين شورا به خاطر تأمين اعتبارات اين طرح تشكر مي

ها را در ته اشاره شود كه نويسندگان از هرگونه پيشنهاد و انتقاد اصالحي استقبال كرده و آننك
 هاي بعدي كتاب منظور خواهند كرد. چاپ

 سيد صفدر حسينیدكتر 

 دكتر محمد قربانی 
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