« بسمه تعالی»
فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در مورد اهميت خاک:
 .........قضيّهی خاک از قضيّهی آب مهمتر است؛ ما مشكل آب هم داریم ،مشكل بزرگی هم هست ،لكن برای تهيّه آب

راههای فراوانی وجود دارد؛ برای تهيّه خاک حاصلخيز این راهها دیگر وجود ندارد.
دیدار مسئوالن منابع طبيعى ،محيط زیست و .....
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"فراخوان دریافت تجارب موفق و ایدههای نوآورانه در مدیریت پایدار خاک"
مدیریت پایدار خاک ،حفظ اراضی حاصلخيز ،وکنترل فرسایش در کشور ،اقدامات ضروری است که میتواند نقش اساسی در کاهش
بحران آب ،افزایش توليد محصول ،تامين سالمت جامعه ،کاهش گرد و غبار ،حفاظت محيط زیست ،و بهبود وضعيت اقتصادی کشور
داشته باشد .متاسفانه این موضوعات حياتی در دهههای گذشته به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته است .خوشبختانه در سالهای
اخير ،تاکيد برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسالمی بر بهبود کيفيت خاکها ،تصویب قانون حفاظت از خاک ،و
راهاندازی دفتر امور خاک در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ،اتفاقات نوید بخشی بود که اميدواریم در آینده نزدیک
شاهد نتایج شيرین آن باشيم.
در راستای دستیابی به اهداف فوقالذکر ،انجمن علوم خاک ایران در نظر دارد«تجارب موفق و ایدههای نوآورانه در زمينه مدیریت
پایدار خاک» را دریافت و در جهت بهبود مدیریت و ارتقاء کيفيت خاک کشور مورد استفاده قرار دهد .بهترین تجارب و ایدهها پس
از ارزیابی انتخاب و معرفی و مورد تشویق قرار خواهد گرفت .از کليه اشخاص حقيقی و حقوقی دعوت می نماید تجارب موفق و
ایدههای جدید خود را در محورهای زیر تا پایان روز  1265/6/۴به دبيرخانه انجمن ارسال نمایند:
 افزایش ماده آلی خاک و ترسيب کربن ارتقاء کيفيت خاک و افزایش بهرهوری آب اصالح خاکهای شور و سدیمی اصالح خاکهای آلوده کاهش مصرف کودهای شيميایی و استفاده از کودهای آلی و زیستی رعایت تناوب زراعی و مصرف کودهای سبز در بهبود شرایط خاک کشاورزی حفاظتی و مدیریت مناسب خاک حفاظت خاک در اراضی کشاورزی مدیریت مراتع و کاهش تراکم دام و فرسایش خاک بهره برداری اصولی از جنگلها با حفظ پوشش گياهی و حفاظت خاک مدیریت خاک در گلخانهها فرآوری پسماندها و زبالههای شهری در راستای بهبود کيفيت و کاهش آلودگی خاک کنترل و مدیریت سيالبها در راستای حفاظت منابع خاکایدههای منتخب ،در روز جهانی خاک  1265با حضور مسئولين کشوری مورد تقدیر قرارگرفته و جوایز نفيسی اهدا خواهد شد.
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