
মৃি কা েয়র কারণ িল আেলাচনা কেরা। 
�� মৃি কা হল এক  পূণ াকৃিতক স দ। িবিভ  াকৃিতক শি র ভােব ও মানবীয় কাযাবলীর ারা মৃি কার উপিরভাগ যখন অত  
ধীরগিতেত বা তগিতেত য় া  হয়, তখন তােক সাধারণভােব মৃি কা য় বেল। কৃতপে  িবিভ  াকৃিতক শি র ভােব মৃি কার 
উপিরভাগ ধীরগিতেত য় া  হয়। িক  মানুেষর িবিভ  কাযাবলীর ারা মৃি কা য় া  হয় অত  তগিতেত। িনে  মৃি কা েয়র কারণ 
িল আেলাচনা করা হেলা- 

A) াকৃিতক কারণ- 
১) জল বাহ-জল বাহ মৃি কা য় কারী াকৃিতক শি  িলর মেধ  অন তম। বৃি পাত অেপ া অনু েবশ কম হেল জল বােহর ারা মৃি কা 
য় াধান  লাভ কের। জল বাহ ধানত  Sheet erosion, Gully erosion, Rill Erosion-এই িতন  প িতেত মৃি কার য় সাধন কের। 

২) বৃি পাত-বৃি পাত য কবলমা  জল বাহেক িনয় ণ কের তাই নয়, মৃি কা েয়ও সরাসির ভাব িব ার কের। বৃি র ফাটঁা মৃি কার ওপর 
আঘাত কের তার ারা দানাকৃিত গঠনেক ভেঙ মৃি কার কণা িলেক পর র থেক িবি  কের দয়। মৃি কার এই িবি  কণা িল জল 
ােত ভেস যায়। ফেল মৃি কা য় া  হয়। এছাড়া বৃি পােতর ফেল মা  িস  হয় বেল মৃি কার কণা িল সহেজ িশিথল ও জেল  বীভূত 

হেয় অপসািরত হয়। ফেল মৃি কা য় ঘেট। 
৩) বায়ুর কায-সাধারণত গাছপালা হীন মৃদু ঢাল যু   ভূিম ভােগ মৃি কা র আলগা হওয়ায় বায়ু বাহ ারা মৃি কা য় সবািধক হয়। 
বল বায়ু বােহর ারা িশিথল মৃি কা কণা এক ান থেক অন ােন পিরবািহত হওয়ার ফেল মৃি কা য় ঘেট। বায়ুর এই য়কারী মতা 
িনভর কের বায়ুর গিতেবগ, উি দ িবরল অ ল ও বায়ুবািহত কায়াটাজ কণার পিরমােণর ওপর। 
৪) ভূিমর ঢাল-ভূিমর ঢােলর মা ার ওপর জল বােহর ারা মৃি কা য় িবেশষভােব িনভরশীল। ঢাল িবহীন বা মৃদু সমতলভূিমেত মৃি কা 
েয়র পিরমাণ কম। িক  অিধক ঢাল যু  ভূিমেত উি েদর আবরণ না থাকেল ভূিম য় খুব বিশ হয়। 

৫) ভূিমধস-উ  পাবত  অ েল বা খাড়াই পাহািড় ঢােল ভূিমধেসর ফেল চুর পিরমােণ মৃি কা য় া  হয়। উ র েদেশর গােড়ায়াল িহমালয় 
অ েল ভূিমধেসর ফেল িতবছর ায় 500 মি ক টন মৃি কা য় া  হয়। 
৬) ঝড় ও বন া-ঝেড়র সময় মৃি কার িশিথল কণা িল এক ান থেক অন  ােন অপসািরত হয় বেল মৃি কা য় ঘেট। আবার বন ার সময় 
জেলর তী  ােতও যেথ  পিরমােণ মৃি কা য় হেয় থােক। 
B)মানবীয় কারণ- 
১)অিনয়ি ত বৃ  ছদন-উি েদর শকড় একিদেক যমন মৃি কােক শ ভােব ধের রাখেত সাহায  কের, অন িদেক তমিন জল ও বায়ু বােহর 
গিতেবগেক িতহত কেরও তােদর য়কারী মতােক িনয় ণ কের। িক  মানুষ কৃিষ, িশ , রা াঘাট ও বাস ােনর ভূিম সং ােনর েয়াজেন 
অিনয়ি তভােব বৃ েছদন করার ফেল মৃি কা র িশিথল হেয় মৃি কা য় রাি ত হয়। 
২) অৈব ািনক থায় কৃিষকাজ-আিদম জনেগা ীর লােকরা পাহািড় ঢােল বনভূিম পুিড়েয় মৃি কা খনন কের কৃিষ কাজ কের। এক অ েলর 
মৃি কার উবরতা াস পেল তারা অন  গমন কের এবং সখােনও একই প িতেত কৃিষ কাজ কের। ফেল পূেবর পিরত  জিমর আলগা 
মৃি কা র সহেজই য় া  হয়। 
৩) অিনয়ি ত প চারণ-তৃণ মৃি কার ওপর আ াদেনর আকাের অব ান কের জেলর পৃ  বােহ বাধার সৃি  কের। এছাড়া তৃেণর শকর 
মৃি কােক শ ভােব ধের রােখ। িক  তৃণভূিম অ েল অিনয়ি তভােব প চারণ  গেড় উঠেল ওই তৃণ ত অবলু  হয় এবং মৃি কা র 
উ ু  ও আলগা হেয় পেড়। পরবত কােল বৃি পাত ও বায়ু বােহর ারা ওই উ ু  েরর আলগা মৃি কা কণা সমূহ অন  অপসািরত হয়। 
ফেল মৃি কা য় ঘেট। 
৪) িনমাণকায-মানুষ কৃিষর েয়াজেন জলাধার ও বাঁধ িনমাণ কের, ভূিম কষণ কের কৃিষ  তির কের, যাতায়ােতর েয়াজেন রা াঘাট 
িনমাণ কের এবং বসিতর েয়াজেন গৃহ িনমাণ কের। এইসব িনমাণকােজর ভােব মৃি কার উপির র দুবল হেয় পেড় এবং িবিভ  াকৃিতক 
শি র ারা ওই দুবল মৃি কা র অন  অপসািরত হয়। ফেল মৃি কা য় ঘেট। 
 


