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मानि-परिितृाः भौनतकं, िासायननकं, जैविकं तथा सामाजजक अंशान ् एि परिसिः 
इत्युच्यन्त े । संिलयस्य प्रत्येक अंशाः प्राकृनतक-साधनं (natural resources) भिनत । 
यानन प्रकृत्या उपपद्यन्त,ेतथा प्रकृत्त्या उपलभ्यन्त े तानन प्राकृनतक साधनानन भिजन्त । 
प्राकृनतक साधनं तु प्रकृतःे उपायनं एि । मानिः एतैः अंशैः तस्य जीिनस्य संिधिनं किोनत । 
भू, आपः, िायुः, िन,ं िन्यजीविः, खननजं, मानिलोका इत्यादीनां उपयोगं मानिः तस्य 

हिताथे प्रयुज्यत े। अतः एतानन प्राकृनतक-साधनानन इनत िकतंु शकयत े। 
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प्राकृनतक-साधनानन तु मानिानां तथा सिे  अन्य जीिीणां आिश्यकतां उपकुििजन्त । मानिाः प्राकृनतक साधनं कजपपतंु न शकयन्ते 
। प्रकृतःे अनुपयुकत िस्तूनन, प्राकृनतक-साधनं न भिनत । मानिस्य उपयोगाथे यदा ककमवप िस्तंु उपयोगं कुमिः चेत,् तदा तद् िस्तुः साधनं  

भिनत । मानिः प्राकृनतक साधनं बिु विधया उपयोगं किोनत । मानिेन उपयुज्यमानाना ंसिििस्तूनन प्राकृनतक साधनेन उत्पाद्यन्त े । 
अद्यतन युगे मानिस्य संख्या-िधिनाथे, मानिस्य अपेक्षा अवप िदृ्र्धभििनत । अतः मानिस्य अपेक्षा नूतन साधनं अन्िेषणं कतुुं कािणं 

भिनत । साधन ननमािणं तु ननिन्ति प्रकिया ितित े। 
 प्राकृनतक-साधनं तु द्विविधा ितित े। 

१. अविनाशीय अथिा अक्षय-साधानानन (Inexhaustable Resources) ।    
२. नाशीय अथिा क्षय-साधानानन (Exhaustable Resources)    – साधनं इनत ।  

१.अविनाशीय अथिा अक्षय-साधानानन (Inexhaustable  Resources)  ।    
अविनाशीय  साधनानन  पयािििणेन अन्िाितुुं (replenish) शकनुिजन्त तथा पयािििणे साधनानन सतत ंउत्पाद्यन्त े। उदाः- मदृ्, 

िायुः, जलं, प्राणणनः च । बिुशः अविनाशीय साधनं ननयाितनं कतुुं दीर्िकालं  आदते्त । यहद  असाम्प्प्रत ननिििणं किोनत चेत,् तदा साधनं 

व्यनतकिण पूििमेि बिुशः शून्यं किोनत । एतानन साधनानन मानिकृत कायेण नाशं न भिजन्त। केर्चत ्साधनानन मानि कायेण तषेां गुणे, 

परिमाणेऽवप यथा जस्थनत ं प्राप्यन्ते, अन्यकेर्चत ् साधनानां गुणे परिितिनं द्रष्ंु शकयन्ते । उदाः- सौि शजकतः, िायु शजकतः, िेला 
(tide)शजकतः,जल शजकतः, अणु शजकतः(nuclear energy), िषाि इत्यादयः अविनाशीय साधनानन इत्युच्यन्त े। भूमण्डलस्य सपा्े, एतानन 

साधनानन मानि कायािचिणेन न क्षयजन्त । ककन्तु  स्थानीय सपा्े िायुः, अध्यिसाय(industry) िलयेषु उत्सजृ्यमाणाना ं  विषकािी 
अननलेन कलुवषतं भिनत । उदा- यानातः तथा अध्यिसायातः  उत्सजृ्यमाण अक्षयाननलाः , इन्धन दिनेन िायोः गुणाः(quality) परिितिनं 

भिजन्त । एतत ्  स्थानीय सपा्े/स्तिे(local level) िायुमासलन्यस्य कािणं भिनत । िायोः गुणं तस्य प्रमाणेन (quantity)  अधोगनत ंन 

प्राप्यत े। 
 

२.नाशीय अथिा क्षय-साधानानन  (Exhaustable Resources) । 
नाशीय  साधनानन  पयािििणेन अन्िाितुुं न शकनुिजन्त । उदाः – खननजानन,अङ्गाि, सशलाजः(mineral), नैसर्गिकाननलः इत्यादयः 

। नाशीय  साधनानन  तु परिसमत प्राकृनतक साधनानन ितिन्त े। जलचिेण (hydrological cycle) जलं तु अपरिसमतः ितित,े ककन्तु  सम्प्यक् 

ननिििणाभािेन जलं उपयोगं कतुुं अयुकता भिनत । एतानन साधनानन पयािििणे सङ्रहितंु     दीर्िकालं आिश्यकं तथा यहद क्षयजन्त चते,् 

शीघं्र पुनस्थािवपतंु न शकनुिन्ते । नाशीय साधनानन द्विविधं  ितित े। 
१. निीकिणात्मक साधनानन  (Renewable Resources) । 
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२. अनिीकिणात्मक साधनानन (Non-Renewable Resources) । 
१.निीकिणात्मक साधनानन  (Renewable Resources) । 

निीकिणात्मक साधनं उर्चत कालान्तिे निीकिण प्रकियेण,पुनरुत्पादना  अथिा व्यनतकिण प्रकियेण, स्ियं प्रत्युत्पन्नं किोनत । 
एतषेु जैविक साधनेष ुसूक्ष्माणु जीियः, प्राणणनः, िनस्पतयः सामान्य उदाििणं भिजन्त । अजैविक साधनेषु मदृ् तथा जलं  निीकिणात्मक 

साधनानां  सामान्य उदाििणं भिजन्त । जीविन ्व्यनतिम कालानन्तिं अिश्य ंम्रयनत तथा विनश्यजन्त । यहद  एतषेां साधनानां उपभोग 

मूपयं ,पुनरुत्पादन मूपयातः अर्धकं  ितिन्ते चेत,् आगासम हदने एतानन साधनानन संपूणुं विनश्यजन्त । 
 

२. अनिीकिणात्मक साधनानन (Non-Renewable Resources) । 
अनिीकिणात्मक साधनस्य उपयोगानन्तिं निीकिण प्रकियेण (recycled), पुनरुत्पादना (regenerate) अथिा व्यनतकिण 

प्रकियेण (replacement)  पुनप्रािप्तंु न शकयत े । साधनं यत ्पुनरुत्पादनस्य दीर्िकालं  भिनत, तत ्अनिीकिणात्मक साधनं भिनत । 
अजैविक (abiotic) साधनं तथा अनिीकिणात्मक साधनस्य उदाििणं  तु अङ्गािः (coal), इन्धनं (petroleum) तथा आकिजातः(from 

minerals) उद्धतृ (extracted) लोिाः । यहद जीिाश्म -इन्धनं (fossil fuels) इत्युकत ेअङ्गाि तथा इन्धनस्य उपभोग मूपयं ,भूगभे 

संजस्िया (formation)मूपयातः अर्धकं  ितिन्त े चते,्आगासम हदने एतानन साधनानन संपूणुं विनश्यन्त े । अयः, ताम्रः, स्फ्ीयन ्

(aluminium) इत्यादी लोिाः तयोः दारुतः (ore) उद्धतृः भिजन्त, ककन्तु तयोः संक्षािण (corrosion)    सशलाजं प्रनतगजच्ितंु  दीर्ि कालं 
आिश्यकं ितिते । कार्चत ्जैविक साधानानन अवप निीकिणात्मक साधनानन भिजन्त । मिापद्मपूि े(billions of years ago) भूमण्डलस्य 

सजृष् िचना समये अनेक  जीििैविद्यस्य  सजृष्ः अभित ्। ककन्तु केचन जीििैविद्यानन भूमण्डलातः परिशान्ताः(extinct) अभिन ्। सिे 
जीविनः शकतीनां साधनं एि, ककन्तु परिशान्ताः जीििैविद्यानन पुनरुत्पाहदतंु न शकयत ेतथा  एतानन अनिीकिणात्मक साधनानन च 

भिजन्त ।                                                                                                      
  परृ्थिी तथा जल- संिक्षणेषु अिण्यानाम ् पात्रं प्रमुखं ितिन्ते । अिण्यानन तु िायु,शीत,ं उषणविककिणं (heat radiation), 

शब्दं तथा प्रकोपण गन्धानां (irritating smells) विरुद्धं संिक्षणं कुििजन्त । अिण्यानन िषािधािां अर्धकं कृत्िा, कृवष उत्पन्नं 

प्रर्चन्िजन्त(enhance) तथा अनािजृष्ं ननिाियजन्त, अन्तजिलमवप िदृ्र्धभििनत च । जलं तु िनस्पत्यानां, पशूनां दैहिक कायािचिणे 

(physiological activities)  अत्यािश्यकं ितित े। शुद्ध जलं  गहृ्यकाये वपबतंु, पाचनयतंु,माजिनं,ननमज्जनं कतुुं  उपयुकतं ितित े। तथा 
सेचनकाये (irrigation), नौयाने (navigation), विद्युतउ्त्पादने (electricity), कमियोगे (industry) च जलस्य प्रमुख पात्रं ितिते । एतादृशं 

भूमण्डले अन्य प्राकृनतक-साधनानां प्रयोजनमवप ितिन्त े। 
         पयािििणे प्राकृनतक-साधनेष ु जैविकाजैविक अंशद्ियं एकस्य प्रनत अन्यं आश्रयं किोनत । एकस्य अंशस्य विनाशं भिनत चेत,् 

अन्यस्यावप विनाशं ननश्चयेन भविषयनत । अतः् परिसिस्य संिक्षणं अद्य अत्यािश्यकं भित्येि । अतः प्राकृनतक-साधनेन युकताः जगतां 
संिक्षणं अस्माकं आद्यं कतिव्यं, ध्येयं च  भिेयुः ।                 

 


