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 ترین آسیب رعایت نکردن الگوی کشت در گلستان بزرگ ، ها تخریب آبخوان

 کارشناس مسائل آب، سیدمحسن حسینی)برساووش(

 1397شهریور 

 

توان به نوع خاک، آب و هوا، میزان آب، مزیت اقتصادی، عادات  شود. از جمله این عوامل می توجه به عوامل گوناگونی انتخاب می نوع کشت هر منطقه با   

 .و فرهنگ مردم، استراتژیک بودن محصول، میزان اشتغال، وجود کارخانجات فرآوری، بازار مناسب و عواملی از این قبیل اشاره کرد

 .آید ای ناگهانی نیست و به مرور زمان و با آزمون و خطاهایی توسط کشاورزان به وجود می پدیدهتنظیم نوع کشت   

، اقبال کشاورز به سمتی محصوالتی «افزایش قدرت اقتصادی»و « امنیت غذایی»با افزایش جمعیت و ناهمخوانی آن با تنوع کشت موجود و به دلیل نیاز به   

کند و آنچه در این میان باید به آن توجه کرد، این نکته است که حصول به این دو مقصود در صورتی خردمندانه است  رود که دو منظور فوق را حاصل می

های مناطق مختلف استان هم در آن لحاظ شود و همچنین فاکتورهای مهمی چون نوع خاک، آب و هوا  آن هم در نظر گرفته شده و محدودیت« پایداری»که 

 .ر باشدمد نظ و میزان آب هم

تر این که  مهم البته ذکر این نکته ضروری است که تنظیم نوع کشت و یافتن فرمولی برای آن در استان، کاری پیچیده و نیازمند مطالعات دقیق است و از آن  

 .های الزم و فرهنگ سازی مناسب و باالخص تنظیم اقتصاد کشاورزی دارد اجرای آن احتیاج به فراهم آمدن زیرساخت
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هزار هکتار خاک مستعد کشاورزی وجود دارد و با  ۸۵۰چنانچه بخواهیم از منظر آب به موضوع الگوی کشت بنگریم، در استان گلستان با توجه به این که   

میلیارد متر مکعب آب دارد و با توجه به این که سهم بخش کشاورزی از آب  ۶توجه به نحوه کنونی استفاده از آب در بخش کشاورزی، نیاز به حدود 

 .تجدیدپذیر استان کمتر از دو میلیارد متر مکعب است، جهت آبیاری کل اراضی استان حدود چهار میلیارد متر مکعب کمبود آب محرز است

ترین نوع کشت در استان  لی آب، مسلماً محصوالت با مصرف آب کمتر مناسببا توجه به آب مورد نیاز محصوالت مختلف در استان و با توجه به سند م  

 .کم آب گلستان است

دهد بین الگوی کشت پیشنهادی و الگوی کشت کنونی مغایرت فراوانی وجود  های اخیر نشان می از طرف دیگر متوسط تنوع کشت موجود استان طی سال  

 .دارد

ها از حوصله این گفتار  های زیادی برای کشاورزان، اقتصاد، آب، محیط زیست و خاک دارد که توضیح آن ی، زیانقطعاً رعایت نشدن الگوی کشت پیشنهاد  

 .است« ها های زیرزمینی و تخریب آبخوان برهم زدن تعادل منابع آب و خاک به ویژه آب»ترین آسیب آن،  رسد بزرگ خارج است ولی به نظر می

 

 

های زیرزمینی بیش از حد مجاز  بینانه به موضوع نگریسته و گمان کنیم که آب موجود در آبخوان ت، چنانچه خوشدر صورت عدم رعایت الگوی کش  

گیرد، مقدار سطح زیر کشت در این حالت، از میزان سطح زیر کشت در حالت رعایت الگوی کشت کمتر است و اگر بخواهیم  مورد استحصال قرار نمی

های افزایش سطح زیر کشت بدون رعایت الگوی کشت، ورود آسیب بدون بازگشت، جبران ناپذیر و غیرقابل اصالح به منابع واقع بین باشیم، باید بگوییم ب

 .آب زیرزمینی استان است که باید قبل از آن که وضعیت بحرانی شود، از آن جلوگیری کرد

 الگوی کشت قابل آبیاری پیشنهادی برای استان گلستان باکشت متوسط سالهای اخیر و مغایرت با الگوی کشت را نشان می دهد .    1جدول شماره 

 
 

 الگوی کشت قابل آبیاری پیشنهادی برای استان گلستان و مقایسه باکشت متوسط سالهای اخیر و  مغایرت با الگو  -1جدول شماره 
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