
 بسمه تعالی

  آب با آن ارتباط و کیارگان یشاورزک

 آب مسائل کارشناس ،( برساووش) ینیحس محسن دیس

 ینبات آفات دفع زین و کشت تحت اهانیگ هیتغذ روند در یعیطب ریغ و ییایمیش مواد از استفاده عدم یمعنا به کیارگان یکشاورز  

  .شود یم فیتعر مزارع در ییایمیش سموم از استفاده بدون

 به یعیرطبیغ یها نهاده مصرف کاهش باهدف که شود یم گفته اتیعمل از یا مجموعه به کیارگان یکشاورز گرید عبارت به  

 شده دیتول یها سمیارگان و یائیمیش یداروها ، شده سنتز نگهدارنده مواد ، یائیمیش سموم و کود مصرف آن در و دیآ یم در اجرا

 .شود یم گذاشته کنار لیقب نیا از یموارد و کیژنت یمهندس روش به

  :شود یم انیب ریز شرح به خالصه یلیخ طور به کیارگان ییغذا مواد مصرف دیفوا  

  .دارند یباالتر ییغذا ارزش  _ ۱

 .هستند یشتریب دانیاکس یآنت یحاو _ ۲

 .ستندین یسم _ ۳

 .هستند تر طعم خوش و تر خوشمزه _ ۴

  .رسد یم ممکن حداقل به ییایمیش مواد به شدنشان آلوده احتمال که است یا رانهیگ سخت یاستانداردها مشمول آنها دیتول _ ۵

 : از عبارتند که شود یم میتقس دوره ۳ به ، خچهیتار طبق و دارد را مزارع در حضور سابقه سال ۱۰۰ حدود کیارگان یکشاورز  

 یابتدا از که ییایمیش سموم و کود از بشر استفاده دوره از پس نینو صورت به کیارگان یکشاورز آغاز شامل:  ۱ کیارگان _ ۱

 آغاز شرفتهیپ یکشورها در یالملل نیب انسجام بدون و یمحل و پراکنده یها تیفعال صورت به و شده آغاز یالدیم ۱۹۲۰ دهه

 .داشت ادامه سال ۵۰ مدت به ۱۹۷۰ دهه لیاوا تا و شده

 صدور و یساز استاندارد و یالملل نیب موسسات جادیا و کیارگان یها تشکل یالملل نیب انسجام آغاز شامل:  ۲ کیارگان _۲

 .داشت ادامه سال ۴۰ مدت به یالدیم ۲۰۱۰ دهه لیاوا تا و آغاز یالدیم ۱۹۷۰ دهه لیاوا از که مربوطه یها یگواه و مجوزها



 ۲۰۱۰ دهه لیاوا از که آن از شیب به درصد ۱ یجهان متوسط از کیارگان محصوالت سهم شیافزا آغاز شامل:  ۳ کیارگان _۳

 .دارد ادامه تاکنون و آغاز یالدیم

 در خود مشخص توان با زین اکنون و گرفت دنیدرخش ۱۳۹۰ سال از کیارگان یکشاورز انجمن عهیطل زین گلستان استان در  

 .است تالش در مهم امر نیا یراستا

 آب با آن ارتباط نحوه ، دیگرد کیارگان یکشاورز مقوله به آب مسائل کارشناس عنوان به قلم نیا صاحب ورود موجب که انچه  

 .است آن معتنابه مسائل و

 واحد در محصول عملکرد کاهش موجب ، تر تیفیک با و تر سالم یمحصوالت دیتول یازا در کیارگان یکشاورز ، عامه باور در  

 داشته معکوس نسبت آب مقوله با تواند یم کیارگان یکشاورز ، شود ستهینگر موضوع به منظر نیا از چنانچه.  شود یم سطح

 روش نیا یریگیپ و  شود یم دیتول یکمتر محصول ، سطح واحد در شده مصرف آب واحد هر یازا به ، گرید عبارت به.  باشد

 . رسد ینظرنم به یمنطق ما ستیز محل استان و کشور مثل یآب کم استان و کشور در یکشاورز

 چشم به کیارگان یکشاورز یکاف الزامات و امکانات بدون زین و اندک اطالعات یدارا کشاورزان عملکرد زین و عامه باور در آنچه

 صورت در اما  است، کیارگان ریغ مزارع از تر کم درصد ۳۰ تا محصول عملکرد کیارگان مزارع در گاها که است نیا ، خورد یم

 روش به آفات دفع و محصوالت یعیطب هیتغذ یها روش انواع از استفاده و ، یاصول یزیر برنامه  ، کشاورزان یفن دانش شیافزا

 .باشد کیارگان ریغ مزارع از شتریب تواند یم یحت کیارگان مزارع درآمد و دی،تول عملکرد زانیم ، کیارگان یها

 دیتول واحد در و سطح واحد در که افتی دست جهینت نیا به توان یم کیارگان یکشاورز یاصول انجام صورت در اساس نیا بر  

 .بود میخواه آب مصرف کاهش شاهد زین یموارد در و نداشته شیافزا آب مصرف زانیم ، محصول

 کیارگان یکشاورز روش یریگ کار به صورت در آب منابع تیفیک حفظ ، کند یم جلوه تیاهم با اریبس مقوله نیا در آنچه اما  

 .است

 کشها علف و کشها آفت ،ییایمیش یکودها از استفاده لیدل به شتریب شود یم جادیا یکشاورز یتهایفعال اثر در که آب یآلودگ  

 .است

 و یباغ محصول نوع ۷۰ از شیب ساالنه ، مید و یآب یباغ و یزراع یاراض هکتار هزار ۶۵۰ حدود بودن دارا با گلستان استان  

 .است بخش نیا به مربوط استان درآمد درصد ۱۸ حدود و اشتغال درصد ۲۵ حدود و کرده دیتول یکشاورز

 یکودها تن هزار ۱۲۰ و سموم انواع تن هزار ۲  حدود ساالنه گلستان استان یکشاورز یها نیزم در که است یدرحال نیا  

 .شود یم مصرف ییایمیش



 محصوالت لهیوس به ، است فسفر و میپتاس ، تروژنین باتیترک شامل معموال که مزارع، در شده استفاده ییایمیش کود یتمام  

 .شود یم یآب منابع تیفیک رییتغ باعث انحالل، از پس که ماند یم یباق خاک در آن از یبخش و رسد ینم مصرف به یکشاورز

 یآلودگ موجب ادیز یگستردگ و باال سطوح در و اند شده شناخته یآلودگ یا نقطه ریغ منابع عنوان به کودها از یناش یآلودگ  

 یا نقطه ریغ منابع یآلودگ حذف. شوند یم گرفته نظر در یا نقطه ندهیآال منابع عنوان به ع،یصنا پساب که یحال در شود یم

 .باشد یم دشوار زین آنها زانیم نییتع بلکه است مشکل تنها نه( پراکنده)

 در یآب منابع از که نموده وادار را استان شرب آب انیمتول زین و آب منابع تیریمد انیمتول که آنجاست تا موضوع نیا تیاهم  

 استان یجنوب مناطق در را استان شرب آب منابع و کرده یپوش چشم جیبتدر ، است ییها یآلودگ نیچن معرض در که استان انهیم

 ریسا به یجنوب مناطق از را سالم آب ، شرب آب نیتام یها مجتمع جادیا با و ندینما متمرکز است یکمتر یآلودگ بار یدارا که

  .ندینما منتقل استان مناطق

 از یا فرانقطه و گسترده کننده آلوده عامل نیا ، یستیز یکودها از استفاده و ییایمیش کود حذف با ، کیارگان یکشاورز در  

 .بود میخواه استان در یتر سالم یآب منابع شاهد و شده حذف یآب منابع و عتیطب

 باعث یول دارند مدرن یکشاورز در یمهم نقش هرچند که هستند کشها علف و کشها آفت انواع شامل یکشاورز ییایمیش مواد

 .شوند یم آب منابع دیشد یآلودگ

 به امر، نیا رغمیعل اما است شده منسوخ اکنون اند شده عیتوز و دیتول گذشته در که یکشاورز ییایمیش مواد از یا پاره مصرف  

 در که نیا کما. است یریگ اندازه و نییتع قابل انسان بدن در ای عتیطب در هنوز آنها یایبقا ، یخطرناک مواد نیچن یداریپا لیدل

 شده دهید گرگان جیخل به یمنته سو قره رودخانه یانتها رسوبات در هنوز "ت.د.د" مانند یسموم یایبقا ، شده انجام قاتیتحق

 .است

 آن متعاقب و آب منابع یساز سالم در یشگرف ریتاث زین ییایمیش سموم حذف و آفات با مبارزه کیولوژیب یها روش از استفاده  

  .دارد انسان و دام به ها آن انتقال از یناش یها یماریب کاهش و ستیز طیمح سالمت

 تالش  زین و یکشاورز یاصول روش نیا توسعه یبرا مناسب طیشرا و فضا جادیا و دولتمردان توجه هیسا در است دیام  

 در کیارگان محصوالت دیتول و کشت ریز سطح شیافزا شاهد بخش، نیا بازرگانان و عیصنا و یعلم مراکز تیحما با کشاورزان

 با و دهیرس یجهان درصد کی متوسط به کشور در یفعل درصد دهم کی از محصوالت نیا دیتول زانیم و میباش کشور و استان

 متعاقب و شود رسانده ییاروپا یکشورها یبرخ در درصد ۲۰ و هیترک در درصد ۴ مانند یباالتر یدرصدها به مضاعف سرعت

  .میباش استانمان و کشور فیشر مردم هیتغذ سالمت شیافزا و ها یماریب کاهش و آب منابع سالمت شاهد آن



 

 1397شهریور  12سایت ایسنا 

 1397شهریور  12سایت برقاب 

 1397شهریور  13سایت فارس 

 1397شهریور  12ایسنا سایت 

 1397شهریور  13سایت خبر فارسی 

 1397شهریور  15سایت مهر 

 1397شهریور  15سایت خبر وان 

 1397شهریور  17روزنامه گلشن مهر 

 1397مهر  6سایت روجا نیوز 

 

 

 

 

 

 

 

 


