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چکيده
در سالهای اخیر م صرف آب شیرین روند رو به ر شدی را طی نموده ا ست .کاهش منابع آب شیرین باالخص در مناطق خ شک
موجب اعالم ه شدارهای تهدید حیات ب شر شده ا ست .از آنجایی که بی شترین م صرف آب در بخش ک شاورزی میبا شد ،بنابراین ارائه
راهکارهای مدیریت مصرررف در این بخش میتواند تاحد زیادی در صرریانت از این منابع موثر باشررد .عالوه بر بحران آب ،شررور شرردن
اراضرری کشرراورزی عامگ دیاری اسررت که امنیت

ایی مناطق خشررک را متاثر سرراخته اسررت .در این متن سرریاسررتی ،عالوه بر م ر ی و

بررسی ایدههای ارائه شده در پژوهشهای مختلف جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی ،گزینه کشت و رآوری محصوالت
نمکدو ست با ذکر تجربیات سایر ک شورها ،به عنوان راهکاری برای ایجاد نارش نوین به ک شاورزی منطبق با محیطزی ست در مناطق
خشک ایران مطرح شده است.

کليد واژهها  :هالوفيتها ،بحران آب ،شوری خاک ،سوخت زيستي

 -1مقدمه
تشريح مساله

امنیت

ایی ،یکی از مهمترین د د ههای ب شر مح سوب میگردد .ارتباط تنااتنگ امنیت

ایی با م ساله بحران آب ،اهمیت این

مایع حیاتی را بیش از پیش رو شن می سازد .زیرا 70،در صد منابع آب شیرین در سطح جهان ،صرف بخش ک شاورزی می شود [ .]1در
شرررایط کنونی ا ول منابع آب شرریرین ،موجب پیدایش بحران کمی و کی ی آب باالخص در مناطق خشررک گردیده اسررت ،از طرف
دیار ،شررور شرردن خا های زراعی یکی از عوامگ مخاطرهآمیز در این مناطق میباشررد .شرروری خا

یکی از مهمترین تنشهای یر

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
زنده است که تولید محصول در سطح جهان را با محدودیت مواجه میسازد .ا زایش نمک خا

میتواند پتانسیگ اسمزی را به نقطهای

که گیاه دیار قادر به ج ب آب کا ی نی ست ،کاهش دهد [ .]2ر شد روی شی و زای شی به صورت م نیداری با آ ستانه پتان سیگ ماتریک
خا

تحت تاثیر قرار میگیرد [ .]3لکن گیاهان ،ارقام گیاهی ،اقلیم محلی ،خا  ،نوع نمک ،سرررطح شررروری ،روش آبیاری و شررریوه

مدیریت آب جهت ت یین ساختار ا ستراتژیهای مدیریتی الزم ا ست [ .]4در چنین شرایطی ،انتخاب و جایازینی الاوی ک شت بهینه در
مناطق در م رض خطر با درنظر گر تن مسررائگ زیسررت محیطی میتواند گامی موثر در جهت صرریانت از منابع آب شرریرین باقیمانده در
مناطق خشک گردد.
 -2راه حلهای سياستي برای حل مسأله

برای نیگ به هدف ایجاد امنیت

ایی پایدار و از طرف دیار ح ظ منابع آب شرریرین ،پژوهشرراران و محققین این عرصرره روشها و

راهکارهای مختل ی پیشنهاد دادهاند ،از جمله آنها میتوان به موارد ذیگ اشاره نمود:
 -1اجرای استراتژیهای آبیاری صر هجو.
 -2انتخاب الاوی کشت مناسب هر منطقه با درنظر گر تن م اهیم آب مجازی و ردپای آب.
 -3روشهای کاهش تبخیر-ت رق از مزرعه [اسرررت اده از مال ها در سرررطح مزرعه ،ایجاد پوشرررش برای کاهش شررردت تابش در
ماههای گرم سال در با ات مست د ،است اده از آبیاریهای میکرو ،کشتهای گلخانهای].
 -4است اده از اصالحکنندهها.
 -5است اده از آبهای نامت ارف.
 -6کاشت گیاهان شورپسند دارای ارزش

ایی ،علو های ،سوختهای زیستی و تامین انرژی.

 -7است اده از مدلهای شبیه ساز رشد گیاه برای ت یین بهترین اکتورها و مدیریتهای کشت ،جهت دستیابی به حداکثر محصول
با درنظر گر تن عوامگ محیطزیستی.
 -3بررسي برخي از گزينهها
 -3-1اجرای استراتژیهای آبياری صرفهجو

هر گیاهی ب سته به شرایط اقلیمی و مرحلهای از ر شد که در آن قرار گر ته ا ست ،مقداری از آب را م صرف مینماید ،که این حجم
آب را نیازآبی گیاه مینامند .در حقیقت کم آبیاری تنظیم شرررده یک راهکار کلیدی برای کمک به ا زایش بهرهوری کارایی مصررررف
آب ا ست و به طورکلی به سه د سته کمآبیاری برمبنای مراحگ مختلف ر شد ،آبیاری ناقص ری شه و آبیاری قطرهای زیر سطحی تق سیم
میشرود .دراین میان ،آبیاری ناقص ریشره مشرهورترین و موثرترین روش به شرمار میرود ،زیرا میتواند برای بسریاری از گیاهان ضرمن
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صررر هجویی 20تا  30درصرردی در مصرررف آب ،بدون یا با کاهش بسرریار ناچیز در عملکرد گیاه مواجه شررود [ .]5این پدیده به علت،
ا زایش شبکه انتقال سیانالهای محا ظ سلول ،کنترل بهینه روزنه و مساحت سطح تبخیری از خا

است [ 7و.]6

 -3-2انتخاب الگوی کشت مناسب هر منطقه با درنظر گرفتن مفاهيم آب مجازی و ردپای آب

آب مجازی م هومی از مدیریت م صرف آب شیرین در سالهای اخیر ا ست که تو سط آلن در سال  1998مطرح شد .تجارت آب
مجازی ،بر این مبنا ا ستوار شده ا ست که واردات مح صوالت با م صرف آب باال و صادرات مح صوالت با م صرف آب کمتر منجر به
ذخیره منابع آب شیرین در منطقه مورد مطال ه خواهد شد [ .]8بدین ترتیب میتوان آب مورد نیاز برای م صارف دیار از جمله شرب و
صنایع با تکنولوژی و ارزش ا زوده باال را تامین نمود.
م هوم دیاری که در این زمینه سیا ستگ اریهای آب میتواند مورد توجه قرار گیرد ،ردپای آب ا ست .ردپای آب به م نای آن
است که چه حجمی از آب به طور مستقیم یا یرمستقیم برای تولید کاال مصرف می شود .این شاخص شامگ مجموع آب م صرف شده
در طی رآیندهای زنجیره تولید یک محصرول بوده و م هوم بسریار راگیر اسرت [ .]9حجم آب مصرر ی چنانهه از منابع سرطحی یا زیر
زمینی ا ستح صال شود ،به آن" ،آب آبی" میگویند و چنانهه از آب باران تامین شود ،با "آب سبز" شناخته می شود .چنانهه ،آب به
کار ر ته در رآیند تولید ،به کود یا مواد دیار آلوده شررود ،به آن "آب خاکسررتری" اطالق شررده که آبی تلف شررده به حسرراب میآید
[.]10
 -3-3استفاده از اصالحکنندهها

روشهای مختل ی برای کاهش اثرات شوری بر گیاه و خا  ،از جمله توس ه رقمهای مقاوم به شوری ،است اده از تنظیم کنندههای
رشد گیاه ،پیوند دانه با باکتری های ا زاینده تحمگ گیاه به شوری و است اده از مواد آلی که هم در اصالح و هم در ا زایش حاصگخیزی
خا

نقش موثری دارد ،ارائه شررده اسررت [ 12و  .]11یکی از اصررالح کنندههایی که در سررالیان اخیر مورد توجه پژوهشرراران بوده،

ز الزیستی [بیوچار] 1نام دارد .بیوچار یک ماده مشابه ز ال چوب است که به طور زایندهای در کشاورزی با هدف بهبود خصوصیات
یزیکی و شرریمیایی خا  ،ا زایش حاصررگخیزی خا  ،زیاد شرردن عملکرد گیاه ،جدا شرردن کربن از خا

و کاهش انتشررار گازهای

گلخانهای اسررت اده میشررود [14و  .]13عالوه بر بیوچار روشها و مواد دیاری نیز وجود دارند که موجب اصررالح و جلوگیری از روند
سررریع شررور شرردن اراضرری کشرراورزی میشررود که از جمله آنها اسررت اده از کودهای آلی [ 16و  ]15اسررت اده از ترکیبات و مکمگهای
شیمیایی [ 18و  ،]17است اده از مال [ 20و  ، ]19است اده از الیه محدود کننده [ ،]21کشت گلدان در گلدان [ ]22میباشد.
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 -4انتخاب بهترين گزينه
 -4-1بهرهبرداری از آب و خاک شور برای کشت گياهان شورپسند راهبردی

تمامی راهحگهای ارائه شده در ق سمتهای قبگ را میتوان ب سته به شرایط اقلیمی و محیطی مورد توجه و ارزیابی قرار داد .از طرف
دیار ،اعمال سرریاسررتهای مدیریتی جامع بر منابع آب شرریرین از اهمیت ویژهای برخوردار اسررت .همهنان که کاراندیش و هوکسررترا
( )2017بیان داشررتند ،در سررال  26 ،2010درصررد آب مصررر ی در مناطق نیمه خشررک صرررف صررادرات الت به دیار مناطق کشرور و
مح صوالت آجیلی و میوجات به خارج از ک شور شده ا ست .این در حالی ا ست که این مناطق خود با م ضگ کمبود منابع آب شیرین
مواجه ه ستند [ .]23بدین جهت ،به نظر میر سد ،چنانهه در مناطق خ شکِ تحت بحران ،بخ شی از الاوی ک شت مح صوالت زراعی از
کشت مرسوم به سمت کشت محصوالت شورپسندی که ارزش رو نی ،لهای ،علو های و یا سوخت زیستی دارند ،تبدیگ شود ،عالوه
بر اینکه م ی شت زارعان ت ضمین میگردد .از شار م ضاعف بر منابع آبهای شیرین تا حد زیادی کا سته می شود .در این را ستا ،انجام
پژوهشهای ارقام گیاهی مناسرررب هر منطقه ،تاریا کاشرررت و مدیریتهای زراعی دیار میتواند در دسرررتور کار قرار گیرد .وجه قابگ
توجه دیار این نوع کشتها ،مقاومت باالی این گیاهان به پتانسیگهای اسمزی یرم مول است ،و در نتیجه اراضی زراعیای که به دلیگ
شوری از حیز انت اع خارج شدهاند میتواند مجددا به چرخه تولید بازگردد .عالوه بر این ،است اده از اصالحکنندههای خا
خصوصیات خا

برای بهبود

و ح ظ سطحی از ت ادل اسمزی نیز میتواند در صورت لزوم مورد توجه و است اده قرار گیرد.

 -4-2بررسي گزينهی منتخب سياستي در کشورهای ديگر

یکی از گیاهان شررورپسررندی که در سررالهای اخیر پژوهشهای مختل ی بر آن انجام شررده و براسررا

آن صررادارات و ارزشا زوده

بسیاری برای کشورهای تولید کننده ،به همراه داشته است ،گیاه شورپسند سالیکورنیا 2میباشد.
الف) تولید و عرضه محصوالت تجاری سالیکورنیا در مقیا

منطقهای و بینالمللی توسط چندین شرکت مستقگ با سرمایهگ اریهای

کالن و کشت گلخانهای در لسطین اشغالی [.]24
ب) ک شورهای عربی حوزه خلیج ار  ،همانند کویت ،امارات متحده عربی که در تولید علو ه ،سوختزی ستی و دانهی رو نی توسط
شرکتهای مختل ی ازجمله  SBRC ،ASWTCاز سال  1993به الیتهای تجاری میپردازند [ 26و .]25
ج) مکزیک ،تو سط مو س سه  OASEو شرکت تاب ه آن به نام  Ocean Desert Foodبه ک شت و تولید تجاری مح صوالت سالیکورنیا
میپردازد [.]27
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انسان و علو ه دام توسط شرکت

 سال در ضای باز و در گلخانه برای مصارف خورا10  تولید و بهرهبرداری از گیاه به مدت،د) هلند

" وت مرب ی2000"  این شرکت ت صمیم به احداث یک گلخانهی دیار2015  انجام میگیرد همهنین در سالDe Schorreblomme
.]28[ برای توس ه الیتهای خود گر ت
.]27[  ده درصد تولید محصول این گیاه در این کشور در محیط گلخانه و مابقی در ضای باز انجام میگیرد،ه) رانسه
 مکزیک و لسطین اشغالی وارد، رانسه،و) انالستان و ایرلند نیز بخشی از مصارف مورد نیاز خود را تولید و مابقی را از کشورهای هلند
.]27[ مینمایند
،ایی

 که میتواند برای تامین امنیت،عالوه بر گیاه سررالیکورنیا گیاهان و ارقام شررورپسررند دیاری نیز در سررطح جهان وجود دارد

 انرژی و سررازگاری با محیط زیسررت مورد اسررت اده قرار گیرد و انجام پژوهشهای مختلف در این زمینه میتواند راهاشررای نحوه،آب
.مدیریت و برنامهریزی است اده از آنها باشد
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