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 چکيده 

سال  شدی      های اخدر  شیرین روند رو به ر صرف آب  ست.  یر م شیرین  را طی نموده ا شک  کاهش منابع آب  باالخص در مناطق خ

شدارهای   موجب اعالم شر  ه ست    تهدید حیات ب شاورزی می    . شده ا صرف آب در بخش ک شترین م شد، بنابراین ارائه  از آنجایی که بی با

شررور شرردن  ،عالوه بر بحران آبموثر باشررد.  این منابعتواند تاحد زیادی در صرریانت از راهکارهای مدیریت مصرررف در این بخش می

ر این متن سرریاسررتی، عالوه بر م ر ی و درا متاثر سرراخته اسررت.  مناطق خشررکاراضرری کشرراورزی عامگ دیاری اسررت که امنیت   ایی 

، گزینه کشت و  رآوری محصوالت های مختلف جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزیهای ارائه شده در پژوهشبررسی ایده

ست نمک شورها    دو سایر ک شاورزی  برای  ، به عنوان راهکاریبا ذکر تجربیات  ست  منطبق با محیطایجاد نارش نوین به ک مناطق در  زی

 است. شدهمطرح  ایران خشک

 

 شوری خاک، سوخت زيستي بحران آب،ها، هالوفيت :ها کليد واژه

    

  مقدمه -1
 ريح مسالهتش

شر ترین د د هیکی از مهمامنیت   ایی،  سوب می  های ب ساله بحران آب، اهمیت این   گردد.مح ارتباط تنااتنگ امنیت   ایی با م

صرف بخش کشاورزی می        70،زیرا سازد. مایع حیاتی را بیش از پیش روشن می  سطح جهان،  شیرین در  در  .[1] شود درصد منابع آب 

از طرف  گردیده اسررت، باالخص در مناطق خشررک ا ول منابع آب شرریرین، موجب پیدایش بحران کمی و کی ی آبشرررایط کنونی 

های  یر ترین تنشخا  یکی از مهم. شرروری باشرردمیآمیز در این مناطق مخاطره عوامگاز های زراعی یکی شررور شرردن خا  دیار،
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ای تواند پتانسیگ اسمزی را به نقطه  ا زایش نمک خا  می سازد. زنده است که تولید محصول در سطح جهان را با محدودیت مواجه می   

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

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

ستراتژی   ساختار ا ست  مدیریت آب جهت ت یین  شرایطی، ان . [4]های مدیریتی الزم ا تخاب و جایازینی الاوی کشت بهینه در  در چنین 

مانده در صرریانت از منابع آب شرریرین باقی تواند گامی موثر در جهتنظر گر تن مسررائگ زیسررت محیطی میمناطق در م رض خطر با در

  مناطق خشک گردد.

 های سياستي برای حل مسألهراه حل -2

ها و منابع آب شرریرین، پژوهشرراران و محققین این عرصرره روشح ظ از طرف دیار برای نیگ به هدف ایجاد امنیت   ایی پایدار و 

 توان به موارد ذیگ اشاره نمود:اند، از جمله آنها میراهکارهای مختل ی پیشنهاد داده

 جو.های آبیاری صر هرای استراتژیاج -1

 .انتخاب الاوی کشت مناسب هر منطقه با درنظر گر تن م اهیم آب مجازی و ردپای آب -2

ها در سرررطح مزرعه، ایجاد پوشرررش برای کاهش شررردت تابش در اسرررت اده از مال ]ت رق از مزرعه -های کاهش تبخیرروش -3

  .[ایهای گلخانه، کشتهای میکروآبیاریهای گرم سال در با ات مست د، است اده از ماه

 .هاکنندهاست اده از اصالح -4

 .های نامت ارفاست اده از آب -5

  .های زیستی و تامین انرژیسوخت، ایعلو ه ،کاشت گیاهان شورپسند دارای ارزش   ایی -6

های کشت، جهت دستیابی به حداکثر محصول    د گیاه برای ت یین بهترین  اکتورها و مدیریتساز رش  های شبیه است اده از مدل  -7

  ی.محیطزیستعوامگ با درنظر گر تن 

  هاگزينهبرخي از بررسي  -3

 جوهای آبياری صرفهاجرای استراتژی -1-3

شرایط اقلیمی و م   هر گیاهی  سته به  ست،    رحلهب شد که در آن قرار گر ته ا نماید، که این حجم آب را مصرف می از  مقداریای از ر

وری کارایی مصررررف کم آبیاری تنظیم شرررده یک راهکار کلیدی برای کمک به ا زایش بهرهدر حقیقت  .نامندآب را نیازآبی گیاه می

سته کم      سه د ست و به طورکلی به  شه و آبیاری قطره   آبیاری برمبنای مراحگ مختلف آب ا شد، آبیاری ناقص ری سطحی ر سیم   ای زیر تق

بسریاری از گیاهان ضرمن    تواند برایمی رود، زیراآبیاری ناقص ریشره مشرهورترین و موثرترین روش به شرمار می    ،شرود. دراین میان می
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. این پدیده به علت، [5]شررود درصرردی در مصرررف آب، بدون یا با کاهش بسرریار ناچیز در عملکرد گیاه مواجه    30تا  20جوییصررر ه

 .[6و 7]از خا  است  مساحت سطح تبخیری، کنترل بهینه روزنه و های محا ظ سلولا زایش شبکه انتقال سیانال

 

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

شیرین  م هومی از آب مجازی  سا  مدیریت مصرف آب  سال     های اخیر الدر  شد.  1998ست که توسط آلن در  ب آتجارت  مطرح 

صرف آب باال        مجازی، بر این مبنا  ست که واردات محصوالت با م شده ا ستوار  صادرات محصوالت     ا صرف آب کم و  منجر به  تربا م

شیرین در  شد منطقه مورد مطال ه  ذخیره منابع آب  شرب و  توان آب مورد نیاز برای مصارف د بدین ترتیب می .[8] خواهد  یار از جمله 

  تامین نمود.را  صنایع با تکنولوژی و ارزش ا زوده باال

ست   دیاری که در این زمینه  م هوم ست. ردپای آب  ردپای آب تواند مورد توجه قرار گیرد،های آب میگ اریسیا ه م نای آن ب ا

صرف شده   مشود. این شاخص شامگ مجموع آب    مستقیم یا  یرمستقیم برای تولید کاال مصرف می   است که چه حجمی از آب به طور  

بع سرطحی یا زیر  حجم آب مصرر ی چنانهه از منا  .[9] اسرت م هوم بسریار  راگیر   وبوده  در طی  رآیندهای زنجیره تولید یک محصرول 

شود، به آن،       صال  ستح شود، با  گویند و چنانهه از آب بامی "آب آبی"زمینی ا سبز "ران تامین  شود. چنانهه، آب به  شناخته می  "آب 

آید ه به حسرراب میاطالق شررده که آبی تلف شررد "آب خاکسررتری"کار ر ته در  رآیند تولید، به کود یا مواد دیار آلوده شررود، به آن 

[10].  

 ها  کنندهاستفاده از اصالح -3-3

های های مقاوم به شوری، است اده از تنظیم کننده  از جمله توس ه رقم  های مختل ی برای کاهش اثرات شوری بر گیاه و خا ، روش

خیزی های ا زاینده تحمگ گیاه به شوری و است اده از مواد آلی که هم در اصالح و هم در ا زایش حاصگ    رشد گیاه، پیوند دانه با باکتری 

ی که در سررالیان اخیر مورد توجه پژوهشرراران بوده،  هاییکی از اصررالح کننده[. 11و  12] خا  نقش موثری دارد، ارائه شررده اسررت 

خصوصیات   ای در کشاورزی با هدف بهبود  بیوچار یک ماده مشابه ز ال چوب است که به طور  زاینده   نام دارد. 1[بیوچار]زیستی  ز ال

های انتشررار گاز خیزی خا ، زیاد شرردن عملکرد گیاه، جدا شرردن کربن از خا  و کاهشحاصررگ یزیکی و شرریمیایی خا ، ا زایش 

ها و مواد دیاری نیز وجود دارند که موجب اصررالح و جلوگیری از روند عالوه بر بیوچار روش. [13و 14]شررود ای اسررت اده میگلخانه

های اسررت اده از ترکیبات و مکمگ [15و  16]شررود که از جمله آنها اسررت اده از کودهای آلی سررریع شررور شرردن اراضرری کشرراورزی می 

 باشد.می [22] ، کشت گلدان در گلدان[21]الیه محدود کننده است اده از  ، [19و  20]مال  است اده از ، [17و  18] شیمیایی

                                                           
1  Biochar 
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 انتخاب بهترين گزينه -4

 راهبردی پسندب و خاک شور برای کشت گياهان شوربرداری از آبهره -1-4

سمت   حگتمامی راه شده در ق شرایط    توان را می قبگ هایهای ارائه  سته به  قرار داد. از طرف  یاقلیمی و محیطی مورد توجه و ارزیابب

و هوکسررترا  کاراندیش همهنان که ای برخوردار اسررت.های مدیریتی جامع بر منابع آب شرریرین از اهمیت ویژهدیار، اعمال سرریاسررت 

ور و مناطق کشرر درصررد آب مصررر ی در مناطق نیمه خشررک صرررف صررادرات  الت به دیار 26، 2010در سررال بیان داشررتند،  (2017)

صوالت آجیلی  ست.     میوجات  و مح شده ا شور  ضگ     به خارج از ک ست که این مناطق خود با م   شیرین  آب کمبود منابعاین در حالی ا

ستند  سد، چنانهه  به نظر میبدین جهت،  .[23] مواجه ه شکِ  مناطق در ر شت محصوالت     ، تحت بحرانخ شی از الاوی ک زراعی از  بخ

د، عالوه دارند، تبدیگ شو  و یا سوخت زیستی   ایعلو ه ای،شورپسندی که ارزش رو نی،  له   حصوالت کشت مرسوم به سمت کشت م    

ضمین می    شت زارعان ت ضاعف بر منابع آب   بر اینکه م ی شار م شیرین  گردد. از   سته می تا حد زیادی های  ستا، ا   کا نجام شود. در این را

وجه قابگ رد. تواند در دسرررتور کار قرار گیهای زراعی دیار میهای ارقام گیاهی مناسرررب هر منطقه، تاریا کاشرررت و مدیریتپژوهش

که به دلیگ  ایزراعی های اسمزی  یرم مول است، و در نتیجه اراضیمقاومت باالی این گیاهان به پتانسیگ ،هاکشت  این نوعدیار توجه 

های خا  برای بهبود کنندهاست اده از اصالح   عالوه بر این، تواند مجددا به چرخه تولید بازگردد.اند مینت اع خارج شده شوری از حیز ا 

 تواند در صورت لزوم مورد توجه و است اده قرار گیرد. خصوصیات خا  و ح ظ سطحی از ت ادل اسمزی نیز می

 ديگری ی منتخب سياستي در کشورهابررسي گزينه -2-4

ا زوده های مختل ی بر آن انجام شررده و براسررا  آن صررادارات و ارزشهای اخیر پژوهشی از گیاهان شررورپسررندی که در سررالیک

 باشد.می 2بسیاری برای کشورهای تولید کننده، به همراه داشته است، گیاه شورپسند سالیکورنیا

سالیکورنیا در مقیا  منطقه     (الف های گ اریمایهالمللی توسط چندین شرکت مستقگ با سر     ای و بینتولید و عرضه محصوالت تجاری 

 .[24] ای در  لسطین اشغالیکالن و کشت گلخانه

ستی و دانه کشورهای عربی حوزه خلیج  ار ، همانند کویت، امارات متحده عربی که در تولید علو ه، سوخت   (ب ی رو نی توسط  زی

 .[25و  26]پردازند های تجاری میبه   الیت 1993از سال  ASWTC ،SBRCهای مختل ی ازجمله شرکت

سه       (ج س سط مو شرکت تاب ه آن به نام   OASEمکزیک، تو سالیکور      Ocean Desert Foodو  شت و تولید تجاری محصوالت  نیا به ک

 [.27] پردازدمی

                                                           
2 Salicornia 
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سال در  ضای باز و در گلخانه برای مصارف خورا  انسان و علو ه دام توسط شرکت      10برداری از گیاه به مدت تولید و بهره، هلند (د

De Schorreblomme سال  انجام می صمیم به احداث یک گلخانه    2015گیرد همهنین در  شرکت ت  وت مرب ی  "2000"ی دیار این 

 [.28] های خود گر تبرای توس ه   الیت

 [.27] گیردده درصد تولید محصول این گیاه در این کشور در محیط گلخانه و مابقی در  ضای باز انجام می ، رانسه (ه

انالستان و ایرلند نیز بخشی از مصارف مورد نیاز خود را تولید و مابقی را از کشورهای هلند،  رانسه، مکزیک و  لسطین اشغالی وارد    (و

 [.27]نمایند می

تواند برای تامین امنیت   ایی، ورنیا گیاهان و ارقام شررورپسررند دیاری نیز در سررطح جهان وجود دارد، که می عالوه بر گیاه سررالیک

تواند راهاشررای نحوه های مختلف در این زمینه میمحیط زیسررت مورد اسررت اده قرار گیرد و انجام پژوهش سررازگاری با  آب، انرژی و

  ریزی است اده از آنها باشد.مدیریت و برنامه
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