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  پژوهشی-نامه مجله علمیویژه
  

  علوم کشاورزی
  

 1384) 1(سال یازدهم شماره 

  
  
  
  
  

   توسعه پایدار درهای جایگزین   و برنامهینهای نو گزینه
  خشک کشاورزی مناطق نیمه 

  

  ابراهیم پذیرا
  . تهران-، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی )بازنشسته(استاد پژوهش 

  مهدی همایی
  . تهران-شناسی، دانشگاه تربیت مدرس  دانشیار گروه خاک

  
  

  چکیده
و » توسعه«خشک، نیازمند تغییر نگرش علمی خود دربارۀ مفهوم           صصین علوم کشاورزی برای جوامع ساکن در مناطق نیمه          متخ

های کشاورزی، مصرف بهینۀ آب و انـرژی، حفـظ زیـست بـوم و                به منظور تولید فرآورده   » آوری  های پیشرفته فن    سیستم«بکارگیری  
های نو شـناخت و بکـارگیری    کرد بهینه در مناطق خشک و نیمه خشک، یکی از گزینهبرای دستیابی به عمل. باشند   می 1منظر سازی 

های نو، موجب افزایش مؤثر بازدۀ مصرف آب و پیـشگیری از انباشـت امـالح در              آوری  زیرا بکارگیری فن  . های نوین آبیاری است     روش
 چون و چرای افزایش شهرنـشینی متمرکـز در منـاطق             بی  پیامد. ناحیۀ رشد ریشه شده و عملکرد بیشتری را به ارمغان خواهد آورد           

از این رو استفادۀ دوباره از آبهـای        . خشک جهان، چیزی جز تقاضای فزاینده آب و فشار بر منابع آبی محدود این مناطق نیست                 نیمه  
حاضـر در برخـی     در حـال    . آبها به موضوعی پر چالش اما نـو تبـدیل شـده اسـت               یک بار مصرف شده، همچون پسابهای خانگی و زه        

های فیزیکی و یا بیولوژیک برای آبیاری درختان و فضاهای سبز با موفقیتی نسبی بـه کـار                    کشورها، فاضالبهای خانگی پس از تصفیه     
های دمایی مـادون قرمـز بـرای     های بزرگ، کاربرد سنجنده همچنین به منظور مدیریت هوشمند منابع آب در مقیاس     . اند  گرفته شده 

و دریافـت   » رسـانی هواشناسـی     های هوشمند اطـالع       شبکه«افزون بر این، استقرار     .  گیاهان مختلف عملی شده است     تعیین نیاز آبی  
هـای نـوین      یکی دیگر از گزینـه    . سازی راندمان مصرف آب آبیاری را فراهم آورده است          اطالعات ثبت شده در این مراکز، امکان بهینه       

فراهم آمده در این مناطق همچون امکان       » تنوع زیستی « خشک و نیمه خشک، توجه به        برداری از منابع موجود در مناطق       برای بهره 
  .باشد استفاده از گیاهان جایگزین مانند گیاهان شور پسند، گیاهان دارویی و زینتی می

  
  کشت، دورکاوی، کشاورزی پایدار، کشاورزی دقیق، گیاهان شور پسند ای، آب آبیاری قطره: های کلیدی واژه

                                                                                          
1. Landscaping 
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  مقدمه
 درصـد سـطح کـره زمـین         70متأسفانه به رغم آنکه بـیش از        . پذیر نیست   بدون آب امکان  » زیستن«این واقعیت انکار ناپذیر است که       

 درصد سطح کره زمین را آبهای 10دهد و تنها  های طبیعی تشکیل می  درصد آن را آب دریاها و یخچال99، نزدیک به  پوشیده از آب است
 در معرض آلـودگی   منابع آب قابل استفاده به شدت و به طوری فزآینده        ]. 1[شود     مصارف گوناگون شامل می    قابل دسترس و مناسب برای    

بـه  . های سموم و کودهای شیمیایی محلول قرار دارند مانده  آبهای صنعتی، باقی    ، پس )تصفیه نشده (های خام    هایی همچون فاضالب    آالینده
های قابـل   آب]. 8[گردد  تن ضایعات و آالینده به چنین منابع آبی قابل دسترسی تخلیه می         میلیارد 20طوری که همه ساله حجمی معادل       

معلـق  (برداری از آبهـای زیرزمینـی         همچنین بهره . باشند  ها برای مصارف آبیاری در حال کاهش می         شرب نیز به دلیل انحراف آب رودخانه      
ای نزدیک با محـدودیت   از مقادیر تغذیه بوده و به طور معمول در آینده استخراج، بیش  به دلیل سهولت ) سطحی، غیرمحصور و تحت فشار    
 هزار نفر به دلیل نبود آب مناسب و یا استفاده           25دهد که همه روزه       برخی گزارشهای تأسف بار نشان می     . این منابع نیز روبرو خواهیم شد     

 درصد اراضـی قابـل   40دهند و  شور تشکیل می ار را آبخوانهای  میلیون هکت405از کل آبهای مناسب، حدود . شوند  از آبهای آلوده تلف می    
برداری متنازع از نظـر       ه  گردد که انسان بهر     بدین ترتیب، مالحظه می   ]. 1[باشند  کشت جهان نیز با مشکل شوری یا سدیمی بودن روبرو می          

 میلیون هکتار از اراضی     7/5ری، همه ساله حدود     های تخصصی و آگاهانه از آب آبیا        به دلیل عدم اعمال مدیریت    . منابع خاک و اراضی است    
بـدین ترتیـب و بـا       ]. 8[گردند  بارور بخش کشاورزی به دلیل گرایش به شوری، سدیمی، زهدار و یا ماندابی شدن از چرخۀ تولید خارج می                  

بنابراین، .  کاهش شدید استافزون جمعیت جهان، سهم دسترسی انسان به منابع خاک کشاورزی و آب مطلوب، رو به توجه به افزایش روز 
در ایـن  ]. 5[های نوینی را برای رویارویی با کاهش کمّی و کیفی منابع آب و خاک بـه کـار گیرنـد        متخصصین کشاورزی باید فناوری   

  .شود هایی چند برای دستیابی به این مهم وجود دارد که در زیر به برخی از آنها پرداخته می راستا، برنامه
  

  ز آبمدیریت و حفاظت ا
آبیـاری غرقـابی و جـوی       (هـای مرسـوم      های نوین آبیاری، راندمان کاربرد آب را در مقایسه با روش            کاربرد روش : ای  آبیاری قطره  •

های پالستیکی است که به روی آنها  ای شامل خطوطی از لوله      سیستم آبیاری قطره  . به طوری چشمگیر افزایش داده است     ) پشته
توان به روی     این قبیل خطوط لوله را می     . ین خطوط را باید در امتداد ردیفهای کشت مستقر کرد         هایی تعبیه گردیده که ا      سوراخ

ها در اختیار گیاه قـرار        از راه روزنه  ) تناوب کوتاه مدت  (سطح خاک و یا در زیر سطح آن قرار داد تا بدین ترتیب آب با تواتر زیاد                  
 .گیرد

ضمن آنکه در این روش، امکان کاربرد همزمـان کـود نیـز             . ان مصرف آب است   جویی در میز    ای، بهترین روش صرفه     آبیاری قطره  •
هـای ایـن روش،    گـی  یکـی از ویـژ  . شـود  جویی می   های مربوط به ادوات کشاورزی صرفه       وجود داشته و در نیروی انسانی و هزینه       

های غرقابی، جوی پشته و حتـی        درصد کمتر در دوره رشد گیاه در مقایسه با روش          50جویی در میزان آب کاربردی تا حد          صرفه
بـه طـور کلـی، رانـدمان        ]. 10[نمایـد   های سبک بافت صدق مـی      این موضوع، به ویژه در مورد خاک      . سیستم آبیاری بارانی است   

های بارانی و جوی پشته، حداکثر راندمان مـصرف           حال آنکه در روش   .  درصد است  95 تا   90ای    کاربرد آب در روش آبیاری قطره     
ای نـشان   برخی نتایج حاصل از کاربرد مـؤثر آب آبیـاری در روش قطـره   .  درصد گزارش شده است    80 تا   60 و   70آب به ترتیب    

در شمال ایالـت کالیفرنیـا      . ای دو برابر روش بارانی است       فرنگی در روش آبیاری قطره      دهد که در شمال آفریقا، عملکرد گوجه        می
 درصـد در مقایـسه بـا روش جـوی     7/13 افزایش و از نظر اندازه محصول  درصد5/26ای  فرنگی در روش قطره   نیز عملکرد گوجه  

 درصـد نـسبت بـه روش جـوی و           5/12فرنگی را در این ایالـت         ای عملکرد توت    استفاده از آبیاری قطره   . پشته بهبود داشته است   
 .پشته افزایش داده است
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 45  خشک  توسعه پایدار کشاورزی در مناطق نیمه درهای جایگزین   و برنامهینهای نو گزینه 

به وسیله مواد آلی و یا مصنوعی       ) ها  بوته(اطراف گیاهان   کاربرد مالچ یعنی پوشانیدن سطح خاک       : ای به همراه مالچ     آبیاری قطره  •
بدین ترتیب، محیط مناسبتری برای رشد گیاه فراهم آمـده و عملکـرد             . جویی بیشتر در مصرف آب است       روشی دیگر برای صرفه   

جـات،    همچون صـیفی   میلیون هکتار مالچ پالستیکی برای گیاهانی        8/2تنها در کشور چین، سالیانه بیش از        ]. 2[یابد  افزایش می 
 .گیرد ای، پنبه، چغندرقند، ذرت و بادام زمینی مورد استفاده قرار می های بوته میوه

کاربرد توامـان   . ای در زیر سطح مالچ قرار گیرد        چنانچه مالچ مصرفی از نوع پالستیکی باشد، بهتر است که خطوط لوله آبیاری به روش قطره                •
تـوان آب آبیـاری و کـود          همچنین، در این حالـت مـی      ]. 9[شود    دار عملکرد می    موجب افزایش معنی  ای و مالچ، به طور معمول         آبیاری قطره 

در آزمایشی که در ایالت نیوجرسی انجام شـد، مـشخص گردیـد             . داد   در زیر سطح مالچ قرار        محلول را به طور مستقیم در ناحیه رشد ریشه        
ای،  ، بـدون مـالچ و آبیـاری قطـره    )بدون مالچ و بدون آبیاری(را در تیمارهای شاهد ای به همراه مالچ عملکرد بادنجان    که روش آبیاری قطره   

 .دهد  تن در هکتار افزایش می18/111 و 03/88، 26/84، 09/65ای به ترتیب تا،  مالچ و بدون آبیاری و مالچ و روش آبیاری قطره
 رشد و نمو گیاه را به طـور کامـل در بخـشهای              های کنترل شده کشاورزی،     این قبیل سیستم  : 1شاورزی در محیط کنترل شده    ک •

های   ها و یا در سازه      در این شرایط، تولید محصوالت در گلخانه      ]. 1[نماید    کنترل و تنظیم می   ) آسمانه(و هوایی   ) ها  ریشه(زیرین  
ر آن وجـود دارد، بـه   کامالً محصور که در آن امکان مهار دمای هوا و خاک، رطوبت، ترکیب گاز اتمسفر، نور، آب و مواد غذایی د              

آوری که در آن برای رشد و نمو گیاه در محلول غذایی بـا و یـا بـدون     فن. آب کشت نوع کاملی از این روش است       . رسد  انجام می 
، مانند مواردی از کـاربرد شـن، ماسـه، ورمیکولیـت، ذرات ریزدانـه               )محیط متخلخل استقرار گیاه   (کاربرد بستر رویش مصنوعی     

استفاده از چنین موادی تنهـا      . آید  ، خاک پیت، اندامهای خرد شده گیاهی و خاک اره استفاده به عمل می             سنگ شکسته، پرلیت  
، امکـان پـرورش متـراکم       )هیـدروپونیک (کشت    های اصولی روش آب     از جمله مزیت  . باشد  گاه مکانیکی گیاه می     برای تأمین تکیه  

 موثر از آب و کود و اسـتفاده حـداقل از مجموعـه     مندی کامالً بهرهگیاهان پر محصول، تولید گیاه در شرایط نبود خاک مناسب،        
 .خاک است) فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک(پیچیده 

 موجب چنان تحولی در تولید محصوالت مربوطه گردیده است که تصور دستیابی به آن در گذشته هرگز              آوری  استفاده از این فن    •
 کیلوگرم در هر متر مربع در سال رسـیده          60فرنگی به حدود       آریزونا، عملکرد گوجه   به عنوان مثال در ایالت    . وجود نداشته است  

هایی امروزه آثار مثبت خود را نمودار ساخته به طوری که در مقایسه با نیم قـرن گذشـته تـصور آن،                       آیندۀ چنین سیستم  . است
) ور و درجه حرارت حاصل از تابش خورشـید        ن(که منابع انرژی طبیعی     ) بیابانی(بخصوص در مناطق خشک     . نمود  غیر ممکن می  

 .به میزان بسیار قابل توجهی و بدون نیاز به صرف هزینه همواره فراهم است
» چگونه«و » چه مقدار«به طوری که امکان اینکه . آوری عصر فضا، امروزه به سطح مزارع نیز راه یافته است فن): دور کاوی(سنجش از دور  •

 ].9[ها متصل هستند، فراهم آورده است  های مادون قرمز که به رایانه سنج کاربرد ابزاری همچون حرارت آب مورد نیاز گیاهان را با 
 1980ای بـه سـال        شود پیـشینه    دانسته می » 2شاخص یا نمایه تنش آبی گیاه     «های مرتبط با آبیاری که بعنوان         آوری  یکی از فن   •

آوری   استفاده از این فـن    .  معرفی شد  4آزمایشگاه حفاظت آب امریکا   » 3سرویس تحقیقات کشاورزی  «دارد که بوسیله کارشناسان     
موارد توفیق برای تولید وش پنبه منجـر بـه          . گندم و هندوانه با موفقیت به کار رفته است          برای گیاهانی مانند پنبه، نوعی گردو،       

 درصد 30زان آب آبیاری به میزان افزایش یک عدل محصول در مقایسه با متوسط عملکرد و برای گردوی آمریکایی با کاهش می
هایی در بارۀ برخی گیاهان از جمله چمن علفی، باغهای سیب، انگور مجلسی و                پژوهش. طی مدت سه سال زراعی، گردیده است      

این موفقیت برای کلیه گیاهان زراعی و باغی نبوده، به طوری که برای گیاهانی نظیـر کـاهو و     . باشد  ذرت همچنان در جریان می    
                                                                                          
1. CEA 
2. CWSI 
3. ARS 
4. USWCL 
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ای نه چنـدان دور هواپیماهـای مجهـز بـه اسـکنرهای               رود که در آینده     با این حال انتظار می    . ان لیمو کارآیی نداشته است    درخت
 .انجام دهند» ثانیه«ریزی آبیاری صدها هکتار اراضی تحت کشت را در مدت چند  حرارتی مادون قرمز بتوانند برنامه

نند به طوری بسیار موثر بر سودمندی عملیات کـشاورزی و باغبـانی اثرگـذار               توا  های جوّی می    پدیده: شبکه اطالعات هواشناسی   •
طیف وسیعی از اقدامات مرتبط با تولید محصوالت همچون انتخاب کولتیوارهای مناسـب، تـاریخ کـشت، زمـان آبیـاری،                     . باشند

]. 9[نطقـه مـورد نظـر اسـت       ها و دوره مناسب برداشت محصوالت وابسته بـه شـرایط اقلیمـی م              مدیریت آفات، مدیریت بیماری   
تواند از بروز شرایط غیرمطلوب جلوگیری نماید، بلکه قادر اسـت کـه    استفاده صحیح و منطقی از اطالعات هواشناسی نه تنها می    

جویی در    ها را کاهش دهد و موجب صرفه        های تولید فرآورده    توانمندی تولید محصوالت را نیز فزونی داده و یا در شرایطی هزینه           
 .ب آبیاری گردیده و در مجموع منتج به سود بیشتری شودمصرف آ

که بـه طـور اخـص بـرای         » پایگاه اطالعات هواشناسی  «توانند از جایگاه جدیدی بنام        مولدان بخش کشاورزی در حال حاضر می       •
شبکه «تی تحت عنوان    به عنوان مثال در ایالت آریزونا، این پایگاه اطالعا        . نیازهای کشاورزی طراحی و ابداع گردیده، کمک یابند       

باشد که قادر است اطالعات هواشناسی را در اختیـار کـاربر    ها و تجهیزات پایش محیط می   ، ترکیبی از رایانه   »1هواشناسی آریزونا 
گیـری و     ، رطوبت نسبی، تشعشع خورشیدی، بارندگی و سرعت باد، اندازه         )هوا، خاک (های دما     در این ایستگاه داده   . آن قرار دهد  

هـا    های موجود نیز به طور منظم اطالعات ارسالی از این ایستگاه را دریافت و ضمن پردازش و فـرآوری داده                     رایانه. گردد ثبت می 
توان به ارقام روزانـه و        از جمله اطالعات قابل دسترسی در این شبکه هواشناسی می         . نمایند  نسبت به خالصه کردن آنها اقدام می      

بینی وضعیت گیاهی، روند توسعه یا مراحل تکاملی آفـات   دهای حرارتی مورد نیاز برای پیش  ساعتی پارامترهای مورد پایش، واح    
 .های آبیاری مورد نیاز است، اشاره نمود ریزی و برآورد تبخیر و تعرق گیاهی که برای برنامه

 خاک مناسب برای کـشت،       به معنی انتخاب    شود،  این واژه که گاه تحت عنوان کشت و کار دقیق نیز نامیده می            : کشاورزی دقیق  •
 پذیر بوده و امکان انجام یا انتخاب   به طوری که در شرایط متفاوت و موجود تطابق        ]. 11[انتخاب نوع گیاه و مدیریت دامها است        

آوری پیـشرفته کـشاورزی دقیـق را هـدایت            امروزه، چهـار نـوع فـن      . آن در محدوده هر مزرعه اختصاصی نیز وجود داشته باشد         
هـای    ماشینگرهای عملکرد یا      که اغلب تحت عناوین پایش    (های الکترونیکی ماشینهای زمینی       سنجنده:  عبارتند از  نمایند که   می

افزارهـای سیـستم       و نـرم   3یـاب جغرافیـایی     هـای موقعیـت     ، سیـستم  2هـای اطالعـات جغرافیـایی       سیـستم   ،  )شوند  برداشت نامیده می  
های گفته    چنین ترکیبی با اجزاء فناوری    . شوند  به کار گرفته می   ریزی     برنامه که برای تجزیه، تحلیل و    ) سازی  تصمیم (4گیری  تصمیم

غبـار یـا    : تواند رهنمودهای الزم و یا ارزیابی موثر بودن عملکـرد اقـداماتی نظیـر               شده و با کاربرد رایانه و استعانت از ماهواره می         
ربرد کودهای شیمیایی را به میزان مطلوب و مورد نظـر،  محلول پاشی برای کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، مدیریت آبیاری، کا      

  .ها، کشت و کار دقیق و جایگزینی مناسب بذور را در بستر کشت به انجام رساند کش نحوه اثر بخش بودن کاربرد علف
  

  های کشاورزی تلفیق پرورش آبزیان و سیستم
باشد کـه در سـطح جهـانی متخصـصین            از مواردی می  های استحصال و کاربرد آب برای آبیاری در مناطق خشک             افزایش هزینه 

هـای ذخیـره،      برخی پژوهشگران بر این باورند که در مناطقی همچـون آریزونـا، سیـستم             . کشاورزی را به تفکر و تعمق واداشته است       
تی پـرورش آبزیـان     های سن   ها و آبراهه    از نظر فیزیکی مشابهت نسبی با حوضچه      ) برای اهداف کشاورزی و آبیاری    (انتقال و توزیع آب     

  .دارند) به خصوص ماهیان گرم آبزی(
                                                                                          
1. AZMET 
2. GIS 
3. GPS 
4. DSS 
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های تحقیقاتی بمنظور تلفیق پرورش ماهی در اراضی کشاورزی مبتنی بر آبیاری اصولی در جریـان اسـت تـا بتـوان                        در حال حاضر، برنامه   
) جـانبی ( یـا پمپـاژ آب را از طریـق تولیـد             های انرژی مصرفی برای استحـصال و        موارد استفاده و کاربرد از آب را آن گونه توسعه داد که هزینه            

  . جبران نمود) ماهی(فرآورده غذایی دیگری 
های پرورش ماهی که در آن برقراری جریان آب به روشهای متعارف              به عنوان مثال مدلهای تحلیل حساسیت مربوط به حوضچه        

)  فـوت  -برابر با یک آکر     (متر مکعب آب    4/1233ی هر    دالر برا  20 تا   10ای    های هزینه   شود، نمایانگر آنست که در محدوده       انجام می 
های تأمین آب برای مزارع در ایالت آریزونا از رقم  گردد و این در شرایطی است که هزینه         حاصل می » مخارج با منافع  «شرایط برابری   

نکـه حـق آب مربـوط بـه آبیـاری      به دلیل آ» آب مورد نیاز برای پرورش ماهیان گرم آبزی  «بنابراین هرگاه   . باشد  ذکر شده بیشتر می   
) مخـارج (ها در مزرعه و آب بهای آن مورد احتساب قرار گرفته است، مجانی تلقی گردد، بنابراین بازگـشت سـهمی از هزینـه                          زراعت

  .تواند نوید بخش باشد مترتبه می
یاری هم زمان با نیازهای پـرورش       ها و به طور ترجیحی هرگاه عملیات آب        موجود، از جمله کانال   ) آبیاری(کاربرد سیستم آبرسانی    

هـای ذخیـره آبـی     ها و یا حوضچه    زیرا همانگونه که مشخص است، سیستم کانال      . نماید  آبزیان نباشد، شرایط مطلوبتری را حاصل می      
هـای    نیاز برنامه  ها را که پیش       ای و اولیه احداث این قبیل سازه        های سرمایه   اند، مورد استفاده قرار گرفته و هزینه        که قبالً ساخته شده   

بـرخالف  ) بـه خـصوص مـاهی     (لیکن به هر حـال، پـرورش آبزیـان          . ای کاهش خواهد داد     پرورش آبزیان است، به طور قابل مالحظه      
های آبیاری و یـا       های کم عرض و جویچه     ای دارد، به خصوص هرگاه این اقدام در کانال          عملیات آبیاری مزارع، نیازمند به پایش لحظه      

هـا وجـود      ام رسد، که در این شرایط برقراری جریان کمی از آب با کیفیت مناسب و به طور مداوم بایستی در آبراهـه                     آبرسانی به انج  
برای رفع یـا    .  ماهیهای پرورشی گردد    زیرا به عنوان مثال قطع ورود و عدم جریان آب ممکن است باعث تلف شدن بچه               . داشته باشد 

تجهیـزات نگهـداری و پـرورش مـاهی در          ) سـاخت (ا متوازن نمود و یا نسبت به احداث         تعدیل این مشکل، بایستی عملیات آبیاری ر      
هـای پـرورش    به نحوی که ابتدا آب تخصیصی برای عملیات آبیاری را به حوضـچه یـا آبراهـه              . مجاورت محدوده مورد نظر اقدام شود     

  .به محل مورد نظر در مزرعه هدایت نمودماهی منحرف و سپس آن را برای آبیاری مزارع دوباره به طریق ثقلی و یا پمپاژ 
برداری از اراضـی      مندی موثر از هر واحد آب مصرفی است، که در شرایط بهره               تلفیق پرورش آبزیان با آبیاری نه تنها موجب بهره        

ت آب  باشـد، بلکـه بـه دلیـل افـزایش قیمـ             های خام صنعتی بسیار ضـروری مـی         در مناطق خشک برای تولید مواد غذایی و فرآورده        
  .گردد تواند متضمن سودآوری بیشتری  استحصالی، این قبیل اقدامات می

  
  های تصفیه شده برای آبیاری کاربرد فاضالب

باشد، کاربرد فاضالبهای تـصفیه       در مناطق خشک و نیمه خشک که کمبود منابع آبی از عوامل مهم محدود کننده توسعه کشاورزی پایدار می                  
ایـن مهـم در شـرایطی اسـت کـه مخـارج       ]. 6[وبه افزایش است تا بخشی از کمبود آب مورد نیـاز را تـأمین نمایـد    شده به طوری قابل مالحظه ر    

از آنجا که متقاضیان محدودی برای دریافـت و مـصرف ایـن قبیـل آبهـا      . باشد استحصال و انتقال آب مناسب برای امور آبیاری در حال افزایش می  
ای نزدیک، کاربرد این قبیل آبها بـرای          شود، در آینده    بینی می   لیکن پیش . خورد  ای در این زمینه به چشم نمی        وجود دارد، فعالً رقابت قابل مالحظه     
  ].6[یابد  گیرند، افزایش  های ورزشی و یا گیاهانی که به طور مستقیم مورد مصرف خوراکی قرار نمی مصارف آبیاری فضاهای سبز، زمین

  
  :توان به موارد زیر اشاره کرد ها و پارکها می بهای تصفیه شده برای درختستانهای قابل توجه کاربرد فاضال از مزیت

همچنین بدلیل همیشه سبز بودن نیـاز بـه مقـادیر زیـادی     . باشند ای، گیاهانی پر مصرف از نظر نیاز آبی می     های علوفه   چمن  -
باشند بـه وسـیله       د غذایی مورد نیاز گیاهان می     بدین دلیل کاربرد فاضالبهای تصفیه شده که سرشار از موا         . مواد غذایی دارند  

توانـد    گیاهان جذب و مصرف گردیده و بدین ترتیب خطرات ناشی از نفوذ و آالیندگی آبهای زیرزمینی در ایـن منـاطق مـی                      
  ].3[متصور نباشد 
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 چمنـی   بـه عنـوان مثـال علـف    . باشدگردد، موارد کاربرد آن نیز بایستی به طور دایمی       به دلیل آنکه فاضالب به طور مستمر تولید می          -
های قطع مصرف آب از جمله موارد کشت، بذردهی، برداشت که در کلیه این ادوار عملیـات                   نوعی گیاه چند ساله است که دارای دوره       

  .رد درخصوص گیاه چمن علفی وجود ندا تواند باشد، زمانی قابل مالحظه می) ایام(آبیاری بایستی متوقف شود و در مجموع اوقات 
باشند، مخارج انتقال فاضالبهای تصفیه شده برای آبیاری آنها چنـدان   ها در حواشی شهرها می     از آنجا که زمینهای ورزشی و پارک        -

  .قابل مالحظه نیست
هـای تـصفیه شـده بـرای اراضـی چمنـی و        مسائل مربوط به بهداشت محیط زیست و حفظ سالمت انسان به هنگام کاربرد پساب          -

  .شوند  مراتب کمتر از شرایطی است که در آن این قبیل آبها برای آبیاری گیاهان خوراکی مصرف میپارکها به
ها ایجاد گردد، بـه خـصوص از دیـدگاه اثـرات             بروی خاک ) ها فاضالب(مسائلی که ممکن است در مورد کاربرد آبهای تصفیه شده             -

بیاری اراضی ورزشی و پارکها کمتـر از آن اسـت، کـه کـاربرد چنـین                 اجتماعی و اقتصادی در شرایط کاربرد این قبیل آبها برای آ          
  .آبهایی به منظور آبیاری محصوالت کشاورزی به طور مستقیم مورد مصرف قرار گیرند

  

  1ایجاد درختستان مقاوم به خشکی
قبیل گیاهان در مقایـسه     این  . به معنی خشکی اشتقاق یافته است     » 2زیروس«از عبارت یونانی    » زیرسکیپ یا مقاوم به خشکی    «واژه  

تـوان    بنابراین روش ابتکـاری را مـی      ]. 4[، نیاز آبی کمتری دارند      )ای  مثل چمن علوفه  (گردند    با انواعی که به صورت سنتی کشت می       
نهـا  باشند که آ برای منظر سازی و در ارتباط با راندمان کاربرد آب و انرژی تعریف نمود که بر پایه هفت شرط اصولی علم باغبانی می              

  :توان فهرست نمود را به شرح زیر می
   طراحی و کشت مناسب،-
  گاه گیاه،  انتخاب خاک مناسب به عنوان رویش-
  ساز برای افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک،  کاربرد مواد به-
   کاربرد روش آبیاری با راندمان مطلوب،-
  جلوگیری از هدر رفت رطوبت از سطح خاک،برای کاهش میزان تبخیر و ) گیاهی و یا مصنوعی( کاربرد مالچ -
   کشت مختلط گیاهان با نیاز آبی کم در ترکیب با طرح منظر سازی، و -
  . نگهداری مناسب از گیاهان و استفاده از سیستم آبیاری بهینه برای آبیاری گیاهان-

  
ـ 400 به عنوان نمونه طبق اطالعات موجود، فقط در ایالت آریزونا، بیش از  :تذکر  گیـاهی وجـود دارد کـه شـرایط مقاومـت بـه        ه گون

  .باشد خشکی را دارا می
توانـد مخـارج سرمایـشی سـالیانه سـاختمانهای            منظر سازی یا ایجاد محوطه سبز با استفاده از درختان و گیاهـان مناسـب مـی                

انـداز دیوارهـا و    ش سایهباشد که نق ای می طرح کشت حفاظت انرژی، مشتمل بر درختان پرشاخه و گسترده   . مسکونی را کاهش دهد   
منـدی از نـور خورشـید را در       سقف ساختمانها را برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید در تابستان داشته، لیکن امکان بهـره                

. گردند  در اوقات عصر درختان پایه کوتاه باعث جلوگیری از تابش نور خورشید می            . آورد  زمستان از جهت شمالی ساختمان فراهم می      
هـای همیـشه سـبز        شوند از انـواع درختـان یـا درختچـه           ثر این قبیل درختان که به منظور طرح کشت حفاظت انرژی انتخاب می            اک

های مصرفی انرژی در واحدهای تجـاری و   دهد که پوشش گیاهی در شهرها موجب کاهش پایدار هزینه           پژوهشها نشان می  . باشند  می
  .افزاید مسکونی گردیده و به زیبایی گستره شهر می

                                                                                          
1. Xeriscape 
2. Xeros 
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  گیاهان جایگزین برای مناطق خشک
خـشک بـرای کاربردهـای گونـاگون از           در حال حاضر توجه بسیار زیادی به انتخاب گیاهان جایگزین برای مناطق خشک و نیمه                

مـواد دارویـی،    های غذایی و یا استفاده از گیاهانی که توانمندی تولید             ، تولید فرآورده  )زار  ایجاد درختستان یا بوته   (منظرسازی  : جمله
  .شیمیایی، الیاف و یا روغن گیاهی را داشته باشند، شده است

  

  گیاهان شور پسند
هـا انـسان نیـز        گردید، شرایط تأمین مواد غذایی و تغذیـه میلیـون           چنانچه امکان تبدیل مناطق خشک به اراضی مولد فراهم می         

های آبیـاری و بهینـه نمـودن     ای آینده از طریق باال بردن راندمان  هرچند اقدامات الزم جهت تأمین مواد غذایی بر       . شد  پذیر می   امکان
 درصد آبهای موجود در سطح کـره        99باشد، لیکن این واقعیت همیشه باقی است که بیش از             های کشت و کار در جریان می        سیستم

ق خـشک و بیابـانی سـاحلی         کیلـومتر منـاط    32200در حال حاضر بیش از      . باشند  های طبیعی می    زمین به صورت دریا و یا یخچال      
لیکن چنانچه اقداماتی برای تبدیل این نواحی به مناطق مولد اعمال گردد، اغلب این مناطق مکانهایی مناسب و . خالی از سکنه است 

  .باشند دلپذیر برای اقامت می
است کـه امکـان رشـد       یک جایگزین برای تولید مواد غذایی در اراضی ساحلی مناطق خشک، انتخاب و کشت آن قبیل گیاهانی                  

از (وجود داشته باشد و برای عملیات آبیاری این قبیل گیاهان بتـوان از آبهـای نامتعـارف                  ) و یا شور و سدیمی    (آنها در خاکهای شور     
تـوان هالوفیـت یـا شـور پـسند            بدین ترتیب، چنـین گیاهـانی را مـی        ]. 7[و یا آب دریا به صورت مستقیم استفاده نمود        ) نظر شوری 

و میزان پروتئین بـا  ) علوفه(از نظر تولید محصول » 1آتریپلکس«دهد که برخی از گیاهان همچون   تحقیقات نشان می  . دمحسوب نمو 
آزمایـشهای  . توان پس از برداشت، آبـشویی نمـود         امالح اضافی که جذب گیاه گردیده است را می        . نماید  گیاه یونجه تقریباً برابری می    

دهد که امکان جایگزینی آن در جیره غـذایی برخـی دامهـا در آینـده                  ای تعلیف دامها، نشان می    مقدماتی در بارۀ مصرف این گیاه بر      
ای روغـن خـوراکی و    از نظر تولید دانه که محتوی مقادیر قابل مالحظه» 2سالیکورنیا«ای  سایر گیاهان از جمله گونه  . امیدبخش است 

  .باشد گیری می باشد، در مراحل بررسی و نتیجه پروتئین می
نمایند را بـدلیل غنـی بـودن     های متعدد و متراکمی در جریان است تا بتوان از آب دریاهایی که آبزیان در آن زیست می                 زمایشآ

مقادیر رشد بسیار قابل مالحظه در آزمایشهایی که در آنها از چنین . آب آنها از ازت برای آبیاری گیاهان شور پسند به مصرف رسانید
ایـن قبیـل گیاهـان هالوفیـت        . رای عملیات آبیاری گیاهان شور پسند به کار رفته، گزارش گردیـده اسـت             آبهای محتوی ازت زیاد، ب    

  .ای برای تغذیه انسان و دامها محسوب گردند ممکن است در آینده منابع غذایی قابل مالحظه
  

  گیاهان دارویی
مـستقیم  (ها دارای بنیان گیـاهی    پیشخوان داروخانههای دارویی تجویزی به وسیله پزشکان و یا داروهای موجود به روی   اغلب نسخه 
هـای نـواحی      اکثر ترکیبات مصنوعی که امروزه در دسترس هستند، مقدمتاً از گیاهان بومی مناطق و جنگـل               . باشند  می) یا فرآوری شده  

 معرفـی شـده گیاهـان دارویـی کـه           دهد و اقـالم     اند که مبنع تأمین آب برای رشد و نمو آنها را بارندگی تشکیل می               ای منشاء یافته    حاره
  .رویشگاه آنها مناطق خشک باشد، بسیار اندک هستند

نمایند کـه آنهـا را        باشند، نوعی مواد شیمیایی تولید می       گیاهان مناطق خشک و بیابانی به دلیل آنکه از نظر محیطی تحت تنش می             
رسد که گیاهان بومی منـاطق خـشک          به نظر می  . کند  حافظت می ها م   در مقابل جانوران، میکروبها و حتی گیاهان دیگر از جمله پارازیت          

  .باشند  می(AIDS) 3های ویروسی از جمله عامل انتقال و اشاعه بیماری ایدز دارای پادزهرهای متوقف کننده فعالیت
                                                                                          
1. Atriplex 
2. Salicornia 
3. Acquired Immunodeficiency Syndrome 
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  سایر گیاهان جایگزین
د آنها بـه انجـام رسـیده اسـت کـه از آن جملـه                برخی گیاهان جایگزین قبالً مورد توجه قرار گرفته و پژوهشهای علمی و کاربردی در مور              

باشـند ماننـد چیـا        گیاهان دیگری که محتوی ترکیبات شیمیایی خاصی می       . توان نام برد     را می  (Guayule)، کنف و گوایول     )هوهوبا(جوجوبا  
(Chia)   گوار ،(Guar)    و تاروید (Tarweed)    گیاهی بنام هس پارالوئی     .  نیز مورد توجه هستند(Hesparaloe)         نوعی گیاه لیفـی اسـت کـه 

، از نظر (Veronia) و ورونیا (Lesquerella)کوارال  گیاهان دیگری از جمله لس. احتمال تولید کاغذ با کیفیت بسیار مطلوب از آن وجود دارد      
  .اند امکان استحصال بعضی انواع روغن بسیار مورد توجه قرار گرفته

، انجام تحقیقات الزمه به روی گیاهان جایگزین بایستی         »های زیستی   تنوع«اهم آمدن   های مکرر درخصوص فر     رسانی  با توجه به اطالع     
موجب پیدایش و توسـعه     » جایگزین«بنیان تولید گیاهان نوین در کشاورزی از طریق انواع مناسب و مطلوب             . بیشتر مورد توجه قرار گیرد    

های غیرنوینی کـه در آنهـا تقاضـای        عی جدید، جایگزین سیستم   های زرا   نوعی کشاورزی صنعتی نوین خواهد شد که بدین ترتیب سیستم         
  .زیاد برای منابع آبی و نهادهای کشاورزی وجود داشت، تغییر خواهد یافت

  

  )بیو تکنولوژی(آوری زیستی  فن
های ممکـن      گزینه های جایگزین و    برنامه. های پیشرفتۀ موجود، استفادۀ علمی و منطقی بنمایند         آوری  انسان، در عصر کنونی باید از فن      

زیرا . های خام صنعتی که رافع نیازهای آینده است، از هم اکنون تدارک دیده شده و به مرحله عمل در آید برای تهیه مواد غذایی و فرآورده
  .استکاربرد روشهای نوین، بیشتر مرتبط با اقدامات حفاظتی از منابع خاک، آب و جلوگیری از تخریب و انحطاط چنین منابع تولیدی 

بـه طـوری کـه بعـضی        . شـد   کننده تـصور مـی      نگران ، وضعیت مواد غذایی برای برخی کشورها از جمله در قاره آسیا، بسیار            1960در دهه   
لیکن هم زمان با این نگرانی بزرگ، افـزایش عملکـرد محـصوالت کـشاورزی در                . دانستند  الوقع می   را قریب » قحطی«متخصصین به روز پدیده     

های آبیاری و کاربرد کودهای معدنی به انجام رسید، از بـروز        پر محصول برنج، گندم، توسعه شبکه     ریق معرفی ارقام    واحد سطح که از ط    
 میلیون نفر 700جلوگیری به عمل آورد، به طوری که در حال حاضر از طریق افزایش عملکرد همه روزه       » کمبود مواد غذایی و قحطی     «پدیده

   .نام گذاری شد» نقالب سبزا«دثه تحت عنوان این واقعه یا حا. شوند تغذیه می
گردد، کـم و      های معرفی شده، که بوسیله کشاورزان اعمال می         آوری  های کشاورزی به دلیل کاربرد فن       هرچند میانگین عملکرد فرآورده   

. پیشرفت آن آهسته گردیده استرو به افزایش است، لیکن تحول ایجاد شده به وسیله انقالب سبز روند مورد انتظار را از دست داده و  بیش
لـیکن ایـن    . انسان طـی یک قرن گذشته توانسته است عملکرد محصوالت را چهار برابر نماید            این واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد که        

ی را   جمعیت جهان به خصوص در کشورهای در حال پیشرفت، اقدامات خاصـ             زیرا افزایش قابل مالحظه   . باشد  می» گام نخست  «دستاورد،
  .برای مقابله با کمبود مواد غذایی در شرایط فعلی و آینده الزامی نموده است

انگیـزی را     ، انسان قادر است تحوالت پیشرفته و شگفت       )بیو تکنولوژیک (های زیستی     آوری  امروزه، با کاربرد روشهای پیشرفته فن     
اعتقاد برخی صاحبنظران بـر آنـست کـه ایـن     . آید ه شمار میدیگری ب» انقالب«تواند   در صنایع غذایی ایجاد نماید که این تحول می        

آوری   لـیکن در نهایـت، فـن      . نباشـد » بسیار چـشمگیر  «زیرا، دستاوردهای آن در ابتدا ممکن است        . است» انقالب آرام «پدیده نوعی   
آوری نـوعی فرآینـد تجمعـی         ن فن زیرا ای . در برداشته باشد  » انقالب سبز «مراتب بیشتر از    ه  تواند اثراتی ب    زیستی به احتمال قوی می    

  .باشد نمی) از نظر افزایش عملکرد و تولیدات گیاهی(است و تأثیرات آن کوتاه مدت ) تکاملی(
هـای هورمـونی رشـد را در          در آینده، به عنوان مثال علم مهندسی ژنتیک قادر خواهد بود که فرصتی مناسـب بـرای انتقـال ژن                   

هـم  . حتی بیش از چهار برابـر گـردد       ) عادی(که میزان رشد آنها در مقایسه با شرایط متعارف          های ماهیان به نحوی فراهم آورد         گونه
چنین تصور ممکن بر آن است که بتوان نوعی ژن را از جانوران به گیاهان منتقل نمود تا آنها را در مقابل آفات و بیماریهای گیـاهی                           

های نفتـی را در سـطوح آبـی هـضم،             رو ارگانیسم را طراحی نمود که لکه      عالوه بر آن نیز ممکن است نوعی میک       . مقاوم و پایدار نمود   
  .جذب و پاکسازی نماید
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 51  خشک  توسعه پایدار کشاورزی در مناطق نیمه درهای جایگزین   و برنامهینهای نو گزینه 

  گیری نتیجه
ای نزدیـک قـادر بـه دسـتکاری            جانوران و گیاهان، انسان ممکن اسـت در آینـده          1های ژنوم   با فراهم آمدن امکانات علمی تهیه نقشه      

جهان را با استفاده از گیاهان مقاوم بـه  ) آبی(وان مناطق خشک و بیابانی ساحلی رود که به زودی بت  امید می . ها گردد   های ژن   گی  ویژ
همچنـین ممکـن اسـت در    . شوری و با استفاده از آب دریا به عنوان منبع آب آبیاری به مناطق سرسبز و مولد کشاورزی تبدیل کرد       

 میلیـون   7/5 آنها شور اسـت، فـراهم گردیـده و            ینیهای آب زیرزم     میلیون هکتار اراضی که سفره     405آینده، امکان کشت و کار در       
بـرداری و     انـد را مـورد بهـره          شـده   هکتار اراضی متاثر از انباشته شدن امالح که همه ساله از چرخه تولیـدات کـشاورزی خـارج مـی                   

  .های گوناگون کشاورزی قرار داد استفاده
آوری زیـستی، فرصـتهای تولیـد          طریق کاربرد ابزارهای جدید فن     از  همچنین با یاری جستن از دانش اصالح نباتات و ژنتیک گیاهی،            

های غذایی جدید پدیدار گردیده تا بتوان با استفاده از این دستاوردهای علمی، امکـان توسـعه کـشاورزی پایـدار در منـاطق                          فرآورده
هـای   حداقل نسبت به تولیـد فـرآورده  پذیر گردیده و با صرف مخارج کمتر و کاربرد مواد شیمیایی به میزان              نیمه خشک جهان امکان   

های نـوین بتـوان از ظرفیـت     آوری عالوه بر آن، دیدگاه هدفمند بر آن است که با استفاده از فن. غذایی و مواد خام صنعتی اقدام نمود     
صه را بـا شـتاب   برداری را به عمل آورد، و ایـن نقیـ        حداکثر بهره ) باشد  که در حال حاضر در حد مطلوبی نمی       (تولید اراضی کشاورزی    

  .الزم برطرف نمود
انگیز تکنولوژی، توجه به موارد تحقیقاتی، تفکرات متمرکز و پیشرفته، برقـراری امنیـت غـذایی و ارتقـاء اسـتاندارد                       پیشرفت شگفت   

ا در  آمیـز اقـوام و نژادهـای مختلـف ر           های زندگی مـسالمت     رود که زمینه    سطح زندگی، ساکنین کشورها را تسهیل نموده و امید می         
را فـراهم آورده، در  » هـا  نوآوری«های کاربردی از این قبیل  های پژوهش وظیفه همگان است که زمینه   . اقصی نقاط جهان فراهم آورد    

نیاز زندگی با نشاط و صلح جهانی در سدۀ کنونی در گرو امعان نظـر خـاص بـه     پیش. مورد ترویج اصول و مبانی حاصله اقدام نمایند     
  . شده استبخشی از موارد گفته
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Abstract 

For the populations located in semi- arid regions, agricultural scientists need to change their insight on 
“development concept” as well as application of “advanced technologies” for optimal water and energy 
use, environmental protection and landscaping in order to achieve sustainable agricultural production .One 
new issue for crop production in semi-arid regions is the application of new irrigation methods. By 
approaching new technologies, not only the water use efficiency increases, but the salt accumulation in the 
root zone will reduce, providing more yields. As the civil population increases in semi-arid regions, the 
demand for good quality water will also grow up, creating more pressure on the limited amount of 
available waters. Therefore, the use of drainage and sewage waters now becomes a new challenge in such 
areas. Yet, in some countries, sewage waters are successfully used to irrigate green spaces following some 
physical or biological treatments. Also, there are some automated agricultural networks that continuously 
monitor the consumptive use of different plants, employing some thermal ultra red sensors. In addition, 
there are some large meteorological stations, networking the necessary data for optimizing the irrigation 
water use efficiency. One more new alternative for better use of available resources in semi-arid regions is 
concerning the “available biodiversity” such that one can pay attention to “halophyte” and “medicinal” 
plant production. 
 
Keywords: drip irrigation, hydroponics, Halophytes, precision agriculture, remote sensing, sustainable 

agriculture 
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