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شش

معرفی کتاب
کشاورزی فاریاب بخـش مهمـی از کشـاورزی اسـت کـه سـزت ،سـبزیجات ،میـوههـا و
همچنین سذای مورد نیاز بسیاری از حیوانات اهلی مورد استفادة انسان را تأمین میکند؛
بنابراین ،کشاورزی اصلی ترین مصرفکنندة آب شیرین دنیاست .فعالیتهای کشـاورزی،
در برخی موارد ،از لحاظ زیستی و اقتصادی و اجتماعی ناپایدارنـد و سـبب اتـزف آب و
انرژی و سرمایه ،آسیبدیدن زیست بوم های خشـکی ،رودخانـههـا ،دریاچـههـا ،آبزیـان،
حیاتوحش ،و نیز سبب آلودگی آبها و کاهش عملکرد میشوند .به همین دلیل ،بسیار
ضروری است که میزان مصرف آب کـاهش یابـد و تولیـد مـواد سـذایی ،بـا هزینـههـای
اجتماعی و زیست محیطی کمتر ،افزایش یابد .برای تضمین آبیاری پایدار ،شـرایطی الزم
است که طی آن تولید محصوالت زراعی ،در دورهای طوالنی ،از ثبات برخوردار باشـد .در
عین حال ،زوال و تخریب خاک بر اثر تجمع نمکها ،استخراج آبهای زیرزمینـی و آثـار
منفی زهآبها در جریانهای آب پاییندست و محیطزیست باید به کمترین میزان برسد.
بنابراین برای مدیریت منابع آب ،بین نیاز آبـی بخـش کشـاورزی و نیـاز محـیطزیسـت
پایدار ،باید تعادلی برقرار شـود و در نتیجـه ،میـان آبیـاری و کـارآیی مصـرف آب بـرای
افزایش تولید و بهبود کیفیت سذا ،به ویژه در مناطق مواجه بـا مشـکل کمبـود آب ،بایـد
ارتباط نزدیکی شکل بگیرد .پیشرفتهای خاصی که از طریق روشهای ک آبیـاری ککـه
پایداری آنها به اثبات رسیده است) به دست آمده باعـ جلـوگیری از مصـرف بـیش از
حد منابع آب می شود .در حال حاضر ،در سیست های نوین آبیاری ،فناوری کـوددهـی و
روش های زراعی تغییرات چشمگیری صورت گرفتـه اسـت .ایـن اجـزا چـارچوب اصـلی
موفقیت کشاورزی پایدار را شکل میدهند .در این کتاب ،برخی از این راهکارها و ارتباط
آنها با روشهای آبیاری سازگار با محیطزیست و همچنین ،روش برقـراری تعـادل بـین
حفاظت از محیط زیست و بهبود تولیدات کشاورزی معرفی شده است .بنـابراین ،آبیـاری
پایدار باید بر کاربرد دقیق و متعادل آب متکی باشد و در ایـن زمینـه ،دانـش کشـاورزی
درمورد نیاز گیاهان به آب را در نظر بگیرد.
هفت

 .1مقدمه
بدون شک ،آب یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی محسوب می شود و کمبـود آن یکـی
از عوامل محدودکنندة توسعة اقتصـادی و اجتمـاعی جوامـع در دنیاسـت ک Chenoweth,
 .)2008منابع آب شیرین جهان با برداشت بیش از حد ،آلـودگی و تخریـب مواجـهانـد و
بسیاری از زیست بومهای آبی دنیا به سمت نـابودی مـیرونـد .در کنـار ایـن مشـکزت،
هیچگاه فشار برای تأمین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای توسعة اقتصـادی جمعیـت
روزافزون دنیا به انـدازة اکنـون نبـوده اسـت .بنـابراین مـدیریت منـابع آبـی بـا یکـی از
بزرگ ترین چالشها برای دستیابی به توسعة پایدار زیسـتمحیطـی روبـهروسـت کAbu-
.)Zeid, 1998; Mariolakos, 2007
جمعیت روبهافزایش دنیا فشار فزایندهای بر منابع آب شیرین وارد میکنـد .جمعیـت
دنیا ،بهصورت انفجاری ،از  2/5میلیارد نفر در سال  1950میزدی به  6میلیـارد نفـر در
سال  2000رسید و پیشبینی میشود ،در سال  ،2050بـه  10میلیـارد نفـر یـا بیشـتر
برسد ک .)UN, 2007بهعزوه ،با افزایش فشار جمعیت ،مصـرف سـرانة آب بیشـتر خواهـد
شد .ترکیب این عوامل سبب افزایش نگرانی درمورد کمبود عرضة آب در آینده میشود.
کشاورزی فاریاب توانست مشکل بالقوة عرضة مواد سذایی در سـط جهـان ،ناشـی از
افزایش رشد جمعیت ،را از بین ببرد .در بسیاری از کشـورهای درحـال توسـعه ،بـیش از
 %90آبهــای اســتخراجشــده بــرای آبیــاری در بخــش کشــاورزی اســتفاده مــیشــوند
ک .)AQUASTAT, 2005در مناطق خشک ،عملیات آبیاری برای تولید محصـوالت زراعـی
امری ضروری است .افزون بر این ،در مناطق نیمهخشـک و مرطـوب نیـز آبیـاری باعـ
بهبود و افزایش عملکرد ،کاهش آثار منفی تنش خشکی و درمورد گیـاهی ماننـد بـرنج،
باع بهحداقلرسیدن رشد علفهای هـرز مـیشـود .بـه طـور کلـی ،میـانگین عملکـرد
محصوالت آبی بیشتر از محصوالت دیـ اسـت ک .)Bruinsma, 2003فقـط  %18از اراضـی
کشاورزی دنیا فاریاباند ک )FAO, 2005aو  %40از کـل محصـوالت سـذایی دنیـا در ایـن
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