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به نام خداوند سبحان

سـپاس بی کـران پـروردگار یکتـا را کـه بـه مـا ایـن توفیـق را عطـا فرمـود تـا بتوانیـم دهمیـن شـماره 
از نشـریه جوانـه را بـه انجـام برسـانیم و در مسـیر بی انتهـای علـم و آگاهی بخشـی، گامـی هرچنـد 

کوچـک برداریـم.
در سـال های اخیـر چالـش تغییـر اقلیـم و مشـکل کمبـود آب و خشکسـالی به خصـوص در بخـش 
کشـاورزی از موضوعات مهم مورد بحث و بررسـی در بسـیاری از کشـورها از جمله ایران بوده اسـت. 
بـا وجـود اینکـه میـزان مصـرف آب در بخـش کشـاورزی قابـل توجه اسـت، همچنان می تـوان با بهره 
گیـری از روش هـای نویـن و خالقانـه در بسـیاری مـوارد آثـار منفـی ایـن چالـش مهـم را کاهـش داد. 
اسـتفاده از گیاهـان بومـی، مقـاوم و متحمـل بـه خشـکی، مدیریـت صحیـح منابـع آبـی، تجهیـز و 
اصـالح شـیوه های آبیـاری در مـزارع، آمـوزش و ترویـج روش هـای مدیریـت آبیـاری، بازیافـت و چرخش 
آب، توسـعه سیسـتم هـای جمـع آوری آب بـاران و ... می توانـد اقدامـی مؤثـر در ایـن مسـیر باشـد. 
نتیجـه بخـش بـودن ایـن رویکـرد عـالوه بـر نیاز بـه اصالح شـیوه های آبیـاری در مقیـاس کار کشـاورزان 

در مـزارع، مدیریـت در سـطح کالن بـا ایجـاد زیرسـاخت های کارامـد را می طلبـد.
همچنیـن اسـتفاده از سـایر روش هـا ماننـد اسـتفاده از میـدان مغناطیسـی در کاهـش امـالح آب و 
دسـتگاه های شـیرین کننـده آب جهـت بهره بـرداری از منابـع آب غیرمتعـارف )ماننـد آب هـای شـور و 
آب دریـا( در کشـاورزی و ... شـاید هنـوز عمومیـت نیافتـه باشـد ولـی در مسـیر پیـش رو از راه هایـی 

سـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
مـزارع SunDrop بـا بهره گیـری از انـرژی خورشـید و آب دریـا در برخـی کشـور ها بـرای مدیریـت منابـع 
و تولیـد پایـدار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا وجـود نعمت دریـا، کویر و خورشـید در کشـور 

عزیزمـان ایـران می توانـد مـورد ارزیابـی و بهره بـرداری قـرار گیـرد.
روش آبخیـز داری و آبخـوان داری کـه بـرای نگهـداری آب عـالوه بـر روی زمیـن، از زیـر زمیـن هـم کمـک 
گرفتـه می شـود، می توانـد از راه  هـای مؤثـر و بلند مدت حل مشـکالت چندجانبه آب در ایران باشـد.
با توجه به اقلیم ایران و این حقیقت که ۳۰ درصد از بارش های کشـور برای ۷۰ درصد از مسـاحت آن 
بـوده و ۷۵ درصـد در زمان هـای غیرکشـاورزی و عـدم نیازآبی رخ می دهد )که خود باعث خشکسـالی 
و بـروز سـیالب ها و رواناب هـا در کشـور اسـت( و همچنیـن بـا علم بـه این موضوع کـه بخش عمده 
تأمیـن آب در اسـتان های بیابانـی کشـور از طریـق قنـوات بـوده و وابسـته بـه جریان های زیرسـطحی 
می باشـد، اکنـون ضـرورت پرداختـن بـه آبخیـزداری و آبخـوان داری بـه عنـوان بهتریـن و علمی تریـن 

روش مدیریـت پایـدار منابـع آب بیـش از هـر زمان دیگـری اهمیت دارد. 
ایـن راه کار ضمـن کاسـتن از هـدر رفـت آب هـای موجـود در کشـور و بازگردانـدن آنهـا بـه چرخـه تولید 
از  و  آبخوان هـا شـده  بهبـود وضعیـت  تقویـت و  باعـث  در بخـش کشـاورزی و صنعتـی، می توانـد 
فرونشسـت آنهـا جلوگیـری کنـد، همچنین می تواند در احیا و توسـعه فعالیت هـای جنگل و مرتع 

بسـیار مؤثر باشـد.
در انتهـا بـه رسـم ادب قـدردان زحمـات تمـام همراهـان دلسـوز نشـریه، از جملـه اسـتاد مشـاور 
همچنیـن  و  گران قـدر  تحریریـه  هیئـت  انجمـن،  محتـرم  دبیـر  گرامـی،  سـردبیر  نشـریه،  محتـرم 
معاونـت محتـرم دانشـجویی و فرهنگـی پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی )اسـامی ایشـان در 
شناسـنامه ایـن شـماره ماننـد شـماره های پیشـین ذکـر شـده اسـت( هسـتم و از همـکاری ایشـان 

از نشـریه جوانـه بسـیار سـپاس گزارم. بـرای انتشـار شـماره ای دیگـر 
نقدهـای منصافانـه شـما مخاطبیـن محتـرم  و  پیشـنهادها  نظرهـا،  دریافـت  از  ماننـد همیشـه 

نشـریه جوانـه، خرسـند خواهیـم شـد. 
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