
 

 جلوگیری کند "جنگ جهانی آب"می تواند از وقوع  کشاورزی با تکنولوژی پیشرفته

ی و  مینفت و گاز را فراموش کنیم ، باید بیش از آن ها نگران واقعیت کمتر پرداخته شددددم اما هون انگیی را باشدددیم  ر ان در یان   ا شددددن از آ  

 آشامیدنا است.

مام با ورود این که  در آن را ، بودم که کم آبا ویشددتناکا دارد.  -پایتخت و بیرگ  رین شدد ر نلان –من این مطلب را زمانا نوشددتم که در کا ماندو 

چارم مجبورند کنان بیکسانا که خانه دارند باید براا این که آ  داشته باشند به دولت پون بلردازند ، منبع ها  ن ا براا چند ساعت در هفته آ  دارند. سا

سط و براا  شد ، اما براا خانوادم هاا متو سب با شاید قیمت این ذخیرم ها براا ثرو مندان منا ست دراز کنند.  صا د صو آ  رلوا ذخیرم کنندگان خ

 ضعیف هیینه زیادا است. براا بسیارا افراد در ر ان در یان  وسعه ، آ  مرز واقعا فقر و غنا است. 

سیارا از بیمارا ها در کشورهاا در یان  وسعه به کم آبا مربوط است بیش از یک  سر ر ان دسترسا کاملا به آ  شر  ندارند. ب سرا میلیارد نفر در 

 ثانیه یک کودک بر اثر اس ان ما میرد( 17که سالیانه میلیون ها نفر را به کام مرگ ما فرستد. )  خمین زدم ما شود هر 

ا باید به سدددرعت به دنبان رام یلا براا بنران ر انا آ  بگردیم ، پیش از آن که کمبود آ   بدیه به م م  رین عامه با در نظر گرفتن همه این ه

  عارض هاا ر انا شود. 

د آ  زمین قابه شر  و براا کشاورزا مناسب است و بیشتر آن هم به صورت رام %3بیشترین مقدار آ  کرم زمین در اقیانوس ها یافت ما شود.  ن ا 

 آ  زمین در دسترس است که دو سوم آن در کشاورزا مصرف ما شود.  % 5/0در یخچان ها و قطب هاا زمین قرار دارد. پس  ن ا 

ست م ا باید در اگر ما خواهیم مصرف آبمان را کاهش دهیم ، باید به کشاورزا پایدار و کارامد رو بیاوریم. چون رمعیت ر ان همچنان در یان افیایش ا

 اا بیشترا با آ  کمتر و در زمین کمترا  ولید کنیم. آیندم غذ

از زمین هایا که بالقوم ما  وانند براا کشدداورزا اسددتفادم شددوند  ا کنون زیر کشددت رفته اند. زمین هاا کشدداورزا ، بالقوم  %37در  مام ر ان  ن ا 

 . پس کمبود زمین فعالً مشکه عمدم اا نیست ، اما کمبود آ  چرا.مورودند ، اما به دلیه عدم زیر ساخت ، پوشش رنگلا و . . . زیر کشت نرفته اند

 باید به فراسوی کشاورزی سنتی پا گذاشت

ا باشد. فیلما یبارا چطور با آ  کمتر ، بیشتر کشت کنیم؟ شاید یکا از گیینه هاا پیش رو ، یافتن رام پایدارا براا نمک زدایا از منابع نامندود آ  در

صرف  کارخانه اا، 1م که در لینک زیر آمد شیدا آ  دریا را گرفته ، نمک زدایا ما کند و براا م شان ما دهد که با انرژا خور سترالیا ن را در رنو  ا

 که ما  واند براا گلخانه هاا بیرگ استفادم شود. سازد کشاورزا آمادم ما
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بدون نیاز به خاک کشت ما شوند. این نوع کشاورزا در طون سان  چنین میارعا در زمین هاا بایر ایجاد ما شوند و گیاهان به صورت هیدروپونیک و

سئله  ستم هایا همچنان م سی ساخت چنین  شیرین را در مناطق گرم و خشک به مقدار قابه  ور ا کاهش دهد ، اما قیمت  ما  واند مییان مصرف آ  

 است.

ست. عالوم بر این راهکار ، اگر کشاورزان بتوانند همان مقدار منصون را با مص شدم ا شیرین  رف آ  کمترا به دست آورند ، صرفه رویا خوبا در آ  

 قطعاً گفتنش آسان  ر از عمه کردن است ، اما در مناطق خشک چنین راهکارهایا غیر قابه ارتنا  ما نماید.

شد در زمین هاا بایر و خشک  سان در  مام ر ان همچنان مشغون یافتن ژن هایا هستند که  وانایا ر شنا را به گیاهان بدهند. به عنوان مثان ژن گیام 

 هایا که سبب ما شوند ارقام برنج دیم بدون نیاز به شرایط غرقابا بتوانند رشد کنند.

 د. هنگاما که چنین ژن هایا یافته شد ، با کمک م ندسا ژنتیک ما  وانند به گیاهان دیگر وارد شون

انتخا  مصنوعا در چند نسه ، گیاهان را براا  نمه خشکا اصالح ما کنند. م ندسا ژنتیک  کشاورزان به شکه سنتا با فرایند زمان بر و هیینه بر

 یک میان بر براا این فرایند ارائه ما کند.

یا . پژوهشگران امیدوارند مطالعات آیندم منجر به شناسایا ژن ها2اخیراً در مطالعه اا،  نوع ساختار ریشه در واریته هاا مختلف نخود بررسا شدم است

شک ب ینه ما کنند. وقتا یک فاکتور ژنتیکا یاف شه را براا به دام انداختن و و رذ  ب تر آ  و مواد مغذا از خاک هاا خ ساختار ری شد ،  تشود که 

 پژوهشگران به رایتا ما  وانند با انتقان آن به طور مستقیم به گیاهان زراعا ، گیاهانا  ولید کنند که آ  بیشترا رذ  ما کنند. 

( است که مصرف آ  را در شرایط خشک در گیام کارآمد ر ABAز م م  رین فاکتورها براا  نمه خشکا در گیاهان ، هورمون گیاها آبسیییک اسید )ا

 را همیمان پایین ما آورد که در طوالنا مدت،  أثیر منفا در رشد و مییان منصون گیام دارد.  ما کند. اما آبسیییک اسید ، کارایا فتوسنتی

گیاهان زراعا مدرن ، یک ژن کلیدا را از دسددت دادم اند که به گیاهان خشددکا زا  ما گیاهان هموارم با چنین بدم بسددتانا دسددت به گریبان نبودم اند.ا

گیاهان میلیون سان پیش ،  500. این ژن باعث شدم است که یدود 3ابتدایا مانند خیم ها کمک ما کردم است شرایط خشکا بسیار شدید را  نمه کنند

شرایط خشک  شان به ننوا آ  را رذ  ما کنند که در  ستعمار خود در آورند. خیم هاا بیابان زا مدرن هم با برگ های شکا را به ا وانند بتابتدایا ، خ

 .4رشد خود را ادامه دهند

شد کنند سا گیاهانا که با کمترین آبیارا ر ست ، اما در انت ا بچ م ند سان ا شنا د ه یه بنران آ  کمک خواهد کرد. ایتماالً بایالش بیرگا براا گیام 

یم ها آن د خمجدداً سیستما را براا  نمه خشکا به گیاهان زراعا مدرن وارد کنیم که بسیارا از گیاهان پیشرفته از دست دادم اند، اما مورودا ا مانن

 را یفظ کردم اند. 

با این که مطالعات علما بسیارا نشان دادم اند که منصوالت  راریخت مورود در  م ندسا ژنتیک گیاهان زراعا همچنان مقوله بنث بر انگییا است ،

هاا در  لوژابازار براا مصرف ایمن هستند. این مسئله ایتماالً  ن ا یک سوء  فاهم است؛ اما واقعیت این است که روزا ناچار خواهیم شد از  مام  کنو

 بیشتر از آن ظرفیت دارد که به فراموشا سلردم شود.دسترس استفادم کنیم و  کنولوژا  راریختا، بسیار 

 "است شدم منتشر the conversation وبسایت در 2016 دسامبر 23  اریخ در مطلب این "

 "انگلستان لیدز دانشگام از  Rupesh Paudyal دکتر  نویسندم"
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