
حسنستودهنياکرانىآتىکار

کشاورزی آینده
چند دهه قبل، اگر گفته می شد زمانی انسان باغ های 

کشاورزی خود را باالتر از سطح زمین و در چند طبقه 
می سازد، کسی نمی توانست این موضوع را باور کند. اما با 

پیشرفت فناوری و کاهش منابع آب و خاک، نیازهای انسان 
نیز دستخوش تغییراتی شده است و این نیازها حتی در 

کشاورزی و مشاغل مربوط به آن نیز تأثیرگذار است. راستی 
کشاورزی آینده چگونه خواهد بود؟

از آنجا که در بسیاری از نقاط ایران 
و جهان خاک مناسب و کافی برای 
ندارد، کشاورزی  کشــاورزی وجود 
باید به دنبال روش هایی باشــد که تا 
حد امکان نیاز کمتری به خاک، آب و انواع 

سم داشته باشند.
از جملــه روش های کشــاورزی آینده که در آن 
کمترین نیاز ممکن به خاک احساس می شود، 
سیســتم »هیدروپونیک« یا »آب کشت« است. 
در این شیوه، نیازی به سم وجود ندارد، آبیاری 
گیاهان به روش سنتی انجام نمی شود و تنها الزم 
است مواد مغذی در آب ریخته و به صورت محلول 

سیسمت هیدروپونیک
به گیاه داده شوند.

از طرف دیگر، محلولی که گیاه را آبیاری می کند، به صورت چرخشی 
در جریان اســت. به همین خاطر در مصــرف آب هم صرفه جویی 

می شود و آب هدر نمی رود.
با توجه به محیطی که این کشاورزی در آن انجام می شود، آلودگی ها 
کمتــر امکان ورود به خاک را دارند و به این ترتیب آلودگی کمتری 
وارد گیاه می شــود. با این شــرایط، طبیعی است که آفت کش ها و 
ســمومی که برای نابودی انگل های گیاهی استفاده می شوند، کمتر 
مورد اســتفاده قرار گیرند. به ایــن ترتیب می توان گفت که ویژگی 
دیگر سیستم هیدروپونیک، کاهش آلودگی خاک و کم شدن نیاز به 
سم است. با چنین روشی، می توان حتی در نقاط بیابانی و خشک نیز 

کشاورزی کرد؛ البته در یک گلخانة مناسب.
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مزارع عمودی

سنتتیک بیولوژی

همان طور که کمبود فضای کافی برای 
ســاخت خانه های بــزرگ، فرهنگ 
شــهری را بــه ســمت زندگی در 
خانه هــای عمــودی )آپارتمان ها( 
تغییر داد، بســیاری از مزارع آینده 
نیــز عمــودی خواهند بــود. این 
نوع مزرعه ها از برج هایی تشــکیل 
می شــوند که طبقات آن پر هستند 
از ســبدهای گوناگون و در هر سبد 
گیاه مخصوصی پرورش داده می شود. 
در بــاالی هر ســبد المپ هایی با نور 
مخصوص قرار دارند. بیشتر این نورها از 
طیف نورهای آبی و ارغوانی هستند. از آنجا 
که گیاهانی مثل توت فرنگی، کاهو، گشنیز، و 
کلم ریشه های بلندی ندارند و نیاز چندانی هم به 
نور ندارند، به صرفه تر آن است که به جای تولید آن ها 
در مزرعه های بزرگ و هدر رفتن آب و خاک، آن ها را در 
مزرعه های عمودی پرورش داد. با این کار، به فضای کمتری 
نیاز اســت؛ چقدر؟ مثاًل با فضایی 80 متری که صرف مزرعه های 
عمودی می شود، می توان معادل 700 متر یک زمین کشاورزی، محصول 
تولید کرد. نیاز به آب، خاک و نور کمتر نیز از دیگر ویژگی های مثبت این 
نوع کشاورزی است. ضمن اینکه تنظیم نور نیز در دست خودمان است و 
الزم نیست نگران روزهای بارانی و ابری باشیم. در بخش بیرونی محوطة 
سبدها، بخشــی به نام »هوابند« تعبیه می شود که مانع از ورود حشرات 
موذی به محوطه می شــود و این جانوران نمی توانند انگل ها را به گیاهان 

تولیدشده منتقل کنند.

برخالف اسم پیچیدة این سیستم، توضیح آن آسان است. در این روش نیاز 
است کدهای ژنتیکی موجودات زنده مثل حیوانات و گیاهان توسط انسان 
 DNA تغییر کند؛ همان طور که گهگاه انسان دست به تغییر در سیستم
می زند. حاال اگر تغییرات به گونه ای باشند که سرعت رشد گیاهان یا حیوانات 
موردنیاز انســان را بیشتر کنند، یا ساختار گیاهان به گونه ای تغییر یابد که 
آن ها بتوانند در شــرایط دشوار هم به حیات خود ادامه دهند، مواد غذایی 

بیشتری تولید می شود؛ همان چیزی که انسان به شدت به آن نیاز دارد.

یکی از مشــکالتی که در فصل بهار شکوفه های درختان 
را تهدید می کند، ســرمای بی موقع اســت. مثاًل وقتی در 
اواخر زمستان هوا گرم می شود، شکوفه های درختان میوه 
می شکفد. اما اگر در روزهای بهاری هوا به شکلی ناگهانی 
سرد شود، تمام شکوفه ها دچار سرمازدگی می شوند. به  این 
 ترتیب، با از بین رفتن آن ها، در فصل های بعد دچار کمبود 
میوه خواهیم شد. از جمله عواملی که می تواند این مشکل 
را از بین ببرد، استفاده از گرم کننده های مخصوص باغ است 
کــه دمای باغ و درختان میوه را بــاال خواهد برد. از طرف 
دیگر، هرچقدر خاک مرطوب تر باشد، دیرتر گرم می شود و 
دیرتر نیز گرمای خود را از دست می دهد. در سیستم های 
گرمایشی و رطوبتی آینده، با تنظیم دما و رطوبت خاک، 

امکان سرمازدگی درختان به حداقل می رسد.

برای گســترش کشــاورزی، فقط نباید منتظر ابزارهای 
پیشــرفته و فناوری هــای عجیب بود. یکــی از کارهای 
مقرون به صرفه، اســتفاده از زباله ها برای حاصلخیز  کردن 
خاک است. شــاید این موضوع در ابتدا غیرممکن به نظر 
برسد، اما اگر راه های استفاده از کرم های خاکی را بدانیم، 
موضوع روشن می شود. کرم ها هر نوع زباله ای را می خورند و 
آن ها را به مواد مفید تبدیل می کنند. به همین خاطر است 
که وجودشان برای بهبود کیفیت خاک و حاصلخیز  کردن 
آن الزم است. از طرف دیگر، کرم ها تولیدمثل بسیار سریعی 
دارند؛ به طوری که اگر بتوانیم حلقه های روی بدن آن ها را 
بشماریم و روی حلقه های خاصی، عمل ُبرش انجام دهیم، 
هر دو تکه کرم خاکی به یک کرم جدید تبدیل می شوند! 
گوشت کرم خوراک بسیار مفیدی برای حیواناتی چون مرغ 
و ماهی قزل آالست. آیا هیچ جانوری را سراغ دارید که هم 
زباله ها را از بین ببرد و به ماده ای سودمند تبدیل کند و هم 

غذایی مناسب برای منابع گوشتی ما باشد؟

جلوگیری از رسمازدیگ شکوفه ها

تولید کرم خایک
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