بسمهتعالی

در راستای توجه و تکیه بر توانمندیهای متخصصان داخلی و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور ،موسسه تحقیق و توسعه
دانشمند در نظر دارد از کلیه شرکتها و فناوران توانمند در زمینه "فناوریهای نوین احیای زمینهای غیرحاصلخیز برای
کشت زراعی و باغی" ،دعوت به عمل آورد.

شرح مسئله
در مناطق خشك و فراخشك ایران با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین عوامل انسانی از قبیل افزایش جمعیت ،چرای مفرط ،برداشت
بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی ،آلودگی آبهای زیرزمینی از طریق پساب های صنعتی ،شهری و کشاورزی ،تغییر کاربری اراضی،
برداشت غیر معادن سطحی ،مدیریت نامناسب مراتع و مدیریت غیر اصولی اراضی کشاورزی ،نه تنها زمینهای حاصلخیز در حال
تبدیل شدن به زمینهای غیرحاصلخیز هستند ،بلکه پدیده بیابانزایی نیز تدر این سالها رشد فزایندهای پیدا کرده است.
از این رو ،اجرای این طرح به سه دلیل عمده کمبود منابع آبی ،مشکالت محیط زیستی و بیابانزایی که در ادامه شرح داده شدهاند،
ضروری به نظر می رسد.
 -1کمبود منابع آبی :در چند سال اخیر استمرار خشکسالی به همراه افزایش دما موجب شده است میزان تغذیه آبهای
زیرزمینی کم شده و در مقابل تخلیه از این منابع روند افزایشی به خود بگیرد .اکنون حدود  ۴۷۰هزار حلقه چاه مجاز و
حدود  ۳۲۰هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و کل برداشت آب به صورت مجاز ۴۹ ،میلیارد مترمکعب و به
صورت غیرمجاز  ۷.۳میلیارد مترمکعب است .لذا باید با اجرای طرحهای آبیاری نوین به سمت کاهش بهرهبرداری از آب
زیرزمینی حرکت نمود .اما با توجه به محدودیت های موجود روز به روز شاهد کمتر شدن منابع آبی مخصوصا منابع آب
زیر زمینی هستیم.
 -۲مشکالت محیط زیستی :امروزه به طور گسترده ای از مالچهای نفتی جهت تثبیت موقت خاک استفاده می شود.
بهرهگیری از این مواد با توجه به ترکیب شیمیایی آنها میتواند در دراز مدت آسیب های جدی به محیط زیست مناطق
خشك و فراخشك وارد نماید .لذا در این طرح صرفا فناوریهایی مورد نظر است که کامال زیست سازگار باشند.
 -۳بیابان زایی :با توجه به گزارش های بررسی شده ،وسعت اراضی بحرانی بیابانی در کشور ایران  1۴میلیون هکتار گزارش
شدهاست که به طور کلی  ۶1درصد از مساحت ایران در اقلیم خشك و فراخشك قرار گرفته است .در حال حاضر۳۰ ،
میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارند که از این مقدار  1۴میلیون هکتار به عنوان مناطق بحرانی
بیابانی هستند.

محدودیتها و الزامات مربوط به پروژه
محصول یا فناوری پیشنهادی باید به طور کلی دارای مشخصات ذیل باشد:


این محصول یا فناوری میبایست باروری خاک را افزایش دهد.



از سوی دیگر با استفاده از این محصول یا فناوری میبایست میزان استفاده از آب به مقدار قابل توجهی کاهش یابد تا بتوان
بحران کمبود آب در مناطق مورد نظر را نیز کنترل نمود.



این محصول یا فناوری میبایست کامال سازگار با محیط زیست باشد و حداالمکان افزودنی شیمیایی در تولید آن استفاده
نشده باشد.



اجرای این طرح میبایست در ابعاد کوچك جهت اثبات اثربخشی آن قابل اجرا باشد.



این طرح میبایست پس از اثبات اثربخشی ،به راحتی در ابعاد بسیار بزرگ قابل اجرا باشد.



سهل االستفاده باشد و توسط گروه هدف مورد استقبال قرار گیرد.



دارای مجوزها و استانداردهای مورد نیاز از مراجع ذیصالح قانونی باشد.



حداالمکان مواد اولیه تولید ،قابل تامین از منابع داخلی بوده و نیاز به واردات نباشد.



فناوران متقاضی می بایست حتما دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری وزارت جهادکشاورزی معاونت
آب و خاک را مطالعه و پیشنهادات خود را بر اساس آن دستورالعمل ،ارائه نمایند.

در ادامه جهت وضوح هرچه بیشتر نیاز کارفرما مثالهایی از طرح های اجرا شده در ابعاد جهانی بیان خواهد شد.
مثال اول :نانو رس مایع ) (LNCیك نوآوری اختصاصی کنترل بیابان
است که ماسه بیابان را به آن سطحی از حاصلخیزی میرساند که قابل
مقایسه با خاک کشاورزی با کیفیتی باال میباشد که نیازمند آبیاری کمتر
و بازدهی محصول بیشتری است .نانو رس مایع از طریق تولید یك ترکیب
بهینه از رس و ماسه عمل میکند که یك خاک مرطوب و در عین حال در
معرض هوا فراهم میکند .این فرایند تنها ساعات اندکی به طول میانجامد.
فناوری  LNCدر ابتدا در سال  ۲۰۰8توسط شرکت Desert Control1
توسعه یافت و پس از آن از طریق آزمایشهای میدانی و آزمایشگاهی تحت
ارزیابیهای تجاری قرار گرفت .در ادامه پس از آزمایشهای میدانی در
مصر ،چین و پاکستان ،این محصول در مزرعه ای واقع در امارات متحده عربی جهت تسهیل ورود آن به بازار خاورمیانه مورد بررسی
قرار گرفت .در گزارشات موجود از اجرا و آزمایشات صورت گرفته ،مزایای استفاده از این ماده به سه عنوان کلی تقسیمبندی شده
است:

https://www.desertcontrol.com/

1

 -1باروری خاک :به طور کلی استفاده از  LNCیك شبکه ارگانیك
در بستر زیرین خاک ایجاد می نماید که زمینهای برای رشد گیاهان
بوجود میآورد .بر اساس بررسی نمونههای مشابه خارجی میتوان
گفت زمانی که این ماده بر شنزارهای بیابانی اعمال میشود ،میزان
برداشت را نه تنها کم نمیکند بلکه  ۴۰درصد نیز افزایش میدهد.
 -2صرفه جویی در مصرف آب :شبکه ایجاد شده توسط LNC
میزان آب را در درون ماسههای بیابانی به طور موثری افزایش داده و
به طور میانگین باعث کاهش  ۶5درصدی مصرف آب میگردد .به
طور کلی استفاده از آب در مناطق بیابانی بسیار پر هزینه است ،لذا
این کاهش میزان آب مصرفی در مناطق بیابانی باعث کاهش
چشمگیر هزینههای کشاورزی نیز میشود.
 -3ماده اولیه طبیعی و سازگار با محیط زیست :ماده  NLCکامال از ترکیبات طبیعی ساخته میشوند که در نتیجه خللی در
فرآیند کشاورزی ایجاد نخواهد کرد و مشکل محیط زیستی نیز بوجود نخواهد آورد .این فناوری قابلیت استفاده در ابعاد بسیار بزرگ
را نیز دارا میباشد.
مثال دوم :بر اساس تحقیقات صورتگرفته در دانشگاه جیائوتانگ چین یکی از راه حلهای پیشنهادی جهت بیابان زدایی به روش
مکانیکی ،روش  Desert Soilization2می باشد که بر اساس آن پس آماده سازیهای اولیه در محیط بیابان و انجام فرآیندهای
مکانیکی مشخص ،امکان کاشت محصوالت مختلف کشاورزی در زمینهای بیابانی فراهم میشود .در تصاویر زیر بخشی از تصاویر
مربوط به انجام پروژه قابل مشاهده است.

https://doi.org/10.1016/J.ENG.2016.03.002
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سواالت و معیارهای مهم ،جهت ارزیابی طرحهای دریافتی
شایان ذکر است ،لزومی به شباهت طرحهای دریافتی به راه حلهای پیشنهادی ارائه شده در متن  RFPنمیباشد .این راه حل صرفا
جهت وضوح هرچه بیشتر نیاز کارفرما ارائه شده است .با این حال در طرحهای دریافتی میبایست معیارهای ذیل در نظر گرفته شده
و به طور کامال شفاف و واضح توضیح داده شوند:


نحوه تاثیرگذاری بر روی باروری خاک



نحوه و میزان صرفه جویی در مصرف آب



زیستسازگار بودن محصول یا فناوری با محیط زیست



استانداردها و مجوزهای قانونی مورد نیاز



گانت چارت زمانی اجرای طرح



ارائه مزایا و محدودیتها از دید ارائه کننده/تولید کننده/مخترع/مبتکر

مدت زمان و هزینه انجام طرح
در خصوص هزینهها و مدت زمان اجرای طرح بر اساس نوع و گستردگی طرح پیشنهادی تصمیمگیری خواهد شد.
نحوه ثبت نام در فراخوان
ثبت نام تنها از طریق سامانه طرحهای دانشبنیان موسسه دانشمند به آدرس  www.bonyadtech.irامکانپذیر میباشد.

http://www.bonyadtech.ir
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