
 

 

 

 (آیدکشت میایه ووع آب دریا که به کمک در هرمزگان و کشت داربستی )

لذا هحذٍدیت هٌاتغ آتی ٍ کاّص اساضی  تِ دالیل اقلیوی قادس است دس عَل سال اًَاع هحصَالت کطاٍسصی سا تَلیذ کٌذ ّشهضگاى

 .کشدُ است اهکاًات هَجَد تِ ٍیژُ آب دسیا ٍ افضایص ػولکشد دس ٍاحذ سغح سا دٍ چٌذاى خیض، ضشٍست استفادُ تْیٌِ اص حاصل

اص اهکاًات هَجَد تِ ٍیژُ آب دسیا ٍ افضایص  حذٍدیت هٌاتغ آتی ٍ کاّص اساضی حاصل خیض، ضشٍست استفادُ تْیٌِایي هیاى، ه دس

 .کشدُ است ػولکشد دس ٍاحذ سغح سا دٍ چٌذاى

یظ آب ٍ َّایی آب، ٍ داسا تَدى ضشا هحذٍدیتْای هٌاتغ آتی ٍ دستشسی تِ آتْای ضَس دسیا، تِ ػٌَاى یک هٌثغ عثیؼی ایي استاى، تا تَجِ تِ

ساصُ، اقذام  ػول هی کٌذ لزا هی تَاى تا ساّکاسّای جذیذ ٍ تا کوتشیي ّضیٌِ تشای احذاث گشم ٍ هشعَب اساسا تِ صَست گلخاًِ عثیؼی

 .کشد تِ تْشُ تشداسی اص آب دسیا ٍ تَلیذ هحصَل تا سٍش کطت هتشاکن

هی تَاى ضوي  اص آب دسیا ٍ تَلیذ قاتل تَجِ هحصَل دس آى هحصَالت سثضی ٍصیفی تا استفادُ اص ایي سٍ احذاث کاضت داستستی

 .اقتصادی سٍستائیاى اقذام کشد افضایص تَلیذ ٍ کاّص ّضیٌِ ساّثشدی جْت تْثَد صًذگی اجتواػی ٍ



ت یا سغح کشُ صهیي سا صهیٌْای غیش قاتل کط دسصذ اص ۳۴دسصذ اص آب هَجَد سٍی کشُ صهیي دس دسیاّاست.  ۷۹آهاس هٌتطشضذُ  تشاساس

تَاًذ تشای  صهیي ّای تایش هَجَد دس هٌاعق ساحلی ٍ صحشاّای ضَسُ صاس هحصَس دس خطکی هی دسصذ اص۵۱ًیوِ خطک پَضاًذُ کِ 

 .استفادُ اص آب ضیشیي کي هٌاسة تاضذ پشٍسش هحصَالت هختلف تحت ضشایظ آتیاسی تا آب ضَس ٍ یا تا

تخشیة جٌگلْا تشای پشٍسش هحصَالت  صل هی ضَد کِ هی تَاًذ تذٍىهیلیَى ّکتاس اساضی قاتل کطت جذیذ حا ۴۵تشتیة  تذیي

تَاًذ قذهی هَحش دس  استفادُ قشاسگیشد. گستشش استفادُ اص آب ضَس یا ّواى آب تیکشاى دسیا هی هتفاٍت جْت تغزیِ اًساى ٍ دام هَسد

 .ضواس سٍد جْت دستیاتی تِ هَفقیت دس اهَس کطاٍسصی هٌاعق ساحلی تِ

اکَسیستن هٌغقِ تاػج  تا استفادُ اص آب دسیا دس هٌاعق ساحلی هی تَاى ضوي احیای حیات ٍ تغییش سؼِ گیاّاى هختلفتا پشٍسش ٍ تَ

 .کاسخاًجات صٌؼت تَسیسن ٍ ایجاد اضتغال پایذاس ضذ تَسؼِ سًٍق اقتصادی دس صهیٌِ ّای کطاٍسصی، داهپشٍسی،

صیفی تا استفادُ اص آب دسیا دس استاى خثش داد ٍ  شح کطتْای داستستی سثضی ٍساصهاى جْاد کطاٍسصی ّشهضگاى تا اضاسُ تِ تَسؼِ ع سئیس

استفادُ اص آب ضیشیٌکي جْت  ٍ تْشُ تشداسی فطشدُ اص صهیي صساػی ٍ استفادُ اص تکٌیکْای جذیذ تِ ٍیژُ گفت: ایجاد کطتْای داستستی

 .اص عشیق افضایص ػولکشد دس ٍاحذ سغح تشای یک خاًَاس سٍستایی هی ضَد تْشُ تشداسی اص آب دسیا هٌجش تِ کسة دسآهذ کافی

ّضاس تي دس سال  ۴۹۳تَلیذ حذٍد یک هیلیَى ٍ  ّضاس ّکتاس تا ۱۵صالحی افضٍد: سغح صیش کطت کل هحصَالت صساػی ایي استاى،  ػلیٌقی

، تادهجاى، خیاس  ت سثضی ٍ صیفی اص جولِ گَجِ فشًگیّضاس تي هشتَط تِ هحصَال ۰۳۳یک هیلیَى ٍ  تَدُ کِ اص ایي هقذاس تَلیذ، ۱۷

ّضاس تي هشتَط تِ سایش هحصَالت صساػی اص جولِ گٌذم، جَ، رست ۵۱۱هیضاى  تِ تَلیذ هاتقی ٍ تَدُ …سثض، ٌّذدٍاًِ، پیاص، سیة صهیٌی ٍ

 .ای، کلضا، یًَجِ ٍ غیشُ است داًِ

ّضاس ّکتاس است کِ تا  ۵۴کطت  هحصَل گَجِ فشًگی تا سغح صیش داضت: اص هحصَالت ضاخص سثضی ٍصیفی دس استاى، ٍی اظْاس

افضایص  تي تَدُ کِ هی تَاى تا سٍضْای جذیذ گام هَحش دس۴۳داسای هتَسظ ػولکشد پاییي تَجِ تِ هحذٍدیتْای هٌاتغ آتی ٍ خاکی استاى،

 .تَلیذ تشداضت

آى، جضٍ اٍلَیتْای  تَلیذ قاتل هالحظِ هحصَل دس جْت، احذاث کاضت داستستی هحصَالت سثضی ٍصیفی ٍ صالحی گفت: تِ ّویي

ّکتاس اص اساضی صساػی استاى دس ّطت ضْشستاى هَسد تْشُ تشداسی جْت  ۳۳قشاس گشفت کِ ضوي آى  ۱۷-۷۳ساصهاى دس سال صساػی 



تْثَد ٍضؼیت  کاّص ّضیٌِ، ساّثشدی جْت تي ٍ ۱۳۳داستستی گَجِ فشًگی قشاس گشفتِ کِ تا تَلیذی تِ هیضاى ضص ّضاس ٍ  کطت

 .اقتصادی سٍستاییاى ضذُ است

سثضی ٍ صیفی گَجِ فشًگی، عی دٍ سال گزضتِ  تیاى داضت: تا تَجِ تِ ًتایج هخثت حاصل اص اجشای عشح کطت داستستی هحصَالت ٍی

گیشی تِ سَی استفادُ جْت  صیشصهیٌی ٍ افضایص هیضاى ضَسی آتْای هزکَس تِ دلیل تْشُ تشداسی تی سٍیِ، دس استاى ٍ کاّص هٌاتغ آتْای

 .هی سسذ اص آب دسیا اص عشیق ًصة آب ضیشیٌکي هٌغقی تِ ًظش

 ۵۳اٍلیي تاس دس سغح  عشح هزکَس تشای ۷۳ -۷۵ٍ تشٍیج کطت ّای داستستی تا آب دسیا دس سال صساػی  صالحی اداهِ داد: تِ هٌظَس تَسؼِ

 .ػثاس، تٌذسلٌگِ، سیشیک، جاسک ٍ قطن اجشا هی ضَدتٌذسخویش، تٌذس ّکتاس ٍ تِ صَست الگَیی دس ضص ضْشستاى اص جولِ

  

تحَلی اص ًظش هیضاى تَلیذ ٍ تْشُ تشداسی اص سایش  اظْاس داضت: تشاساس ًتایج تذست آهذُ، اجشای ایي عشح هی تَاًذ دس سغح استاى صالحی

ٍ تِ ّویي هیضاى تِ تَلیذ  کاّص یافتِدسصذ اص سغح صیشکطت گَجِ فشًگی فضای تاص  ۴۳ایجاد کٌذ تِ عَسیکِ  (هٌاتغ آتی )آب دسیا

 .استاى اضافِ خَاّذ ضذ

ًسثت تِ کطت سٌتی یکی اص اهتیاصات هْن  ساصهاى جْاد کطاٍسصی ّشهضگاى گفت: افضایص تَلیذ ّطت تشاتشی کطت داستستی سئیس

پسٌذی تاالئی  اص هشغَتیت ٍ تاصاس سٌتی است کِ تا تَجِ تِ ایٌکِ کیفیت هحصَل کطت داستستی اجشای کطت داستستی دس هقایسِ تا کطت

 .سٌتی داسای اسصش افضٍدُ تیطتشی است تشخَسداس است لزا اص لحاػ قیوت ٍ ػشضِ ٍ تقاضا ًسثت تِ کطت

ٍتشٍیج تْشُ تشداساى اص عشیق سساًِ ّا،  صالحی، افضٍد: تشًاهِ ّای هتؼذدی تشای گستشش ٍتشٍیج ایي عشح اص جولِ آهَصش هٌْذس

یا دس حال اًجام  کاسگاُ ٍ دٍسُ ّای کَتاُ هذت ٍآهَصش اًفشادی ٍگشٍّی تِ تْشُ تشداساى اًجام ٍ دسقالة تشگضاسی آهَصش کاسضٌاساى

 .ضذى است

ساصُ گلخاًِ ای، افضایص ػولکشد ًسثت تِ  تشاتشی ّضیٌِ احذاث ساصُ داستستی ًسثت تِ احذاث۵۳اص هضایای ایي عشح، کاّص  تِ گفتِ ٍی،

هحصَل ٍتاصاس  ّضاس تَتِ(، کیفیت تاالی ۵۰ّضاس تَتِ ( ًسثت تِ کطت سٌتی ) ۰۱۳ٍاحذ سغح ) اکن تَتِ دسسٍش سٌتی، افضایص تش

 .پسٌذی، است



آب دسیا تِ ػٌَاى هٌثغ جایگضیي آب ّای  ساصهاى جْاد کطاٍسصی ّشهضگاى، سَْلت دس تشداضت، ایجاد اضتغال، استفادُ اص سئیس

 آب، کاّص هصشف سوَم قاسچ کص ًسثت تِ کطت سٌتی تِ ًسثت یک تْچْاس ٍ کٌتشل صیشصهیٌی ٍ سغحی، صشفِ جَیی دس هصشف

 .تیواسیْا ٍآفات ًسثت تِ کطت سٌتی سا اص دیگش هضایای ایي عشح ػٌَاى کشد

 


