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استفاده از آبهای شور برای تولید پایدار گندم
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چکیده
افزايش توليد محصوالت كشاورزي و درآمد زارعين از اهداف مهم سياستگذاران بخش كشاورزي میباشد .اما محدوديت و بحران منابع آب اين بخشش را بشا
چالش هاي جدي مواجه نموده و بهتبع مديريت منابع آب بخش كشاورزي را به چارهجويی و استفاده از منشابع آب جشايیزين بشهويشهه آبهشاي ششور بشراي تشداو
فعاليتهاي كشاورزي واداشته است چرا كه با علم موجود تغيير شرايط اقليمی با هدف بهبود شرايط كمآبی تقريباً غيرممكن است؛ اما با تغيير نیرش مديريتی در
نحوه استفاده از منابع آبی موجود و با كاربرد منطقی آبشور بهعنوان يک منبع آب آبياري ضمن افزايش توليدات كشاورزي میتوان از رقابت موجود براي آب غير
شور كاست .در اين مقاله با استناد به شواهد تجربی و يافتههاي علمی داخلی و خارجی امكانپذيري كاربرد منابع آبشور در فعاليتهشاي كششاورزي موردبحش و
بررسی قرارگرفته است .نتايج حاكی است مصرف آبهاي شور زهكشها كه ازنظر معيارهاي كيفی جزء آبهاي غيرقابلمصرف در كشاورزي محسوب میششوند
میتوانند تأثير مثبت و تعيينكنندهاي در افزايش توليد و درآمد برخی محصوالت كشاورزي مانند گند پنبه گياهشان علوفشهاي و  ...داششته باششند ضشمن اينكشه
میتوانند زمينههاي صرفه جويی در مصرف منابع آب شيرين و توسعه سطح كشت را فراهم نمايند .براي مثال آبياري گند با آبشور زهكش ( 21دسیزيمنس بشر
متر) در استان گلستان عملكرد محصول را حدود  21درصد كاهش میدهد .همچنين تركيب آبشور زهكش با شوري  11دسیزيمنس بر متر با آب غيشر ششور (2
دسیزيمنس بر متر) به نسبت  01درصد اگرچه عملكرد گند را از  0111كيلوگر به حدود  0011كيلوگر در هكتار كاهش میدهد اما با صرفهجويی  01درصدي
منابع آب شيرين فرصت جديدي براي حفظ پايداري منابع آبی و يا توسعه سطح كشت و افزايش توليد ايجاد میشود .در پايان مقاله چالش هاي اصلی كاربرد منابع
آبشور بيان و پيشنهادهايی براي سياستگذاري و كاربرد پايدار اين منابع در بخش كشاورزي ارائهشده است.

واژههای کلیدی :آبشور آبياري گند

مقدمه21
افزايش توليد محصوالت كشاورزي و درآمد زارعين از اهداف
مهم سياستگذاران كشاورزي میباشد .امروزه ضرورت تأمين مواد
غذايی از يکسو و كمبود منابع آبی از سوي ديیر بخش كشاورزي را
با چالشهاي جدي مواجه نموده است .سه چالش اولويتدار جهانی
شامل تغيير اقليم كاهش منابع آبی و بيابانزايی آبستن حوادث
متعددي ازجمله خشکسالی فقر گرسنیی ناهنجاريهاي اجتماعی
 2استاد بخش تحقيقات فنی و مهندسی مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و
منابع طبيعی استان گلستان سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي گرگان
ايران (*نويسنده مسئول) akiani71@yahoo.com :
 1استاديار مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان گلستان
سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي گرگان ايران
تاريخ دريافت89/10/10 :
تاريخ پذيرش89/21/21 :

و وابستییهاي سياسی شده است .بخش كشاورزي بهعنوان
تأمينكننده غذاي جوامع بشري نقش كليدي در كاهش چالشهاي
اشاره شده دارد .اين بخش در كشورهاي فقير براي كاهش فقر و
گرسنیی بايد بهاندازه كافی غذا توليد كند و در كشورهاي پيشرفته
افزون بر توليد غذا بايد به غذاي باكيفيت نيز بينديشد و در همه
موارد به مسائل زيستمحيطی براي حفظ پايداري توليد توجه ويهه
نمايد.
آبوخاک مناسب مهمترين عوامل توليد در بخش كشاورزي
محسوب میشوند .در كشور ما كه آب بهاندازه زمينهاي زراعی
وجود ندارد براي افزايش توليد و بهرهوري آب استفاده از آبهاي
شور در كشاورزي يک نياز ضروري است .با علم موجود تغيير شرايط
اقليمی باهدف بهبود شرايط كمآبی تقريباً غيرممكن است؛ اما با تغيير
نیرش در نحوه استفاده از منابع آبی موجود میتوان تمهيداتی
انديشيد تا به استفاده كاراتر از اين منبع مهم حياتی منجر گردد.
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به لحاظ محدوديت شديد منابع آب غير شور و به دنبال آن
شور براي تداو فعاليتهاي كشاورزي گريزناپذير خواهد بود .در
ايران منابع زياد آبشور با سطوح مختلف شوري وجود دارد .حدود 0
درصد از منابع آب دنيا شيرين هستند و همين آبها در چرخه توليد
كشاورزي و شرب قرار دارند و بازچرخانی میشوند و براي بقيه منابع
آبی برنامههاي خيلی كمی براي توليد در بخش كشاورزي و شرب و
حتی صنعت وجود دارد .مصرف پايدار اين منابع براي مقاصد
كشاورزي نيازمند راهكارها و روشهاي مديريتی مبتنی بر
پهوهشهاي كاربردي است .با كاربرد منطقی آبشور بهعنوان يک
منبع آب آبياري ضمن افزايش توليدات كشاورزي میتوان از رقابت
موجود براي آب غير شور كاست (كيانی .)2080
بررسیها نشان داده است مقدار توليدات كشاورزي و درآمد ناشی
از آن بهطور قابلتوجهاي تحت تأثير تغييرات كمی و كيفی آب
آبياري قرار دارند .مصرف آبهاي شور زهكشها كه ازنظر معيارهاي
كيفی جزء آبهاي غيرقابلمصرف در كشاورزي محسوب می¬شوند
تأثير مثبت و تعيينكنندهاي در افزايش توليد دارد .بنابراين با كاربرد
اين نوع آبها میتوان از فشار به منابع آب باكيفيت كاست و با
جايیزينی بخشی از آب موردنياز گياه با آبشور فرصت جديدي
براي افزايش توليد و درآمد ايجاد نمود .براي حل بحران كمآبی
ممكن است راهكارهاي گوناگونی بسته به نیرشهاي مختلف
پيشنهاد گردد .در اين راستا استفاده از آبهاي شور (آبشور
زهكشها فاضالبهاي تصفيهشده صنعتی و خانیی و آب دريا)
بهعنوان يكی از گزينههاي راهبردي مؤثر میتواند در كاهش اثر
خسارتبار كمآبی نقش كليدي ايفا كند.
تعریف معیار کیفی آب مورداستفاده
در بين انواع گروهبنديهاي كيفی آب شاخصی كه بر مبناي
تركيبات مختلفی از هدايت الكتريكی آب و نسبت جذبی سديم
تعريف می شود در موضوعات كشاورزي بيشترين پذيرش را دارد؛ اما
اين نوع طبقهبندي خيلی كلی بوده و اغلب در پی يافتن اين پاسخ
هست كه چه نوع آبی ازنظر كيفيت مطلوب میباشد؟ ممكن است
براي مناطقی از دنيا كه در آنها كمآبی بهصورت يک مسئله جدي
مطرح نيست كاربرد داشته باشد .در كشور ما نبود و كمبود آب يک
مسئله جدي در بخش كشاورزي است بنابراين در تعريف
شاخصهاي كيفی آب نهتنها به خوب يا بد بودن آبها براي مصارف
كشاورزي بلكه مهمتر از آن بايد به نحوه و چیونیی استفاده از
آبهاي نامتعارف تأكيد داشت.
داليل متعددي وجود دارد كه نشان میدهد آبهاي با شوري
زياد نتوانستهاند زمينها را از كاربري زراعی خارج كنند .از آن جمله

كاهش كيفيت آبوخاک زراعی استفاده از منابع آب جايیزين آب
می توان به مقدار زيادي كلسيم در آب آبياري اقليم (درجه حرارت و
بارندگی و توزيع آن) واكنش متفاوت گياهان به شوري روش
آبياري نوع خاک و نوع امالح موجود در آب آبياري يا خاک اشاره
نمود (كيانی  .)2080اقليم نقش مؤثري در نوع طبقهبندي كيفی آب
دارد .ممكن است در منطقهاي كه داراي رژيم بارندگی مناسبی است
نسبت به منطقهاي كه مقدار بارندگی آن كم است گياه توانايی
تحمل شوري باالتري را داشته باشد .بهعبارتديیر ممكن است يک
نوع آب با درجه مشخص از شوري و ساير شرايط يكسان در يک
منطقه با بارندگی مناسب غير شور و در منطقه ديیر با بارندگی
نامناسب شور طبقهبندي شود .روش آبياري و مديريت آبياري و
زهكشی نيز نقش مؤثري در طبقهبندي كيفی آب دارد .براي مثال در
روش كرتی يا نواري شستشوي امالح به خارج از محيط ريشه بهتر
از روش جويچهاي كه موجب تجمع نمک در پشتهها میشود عمل
می كند .يا روش آبياري بارانی به دليل جذب امالح از راه برگها
حساسيت بيشتري نسبت به روش آبياري سطحی هنیا كاربرد
آبشور از خود نشان میدهد (كيانی .)2090
نوع خاک نيز يک شاخص مهم طبقهبندي كيفی آبها محسوب
میشود .استفاده از آبشور در خاکهاي سنیين نسبت به خاکهاي
سبک به دليل نبود زهكشی و تهويه مناسب توليد محصول را به
مخاطره میاندازد .با مصرف بلندمدت آبشور در اين خاکها كه
داراي  SARزياد میباشند لطمات جبرانناپذيري به گياه و
ساختمان خاک وارد میشود .درنتيجه در خاکهاي سنیين بايد معيار
طبقهبندي كيفی آب با دقت بيشتر از خاکهاي سبک انتخاب شود.
نوع يون نيز يكی از شاخصهاي مهم كيفی آب میباشد.
كاتيونهاي غالب در آب آبياري بهويهه در مناطق خشک و نيمه-
خشک شامل كلسيم سديم و پتاسيم میتواند به مصرف گياه برسد.
ولی يون سديم قابليت صدمه زدن به خاک و گياه را دارد .از آنيونها
نيز سولفات و نيترات به مصرف گياه میرسند .ولی كلر ممكن است
براي گياه ايجاد مسموميت نمايد؛ بنابراين مالحظه میگردد كه
استفاده از معيارهايی چون  SARو  ECبراي طبقهبندي كيفی آب
ممكن است معيارهاي مناسبی نباشد و در كشور نياز است تا
طبقهبندي كيفی آب بر اساس شاخصهاي اشارهشده موردبررسی و
بازنیري قرار گيرد.
پیامدهای کاربرد آبشور
بهطور طبيعی استفاده از آبهاي شور براي توليدات كشاورزي
آثار و پيامدهايی دارد .اولين گا در حفظ پايداري كشاورزي شناخت
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چیونیی آثار كاربرد اين نوع آبها در چرخه توليد است .بر پايه آن
شناخت است كه میتوان با اعمال راهكارهاي مديريتی موجب
تعديل آثار زيانبار ناشی از كاربرد آبهاي شور در همه پديدههاي
مرتبط با توليد پايدار شد؛ زيرا اين اثرات میتوانند پيامدهاي گسترده-
اي براي نسلهاي كنونی و آينده داشته و درنتيجه پايداري
كشاورزي فارياب را در همه زمينهها تحتالشعاع قرار دهند.
بهطوركلی اثرات شوري روي سه عامل خاک گياه و
محيطزيست قابلبررسی است .شاخصهايی نظير هدايت
هيدروليكی نفوذپذيري و تور و پراكندگی رس در خاکها تحت
تأثير مسائل شوري آبوخاک قرار میگيرند .دو عامل افزايش غلظت
كل امالح در خاک و كاهش نسبت جذبی سديم باع میشود تا
سرعت نفوذپذيري آب در خاک و هدايت هيدروليكی خاک افزايش
يابد .در خاکهاي سديمی آبشويی حتی با آب غير شور اثر مثبت در
جهت تعديل اثر زيانبار سديمی بودن خاک ندارد .ولی اضافه كردن
گچ به اين نوع خاکها همراه با شستشوي آنها باع افزايش نفوذ
آب در خاک میگردد .سديم زياد باع پخشيده شدن ذرات خاک
شده و نفوذ آب به داخل خاک را كاهش میدهد .سديم زياد در خاک
افزون بر كاهش نفوذپذيري با اشباع موقت سطح خاک مكان
مناسب براي گسترش آفات بيماريها و علفهاي هرز فرسايش
خاک كاهش اكسيهن و كاهش مواد غذايی قابلدسترس میشود.
اثرات اسمزي سميت يون و نبود تعادل تغذيهاي سه عامل
اثرگذار شوري روي گياه است (همايی  .)2092اثرات اسمزي
سميت يونهايی مانند كلر سديم و بُر و به هم خوردن تعادل
تغذيه اي در درون خاک در جذب آب و مواد غذايی توسط گياه
اختالل ايجاد نموده كه درنهايت منجر به كاهش رشد گياه میشود.
اثرات شوري بر روي رشد و نمو گياه در شرايط مختلف يكسان
نبوده بلكه تحت تأثير عواملی مانند نوع خاک زهكشی تعداد و
زمان آبياري روش آبياري نوع مرحله رشد و گونه و نوع گياه و
اقليم متفاوت خواهد بود .استفاده طوالنیمدت از آبشور
درصورتیكه مسائل مديريتی در نظر گرفته نشود منجر به كاهش
حاصلخيزي خاک تخريب اكوسيستمها و به مخاطره افتادن سالمت
عمومی به دليل آلودگی آب و ماندايی شدن میگردد.
تجربیات کاربرد آبشور
در سالهاي اخير از آبشور بهعنوان آبياري تكميلی در مناطقی
كه با كمبود آب مواجه هستند بهطور گسترده استفاده میشود
) .(Feng et al., 2019هماكنون چه در مجامع كشاورزان و چه در
منابع علمی و تحقيقاتی تجارب بسيار زيادي از كاربرد آبشور در

كشاورزي وجود دارد .تجربيات بشري در مواجه با مسائل شوري
منابع آبوخاک دستاوردهايی ارزشمند را ايجاد كرده است .اقداماتی
مانند زهكشی سطحی و زيرزمينی اراضی اختالط منابع آب شيرين
و شور كاربرد متناوب آبشور -شيرين روشهاي آبياري و
بسترسازي كاشت براي كاهش تجمعی نمک در نيمرخ خاک
استفاده از گياهان باتحمل مختلف در تناوب هم آگاهی بخشی به
زارعين در رابطه با پيامدهاي اقتصادي زيستمحيطی شوري ترويج
يافتههاي نوين علمی بهويهه ارقا متحمل و سازگار با شوري
پرداخت يارانه به زارعين براي جلب مشاركت آنها در طرحهاي
عمرانی زيربنايی نمونههايی عملی از اين راهكارها بشمار میروند.
محققان مختلفی استفاده از آبشور را براي توليد گياهان نيمه مقاو
و مقاو به شوري توصيه كردند ( Kang et al., 2010; Xue and
 .)Ren, 2017گزارششده است كه درصورتیكه زهكش زيرسطحی
وجود نداشته باشد عملكرد ذرت با استفاده از آبشور ( 9دسیزيمنس
بر متر) معادل  01درصد پتانسيل به دست آمد .زمانی كه عمق
زهكش زيرزمينی در  211سانتیمتر نصب شود با همان آبشور
عملكرد ذرت به  91درصد پتانسيل افزايش يافت ( Feng et al.,
 .)2019آبشور در مناطق مختلف آمريكا شامل جنوب غربی
آركانزاس در كلرادو رودخانه نمک در آريزونا رودخانه ريوگراند و
پكوس در نيومكزيكو و تیزاسغربی به مدت طوالنی ( 211سال)
براي آبياري گياهانی نظير پنبه سورگو فلفل و يونجه بهطور
موفقيتآميزي استفاده شد ( Rhoades et al., 1992; Erickson et
 .)al., 1980در تونس از آبشور براي آبياري درختان خرما سورگو
يونجه و علف چاودار استفاده میكنند .پيشينه كاربرد آبشور در
هندوستان بسيار طوالنی بوده و براي توليد گياهانی چون پنبه گند
خردل و ارزن استفادهشده است .رشد سريع جمعيت در مصر كشوري
با اقليم خشک باع شده است تا برنامهريزان و سياستگذاران آن
كشور براي توليد غذاي بيشتر همه منابع آبی (زهكشها آب
زيرزمينی شور و فاضالب تصفيهشده) را براي توسعه اراضی فارياب
مورداستفاده قرار دهند .گزارشهاي نيز از كشورهاي استقالليافته از
شوروي سابق فلسطين اشغالی اتيوپی پاكستان سومالی و برخی
كشورهاي حاشيه جنوبی خليجفارس ارائهشده است (Rhoades et
) .al., 1992; Erickson et al., 1980استفاده از آبشور در مناطق
كم آب شمال غربی چين براي آبياري گوجهفرنیی متداول است.
محققان براي توليد پايدار گوجهفرنیی در اين منطقه از مرحله جوانه-
زنی تا گلدهی را از آب غير شور و از مرحله گلدهی تا رسيدن از آب
با شوري  0/0دسیزيمنس بر متر را پيشنهاد كردند ( Li, et. al.,
.)2019
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موارد گوناگونی از كاربرد آبشور در نقاط مختلف كشور در
مجامع كشاورزان ازجمله گلستان فارس اصفهان و يزد وجود دارد
كه حكايت از كاربرد نسبتاً موفقيتآميز اين نوع آبها براي توليدات
كشاورزي دارد .ضمن اينكه پهوهشهاي گوناگونی در خصوص
استفاده موفقيتآميز آبهاي شور روي گياهان مختلف انجا شده
است (كيانی و مساوات  .) 2080تجربيات زيادي از نقاط مختلف
كشور وجود دارد كه كشاورزان در اراضی خويش از آبهاي شور
براي توليد محصوالت استفاده میكنند .ازآنجايیكه اين نوع آبها در
شرايط فيزيكی خاک عملكرد محصوالت زراعی و محيطزيست
(تخريب اكوسيستمها و به مخاطره افتادن سالمت عمومی به دليل
آلودگی آب و ماندابیشدن) اثرات نامطلوبی بهجاي میگذارند
چارهجويیهاي الز براي كاهش آثار زيانبار آن اجتنابناپذير است.
همانطور كه توضيح داده شد استفاده از آبشور در بلندمدت
پيامدهايی ازجمله انباشت تدريجی نمک در نيمرخ خاک دارد .با توجه
به مطالب عنوانشده در استفاده از آبشور بايد موارد ذيل را مدنظر
داشت -2 :استفاده از اين آبها اجتنابناپذير است بهعبارتديیر اگر
آب باكيفيت مناسب به ميزان كافی وجود داشت نيازي به كاربرد اين
نوع آبها نيست  - 1كشاورزان در نقاط مختلف كشور به دليل كمبود
منابع آبی در حال استفاده از اين نوع آبها هستند  -0شيوههاي
شناختهشدهاي براي تعديل شرايط تجمع امالح در نيمرخ خاک وجود
دارد بهطوريكه پايداري خاک حفظ گردد مثالً آبشويی نيمرخ
خاک استفاده از روش تناوبی از آبشور-غير شور (Bradford and
) Letey, 1993تغيير و اصالح بستر كشت براي جلوگيري از انباشت
نمک و  - 0...پايش نيمرخ خاک در ابتداي هر فصل كشت در هنیا
استفاده بلندمدت از منابع آبشور كمک قابلتوجهی براي
تصميمهاي مديريتی بعدي است.
تغييرات عملكرد گياه تحت شوريهاي مختلف در مناطق
مختلف تابع عواملی مثل اقليم خصوصاً تغييرات زمانی و مكانی
بارندگی نوع و شيوه آبياري و زهكشی نوع بافت خاک گياه و نوع
امالح است .بنابراين نمیتوان براي گياهی خاص آستانهاي معين
براي همه نقاط تعيين نمود .با توجه به آثار و پيامدهاي منفی كاربرد
آبشور كه حجم عظيمی از آبهاي موجود جهان را تشكيل میدهد
اين سؤال مطرح میشود كه آيا میتوان از آبهاي شور كه براي
آبياري نامناسب تشخيص دادهشدهاند در كشاورزي استفاده مفيد برد؟
ازآنجاكه كاربرد آب هاي فوق براي اهداف كشاورزي اثرات منفی بر
خاک و گياه دارند چاره جويی مديريتی براي حفظ پايداري كشاورزي
ضروري است .بديهی است در عالم واقعيت هيچ نوع آبی بدون امالح

نيست و هيچ گياهی هم بدون جذب امالح قادر به ادامه زندگی
نيست .درنتيجه گياهان در دامنهاي از تغييرات امالح در آبوخاک
رشد میكنند؛ بنابراين مراحل كاربردي كردن آبهاي شور در
كشاورزي عبارت است از :شناخت واكنش گياهان به آبوخاک شور
بازتعريف شاخصهاي شوري بهتناسب هر منطقه بررسی تجربيات
گذشته در استفاده طوالنیمدت از آبشور و درنهايت ارائه
راهكارهاي عملی و مديريتی كاربرد آبشور بهطوريكه ضمن توليد
اقتصادي پايداري نيز حفظ گردد.
شواهد تجربی سودمندی استفاده از آبشور
به استناد نتايج كاربردي گزينههاي مختلفی براي استفاده از
منابع آبشور در كشاورزي وجود دارد بهطوريكه با افزايش مساحت
قابلكشت توليد و درآمد افزايش يابد .براي مثال نتايج بررسی
كاربرد آبشور زهكش در زراعت گند در استان گلستان نشان داده
است شوري تا  9/0دسیزيمنس بر متر روي عملكرد تأثير معنیداري
نداشت و آبياري با آبشور (21دسیزيمنس بر متر) تنها در حدود 21
درصد عملكرد گند را كاهش داد (كيانی  .)2090با استفاده از اين
اطالعات و تركيب آبشور ( 11دسیزيمنس بر متر) و غير شور و
ايجاد شوريهاي دلخواه با درصدهاي مختلف سودمندي كاربرد
آبشور بهعنوان نمونه در جدول  2ارائهشده است .براي مثال اگر
آبشور زهكش با شوري  11دسیزيمنس بر متر با آب غير شور
(يک دسیزيمنس بر متر) به نسبت  01درصد از هركدا تركيب
شود شوري نهايی آب برابر  21/0دسیزيمنس بر متر میشود .در
اين شرايط اگرچه عملكرد گند بهجاي  0111كيلوگر در حدود
 0011كيلوگر در هكتار به دست میآيد ولی با صرفهجويی 01
درصدي منابع آب شيرين فرصت جديدي براي حفظ پايداري منابع
آبی و يا افزايش توليد ايجاد میشود .بهعبارتديیر با حجم آب
صرفهجويی شده میتوان بهجاي يک هكتار دو هكتار را زير كشت
برد و در مجموع  0111كيلوگر گند برداشت نمود .درصورتیكه به
داليل كمآبی توسعه كشت مدنظر نباشد آب صرفهجويی در
بلندمدت به پايداري منابع آب باكيفيت كه در شرايط كنونی در
اولويت است كمک میكند .ولی هرگاه به داليلی كشاورزان تمايل
به افزايش درآمد در كوتاهمدت داشته باشند كه در واقعيت اينگونه
است امكان افزايش توليد و درآمد بدون برداشت بيشتر از منابع آب
باكيفيت نيز وجود دارد.
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جدول  -1مزیت نسبتهای مختلف ترکیب آب کانال (یک دسیزیمنس بر متر) و آب زهکش ( 22دسیزيمنس بر متر)
درصد استفاده از آب
زهكش

كانال

شوري آب
مخلوط

1
11
0
01
01
01

211
91
01
01
01
01

2
0/9
0/0
9/0
21/0
21/0

(کیانی و صالحی)1931 ،
درصد افزايش
درصد
زمين تحت
ذخيرهشده
آبياري
آب كانال
1
1
0
11
20
01
00
01
211
01
201
01

شواهد تجربی منافع اقتصادی استفاده از آبشور
مثال پيشين نشان داده است امكان كاربرد آبشور براي توليد
وجود دارد و فرصتی براي صرفهجويی آب توليد بيشتر و رشد بهره-
وري ايجاد میكند .بهعنوان يک مصداق استفاده از آبشور (حدود 21
دسیزيمنس بر متر) بر روي گند در مناطق شمالی استان گلستان
ضمن صرفهجويی در منابع آبهاي غير شور و كاهش نهچندان
چشمیير عملكرد (حدود  21درصد) جايیزين مناسبی براي آبهاي
غير شور خواهد بود .در اين بخش به استناد پهوهش كاربردي
اشارهشده به بررسی اقتصادي استفاده از آبشور براي توليد گند
پرداخته میشود .در اين بررسی از دادههاي درآمد ناخالص بر اساس
قيمت گند در سالهاي  2080و  2080و هزينههاي توليد شامل
آمادهسازي زمين كاشت داشت برداشت و زمين بر اساس اطالعات
آمارنامه سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان استفاده شد .براي
هزينه كل زمين مربوط به آبشور ازآنجايیكه آبشور هماكنون
ارزش ريالی ندارد ولی فرض شده است كه هزينه تأمين و بهرهبرداري
آن  10درصد آب شيرين باشد .نتايج مربوط به درآمد خالص هر تيمار
در جدول  1خالصهشده است .نتايج ارائهشده در جدول  1نشان می-
دهد درآمد خالص در هكتار گند هنیا استفاده از آبشور حدود
 111هزار تومان در هكتار معادل  0درصد نسبت به درآمد خالص
تيمار آب غير شور كاهش داشته است .مقايسه اين دو تيمار هم به
لحاظ توليد و هم به لحاظ درآمد حاصل از آن به نفع استفاده از
آبشور است .به دليل اينكه در مقابل اين كاهش اندک درآمد حدود
 2901مترمكعب آب شيرين در هكتار ذخيره و فرصت جديدي براي
توليد بيشتر يا حفظ منابع آبی به وجود میآيد .به عبارت سادهتر در
اين شرايط (وجود بارش بيش از  111ميلیمتر در فصل رشد) صرفه-
جويی آب شيرين در اثر آبياري نكردن مزارع گند هم موجب تقويت
سفره هاي آب زيرزمينی شده و هم فرصت جديدي براي كشتهاي

ضريب افزايش
عملكرد
1
2/10
2/20
2/00
1/11
1/01

عملكرد ()kg
مساحت
يک هكتار
جديد
0111
0111
0111
0111
0111
0011
0911
0000
0011
0111
0011
9011

گياهان تابستانه كه اغلب با كمبود آب مواجه میشوند ايجاد میكند.
در سالهاي خشکتر كه سهم باران از مجموع آب كاربردي كاهش
میيابد استفاده از آبشور مطابق اين تحقيق كاهش درآمد خالص
ناشی از آبياري نكردن را تا حد قابل قبولی جبران میكند .مقايسه
بهرهوري اقتصادي آب بين دو تيمار غير شور و شور حكايت از اين
مطلب دارد كه درآمد حاصل از هر مترمكعب آبشور تفاوت
قابلتوجهی با تيمار غير شور ندارد .نتايج كمّی نشان داده است به
ازاي هر مترمكعب آبشور در حدود  901تومان و هر مترمكعب آب
غير شور در حدود  801تومان درآمد دريافت شد؛ بنابراين ازنظر اين
شاخص تيمار آبشور بهعنوان تيمار منتخب قابل توصيه است (كيانی
.)2080
ديیر نتايج پهوهش يادشده بيانیر آن است كه مصرف آبهاي
شور زهكش اراضی اين منطقه میتواند آثار اقتصادي قابلتوجهی بر
عملكرد گند درآمد گند كاران و شاخصهاي بهرهوري آب آبياري
داشته باشد ضمن اينكه زمينه صرفهجويی در منابع آب غير شور را
نيز فراهم خواهد كرد .نتايج اين بررسی تجربی نشان داد با ثابت بودن
ديیر شرايط كاهش يک واحدي شوري آب آبياري موجب افزايش
عملكرد گند به مقدار  00/0كيلوگر در هكتار خواهد شد؛ بنابراين با
تركيب آبهاي شور زهكش اراضی و آبهاي شيرين و بهتبع تعديل
شوري افزايش قابلتوجه عملكرد گند درآمد گند كاران و
صرفه جويی منابع آب شيرين ميسر خواهد شد .در منطقه موردبررسی
بيشينه شوري آب زهكش اراضی  20/0دسیزيمنس بر متر بوده است
كه ضمن تركيب آن با آبهاي شيرين میتوان درجه شوري آب
زهكشها را تعديل و آنها را دوباره وارد فرايند آبياري زراعت گند
نمود .بر پايه نتايج اين بررسی چنانچه بتوان شوري آب آبياري را از
 20/0دسیزيمنس بر متر تا  21/0دسیزيمنس بر متر كاهش داد
عملكرد گند  110كيلوگر در هكتار افزايش خواهد يافت كه موجب
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رشد بهرهوري فيزيكی و ارزشی اين نوع آبها خواهد شد (آبيار و
كيانی .)2090
اثرات اقتصادي يا ارزش توليد نهايی شوري آب نيز منفی و برابر
 -00181ريال در هكتار است .بهعبارتیديیر با افزايش يا كاهش
شوري آب آبياري به ميزان يک دسیزيمنس بر متر تحت شرايط
ثابت و به قيمتهاي سال  2090درآمد گند در هر هكتار به ميزان
 00181ريال كاهش و يا افزايش خواهد يافت .بنابراين میتوان
استنباط نمود كه تركيب آبهاي شور زهكشها با آبهاي شيرين و
تعديل شوري آب آبياري از  20/0تا  21/0دسیزيمنس بر متر درآمد

تيمار
غير شور
شور
غير شور
شور
غير شور
شور

گند كاران را بر مبناي قيمتهاي ثابت سال  2090به ميزان 090001
ريال در هكتار افزايش خواهد داد .بديهی است اين افزايش درآمد بر
پايه قيمتهاي جاري (اسمی) بسيار زياد و چشمیير خواهد بود .بنابر-
اين با توجه به يافتههاي تجربی و نيز انباشت منابع قابلتوجه آب
زهكش اراضی در مناطق مختلف استان گلستان بهويهه نواحی شمالی
آن امكان بهرهمندي مطلوب و بهينه از اين نوع آبهاي نامتعارف در
زراعت محصوالت مختلف مانند گند و افزايش توليد و درآمد آنها
وجود دارد (آبيار و كيانی .)2090

جدول  -2برآورد درآمد خالص گندم در تیمارهای مختلف متوسط دو سال  39و 39
درآمد خالص
هزينه كل
درآمد ناخالص
درصد كاهش نسبت
قيمت دانه
عملكرد
غير شور
()Rial/kg
()Rial/kg
)(kg/ha
سال 2080-80
00192890
10020120
08080111
21011
0091
0
01890011
12011111
01090011
21011
0819
سال 2080-80
00021090
18200020
01009111
20111
0910
0
02011111
10001111
00091111
20111
0101
متوسط دو سال
09100900
10908020
00190001
21901
0200
0
00001811
11091111
08101811
21901
0080

تهدیدها و فرصتهای پیش رو در استفاده از آبشور
با توجه به تجربيات موفق در بهكارگيري آبشور بهعنوان يک
منبع آب آبياري پرسش بعدي اين است كه آيا در كشور فرصتهايی
براي استفاده از اين نوع منابع وجود دارد؟
بهطور طبيعی شوري آب اغلب محصوالت تابستانی را تحت
تأثير قرار میدهد درحالیكه گياهان زمستانی بسته به ميزان بارندگی
و سطح شوري اوليه خاک در فصل پاييز واكنش مناسبتري نسبت
به شوري آب آبياري دارند .شرايط فوق در بسياري از مناطق ايران
حاكم است .مراحل اوليه رشد (حساس به شوري) گياهانی نظير
گند جو كلزا و سبزيجات عموماً مطابق با ريزشهاي جوي بوده و
نياز آبی آنها با باران مرتفع میگردد .آبياري تكميلی در مراحلی از
رشد صورت میگيرد كه گياهان فوق به شوري مقاو تر میشوند؛
بنابراين برخی از فرصتهاي مهم كاربرد منابع آبشور بهعنوان يک
منبع آب آبياري در كشور را میتوان به شرح زير بيان نمود:
وجود منابع آبهاي شور مانند پسابهاي كشاورزي و صنعتی
آبهاي زيرزمينی عميق شور درياها .در تما دنيا برنامهريزي براي

آب در مصارف مختلف اغلب در مورد بازچرخانی حدود سه درصد از
كل منابع آبی است و  80درصد از منابع آبی (آبهاي شور
اقيانوسها و درياها) در برنامهريزيها كمرنگ هستند.
بارشهاي پاييزه و زمستانه بخش قابلتوجهی از نياز آبی گياهان
زمستانه را تأمين میكنند .بهطوركلی گياهان در اوايل رشد به شوري
حساس يت بيشتري دارند بنابراين نياز آبی گياهان زمستانه كه در
اوايل رشد (حساس به شور) با باران تأمين میشود فرصتی به وجود
میآيد تا در مراحل بعدي رشد كه به شوري متحملتر شدهاند از
منابع آبهاي شور استفاده نمود.
بهرهبرداري از درختان با استفاده از منابع آب غيرمتعارف
امكان توليد و افزايش علوفه در اراضی شور
امكان توسعه گياهان شور دوست در كشور (ساليكورنيا كوشيا)...
وجود انرژيهاي پاک و ارزان (تابش باد امواج دريا انرژيهاي
آزادشده نيروگاهها و پااليشیاهها) و قرارگيري اراضی شور در نواحی
با ساعتهاي آفتابی فراوان و استفاده از انرژيهاي ارزان در احداث
گلخانههاي دريايی و توليد محصوالت گلخانهاي (دارويی زينتی و .)...

استفاده از آبهای شور برای تولید پایدار گندم97 ...

چالشهای اصلی و گامهای عملیاتی
در يک جمعبندي و به استناد پهوهشهاي كاربردي و محافل زارعين
( در سطح جهانی و ملی) هم ضرورت استفاده از آبهاي شور
(نامتعارف) مورد تأكيد است و هم نتايج اميدبخشی از كاربرد آنها
تجربهشده است .همانطور كه در بخش پيشين توضيح داده شد
فرصتهايی نيز در كشور براي كاربرد پايدار اين نوع آبها وجود
دارد؛ اما سؤال و چالش اصلی در كاربرد فراگير منابع آبهاي شور
اين است كه براي اجرايی كردن اين مهم چه بايد كرد؟ چرا اين ايده
نيز همانند بسياري از يافتههاي پهوهشی در عرصه كشاورزي
بهصورت هدفمند اجرايی نمیشود؟ ازاينرو در خصوص كاربرد
مديريتشده آبهاي شور بهصورت فراگير و هدفمند چهار مسئله
اصلی به شرح زير بايد موردتوجه قرار گيرد كه نيازمند اقدامات بعدي
متوليان امور (بخشی پهوهشی و بخش عمدهاي هم اجرايی) میباشد:
 )2چه نوع آبی شور است؟ بازتعريف آبهاي شور در كل كشور
بهصورت جداگانه در هر منطقه و گذار از تعاريف محافظهكارانه فعلی
مورد تأكيد و از ضروريات استفاده از آبهاي شور است .اگرچه اين
موردنياز ضروري است ولی مانع جدي در بهكارگيري آبهاي شور

در عرصه كشاورزي نيست؛ زيرا با تلفيق اطالعات موجود و تدبير
كارشناسی میتوان تصميمگيري نمود .شواهد تجربی براي گند در
مناطق مشابه استان گلستان در جدول  0ارائهشده است.
 )1چه حجمی از آب شور در كل كشور به صشورت واقعشی و در كشدا
مناطق وجود دارد؟
 )0چیونه و در كدا مناطق آبهاي شور قابل استحصال است؟
 )0چیونه و براي چه گياهانی بسته به دامنه شوري آب ها بهصشورت
پايدار مصرف شوند؟ (تشدوين الیشوي كششت مخصشوص اسشتفاده از
آبهاي شور).
بررسیها نشان میدهد تعاريف گوناگونی در دنيا براي آبهاي شور
وجود دارد .اين طبقهبنديها براي كشور غيركاربردي و نياز به
بازتعريف بومی دارند .يكی از چالشهاي كاربرد آبشور در كشور اين
است كه واقعاً مشخص نيست چه نوع آبی براي چه نوع گياهی و در
كدا مناطق قابلاستفاده است .اينكه آستانه تحمل به شوري گياهی
را از منابع استخراج كرده و بدون شواهد تجربی و عينی نسخهپيچی
میشود نيز چالش ديیر مديريت آبشور در كشور است.

جدول  -9حد شوری آب (دسیزیمنس بر متر) برای آبیاری گندم در مراحل مختلف رشد و اقلیمهای مختلف
بافت خاک
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 در كشور فرصتهاي متعددي براي استفاده از منابع آبهايشور وجود دارد .تجربيات نيز نشان داده است كه كاربرد
طوالنیمدت اين نوع آبها هم ازنظر فنی و هم ازنظر
اقتصادي امكانپذير است و يكی از راهبردهاي مؤثر براي
توليد پايدار در كشور محسوب میشود.
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براي استفاده از منابع آبشور و فراگير كردن دانش فنی آن در
عرصههاي كشاورزي اجراي طرحهاي توسعهاي كه در معرض
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Use of Saline Water for Sustainable Production of Wheat
A.R. Kiani2 and N. Abyar1
Abstract
Increasing the production of agricultural products and income of farmers is one of the important goals of agricultural
sector policy makers. But the limitations of water resources in this sector are facing serious challenges and, as a result
of water resource management, has led the agricultural sector to cope with the use of alternative sources of water,
especially saline waters, for the continuation of agricultural activities, because with existing knowledge, climatic
conditions change are almost impossible to improve hydrological conditions. But by changing the managerial attitude
on how to use the available water resources and using the rational use of salt water as an irrigation water source, while
increasing agricultural production, the competitiveness of non-water can be reduced. In this paper, based on empirical
evidence and internal and external scientific findings, the feasibility of using saline water resources in agricultural
activities is discussed. The results indicate that water consumption of drainage water, considered qualitatively as nonconsumable water in agriculture, can have a positive and determining effect on increasing the production and income of
some agricultural products such as wheat, cotton, and forage plants, while they can provide conservation areas for fresh
water resources and cultivation area development. For example, irrigation of wheat with drainage water (12 dS/m) in
Golestan province (Iran) reduced wheat yield by only about 10%. Also, the composition of drainage water with a
salinity of 20 dS/m with non-saline water (1 dS/m) is 50%, although the yield is reduced from 4000 kg to about 3600 kg
ha-1, but by saving 50 percent of freshwater resources, a new opportunity will be created for sustainability of water
resources, or to expand cultivation and increase production. Main challenges are also expressed in applying saline water
resources, and suggestions for policy and proper application of these resources in the agricultural sector are presented.
Key words: Saline water, Irrigation, Wheat
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