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  در بخش کشاورزي مصرف بهینه آبراهکارها وروش هاي کاربردي براي 

  

مرضیه بردبار 
1

میثم سلوکی، 
2

بیتا بردبار،  
3

   

  

  :چکیده

یکی از بحرانهاي مهمی که بشر را تهدید می کند مسئله بحـران کمبـود آب اسـت کـه سـهم بـاالي مصـرف آب در بخـش         

ایران در یکی از خشکترین مناطق جهان قرار گرفته اسـت و  . ی باشد کشاورزي یکی از بزرگترین چالشهاي بحران کم آبی م

اینکه دوران استحصال آبهاي ارزان  ، همچنین با توجه بهکمبود آب در آن مهم ترین تنگناي توسعه کشاورزي به شمار می آید

اي آب بخصوص در بخـش  قیمت به پایان رسیده و پتانسیل آبی کشور دیگر نمی تواند پاسخگوي نیازهاي رو به رشد تقاض

، رشـد روز   محدودیت منـابع آب ، همچنین  کشاورزي باشد ناچار و مکلف به بهینه سازي مصرف آب کشاورزي می باشیم

در ایـن مقالـه بـا    .می طلبد توجه زیادي به بخش آب کشاورزي را  ، افزون جمعیت و مصرف باالي آب در بخش کشاورزي

  .ها در راستاي مدیریت صحیح آب می پردازیم مطالعات مروري به بررسی برخی راه حل

  

  کشاورزي، آبمدیریت منابع آب،  :کلید واژه 

  

  :مقدمه

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور که در ناحیه خشک و نیمه خشک اقلیمی قراردارد و اینکه پتانسیل آبی کشور دیگر نمی 

ي باشد ناچار و مکلف به بهینه سازي مصرف آب تواند پاسخگوي نیازهاي رو به رشد تقاضاي آب در بخش کشاورز

  . کشاورزي میباشیم

براساس آمارهاي موجـود وسـعت اراضـی تحـت     . در ایران زراعتهاي آبی رکن اساسی کشاورزي کشور را تشکیل می دهند 

راضی آبی قرار میلیون هکتار می باشد که این رقم کشور را در ردیف پنجم کشورهاي جهان از نظر وسعت ا 8/7آبیاري ایران 

% 27مشـاغل و  % 23عالوه بر این . محصوالت غذایی تولید شده در ایران از اراضی آبی بدست می آید % 98تقریبا . می دهد 

در بسیاري از نقاط کشور تقریبا تمام آب مورد نیاز زراعتها بـا آبیـاري   . تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزي است 

                                               
  yahoo.com@١٥١٣٦٥_Email:m.bordbarکارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  ١-

عضو باشگاه پژوهشگران جوانکارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و  - 2
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سبب شده است که منابع آبی کشور و بخصوص آبهاي زیرزمینی به سرعت تخلیـه و بـه مرحلـه     تامین می شود و همین امر

بحرانی رسیده باشند و چون دیگر به دلیل محدودیت منابع ، تامین آب بیشتر براي کشاورزي معموال مشکل یـا امکـان پـذیر    

ري حداکثر استفاده از منابع آب موجود برده شود نمی باشد ، مناسب ترین راه آن است که با فناوري هاي مناسب در زمینه آبیا

  .و این امر میسر نخواهد شد مگر با اجراي شیوه هاي کارآمد و مؤثر در سطح مزارع

وري آب، آبیاري در شب، کاهش تلفات آب از طریق  بهرهافزایش  جمله موارد مهم پیشگیري از اتالف منابع آب عبارتند از از

هاي گیاهی مقاوم به خشکی و شوري در فضاي سبز شهرها، افزایش راندمان آبیاري، گونهخابکاهش ضایعات کشاورزي، انت

صرف پسماند کشاورزي ن،مگیاهاها، کمپوست، پامیس و پرلیت در محیط ریشه استفاده از مواد جاذب رطوبت مانند هیدروژل

اراي پوشش، محافظت از منابع آب در مقابل هاي د کاهش تبخیر و تعرق به وسیله کشت محصوالت در محیطدر تغذیه دام،

سـازي  تصفیه شده، استفاده بهینه از آب مصرفی در صنایع از طریق گردش مجدد آب، بهینـه هاي ها، استفاده از پساب آالینده

  .راههاي مقابله با اتالف آب است از مصارف خانگی

مدیریت ریسک

مقابله ییرات شدید آب و هوایی دارند، به عنوان شیوه اساسیدر کشورهایی که تغ (Risk management)مدیریت ریسک

هایی را استفاده کنند کـه نوسـان    روشها و برنامهسازد تا این شیوه مدیریتی مردم را ملزم می .با خشکسالی پذیرفته شده است

توان  میمان مصرف آبو افزایش راند در رابطه با روشهاي کاهش اثرات خشکسالی .شدید آب و هوایی را قابل تحمل سازد

را بهبـود بخشـد یـا کیفیـت نـامطلوب آب را      ریزي که ذخائر کمی آب شیرین به این نکته اشاره کرد که هر فناوري و برنامه

   .شود آید که به برخی از مهمترین آنها اشاره می میمطلوب سازد، مبارزه با خشکسالی به شمار

  

آب  وري افزایش بهره

موضوعات مهم توسعه اقتصادي کشور است و مصرف بهینه آب خود ولید محصوالت کشاورزي یکی ازوري از آب در ت بهره

از وري اقتصادي آب هاي با حداکثر بهره شود، بنابراین تخصیص آب به کشت را نیز شامل میجویی در مصرف به خود صرفه

آبریز برخوار و میمه نشـان داد کـه کشـت    ه حوزهنتایج تحقیقات انجام گرفته در محدود .هاي باالیی برخوردار است اولویت

ایـن   .باالیی برخوردار اسـت   گندم، آفتابگردان و چغندر قند از اولویتذرت از نظر کارایی مصرف آب و اقتصادي نسبت به

آب مصـرفی و  علمی در این گزارش آورده اند، در مناطقی که مشکل کمبود آب وجود ندارد نیز جهت کاهشاعضاي هیات

همچنین با معرفی ارقام پـر پتانسـیل کـه     .معرفی شودتفاده بهینه از آب الزم است، ارقام زودرس که نیاز آبی کمتري دارنداس

   .توان میزان محصول تولید شده به ازاي هر واحد آب مصرفی را افزایش داد باشند، میراندمان مصرف آب باال داشته

بذرهاي مقاوم به خشکی
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، آفتابگردان رقـم آرماویرسـکی،   )کارون در کویر)، جو رقم نصرت(M-9-7(م رقم سپاهان، گندم رقم بهار در این رابطه گند

   .اند داشتهاي دهقان و فجر عملکرد خوبی ذرت دانه

  

  

آبیاري در شب

رود  مار میبارندگی منبع اصلی تأمین آب در ایران به ش: طبیعی اصفهان حاکی استگزارش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع

به صورت تبخیر و ) متر مکعبمیلیارد 296(درصد آن  72از این مقدار حدود . میلیارد متر مکعب است 413ساالنه حدود که

متـر در  5تبخیر بالقوه در کشور ایران از نیم تـا   .شود خارج میاز دسترس) از سطح زمین، جنگلها، مراتع و دیمزارها(تعرق 

عبارت دیگر اگر در کویر لوت یا مرکـزي، یـک   به. شود برابر بارندگی ساالنه را شامل می 20تا  2سال نوسان دارد و حداقل 

در این گزارش آمده  .کنیم، پس از یک سال آبی در آن نخواهیم یافت پر از آب متر ایجاد کرده و آن را 5حوض بتنی به عمق 

 800بارندگی بـر روي کـره زمـین    دهد میانگین ساالنه نشان میمیانگین ساالنه بارندگی و تبخیر در ایران و کره زمین  :است

متـر اسـت، تـوان     میلـی  180متر و در ایـران   میلی 485تبخیر در جهان متر است، میانگین ساالنه میلی 255متر و در ایران  میلی

هرگونه روشی کـه باعـث   . متر است میلی 5000تا  500متر آب و در ایران  میلی132خورشید در جهان هزار و بالقوه تبخیري

االمکان  آبیاري در ساعتهاي خنک در طول روز و حتی. آب مؤثر خواهد بودجویی مصرف کاهش تلفات تبخیر شود، در صرفه

 .باشدتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش تلفات تبخیر از سطح مزارع و فضاي سبز داشته  میدر هنگام شب

کاهش تلفات آب با کاهش ضایعات

طرفی افزایش روز افزون جمعیت نیـاز  شود و از در بخش کشاورزي مصرف می کشوردرصد منابع آب  4/91ال حاضر در ح

بنابراین یافتن راهکارهایی که کاهش مصرف و استفاده بهینه آب را در این بخش  .کند به تولید مواد غذایی بیشتر را ایجاب می

این جمعیت روبه ازیـاد  پژوهش است ، تا بتوان محصوالت کشاورزي را برايداشته باشد، همواره اولویت مطالعه و به دنبال

رود، در حـال حاضـر از    جلوگیري از اتالف آب به شمار مـی ترین راهکار کاهش ضایعات کشاورزي یکی از مهم .تولید کرد

3/15بنابراین .شود میهزار تن از این محصوالت ضایع  720، کشورباغی تولید شده درمیلیون تن محصوالت زراعی و 7/4

شـده بـر اسـاس محاسـبات     والت تولیدحصشود، کارایی مصرف آب م درصد از کل محصوالت کشاورزي تولیدي ضایع می

بـا لحـاظ نمـودن    . شود بر متر مکعب محاسبه میگرم 860به طور متوسط حدود  کشورکالن مصرف آب و تولید کشاورزي 

، مقـدار ضـایعات آب از طریـق ضـایعات     )کیلوگرم بر متر مکعـب  86/0رقم )مقدار کارایی مصرف آب محصوالت تولیدي

   .شود میلیارد متر مکعب محاسبه می84/0محصول 
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هاي گیاهی مقاوم به خشکی و شوري گونه

جـویی   توانـد در مصـرف آب صـرفه    کشاورزي و فضاي سبز شهرها میهاي گیاهی مقاوم به خشکی و شوري در کشت گونه

در این  .رود انتهاي فصل از جمله عوامل کاهش تولید گندم و جو در بسیاري نقاط کشور به شمار میخشکی تنش. ایجاد کند

از چند سال قبل مطالعاتی در سطح کشـور  . شوند  خشکی مواجه میها با حالت، مزارع گندم یا جو در طی دوره پر شدن دانه

دستاورد این تحقیقات در زمینه گندم،  .ي فصل آغاز شده استو جو متحمل به تنش خشکی انتهابا هدف معرفی ارقام گندم

طرحهاي این دو الین مراحل. استDN-11وWS-82-9امیدبخش به نامهاي (منشاء رقم جدید بذر( دستیابی به دو الین

-On)تطبیقی -تحقیقی  Farm) در مورد جو هـم الیـن  . قرار دارندو ترویجی را پشت سر گذاشته و در مرحله نامگذاري

D-5استفاده از منابع نامتعارف آب از جملـه آبهـاي شـور یـا      .استجزو الینهاي امیدبخش متحمل به خشکی انتهاي فصل

هاي به نژادي  برنامههاي ناپذیر است، بنابراین اصالح ارقام متحمل به شوري از اولویت ایران اجتنابشور در کشوري مانند لب

   .است

  

معرفی سه رقم گندم مقاوم به خشکی

یا رقـم جدیـد بـذر گنـدم     دربخش گندم، سال گذشته، سه ورایته: اعالم کرد کشورتحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مرکز

در سـطح کشـور معرفـی    ) شوري 9الین (و سیستان ) شوري6الین (، اکبري )شوري 4الین (متحمل به شوري با نامهاي بم 

فعـال  هـا یعنـی بـم و سیسـتان مشـارکت      منابع طبیعی در معرفی دو واریته از این واریتهحقیقات کشاورزي وشد، که مرکز ت

-18-14 -اکنون حداقل یـک الیـن امیـدبخش دیگـر گنـدم بـا نـام         هم .داشت ER-Salt      بـراي شـرایط تـنش شـوري در

   .بررسی و نامگذاري است دست

جو رقم رودشت

. اي بود، براي شرایط تنش شـوري معرفـی شـد    پرتوتابی هستهکه حاصل» رودشت«جو به نام  در مورد جو هم واریته جدید

   .تکمیلی است  متحمل به شوري در دست بررسیهمچنین چند الین امیدبخش جو

  

به خشکیرقم دانه روغنی گلرنگ مقاوم

توسعه کشت این گیـاه در شـرایط   . تتنشهایی از جمله شوري و خشکی استوقع و متحمل به دانه روغنی گلرنگ گیاهی کم

هـر دو تیـپ   » گلدشت»و» پدیده«در این زمینه گلرنگ رقم . تواند به کاهش اثرات خشکسالی کمک نماید میاستان اصفهان

   .شود رشد بهاره پیشنهاد می
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گیاهان با نیاز آب کمتر

هستند که نیاز آبی کمتـري در مقایسـه بـا غـالت و      آنها از جمله گیاهانیاي  و ارقام علوفه» ارزن«،»سورگوم«غالتی همچون 

از جملـه  ذرت دارند و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی این گیاهان مناسب براي مناطق گـرم و خشـک ،  رایج مثل  علوفه

از سـوي دیگـر تحقیقـات داخـل      .کنـد  میآبی آن را به کم آبی مقاوم تر خاصیت خواب رفتن سورگوم در مواجه شدن با کم

اي و نیز ارزن در قیاس با ذرت و جو در جیره دام و  اي و علوفه سورگوم دانهر نشان داده که ارزش غذایی ارقام مختلفکشو

با ترویج کشت ارقام شناسـایی  لذا. یابد تنها کمتر نبوده، بلکه کیفیت گوشت، شیر و تخم مرغ تولیدي نیز افزایش میطیور نه

جویی خواهد شد بلکه عملکرد کمی و کیفی دام و طیور  صرفهآب در بخش زراعت شده سورگوم و ارزن نه تنها در مصرف

   .و حتی بهتر هم خواهد شدبویژه در مواقع خشکسالی حفظ

  

  

  

چمن مقاوم به کم آبی

روند باید در اولویت گیاهان مورد اسـتفاده در فضـاي سـبز     میهایی که در شرایط خشکی به خواب در چمن استفاده از گونه

هاي گیاهی مقاوم و گرمسیري، چمن آفریقایی کشت گونه Poa-pratensisهاي سردسیري گونه ري قرار گیرد، از جملهشه

   .باید مورد بررسی قرار گیردبه خشکی و شوري نظیر پسته، زعفران و زیره در شرایط آب و هوایی استان اصفهان نیز

آبیاري کم

همراه با کاهش محصول ه براي تولید محصوالت تحت شرایط کمبود آب است کهتعریف کم آبیاري یک استراتژي بهینطبق

بـا    کاهش میزان آب آبیاري در هر نوبت و یا حذف آبیاريآبیاري افزایش راندمان کاربرد آب چه از طریق  هدف از کم. است

گندم و باعث افزایش درصد پروتئین آبیاري در اواخر دوره رشد، تحقیقات نشان داده است که کمنتایج .کمترین بازدهی است

   .شود دیگر محصوالت میغالت، افزایش طول الیاف در کتان و افزایش درصد قند در چغندر قند، انگور و

گندم پیشتاز

را دارا بوده و از این رو در مناطق خشک و نیمـه   WUEبک راس روشن بیشترینوM-73-18گندم و الین» پیشتاز«رقم 

درصـد  (60آبیـاري  همچنـین روش کـم  . درصد کسر آبیاري قابل توصیه بوده است 40یاد شده تحت مدیریت خشک، ارقام

در خصوص جو با توجـه بـه عـدم وجـود تفـاوت       .شود پیشنهاد میوجود دارد  مزارع ذرت  ی کهبراي مناطق) آبیاري کامل

درصد و  20تا 10، کاهش آب آبیاري به مقدار )انشرایط زراع(کارایی مصرف آب تیمارهاي آبیاري شاهد دار آماري در معنی
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همچنین، با عنایت به کـارایی پـایین مصـرف آب رقـم و الفجـر،       .شود توصیه میM-79-15وM-79-4هاي کاشت الین

  .هاي جدید، جایگزین آن شوند ارقام و الینشود که پیشنهاد می

  

  پیشنهادها

وبخش کشاورزي ارائه صرفه جویی آب در سطح مزرعه  ی براياقداماتهادات یادر پایان نیز می توان نکاتی را به عنوان پیشن

  :نمود

  تسطیح دقیق مزارع به کمک لیزر  - 

  نصب سیستم جریان برگشتی  - 

  کنترل نشت آب به کمک پوشش انهار و استفاده از لوله  - 

  کنترل گیاهان زائد و عطف هاي هرز  - 

  ) همچون بارانی و قطره اي( استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار - 

  برنامه ریزي آبیاري محصوالت برحسب نیاز  - 

  رفتار سنجی رطوبت خاك  - 

  . آبیاري عمیق براي ذخیره رطوبت در شرایطی که آب اضافی در دسترس است –استفاده از روش پیش  - 

  بهبود بخشیدن عملیات شخم و آماده سازي اراضی  - 

  از تبخیر استفاده از تجهیزات جلوگیري  - 

  استفاده از آب با کیفیت پائین و پساب هاي تصفیه شده براي آبیاري  - 

  ) مدفون کم فشار(استفاده از لوله هاي زیرزمینی  - 

  کشت گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی و شوري - 

  منابع

، 70یر نیرو در امور آب، شماره ماهنامه پیام نیرو، میزان بارش، افزایش دما و وضعیت روان آبهاي کشور، مصاحبه معاون وز- 1

   1380، اردیبهشت 19ص 

   20، 40، 1380، 13، ص، 1851سال هفتم شماره ) 20- 4، 1380(روزنامه ایران  - 2

ماهنامه اختصاصی (سال آتی پیام نیرو  4ماهنامه پیام نیرو، سیاستها و برنامه هاي بخش آب و برق وزارت نیرو طی  - 3

  1380شهریور  107- 102ص  74شماره ) وزارت نیرو

، بحران خشکسالی و مدیریت مقابله با آن مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی )1379( خزانه داري، لیال و همکاران - 4

   35- 28جلد، جلد اول ص  2بررسی راهکارهاي مقابله با کم آبی و خشکسالی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
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هاي اصلی در مطالعات پیش بینی و مقابله با خشکسالی نشریه پیام آب ص ساختار و محور) 1380(قدرت نمآ، قهرمان - 5

25 -28   

طرحی پیشنهادي براي مدیریت جامع مقابله با خشکسالی ) 1380(مرید، سعید هادي میرابوالقاسمی و هوشنگ قائمی  - 6

  مقاله ارایه شده به اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهاي مقابله با بحران آب 

طرحهاي کوچک، نیاز بزرگ براي توسعه منابع آب ایران، هشتمین همایش بین المللی ) 1376(والقاسمی، هادي میراب - 7

  سیاستهاي سطوح آبگیر باران، تهران 

نشریه منابع آب  1377- 88، وضعیت بیالن منابع آب سطحی کشور در سال آبی )1379(سازمان تحقیقات منابع ایران  - 8

  18، شماره 12، سال )نما(

9-Palmer, R., Expert system for drought management planning ADCE, J. of Computing in 

Civil Engineerign, Vol, 1, no. 4 pp: 284-297, 2003  

Chang, T.J., Moore, D., An Expert Systme Approach for Water Management in 10-

CaseofDrought   

11-Zwas, V., Foudation of Informantion System Irwin Mc-Graw Hill, 2005

12-Tioa J. Chang, Heng Zhrnh, Xenia A.Kleopa, Choo B. Teoh, Development of An Expert 

system for daily drought Monitorign, ASCE, J. Computing in Civil Engineering, Vol, 10, No. 

1, pp:20-24, 2001

14-http://www.computer.org/proceedings/iss/8218/82180332 abs.htm,2000  
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راهكارها وروش هاي كاربردي براي مصرف بهینه آب در بخش كشاورزي

مرضیه بردبار 
، میثم سلوکی
 ، بیتا بردبار
 

چكيده:


یکی از بحرانهای مهمی که بشر را تهدید می کند مسئله بحران کمبود آب است که سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از بزرگترین چالشهای بحران کم آبی می باشد . ایران در یکی از خشکترین مناطق جهان قرار گرفته است و کمبود آب در آن مهم ترین تنگنای توسعه کشاورزی به شمار می آید، همچنین با توجه به اینکه دوران استحصال آبهای ارزان قیمت به پایان رسیده و پتانسیل آبی کشور دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد تقاضای آب بخصوص در بخش کشاورزی باشد ناچار و مکلف به بهینه سازی مصرف آب کشاورزی می باشیم ، همچنین محدودیت منابع آب ، رشد روز افزون جمعیت و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی ،  توجه زیادی به بخش آب کشاورزی را می طلبد.در این مقاله با مطالعات مروری به بررسی برخی راه حل ها در راستای مدیریت صحیح آب می پردازیم.

كليد واژه : مديريت منابع آب، كشاورزي، آب

مقدمه:

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور که در ناحیه خشک و نیمه خشک اقلیمی قراردارد و اینکه پتانسیل آبی کشور دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد تقاضای آب در بخش کشاورزی باشد ناچار و مکلف به بهینه سازی مصرف آب کشاورزی میباشیم. 


در ایران زراعتهای آبی رکن اساسی کشاورزی کشور را تشکیل می دهند . براساس آمارهای موجود وسعت اراضی تحت آبیاری ایران 8/7 میلیون هکتار می باشد که این رقم کشور را در ردیف پنجم کشورهای جهان از نظر وسعت اراضی آبی قرار می دهد . تقریبا 98% محصولات غذایی تولید شده در ایران از اراضی آبی بدست می آید . علاوه بر این 23% مشاغل و 27% تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی است . در بسیاری از نقاط کشور تقریبا تمام آب مورد نیاز زراعتها با آبیاری تامین می شود و همین امر سبب شده است که منابع آبی کشور و بخصوص آبهای زیرزمینی به سرعت تخلیه و به مرحله بحرانی رسیده باشند و چون دیگر به دلیل محدودیت منابع ، تامین آب بیشتر برای کشاورزی معمولا مشکل یا امکان پذیر نمی باشد ، مناسب ترین راه آن است که با فناوری های مناسب در زمینه آبیاری حداکثر استفاده از منابع آب موجود برده شود و این امر میسر نخواهد شد مگر با اجرای شیوه های کارآمد و مؤثر در سطح مزارع.

از جمله موارد مهم پيشگيري از اتلاف منابع آب عبارتند از افزايش بهرهوري آب، آبياري در شب، كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات كشاورزي، انتخاب گونههاي گياهي مقاوم به خشكي و شوري در فضاي سبز شهرها، افزايش راندمان آبياري، استفاده از مواد جاذب رطوبت مانند هيدروژلها، كمپوست، پاميس و پرليت در محيط ريشه گياهان،مصرف پسماند كشاورزي در تغذيه دام، كاهش تبخير و تعرق به وسيله كشت محصولات در محيط هاي داراي پوشش، محافظت از منابع آب در مقابل آلايندهها، استفاده از پسابهاي تصفيه شده، استفاده بهينه از آب مصرفي در صنايع از طريق گردش مجدد آب، بهينهسازي مصارف خانگي از راههاي مقابله با اتلاف آب است.

مديريت ريسك 


مديريت ريسك (Risk management) در كشورهايي كه تغييرات شديد آب و هوايي دارند، به عنوان شيوه اساسي مقابله با خشكسالي پذيرفته شده است. اين شيوه مديريتي مردم را ملزم ميسازد تا روشها و برنامههايي را استفاده كنند كه نوسان شديد آب و هوايي را قابل تحمل سازد. در رابطه با روشهاي كاهش اثرات خشكسالي و افزایش راندمان مصرف آب ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه هر فناوري و برنامهريزي كه ذخائر كمي آب شيرين را بهبود بخشد يا كيفيت نامطلوب آب را مطلوب سازد، مبارزه با خشكسالي به شمار ميآيد كه به برخي از مهمترين آنها اشاره ميشود. 

افزايش بهرهوري آب 


بهرهوري از آب در توليد محصولات كشاورزي يكي از موضوعات مهم توسعه اقتصادي كشور است و مصرف بهينه آب خود به خود صرفهجويي در مصرف را نيز شامل ميشود، بنابراين تخصيص آب به كشتهاي با حداكثر بهرهوري اقتصادي آب از اولويتهاي بالايي برخوردار است. نتايج تحقيقات انجام گرفته در محدوده حوزه آبريز برخوار و ميمه نشان داد كه كشت ذرت از نظر كارايي مصرف آب و اقتصادي نسبت به گندم، آفتابگردان و چغندر قند از اولويت بالايي برخوردار است. اين اعضاي هيات علمي در اين گزارش آورده اند، در مناطقي كه مشكل كمبود آب وجود ندارد نيز جهت كاهش آب مصرفي و استفاده بهينه از آب لازم است، ارقام زودرس كه نياز آبي كمتري دارند معرفي شود. همچنين با معرفي ارقام پر پتانسيل كه راندمان مصرف آب بالا داشته باشند، ميتوان ميزان محصول توليد شده به ازاي هر واحد آب مصرفي را افزايش داد. 

 بذرهاي مقاوم به خشكي 


در اين رابطه گندم رقم سپاهان، گندم رقم بهار (7-9-M)، جو رقم نصرت (كارون در كوير)، آفتابگردان رقم آرماويرسكي، ذرت دانهاي دهقان و فجر عملكرد خوبي داشتهاند. 

آبياري در شب 


گزارش مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان حاكي است: بارندگي منبع اصلي تأمين آب در ايران به شمار ميرود كه سالانه حدود 413 ميليارد متر مكعب است. از اين مقدار حدود 72 درصد آن (296 ميليارد متر مكعب) به صورت تبخير و تعرق (از سطح زمين، جنگلها، مراتع و ديمزارها) از دسترس خارج ميشود. تبخير بالقوه در كشور ايران از نيم تا 5 متر در سال نوسان دارد و حداقل 2 تا 20 برابر بارندگي سالانه را شامل ميشود. به عبارت ديگر اگر در كوير لوت يا مركزي، يك حوض بتني به عمق 5 متر ايجاد كرده و آن را پر از آب كنيم، پس از يك سال آبي در آن نخواهيم يافت. در اين گزارش آمده است: ميانگين سالانه بارندگي و تبخير در ايران و كره زمين نشان ميدهد ميانگين سالانه بارندگي بر روي كره زمين 800 ميليمتر و در ايران 255 ميليمتر است، ميانگين سالانه تبخير در جهان 485 ميليمتر و در ايران 180 ميليمتر است، توان بالقوه تبخيري خورشيد در جهان هزار و 132ميليمتر آب و در ايران 500 تا 5000 ميليمتر است .هرگونه روشي كه باعث كاهش تلفات تبخير شود، در صرفهجويي مصرف آب مؤثر خواهد بود. آبياري در ساعتهاي خنك در طول روز و حتيالامكان در هنگام شب ميتواند تأثير قابل توجهي در كاهش تلفات تبخير از سطح مزارع و فضاي سبز داشته باشد. 


كاهش تلفات آب با كاهش ضايعات

در حال حاضر 4/91 درصد منابع آب كشور در بخش كشاورزي مصرف ميشود و از طرفي افزايش روز افزون جمعيت نياز به توليد مواد غذايي بيشتر را ايجاب ميكند. بنابراين يافتن راهكارهايي كه كاهش مصرف و استفاده بهينه آب را در اين بخش به دنبال داشته باشد، همواره اولويت مطالعه و پژوهش است ، تا بتوان محصولات كشاورزي را براي اين جمعيت روبه ازياد توليد كرد. كاهش ضايعات كشاورزي يكي از مهمترين راهكار جلوگيري از اتلاف آب به شمار ميرود، در حال حاضر از 7/4 ميليون تن محصولات زراعي و باغي توليد شده دركشور، 720 هزار تن از اين محصولات ضايع ميشود. بنابراين 3/15 درصد از كل محصولات كشاورزي توليدي ضايع ميشود، كارايي مصرف آب محصولات توليد شده بر اساس محاسبات كلان مصرف آب و توليد كشاورزي كشور به طور متوسط حدود 860 گرم بر متر مكعب محاسبه ميشود. با لحاظ نمودن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي (رقم 86/0 كيلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 84/0 ميليارد متر مكعب محاسبه ميشود. 

گونههاي گياهي مقاوم به خشكي و شوري 


كشت گونههاي گياهي مقاوم به خشكي و شوري در كشاورزي و فضاي سبز شهرها ميتواند در مصرف آب صرفهجويي ايجاد كند. تنش خشكي انتهاي فصل از جمله عوامل كاهش توليد گندم و جو در بسياري نقاط كشور به شمار ميرود. در اين حالت، مزارع گندم يا جو در طي دوره پر شدن دانهها با خشكي مواجه ميشوند. از چند سال قبل مطالعاتي در سطح كشور با هدف معرفي ارقام گندم و جو متحمل به تنش خشكي انتهاي فصل آغاز شده است. دستاورد اين تحقيقات در زمينه گندم، دستيابي به دو لاين( منشاء رقم جديد بذر) اميدبخش به نامهاي WS-82-9 و DN-11 است .اين دو لاين مراحل طرحهاي تحقيقي - تطبيقي (On- Farm) و ترويجي را پشت سر گذاشته و در مرحله نامگذاري قرار دارند. در مورد جو هم لاين D-5 جزو لاينهاي اميدبخش متحمل به خشكي انتهاي فصل است. استفاده از منابع نامتعارف آب از جمله آبهاي شور يا لبشور در كشوري مانند ايران اجتنابناپذير است، بنابراين اصلاح ارقام متحمل به شوري از اولويتهاي برنامههاي به نژادي است. 

 معرفي سه رقم گندم مقاوم به خشكي

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كشور اعلام كرد: دربخش گندم، سال گذشته، سه ورايته يا رقم جديد بذر گندم متحمل به شوري با نامهاي بم (لاين 4 شوري)، اكبري (لاين 6 شوري) و سيستان (لاين 9 شوري) در سطح كشور معرفي شد، كه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در معرفي دو واريته از اين واريتهها يعني بم و سيستان مشاركت فعال داشت. هماكنون حداقل يك لاين اميدبخش ديگر گندم با نام - 14-18- ER-Salt براي شرايط تنش شوري در دستبررسي و نامگذاري است. 

 جو رقم رودشت 


در مورد جو هم واريته جديد جو به نام «رودشت» كه حاصل پرتوتابي هستهاي بود، براي شرايط تنش شوري معرفي شد. همچنين چند لاين اميدبخش جو متحمل به شوري در دست بررسي تكميلي است. 

 رقم دانه روغني گلرنگ مقاوم به خشكي

دانه روغني گلرنگ گياهي كمتوقع و متحمل به تنشهايي از جمله شوري و خشكي است. توسعه كشت اين گياه در شرايط استان اصفهان ميتواند به كاهش اثرات خشكسالي كمك نمايد. در اين زمينه گلرنگ رقم «پديده» و «گلدشت» هر دو تيپ رشد بهاره پيشنهاد ميشود. 

 گياهان با نياز آب كمتر 


غلاتي همچون «سورگوم»،«ارزن» و ارقام علوفهاي آنها از جمله گياهاني هستند كه نياز آبي كمتري در مقايسه با غلات و علوفه رايج مثل ذرت دارند و برخي از خصوصيات فيزيولوژيكي اين گياهان مناسب براي مناطق گرم و خشك ، از جمله خاصيت خواب رفتن سورگوم در مواجه شدن با كمآبي آن را به كم آبي مقاوم تر ميكند. از سوي ديگر تحقيقات داخل كشور نشان داده كه ارزش غذايي ارقام مختلف سورگوم دانهاي و علوفهاي و نيز ارزن در قياس با ذرت و جو در جيره دام و طيور نه تنها كمتر نبوده، بلكه كيفيت گوشت، شير و تخم مرغ توليدي نيز افزايش مييابد. لذا با ترويج كشت ارقام شناسايي شده سورگوم و ارزن نه تنها در مصرف آب در بخش زراعت صرفهجويي خواهد شد بلكه عملكرد كمي و كيفي دام و طيور بويژه در مواقع خشكسالي حفظ و حتي بهتر هم خواهد شد. 

چمن مقاوم به كم آبي 


در چمن استفاده از گونههايي كه در شرايط خشكي به خواب ميروند بايد در اولويت گياهان مورد استفاده در فضاي سبز شهري قرار گيرد، از جمله گونههاي سردسيري Poa-pratensis و گرمسيري، چمن آفريقايي كشت گونههاي گياهي مقاوم به خشكي و شوري نظير پسته، زعفران و زيره در شرايط آب و هوايي استان اصفهان نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. 

كمآبياري 


طبق تعريف كم آبياري يك استراتژي بهينه براي توليد محصولات تحت شرايط كمبود آب است كه همراه با كاهش محصول است. هدف از كمآبياري افزايش راندمان كاربرد آب چه از طريق كاهش ميزان آب آبياري در هر نوبت و يا حذف آبياري با كمترين بازدهي است. نتايج تحقيقات نشان داده است كه كمآبياري در اواخر دوره رشد، باعث افزايش درصد پروتئين گندم و غلات، افزايش طول الياف در كتان و افزايش درصد قند در چغندر قند، انگور و ديگر محصولات ميشود. 

 گندم پيشتاز 


رقم «پيشتاز» گندم و لاين M-73-18 و بك راس روشن بيشترين WUE را دارا بوده و از اين رو در مناطق خشك و نيمه خشك، ارقام ياد شده تحت مديريت 40 درصد كسر آبياري قابل توصيه بوده است. همچنين روش كمآبياري 60) درصد آبياري كامل) براي مناطقي كه مزارع ذرت  وجود دارد پيشنهاد ميشود. در خصوص جو با توجه به عدم وجود تفاوت معنيدار آماري در كارايي مصرف آب تيمارهاي آبياري شاهد (شرايط زراعان)، كاهش آب آبياري به مقدار 10 تا 20 درصد و كاشت لاينهاي M-79-4 و M-79-15 توصيه ميشود. همچنين، با عنايت به كارايي پايين مصرف آب رقم و الفجر، پيشنهاد ميشود كه ارقام و لاينهاي جديد، جايگزين آن شوند.

پيشنهادها

در پايان نيز مي توان نكاتي را به عنوان پيشنهادات يااقداماتي براي صرفه جويي آب در سطح مزرعه وبخش كشاورزي ارائه نمود:
- تسطيح دقيق مزارع به كمك ليزر 
- نصب سيستم جريان برگشتي 
- كنترل نشت آب به كمك پوشش انهار و استفاده از لوله 
- كنترل گياهان زائد و عطف هاي هرز 
- استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار (همچون باراني و قطره اي) 
- برنامه ريزي آبياري محصولات برحسب نياز 
- رفتار سنجي رطوبت خاك 
- استفاده از روش پيش – آبياري عميق براي ذخيره رطوبت در شرايطي كه آب اضافي در دسترس است. 
- بهبود بخشيدن عمليات شخم و آماده سازي اراضي 
- استفاده از تجهيزات جلوگيري از تبخير 
- استفاده از آب با كيفيت پائين و پساب هاي تصفيه شده براي آبياري 
- استفاده از لوله هاي زيرزميني (مدفون كم فشار) 
- كشت گياهان مقاوم در برابر خشكسالي و شوري
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