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 :چكيده
ساكنان  ازياز محصوالت مورد ن يبخش ديرا جهت تول طيمنطبق با مح هايكيتكن يريخشك لزوم به كارگ ميمناطق واقع شده در اقل تيريمد 
است كه  يگرم و خشك از جمله مناطق ييآب و هوا طيبا وجود شرا رجنديدشت ب ،يورزكشت محصوالت كشا از نظر. سازديم يمناطق ضرور نيا

 دنيمنابع آب در جهت رس تيريمد حيصح هايراه يياساس پژوهش حاضر به دنبال شناسا ني. بر اباشديآب مواجه م نامطلوب تيفيبا كمبود و ك
دراز مدت است و كشت در  منطقه ديبه راندمان مطلوبِ تول يابيدست يراالزم ب طيحال شرا نيو در ع يمحصوالت كشاورز داريپا ديبه تول

 يگردآور وهيو از لحاظ ش يليتحل -يفياز نوع توص شناسياز لحاظ روش قيتحق ني. اكنديم هيمهم توص نيل به امنظور نيرا به كيدروپونيه
به كار گرفته شده  يسنت هايروش ي) به جاكيدروپونيمدرن(كشت ه يژكه استفاده از تكنولو دهديآن نشان م جياست، نتا ايها كتابخانهداده

به نام  يدر واحد اقتصاد ياربهبود بازده آبي و )كوتاهبازه زماني در  (ديحجم تول شيافزا قيرا از طر داريپا يزتوسط كشاورزان قادر است كشاور
هيو سرما كيدروپونيمنطقه استفاده از روش كشت ه نيموجود در ا ايهليبا توجه به پتانس تينها و در محقق سازد، رجنديمزرعه، در دشت ب

 .دانديمقرون به صرفه م يرا از نظر اقتصاد نهيزم نيدر ا گذاري
 رجنديدشت ب  ،كيدروپونكشت هي، بمنابع آ ،يكشاورز داريپا دتولي ،مناطق خشك -ها كليد واژه

 

0B1. مقدمه: 
 1Bسه  است و توسعه ي،زنتيجه تكامل، تغيير، رشد، ترقي يا نوسا

جامعه ، آزاد بودن، احترام و منزلت داشتن درمعاش زندگي شرط 
).  3:1388، (مطيعي لنگروديشود ايه فكري آن؛ محسوب ميپ

مطرح شد و به خانم باربارا وارد  70توسعه پايدار از اواسط دهه 
نسبت داده شده كلمه توسعه به معناي ارتفاي كيفيت زندگي و 

) مفهوم 7همان:به معناي هميشگي و جاويدان است(  كلمه پايدار
كه توانايي هاي كنوني را بدون ايناي كه نيازهاي نسلآن :توسعه

، به خطر اندازد را هاي آتي در پاسخگويي به نيازهايشاننسل
زيست : توسعه پايدار داراي ابعاد مختلفي چون .تامين كند

سياسي  ي فرهنگي،محيطي، اكولوژيكي، اجتماعي و اقتصادي، مال
و بر اساس اصل اول بيانيه ريو؛ شناختي است ،قانوني و روان

 :1386(سازمان شهرداريها، انسانها در محور توجه آن قرار دارند
بخش جدا از اين، بخش كشاورزي اولين و مهمترين . )283

اي است كه مد بخشي از افراد جامعهاقتصاد هر كشور و منبع درآ
بخش كشاورزي رسالت مهم  ،اندروستايي ساكن در نواحي عموماً

امنيت غذايي و . در عين حال ين نيازهاي غذايي جامعه استتأم
پايداري در توليد غذا براي افراد جامعه از اركان مهم توسعه 

 كشوردر نتيجه توسعه پايدار). 196همان: (پايدار هر جامعه است
فظ تعادل و مستلزم توسعه پايدار روستايي است كه در واقع ح

كاركردي مكان و فضاي روستايي -پايداري در تحوالت ساختاري

كه برآيند آن عدالت اجتماعي مكاني را در بر دارد(مطيعي  ،است
در كشاورزي پايدار تبلور آن  و) 38: 1388 لنگرودي،

 ؛ كاراييدر توسعه پايدار روستايي .)1386است(خورسندي: 
با عدالت و پايداري  ي)(ضامن استفاده بهينه از منابع طبيع

ر بين فقير و غني) در هم آميخته ا(ضامن فقر زدايي و كاهش فش
 ). 37: 1388است(مطيعي لنگرودي،

2B سه موضوع مهم در كشاورزي پايدار درآمد كافي، افزايش
 دسترسي به غذا و مصرف آن، بهبود و حفاظت از منابع طبيعي

امل مديريت ). كشاورزي پايدار بايد ش13: 1386(ادوارد،است
 (جهت رفع نيازهاي متغيير انساني)،براي كشاورزي موفق منابع

زيست و محافظت از منابع  خصوصيات كيفي محيط حفظ
يابي به اصول كشاورزي هاي دستيكي از شيوه طبيعي باشد.

اي هاي كنترل شدهپايدار توليد محصوالت كشاورزي در محيط
اي كه و معضالت عديدهها با توجه به بحران هاست.مثل گلخانه

آبي، خشكسالي، كم( استكشور گير بخش كشاورزي گريبان
اقزايش بي رويه مصرف سموم و كودهاي شيميايي و مشكالت 

هاي توليد، افزايش زيست محيطي ناشي از آن، افزايش هزينه
ريزي در چارچوب انديشي و برنامهو ...) ما ناگزير به چاره جمعيت

احد سطح به جاي راهبرد افزايش سطح زير افزايش عملكرد در و
در اين ميانه گرايش به هيدروپونيك بي ترديد  و كشت هستيم

بر كشت  دي، با تاكداريپا يكشاورز يمنابع آب در مناطق خشك در راستا تيريمد

 )رجندي: دشت ب ي(مطالعه موردكيدروپونيه
 2فريبا منصوري و  1كمال جمشيدي

 Email: Kamjm011@Gmail.com، ريزي روستايي دانشگاه بيرجنددانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه 1    
 Email: aytakin64@yahoo.com، ريزي روستايي دانشگاه بيرجندي ارشد جغرافيا و برنامهدانشجوي كارشناس 2
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-ممكن و در عين حال اجتنابي هاترين گزينهيكي از مطلوب
 ).80:1381ناپذير است(شوارز،

 3B منابع آب ضامن بقاي بشرند مصرف اين منبع بايد طبق اصول
در بخش كشاورزي  مخصوصاًومعيارهاي تعريف شده انجام گيرد 

مديريت  .كه بزرگترين مصرف كننده منابع آبي هر كشور است
 بهينه مصرف عامل مهمي در پايدار كردن توليد كشاورزي است.

هاي ز تكنولوژياستفاده ا يعني اصول مديريت بهينه تقاضاي آب
هاي تلف شده و اضافي از آب استفاده مجددكارآمد و پيشرفته و 

مرداني بلداجي، ( آبي ترمصرف كم محصوالت كشت ،در آبياري
داري است. منطبق با اصول گلخانه دقيقاً اين مفهوم،)206: 1385
 آبريز حوزه از بخشي مربع كيلومتر 1045 وسعت با بيرجند دشت
 طول و 33 تا 32و45 جغرافيايي در عرض است لوت كوير

 از شده ياد منطقه. است شده واقع 59و 35 تا 58و45 جغرافيايي
 و ناصرشاه هايكوه رشته به شمال از آبادمؤمن ارتفاعات به شرق

 گرونك كوههاي به غرب از و باقران هايكوه رشته به جنوب از
 ميانگين و مترميلي 177 بارندگي متوسطو با  شودمي محدود
 30 دوره يك براي( گرادسانتي درجه 5/16ساالنه  حرارت درجه
 .شودمي محسوب كشور خشك مناطق جزء) ساله

 :منابع آب ايران و بيرجند يتوضع بركوتاهي  مرور.  1,1
مطالعات و بررسي نشـان مـي دهـد    وضعيت منابع آب در ايران :  

 5/88شـونده كشـور    كه در حال حاضر از كل منـابع آب تجديـد  
-برداشت مي مختلف هاي ميلياردمتر مكعب جهت مصارف بخش

درصد) در  5/93(يليارد مترمكعب م 83شود. از اين ميزان حدود 
ميليـارد مترمكعـب بـراي مصـارف شـرب و      4/5بخش كشاورزي، 

-بهداشت و مابقي در صنعت و نيازهاي متفرقه ديگر مصـرف مـي  
 هاي جوي ريزش هاي زيرزميني ازتغذيه آب شود. متوسط ساالنه

ميـزان   كـه  اسـت در حـالي   ميليـارد  متـر مكعـب   413در ايران 
ميليـارد متـر مكعـب در سـال      421ي زيرزمينـي  برداشت از آبها

 296درصـد بارنـدگي سـاالنه كشـور بـه ميـزان        72است. حدود 
ميليارد متر مكعب به صورت تبخير از دسترس خارج مـي گـردد.   

متر در سـال در  ميلي 252ايران با متوسط نزوالت آسماني حدود 
زمره مناطق خشك جهان محسـوب مـي شـود( متوسـط بـارش      

درصد كشـور مـا    74. )متر استميلي 860سطح جهان االنه در س
را مناطق خشك و نيمه خشك تشـكيل مـي دهـد كـه بـه طـور       

متـر در سـال كمتـر    ميلـي 150متوسط مقدار بارندگي در آنها از 
 سـاله،  20 انـداز  چشـم  برنامـه  پايان انتظار براين است درو  است
 يكسر درصد 25 كمبود جبران با كشور زيرزميني آب هايسفره

 د.برس كامل تعادل حالت به توسعه يبرنامه هرطول  در مخازن

 دشـت  16 جنـوبي  خراسـان  اسـتان  دشـت 30 از حاضـر  حال در
ـ  بيرجنـد  دشت.دارد بحراني وضعيت دشت 3 و ممنوعه  عنـوان هب

 موقعيـت  جمعيـت،  تمركز نظر از خراسان جنوب دشت مهمترين
 تي،صــنع فعاليتهــاي(اقتصــادي فعاليتهــاي تمركــز شهرنشــيني،

 تشــديد علــتهبــ 1360 ســال از نظــامي و) خــدماتي كشــاورزي،
 40 حـدود ( آب سـفره  افـت  بـا  زيرزمينـي  آب منـابع  از اسـتفاده 

 از شـده  اخـذ  گزارشـات  آخـرين . شـده اسـت   روبـرو ) متـر سانتي
 سفره افت نشانگر 1388 -1383 سال در شهرستان آب مطالعات

 اليانهسـ  مخـزن  كسـري  متوسـط  بـا  مترسانتي 60 حدود در آبي
 تمهيـدات  چـه چنان رواين از. است مكعب متر ميليون 12 حدود

خشـك  بـه  باتوجه نيايد، بعملآبي  سفره توازن عدم براي موثري
 و آثـار  آبـي  كـم  بحـران  دور چنـدان  نه آينده در اخير هايسالي

 خواهـد  اجتمـاعي  و اقتصـادي  هـاي فعاليـت  بـر  سوئي پيامدهاي
 آب تجديـد  تنهـا  نـه  اضـافي  بـرداي بهـره  طـور كلـي  بـه گذاشت. 
-خشـك  هـاي دوره بروز بلكه سازد،نمي ممكن را شده استحصال

 مصـارف  تـامين  كه شده آب ذخاير شديد كاهش موجبات ؛سالي
 و سـاخته  مواجـه  مشـكل  بـا  را اجتمـاعي  و اقتصـادي  هايبخش
 بـا  را منـاطق  ايـن  حيـات  و ركود با را هافعاليت اين است ممكن
 لهمسـأ  بحرانـي  چنين وقوع از جلوگيري ايبر. نمايد روبرو بحران

 اتخـاذ  طريـق  از كـه  است آب منابع مديريت مناطق اين در مهم
 آب منـابع  از آب استحصـال  ميزان بتوان جانبه چند هايسياست

 ،چكشيو  فال سليمان(گرداند برابر آن تجديد نرخ با را زيرزميني
 بشـر  و صنعت كشاورزي، نياز مورد آب اكثر )202و201:1390

 ايـن  در. شود مي تأمين زيرزميني آب سفره از بيرجند شهرستان
 .دارد وجـود  عميـق  نيمـه  و عميـق  چـاه  حلقه 300 حدود دشت
 است. سرانه آزاد آبخوان نوع از بيرجند دشت زيرزميني آب سفره

-حـالي  در ايـن  است ليتر 140 ساعت 24 در دنيا در آب مصرف
 240 جنوبي خراسان در و ليتر 220 ايران در ميزان اين كه ست
 .خراسان جنوبي) ياست(استاندار ليتر

  مواد و روشها .2 
تحقيقـات و نظـرات    ،ياپژوهش حاضر بر اساس مطالعه كتابخانه

كارشناسان و با استناد به تجربيـات اسـاتيد فـن و منـابع علمـي      
 هــاي علمــي تنظــيم و گــردآوري شــده اســت مــرتبط و ســايت

 :تحقيق  علمي كاربردي ويژگيهاي
ترين محـور در تعيـين   عنوان اصليهمطرح نمودن بخش آب ب -1

خشـك   ت توسعه اقتصادي و اجتمـاعي نـواحي  استراتژي بلندمد
 .كشور

ـ     -2   يانـه يو ارائـه گز  يبرخورد علمي و جامع بـا مسـاله كـم آب
  .مقابله با آن يبرا مناسب
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شـور بـه امكـان    بخـش پهنـاوري از ك   ليمطرح نمودن پتانسـ  -3
 .ي كم آبيلهأفع مسمشاركت در ر

بـه   ريـ درگ ينواح نياز ساكن يميعظ تيامكان دادن به جمع -4
 .  مناسب ياشتغال و كسب منابع درآمد

4B5- يداريبراساس اصول پا  يمحصوالت كشاورز ديتوجه به تول. 

 شرح روش: فن آوري گلخانه  . 1,2
آوري: توانايي انجام كار در تمام سطوح و زمينه هـا (از جملـه   فن
احي، ساخت، استفاده، تعمير ، نگهداري، تحقيق، توسعه و ... ) طر

طـور  بـه است كه امروزه اغلب در نتيجه پژوهش بدسـت مـي آيد.  
كــارگيري ابــزار اســت (ســازمانها    هوري: علــم بــ آفــن كلــي

). عبارات گونـاگوني در ايـن ارتبـاط ابـداع     623: 1386شهرداري،
يري مسـتمر يـك   كارگهشده مثل توليد پاك كه عبارت است از ب

ينـدهاي  گيرانـه و يكپارچـه در فرآ  راهبرد زيست محيطـي پـيش  
به نحوي كه نتيجه آن افزايش كارايي  ،توليد محصوالت و خدمات

كلي و كاهش بروز خطـرات بـراي انسـان و محـيط باشـد (دفتـر       
هـا در كليـه   وريآاين فـن محيط زيست توسعه پايدار كشاورزي). 

گلخانـه كـاربرد دارد هرچنـد     هاي كشـاورزي از جملـه  زير بخش
نحوه اجراي آنها بستگي به زمـان و مكـان، اكوسيسـتم و جامعـه     
متفــاوت اســت امــا اهــداف آنهــا در همــه مــوارد يكســان        

 .)1386است.(خورسند،
روش ثانوي توليـد در منـاطقي   يا كشت بدون خاك هيدروپونيك 

در  واست كه خاك وجود ندارد يا براي رشد گياه مناسب نيسـت.  
جريـان دائـم    هاي كشـتي ( آبـي، مخلـوط، هـوايي،    لب سيستمقا

ي ريشه جريان مي يابد)) انجام (محلول غذايي بطور پيوسته از رو
شرايط نـامطلوب رشـد مثـل درجـه حـرارت       اين شيوهگيرد، مي

گياهـان   بلكـه  كنـد نامناسب، نور غير كافي يا آفات را جبران نمي
دارد اما روش نگهـداري   در اين شيوه همان نياز گياهان مزرعه را

گياه و رسانيدن مواد معدني مورد نياز (كه بصورت محلول انجـام  
 ).8و  9: 1360مي گيرد ) متفاوت است. (عبدي،

Green house شـود كـه   فضاي محدودي اطالق مـي  يا گلخانه به
از  گياهـان  قابليت كنترل شرايط محيطي مناسـب را بـراي رشـد   

يك سال داشته باشد. طبق  نواحي مختلف در طي فصول مختلف
كردن شرايط محيطي  فراهم اين تعريف از جمله عملكرد گلخانه؛

آوري گلخانـه  . در نتيجه فنالزم و مورد نياز محصولي معين است
توان كاربرد دانش و علم براي ايجاد محيطي كنترل شده به را مي

-وريآمنظور افزايش توليد محصوالت كشاورزي تعريف كرد. فـن 

كار هختلفي در راستاي ايجاد اقليم مناسب گلخانه ابداع و بهاي م

، اقلـيم  دار و جامعـه رايط اقتصـادي گلخانـه  شـ  ولي شودبرده مي
ريـزان، قـوانين و   منطقه، سطح دانش و فرهنگ طراحان و برنامـه 

ها بـا  وريآتواند در سازگار كردن اين فناستانداردهاي موجود مي
 ). 1386(خورسند، شرايط زيست محيطي موثر باشد

تواننـد هيـدروپونيك را   تنها گردانندگان مجرب گلخانه مـي ليكن 
 ).9:1360(عبدي،بعنوان يك كار تجارتي مورد استفاده قرار دهند

براي احداث يك گلخانه فاكتورهاي فرواني بايد مورد توجـه قـرار   
مـوازات  ههاي توليد براي هر واحد محصول بگيرد تا كاهش هزينه

ارتقاي كيفي محصول (مجله سبزينه شـرق) فـراهم    حفظ و حتي
كه قبل -شايد مهمترين فاكتور توليدي  آنهااز ميان همه اما آيد، 

بـرداري از توليـدات گلخانـه تعيـين     و بعد و حتي در جريان بهره
عامل آب است. محصوالت گلخانه روزانه بيش  -كننده خواهد بود

د كـه ايـن نيـاز در زمـان     از دو ليتر به ازاي هر بوته آب نياز دارنـ 
 شـرايط خشـك ماننـد   [رشد كامل گياه، تابش زياد و دمـاي بـاال   

 ).59: 1385شود (عبدالكريم زاده،حداكثر مي ]بيرجند
 :نقش آب در آبكشت  . 2,2

%برگهـاي جـوان و   85(دهدبخش مهمي از گياه را آب تشكيل مي
هرچه فعاليـت فتوسـنتز بيشـتر باشـد     ) و %ميوه هاي گوشتي92
در آبكشت مصـرف آب تـا حـد     يان آب در گياه سريعتر است.جر

يابـد زيـرا محلـول غـذايي داراي غلظـت      قابل توجهي كاهش مي
مناسب است و ازآنجا كه تراكم گياه در واحـد سـطح زيـاد اسـت     

شـود. در  آب كمتري تلف مـي  يابد و نتيجتاًتبخير نيز كاهش مي
كـم اسـت    توان گفت در آبكشت مصرف واحد آب بسيارعمل مي
كه مصرف كل همواره با ميزان محصول زياد مي شود بـه  در حالي

اين ترتيب اگر آب فراوان و زمين كافي موجود باشد هـيچ مـانعي   
در آبكشـت  ت را در سطح وسـيع مـانع نخواهـد شـد.     انجام آبكش

آب دائما با فواصل كـم   ين شرايط براي گياه فراهم است زيرابهتر
گيـرد و ايـن امكـان را    يار گياه قرار ميطور منظم در اختهزماني ب

يابد كه با استفاده از رطوبـت ثابـت و كـافي موجـود در بسـتر      مي
دار بـدون انجـام   يـك گلخانـه  تحريك به رشد شـود و   جامد دائماً

تواند ادعاي مـديريت كـودي داشـته باشـد     آزمايشات صحيح نمي
هاي دو عامل كميت و كيفيت بحث ).88: 1385زاده، (عبدالكريم

 اي است.مرتبط با آب در گلخانه و محصوالت گلخانه
  :كميت آب .1,2,2

له أمس ،بخش كشاورزيزنگ خطر حجم باالي مصرف آب در 
شود در صورت صرفه گفته مي د،سازجويي را الزم االجرا ميصرفه

بخش، همه نياز آبي % از آب اختصاص يافته به اين  5جويي 
 .دهاي ديگر تامين خواهد شبخش
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وري آب، گلخانه جويي و افزايش بهرههاي صرفهيكي از روش
ميزان مصرف آب در گلخانه نسبت به محيط مزرعه بسيار  .است

موقع و به اندازه به دليل رعايت حد بهينه هكم است اما آبياري ب
نقش آن در برآورد مالي  وري آب،افزايش بهره مصرف آب،

 ياه ضروري استدادن با نياز آبي گسرمايه و انطباق 
كميت آب متناسب است با اندازه گياه، . )12: 1386،انتصاري(

نواحي باد خيز آب بيشتري نياز است )، رطوبت در وضعيت باد (
-هوا، بارش، حرارت(در نواحي گرم آب بيشتري از گياه تبخير مي

 سيستم هيدروپوليك (مثال در سيستمشود)، محيط كشت و نوع 

NFT)Nutrient Film Technique  كشت در يك لوله كامالً)كه 
 . ))121: 1380،سنمي(هدر رفت آب نداريم گيرد)نجام ميبسته ا

عوامل موثر بر تبخير و تعرق گياهان در گلخانه: نور، دما، رطوبت 
توان آب هاي اقليمي ميبراساس داده .است نسبي هوا و تهويه

ژوليت رابطه  در فواصل كم زماني تحمين زد. مورد نياز گياه را
طور عمده تحت تاثير هبرا تعرق گياه گلخانه با شرايط اقليمي 

 داند.ميود فشار بخار آب داخل گلخانه تشعشع خورشيد و كمب
هاي مصـرف  اي باشد كه در طول دورهگونههسيستم آبياري بايد ب

حداكثر، بتواند آب مورد نياز گياه را به تك تـك گياهـان گلخانـه    
اگر ميـزان آب كـافي نباشـد     .)59: 1385ريم زاده،برساند(عبدالك

شود. گياهاني كه دچار تنش آبي شوند(كم اندازه ميوه كوچك مي
دهنـد  آبي مفرط يا پر آبي مفرط)شاخ و برگ متراكم تشكيل نمي

) در 88: همانشـوتد( و در نتيجه اصـطالحاً آفتـاب سـوخته مـي    
صان كشت بدون خاك چون توسعه ريشه كم است كوچكترين نق

هاي بسيار سريعي از طـرف گيـاه را   رساني به ريشه واكنشدر آب
 .)154:1381شوارز، (خواهد داشتبه دنبال 

 كيفيت آب .2,2,2
تنها وسيله انتقال عناصر غذايي به گياه در اين شـيوه آب اسـت،    

شـمار مـي رود.   هاي در رشد گياه بكيفيت آب عامل تعيين كننده
 يباعث انسـداد منافـذ مـ    مونيرس و لذرات با  آلود (گل يهاآب

هـا و  )، آب مـرداب ژنيكمبود اكس لي(بدل ينيرزميز يشود)، آبها
 اهيـ گ يو سـبب خفگـ   ستنديمناسب ن ييايميها از لحاظ شباتالق

 ايـ  8 ييايـ واكـنش قل  ي(كـه دارا  يكشـ آب لولـه  يشوند. ول يم
 تـر يبه هر ل كيترين ديگرم اس يليم 2-3است ) با افزودن  شتريب
سـختي   .)11: 1362 ،يشود(سجاد يم يگلخانه كاربرد ين براآ

هاي آب ،شودآب به وجود امالح كلسيم و منيزيم در آب گفته مي
توان در گلخانه مورد استفاده قرار داد به ايـن شـرط   سخت را مي

كــه كربنــات كلســيم آن نبايــد بــيش از حــد باشــد( مــي        
 .)134:1380،سن

 EC )Electro Conductivity  هـاي  هدايت الكتريكـي نمـك   يا
دســي  2آب مــورد اســتفاده در گلخانــه بايــد كمتــر از  محلــول)

درجه سانتيگراد مطلـوب   15-20دماي آب . متر باشد زيمنس بر
تلقي مي شود، دماهاي پايين سبب وارد آمدن شـوك بـه گيـاه و    

ستابي آب باعث شود بايد متذكر شد كه ايبروز برخي بيماريها مي
شود در نتيجـه زهكشـي خـاك نيـز بايـد      مي آسيب ديدن ريشه

شرطي كه ههاي شور ب) آب 55و  56: 386،انتصاريمطلوب باشد(
باشد قابـل   نمك آنها تحت تاثير تقطير با گرماي آفتاب دفع شده

مناسـب كشـت    ppm 2500 آبهاي با شوري كمتـر از  انداستفاده
در مناطق خشك و  .)78 و91 :1380، مي سن( بدون خاك است

هاي شور يا خشك به علت كمبود آبهاي مطلوب، كاربرد آب مهني
ناپذير است در نتيجه ت نامطلوب در امر كشاورزي اجتناببا كيفي

عملكرد كمي و كيفي محصـوالت (بـويژه سـبزيجات كـه بشـدت      
يابـد. تصـفيه   متاثر از امالح محلول در آب هسـتند ) كـاهش مـي   

فاده در آبياري مزرعه هاي شور يا با كيفيت نامطلوب براي استآب
بدليل باال بودن مقدار آب مورد نياز مقرون به صرفه نيسـت ولـي   

امكـان كـاربرد    در محيط گلخانه اين كار عملي و اقتصادي اسـت. 
آب با كيفيت نامطلوب در كشت بدون خاك از جمله مزاياي ايـن  
روش است ازآنجا كه مقدار آب و غلظـت امـالح در كشـت بـدون     

شود ، تغييرات شوري محـدوده  مي يي نگهدارخاك در حد معين
-توسعه ريشه با خشك شدن تدريجي بستر خـاك افـزايش نمـي   

تاثير شوري آب بر ميزان عملكرد و كارايي مصرف آب به نوع .يابد
مطالعه كيخا و همكاران  در همين راستا .بستر كشت بستگي دارد

 شـوري آب آبيـاري بـا   زمينه بررسي اثر چهار سـطح  ) در 1384(
بـر عملكـرد و كـارايي مصـرف آب     و تـاثير آن  متفاوت  ECچهار 

را 1مورد نياز گوجه فرنگي در شرايط گلخانه در زابل نتايج جدول
 )86و 87:  1386، همراه داشت(انتصاريهب

 اي گوجه فرنگي در زابلگلخانه ...اثر شوري آب آبياري -1جدول 

 
 

 بحث:.  3
سعه كشاورزي و توليد پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك تو

اي براي بيان كمي توليد كارايي مصرف آب(نمايه به افزايش
آبياري محصول به ازاي هر واحد مصرف آب است) بستگي دارد. 
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ل محيط، توانايي تامين يگيرد كه پتانسبه اين منظور انجام مي
ي و گياه باشد اضاي اتمسفرآب را با سرعتي كه جوابگوي تق

را در معرض تنش رطوبتي قرار دهد يا ميزان كه آنبدون اين
 )154:1381، شوارز( ، را داشته باشدوكيفي آن كاهش يابد كمي

هاي امكان اجراي برنامه بهنگام مهمترين تفاوت كشت در محيط
گيري رطوبت خاك رع است، در محيط مزرعه اندازهكنترل و مزا

گيري حجم آب به دار آبياري و اندازهبراي تعيين زمان و مق
كه در محيط گلخانه عوامل پذير نيست در حاليسادگي امكان

و  قابل تنظيم استنياز آبي در حد مناسب و دلخواه  موثر بر
بيني آب مورد نياز گياه و مصرف آب منطبق بر نيار آبي پيش
در اين محيط بدليل محدود بودن سطح زير  .پذير استامكان
-. بهگيردطور همزمان صورت ميهآبياري همه سطح ب كشت،

هاي اخير ضمن فراهم اي در دههگلخانهكشت همين دليل 
توليد در شرايط متنوع آب و هوايي،  كمي امكان افزايش نمودن

خاكي و آبي راهكار موثري در افزايش عملكرد برخي محصوالت 
در ويژه ههاي زينتي) بسبزيجات و گل صوصخهبكشاورزي (

عملكرد باال، مصرف كم و  .است بوده كشورهاي در حال توسعه
اي است كه باعث گلخانه هاي كشتكنترل شده آب از ويژگي

وري در مناطق خشك و نيمه خشك آاستفاده از اين فن شودمي
بعنوان راهكار اساسي در افزايش كارايي مصرف آب مورد توجه 

بورمن  قرار گيرد.گذاران و كشاورزان جوان متخصصان، سياست
كارايي مصرف آبياري را بعنوان شاخصي براي بيان توليد محصول 

صورت انجام آبياري محصول در هدر مقابل افزايش آب مصرفي ب
 شود، پيشنهاد كردمقايسه با شرايطي كه آبياري انجام نمي

 كارايي مصرف آب به صورت زير بيان مي شود:ي رابطه
WUE=Y/W  كه در آن 

Y خشك)اقتصادي يا كل ماده توليد شده (ماده  كرد= عمل  
W  =59و61:  1386،انتصاري(تعرق يافته بوسيله گياه  آب( .  

نتايج طرح دانشگاه فلوريدا بـراي حفاظـت منـابع محـدود آب در     
هـاي پايـدار   برنامـه يك دوره چنـد سـاله كـه هـدف آن اجـراي      

سـعت  اي بـه و مديريتي در زمينه آب كشـاورزي بـود در گلخانـه   
برابـر شـرايط    10متر مربع نشان داد كارايي مصرف آب تا  3000

فـائو مصـرف كـارايي آب را بـه سـطح       ) 75: همانمزرعه است .(
كارايي سامانه آبياري از منبع (مولد) تا گياه (مصرف) ارتباط مـي  

 ).62: هماندهد. (
-بهره ،با توجه به نقش كارايي مصرف آب در برنامه توسعه پايدار

 ميانگين كارايي 1379 در سال نيز قابل ارزيابي است. وري آب
آب آبياري  Kg/m3 7/0 مصرف آب در كشت آبي كشور معادل

 محاسبه شده است.

 :كارايي مصرف آب در سطح گلخانه  . 1,3
اي را در اسيمو كوپر و كـانتليف كـارايي چنـد محصـول گلخانـه      

ي كردنـد و  اسپانيا ، هلند و فلوريـدا در مقايسـه بـا مزرعـه بررسـ     
برابـر   9اي تـا  عملكرد محصوالت گلخانه كه نتيجه گرفتندچنين 
كشت پاييزه گلخانه و تفاوت سينگ ورس و  از مزرعه است بيشتر
 بدسـت آورد.  Kg9- 5/4  را كشت بهاره و Kg45- 5/2  را مزرعه

-برابر توليد مزرعـه  4فرنگي را تا كنت ليف و پارانچ عملكرد توت 
كشور يمن با توجه به آب و هواي خشك در  د.اي آن برآورد كردن

 )1997طبق بررسي ال كريشي ( ،نيمه خشك (مشابه بيرجند) و
برابـر عملكـرد    12فرنگـي  و گوجـه  17اي عملكرد خيـار گلخانـه  

 ).  68: 1386،انتصاري( محصول در مزرعه بوده است
 هاي ايران :وضع توليد و كارايي مصرف آب در گلخانه . 2,3
اي با هاي گلخانهتعيين كارايي مصرف آب در زراعت منظورهب 

استفاده پايدار از منابع آب براي توليد "همكاري اعضاء گروه كار 
كميته ملي آبياري و زهكشي ايران در ، "محصوالت كشاورزي

آوري و از طريق تكميل پرسشنامه، اقدام به جمع 1384سال 
هاي ز گلخانهبرداري در تعدادي ابندي وضع موجود بهرهجمع

 جيرفت نمود،و  اصفهان،كرمان يزد، ،توليدي كشور در ورامين
شامل عوامل انساني و بود(مطالعه اين فاكتور شاخص  12

 هااين گلخانه % از 67بافت خاك در حدود  طبق نتايج؛ )طبيعي
ويژگي بارز اين دسته زهكشي و تهويه مناسب و ليكن (سبك

داراي  آنها%75حدود  .است )ظرفيت نگهداري پايين آب در خاك
% از آبهاي استفاده شده در اين 69خاك شور و نيز تقريبا 

ها منبع آب در اين گلخانه نيست،ها داراي كيفيت مناسب گلخانه
اي بود. محصول عمده توليد در چاه و روش آبياري قطره عموماً

ميانگين وزني كارايي مصرف آب براي  .آنها خيار بوده است
 75/18هاي كشور % گلخانه57فرنگي در يار و گوجهخ تمحصوال
Kg/m3  برابر شرايط مزرعه 5است كه حدود) Kg/m378/3است (  

عث شده كه اين ميزان ند مشكالت فني، اجرايي،مديريتي باهرچ
 .)67: 1386،انتصاريباشد(  كمتر از حد مطلوب

دشت بيرجند با توجه به جدول زير از لحاظ كيفيت منابع آب  
كيفيت  ميانگينگوياي  2اي وضع مطلوبي نيست. ارقام جدولدار
از  89رشته قنات) در سال  20حلقه چاه و  10نمونه (شامل  30

 .دشت بيرجند است
 ميانگين چند نوع امالح آب دشت بيرجند -2جدول 

 
 )1389اي خراسان جنوبي(مأخذ: سازمان آب منطقه
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ه براي صرفه تواند بهترين گزينگلخانه در چنين شرايطي مي
-منابع آب در اين دشت باشد ضمن اينو استفاده بهينه از  جويي

ينه مناسبي نيست بلكه كه بايد توجه داشت گلخانه به تنهايي گز
ن محيط و اعمال سيستمهاي بهينه آبياري در ايراه اندازي 

) راهگشاي و ... بياري، عرضه به اندازه آبمديريت صحيح(دور آ
-كشاورزي اين منطقه خشك  و جواب محدوديت منابع آب در

گوي بخشي از نيازهاي جمعيت رو به رشد اين شهر ستان و از 
جدول  .طرفي زمينه ساز اشتغال خيل عظيمي از جوانان آن باشد

 1389رجند در سال تعداد و نوع فعاليت گلخانه هاي بي 3شماره 
 را نشان مي دهد:

 .)1389(ماخذ:جهاد كشاورزي بيرجند،          
بديهي است كه با وجـود شـرايط بحرانـي آب در دشـت بيرجنـد      

هايي براي كاهش شرايط بحران در حلضرورت روي آوردن به راه
كند كه در اين بين هاي عمده توليدي در منطقه مطرح ميبخش

تـرين روش بـا توجـه بـه نتـايج      در فعاليت كشاورزي شايد بهينه
اي باشد. توليد گلخانهله در شرايط آب و هوايي مشابه، شيوه صحا
جنبــه جــدا از هــاي توليــدي در قالــب گلخانــه انــدازي بنگــاهراه

اقتصادي و زيست محيطي كمك به بقا و تداوم حيات كه بستگي 
  اي با آب دارد، است.بالواسطه

 :گيري و پيشنهاداتنتيجه. 4
برنامه از منـابع آب در نـواحي    رويه و بي برداري بيد بهرهادامه رون
هاي بيرجند، بروز بحران خشك كشوراز جمله دشت نيمه وخشك 

محيطي و به دنبال آن اجتماعي و اقتصـادي و حتـي سياسـي را    
سبب خواهـد شـد. در چنـين اقليمـي محـدوديت آب، توسـعه و       

سـازد  هاي زراعي را از نظر فني و اقتصادي توجيه پذير نميبرنامه
هـاي  برنامـه در نتيجه براي كاهش احتمال چنين ريسكي تدوين 

هـاي بهينـه   روشي ريزان مجرب در زمينـه مدون از سوي  برنامه
در بخش پرمصرف كشاورزي  و اجراي ايـن    مصرف آب مخصوصاً

و با مشاركت كشاورزان امـري اجتنـاب    مجريانها از طرف  برنامه
 ناپذير است. 

كيـد قريـب بـه اتفـاق     أدر چنين شرايطي در بخـش كشـاورزي ت  
ران تغييـر الگـوي آبيـاري از سـنتي بـه      متخصصين و صاحب نظ

هـاي آبيـاري جهـت افـزايش كـارايي      مدرن و يا ارتقاي سيسـتم 
توجـه بـه گلخانـه و     ميـان مصرف آب در كشـت اسـت، در ايـن    

داري با توجه به مزايايي كـه در زمينـه مصـرف بهينـه آب     گلخانه

(بدليل استفاده مجدد از مقدار آب اوليه موجود) دارد و يك روش 
پايدار در زمينه توليد محصوالت غذايي محسوب مـي شـود    تماماً

هـاي موجـود در   ليبا توجه بـه پتانسـ  و  بسيار حايز اهميت است
گذاري در اين زمينه اقتصادي به نظـر مـي   بيرجند سرمايهدشت 

لذا انجام اقدامات زير در قالب پيشنهاد رسيدن به اين مهـم   .رسد
 سازد:را عملي مي

-ليغ و ترويج مزاياي گرايش به كشت گلخانـه اطالع رساني و تب -
 .آن مالي از مايتحو  اي و آموزش 

تشويق خرده مالكان به انجام اشتراك مساعي و افـزيش ابعـاد    - 
مطلـوب   گلخانـه (طبـق مطالعـات عملكـرد    سطح مورد نياز براي 

 ).متر متصور است 3000توليد در سطح 
هاي موجود در بيرجند  وايجاد زمينـه  تالش براي حفظ گلخانه -

   .براي توسعه فعاليتهاي اين واحدها
 توليـدات و  كيفـي ارتقاي ،هابسط وگسترش كمي تعداد گلخانه -

    .منطقه ساكنانبا نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كردن آن  منطبق
تالش براي كنترل مصرف آب در بخش كشاورزي (مثـل نصـب    -

 اجتماعي.اري آن در راستاي برقراري عدالت گذكنتور)و قيمت
هـا  ايجاد واحدهاي ويژه براي نظارت بر نحوه آبياري در گلخانه  -

(يعني كنتـرل  هاي كوتاه زمـاني آنها در مدتاي آب و كنترل دوره
 .محصوالت گلخانه ) تقيم كيفيتغير مس

ارائه تسهيالت بـراي ارتقـاء و ايجـاد تاسيسـات نـوين آبيـاري        -
هـاي فنـي ارزان قيمـت بـه     ها و ارائه مشاورهدر گلخانه مخصوصاً

 متقاضيان.
گرها و عملگرهاي كامپيوتري مثـل  مجهز كردن گلخانه به حس -

گر رطوبـت، غلظـت سـنج دي    گيري دما، حسگرهاي اندازهحس
 ربن و ...  اكسيد ك

گفتني است باال بردن بازده آبياري هرچند مهـم اسـت امـا تنهـا     
گيـرد در ايـن    هاي كشاورزي را  بـر  مـي  بخش مهندسي سيستم

 راستا بايد بخش زراعي نيز مورد توجه واقع شود.
 منابع و ماخذ:
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