گزارش بازدید تیم منتخب کمیته ملی آبیاری و زهکشی از استان بوشهر
کارگروه استفاده پایدار از منابع آب در تولیدات کشاورزی

تهیهکنندگان:
علیرضا توکلی ،محسن براهیمی ،امیرعلی فتاحی ،مهدی سرائی تبریزی و مسعود گودرزی
تیم شرکتکننده :آقایان دکتر توکلی ،دکتر براهیمی ،مهندس فتاحی ،دکتر سرائی تبریزی و دکتر گودرزی.
زمان :روزهای  6الی  8اردیبهشت 9318
همراهان :کارشناس و معاونت شرکت آب منطقهای بوشهر ،معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان،
محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ،مدیرعامل و کارشناسان شرکت مدیریت و
بهرهبرداری شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش ،مدیریت و کارشناسان شرکت آبشیرینکن نور ویژه،
کارشناسان باغبانی استان و بهرهبرداران.
محورهای مکانی بازدید :شهرستانهای بوشهر ،تنگستان و دشتستان
محورهای محصولی بازدید :نخلستان ،گیاهان شورزیست ،درختان جنگلی و مرتعی
محورهای بازدید :آبخوان اهرم ،شورورزی ،آبشیرینکن ،شبکه آبیاری و زهکشی دلوار و دالکی ،آبیاری و
زهکشی نخلستان ،تصفیهخانه بوشهر و دانش بومی کشت انگور در گودال عمیق
دریافت کلی:

 شرایط مطلوب «محیطی و عرصهای» برای ایجاد آبخوان و تغذیه مصنوعی و کاهش سهم تلفات
تبخیری آب سبز
 بهرهگیری از ظرفیتهای «آبشیرینکن» برای تأمین آب شرب مورد نیاز
 وجود ظرفیت «کشت گیاهان شورزیست» با توجه به دسترسی به منابع آب شور در استان
 ضرورت اصالح و بهبود بهرهبرداری و نگهداری «شبکههای آبیاری و زهکشی» و توجه به تشکل
مردمنهاد تعاونیهای آببران
 ضرورت توجه به «دانش بومی» کشت انگور در چالههای عمیق
 ضرورت برنامهریزی برای «فاضالب شهری« و زمینههای مصرف آن
 ضرورت همکاری و تعامل بین دستگاهی در موضوع آب
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مقدمه
کارگروه استفاده پایدار از منابع آب در تولیدات کشاورزی با هدف بررسی اقدامات و دستاوردهای نهادهای
ذیربط و نیز شناخت چالشها و مشکالت در زمینه منابع آب موجود ،با برنامهریزی بلندمدت و تعیین اهداف
کالن این کارگروه ،بازدید از نقاط مختلف کشور را در برنامه کاری خود قرار داده و در نهایت نتایج این
بازدیدها را در قالب گزارش سفر ارائه مینماید.
در همین راستا و با هماهنگی و برنامهریزی قبلی ،تعدادی از اعضای کارگروه استفاده پایدار از منابع آب در
تولیدات کشاورزی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (آقایان دکتر توکلی ،دکتر براهیمی ،دکتر سرائی
تبریزی ،مهندس فتاحی و دکتر گودرزی) طی روزهای  6لغایت  8اردیبهشت ماه  ،9318از برخی طرحهای
استان بوشهر شامل طرح کشت شورورزی (کشت سالیکورنیا) ،پروژه آبشیرینکن بوشهر ،طرح تغذیه
مصنوعی و پخش سیالب اهرم ،شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش ،شبکه دلوار ،تصفیهخانه فاضالب شهر
بوشهر و دانش بومی کشت انگور در چالههای عمیق بازدید نموده و از نزدیک با مسایل و مشکالت جاری در
این طرحها ،آشنا گردیدند.
بهرهوری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب
بهرهوری آب

بهرهوری آب ( ،)WPتأثیر توأمان سه پارامتر راندمان آبیاری ،کارآیی مصرف آب توسط گیاه و بهرهوری
آب توسط گیاه میباشد که رابطه آن بهصورت زیر میباشد:
) (kg.m 3

()9

Yield
 WUE  CWP
TWU

WP 

افزایش بهرهوری آب ،مستلزم مدیریت مصرف در زمینههای مختلف میباشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بهرهوری اقتصادی آب

با جایگزینی صورت کسر ،روابط فوق با ارزش پولی حاصل از عملکرد بهدست آمده ،بهرهوری اقتصادی آب مصرفی
( )Economic Water Productivity =EWPبهصورت واحد پول بر مترمکعب آب کاربردی تعریف میشود:
) Value (Ya
T WU

()2

EWP 

در این معادله و خصوصاً مخرج کسر ،جنبههای اقتصادی پارامترها کمتر دیده شده لذا برای تشریح و بیان
بهتر ،صورت و مخرج کسر هر دو بر حسب واحد پولی و بهترتیب بیانگر ارزش اقتصادی محصول و هزینههای
کل آب مصرفی و بهصورت زیر بیان میشوند:
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) Value (Ya
)Cost (TWU

()3

EWPR 

که در آن EWPR ،ارزش پولی بهرهوری اقتصادی )Value) Ya ،ارزش پولی محصول و )Cost) TWU
هزینه کل آب مصرفی میباشد.
با جایگزینی و با توجه به رابطه  ،3چنین میتوان نوشت:
) Value (Ya
)Cost (soil water)  Cost (I

()4

EWPR 

که در آن EWPR ،ارزش پولی بهرهوری اقتصادی )Value) Ya ،ارزش پولی محصول Cost (I) ،هزینه
عملیات آبیاری و ) Cost (Soil waterهزینه حفاظت و بهبود ظرفیت آب خاک میباشد.
این معادله بیانگر هزینههای بهبود بارش و آب قابلاستفاده از خیز مویینهای و هزینههای مربوط به آب آبیاری
است .برای بهبود این نسبت ،باید توازنی بین تولید و هزینههای تولید بهوجود آید که در نتیجه آن چگونگی
عملیات آبیاری و حفاظت و بهبود ظرفیت آب خاک ،حاصل میشود .حصول این هدف ساده نیست و باید
توضیح داده شود که چرا کشاورزان شرایط کارآیی پایین آبیاری و عملیات حفاظتی ضعیف را حفظ میکنند؟
دلیل آن به هزینههای مربوط به بهبود شرایط ،خارج از توان و ظرفیت اقتصادی آنها بازمیگردد.
با جایگزینی و با توجه به معادله  ،4رابطه زیر بهدست میآید:
) Value (Ya
)Costs(ETa  LF  N _ BWU

()5

EWPR 

که در آن EWPR ،ارزش پولی بهرهوری اقتصادی Value (Ya) ،ارزش پولی محصول و Cost (ETa + LF

) + N_BWUهزینههای مربوط به تبخیر و تعرق واقعی فصلی ( ،)ETaمقدار آب استفاده شده برای آبشویی
(هنگامیکه کنترل شوری خاک نیاز باشد ( ))LFو بخش غیرمفید آب مصرفی ( )N_BWUمیباشد.
کاهش هزینههای بخش غیرمفید آب مصرفی ممکن است بهعنوان تنگنایی در بهبود بهرهوری آب بهشمار آید،
بهدلیل اینکه کاهش بخش غیرمفید آب مصرفی ،مستلزم سرمایهگذاری در بهبود سامانههای آبیاری میباشد که
ممکن است فراتر از ظرفیت و توان اقتصادی و فنی کشاورزان و بهرهبرداران و خصوصاً برای کشاورزان کوچک
باشد .این موضوع ،ضرورت پشتیبانی و ایجاد انگیزه برای کشاورزان را برای زمانیکه نیازهای اجتماعی ،کاهش
تقاضای آب و افزایش بهرهوری آب را بهوجود میآورد ،ایجاب میکند .بخشی از مشکالت در سیستمهای تعاونی
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و اشتراکی ،ناشی از مدیریت ضعیف سیستم و عدم کفایت خدمات تحویل میباشد ،چرا که اغلب مدیریت سیستم و
مدیریت تحویل آب ،خارج از کنترل زارعین است.
حداکثرسازی نسبت بهرهوری اقتصادی آب ،هنگامی خواهد بود که هزینههای دیگر غیر از آب ،ثابت
نگهداشته شود و فقط به نسبت بین ارزش محصول و هزینههای آب مصرفی محدود گردد و این یعنی
حداکثرسازی درآمد محصول که رابطه آن بهصورت زیر میباشد:
) Value (Yopt
water Costs for Yopt

()6

max(EWPR) 

که در آن Max (EWPR) ،حداکثر نسبت بهرهوری اقتصادی آب Value (Yopt) ،ارزش پولی محصول در
شرایط بهینه و  Water Cost for Yoptهزینههای مربوط به آب مصرفی جهت دستیابی به عملکرد بهینه
میباشد .بیشینه  EWPRعموماً به بیشینه درآمد مزرعه بستگی دارد .حد بهینه عملکرد  Yoptمعموالً با عملکرد
حداکثر تفاوت داشته و اغلب بستگی به ساختار هزینههای تولید دارد.
نتیجهگیری
با توجه به شاخص بهرهوری آب ،افزایش و بهبود آن از سه طریق زیر امکانپذیر میباشد:
 )9بهینهسازی و کاهش آب مصرفی ،یعنی مخرج کسر بهرهوری که به میزان آب کاربردی اشاره دارد از
طریق اصالح روشهای آبیاری ،اعمال مدیریتهای کمآبیاری ،اصالح و تطابق کشت با بارشها و پارامترهای
اقلیمی ،کاهش تبخیر و افزایش سهم تعرق از طریق مدیریت خاک و گیاه
 )2افزایش صورت کسر یعنی عملکرد محصول ،از طریق اعمال مدیریتهای برتر زراعی ،استفاده از ارقامی
با پتانسیل تولید بیشتر ،کنترل آفات و بیماریها و علفهای هرز ،بهینهسازی مصرف کود ،مدیریت خاک و
افزایش سهم تعرق بهعنوان بخش مولد تولید
 )3تلفیق و بهینهسازی دو طریق شرح داده شده ،به نحوی که بهصورت توأمان مخرج کسر کاهش و صورت
کسر ،اگر افزایشی ندارد کاهش نداشته باشد .چرا که در حالت نخست ،با کاهش آب مصرفی و بدون اعمال
تمهیدات خاص مدیریت خاک و گیاه ،امکان بروز کاهش عملکرد وجود دارد .لذا برنامه زراعی و مدیریت
خاک و گیاه بایستی متناسب با برنامه کاهش آب مصرفی باشد .بدیهی است که با افزایش بهرهوری آب،
مصرف آب بهبود یافته و اصالح میشود و در نتیجه میزان تقاضای آب کاهش خواهد یافت.
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 -1پخش سیالب در آبخوان اهرم
اهداف
 بررسی شرایط «محیطی و عرصهای» در ایجاد آبخوان
 جلوگیری از سیالب و تعدیل خسارات ناشی از آن
 مدیریت سیالب و تغذیه آبخوانها
 عدم اصالح روش پخش سیالب و احتمال شکننده بودن این روش در مقابل سیالبهای آتی
 بررسی وضعیت پروژه آبخوانداری اهرم و الگوبرداری از نکات مثبت آن برای تعمیم به سایر مناطق
 بررسی و ارزیابی زیستمحیطی اجرای طرح در منطقه
 ارزیابی مشکالت و موانع موجود در اجرای پروژه و مشکالت موجود در وضعیت فعلی پروژه
 بررسی مزایا و معایب اجرای طرح در منطقه (تأثیر بر کمیّت و کیفیت منابع آب در منطقه تحت پوشش
اجرای پروژه)
 بررسی تأثیر اجرای پروژه بر معیشت مردم منطقه
خالصه
منطقه موردنظر با نام محمود احمدی تنگستان شناخته میشود که در حدود  99روستا در آن جای دارد .پروژه
مذکور در سال  9335در سطح  2522هکتار و در  99فاز اجرایی عملیات آن آغاز و در سال  9336کلیه اقدامات
مکانیکی و بیولوژیک آن به اتمام رسید .این پروژه با هدف تغذیه آبخوان و نیز پخش و کنترل سیالب اجرایی
گردیده است .الیروبی این طرح هرساله با مشارکت مردم و مدیریت دهیاری صورت میگیرد.
در این طرح ،در ابتدای خروجی هر زیرحوضه ،دو نهر ایجاد شده که وظیفه انحراف آب و انتقال آن به طرح را بر
عهده دارند .شیب طولی این نهر آبرسان یک در هزار طراحی شده که شیب عمومی این منطقه ،بین دو تا چهار
درصد متغیر است .این شبکه طولی در حدود  92کیلومتر دارد .مساحت منطقه ،تحت پوشش در حدود  2522هکتار
و حجم آب ورودی به عرصههای پخش در صورت آبگیری کامل برابر با  6میلیون مترمکعب برآورد میگردد.
همچنین دادهها نشان از آبرفتی بودن خاک و نفوذ باالی آب در آن را دارند (نفوذ  92سانتیمتر در ساعت برای این
منطقه اعالم گردیده است) .تعداد چاههای این منطقه در گذشته بین  32تا  82حلقه بوده که هم اکنون این تعداد به
بیش از  222حلقه رسیده است .همچنین تعداد  99حلقه چاه مشاهدهای جهت بررسی و کنترل سطح آب و
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اندازهگیریهای مورد نیاز ،در منطقه وجود دارد .عمق آبرفت در این منطقه بین  92الی  32متر عنوان شده و عمق
چاههای منطقه نیز عمقی در این حدود دارند .متوسط بارندگی منطقه در حدود  222میلیمتر میباشد که در سال
جاری ( )9318تاکنون ،حدود  322میلیمتر بارندگی رخ داده است.
با توجه به اهمیت آبخوان و نیاز به تغذیه آن ،اجرای این طرح اثراتی مطلوب به همراه داشته لیکن بهتر است
که درخصوص مناطق پاییندست این طرح نیز مالحظات الزم بهویژه مالحظات زیستمحیطی مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر ،نیاز است تا تمهیدات الزم جهت توزیع آب در عرصههای پخش سیالب بهمنظور نفوذ هر چه
بیشتر آب و آبیاری درختان نیز از پیش اندیشیده گردد.

تصویر -1پخش سیالب در آبخوان اهرم

سیمای کلی
دشت اهرم واقع در حوزه آبخیز تنگستان واقع است .این حوضه با وسعت  299کیلومترمربع در  64کیلومتری
شرق تا شمال شرق شهر بوشهر واقع شده است .در این منطقه 99 ،روستا تحت پوشش اثرات اجرایی طرح
پخش سیالب بر آبخوان تنگستان قرار دارند که کشاورزی با توجه به منابع شغلی محدود ،شغل اصلی ساکنین
میباشد .شورهزارها و محدودیت کیفیت و کمیّت منابع آب دو عامل عمده عدم توسعه موفق کشاورزی توسط
جمعیت بیش از  8222نفری این روستاها میباشد.
سرعت فزاینده تخریب خاک و هدررفت مقادیر متنابهی از منابع آبهای زیرزمینـی دو عامـل مهـم و اصـلی
در دسترسـی توسعه پایدار ،در اثر برخی از عوامل محیطی و یا دستکاریهای نابخردانه انسانی ،بروز
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ناهنجاریهای متعددی را در پی داشـته و تعادل محیطزیست را بهطور بارزی مختل نموده و متعاقب آن توسعه
بیابانها را در حد فاجعهآمیـزی بهخصـوص در مناطق خشک تا فراخشک که دارای اکوسیستمهای بسیار
شکنندهاند ،موجب شده است .از طرف دیگر ،تخریـب پوشـش گیاهی و استفاده بیرویه از مراتع و
جنگلکاری ،وقوع سیالبها و فرسایش خاک در سالهای اخیر بـه شـدت اراضـی را در این مناطق به سمت
بیابانی شدن سوق داده است .بروز این پدیدهها در حد طبیعی اجتنابناپذیر به نظر میرسد لیکن وقتی از حد
طبیعی بگذرد بهمنظور توقف چنین روندی در راستای حفاظت از خاک و افزایش میزان نفـوذ آب بـه زمـین،
تقویـت تدریجی پوشش گیاهی و کمک به استمرار بهرهبرداری از منابع ،الزم است از علوم و فنونی استفاده
شود که پخش سـیالب یکی از آنها میباشد.
منطقه موردنظر در استان بوشهر (ناحیه جنوبی ایران) و همجوار بـا خلیج فارس بین دو شهر اهـرم و برازجـان و در
فاصـله  35کیلـومتری شمالشرق شهر بوشهر ،بین طولهـای جغرافیـایی َ 59° 95تا َ 59° 93و عرض جغرافیایی َ55
 28°تا َ 21° 26واقـع شـده که ارتفـاع متوسـط ایســتگاه از ســطح دریــا  39متــر ،میــزان متوســط بارنــدگی
ســاالنه  252میلیمتر است .عرصه موردنظر ،بر اراضـی مخروطـههـای افکنـه مجاور رشتهکوه قلعه دختر ،بین
کمربندی اهرم و روستای اشـکالی در منطقه محمود احمدی شهرستان تنگستان قرار دارد .منطقـه مورد مطالعه در
مجاورت ناحیه کوهستانی اسـتان بوشـهر و بخشـی از زاگرس چینخورده کـه اکثـراً متشـکل از رسـوبات دوران دوم
و سـوم زمینشناسی است .خاک منطقه جزء خاکهای جوان بـا عمـق بسـیار کم و بدون تکامل پروفیلی میباشد.
حدود  99روستا تحت پوشش اثرات اجرای این طرح میباشند .در این منطقه هیچگونه رودخانه دائمی یا حتی
فصلی وجود ندارد وتمام رودخانهها از نوع سیالبی هستند .همچنین با توجه بـه منـابع محـدود موجـود در
روستا ،منبع اصلی معیشت روستاییان کشاورزی است ،لذا بحران ناشی از سیل و خشکسالی و استفاده بیش از
اندازه از آب زیـرزمینـی و همچنین افزایش درصد  ECآب ،تهدیدی جدی برای این منطقهی متکی به
کشاورزی بهشمار میرود.
شرح بازدید
با توجه به سیلهای قابلتوجه سال  9318و پتانسیل منطقه در مهار سیالب و حفظ منابع آب زیرزمینی در اثر
تثبیت آبخوان ،این بازدید صورت گرفت.
پخش سیالب در آبخوان یکی از سادهترین شیوههای ارزشمند مقابله با خطر خشکسالی و کمآبی میباشد و
همچنین راهکاری مناسب برای احیا پوشش گیاهی است .این بازدید با همراهی آقایان دکتر جعفری و مهندس
7

منوچهری (اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر) انجام شد .به نقل از
آقای دکتر جعفری ،مطالعات تفصیلی اجرایی این پروژه در سطح  2522هکتار در سال  9335انجام شده و
اقدامات اجرایی آن نیز در اسفند همان سال آغاز و در نهایت در سال  9336مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

تصویر  -2نمایی از پخش سیالب در آبخوان اهرم
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طی  22سال زمانیکه از بهرهبرداری این ایستگاه میگذرد ،میتوان بیان داشت که پروژه به تمامی اهداف
خود نایل شده است .اهدافی نظیر کنترل سیالب ،تقویت سفرههای آبهای زیرزمینی ،ایجاد جنگلهای
دستکاشت با استفاده از گونههای سازگار با اقلیم منطقه در سطح  9222هکتار ،بهبود پوشش گیاهی مراتع،
توسعه اراضی کشاورزی به وسعتی بالغ بر  2222هکتار ،ایجاد دیوار حفاظتی در جهت حفظ اراضی کشاورزی،
راهها و مناطق مسکونی روستایی و از همه مهمتر ایجاد زیرساخت مناسب برای حفظ زیستبوم و بسیاری از
اهداف دیگر که مرتبط با حفظ منابع طبیعی میباشند.
مهمترین مشاهدات ،مزایا و چالشها
« استعداد طبیعی» منطقه بسیار قابلتوجه است.
 اصالح و مرمت روش سنتی تغذیه آبخوان بر اجرای روشهای جدید ارجحیت دارد.
 بهعلت ساختمان و بافت خاک سبک موجود در منطقه ،سرعت نفوذپذیری باالست و این مورد در
تغذیه سفرههای زیرزمینی بسیار مفید است (استحصال  252میلیون مترمکعب آب).
 اجرای پروژه باعث جلوگیری از مسدود شدن مسیرهای ارتباطی بوشهر و اهرم در پی وقوع سیالب میشود.
 تأثیری مثبت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه که متکی به کشاورزی هستند ،داشته است.
« مشارکت مردم» در نگهداری از سازهها ،الیروبی مسیرهای سیالب و گسترش محدوده پروژه در
منطقه ،بسیار باال است.
 ایجاد تفرجگاه برای مردم منطقه
 بهبود وضعیت و مراتع منطقه تحت پوشش طرح
 جلوگیری از خسارتهای سیل و هدررفت سیالب
 جلوگیری و کاهش فرسایش آبی و بادی
 جلوگیری از تشدید پدیده بیابانزایی
 جلوگیری از برداشتهای بیرویه مصالح رودخانهای و به هم خوردن رژیم طبیعی رودخانهها
 ارزانتر بودن نسبت به سایر روشهای ذخیره آب
دو اثر مفید پروژه آبخوانداری اهرم از منظر کشاورزان منطقه:


تغذیه چاهها



رفع نگرانی کشاورزان از بابت تخریب مزارع در اثر سیالب
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چالشها
مهار سیالب در باالدست مانع آبشویی مزارع پاییندست شده که خود باعث افزایش شوری خاک منطقه در
پاییندست میشودکه این امر در بلندمدت ممکن است مشکالتی را به دنبال داشته باشد که میتوان تمهیداتی را
برای اصالح پوشش گیاهی برای مدیریت شوری در آنها اتخاذ کرد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 ضرورت بهبود پوشش گیاهی در منطقه از طریق تخصیص اعتبارات
 ضرورت همکاری و مشارکت فعاالنه آبمنطقهای و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر
 این پروژه باعث افزایش تعداد چاههای حفاری شده است تا جاییکه در حال حاضر ،رقم چاههای
حفاری مجاز در حال بهرهبرداری از  33حلقه به عددی بالغ بر  232رسیده است.
 عدم تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات مالی برای بازسازی ،ترمیم و نگهداری سازهها
 کمبود نیروی انسانی و بودجه در بحث پایداری سیستم آبخوانداری در این پروژه
راهکارها و پیشنهادات
 پیشنهاد میشود که روش تغذیه سنتی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد .دادهبرداری و بررسی داده توسط
کارشناسان این حوزه انجام شود و در نهایت طرح جامع و کاربردی برای اصالح و ارتقاء روش سنتی
تغذیه آبخوان اهرم ارائه و اجرا گردد.
 بهرهگیری از نتایج بهدست آمده از پروژههای مشابه بینالمللی موفق
 با توجه به کمبود نیروی انسانی در مدیریت این پروژه میتوان با تأمین نیاز مالی و بهرهگیری از
نیروهای متخصص در بهبود پوشش گیاهی و کشت علوفه گامی مؤثرتر برداشت.
 موضوع انجام پروژه های آبخیزداری باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تبدیل به
یک فرهنگ عمومی شود.
 شرکت آبمنطقهای و منابع طبیعی استان بوشهر باید از توان و پتانسیلهای یکدیگر با توجه به شرایط
خاص و خشک منطقه بیشترین بهره را ببرند.
 بخش مدیریت پروژه آبخوانداری اهرم باید برای کشت گونههای سازگار در منطقه بهویژه گیاهان
دارویی چندساله ،اقدامات ویژهای انجام دهند که میتواند در تأمین بخشی از هزینهها مؤثر باشد.
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 برای بهبود کیفیت فیزیکی خاک میتوان از رسوبات ماسهای موجود در سیالب استفاده کرد و از
تهنشست رسوبات معلق که بهدلیل وجود مواد آلی ،باعث کاهش اسیدیته خاک و افزایش ازت کل
میشود نیز جهت اصالح شیمیایی خاک استفاده نمود.
 الزم است مطالعات تکمیلی انجام و مطالعات قبلی تقویت و اصالح شود.
 مهمترین و اساسیترین نیاز ،تعبیه یک سیستم پایش و مانتیتورینگ است که از جنبههای مختلف نظیر
وضعیت آب سطحی ،آب زیرزمینی ،پوشش گیاهی مرتعی و گیاهان دارویی ،نفوذپذیری و کیفیت و
کمیّت آب زیرزمینی و ...بهصورت مداوم و با اصول استاندارد مربوطه ثبت ،تحلیل و پایش شود.
 افزودن مواد مالچی (با ساختاری غیر از منبع طبیعی) به خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک که از
نظر خواص فیزیکی و شیمیایی دارای مشکالتی هستند ،میتوانند تأثیر بهسزایی بر نفوذپذیری ،اندازه
خاکدانهها ،ظرفیت نگهداری رطوبت و تهویه خاک داشته باشند .لذا الزم است در هر منطقه،
آزمایشهایی برای تعیین اثر نوع مواد مالچی بر خاکهای مختلف انجام شود.
 از آنجا که نفوذپذیری خاک ،تابع خصوصیات خاک بوده و این خواص نیز بین خاکها یکسان
نمیباشد ،لذا طبیعی است که میزان نفوذپذیری خاکهای مختلف ،متفاوت باشد .نقش خصوصیات
فیزیکی بهویژه توزیع اندازه ذرات بر نفوذپذیری خاک بیشتر از ویژگیهای شیمیایی است .با توجه به
ویژگیهای ظاهری سنگهای منطقه باالدست آبخوان اهرم ،احتمال وجود آهک و گچ زیاد است ،لذا
پرداختن به نقش آهک و گچ و اندازهگیری  pHخاک (کاهش نفوذپذیری با افزایش  (pHدر بررسی
رفتار نفوذپذیری خاکهای منطقه میتواند مفید باشد .بعد از بررسی موارد ذکر شده ،میتوان با توجه
به نتایج آزمایشها اقدامات الزم را برای افزایش نفوذپذیری انجام داد.
تحلیل جامع آبخوانداری
بر اساس بررسیها ،بیش از  2میلیارد مترمکعب از سیالبهای اخیر با اجرای فعالیتهای آبخیزداری و
آبخوانداری کنترل و پس از تعدیل سیالب به درون آبخوانها هدایت شده است.
مدیریت حوزه آبخیز بهعنوان یکی از اقدامات تلفیقی در کنترل سیالب مطرح است که با بهرهگیری از
روشهای بیولوژیکی و مکانیکی نقشی مؤثر در تغییر رفتار سیالب در پاییندست و مناطق خطرپذیر دارد.
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مدیریت ریسک سیل و کاهش آسیبپذیری مناطق با اجرای اقدامات پیشگیرانه در حوزههای آبخیز باالدست
در قالب طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری ،دبی اوج سیالب را که اثر زیادی در ایجاد خسارت و تلفات
دارد کاهش میدهد.
مدیریت حوزههای آبخیز در مناطق بحرانی و سیلخیز با اجرای فعالیتهای متنوع و جامع مشتمل احداث
سامانههای آبگیر باران ،سیلبند ،پخش سیالب ،احیای پوشش گیاهی ،گوراب ،تورکینست ،تراسبندی،
بانکتبندی ،بندهای کوتاه تأخیری ،سازههای مشبک سرشاخهگیر و غیره موجب کاهش سرعت سیالب ،فیلتر
سیالب با ترسیب مواد محموله سیل ،افزایش فرصت نفوذ آب به درون زمین و کاهش خسارت سیل میشود.
این پروژهها عالوه بر کاهش سیالب ،باعث تغذیه آبخوانهای زیرزمینی و تقویت منابع آبی چاهها ،چشمهها و
قنوات در کشور شده است.
وقوع سیل یک واقعیت اقلیمی و امری اجتنابناپذیر در کشور ما میباشد که در زمره مناطق سیلخیز دنیا قرار
دارد لیکن توسعه زیرساختهای آبخیزداری و آبخوانداری در کشور و حفاظت از جنگلها و مراتع میتواند از
شدت خسارت سیل در آینده بکاهد.
گستره وسیع آبخیزهای کشور ،نیازمند سرمایهگذاری بیشتر و همراهی مردم و دولت در مدیریت عرصههای
منابع طبیعی است و تهدید سیالب را میتوان با آبخیزداری و آبخوانداری به فرصتی برای مقابله با کمآبی و
خشکسالی در کشور تبدیل کرد .اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری کاهش خسارت ناشی از سیل را
ممکن میسازد ،لیکن بهرهبرداریهای نادرست از منابع طبیعی و غفلت در مدیریت میتواند عالوه بر تخلیه
آبخوانها و فرونشست دشتها ،به بیتوازنی در عرصههای طبیعی ،اکولوژیک و هیدرولوژیک و کاهش امنیت
غذایی ،حیات اقتصادی و اجتماعی مردم منجر شود.
پیشنهاد عملیاتی
با توجه به اثرات و فواید بیشمار آبخوانداری در مدیریت سیل ،حفظ زیستبوم ،ایجاد روحیه مشارکتی
مردم ،تغذیه منابع آب زیرزمینی ،ماهیت طبیعتدوست ،ارتقای بهرهوری بارش ،کاهش مصارف غیرمفید ناشی
از تلفات تبخیری و فرم بارشی بسیاری از مناطق کشور ،بهنظر میرسد که این فرآیند میتواند راهگشای بسیاری
از مشکالت بوده و مورد توجه وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد .لذا این اکیپ آمادگی دارد در
توسعه فرآیند کاری و ارزیابی فنی و تعیین اثربخشی آن به استان کمک نماید.
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 -2شورورزی
اهداف
 بررسی شرایط «محیطی و عرصهای» در محدود اراضی تحت مطالعه مرکز ملی تحقیقات شوری
 استفاده از آبهای نامتعارف بسیار شور نظیر آب دریا با وجود کمبود آب
 توسعه کشاورزی مناسب با آب موجود و پتانسیل تولید سبزیجات بومی منطقه
 بررسی شرایط منطقه در استفاده از آبهای نامتعارف و بیابانزدایی
 بررسی و مشاهده طرحهای اجرایی در ارتباط با شورورزی
 بررسی روشهای آبیاری طرحهای اجرایی
 بررسی دلیل انتخاب گونههای گیاهی کشت شده در منطقه
 ارزیابی مزایا و چالشهای اجرای طرحهای شورورزی
 الگوبرداری و ترویج نکات مثبت طرح و تعمیم این طرح به مناطق دارای منابع آب و خاک شور
 ارائه راهکارها و پیشنهادات مؤثر در پیشبرد اهداف طرحهای شورورزی
خالصه
طرح مذکور در نزدیکی گناوه و با نظر مرکز تحقیقات ملی شوری در حال اجرا بوده و تمرکز آن بر گیاه
هالوفیت سالیکورنیا است .این گیاه از روغن مناسبی برخوردار است و ضمن تأمین علوفه مورد نیاز دام ،تأثیری
مطلوب در جلوگیری از گسترش بیابان دارد .گیاه مذکور در مرحله جوانهزنی ،به شوری حساس است.
در رابطه با این طرح ،نتایج آزمایشات بر روی گونههای گیاهی و تأثیرات کیفیت آب بر روی گیاهان و بر
شرایط خاک ،در اختیار قرار نگرفت .این پروژه نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری در راستای درک اثرات
گوناگون شورورزی بر گیاهان و شرایط منطقه دارد .الزم است اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر روی
این گیاه (بهعنوان یک گیاه شورپسند) و بازدهی آن مورد بررسی قرار گیرد .نتایج پژوهشهای این چنینی
کمک شایانی به پیشبرد اهداف شورورزی در سطح کشور و توسعه کشاورزی در حاشیه دریاها خواهد نمود.
سیمای کلی
یکی از مهمترین چالشهای قرن حاضر ،محدودیت منابع آب شیرین بهعنوان عامل اصلی حفظ حیات
موجودات در بسیاری از مناطق دنیا بهویژه منطقه خاورمیانه است .ایران کشوری خشک و نیمهخشک بهشمار
میآید که بیش از دو سوم وسعت آن را اراضی بیابانی تشکیل میدهد .بهعالوه باید مسأله شوری خاکها را نیز
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به مشکالت ناشی از بیابان اضافه کرد .وجود امالح بیش از حد در خاک مانع از رشد بسیاری از گیاهان در
مناطق مذکور شده و عملکرد کشاورزی را محدود میکند .از طرفی دیگر ،لزوم استفاده بهینه از منابع آبی باعث
میشود که آبشویی خاکها راهحلی اقتصادی برای شوریزدایی خاکها نباشد .در این شرایط ،استفاده از
گیاهانی که ضمن تأمین غذای دام و جلوگیری از گسترش بیابان ،شوری را نیز کاهش دهند ،حائز اهمیت
خواهند بود .یکی از گیاهان مهم در این زمینه که توجهات زیادی را در سراسر جهان به خود جلب نموده،
سالیکورنیا است .با توجه به اینکه در استان بوشهر ،وسعت زمینهای شورهزار زیاد بوده و درکنار آن آبهای
نامتعارف وجود دارد باید از این فرصت نهایت استفاده را برد.
استان بوشهر با داشتن بیش از  2/6میلیارد مترمکعب آبهای نامتعارف سطحی و بیش از نیم میلیارد مترمکعب
پساب شهری و زهاب کشاورزی و نیز منابع قابلتوجهی از آبهای نامتعارف زیرزمینی و قرارگیری در
مجاورت خلیج فارس ،پتانسیل عظیمی از آبهای نامتعارف را در خود جای داده است که رقم  2/6میلیارد
مترمکعب در مورد حجم ذخیره کل آبهای شور ،لب شور و ابر شور در حدود  22درصد منابع آب نامتعارف
کل کشور است .عالوه بر آن ،پهنههای وسیعی از دشتهای این استان بهدلیل شوری خاک یا شورهزارها
بالاستفاده مانده است.
مزیت نسبی استان بوشهر نسبت به استانهای هرمزگان و کرمان در این زمینه برخورداری از همه نوع آبهای
نامتعارف از جمله رودخانه مند ،کوه نمی ،آب زیرزمینی شور ،آب دریا و خاک شورزی در یک محدوده
مشخص میباشد .از سوی دیگر ،آبهای نامتعارف که بهصورت پساب در منطقه وجود دارند .پسابهای
خانگی ،صنعتی و کشاورزی بهترتیب  98 ،52و  358میلیون مترمکعب را شامل میشود .همچنین بهدلیل برداشت
بیش از حد بخش کشاورزی از آبهای شیرین و متعارف ،حفر چاههای غیرمجاز ،بهرهوری پایین آب در بخش
کشاورزی ،بروز خشکسالی و تغییر اقلیم ،وضعیت منابع آب استان از لحاظ پایداری در وضع بسیار نامطلوبی
است .از بین رفتن حجم عظیمی از آبهای شیرین ،خشک شدن برخی از آبخوانهای مهم و کمآب شدن همه
دشتهای استان بوشهر تنها بخشی از پیامدهای منفی رعایت نکردن مصرف بهینه آب است.
شوروزی بهعنوان یکی از رویکردهای نوین در کشاورزی پایدار و تولید محصوالت در محیطهای شور در
سالهای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است .منشأ و علل تغییرات طبیعی و غیرطبیعی در اضافه برداشت
منابع آب شیرین ،امالح معدنی ،آبهای نامتعارف در حوضههای آبریز ،ارائه راهکار و روش بهینه برای
استحصال آب مناسب از منابع آب شور و لبشور بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم ،ارائه راهکار و روش بهینه
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استفاده از پسابهای فاضالب ،کشاورزی و صنعتی یکی از مؤثرترین روشهای پدافند غیرعامل در این بخش
است .همچنین استفاده از محصوالت منتج از صنعت شورورزی در صنایع دارویی و شیمیایی مزایای استفاده از
منابع آب نامتعارف ،جلوگیری از افت شدید مخازن و سفرههای آب زیرزمینی استان بوشهر و تغذیه
آبخوانهای در معرض نابودی و کاهش اثرات خشکسالی درکوتاه و بلندمدت از دیگر روشهای در این بخش
میباشد.
دسترسی به منبع آب جدید مناسب و کافی و امکان استفاده از اراضی بایر و شور برای شورورزی ،استفاده
مجدد و بهینه از منابع آب موجود ،جلوگیری از تأثیر اقتصادی و اجتماعی روزافزون خشکسالی و نیز حفظ و
بهبود منابع آب و خاک استان بوشهر ،رشد و توسعه کشاورزی و صنعت ،توسعه صنعت شورورزی و دامپروری
و تولید نمک و سوخت زیستی و برق ،توسعه تولید و اشتغال پایدار در سطح منطقه را در پی خواهد داشت.
ارزیابی فنی و اقتصادی بهرهبرداری منابع آب نامتعارف بهعنوان منابع جدید آبی در جهت تأمین آب استان و
کاهش اثرات خشکسالی و افت کمّی و کیفی سفرههای آب زیرزمینی از دیگر اهداف بهرهبرداری و مدیریت
منابع آب نامتعارف است که با مطالعه دقیق پتانسیل موجود و راهکارهای استفاده از این فرصت میتوان کمک
بزرگی به منابع موجود و صنعت و کشاورزی استان و کشور کرد.
شرح بازدید
گیاه سالیکورنیا که مصرف دارویی دارد ،از جمله گیاهانی بود که در سطح وسیعی کشت شده بود .لیکن
مسأله اینجاست که این گیاه ،گیاه بومی منطقه نمیباشد و عالوه بر مباحث مربوط به تکثیر ،مباحث اثرات
زیستمحیطی گیاه نیز بررسی نشده است .گیاه کاکل از طرفی ،گیاهی بومی است که بهعنوان نوعی سبزی
محلی مصرف خوراکی بومی نیز داشت ولی متأسفانه به اندازه گیاه غیربومی به آن توجه نشده است.
در این مرحله از بازدید آقای مهندس کشتکار محقق مرکز تحقیقات حضور داشتند و اشاره نمودند که یکی از
ظرفیتهای حائز اهمیت در زمینهای شورهزار استان بوشهر ،کشت و توسعه گیاهان شورزیست میباشد .بر این اساس
کشت گیاهان شورزیست به وسعت  22هکتار در اراضی حله شمالی نزدیک خور مزین در جوار روستای محمدی ریگ
گناوه (شهرستان گناوه بیشترین طول نوار ساحلی را در استان بوشهر دارا است) بهعنوان پایلوت اجرا گردید.
مهندس کشتکار بیان کردند که در زمان حاضر در این منطقه کشت گیاه سالیکورنیا ( )Salicorniaدر برنامه
کاری قرار گرفته است .این گیاه که از تیره اسفناجیان بوده و بیشترین مقاومت به شوری و آب دریا را دارد
در استان بوشهر بهخوبی بهعمل میآید.
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تصویر -5کشت گیاه سالیکورنیا

مهمترین مشاهدات ،مزایا و چالشها


«استعداد طبیعی» منطقه بسیار قابلتوجه است.



دارای پتانسیل کشت و تکثیر گیاهان بومی نظیر کاکل



وجود بازار برای گیاه بومی کاکل



مطالعه گسترده روی گیاه سالیکورنیا

 گیاه سالیکورنیا به شوری باال ( )EC=60,000مقاوم است و محدودیتی برای کشت در منطقه وجود
ندارد (به خشکی مقاوم نیست).
 بهعلت مسطح بودن منطقه نیازی به تسطیح نیست و کشت با هزینههای پایین انجام میشود.
 گیاه انتخاب شده سازگار با منطقه و از طریق بذر و کشت نشاء قابلکشت و گسترش هست که کشت
نشائی میتواند از نظر درصد سبز شدگی و تسریع رشد ،قابلتوجه باشد.
 کارآفرینی و افزایش درآمد ساکنین منطقه
 جلوگیری از فرسایش بادی خاک و کاهش گرد و غبار
 کشت انبوه گیاه سالیکورنیا در تأمین بخشی از علوفه و خوراک دام مورد نیاز کشور مؤثر است.
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با توجه به اینکه هنوز برنامه مدون و مشخصی برای کشت گیاهان شورزی در منطقه وجود نداشت و اطالعات طرحهای
اجرا شده تقریباً محرمانه بود و بیشتر در قالب طرحهای تحقیقاتی انجام شده بودند ،میتوان گفت که طرح شورورزی
علیرغم دارا بودن ظرفیتها و قابلیتهای فراوان ،در منطقه مورد بازدید ،موفق نبوده و چالشهای متعددی داشته است.
این در حالی است که گردش آزاد اطالعات میتواند ایدههای جدید را شکوفا کند.

تصویر  -6بازدید اعضای گروه کار از طرح شورورزی

چالشها
 در محدوده طرح ،روشهای آبیاری تحتفشار اجرا شده بود که بهدلیل انباشت نمک و آبشویی نشدن
خاک،کشت دچار محدودیت رشد میشود و عملکرد خوبی نخواهد داشت .هر چند با توجه به اینکه این
گیاه همیشه نیاز به درصد رطوبت ظرفیت مزرعه دارد ،آبیاری قطرهای میتواند این نیاز را تأمین کند.
 منطقه دارای زهکش نبوده و بهدلیل آبیاری با آب دریا با  ECباال ،بعد از مدتی خاک منطقه به خاک
سدیمی تبدیل خواهد شد که پس از آن دیگر قابلیت کشت نخواهد داشت.
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 مهمترین مانع کشت سالیکورنیا ،نیاز آبی و آبشویی باالی گیاه سالیکورنیاست که موجب شسته شدن
فسفات و نیترات و افزایش جمعیت جلبک در سواحل میشود.
راهکارها و پیشنهادات
شورورزی بهطور کلی ،کشاورزی پایدار در محیطهای شور است .بدین معنی که شورورزی یک فناوری با
رویکرد زیستمحیطی و بهمنظور بهرهبرداری اقتصادی و پایدار از منابع خاک و آب شور میباشد .شورورزی به
معنای استفاده از آب شور و خاک شور برای تولید گیاه ،علوفه ،ماهی و میگو ،برق ،نمک و سوختزیستی،
مواد معدنی برای خوراک پتروشیمیها ،صنایع دامپروری ،دارویی و بهداشتی است.
در نمونههای اجرا شده در دنیا ،با این روش با آبیاری توسط آب شور یا نامتعارف یا آب دریا از هر هکتار
زمین شور یا شورهزار حدود  25تن علوفه دامی ،قابلاستحصال میباشد (در حالیکه متوسط برداشت یونجه در
استان حدود  92تن در هکتار آن هم با استفاده از آب شیرین و در زمینهای مرغوب است) .همچنین متوسط
برداشت روغن نباتی از سویا در کشور  335کیلو در هکتار است در حالیکه میزان استحصال روغن از گیاه
سالیکورنیا که در خاک شور و با آب شور میروید حدود  699کیلو در هکتار میباشد .همچنین در این صنعت،
از هر هکتار زمین شور و با آب شور به عمق  9/5متر امکان تولید مقادیر قابلتوجهی برق وجود دارد .الزم به
ذکر است برخی از این موارد در کشور و حتی در استان بوشهر ،البته بهطور پراکنده نیز اجرا شده که نتایج
موفقیتآمیزی را در بر داشته است.
با توجه به موارد ذکر شده پیشنهاد میشود استان بوشهر بهعنوان پایلوت پژوهش و مطالعات کشت و صنعت
شورورزی و آبهای نامتعارف کشور برگزیده شود و مزرعه آزمایشی آن جهت شناخت کامل پتانسیلها و
ضعف و قوتهای منطقه در مساحتی حدود  32هکتار در پاییندست حوضه مند و حوالی گنبد نمکی جاشک و
رودخانه مند احداث گردد که این امر حمایت همهجانبه و پیگیری مسئوالن استانی را میطلبد .امیدواریم در
آینده نزدیک شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی و صنعت و نجات سفرههای آب زیرزمینی دشتهای
استان باشیم و استان بوشهر بهعنوان الگوی توسعه و نماد پیشرفت در زمینه استفاده از آبهای نامتعارف و کشت
و صنعت شورورزی شناخته شود .راهاندازی کشت و صنعت تحقیقاتی و تخصصی از کارهای خوب و مورد
حمایت است .زمینه سرمایهگذاری برای تولید محصوالت شورورز از جمله جلبک و کشت گیاهان دریایی در
استان بوشهر فراهم است .با توجه به اینکه کشورهایی نظیر کره جنوبی و چین ،در حال توسعه کشاورزی دریایی
هستند و زمینهای کشاورزی خود را به داخل دریا بردهاند ،بوشهر نیز میتواند به رشد و توسعه کشاورزی
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دریایی روی بیاورد و نه تنها محصوالت را به داخل کشور بفروشد ،بلکه به صادرات گیاهانی نظیر انواع جلبک
و حتی گیاه محلی کاکل نیز دست پیدا کند .استفاده از ظرفیتهای محلی که انحصاری و مخصوص منطقه
هستند هم از نظر اجتماعی میتواند در منطقه مورد پذیرش قرار بگیرد هم در بازار ،فروش محصوالت خاص
میتواند بازار بالقوهای را برای منطقه ایجاد نماید.
در کشت گیاهان با آب دریا ،اگر زمینی بهصورت مرتب با آب دریا کشت شود ،پتانسیل خود را برای کشت
از دست میدهد .بنابراین باید پسابهای تولیدی در منطقه نظیر پساب پرورش میگو که سرشار از مواد آلی
است مورد استفاده قرار گیرد که باعث میشود خاک ،ارزش غذایی خود را از دست ندهد.
سیستم آبیاری و زهکشی مناسبی برای کاهش اثرات زیستمحیطی باید بهکار رود .بدینمنظور باید برای
کاهش اثرات زیستمحیطی توسعه کشت سالیکورنیا در چرخه شورورزی ،پساب زهکش مزارع سالیکورنیا
جهت تولید سایر محصوالت زنجیره شورورزی استفاده شوند .بذور ریز سالیکورنیا باید بهصورت سطحی کشت
شوند تا درصد سبزشدگی یکنواختی داشته باشند .برای این کار نیاز به استفاده از ماشینآالت مناسب است.
وجود گزارشهای مختلف در خصوص استفاده از این گیاهان در سطح کشور ،درک اهمیت ویژه این
گیاهان را نشان میدهد لیکن به نظر میرسد پژوهشهای کاربردی و مناسب در این زمینه در سطح کشور کافی
نیست و استفاده از این گیاهان بیشتر در سطوح اندک و سنتی صورت میگیرد .نظیر گیاهان جوان Suaeda

 Aegyptiacaکه بهعنوان سبزی با نام محلی (کاکل) در منطقهی بوشهر استفاده میشود و بر این اساس نیاز به
پژوهشهای کاربردی در این زمینه است.
هر چند احیای بیابانها به روش بیولوژیک یکی از مؤثرترین و پایدارترین روشهای بیابانزدایی است لیکن
فقدان یا کمبود برنامههای مشخص و بلندمدت در جهت بهبود شرایط مناطق شور بهعنوان یکی از موانع در این
زمینه بهشمار میرود که با توجه به این مورد ،نیاز به تدوین راهکار و برنامههای مشخص و بلندمدت است.
همچنین تشویق کشاورزان برای کشت این گیاهان توسط سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی نیازمند
در اختیار گذاشتن اطالعات جامع و کامل تمام مراحل کاشت ،داشت و برداشت این گیاهان است.
طرحهای پژوهشی کشور عمدتاً مختص گیاهان زراعی رایج است که این موضوع نیز در ناشناخته ماندن
گیاهان شورزی مؤثر است .در این خصوص ،همکاری بخشهای مختلف جهاد کشاورزی (معاونت آب و
خاک ،بخش امور اراضی ،تولیدات دامی و  ،)...سازمان جنگلها و  ...بیش از پیش ضروری میباشد.
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توسعه کشت این گیاه بهصورت زراعی با موانعی نظیر عدم دسترسی به بذور اصالح شده ،نبود تجهیزات
مکانیزاسیون مناسب کشت این گیاه ،عدم دسترسی به صنایع تبدیلی روبرو است که نیازمند توجه ویژه به این
بخش نیز میباشد.
پیشنهاد عملیاتی
منابع آب شور اگر بهدرستی برنامهریزی و مصرف گردند ،هیچگاه یک مزاحم زیستمحیطی یا عامل
محدودیت تام بهشمار نخواهد آمد .بدیهی است در صورت تعریف صحیح و جامع ظرفیتهای آب شور و
تبیین پتانسیلها و ظرفیتهای گیاه ،خاک ،تولید و اشتغال میتوان بهدرستی از آن بهره گرفت .بهنظر میرسد
موارد زیادی وجود دارد که هنوز جای کار داشته و علیرغم مزایا و فواید قابلتعریف ،بایستی بیشتر بررسی
صورت گیرد و نیاز است تا از تجارب بینالمللی و دانش بومی این سرزمین استفاده شود .این اکیپ آمادگی
دارد در توسعه فرآیند کاری ،ارزیابی فنی و احیای فناوریها و اجرای پژوهشهای محلی و نیز مسائل
زیستمحیطی به مجموعه دستگاههای مرتبط (جهادکشاورزی ،وزارت نیرو و محیطزیست) کمک نماید.
به تازگی و با تحقیقات انجام شده در بخش کشاورزی ،چند کشور خشک و نیمهخشک یکی از بهترین راههای
استفاده از کشتهای جایگزین ،کشت گیاهان مقام به آب تشخیص دادهاند بهخصوص در بخش تأمین علوفه دام
یکی از بهترین گزینهها استفاده از نوعی کاکتوس بهنام نوپال از خانواده اپونتیا میباشد البته این گیاه بسیار شگفانگیز
در چند کشور جهان (ایتالیا ،مکزیک ،شیلی ،آفریقای جنوبی و تونس) بهعنوان سبزی تازه ،مصرف دارویی و غذایی
دارد .همچنین با استفاده از این گیاه و نوعی حشره بهنام قرمزدانه ،یک مکمل رنگی با ارزش در صنایع غذایی،
آرایشی ساخته میشود و از همه مهمتر میوه این گیاه میباشد که از ارزشهای دارویی باالیی برخوردار میباشد.
طبق برنامهریزیهای انجام شده تا چند سال آینده هزاران هکتار از اراضی کشاورزی و مناطق مستعد کشور بهمنظور
تأمین خوراک دام و تولید میوه زیرکشت کاکتوسهای علوفهای و میوهای باید برود.
دالیل ضرورت کشت این گیاه:
 امکان توسعه کشت پایدار و پیوسته و در نتیجه افزایش عملکرد با کاهش هزینههای تولید منطقهای
 گیــاه اوپــن تیــا در اقلــیمهــای خشــک و کــمبــاران مــیتوانــد موجــب هــدایت آبهــای ســطحی روان
شــده و بــه نــوعی باعــث حفــظ منــابع آبــی بــرای دیگــر گیاهــان ومنــابع آبــی زیرزمینــی وکمــک بــه
اجرای طرحهای آبخیزداری باشد.
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 افــزایش و پیــدایش ذخــایر آبــی و عناصــر مطلــوب در گیــاه اوپــن تیــا ،طــوریکــه بــا کــمتــرین و
نامناســبتــرین میــزان مصــرف آب ممکــن توســط گیــاه ،ذخیــره آبــی الزم جهــت مصــرف مســتقیم
(آب و علوفه) برای دام تأمین میشود.
 در مجمــوع ،توســعه و گســترش کشــت ایــن گیــاه در اراضــی کــه از منــابع آبــی و خــاکی درجــه دو و
ســه برخــوردار اســت پیشــنهاد مــیشــود کــه بــهمنظــور دســتیابی بــه ظرفیــتهــای الزم ،جهــت کنتــرل
بیابـــانزدایی،کـــاهش ریزگردهـــا ،جلـــوگیری از فرســـایش خـــاک ،خـــاکورزی ،آبخیـــزداری،
حفاظت از محیطزیست ،ترسیب کربن و ارزشهای غذایی و دارویی این گیاه میباشد.
 ایــن نــوع از کــاکتوس بــا مقاومــت ویــژه بــه شــرایط نامســاعد محیطــی از جملــه درجــه حــرارتهــای
باال ،خشکیهای طـوالنیمـدت و خـاکهـای فقیـر مـیتوانـد منبـع علوفـه مناسـبی بـرای منـاطق گـرم
و خشک کشور و بهویژه مراتع و مزارع کمبازده باشد.
 از این پروژه میتوان بهعنـوان یـک پـروژه توسـعه روسـتایی نـام بـرد کـه ایـن طـرح در بحـث توسـعه
متکــی بــر ســرمایههــای اجتمــاعی در کنــار ســرمایههــای فیزیکــی و مــالی اســت و اجــزای ایــن پــروژه
در آینــده مــیتوانــد بــه چهــار بخــش ”محرومیــتزدایــی“” ،مشــارکت و کــار گروهــی“” ،مشــارکت
و توانمندســازی جوامــع محلــی“ و ”احیــای مراتــع و ارائــه مــدلســازی ترســیب کــربن“ کمــک نمایــد.
از اهداف این پـروژه بـا توجـه همزمـان بـه دو مؤلفـه توسـعه پایـدار و مشـارکت مردمـی یعنـی امنیـت
اقتصادی و امنیت اجتماعی ،محقق شدنی است.
 ایــن گیــاه درکــاهش ســطح شــوری خــاک از طریــق حــذف نمــک از خــاک در بیابــانزدایــی مــؤثر
مــیباشــد و ســازگاری بــیشتــری نســبت بــه شــرایط اســترس و ســختی بیابــانی دارد بــه همــین دلیــل
میتواند بهترین راهحل برای مقابله با بیابانزایی باشد.
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 -3شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش دلوار و دالکی
اهداف
 بررسی شرایط «محیطی و عرصهای» شبکه آبیاری و زهکشی و بررسی عملکرد شبکه آبیاری و
رضایتمندی کشاورزان
 بررسی وضعیت و شرایط بهرهبرداری و نگهداری شبکه
 بررسی نحوه توزیع حقابه بین کشاورزان منطقه
 بررسی نحوه مدیریت و الیروبی کانالهای آبیاری و زهکشی
 بررسی مشکالت و چالشهای موجود در منطقه تحتپوشش شبکه آبیاری و زهکشی
 مدیریت بومی و بهینه مصرف آب کشاورزی
 بررسی نحوه مدیریت کانالهای زهکشی موجود در نخلستان
 بررسی شرایط زهکشی کانالهای زهکش (میزان دبی خروجی از زهکشها)
 بررسی شرایط موجود در منطقه و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود بهرهبرداری از شبکه
 بررسی تأثیرات شبکه زهکشی بر روی اصالح و آبشویی خاک نخلستان
سیمای کلی
در این شبکه ،یک واحد سد انحرافی در فاصله  9/5کیلومتری پاییندست سد رئیسعلی دلواری 24 ،کیلومتر
سامانه انتقال آب با ظرفیت  32مترمکعب در ثانیه 98/5 ،کیلومتر کانال اصلی و  64کیلومتر کانالهای درجه دو
احداث شده است .هدف از این طرح ،تبدیل  8322هکتار اراضی دیم به آبی در دشت شبانکاره است .شبکه
زهکشی بهمنظور جمعآوری زهاب ناشی از آبیاری مزارع و روانابهای سطحی ،بهصورت روباز ساخته شده است.
از جمله اهداف سد رئیسعلی دلواری توسعه  24هزار هکتار اراضی کشاورزی در دشتهای شبانکاره ،سیامنصور،
گلدشت و بویری و تأمین حقابه اراضی حاشیه رودخانه حله و شبکه آبیاری زهکشی آبپخش احداث شده است .سد
رئیسعلی دلواری از نوع بتنی دوقوسی با ظرفیت  682میلیون مترمکعب در سال و آب قابلبرنامهریزی  592میلیون
مترمکعب در سال  9386آبگیری شد .آب مورد نیاز شبکه از سد مخزنی رئیسعلی دلواری تأمین میشود که در 52
کیلومتری شهر برازجان بر روی رودخانه شاپور احداث شده است.
قدیمیترین شبکه آبیاری و زهکشی در شهر آبپخش استان بوشهر قرار دارد که با مساحت  6هزار و 522
هکتار در سال  9322به بهرهبرداری رسیده است .این شبکه آبیاری و زهکشی جزو  22شبکهای است که درکل
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کشور در سال  9322ساخته شد و هنوز نیز استفاده میشود .در سال  9316در سه دور آبیاری 928 ،میلیون
مترمکعب آب وارد شبکه آبپخش شد .بهعبارت دیگر میانگین آب ورودی به این شبکه به ازای هر هکتار 96
هزار و  695مترمکعب و به ازای هر اصله نخل  992مترمکعب بود.
قدیمیترین شبکه آبیاری و زهکشی در شهر آبپخش استان بوشهر قرار دارد که با مساحت  6هزار و 522
هکتار در سال  9322به بهرهبرداری رسیده و با  9292222اصله نخل دومین گستره نخیالت استان بوشهر بعد از
شبکه دالکی و سعدآباد است .سد انحرافی سعدآباد با قدمت ساخت و بهرهبرداری  38ساله بهعنوان یکی از
قدیمیترین سدهای انحرافی نوین کشور ،در سال  9322بر روی رودخانه شاپور ساخته شده و جریان پایه یا
تنظیمی رودخانه را به شبکه آبپخش هدایت میکند.

تصویر  -7موقعیت شبکههای آبیاری استان بوشهر

دشت دالکی از توابع شهرستان برازجان واقع در استان بوشهر میباشد که بین رودخانههای شاپور و دالکی محدود
گردیده که این دشت در  85کیلومتری شمالشرقی بوشهر و  22کیلومتری شمال برازجان واقع شده است .وسعت
دشت دالکی حدود  8422هکتار بوده و در حدفاصل طول  59-92تا  59-98شرقی و عرض  21-98تا 21-21
24

شمالی واقع شده است .طول کانال اصلی موجود شبکه آبیاری دشت حدود  23کیلومتر ،مجموع نهرهای منشعب از
آن حدود  62کیلومتر و تعداد آنها حدود  44شاخه میباشد.
اراضی دشت دالکی عمدتاً بهوسیله کانال اصلی شبکه دالکی به طول حدود  23کیلومتر که از بند انحرافی
سرقنات آبگیری مینماید ،آبیاری میشوند .این کانال بتنی با مقطع ذوزنقه ،قابلیت انتقال آب  92/5مترمکعب بر
ثانیه را دارا میباشد .این کانال در طول مسیر خود اراضی و باغات (نخیالت)  22روستای منطقه را از طریق 44
کانال فرعی آبیاری ،مشروب میسازد.
بازدید از شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش
شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش در سال  9393تأسیس و در سال  9322به بهرهبرداری رسیده است .منبع
تأمین آب این شبکه ،سد مخزنی رییسعلی دلواری (با گنجایش  682میلیون مترمکعب که  394میلیون
مترمکعب از آن آبگیری شده است) میباشد که بر روی رودخانه شاپور ایجاد گردیده است .تعداد بهرهبرداران
این شبکه در حدود  4222نفر عنوان گردیده است.
این شبکه نخست زیر نظر بنگاه مستقل آبیاری فعالیت نموده و از سال  9322تا  9332مردم منطقه از این شبکه بهرهبرداری
میکردهاند و تعمیر و نگهداری شبکه با خود آنها بوده است .سپس مسئولیت آن به اداره آبیاری ناحیه دشتستان واگذار
گردید و از سال  9332نیز زیر نظر شرکت بهرهبردار اداره میگردد .از سال  9332که مدیریت شبکه از مردم گرفته شده و
در اثر این تصمیم ،بهرهبرداران از مشکالت شبکه به دور ماندهاند و با وجود ناآگاهی از شرایط ،تنها به دنبال تأمین حقابهای
که به آنها قول داده شده است ،میباشند .در حالیکه در گذشته مردم عالوه بر آگاهی از شرایط حاکم ،برای تعمیر و
نگهداری از شبکه خود هزینه و مشارکت میکردند .این شبکه هم اکنون بهدلیل عدم تعمیر ،نشت و تلفات فراوانی دارد و
از عملکرد شبکه کاسته شده است.
شبکه مذکور دارای یک بند انحرافی با نام سعدآباد است که با سد ،فاصلهای در حدود  33کیلومتر دارد .طول
شبکه اصلی در حدود  93کیلومتر است .در حدود  6522هکتار از اراضی زیردست این سد به نخیالت اختصاص
داده شده که در حدود  332هکتار از این نخیالت تحت پوشش سیستم آبیاری قطرهای میباشد .یکی از مشکالت
این شبکه ،عدم سوار شدن آب در برخی مناطق است .بدینترتیب ،تجهیز اراضی به سیستم تحتفشار ،کمک به
انتقال آب در اراضی بلندآب ،الیروبی کانالها و بازسازی شبکه ،از جمله الزامات کنونی در این شبکه میباشند.
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تصویر  -8بازدید اعضای گروه کار از شبکه آبیاری آبپخش

بازدید از شبکه آبیاری دالکی
شبکه آبیاری دالکی ،شبکهای با قدمت سی ساله (آغاز بهرهبرداری آن در سال  9361بوده است) که 8422
هکتار وسعت دارد و تعداد مشترکین شبکه آبیاری و زهکشی نیز  6هزار و  222نفر میباشند .این شبکه بر آورد
رودخانه دالکی استوار است و ایستگاه پمپاژ نخلستان اقدام به استحصال آب از رودخانه (در حدود  9522لیتر در
ثانیه) و انتقال آن به شبکه را برعهده دارد .همچنین هفت حلقه چاه نیز برای تأمین آب مورد نیاز در شبکه وجود
دارد .ظرفیت کانال اصلی  92مترمکعب بر ثانیه میباشد و به تعداد  903220222نخل در این شبکه وجود دارد.
کمبود اعتبارات شبکه و هزینه باالی نگهداری و عدم همکاری اداره جهاد کشاورزی از جمله مشکالت
شبکه است و نیاز است تا تمهیدات الزم در این خصوص اندیشیده شود .بدینترتیب برای نگهداری شبکه از
کمک و مساعدت کشاورزان بهرهگیری میشود.
زهکشی کشاورزی
خارج کردن آبهای اضافی زیرزمینی ،سطحی و رواناب از یک سازه یا از یک منطقه توسط نیروی ثقل یا
پمپاژ بهمنظور جلوگیری از مزاحمت این آب اضافی یا جلوگیری از زیان ناشی از آن را بهطور عام زهکشی
میگویند .تعریف فائو از زهکشی ،خارج ساختن آب و نمکهای قابلحل از سطح و زیر سطح مزرعه بهمنظور
تسهیل رشد گیاه است.
زهکشی کشاورزی ،بنا به عقیده سازمان خواربار و کشاورزی جهانی ،نه هزار سال پیش در بینالنهرین آغاز
شد .در آن هنگام لوله بهکار برده نمیشد بلکه به احتمال زیاد از سنگ و سنگریزه و شاخ و برگ گیاهان
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استفاده میشد .نخستین لولههای زهکشی حدود چهار هزار سال قدمت دارند .در اروپا ،نخستین زهکشی
زیرزمینی حدود دو هزار سال پیش نصب شده است.
احداث نخستین شبکههای نوین آبیاری و زهکشی در دهه  9392در جنوب کشور صورت گرفت و نخستین
زهکش روباز با استفاده از ماشین در حوالی سال  9335در شاوور خوزستان ساخته شد و یکی از قدیمیترین
شبکه آبیاری و زهکشی در شهر آبپخش استان بوشهر قرار دارد که با مساحت  6هزار و  522هکتار در سال
 9322به بهرهبرداری رسیده است.
شرح بازدید
این بازدید با همراهی مسئولین شرکت بهرهبرداری شبکه آبیاری و مسئولین آبمنطقهای بوشهر انجام شد .در
این بخش آقای مهندس موسوی مدیرعامل شرکت مدیریت و بهرهبرداری شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش و
مهندس بزمی با چند تن از مسئولین بخشهای مختلف شرکت مذکور اعضای کارگروه را همراهی کرده و
نخست تاریخچهای از این شبکه ارائه و اشاره کردندکه تاریخ بهرهبرداری از شبکه به سال  9322باز میگردد و
شبکه دالکی نیز در سال  9361به بهرهبرداری رسیده است.
درختانی که با سیستم آبیاری قطرهای تغذیه شده بودند در اثر وزش باد از دست رفته بودند و عملکرد
محصول در پایلوت سامانه آبیاری قطرهای به شدت کاهش یافته بود .همین اتفاق اعتماد کشاورزان به سامانههای
نوین را کاهش داده و اجرای طرحهای آتی میتواند با مخالفت همراه باشد .در این مرحله از بازدید که با هدف
مشاهده و بررسی وضعییت کانالهای زهکشی و شیوه آبیاری نخلستانها انجام شد ،مهندس بزمی و همکارانشان
با اشاره به کانالهای زهکشی موجود در نخلستان بیان داشتند که کانالهای زهکشی شرایط خوبی دارند و
کمک شایانی به زهکشی نخلستانها میکنند .مشکلی که وجود دارد ،هنگام الیروبی کانالها است که سازمان
محیطزیست منطقه اجازه الیروبی نمیدهد ،دلیل این امر این است که بخشی از این کانالها به زیستگاه
موجودات آبزی تبدیل شدهاند و در آخر ،شیوه آبیاری نخلستانها مورد بازدید قرار گرفت که آبیاری به روش
غرقابی صورت میگرفت .کشاورزان منطقه ،بدون توجه به مضرات آن تمام حقابه خود را وارد زمینهایشان
میکنند تا اگر به دالیل مختلف در دور بعد آبیاری حقابه آنها تأمین نشد ،نخلهایشان خشک نشود .یکی از
دالیل این موضوع ،به نحوه عملکرد و ساختار شرکت بهرهبرداری باز میگردد که هویت تعاملی نداشته و به نظر
میرسد برای اینکه مشارکت بهرهبرداران در این موضوع بیشتر شود بهجای شرکت بهرهبرداری ،تعاونیهای
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آببران با مشارکت مردم شکل گرفته و مدیریت تحویل ،توزیع ،بهرهبرداری و نگهداری به تعاونیهای
آببران محول گردد.
در خصوص نخلستان ،اشاره شد که تراکم کشت نخلستان که  954اصله نخل در هکتار و تقریباً به فواصل 8
متر در  8متر یک نخل کاشته میشوند .زمان آبیاری را برای  922اصله نخل  4ساعت عنوان کردند که بهدلیل
پایین بودن کانال در این منطقه  5-5/5ساعت نیز طول میکشد .برای هر اصله نخل  222-952لیتر بر ثانیه آب
نیاز است ،دور آبیاری  62روز است که بعضی مواقع  32روز نیز طول میکشد .آببهای دریافتی در منطقه بر
اساس درصد محصول نیست و به ازای هر اصله نخل  93522ریال ،آببها دریافت میگردد.

تصویر  -9بازدید از شبکه آبیاری دالکی
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مهمترین مشاهدات ،مزایا و چالشها
 استعداد طبیعی و سابقه منطقه و دانش بومی در کشت نخل بسیار قابلتوجه است.
 قدمت و تاریخچه شبکه بهدلیل عمر مفید شبکه و استفاده از مصالح مناسب و استاندارد ،قابلتوجه بود.
 زمان نامناسب آبیاری با وجود مرطوب بودن خاک مزارع و آب و هوای خنک و مطلوب منطقه
 وجود نماینده و مشارکت مردم در توزیع آب بین کشاورزان که خود مردم از طریق نماینده بر نحوه
توزیع نظارت دارند.
 رونق وضعیت کشاورزی و دامداری و افزایش تولیدات کشاورزی
 بهبود الگوی مصرف و افزایش راندمان آبیاری
 بررسی وضعیت سازههای موجود و مورد استفاده در شبکه آبیاری و زهکشی دالکی و سعدآباد
 بررسی میزان کارآیی کانالهای زهکشی در جلوگیری از شوری خاک نخلستانها و تخلیه زهاب به دریا
 افزایش مدیریت منابع آب وکاهش تلفات منابع آب
 در کوتاهترین زمان ممکن باید روشهای آبیاری بومی منطقه اصالح شود
 برگرداندن مدیریت شبکه به دست مردم و دخیل کردن آنها در امور مربوطه
 مطالعه روش مناسب منطقه ،نه لزوماً روشهای مدرن
 زهکشی توسط کانالها بهشکل مطلوب انجام میشود.
 کانالهای زهکش برحسب نیاز در فواصل مناسبی طراحی و اجرا شده است.
 نقش مفید کانالهای زهکشی بهعنوان مسیرهای انتقال سیالب به دریا که باعث جلوگیری از آسیب به
نخلستانها در منطقه میشود.
 وجود روحیه مشارکتپذیری و مشارکتطلبی در کشاورزان که به بهبود بهرهبرداری از شبکه کمک میکند.
 جلوگیری از مختل شدن عملیات زراعی
 چالشی که هنگام الیروبی کانالهای زهکشی با سازمان محیطزیست منطقه وجود دارد (بهعلت تبدیل
شدن کانالهای زهکشی به زیستگاه موجودات آبزی امکان الیروبی بهراحتی وجود ندارد).
 آبیاری غرقابی باعث هدررفت بیش از حد آب از طریق تبخیر میشود یا به شکل نفوذ از طریق
زهکشها تخلیه شده و از دسترس خارج میشود.
29

 سست بودن خاک منطقه که بعد از الیروبی ،کناره کانالهای زهکش لغزش کرده و دوباره به کف
کانال میریزد.
 رشد بیش از حد درختچه و بوته گیاهان متعدد که باعث کندی روند جریان آب زهکشها میشود و
همچنین مانع از الیروبی در دفعات بعد میشود.
چالشها
 نارضایتی کشاورزان از عملکرد شبکه و تخصیص آب (انتظار تحویل حجمی متناسب با فرآیند رشدی
نخل داشتند)
 حجم قابلتوجه زهکشها ،حاکی از آبیاری بیرویه و غرقابی نخلستان است و دلیل آن نیز ،تعیین سهم
آب و فقدان برنامه تحویل آب است که بهرهبردار برای پرهیز از بروز تنش به درختان ،حجم زیادی از آب
را وارد کانالهای بزرگ داخل نخلستان میکند.
 از مشکالت عمده بهرهبرداری ،فرسودگی و قدیمی بودن کانالها ،حجم باالی رسوبات و رشد زیاد
علفهای هرز در زهکشها و کانالها ،کانالهای خاکی درجه دو ،شکستگی بدنه کانالها ،پوسیدگی
سریع نهربندها و دریچههای آبگیر بر اثر شوری آب و گرمای باال و تحمیل هزینه نگهدار ی باال میباشد.
 تکمحصولی بودن شبکه
 مقاومت کشاورزان در برابر افزایش نرخ آببها بهصورتی که بر اثر آن شرکت قادر به جمعآوری پول
آببها نبوده و باعث بروز مشکالت مالی میشود.
 مشکالت دیگری نظیر کمبود آب ،عدم همکاری مناسب سایر ارگانهای مسئول با یکدیگر است.
 عدم مشارکت و حمایت شرکت آب منطقهای در توزیع آب ،بهرهبرداری از تمام سطوح کانالهای
موجود توسط شرکت بهرهبرداری انجام میشود که این امر نیز هزینههای زیادی برای ترمیم ،مدیریت و
نگهداری بر شرکت تحمیل میکند.
راهکارها و پیشنهادات
 از سال  9322تا  9332مدیریت شبکه در اختیار کشاورزان بوده اسـت .از آن بـه بعـد شـرکت بهـرهبـرداری
مدیریت ،بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را به عهده گرفت و مشارکت خودجوش مردم را در نظر نگرفتـه
است .نکته قابلتوجه و مهم این است که در کوتاهترین زمان ممکن مدیریت شبکه نیاز اسـت تـا دوبـاره بـه
مردم برگردد .حس مالکیت داشتن و همزمان ،آگاه بودن از شرایط ،باعث بهبود شرایط خواهد شـد .تعمیـر
31

و نگهداری شبکه جزئی از کارهای خود آببران قرار خواهد گرفت و مطمئناً عملکرد شبکه افـزایش پیـدا
خواهد کرد.
 با توجه به وجود نمونههای موفق مدیریت کشاورزان در مسائل مربوطه ،پیشنهاد میگردد که مدیریت بخـش آب
در کانالهای درجه  3و  4به کشاورزان سپرده شود همانطور که قبل از سال  9332همین گونه بوده است.
 جهت بهبود وضع موجود پیشنهاد میگردد ارگانهای ذیربط بـا انجـام کارشناسـی ،تـرمیم اساسـی پوشـش
کانالها ،تأمین اعتبار و هزینه خاص جهت الیروبی زهکشها و کانالها و پوشش بتنی کانـالهـای خـاکی،
با توجه به تخصیص اعتبار ناچیز شرکتهای بهرهبرداری ،جهت نگهداری شبکه از محـل درآمـد و صـرف
هزینههای سرمایهگذاری اولیه باال جهت احداث شبکهها و جلوگیری از اتالف هزینـههـای سـرمایهگـذاری
اولیه این پروژهها را در برنامه کاری خود قرار دهند.
 از بزرگترین چالشهای کـشاورزی فاریـاب بـا اسـتفاده از آبهـای سطحی ،بار مالی و هزینـه هنگفــت توســعه،
سـاخت ،بهـرهبـرداری و نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی و زیرسـاختهای مربـوط بـه آن میباشد که بهطور
مداوم به هزینههای آن افـزوده مـیگـردد .رهیافـت مدیریت آبیاری مشارکتی ،مناسـبترین و مطلـوبترین راهکـار
بهمنظـور کاهش هزینهها در این رابطـه اسـت.
 شبکهها و بند انحرافی در معرض آسیب سیالبهای با حجم باال هستند که باید تمهیدات الزم قبل از وقوع
حادثه اندیشیده شود.
 تحویل حجمی و متناسب با زمان و رفتار مسئوالنه در تأمین آن در سنوات مختلف ،سبب خواهد شد کـه از
غرقاب نمودن نخلستان جلوگیری شود.
 وضعیت اجتماعی منطقه باید مورد بررسی قرار بگیرد .پیدا کردن راهکارهایی متعدد که فقط بر روی کاغذ
نتایج دلنشینی دارند و اجرای آنها در منطقه نه تنها میتواند آثاری مخرب ایجاد کند بلکه مخالفت مردم و
بدبینی اهالی منطقه را نیز میتواند در برداشته باشد .با توجه به شواهد موجود ،طرحهای سنتی و یا طرحهایی
که خود مردم در ساخت و اجرای آنها بهطور مستقیم مشارکت داشتهاند ،از جمله طرحهای موفـق و حتـی
پایدار در طول سالیان متعدد بوده است .پیشنهاد میشود منطقه از نظر شاخصهای مهم اجتماعی و فرهنگـی
مورد تحقیق قرار بگیرد ،روشهای سنتی و محبوب کشاورزان استخراج و با دید علمی ثبـت شـود و سـپس
راهکاری جدید که مناسب برای منطقه است تدوین گردد.
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 برنامهریزی جهت اصالح و بازسازی کانالها و شبکههای آبیاری و همچنـین بازچرخـانی آب زهکـشهـا،
جهت بهرهوری حداکثر از آب
 الیروبی بهموقع و جلوگیری از رشد گیاهان و درختچهها در مسیر زهکش جهت ارتقاء عملکرد کانالهای زهکشی
 طراحی و اجرای حفاظ در نزدیکی محل ورود پساب زهکش به دریا که هم مانع از ورود ضایعات نخلستان
و زبالههای موجود درمسیر کانالها به دریا میشود و هم از ورود موجودات آبزی بـه کانـالهـای زهکـش
جلوگیری میکند .با این کار میتـوان از تبـدیل شـدن کانـالهـای زهکـش بـه زیسـتگاه موجـودات آبـزی
جلوگیری کرد و بدون هیچگونه مشکل و مانعی الیروبی کانالها را در زمان مناسب انجام داد.
 برنامهریزی برای الیروبی زهکشها و برنامهریزی برای استفاده از آن در پاییندست
 اصالح روش آبیاری فعلی (غرقابی کرتی) نخلستان که نیازمند کار ترویجی و فرآیند انتقال دانش در قالـب
سایتهای الگویی و آموزش جامعه هدف است .همچنین مسائل و مشکالت مربوط به وجود برخی آفات و
امراض در نخیالت که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 برخی از نخیالت موجود ،کمبازده و غیراقتصادی و با سن بیش از  52سـال هسـتند کـه نیـاز بـه نوسـازی و
اصالح ارقام و عملیات بهباغی دارند.
 پیشنهاد میشود پایلوتهایی از نحوه صحیح مدیریت آب در نخلستانها شامل انواع آبیاری سطحی (جـوی
و پشته ای و  )...در منطقه اجرا گردد .موفقیتآمیز بودن اینگونه طرحها باعث استقبال کشاورزان و افزایش
راندمان آبیاری با توجه به کمبود آب در منطقه خواهد شد.
 با توجه به راندمان بسیار پایین آب در بخش کشاورزی و آبیاری ،ایجاد شبکههای مدرن آبیاری و زهکشـی
گامی بزرگ در جهت استفاده بهینه از آب کشور است .از آنجایی کـه عامـل اصـلی ناکـارایی شـبکههـای
آبیاری را باید در ناهماهنگی در بخش مدیریتی و عـدم توجـه بـه مسـائل فرهنگـی و اجتمـاعی کشـاورزان
جستجو کرد ،لذا اجرای این طرحها در صورتیکه با مشارکت کشاورزان صورت پذیرد ،نـه تنهـا منجـر بـه
کاهش هزینهها توسط کشاورز خواهد شد بلکه بار مالی دولت را نیز کاهش داده و بـه تـدریج مـیتـوان بـا
واگذاری مدیریت نگهداری و بهرهبرداری به کشاورزان در قالب تعاونیهای آببران ،گامی بزرگ جهت
خصوصیسازی و اقدامات مشارکتی برداشت .حتی سهامدار بودن بهرهبرداران در شرکتهای بهرهبـرداری
نیز مشکلی را حل نخواهد کرد و فرآیند اجرایی بایستی بدینگونه باشد که شرکتهای بهرهبرداری بـازو و
عامل اجرایی سیاستها و برنامههای تعاونهای آببران بهشمار آید.
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 انتقال مدیریت آبیاری بهعنوان یک عامل پویا و مؤثر در جهت سیاستگذاری و برنامهریزی در طـرحهـای
توسعه منابع آب ،دارای اهمیت ویژهای است .مدیریت آبیاری در حقیقت تصمیمگیری در خصـوص نحـوه
مصرف منابع آب بهمنظور افزایش بهرهوری این منابع در جهت رسیدن به توسعه پایدار میباشد .عدم توجـه
و مدیریت صحیح به بخش خصوصی ذینفع در شبکههای آبیاری و زهکشی ،طرحهای مذکور را با شکست
مواجه خواهد ساخت .بهطورکلی انتقال مدیریت ،مشتمل بـر تـالش بـرای سـاماندهی تشـکلهـای آبیـاری،
آموزش مدیران آینده ،بهسازی ساختارهای مورد نیاز و قانونمندسازی قراردادهـا وتوافـقهـای حاصـله بـین
آببران و دولت را در بر میگیرد تا با اعمال این تدابیر در جهت توسعه پایدار در بخش کشاورزی و رونق
و شکوفایی استعدادهای بالقوه هر منطقه ،با توجه به پتانسیلهای موجود برنامهریزی گردد.
 انتخاب روش توزیع آب ،یکی از پارامترهای مهم و اساسی در طراحی شبکههای آبیاری بهشمار میآید .از لحاظ
کلی ،روشهای توزیع دائمی و گردشی ،معمولترین روشهای توزیع آب در شبکههای آبیاری میباشند که بعضاً
با خواستهها و نیازهای کشاورزان هماهنگی ندارد .در این شبکهها معموالً کانالهای سیستم انتقال (کانالهای درجه
یک و دو) بر اساس روش توزیع دائمی و کانالهای سیستم توزیع (کانالهای درجه  3و  )4بر اساس روش
گردشی ،مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .در دهههای اخیر در سطح کشورهای پیشرفته ،روش توزیع بر مبنای
تقاضا مورد توجه قرار گرفته است .در این روش ،ریسک به حداقل رسیده و از طرف دیگر ،کشاورز با توجه به
احتیاج آب واقعی قابلدسترس و قابلبرنامهریزی ،اقدام به آبیاری مینماید و در نتیجه عملکرد سیستم در شبکه
بهبود مییابد .در این شرایط نه به گیاه ،تنش ناشی از کمبود آب و نه آب مازاد ،مشابه روشهای توزیع گردشی و
دائمی به زمین وارد میشود .همچنین مشارکت مستقیم کشاورزان در امر مدیریت شبکه در این روش و نیز ارتباط
دائم و منظم آنها با مسئوالن ،موجب تلفیق دانش بومی و دانش فنی میگردد و بسیاری از مشکالت بهرهبرداری را
کاهش میدهد.
 در خصوص مبارزه با آفات نخلستان باید در انتخاب روشهای مبارزه و کنترل ،چهار فـاکتور حفـظ محـیطزیسـت،
اقتصادی بودن ،سرعت عمل و کارایی عملکرد سمپاشی را در نظر گرفت کـه حفـظ محـیطزیسـت از همـه آنهـا
مهمتر است .در انتخاب روشهایی همچون سمپاشی و مبارزه با آفات نخلستان ،بایستی به مواردی چون مزیـتهـای
نسبی روشها (از منظر نیاز به نیروی کارگری کمتر ،مصرف سم کمتر و سرعت عمل و پوشش فراگیر ،هزینـههـا و
 ).....توجه شود.
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تصویر  -11شبکه آبیاری دالکی

پیشنهاد عملیاتی
الف) ضرورت واگذاری مدیریت تحویل ،توزیع آب و نیز بهرهبرداری و نگهداری شبکهها به تعاونیهای
آببران (البته میتوان شرکت بهرهبرداری را با تغییر ماهیت اقدام ،تبدیل به بازوی اجرایی تعاونیهای
مذکور کرد).
ب) ارزیابی عملکرد شبکه ،تعیین شاخص بهرهوری آب ،تعیین منابع تلفاتی آب در شبکه و باغات ،ارزیابی
روش آبیاری ،ارزیابی عملکرد شرکت بهرهبرداری و نظام توزیع و تحویل آب و  .....مواردی است که این
اکیپ آمادگی دارد به این مسائل ورود کرده و کمک نماید.
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 -4تصفیهخانه بوشهر
اهداف
 مدیریت آب تصفیه شده و برنامه توسعه و مصرف آن در بخش کشاورزی
 خصوصیسازی تأسیسات تصفیه ،مدیریت و بهرهبرداری آن
 بازدید و بررسی روش و میزان حجم تصفیه در تصفیهخانه
 بررسی چگونگی استفاده از پساب تصفیهشده
 بررسی مشکالت و چالشهای موجود قبل و بعد از تصفیه
 ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از پسماند لجنی و پساب تصفیهشده در منطقه
 بررسی میزان تقاضای مردم منطقه برای استفاده از پساب خروجی پس از تصفیه در بخش کشاورزی
سیمای کلی
همه جوامع در نتیجه فعالیتهای روزمره ،مواد زائدی تولید میکنند که ممکن است بهصورت جامد ،مایع و یا گاز
باشند .مواد زائد مایع را در اصطالح فاضالب میگویند .فاضالب اساساً همان آب مصرفی جوامع است که در نتیجه
کاربردهای مختلف ،در سطوح مختلف آلوده شده است .خشکسالی و افزایش جمعیت در مناطق کمآب دالیل کمبود
آب در بسیاری از مناطق میباشند .بر این اساس ،فاضالب نه تنها در موارد متعددی جایگزینی برای منابع آب میتواند
باشد ،بلکه با استفاده مجدد از آن میتوان دورریز فاضالب به دریا را کاهش داد .اگر چه موادی نظیر نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم موجود در فاضالب ،آالینده آبهای زیرزمینی بهشمار میآیند لیکن وجود آنها در فاضالب آن را بهعنوان
یک منبع آب حاوی مواد مغذی گیاهان مطرح میکند .با بررسی پتانسیل و محدودیتهای کشاورزی با استفاده از
پساب فاضالب در اراضی تصفیهخانه فاضالب میتوان اقدام به کشت گیاهان مختلف و سازگار با شرایط منطقه کرد.
تصفیهخانه مورد بازدید ،سال  9336به بهرهبرداری رسیده است و فاضالب بخشی از شهر بوشهر از طریق خطوط
تحتفشار به طول  94کیلومتر به محل تصفیهخانه منتقل میشود .طرح جمعآوری فاضالب از سال  9334برای یک
دوره  25ساله (انتهای طرح سال  )9422با جمعیت  224222نفر میباشد (بدون جمعیت نظامیشهر) که با سرانه 982
لیتر در روز برای هر نفر و بهصورت سیستم مجزا طراحی گردیده است .طول کل شبکه حدوداً  982کیلومتر بوده که
اجرای آن از سال  9336شروع و در حال حاضر ادامه دارد .شبکه جمعآوری و انتقال فاضالب به  99حوزه تقسیم
گردیده و هر حوزه (غیر از حوزه  )99دارای یک ایستگاه پمپاژ بوده که فاضالب را به تراز باالتر به کلکتور بین
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تلمبهخانهها انتقال داده و سپس با جمعآوری و تخلیه درکلکتور اصلی بهصورت ثقلی به تلمبهخانه بعدی که خارج از
حوزههای  99گانه مزبور قرار دارد ،منتقل کرده و نهایتاً به تصفیهخانه فاضالب تخلیه میگردد.
شرح بازدید
در این بخش از مخازن آبی که تصفیه اولیه شده بود و بخشی از آن برای کشاورزی در باالدست مورد استفاده
قرار میگرفت و بقیه در تعدادی مخزن سطحی ذخیره میشد ،بازدید بهعمل آمد.
در این بخش ،اعضای گروه کار با حضور در محل تصفیهخانه با مسئولین آن مجموعه دیدار داشتند که
مدیریت مجموعه بیان کردند فاضالب شهر بوشهر از مسیری به طول  94کیلومتر با استفاده از پمپاژ بهصورت
تحتفشار ،بهدلیل مسطح بودن مسیر به محل تصفیهخانه منتقل میشود .تصفیهخانه بهصورت کامالً فیزیکی کار
میکند که شامل دو حوضچه بیهوازی هست که نخست فاضالب شهری به آن حوضچهها وارد میشود و بعد
به حوضچههای اختیاری و در نهایت به حوضچههای شفافسازی وارد شده و بعد از انجام اقدامات الزم از
طریق مسیری به طول  6کیلومتر به دریا منتقل میشود.
چالش اصلی تصفیهخانه ،نبود متقاضی استفاده از پساب تولید شده است که تولید آن با هزینههایی همراه
است .در حالیکه پساب تولیدی بسیار کارآمد است لیکن توجهی به آن در منطقه نمیشود .مجموعه تصفیهخانه
دارای  522هکتار زمین است که هیچگونه اقدامی جهت ارائه طرح توجیهی و کشت محصوالت بر حسب
استانداردهای تصفیه انجام نشده است ،در حالیکه این امر میتواند در فروش پساب و استفاده از آن مؤثر باشد.
مهمترین مشاهدات ،مزایا و چالشها
 با توجه به محدودیت منابع آب کشاورزی منطقه چارهای جز بازچرخانی نیست.
 تصفیه فاضالب کامالً بهصورت فیزیکی انجام میشود و از مواد شیمیایی جهت تصفیه استفاده نمیگردد.
 ظرفیت باالی تصفیهخانه که در صورت وجود متقاضی جهت استفاده از پساب میتواند تأمینکننده
نیازهای کشاورزان منطقه باشد.
 جمعآوری و استفاده از پسماند لجنی بعد از تصفیه که منبع کود بسیار غنی میباشد.
 جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی ،رودخانهها و خاک در اثر تخلیه مستقیم فاضالب تصفیهنشده
 فاضالب تصفیهشده بدون هیچگونه استفادهای دوباره به دریا تخلیه میشود.
 عدم طرح و مطالعه بر روی پیشنهاد کشت گیاهان یا درختان مختلف در منطقه که با پساب آبیاری شود.
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 وجود  522هکتار زمین در اطراف تصفیهخانه که متعلق به خود تصفیهخانه است و برنامه خاصی برای
کشت در این اراضی وجود ندارد.
 نبود متقاضی خرید و استفاده از پساب بهدلیل عدم پذیرش مردم منطقه جهت استفاده از آبهای
نامتعارف در کشاورزی
 ظاهراً میزان فاضالب بوشهر خیلی بیشتر از ظرفیت این تصفیهخانه است.
 آلودگیهای میکروبی و انگلی حذف نمیشوند ،حتی برای کودهایی که کشاورزان از لجنهای
تصفیهخانه می برند هم این موضوع صادق است.
 عدموجود برنامه مدون مناسب برای استفاده از آب تصفیهشده که بتواند بخشی از هزینههای تصفیهخانه
را تأمین کند ،مشکلی بزرگ است.

تصویر  -11بازدید از تصفیهخانه بوشهر

راهکارها و پیشنهادات
در صورت آگاهی دادن به مردم و مطالبه همگی آنها برای بهرهبرداری از تصفیهخانه ،میتوان قدمهای
سریعتری برای تکمیل این بخش در استان بوشهر برداشت .همچنین باید طرح جامعی برای نحوه بهرهبرداری
تصفیهخانه ارائه شود .در صورت تکمیل تصفیهخانه ،هنوز طرحی جامع برای استفاده از این آب تهیه نشده است.
 استفاده از پساب تصفیهشده در آبیاری فضای سبز شهری
 اجرای طرحهای پژوهشی کـاربردی در خصـوص شناسـایی و پیشـنهاد گونـههـای گیـاهی و درختـان
غیرمثمر (جهت استفاده از چوب) که قابلیت کشت با پساب تصفیهشده را دارند.
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 تصفیه فاضالب ،امکان بهرهبرداری از پساب را بدون آنکه از لحاظ بهداشتی و زیسـتمحیطـی نگرانـی
وجود داشته باشد ،فراهم میآورد و آبیاری مؤثرترین و بهترین فرم مصرف فاضالب بهشمار میآید که
روی این موضوع باید در منطقه تأکید شود و خود جهـاد کشـاورزی در منطقـه از ایـن منبـع مـیتوانـد
استفاده کند تا توجه و اعتماد مردم را جلب کند.
 تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی با پساب
 کنترل بیابانزایی ،حفاظت از خاک و بهبود کیفیت آن از طریق رشد گیاهان و جلوگیری از فرسایش خاک
 استفاده از فاضالب تصفیهشده در بخش صنعت جهت خنکسازی که باید به مهمترین مسائل در رابطه
با کیفیت آب در سیستمهای خنکسازی ،فرسایش ،رشد بیولوژیکی و رسـوبگـذاری توجـه شـود و
آب با کیفیت متناسب با نیازهای مختلف در بخش صنعت تصفیه گردد.
 کنترل گرد و غبار و استفاده در پروژههای عمرانی
 در کشور ما با توجه به دیدگاههای اخیر و مسأله جمعآوری و تصفیه فاضـالبهـای شـهری و صـنعتی،
پتانسیل مورد نیاز برای استفاده از پساب تصفیهشده فراهم میباشد .لیکن با توجه به لزوم در نظر گـرفتن
مسائل بهداشتی ،استفاده از فاضالبهای تصفیهشده نیاز به تدوین استانداردهای جامعی در این زمینه در
کشور ضروری است.
 در تصفیه فاضالب و پسابهای صنعتی وجود انواع رنگها ،دترجنتها ،عوامل باالی کدورت و TSS

و همچنین فلزات سنگین ،موجب ایجاد مشکل در فرآیندهای تصفیه فاضالب به روشهای بیولـوژیکی
(واحدهای هوازی و بیهوازی) میگردنـد .بنـابراین مهندسـین و طراحـان واحـدهای تصـفیه فاضـالب
میکوشند تا پیش از ورود پساب به واحدهای هوازی و بیهوازی ،غلظت آالیندههای سمی که موجب
اختالل در فرآیند های تصفیه زیسـتی (بیولـوژیکی) مـیشـوند را حـذف نماینـد .بـدینمنظـور یکـی از
روشهایی کـه در تصـفیه فاضـالب صـنعتی کـاربرد ویـژه دارد ،انعقـاد و لختـهسـازی ذرات و عوامـل
آلودگی میباشد .ذرات معلق و آلودگیهای پساب که عمدتاً شامل مواد کلوئیدی هستند ،بهدلیـل بـار
الکتریکی همدیگر را دفع می نمایند و تنها وقتی میتوانیم آنها را از فاضالب جدا و تصـفیه نمـود کـه
بار آنها خنثی گردد و به یکدیگر چسبیده ،سنگین شوند و در سیستمهای تهنشینی از پساب جدا گردند.
در سالهای اخیر ،تحقیق بر روی کاربرد مستقیم الکتریسیته در تصفیه مایعات،گازها و جامدات توسـعه
یافتــه اســت و بــهعنــوان یــک روش جــذاب بــرای کواگوالس ـیون یــا تــهنشــینی ،تحــت عنــوان روش
38

الکتروکواگوالسیون شناخته شده است .در تصفیه فاضالب به روش انعقـاد الکتریکـی از فلزاتـی چـون
آلومینیوم و آهن استفاده میگردد .این فلزات در حین تماس با آب هیدرولیز شده و تولید یونهـایی بـا
بار مثبت مینمایند و در نتیجه ذرات کلوئیدی با بار منفی را خنثی مینمایند و هسته اصلی فلـوک قابـل
تهنشین شدن را در فرآیند تصفیه فاضالب شکل میدهند .این فلوک بهصـورت کمـپلکس آلـودگی و
هیدروکسید فلزی شکل میگیرد و از آنجایی که هیدروکسید فلزی خاصیت جذب باالیی دارد ،پکیج
انعقاد الکتریکی ) (ECیکی از موفقترین روش های تصفیه فیزیکی و شیمیایی فاضـالب مـی باشـد .در
پکیج انعقـاد الکتریکـی ،الکتروکوگوالسـیون ( Electrocoagulationیـا  (ECاز جریـان بـرق مسـتقیم
( )DCبهمنظور ایجاد یک الکترولیت شیمیایی در فاضالب استفاده میشود .جریان برق مستقیم در طـی
فرآیند تصفیه فاضالب به روش انعقاد الکتریکی ،سبب ایجاد هیدروکسیدآهن و یا آلومینیوم میگـردد
که بهعلت خاصـیت جـذب بـاال ،ذرات بـاردار موجـود در فاضـالب را جـذب نمـوده و تشـکیل یـک
کمپلکس قابل تهنشینی را میدهد .انعقاد الکتریکـی یـا همـان  Electrocoagulationیـا  ECبـهمنظـور
حذف فلزات سـنگین ،عوامـل ایجادکننـده  TSSو کـدورت COD ،و  ،BODمـواد شـیمیایی ،رنـگ،
فلورین ،آرسنیک و آلودگیهـای آب و خـاک در تصـفیه آب ،فاضـالب و پسـاب صـنایعی مختلـف
همچون تولیـد مـواد شـیمیایی نظیـر انـواع رزیـنهـا و چسـبهـا ،نسـاجی و رنگـرزی ،کشـتارگاههـا و
تولیدکنندگان مواد گوشتی و پروتئین ،لبنیات ،شستشوی فلزات ،نشاسته  ،قالیشویی و پتروشیمیهـا و ...
بهکار میرود .در روش الکتروکوگوالسیون یا همـان انعقـاد الکتریکـی ،الکترودهـا کـه شـامل آهـن و
آلومینیوم میباشند مولکولهای هیدروکسید فلزی نظیر AL(OH)3یـا  Fe(OH)2را تشـکیل مـیدهنـد
که بهدلیل خاصیت جذب بسیار باال با آلودگیها ،تشکیل کمـپلکس قابـل تـهنشـین شـدن را داده و در
نهایت در تانک تهنشینی یـا سیسـتم جداسـازی مربـوط بـه پکـیج تصـفیه بـه روش  ECاز پسـاب جـدا
میگردد و فرآیند تصفیه فاضالب تکمیل میگردد.
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 -5سامانه شیرینسازی آب بوشهر
اهداف
 مدیریت آب شیرینسازی شده و برنامه جامع برای توسعه و مصرف آن در آینده نزدیک
 تأمین آب شرب مطمئن و قابلبرنامهریزی
خالصه
با توجه به اینکه بیش از  12درصد آب مصرفی استان بوشهر از استانهای همجوار تأمین میشود ،کاهش میزان
ورودی آب بهدلیل کمبود بارش و افت منابع زیرزمینی در فصول گرم ،منجر به مشکل کمآبی جدی میگردد.
نمکزدایی آب دریا یکی از مهمترین راههای برونرفت از مشکالت تأمین آب آشامیدنی نقاط مختلف ساحلی
کشور است .طرح موردنظر برای تصفیه و شیرینسازی  92هزار مترمکعب آب دریا در طول روز جهت تأمین آب
شرب شهر بوشهر ،طراحی و اجرا گردیده است .در این طرح ،آب توسط شش حلقه چاه ساحلی جذب و سپس به
حوضچههایی منتقل میگردد .در کارخانه ذرات ریز تا حدود  5میکرون با فیلتر سیلیسی از آب حذف میگردند و
سپس به سمت بخش نمکزدایی هدایت میگردند .در بخش نمکزدایی ،با استفاده از ورقهای ممبران و روش
اسمز معکوس ،آب شوریزدایی میشود .اراضی اختصاص داده شده به طرح آب شیرینکن در مالکیت دولت
است ولی شرکت متعلق به بخش خصوصی است و پس از  92سال به این بخش توسط دولت واگذار میگردد.
درخصوص بازگشت آب شور به دریا ،تدابیر الزم اندیشیده نشده و لذا بهتر آن است که آلودگی این سیستم
مدنظر قرار گرفته و راهکارهای الزم اتخاذ گردد.
شرح بازدید
از قسمتهای مختلف این پروژه بازدید شد و تصاویر آن در ذیل نشان داده میشود .البته از آنجایی که
مجموعه تحت مدیریت بخش خصوصی قرار دارد ،محدودیتهایی در دسترسی به اطالعات و تصویربرداری
وجود داشت.
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تصویر  -12مخزن آب و فیلترهای اولیه دریافت آب در سامانه شیرینساز بوشهر

تصویر  -13سالن تولید آب شیرین

تصویر  -14سامانه تولید کلر برای گندزدایی بهصورت مستقیم از آب دریا

مهمترین مشاهدات ،مزایا و چالشها


شرایط برای چنین فعالیتی مهیا است و بهعنوان یک ضرورت تلقی میشود.



با توجه به محدودیت منابع آب منطقه چارهای جز استفاده از سامانههای شیرینسازی نیست.



هزینه تمام شده آب به این شیوه اعالم نشده و مشخص نیست حد اقتصادی آن چگونه است.
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ممکن است از منظر مسائل اجتماعی و سیاسی ،توجیهپذیری طرح حتی در صورت فقدان

توجیه اقتصادی وجود داشته باشد.


تمهیدات مدیریتی برای جلوگیری از بروز آلودگیهای خطرزا اتخاذ شود.



شیرینسازی و تصفیه آب دریا در صورتیکه بهدرستی بهکار گرفته نشود میتواند مشکالت

زیستمحیطی بسیار نامطلوبی را در طبیعت بهجای بگذارد .بهعنوان مثال ،دفع آب شور حاصل از
تصفیه آب با اسمز معکوس به زیستبوم آبی و دریایی میتواند برای آبزیان خطرساز باشد .همچنین
تصفیه آب لبشور ممکن است بر کیفیت آب رودخانهها اثرگذار بوده و آنها را آلوده کند .این
موضوع در کشورهای حاشیه خلیجفارس بایستی جدیتر مورد بررسی قرار گیرد ،چرا که خلیج فارس
یک محیط نسبتاً بسته است و دسترسی محدودتری به آبهای آزاد دارد .یک راه مقابله با این موارد،
استفاده از نمک تولیدشده در صنایع دیگر و یا استخراج عناصر مفید معدنی از آنهاست.


مهمترین مشکل قابلطرح در این پروژه ،عدم در نظر گرفتن پدافند غیرعامل بود که اصالً

مورد توجه قرار نگرفته و وجود چند دوربین به تنهایی نمیتواند کفایت کند.


مشکل دوم ،بازگشت نمک به دریا و استهالک بیشتر دستگاههای تصفیه آب و مشکالت

زیستمحیطی مربوطه بود.


طعم آب نیز متفاوت است مضافاً به اینکه بحث آلودگی و تعیین رادیواکتیویته مجاز آن با

توجه به اینکه مهمترین منبع خنککنندگی نیروگاه بوشهر ،آب دریا است نیز باید کنترل شود.


درخصوص اقتصادی بودن یا نبودن این آب تولیدی با توجه به عدم ارائه آمار ،هزینهها قابلبررسی

نیست خصوصاً اینکه اکنون قیمتهای ارزی بسیار افزایش یافته است.
راهکارها و پیشنهادات
 تدوین یک برنامه جامع برای تأمین کامل منابع آب استان و خودکفا شدن از تأمین آب از استانهای
همسایه پیشنهاد میشود.
 ضرورت ساماندهی آبشیرینکنها در کشور با توجه به توسعه و نیاز بازار
 استفاده از انرژی الکترومغناطیسی که یکی از پاکترین و بهینهترین انرژیهاست ،سبب کاهش شوری آب
یا به اصطالح  ECگردد .این روش به  Reducer Electrical Conductivityیا به اختصار  ECRشهرت
دارد .در سیستمهای  ،ECRآب تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی قرار میگیرد و یونها بهصورت
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 Selectiveو کنترلی تحت یک نیروی موجود در میدان الکترومغناطیسی جدا میشوند بهگونهای که
پیوندهای کوواالنسی و یونی بین نمکهای محلول در نمونه آب ،تحت تنش پتانسیل الکتریکی موجود و
میدان مغناطیسی و الکترومغناطیسی القاء شده که بر اساس منابع تغذیه طراحی شده است ،شکسته و سبب
کاهش میزان  ECآب میشود .یونها از نمکهای محلول در آب منشأ میگیرند و بر اساس القاء انرژی،
کاتیونها و آنیونها را تولید مینماید.
اهمیت اجرای سیستم ECR

با توجه به کاربرد روزافزون سیستمهای  R.Oمیتوان برتر بودن سیستمهای  ECRرا در مقایسه با سیستمهای
 R.Oدر شیرینسازی آبهای کشاورزی مختصراً به شرح ذیل بیان نمود .در بررسیهای مربوط به مقایسه ECR

و  R.Oچند عامل مهم مورد توجه است:
 پیشتصفیه آب
 دوره تعویض غشاها و فیلترها در مورد سیستم RO

 مصرف انرژی (برق)
 میزان مواد مصرفی
 هزینه تمام شده
 کاربری فنی و کنترلی
حساسیت باالی غشاهای  ROدر مقابل انواع مختلف ناخالصیهای آلی و غیرآلی ،سیستم  ROرا نیازمند به
استفاده از تمهیدات گستردهای مینماید .در حالیکه سیستم  ECRبرخالف  R.Oبه تجهیزات خارجی وابسته
نمیباشد.
الف) سیستم  ECRبه پیشتصفیه حساس نمیباشد و عمالً نیازی به پیشتصفیه ندارد.
ب) سیستم  ECRراندمان خروجی برابر  12تا  15درصد برای آبهای شور را دارد ولی سیستمهای
اسمز معکوس یا  R.Oبهطور نرمال دارای بازدهی بسیار پایینتری (حدود )%32میباشد.
پ) سیستم  ECRبهعلت بازدهی باال سبب کاهش مصرف آب مصرفی و بالتبع کاهش هزینههای دفع
پسابها میشود.
ج) سیستم  ECRبهدلیل آنکه اساس عملکرد و کارکردش به غشاء و فیلتراسیون استوار نیست ،بهوسیله
باکتریها مورد حمله قرار نمیگیرد و در مواردی توان از بین بردن ویروسها و باکتریها را نیز دارد.
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سیستم  ECRمیتواند در دمای باال بدون محلول یا شرایط خاص کار کند و همچنین نیازی به محلول
خاص جهت جلوگیری از رشد باکتریها در ذخیرهسازی برای درازمدت ندارد .ولی سیستمهای اسمز
معکوس به محلولهای خاصی در دمای باال نیاز داشته و برای محافظت از ممبران نیاز به محلولهای
متفاوتی میباشد.
د) سیستم  ECRبهصورت  On Lineعمل مینماید و تغییر قطبها در سیستم باعث کنترل
رسوبگذاری در سیستم بدون استفاده از مواد شیمیایی خواهد شد .همچنین در سیستم  ECRعملیات
شستشو میتواند بهصورت دستی و بدون آسیب دیدن به ممبران (غشاء) صورت پذیرد ،لیکن ساختار
غشاهای اسمز معکوس معموالً بهصورت حلزونی بوده و نمیتواند بهصورت دستی تمیز گردند بنابراین
باید تعویض شوند.
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 -6دانش بومی کشت انگور در گودال عمیق
اهداف
 توسعه کشت انگور با وجود شرایط نامساعد به کمک آب سبز
 فراهم کردن شرایط مناسب بومی برای کشاورزان در جهت بهرهوری محصول
 بررسی و آشنایی با شرایط و نحوه مدیریت کشت انگور در گودال
 بررسی و الگوبرداری از دانش بومی و نبوغ گذشتگان در بحث کشاورزی
 بررسی شیوه آبیاری انگورهای کشت شده
 ترویج و حمایت از دانش بومی در بخش کشاورزی
سیمای کلی
تا چند دهه پیش کشت انگور به روش چاه انگور در بخش اصلی شهر رونق داشته است و در همین راستا
روش ویژهای نیز برای تأمین آب مورد نیاز این گیاه بهنحوی با استفاده از سنگچین کردن و استفاده از آب سبز
ابداع و توسعه یافته بود .متأسفانه بخش زیادی از این باغات انگور تخریب و به کاربری شهری تغییر یافته و فقط
بهصورت محدود ،تعدادی تاک در منطقه باقی مانده است.
در ایران ،انگور یکی از فرآوردههای مهم کشاورزی است .از دیرباز در بسیاری از نقاط ایران پرورش تاک
معمول بوده است .در هر ناحیه کشاورزان با توجه به موقعیت جغرافیائی و شرایط اقلیمی ،شیوههایی را در
پرورش این گیاه ابداع کردهاند .تنوع این ابداعات ،حکایت از هوش و نبوغ در همساز کردن عناصر طبیعت و
چارهاندیشی برای نارسائیها و تنگناهای آن دارد.
بندر بوشهر در ارتفاع  4تا  22متری از سطح دریا در کنار خلیج فارس قرار دارد .این بندر در شبهجزیره
مرجانی بوشهر واقع شده است .خاکی حاصلخیز ،بهطول  23و عرض  3تا  5کیلومتر ،در قسمت جنوبی این
شبهجزیره و در امتداد دریا گسترده است .دهکدههای پیرامون بندر بوشهر در مجاورت یکدیگر بر این خاک
مستقرند .جنس خاک از طبقات رسوبی جوان و بدون تکامل پروفیلی تشکیل شده که معموالً از نظر مواد آلی
فقیر است و احتیاج به اصالح دارد .در اطراف بهمنی و هلیله عمق خاک بیشتر و ساختمان آن تقریباً تکامل
یافتهتر است ،لیکن جنس خاک در طبقات زیرین سنگین و غالباً نفوذناپذیر است .نحوه کاشت و بارآوردن
انگور که از موقعیت اقلیمی این خطه برخاسته است ،نمایش گویائی از همسازی با محیط و گذشتن از مرز
قیودات و تنگناهای طبیعت است.
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انگور را در چالههایی میکارند که غالباً دهانهای چهارگوش دارد ،چالهها را در سنگ کندهاند .طول این
دهانهها اغلب میان  9/5تا  2متر متفاوت و عمق پوسته سنگ از  9/8تا  4متر متغیر است .پس از گذشتن از
پوسته سنگی به طبقات خاک رس میرسند که در محل به آن «خاک چوب» میگویند .خاکها را از چاه
خارج میکنند تا چاه به سطح آب زیرزمینی نزدیکتر شود .بسته به هر منطقه ،عمق چاه میان  6تا  98متر نوسان
دارد .هر قدر چاه عمیقتر باشد و آبخور آن بیشتر ،بنه انگوری که در آن کاشتهاند بهتر بار میدهد.
چاهها را هنگامیکه به آب برسد تا نیمه از خاک زراعی پر میکنند .آنگاه سیالب ،باران را از طریق
جویهائی که پیرامون چاه کندهاند ،به درون چاه هدایت میکنند .چاه را به مدت سه سال باز میگذارند تا
خاک آن هم شیرین و هم پوک شود .در اسفند ماه سال دوم یک (پیته) شاخه ،از بنههای بزرگ انگور که
حدود هشت متر درازا دارد ،از کمر در خاک مینشانند و روی آن خاک میریزند .اسفند ماه سال بعد این
شاخه را که در زمین ریشه دوانده است ریشهکنی میکنند و در چاههای آماده میکارند .سر گیاه را باالی چاه
میگذارند تا بهسرعت جوانه بزند و شاخه پراکنی کند .در منطقه به این نهال «تیم» میگویند.
تیم باید فقط با ریشه اصلی در چاه قوت گرفته و رشد کند .روی همین اصل ،نمیگذارند جوانهای یا شاخهای
از پائین بهآن افزوده شود .شاخه را از یک متر و نیم به پائین تا سطح خاک بهعنوان تنه اصلی درخت نگه
میدارند ،بعد از همان قسمت شاخههایی متعدد جوانه میزند و از چاه بیرون آید و بهبار مینشیند.
جوانهها را پس از خروج از چاه ،بهتدریج روی پایههابی سنگی قرار میدهند که در محل بهآن «خن» میگویند.
خنها سنگچینی است از قالبهای سنگی مکعب شکل که آنها را از طبقات رسوبی فسیلی جدا میکنند و روی هم
میچینند .بسته به میزان وسعت چتر درختها ،از  92تا  98عدد خن در  3تا  6و در  3قسمت اطراف چاه میچینند.
متوسط فاصله خنها از یکدیگر در حدود  32سانتیمتر و متوسط ابعاد خنها  32 × 32 × 12سانتیمتر است .روی
خنها را غالباً با خارهای کُنار میپوشانند و بعد شاخههای درخت را روی آنها میگذارند تا بهقول کشاورزان محل
«بخار زمین باال نیاید و بنه را نسوزاند» .دور هر بنه انگور را با دیوارهای اغلب دایرهوار یا مستطیل شکل محصور میکنند.
این دیواره را با رسوبی که در ساختن خنها بهکار میرود ،میسازند.
شرح بازدید
با توجه به این نکته که در کل منطقه با مشکالتی نظیر کمبود آب و حتی عدم پخش مناسب آب توسط
شبکهها مواجه بودیم ،برخورد با روش سنتیای که بر این مشکالت غلبه کرده باشد ،اهمیت بررسی این روش را
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دو چندان میکند .کشت انگور در داخل گودال ،روشی سنتی است که جزو آثار ملی ثبت شده است .از
ویژگیهای مهم آن میتوان عدم نیاز به آبیاری و درنتیجه نیاز به شبکه پخش را عنوان کرد.

تصویر  -15نمایی از تابلوی ثبت اثر تاریخی

این بخش از بازدید با همراهی مهندس منوچهری که قبالً به کشت در عمق که مخصوص استان بوشهر هست
اشاره کرده بودند ،انجام شد .قدمت این باغها مربوط به دوره ساسانی است که بهدلیل بیتوجهی مسئولین ،بیشتر
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باغات انگور از بین رفتهاند .بهجز تعدادی از این نوع کشت انگور که در مجموعه تأسیسات هستهای بوشهر قرار دارد،
یک تاک نیز در منطقه ریشهر بوشهر در محله بهمنی ،هنوز نشان از هوش باال و دانش بومی بسیار متفکرانه مردم آن
مرزو بوم دارد.

تصویر  -16درخت انگور که به روش چاه انگور نیاز آبی آن تأمین میگردد

این نوع کشت و کار مورد بیمهری و بیتوجهی مسئولین منطقه واقع شده است .فقط تنها قدمی که در حفظ
و ماندگاری این روش کشاورزی انجام دادهاند ،این است که این روش را در سازمان میراث فرهنگی جزو آثار
ملی ثبت کردهاند .گودالی با عمقی حدود سه متر و قطر دهانه یک و نیم متر در بستر زمین حفر شده و درخت
انگور در میانه آن کشت و پرورش یافته است .تا چند دهه پیش در منطقه بوشهر ،کشت انگور با همین روش
رونق فراوانی داشته است .متأسفانه امروزه نه تنها کشت انگور در این منطقه کاهش یافته است ،بلکه استفاده از
این سامانه سنتی نیز رو به فراموشی رفته است.
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مهمترین مشاهدات ،مزایا و چالشها
 پتانسیل توسعه کشت انگور
 همخوانی فرهنگی توسعه این روش با مردم منطقه
 صورت نپذیرفتن هیچگونه مطالعه علمی بر روی روش سنتی ذکر شده
 توجه بیشتر به مطالعات اجتماعی در منطقه و بهرهمندی از آن جهت آموزشهای ترویجی
 استفاده بهینه و مدیریت مصرف آب با استفاده از دانش بومی
 تولید محصول در شرایط سخت که تکنولوژی خاصی برای آن وجود نداشت.
 اشتغال مردم بوشهر از دیرباز به کشاورزی
 زمانبر و هزینهبر بودن حفرگودال جهت این نوع کشاورزی یکی از چالشها و یا شاید دالیل
رهاسازی این نوع کشاورزی باشد.
 نیاز به نیروی کارگری باال جهت مدیریت و نگهداری از گودالها که بر اثر سیالب پر نشوند و
نفوذپذیری بستر کاهش نیابد.
 دلیل دیگر رهاسازی این نوع کشت میتواند تولید انگور در شهرهای اطراف و در دسترس بودن
محصول با قیمت پایینتر از قیمت تولید با این روش باشد.
 اشتغال مردم در سایر بخشها در استان و دوری از این نوع کشاورزی که انرژی زیادی میخواهد و هم
یکی از چالشها و دالیل فراموشی این نوع کشت میباشد.
 یکی از چالشهای دیگر این نوع کشاورزی ،تلفات بیش از حد زمین هست که بهدلیل فاصله زیاد
ردیفها و بوتهها از یکدیگر میباشد.
راهکارها و پیشنهادات
هر چند استفاده از روشهای نوین و علوم روز دنیا الزم است ،لیکن باید توجه داشت ایران با داشتن اقلیم گرم
و خشک سابقه طوالنی در نیاز به جمعآوری آب و بهرهبرداری از آن داشته است .متناسب با این نیاز در مناطق
مختلف ،روشهای بومی و گوناگونی در طی سالیان توسعه یافته است .این علوم تجربی اهمیتی فراوان دارند و
نادیده گرفتن آن به هیچ عنوان جایز نیست .روش خاص کشت انگور بدون نیاز به آبیاری سنتی در بوشهر از
جمله این روشها میباشد که متأسفانه بهدلیل عدم توجه ،این روش به دست فراموشی سپرده شده و نوآوری آن
نیز در حال از بین رفتن است .پیشنهاد میشود تحقیقاتی در زمینه جمعآوری و ثبت اطالعات به علوم بومی
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مربوط به آب در این منطقه انجام شود .سپس این روشها در صورت نیاز با توجه به علوم جدید ،به روز و
اصالح شوند .با احیا و بهکار بردن روشهای بومی که در طی هزاران سال در این مناطق دوام آوردهاند ،میتوان
برای بهبود شرایط و وضع موجود امید داشت .همچنین نیاز به احیای کشت انگور در این منطقه بین کشاورزان
احساس میشود .گیاهی که در طی سالیان در این منطقه به خوبی رشد میکرده و محصول میداده ،مطمئناً
گیاهی مناسب برای کشت بهشمار میآید که الزم است برای جلوگیری از رو آوردن کشاورزان به گیاهان
جدید و حتی غیربومی ،جایگاه کشت انگور دوباره با فرهنگسازی بین بومیان منطقه بازگردد .در نهایت نیاز به
تدوین طرحی بهینه ،برای نحوه جمعآوری و توزیع محصوالت انگور میباشد .توسعه درست یک محصول باید
همراه با نگاه به تمامی جنبهها باشد تا حد ممکن با مشکلی مواجه نشد.
 احیای این سنت جز از راه احیای روحیه و رفتاری متناسب در میان بومیان منطقه میسّر نخواهد بود .برای این
منظور ،به تشویق و حمایت دولت نیاز اساسی است.
 با استفاده از دستگاههای حفاری میتوان پوسته سنگی زمین را با سرعت و سهولت ،شکافت و چاههای
مناسب در زمان کوتاه و با هزینهای به مراتب کمتر از هزینه نیروی انسانی حفر کرد.
 اصالح نهال مو از راه پیوند را میتوان بررسی کرد و اراضی آزاد منطقه را میتوان به تاکستان تبدیل کرد.
 با ایجاد فضای سبز در منطقه ،میتوان منبع غذایی و درآمدی مناسب برای اهالی فراهم آورد.
 با ایجاد تاکستان با این روش در بحث گردشگری نیز میتوان اقدامات مؤثر انجام داد و منطقه گردشگری
ایجاد کرد.
 دانش بومی اختصاصی کشت انگور بوشهر ،علیرغم اینکه به ثبت ملی رسیده ،در فضای نامهربان و
مهجوری قرار داشت و اطالعاتی مشخص وجود نداشته و برای بازدید ،ناچار به عبور از دیوار شدیم .بدیهی
است که این نحوه تعامل با اثر ملی و دانش بومی هیچ وجاهت و توجیهی ندارد.
پیشنهاد عملیاتی
این آمادگی وجود دارد که در صورت درخواست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و با عنایت به
تخصص و تجارب این تیم ،کار ارزیابی فنی ،شاخص بهرهوری آب ،مستندسازی و تدوین گزارش فنی آن را به
این گروه واگذار نمایند تا انشااهلل هم نمادی از دانش بومی ایجاد شود و هم حفظ گردیده و حتی توسعه و
ترویج نیز پیدا نماید.

51

