چالشهـــا و فرصتهـــای
آبیـــاری پایـــدار با اســـتفاده
از منابـــع جایگزین
برگردان :مهدیار حمیدی
ســـال ششـــم ،شـــماره هجدهم ،پاییز 1396

فصلنامه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

برآوردهای سرانه منابع بالقوه قابل بهرهبرداری آب شیرین و سرانه جهانی مصرف آب
حاکی از آن است که مصرف آب به سرعت در حال افزایش است .بــرآورد سطح کنونی
ً
بــهــرهبــرداری از منابع آب شیرین تقریبا  15درصــد اســت .در دهـ ههــای آتــی بــرای تأمین

صفحه 11

مطابق برآوردها ،جمعیت جهان تا سال  2050از مرز  9میلیارد نفر عبور خواهد کرد و بر
این اساس انتظار میرود نیازهای غذایی تا بیش از  70درصد افزایش یابد .چالش تأمین
غذای جمعیت بیشتر و مرفهتر با استفاده از همان میزان اراضی ،نیازمند تغییرات اساسی
در شیوه تولید ،ذخیرهسازی ،توزیع ،و دسترسی به غذا است .کشاورزی در سطح جهان
تا اندازه زیادی همچنان دیم باقی میماند .بنابراین سهم نسبی کشاورزی آبی کارآمدتر در
افزایش محصول ،و همزمان استفاده از منابع نامتعارف آب ،مانند پساب تصفیهشده و آب
شیرینشده مهمتر خواهد شد.

صفحه 12

سرانه افزایشیافته مصرف آب ،به سطوح
باالتر بهرهبرداری نیاز خواهد بود .باالترین
سطح بــرآوردشــده بـهــرهبــرداری ( 40درصــد)
نشاندهنده فشار انسانی بسیار زیاد بر منابع
آب شیرین اســت که در حــدود ســال 2060
برای اطمینان از تأمین نیازهای آب هر فرد
مورد نیاز خواهد بود.
نــیــاز بــه آب بیشتر در مقایسه بــا سطوح
کنونی ،به ویژه برای مناطقی که هماکنون از
کمبود مزمن آب رنج میبرند ،بسیار حیاتی
است و انتظار میرود در این دوره تا  8برابر
افــزایــش یــابــد .ایــن رونــدهــا اهمیت موضوع
رقــابــت م ـیــان ن ـیــازهــای خــانـگــی و آب ـیــاری
برای منابع آب شیرین را پررنگتر میکند.
بنابراین ،فشار رو بــه افــزایــش بــر منابع آب
شیرین ،انگیزه استفاده از منابع نامتعارف
آب را برای آبیاری به وجود میآورد.
تــول ـیــد پ ـســاب ت ـص ـف ـی ـ هشــده در نسبت
مستقیم بــا م ـصــرف آب شـیــر یــن ،بــه و یــژه
در ن ــواح ــی شــه ــری ب ـ ــزرگ ب ــه س ــرع ــت در
حــال افــزایــش اســت .وضــع م ـقــررات جدید
دربـــاره م ـحــدودســازی رهــاســازی پسابها
در آبــراه ـههــا و در ی ــا در مـنــاطــق ساحلی،
و پ ــی ــادهس ــازی مـ ـق ــررات زیستمحیطی
تگ ـیــران ـ هتــر ،زم ـی ـنــه م ـســاعــد را ب ــرای
ســخ ـ 
استفاده از پساب تصفیهشده به عنوان یک
منبع جــذاب آب بــرای ک ـشــاورزی آبــی ،به
ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک فراهم
مـ ـیآورد .گــزارشهــای مثبت اولـیــه ،پساب
تصفیهشده را یــک منبع آب ســالــم بــرای
آبیاری دانستهاند که میتواند حتی منافعی
از نــظــر م ـیــزان مـحـصــول بیشتر یــا اسـتـفــاده
یبــودن پساب
کمتر از کــود (در نتیجه غـنـ 
تصفیهشده از مواد مغذی و ماده ارگانیک)
داشته باشد.
بــا ایــن هـمــه ،ایــن منبع بــه ظــاهــر س ــاده و
جــذاب آب ،چالشهای خاص خــودش را
نیز دارد .تأثیر منفی پساب تصفیهشده بر
خواص خاک و محصول ،در سالهای اول
استفاده از پساب تصفیهشده آشکار نبود.
شواهد به دستآمده از پژوهشها حاکی از
آن اســت که استفاده بلندمدت از پساب
تصفیهشده ( 15سال) برای آبیاری ،به تنزل
برخی از خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی
خــاک غنی از رس منجر شــده اســت .برای

نـمــونــه ،تـنــزل خ ــواص خــاک سبب کاهش را در اسـتـفــاده از آب نــمـکزدایـیشــده در
قــابــل مــاحـظــه م ـیــزان مـحـصــول آووک ـ ــادو و کـشــاورزی دارد .در ایــن کشور ،بخش قابل
توجهی (حدود  25درصد) از کل تولید آب
مرکبات با گذشت زمان شده است.
شیرینشده به آبیاری اختصاص مییابد.
بــرخــی از ر ی ـس ـکهــای ت ــوأم بــا آب ـیــاری با
پ ـســاب تـصـفـیـهشــده ،شــامــل غلظتهای در م ـقــای ـســه بـ ــا پـ ـس ــاب تــصــفــی ـهشــده،
باالتر نمکها (به و یــژه سدیم) ،و ترکیبات تـخـصـیــص آب ش ـیــری ـنشــده ب ــه آب ــی ــاری
ارگ ــانـ ـی ــک اس ـ ــت .تــرک ـیــب ایـ ــن ع ــوام ــل ،میتواند به طور بالقوه برخی از ریسکهای
درصــد سدیم قابل تـبــادل را در خا کهای مرتبط با آبیاری با آب شور را کاهش دهد.
آبیار یشده افزایش میدهد ،و بدین ترتیب نتایج به دسـتآمــده از یک طــرح آزمایشی
بــر رطــوب ـتپــذیــری خ ــاک تــأثـیــر گــذاش ـتــه ،و آبیاری در کاشت مــوز ،نشاندهنده اثــرات
سبب تنزل خــواص فیزیکی و هیدرولیکی مثبت آبیاری با آب شیرینشده بر رشد گیاه
خــاک مـیشــود .ایــن تغییرات ،بــر تحوالت و میزان محصول است .در مقایسه با آبیاری
صورتگرفته در پروفیل خاک اثرگذار بوده با آب شیرین ،استفاده از آب شیرینشده،
(نفوذ ،زهکشی ،تبخیر و انتشار گــاز) ،و در محصول بیشتری را در قبال طیف بزرگی از
نتیجه ،موجودی آب برای گیاهان را تحت وعدههای آبیاری به دست میدهد و تأثیر
بیشتری با کاربرد کمآبیاری مشاهده گردید.
تأثیر قرار میدهد.
ً
در عمل ،میزان محصول موز (تقریبا  75تن
تگــرف ـتــه ،اسـتـفــاده
در مـطــالـعــات صــور 
در هکتار) نیازمند  2100میلیمتر در سال
بلندمدت از پـســاب تصفیهشده بــر رژ یــم
آبـیــاری بــا آب شیرین اســت ،در حالی که
هــوادهــی زون ر یـشــه نیز اثــر داشـتــه و میزان
همین میزان محصول میتواند محقق با 30
اکسیژن را تــا  25درصــد نسبت بــه آبیاری
درصد مصرف کمتر آب با استفاده از آبیاری
با آب شیرین کاهش داده اســت .عــاوه بر
ً
با آب شیرینشده (تقریبا  1500میلیمتر در
اثــرات نامطلوب بر محیط فیزیکی خاک،
سال) محقق شود.
اثـ ــرات منفی بــال ـقــوه مــرتـبــط بــا جنبههای
شیمیایی خ ــاک ،و بــر ســامــت ان ـســان به پـ ـیـ ـشبـ ـیـ ـن ــی تـ ـش ــدی ــد کـ ـ ــشـ ـ ــاورزی بــا
سبب ورود میکروارگانیزمهای بیمار یزا ،گـسـتــرش مـســاحــت اراضـ ــی آبــیــار یشــده و
فلزات سنگین ،و ترکیبات ُارگانیک سمی به اس ـت ـفــاده از مـنــابــع فــرعــی آب م ـیتــوانــد بر
درون خاک و محصول مشاهده شده است .آ گرواکوسیستمهای شکننده تأثیر بگذارد
هیدرولوژیکی به و پایداری آنها را تهدید کند .برای تخفیف
بنابراین ،پایداری چرخه
ِ
همپیوسته ک ـشــاورزی -شهری کــه در آن ،ایــن ر یـســک ،و همزمان پاسخ بــه نیازهای
پساب تصفیهشده بــرای آب ـیــاری استفاده فزاینده آب ،گزینههای مدیریت کشاورزی
میشود ،به مدیریت مناسب تخفیف اثرات میتواند شامل کیفیتهای مختلف منابع
منفی کاربرد بلندمدت پساب تصفیهشده آب متناسب با مصرف ،تطبیق روشهــای
و اجـتـنــاب از تخریب بــالـقــوه کــارکــردهــای آب ـیــاری بــا منابع گــونــاگــون آب ،و انتخاب
گیاهان سازگار با شــوری باشد .صــرف نظر
اکولوژیکی خاک بستگی دارد.
شهــا و استراتژ یهای به کاررفته برای
از رو 
ی ــک مـنـبــع دی ـگــر بـ ــرای جــایـگــز یـنــی آب
افزایش تولید غذا ،الزم است از کارکردهای
شیرین که میتواند بخشی از نیازهای آب
ا ک ــول ــوژ یــک ــی خـ ــاک مــحــافــظــت نــمــایــنــد،
را تأمین نماید ،نمکزدایی آب شور و آب
کهــای ســامــت انــســان را بــه حداقل
ر یـسـ 
در یــا اســت .پیشرفتهای تکنولوژیکی در
برسانند ،و ایــن اطمینان را به وجــود آورنــد
فــرایـنــدهــای ن ـم ـکزدایــی ،مـیــزان مـصــرف و
کــه منابع پــایــدار آب و زمین بــرای استمرار
هزینههای انرژی را به شکل قابل مالحظهای
کشاورزی فراهم خواهد بود.
آب نمکزداییشده،
کاهش داده اســتِ .
بــه ســرعــت بــه یــک منبع رقـیــب جایگزین
آب بــرای آبیاری ،به و یــژه بــرای محصوالت
پردرآمد و تحت شرایط مساعد از نظر انرژی
تبدیل میشود .اسپانیا رتبه نخست جهانی

