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پیشگفتار
وظیفه ذاتی و ماموریت اصلی یک موسسه تحقیقاتی ایجاب میکند که عالوه بر تولید علم پاسخگوی نیازهای علمی و عملیاتی
بخش های اجرایی بوده و همواره به عنوان یک مرجع اثرگذار و راهبر در تصمیمگیریها و تصممیمسمازیهمای کمالن و ملمی باشمد.
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به عنوان یکی از موسسات پیشرو در این زمینه ،طی سالیان گذشته اقمدامات درخمور و
شایسته ای در راستای ماموریت یاد شده داشته است .این موسسه اخیراً در رویکردی جدیمد و در راسمتای ایفمای نقمش روشمنگری
علمی ،اقدام به تدوین گزارش های تحلیلی در زمینه موضوعات مختلف مهندسی کشاورزی بما همدف ارتقماء اثربخشمی تحقیقمات و
افزایش سطح کارآمدی فعالیتهای کشاورزی نموده است .کتاب حاضر مشتمل بر  19فقره خالصه گزارشهای تحلیلی است که بما
اهداف یاد شده توسط محققین مجرب موسسه و با استناد به یافتمه همای پووهشمی خمود و اسمتفاده از تجربیمات سمایر همکماران و
محققان داخلی و خارجی تدوین گردیده است .در تدوین این گزارش ها سه رکن اصلی و اساسی شامل؛ شمناخت مشمکل ،تجزیمه و
تحلیل ابعاد فنی و اقتصادی آن و ارائه راهکارها و راه حلها مورد توجه بوده است .این گزارشها از نظر ماهیت و محتوی متفاوت از
مقالهها و گزارشهای پووهشی مرسوم علمی بوده و دارای ویوگیهای خاص از جمله؛ نقد و بررسمی ،تحلیمل وضمع وجمود ،ترسمیم
چشم انداز آتی و ارائه راهبرد و راهکارهای اصالحی با تکیه بر تجربیات و نتایج تحقیقات چندین ساله در مورد یمک موضموا اسمت.
نقد یک تصمیم و یا یک برنامه در بخش کشاورزی کشور ،آگاهی بخشی و کمک به تصمیمسازی ،روشن نمودن موانع و عوامل موثر
بر منابع پایه تولید بخش کشاورزی ،تبیین انحرافات ،توجه به کیفیت و کمیت تولید با استمرار شرایط فعلی و رعایت اصل پایمداری
تولید از ویوگیهای دیگر این گزارشها است .میباشد .امیداست ،این اثر گامی هر چند کوچمک در راسمتای تحقمو توسمعه پایمدار
کشاورزی بوده و بتواند همانند چراغی فرآروی توسعۀ بخش کشاورزی کشور در حوزه فنّی و مهندسی روشنگری نماید.
گرچه سعی شده است که در نگارش این مجموعه ،یافتههای علمی همکاران متعهد مؤسسه به نحو شایستهای ارائه شود ،ولمی
یقین دارد که این کتاب با کاستیهایی نیز همراه است .امید که خوانندگان گرامی از نظرات و رهنمودهای ارزشمند خود ،همکماران
مؤسسه را در ادامه این راه و تدوین گزارشهای بعدی ،بهرهمند سازند .در خاتمه از تالشها و احساس دین هممه همکماران متعهمد
ستاد و مراکز استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و نیز محققان خارج از مؤسسه بمهویموه اسماتید محتمرم دانشمگاهی کمه در
تدوین و داوری این مجموعه همکاری موثری داشتند ،صمیمانه قدردانی ممینممایم .همننمین از طمرف خمود و تممامی همکماران،
زحمات مسئولین قبلی مؤسسه را ارج نهاده و از تالشهای صادقانه آنان سپاسگزاری مینمایم.

فریبرز عباسی
رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فروردین ماه 1396

2

دورة آموزشی مجازی

مدیریت منابع آب کشاورزی
بخش اول:
تحلیلی بر وضعیت راندمانهای آبیاری در ایران

بخش دوم:
تحلیلی بر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی

بخش سوم:
تحلیلی بر وضعیت بهرهوری مصرف آب در کشور

بخش چهارم:
چالشها و چشمانداز آبیاری قطرهای زیرسطحی در ایران

بخش پنجم:
تحلیلی بر توسعه سامانههای نوین آبیاری در ایران

مدرسین دوره:
فریبرز عباسی ،مهدی اکبری ،نادر عباسی ،جواد باغانی،
ابوالفضل ناصری و فرحناز سهراب
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج

6

تحلیلی بر وضعیت راندمانهای آبیاری در ایران
فریبرز عباسی ،فرحناز سهراب و نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
کرج

 -6مقدمه
تعیممممین رانممممدمان سممممامانههممممای آبیمممماری موجممممود و ارزیممممابی نحممممو کممممار آنهمممما از اقممممدامات الزم بممممرای
تصمیمگیری و تصمیم سازیهای مرتبط با مصرف بهینۀ آب ،الگوی کشت و کاهش تلفات آب آبیاری است .در گزارش حاضر نتمایج
حاصل از بررسیهای میدانی در سامانهها و شبکههای مختلف آبیاری (سنتی وپاییندست سدها) در سطح کشور طی سالهای -94
1310جمعآوری و تحلیلی از وضعیت راندمان های آبیاری در کشور ارایه شده است .راندمانهای کاربرد ،انتقمال و توزیمع و رانمدمان
کل آبیاری در کشور در  22سال گذشته بررسی و روند تغییرات آن در باز زمانی مورد مطالعه تحلیل شده است .بما بررسمی جمامع
نتایج مطالعات و تحقیقات گذشته در سطح ملی و بین المللی ،بیش از  200مورد مطالعۀ منتشمر شمده در خصموص رانمدمانهمای
آبیاری در سطح کشور (حدود  1900نوبت آبیاری اندازهگیری شده در مزرعه) طی سالهای  1310-94جممعآوری و بررسمی شمد.
دادههای جمعآوری شده در این پووهش نتایج حاصل از پووهشهای انجام شده در سطح کشور در موسسات تحقیقاتی ،دانشگاههما،
وزارت نیرو ،شرکت های مشاور و  ...بوده است که در مزارا کشاورزان و با مدیریت آنها اندازهگیری شدهاند .ضمن اینکه نتایج حاصل
از پووهش ها در مقیاس کرتهای آزمایشی در ایستگاههای تحقیقاتی لحاظ نشده است .به عبارت دیگمر ،نتمایج حاصمل از مطالعمات
مزرعهای در خصوص ارزیابی راندمان آبیاری در سامانهها و شبکههای مختلف آبیاری (سنتی و پایین دست سدها) در سمطح کشمور
مورد توجه قرار گرفت که دستگاههای مختلف پووهشی و اجرایی اندازهگیری کرده و به صورت رسمی گزارش دادهاند.
 -2وضعیت موجود
با توجه به کمیت و کیفیت دادههای موجود ،میتوان دریافت که تاکنون گام هایی در خور و قابمل توجمه بمرای تعیمین مقمادیر
راندمان های آبیاری در سطح کشور برداشته شده است .این داده ها دارای پراکندگی موضوعی ،مکانی و زمانی زیادی هستند و بمرای
ارزیابی دقیو و جامع وضعیت راندمان های آبیاری ،به اطالعات جامع و کافی نیاز خواهد بود ،ولی تحلیمل مناسمه هممین اطالعمات
موجود نیز میتواند تصویر اولیه و روشنی در اختیار متولیان صنعت آب کشور قرار دهد.
نتایج تحلیلها نشان میدهد که راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از  22/2تا  72/2درصد متغیر و میانگین آن  26/0درصمد
است؛ به طوریکه متوسط این راندمان در سامانههای کرتی ،نواری و جوینهای به ترتیه  22/9 ،22/3و  22/2درصد اسمت .از بمین
روشهای بارانی نیز روش رولالین (آبفشان غلتان) و کالسیک ثابت به ترتیه بیشمترین ( 66/9درصمد) و کمتمرین ( 22/1درصمد)
راندمان کاربرد را دارند و در آبیاری قطرهای این کمیت  11/1درصد است .متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری در سامانههای آبیماری
تحت فشار و سطحی بهترتیه  66/6و  23/6درصد است .با مقایسۀ روش های مختلف آبیاری تحت فشار مشاهده میشمود میمانگین
راندمان کاربرد آب در روش های آبیاری بارانی  62/1و در روشهای آبیاری قطرهای  11/1درصد است (شکلهای  1و  .)2با در نظمر
گرفتن پتانسیل راندمان کاربرد آب آبیاری در هر یک از سامانه های آبیاری در سطح کشور (سطحی ،بارانی و موضعی به ترتیه برابر
با  72 ،62و  90درصد) ،متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری سامانههای فوق از راندمان پتانسیل کمتر است .فاصلۀ وضعیت موجود تا
پتانسیل در سامانههای سطحی حدود  10درصد و در سامانههای بارانی و موضعی حدود  20درصد است.
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به طور کلی ،آبیاری تحت فشار از روش های مؤثر در کاربرد آب است ،هر چند میانگین راندمان کاربرد آن کمتر از حمد انتظمار
است .تاکنون حدود 1/2میلیون هکتار از اراضی آبی مجهز به سامانههای آبیاری تحت فشار شدهاند ،اگرچه اغله سمامانههمای اجمرا
شده با درجات مختلفی با مشکالت مواجه بودهاند .بی توجهی به مسائل فنی در طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از سیسمتمهما از دالیمل
عمد مشکالت موجود است .دادهها نشان میدهد که آن همه هزینه و انرژی برای توسعۀ روشهای آبیماری تحمتفشمار فقمط بمه
افزایش حدود  13درصد در راندمان کاربرد آب آبیاری منجر شده است که میتوان گفت :رسیدن به این درصد افزایش بما سمرمایه-
گذاری کمتر و توجه بیشتر به سامانههای آبیاری سطحی امکانپذیر بوده است.

شکل  -6مقایسۀ متوسط راندمان کاربرد در روشهای آبیاری بارانی و موضعی

جمعبندی مطالعات نشان میدهد که روش آبیاری مزرعه تأثیر مهمی بر یکنواختی توزیع آب دارد .در نزدیک به  34درصمد از
اندازهگیریها ،یکنواختی توزیع آب کمتمر از  61درصمد اسمت .از میمان سمامانههمای آبیماری سمطحی ،روش جوینمهای بیشمترین
یکنواختی توزیع آب را دارد .متوسط یکنواختی توزیع آب در روشهای جوینهای و نواری بمه ترتیمه  14و  66/1درصمد اسمت .در
میان روشهای آبیاری تحتفشار ،آبیاری بارانی (عقربهای و خطی) با یکنواختی توزیع  11/1درصمد ،بمیشتمرین و روش کالسمیک
نیمهثابت با متوسط  29/2درصد ،کمترین یکنواختی را دارد.

شکل  -2مقایسۀ متوسط راندمان کاربرد در سامانههای آبیاری تحتفشار و سطحی
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بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،میانگین یکنواختی توزیع آب سامانههای آبیاری تحت فشار و سطحی به ترتیمه  12/2و
 10/1درصد و ضریه تغییرات در روش های فوق به ترتیه  22/3و  24/3درصد است .مقایسۀ دو روش آبیاری سطحی و تحتفشمار
نشان میدهد که اختالف یکنواختی توزیع آب دو سامانه ناچیز است .بررسمی رونمد تغییمرات رانمدمان آب آبیماری طمی سمالهمای
مختلف نشان میدهد که راندمان کاربرد آب آبیاری در دو دهۀ  11-70و  71-90و سالهای  91-94به ترتیمه  27/4 ،22و 27/7
درصد بوده است .همننین ،راندمان انتقال و توزیع نیز در دهههای مذکور به ترتیه  67/2 ،61/0و  14/2درصد بموده اسمت .بمدین
ترتیه ،راندمان کل در دهههای یاد شده به ترتیه  40/0 ،34/7و  43/6درصد برآورد میشود (شمکل  .)3بمدین معنما کمه از سمال
( 1312نیمۀ دهۀ  )11-70به بعد راندمان کل آبیاری ،هر سال حدود یک درصد رشد داشته است .بمه عبمارتی ،از سمال  1312بمه
بعد روند افزایشی راندمان آبیاری مطابو مقادیر پیشبینی شده در برنامههای توسعهای کشور (حدود  1درصد) بموده اسمت .از علمل
مهم افزایش راندمان در این دههها ،میتوان به تجهیز و نوسازی اراضی ،افزایش میزان آگاهیهای بهرهبرداران در بمار مسمائل آب و
خاک ،گسترش شبکههای آبیاری ،توسعۀ سامانههای نوین آبیاری ،و ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران اشماره کمرد.
نتایج ارزیابی راندمان کل آب آبیاری نشان میدهد که این مقدار راندمان آب آبیاری با راندمان کل آبیماری در کشمورهمای در حمال
توسعه ( 42درصد) ،فاصلۀ چندانی ندارد که این فاصلۀ ناچیز هم با توجه به رونمد رو بمه رشمد ،در آینمده نزدیمک بمه آن کشمورهما
خواهیم رسید .اما در مقایسه با کشور های توسعه یافته (که راندمان آب آبیاری در آن کشورها حدود  60درصد است) مقدار راندمان
کل فاصلۀ بیشتری دارد .هرچند شرایط اقلیمی کشور ما از نظر بارندگی و پتانسیل تبخیر ،با شمرایط اقلیممی خیلمی از کشمورهمای
دیگر متفاوت است.

شکل  -9مقایسۀ راندمان کاربرد آب آبیاری ،راندمان انتقال و توزیع آب و راندمان کل آب آبیاری به
تفکیک سه دهۀ اخیر
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 -9چالشها و پیشنهادها
جمعبندی این گزارش نشان می دهد که روند کلی تغییرات راندمان آب آبیاری در کشور مثبت و افزایشی اسمت .بما توجمه بمه
مقادیر راندمان روشهای مختلف آبیاری تحتفشار ،پیشنهاد میشود توسعه سامانههای آبیاری بارانی ،به ویموه کالسمیک ثابمت ،بمه
دلیل همراه بودن با یکنواختی کمتر در تو زیع آب و مصرف انرژی بیشتر ،در آینده با بررسی و دقت بیشتری بخصوص در مناطو بما
پتانسیل تبخیر زیاد دنبال شود .همننین ،با عنایت به سطح وسیع اراضی تحت آبیاری سنتی ،ضروری است که در برنامهریزیهمای
کالن کشور اصالح و بهبود سامانههای آبیاری سطحی نیز مورد توجه و حمایت کافی قرار گیرد .بهرغم موارد عنوان شمده ،تمدقیو و
تکمیل اطالعات مربوط به راندمان آب آبیاری نیازمنمد بررسمیهمای بیشمتری اسمت .کمبمود دادههمای گمزارش شمده در برخمی از
استانهای کشور از جمله استان آذربایجان شرقی ،ایالم ،مازندران ،مرکزی ،کردستان ،کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد موجه شده
که راندمان کاربرد آب آبیاری در این استانها دقت مناسه را نداشته باشد .از طرفی ،در برخی از استانها از جملمه اسمتان تهمران،
خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،قم ،لرستان و یزد دادههای گزارش شده آنقدر اندک است که نممیتموان ارزیمابی دقیقمی از
مقادیر راندمان آب آبیاری در این استانها ارائه کرد .در تعدادی از استانهای کشور نظیر بوشهر ،خراسان شمالی و هرمزگان نیز بمه
دلیل فقدان داده ،امکان ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری میسر نشد .در این استانها ،برای ارزیابی وضعیت موجمود رانمدمان آب
آبیاری باید برنامهریزی شود .بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه ،عمده داده های موجود در زمینمۀ رانمدمان آب آبیماری در
کشور در مزارا و روی محصوالت زراعی است و از این رو الزم است در مطالعات آتی به ارزیابی راندمان آب آبیاری در باغهای کشور
توجه بیشتری شود و ارزیابی راندمانهای انتقال و توزیع در شبکههای سنتی و مدرن نیز بیشتر شود.

 -4منابع
عباسی ،ف .و ف .سهراب ،ق .زارعی ،ا.ر .آراستی و س .نیریزی .1377 ،تحلیلی بر بازدههای آبیاری در ایمران .گمزارش نهمایی پمروژه IRD1-
 ،85084شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران 100 ،صفحه.
عباسی ،ف ،.ا .ناصری ،ف .سهراب ،ج .باغانی ،ن .عباسی ،م .اکبری .1394b ،ارتقای بهرهوری مصرف آب .نشمریه 34/94ک مؤسسمه تحقیقمات
فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی 62 ،صفحه.
عباسی ،ف ،.ف .سهراب و ن .عباسی .1394a ،راندمانهای آبیاری :تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران .گزارش فنی شمماره  ،47496مؤسسمه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 42 ،صفحه.
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تحلیلی بر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی
فریبرز عباسی ،ابوالفضل ناصری ،مهدی اکبری ،جواد باغانی و نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
خشکسالی وکمبود آب در ایران یک واقعیت اقلیمی است و با توجه به روند روزافزون نیاز بخشهای مختلف به آب ،آسیههمای
خشکسالی در سال های آینده جدیتر نیز خواهد شد .به طوریکه بر اساس گمزارش موسسمه بمین المللمی ممدیریت آب (،)IWMI
کشور ایران برای حفظ وضعیت موجود تا سال  2022باید بتواند  112درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید .ایمن اممر بما
توجه به پتانسیل منابع آب و نیازهای روزافزون بخشهای کشاورزی ،شرب ،صنعت و حفاظت از سایر منابع زیستی بسمیار دشموار و
حتی ناشدنی است .بنابراین ،در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اثربخش ،کاربرد بهینه و صرفهجویی در مصرف آب در بخشهای
مختلف است .در این میان ،تعیین و اندازهگیری مقدار نسبتاً دقیو آب مصرفی در بخش کشاورزی که بخمش بزرگمی از مصمرف آب
در ایران و جهان را شامل میشود ،ضروری است .چون یکی از مؤلفههای اصلی در برنامهریزیهای کالن تأمین ،تخصیص و مصمرف
اصولی از آب در بخشهای مختلف ازجمله کشاورزی است.
در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان ،بخش قابلتوجهی از منابع آبهای سمطحی و زیرزمینمی بمرای تولیمدات کشماورزی
استفاده می شود .تعیین مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی همواره از دغدغه های اصلی متولیان و برنامهریزان صمنعت آب کشمور
بوده و است .ازاینرو ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهمنظور تهیه بانک اطالعات آب مصرفی محصوالت زراعی و باغی
در دشتها و اقلیم های مختلف ،برآورد و یا تعیین آب مصرفی در بخش کشاورزی را از سالها پیش در دستور فعالیتهای پووهشی
خود قرار داده است.
 -2بیان مسئله
در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان ،بخش قابلتوجهی از منابع آبهای سمطحی و زیرزمینمی بمرای تولیمدات کشماورزی
استفاده می شود .تعیین مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی همواره از دغدغه های اصلی متولیان و برنامهریزان صمنعت آب کشمور
بوده و است .درخصوص حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی اعداد و ارقام ارائه شده بسیار متفاوت بوده و درخصوص صحت و سقم
آنها نیز تردید های جدی وجود دارد .لذا  ،انجام یک کار پووهشی در سطح کشور کمه بتوانمد بمه اعمداد متقنمی در بماره حجمم آب
مصرفی محصوالت مختلف در کشور منتهی شود ،امری الزم و ضروری بوده و نتایج آن میتوانمد کممک شمایانی بمه تصممیمگیمری
مسئولین مرتبط با آب و کشاورزی بنماید.
بررسیها نشان میدهد میزان آب مصرفی در کشور در سال  1327توسط مهندسین مشماور مماوراء بحمار حمدود  200میلیمارد
مترمکعه برآورد شده است .این برآورد بیشتر از حتی حجم بارش ساالنه در دشت و ارتفاعات کشور میباشد .پمس از آن ،در سمال
 1330گزارش ناقصی توسط مهندسین مشاور پارسونزجانسون براش در مورد برآورد آب زیرزمینمی منتشمر گردیمد .اولمین بررسمی
مدون در مورد میزان آب مصرفی در کشور ،حدود پنجاه سال پیش ( )1342توسمط وزارت آب و بمرق سمابو در گمزارش " توسمعه
منابع آب ایران :مشکالت و راه حلها" منتشر شده است (قدرت نما .)1311 ،در سمال  1342سمازمان برناممه گزارشمی از وضمعیت
منا بع و مصارف آب کشور منتشر نموده که با گزارش منتشر شده در سال  1342تفاوت اساسمی در حجمم منمابع و مصمارف آب در
کشور داشت (قدرتنما .)1311 ،پس از آن ،نشریه های شماره دو ،هشت و شانزده کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایمران ،در تممام یما
بخشی از این نشریهها به مبحث منابع و مصارف آب در کشور پرداختهاند .در نشریه شماره هشمت کمیتمه ملمی آبیماری و زهکشمی
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ایران ،میانگین حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور حدود  370میلیارد مترمکعه گزارش شده و نوسانات ساالنه آن بمین 270
تا  220میلیارد مترمکعه و آب مصرفی هر هکتار از زمینهای کشاورزی فاریاب حدود  9224متر مکعه در هکتار بمود .حمدود 76
میلیارد مترمکعه از حجم آب با منشاء بارش به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای زراعت آبمی ،دیمم ،مراتمع و جنگملهما اسمتفاده
میشده است .در سال  ،1326گزارش طرح جامع (تحقیو و توسعه) مجموعه بررسیهای نسبتا جدی در مورد جمعآوری و تحلیمل
آمار منابع و مصارف آب در کشور را دنبال کرد که مقادیر مطمئنی برای حجم آب مصرفی در کشور به دست نیامد .در سمال 1321
گزارشی توسط سازمان برنامه و بودجه در مورد بیالن منابع آب تا اوایل سال  1322منتشر گردید .یکی از مشاوران حموزه معاونمت
وزارت نیرو ،معصومی الموتی منابع و مصارف آب کشاورزی را استخراج نموده است (به نقل از قدرت نما .)1311 ،قدرتنما در سمال
 1311منابع و مصارف و نیاز های آبی در کشور را از سال  1342تا  1312بررسی نموده و تغییرات مصرف آب در سالهای گذشمته
را گزارش نمود (جدول  .)1برای اولین ( )1342و آخرین ( )1312سال بررسی ،درصد مصرف آب کشاورزی از کمل مصمرف آب بمه
ترتیه برابر  99و  94درصد در نظر گرفته شده است .مقدار مصرف آب کشاورزی از کسر نیازهای شرب و صنعت از کل مصرف آب،
حاصل شده است .اغله مقادیر اعالم شده برای مصارف مختلف به ویوه در بخش کشاورزی ،دادههای انمدازهگیمری شمده نبموده و از
طریو برازش بر مبنای برخی مقادیر تخمینی حاصل شدهاند .بدیهی است که صحت این دادهها جای بحث و بررسی دارد.
جدول  -6تغییرات مصرف آب بر حسب نوع مصارف (قدرت نما)6911 ،
سال

کشاورزی

شرب و صنایع

کل

1342

44

0/42

44/42

1342

42

0/24

42/24

1320

49

0/12

49/12

1322

23/6

1/21

24/71

1321

22/6

1/21

21/10

1360

27/9

1/92

60/72

1362

60/2

2/79

63/4

1362

62/3

2/91

67/30

1310

13/3

4/22

11/72

1312

17/2

4/11

72/91

در خصوص مقدار حجم آب حاصل از بارندگی در پهنه کشور نیز آمارهای موجود بسمیار متفماوت ممیباشمد .مقمادیر حجمم آب
حاصل از بارش در سطح کشور بر اساس منابع مختلف به شرح جدول  2ارائه شده است .موحددانش ( )1313حجمم آب حاصمل از
بارش در سطح کشور را حدود  400میلیارد مترمکعه و مصرف آب در بخش کشماورزی را  10میلیمارد مترمکعمه گمزارش نمموده
است .محمد ولی سامانی ( )1374مصمرف آب در کشمور را در سمالهمای  1312و  1370بمه ترتیمه برابمر  76/7و  93/1میلیمارد
مترمکعه و مصرف آب در بخش کشاورزی را  71/4و  76میلیارد مترمکعه گزارش نموده و برای سال  1400مصرف آب در کشمور
و بخش کشاورزی را به ترتیه برابر  113/2و  103میلیارد مترمکعه پیشبینی نموده است .در گزارشی که وزارت نیمرو بمه هیمات
دولت تقدیم نموده حجم مصرف آب در کشور  77/2میلیارد مترمکعه و مصرف آب در بخش کشاورزی  73میلیارد مترمکعه قیمد
شده است .برای برآورد مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی در سطح کشور ،با توجه به قابلیمت کمالن تحلیلمی ،ممیتموان از روش
بیالن آب در چرخه هیدرولوژی استفاده نمود.
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جدول  -2مقدار حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور به استناد منابع مختلف
ردیف

حجم آب

منبع

(میلیارد مترمکعب)

1

200

2

 270تا 220

3

490

گنجی ().1323

4

369

وزارت نیرو ()1322

2

362

وزارت نیرو ()1326

6

440

1

400

7

400

عطرچین ()1329

9

400

ایقانیان ()1360

10

362

قطبی ()1360

11

400

وزارت نیرو ()1360

12

400

موحددانش ()1313

13

416

قدرتنما ()1311

14

413

کشاورز و صادق زاده ()1317

12

400

محمد ولی سامانی ()1374

مهندسین مشاور ماوراء بحار ()1327
نشریه شماره  7کمیته ملی آبیاری و زهکشی ()1321

Bureau of Water Planning and
Development and Resources
)Corporation (1357
کوچک پور ()1329

بدین ترتیه مالحظه میگردد درخصوص حجم آب حاصل از بارش و حجم آب مصرفی در بخشهای مختلف بهویموه در بخمش
کشاورزی اعداد و ارقام ارائه شده بسیار متفاوت بوده و در صحت و سقم آنها نیز تردیدهای جمدی وجمود دارد .موسسمه تحقیقمات
فنی و مهندسی در سال های اخیر با توجه به اهمیت موضوا یاد شده برنامهریزی گستردهمای بمرای تعیمین حجمم آب مصمرفی در
بخش کشاورزی انجام داده است .در این راستا ابتدا اقدام به برآورد مولفههای بیالن آب در چرخه هیدرولوژی کشور و تعیین حجمم
مصرف آب در بخش کشاورزی بر اساس آن نمود (ناصری و همکاران .)1394 ،سپس با بررسی محمدودیتهمای روش بمیالن آب در
تخمین حجم مصرف آب در بخش کشاورزی ،روشهای دیگر انجام این مهم در دستور کار موسسه قرار گرفته است .بر اساس نتایج
ناصری و همکاران ( )1394برای دو دوره ( 20بلند مدت) و هفت ساله (کوتاه مدت) مصرف آب در بخش کشاورزی به ترتیمه  22و
 11درصد بوده است.
همانطور که اشاره شد ،در پووهشهای گذشته حجم آب مصرفی همواره با روشهمای تخمینمی مثمل روش بمیالن آب بمرآورد
شده است .بدیهی است که روش های تخمینی دقیو نبوده و با خطا همراه هستند .لمذا ،انمدازهگیمری مسمتقیم حجمم آب مصمرفی
محصوالت زراعی و باغی مختلف در کشور توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در حال انجام است که ضممن بمرآورد
دقیو تر حجم آب مصرفی ،اطالعات آن برای واسنجی و تدقیو روشهای غیرمسمتقیم از جملمه روش  RSو بمیالن آب همم کماربرد
خواهد داشت.
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 -9روشهای تعیین آب مصرفی در بخش کشاوری
روش های تعیین یا برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم دسمتهبنمدی ممیشموند .ازجملمه
روشهای غیرمستقیم میتوان به روش بیالن آب و برآورد آب مصرفی براساس نیاز خالص آب موردنیاز گیاهمان و رانمدمان کماربرد
آب اشاره نمود .در روش مستقیم نیز میزان آب مصرفی محصوالت زراعی و باغی در مزرعه با وسایل اندازهگیری دبی تعیمین ممی-
شود .میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی با روش بیالن آب برای دوره درازمدت پنجاهساله و کوتاهمدت هفتساله (اخیر) بررسی
گردید .نتایج نشان داد ،میانگین پنجاهساله و هفتساله بارش در کشور به ترتیه  249±23و  206±33میلیمتر است لذا میانگین
حجم آب مصرفی در بخش کشماورزی ،بمرای دورههمای آمماری  20سماله و  1سماله بمه ترتیمه معمادل  61±17و  12±2میلیمارد
مترمکعه برآورد شد که به ترتیه حداکثر  22و  11درصد آب تجدیدپذیر را شامل گردید (شکل .)1
عالوه بر روش پایش بیالن آب ،گزارش نتایج تعیین نیاز خالص آب موردنیاز گیاهان زراعی و باغی در مناطو مختلمف و تبمدیل
آن به نیاز ناخالص با اعمال راندمان کاربرد در مزرعه نیز بهعنوان سمناریوی دوم پووهشمی در موسسمه تحقیقمات فنمی و مهندسمی
کشاورزی در حال تدوین است .نتایج نشان داد از کل آب مصرفی در بخش کشاورزی ،به ترتیمه  12و  22درصمد آن بمرای تولیمد
محصوالت زراعی و باغی استفاده میگردد .از محصوالت زراعی گندم ،یونجه ،شلتوک ،ذرت و جو و از محصوالت باغی خرما و پسمته
بیشترین مصرف آب را از بین سایر محصوالت داشتند.

شکل  - 6مقادیر حجم آب تجدیدپذیر ،حجم و درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی
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سناریوی سوم ،اندازهگیری مستقیم میزان آب مصرفی محصوالت زراعی و باغی برای چندین محصول مهم زراعی (ذرت علوفمه-
ای ،لوبیمما ،گنممدم ،چغندرقنممد و بممرنج) و بمماغی (پسممته و زعفممران) نیممز از تیرممماه  1392در ایممن موسسممه شممروا شممده و تعمممیم
اندازهگیریهای مستقیم آب مصرفی برای  32محصول دیگر در اولویت دستور فعالیتهای پووهشی موسسه قرار دارد .بمرای نمونمه،
میانگین حجم آب مصرفی برای تولید محصوالت لوبیا و ذرت علوفهای در واحد سطح در شکل ( )2ارائه شده اسمت .بمراین اسماس،
میانگین حجم آب مصرفی لوبیا و ذرت علوفهای در کشور به ترتیه  10363و  7019مترمکعه در هکتار اندازهگیمری شمده اسمت.
اندازهگیری آب مصرفی لوبیا در  6استان ( 13شهرستان) و ذرت علوفهای در  7استان ( 11شهرستان) صورت گرفته است.

شکل  -2میانگین حجم آب مصرفی لوبیا و ذرت علوفهای در کشور
 -4پیشنهادها
نظر به اهمیت و نقش آمارهای مرتبط با نحوه و میزان مصرف آب در بخش کشماورزی ،ایجماد مرکمز آممار آب ایمران در وزارت
جهاد کشاورزی ضروری است .وظیفه این مرکز جمعآوری و پیشپردازش آمار و ارقمام رانمدمان آب آبیماری ،حجمم آب مصمرفی و
بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی براساس یافتههای تحقیقاتی ،نتایج مطالعات و سایر مستندات علمی موجود در سطح کشور
خواهد بود.
آمار جمعآوریشده ،پس از پیشپردازش در مرکز یادشده تصویه و بهصورت رسمی برای بهرهبمرداری در تصممیمگیمریهما وبرنامهریزیهای کالن یا منطقهای اعالم گردد.
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با توجه به توانمندیهای شبکهای از منمابع انسمانی و فیزیکمی موجمود در کشمور،
آمادگی دارد که مسئولیت جمعآوری و تهیه آمار این مرکز را به عهده بگیرد.
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 -5منابع
عباسی ،ف ،.ا .ناصری ،ف .سهراب ،ج .باغانی ،ن .عباسی ،م .اکبری .1394 ،ارتقای بهرهوری مصرف آب .نشریه 34/94ک مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی 62 ،صفحه.
ناصممری ،ا ،.ف .عباسممی ،م .اکبممری .1394 ،بممرآورد مصممرف آب در بخممش کشمماورزی بممر مبنممای بممیالن آب در چرخممه هیممدرولوژی کشممور و
محدودیتهای آن .گزارش فنی شماره  ،47021مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
قدرتنما ،ق . 1311 .منابع ،مصارف و نیازهای آبی در ایران :حال و آینده .آب و توسعه (فصلنامه امور آب وزارت نیمرو) .سمال  ،6شمماره  2و ،3
صفحه  20تا .46
محمد ولی سامانی ،ج . 1374.مدیریت منابع آب و توسعه پایدار .دفتر مطالعات زیربنایی مجلمس شمورای اسمالمی .شمماره گمزارش 32 .1314
صفحه
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تحلیلی بر وضعیت بهرهوری مصرف آب در کشور
فریبرز عباسی ،نادر عباسی و علیرضا توکلی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
بهرهوری مصرف آب یکی از شاخصهای مصرف بهینۀ آب آبیاری است .مطابو با تعریف کلی بهرهوری آب ،نسبتی است کمه در
مخرج کسر آن آب کاربردی (آب آبیاری ،بارش) و در صورت آن موارد متنابهی از مفاهیم کمی قرار میگیرد .این موارد مشتمل بمر
عملکرد محصول ،میزان درآمد (سود) خالص ،میزان انرژی تولیدی ،میزان کالری تولیدی ،میزان ارزش افزوده و  ....میشمود .عمومما
دو مفهوم بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب ،کاربرد بیشتری داشته و در تحلیلها و تصمیمگیریها ممورد اسمتفاده قمرار ممیگیمرد.
طبو تعریف ،بهره وری فیزیکی مصرف آب عبارت از مقدار محصول تولید شده به ازای واحدحجم آب مصرفی اسمت کمه بمر حسمه
کیلوگرم بر مترمکعه بیان میشود .در بهره وری اقتصادی ارزش محصول تولید شده یا میزان سود مدنظر قرار میگیرد .به عبمارتی،
بهممرهبممردار بممه ازای مقممدار آبممی کممه مصممرف مممیکنممد ،چقممدر درآمممد کسممه مممی نمایممد .در ایممن گممزارش
بهرهوری فیزیکی آب که از این پس بهطور ساده بهرهوری گفته میشود ،برای محصوالت زراعی و باغی بمرآورد شمده اسمت .تعیمین
مقدار محصول تولیدی معموالً سادهتر و براساس آمارهای رسمی قابل برآورد است ولی در خصوص میزان آب مصرفی ،آمارها بسمیار
متفاوت است .در نتیجه کمیت بهرهوری به شدت وابسته به آمار مربوط به حجم آب مصمرفی بموده و تعیمین بهمرهوری هممواره بما
تردیدهایی همراه است .این شاخص در ابتدای برنامه توسعۀ چهارم بین  0/7تا  0/9کیلوگرم بر مترمکعمه گمزارش شمده اسمت .در
برنامه چشمانداز  20ساله نیز این شاخص  1/6کیلوگرم بر مترمکعه هدفگذاری شده است.
 -2تبیین وضع موجود
حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیالن آب اخیراً توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بمرآورد شمده
است (ناصری و همکاران .)1394 ،همننین براساس ارقام برآورد شده برای حجم آب مصرفی و آممار مربموط بمه تولیمد محصموالت
زراعی و باغی کشور در سالهای مختلف ،مقادیر بهرهوری مصرف آب به تفکیک سالهای مختلف تعیین شمده اسمت (شمکل  .)1از
آنجاییکه در این بررسی بهره وری محصوالت آبی مدنظر بوده است ،تولیدات زراعی و باغی در اراضی آبی در تعیین بهرهوری مصرف
آب لحاظ شده است .مطابو شکل ( )1مقادیر بهرهوری مصرف آب از  0/71تا  1/32کیلوگرم بر مترمکعه در  11سال اخیر متغیر و
متوسط آن  1/09کیلوگرم بر مترمکعه بوده است .خوشبختانه شاخص بهرهوری مصرف آب در کشور طی سالهمای گذشمته رونمد
صعودی داشته که این روند به معنای اثربخشی فعالیتهای انجام شده در کشور است .درمجموا ،فعالیتهای انجام شمده در کشمور
در خصوص "افزایش تولید" و "کاهش حجم آب مصرفی" دو دلیل اصلی افزایش بهرهوری آب در کشور بوده است.
چناننه متوسط سه سال اخیر به عنوان وضعیت موجود شاخص بهرهوری مصمرف آب تلقمی شمود ،مقمدار ایمن شماخص 1/24
کیلوگرم بر مترمکعه خواهد بود .علیرغم روند افزایشی این شاخص در سالهای گذشته به ویوه رشد قابمل توجمه در سمال زراعمی
 ،1393-94برای رسیدن به مقدار هدفگذاری شده ( 1/6کیلوگرم بر متر مکعه) در برنامه چشمانداز بیست ساله باید تالش بیش-
تری شود (شکل .)2
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اتکا به وظایف ذاتی و ماموریتهای سازمانی مربوط به مدیریت جامع مصرف آب،
اقدام به تبیین راهبردهای اساسی مصرف آب و اندازهگیری دقیو و میدانی بهرهوری مصرف آب محصوالت مختلف در سطح کشمور
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در سال  1392نموده است که فعالیت های صورت گرفته و آنهایی که در آینده عملیاتی خواهند شد ،از عوامل اصلی و تاثیرگذار در
افزایش تولید و بهرهوری مصرف نهادههای حوزه کشاورزی با محوریت آب میباشد.

شکل  -6روند تغییرات بهرهوری مصرف آب در کشور طی سالهای 6934-34

شکل  -2مقایسه وضعیت موجود بهرهوری مصرف آب در کشور با مقدار هدفگذاری شده در برنامه چشمانداز  22ساله

 -9الزامات دستیابی به هدف
اگرچه عدد هدفگذاری شده ( 1/6کیلوگرم بر مترمکعه) یک برآورد کلی و حجممی اسمت امما ایمن موسسمه بمر اسماس نگماه
تخصصی و درک عمیو مباحث مربوط به بهرهوری آب ،بدنبال هویتشناسمی بهمرهوری آب و تعیمین اجمزای آن بمرای همر یمک از
محصوالت بوده و قطعاً آننه که مبنای تصمیم گیری برای اصالح الگموی کشمت و تمدوین الگموی تولیمد پایمدار و اقتصمادی اسمت،
بهره وری فیزیکی و اقتصادی هر یک از محصوالت خواهد بود نه بهرهوری کل؛ بمه نحموی کمه عمدد بهمرهوری فیزیکمی و اقتصمادی
اختصاصی برای تک تک محصوالت نیز تعیین و تحلیل خواهد شد.
شاخص بهره وری آب ،اگرچه معیار بسیار مهمی در تصمیم گیری و تعیین مزیت کشت محسوب ممیشمود ،امما گماهی قیمودات
حاکم بر ساختار کشاورزی ،مثل کیفیت آب ،جنبههای زیست محیطی ،ریسک تولید و بمازار ،فمرآوری و حتمی مسمائل اجتمماعی و
سیاسی ،سبه میشود که تصمیمات مدیریتی متناسه با شرایط گرفته شود .شاخص بهرهوری آب صمرفا متماثر از برناممه و سمامانه
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آبیاری نبوده و عوامل مهم و فراوانی در آن دخالت دارند که عبارتند از :آب و آبیاری (کیفیت و کمیت آب ،منبمع آب ،نظمام و روش
آبیاری ،نیاز آبی و آبیاری ،برنامه آبیاری ،ماشین همای آبیماری ،نوسمانات سمطح ایسمتابی و زهکشمی ،ممدیریت زراعمی ،کممآبیماری،
پارامترهای اقلیمی ،آبیاری تکمیلی و تکآبیاری ،استحصال و جمع آوری آب باران) ،خاک و تغذیه ،گیاه ،اقلیم ،آفات و بیمماریهما و
علف های هرز ،اقتصاد و بازار ،فرآوری و بستهبندی ،قوانین و برنامهریزی ،ماشینهای کشاورزی ،الگوی تولید و الگموی کشمت .بمرای
موضوا آبیاری و بهره وری آب کشاورزی دو برنامه متناسه با شرایط و الزامات زراعت آبی و زراا دیم تبیین شده است که به صورت
منفرد و یا مشترک با دیگر موسسات پووهشی عملیاتی خواهد شد.
ساختار گیاهان بنحوی است که آب از طریو ریشه جذب و در فرآیند حرکت آب در گیاه قرار گرفته و پس از فعمل و انفعماالت،
از طریو روزنههای گیاهی به اتمسفر برمیگردد .آننه که در چرخه تعرق گیاهی قرار میگیرد ،مولد تولید بوده و جزو مصارف مفید
تقسیمبندی می شود .اما آن بخش از آب آبیاری (یا بارش) که مستقیماً از سطح خاک تبخیر شمده یما بمه مصمرف علمفهمای همرز
می رسد ،جزو مصارف غیرمفید محسوب میشود .برخی منابع از تلفات تبخیری  30-20درصدی موازنه آبی گزارش میکنند .سمهم
تلفات تبخیری آب در زراعت آبی ،در برخی مراحل به ویوه در ابتدای فصل محصوالت زراعی که فاقد پوشش سمبز کاممل هسمتند،
چشم گیر است .تلفات تبخیری آب آبیاری در مراحل انتقال ،مخزن ،توزیع و مصمرف نیمز رم ممیدهمد و تلفمات مربموط بمه تعمرق
علفهای هرز عمدتاً در مزرعه اتفاق می افتد .عملیات زراعمی و بماغی ،آرایمش کشمت ،کشماورزی حفماظتی ،انمواا ممال هما ،اصمالح
سامانههای آبیاری ،اصالح تاریخ کشت و  ....مواردی هستند که در کاهش تلفات تبخیری آب آبیاری تاثیر دارند.
توسعه مکانیزاسیون یکی از عوامل اصلی و تاثیر گذار در افزایش تولید و بهرهوری مصرف نهادههای حوزه کشاورزی از جمله آب
به شمار میرود .مباحثی چون کارکرد ماشین های کشماورزی (تهیمه زممین ،کاشمت ،داشمت و برداشمت) ،ممدیریت آب و خماک در
کشاورزی حفاظتی ،مدیریت و بهبود کارآیی انرژی ،مدیریت تنشهای محیطی از موارد مموثر در بهبمود تولیمد و افمزایش بهمرهوری
محسوب میشود.
امروزه تولید انواا محصوالت کشاورزی در محیطهای کنترل شده ،بهدلیل امکانفمراهم سماختن شمرایط مناسمه بمرای تولیمد
حداکثر و حتی خارج از فصل و نیز کنترل میزان مصرف نهادههای کشاورزی و سعی در کاهش مصرف آنها بهویوه آب ،مورد توجه
خاص قرار گرفته است .افزایش عملکرد توأم با کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش قابلتوجه در بهمرهوری آب ،از جملمه ممواردی
هستند که در گلخانهها از اهمیت ویوهای برخوردارند.
اگرچه برای غلبه بر چالش امنیت غذایی راهحلهایی مانند ،افزایش سطح زیر کشت و عملکرد ،افمزایش نهمادههمای کشماورزی،
کنترل جمعیت و رشد مصرف ،افزایش واردات و  ...ارائه شده است اما هر یک از این موارد با محمدودیتهمای اجرایمی خماص خمود
مواجهاند .لذا عملی ترین راه ،استفاده بهینه از تولیدات موجود و در رأس آنها کاهش ضایعات است .فمرآوری و کماهش ضمایعات در
حقیقت نوعی افزایش بهرهوری منابع تولید است .اولین قدم برای پرداختن به اممر تعمدیل و کماهش ضمایعات ،گمردآوری اطالعمات
مستند و مبتنی بر اصول علمی و فنی میباشد که متاسفانه در این خصوص ضعف جمدی وجمود دارد .تماکنون مطالعمه جمامعی در
خصوص تعیین مقدار دقیو ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف بهعمل نیامده است و این اممر از مهمتمرین دالیمل و
زیربنا ها برای تعیین کاهش ضایعات از سوی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشماورزی بموده اسمت .بما تعیمین میمزان ضمایعات
محصوالت کشاورزی ،میزان آب آبیاری معادل آن مشخص خواهد شد که جزو مصارف غیرمفید قرار گرفته است.
آننه که در رویکردهای موسسه برای افزایش بهرهوری آب تبلور عینی و عملیاتی پیدا خواهد کرد ،در چهار مقولمه "پمووهش"،
"فناوری"" ،آموزش و توانمندسازی" و "ترویج دستاوردها" خالصه میگردد .برای دستیابی به ایمن مموارد و "بهبمود ضمریه تماثیر
یافتهها در عرصههای کشاورزی" ،پایداری منابع و نیز "ارتقای شاخص سرانه علمی و تولید دانش" ،اجماعی از همسویی و تعامل بما
محققین و اعضای هیات علمی ،دانشگاهها ،واحدها و دستگاههای اجرایی ،تشکلها و صنوف کشماورزی ،کمیسمیونهما و انجممنهما
صورت خواهد گرفت .راهبری و هدایت فعالیتها ،دارای نگاه جامع و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و اجزا میباشد.
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 -4پیشنهادها و توصیههای کاربردی
با عنایت به مباحث کوتاه عنوان شده به منظور بهبود بهرهوری مصرف آب الزم است توجه کافی به ارتقای وضمعیت موجمود دو
مولفه اصلی بهره وری یعنی میزان آب مصرفی و میزان تولید به ازای واحد حجم آب مصرف شده به عمل آید .در این راسمتا برخمی
نکات فنی و کاربردی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
 تشکیل کمیته تخصصی آمار و ارقام آب کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به منظور یکسانسازی و تدقیو آمار و ارقمام
مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزی براساس یافتههای تحقیقاتی و سایر مستندات علمی موجود در سطح کشور
 اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی
 توجه خاص و ویوه به مکانیزه کردن روش های آبیاری سطحی به در نظمر گمرفتن تسمهیالت و مشموقهمای الزم هماننمد
روشهای ابیاری تحت فشار
 توجه کافی به مبانی علمی و اجرایی صحیح با توجه به ظرفیتها و پتانسلهای هر منطقه در توسمعه روشهمای مختلمف
آبیاری
 توجه به مسائل زیست محیطی و اصل پایداری منابع آب و خاک در توسعه روشهمای مختلمف آبیماری سمطحی و تحمت
فشار
 مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش مصارف غیرمفید آب کاربردی
 توجه به مسائل به نوادی و به زراعی با رویکرد کاهش مصرف آب
 توسعه خاکورزی و کشاورزی حفاظتی
 تدوین و اجرای برنامه پایش و کاهش تبخیر به منظور کاهش مصارف غیرمفید
 کاهش ضایعات محصوالت در مراحل مختلف فرآیند تولید ،برداشت ،انتقال و توزیع ،بستهبندی ،انبارداری
 استفاده از ظرفیتهای گلخانهای در تولیدات کشاورزی و مدیریت آب و انرژی
 تعیین و تحلیل شاخص بهرهوری آب از تامین ،انتقال ،توزیع ،مصرف و پسامصرف آب
 ارتقای بهرهوری آب با تبیین ساختار روابط آب ،خاک ،گیاه ،اتمسفر ،انسان ،ماشین و بازار
 -5منابع
توکلی ،ا.ر .1392 .بررسی مزیت نسبی محصوالت کشاورزی استان سمنان با محوریت بهرهوری آب .گزارش فنی شمماره شمماره ،20031
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی ،کشاورزی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی 12 ،صفحه.
عباسی ،ف ،.ا .ناصری ،ف .سهراب ،ج .باغانی ،ن .عباسی ،م .اکبری .1394 ،ارتقای بهرهوری مصرف آب .نشریه 34/94ک مؤسسه تحقیقات
فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی 62 ،صفحه.
ناصری ،ا ،.ف .عباسی ،م .اکبری .1394 ،بمرآورد مصمرف آب در بخمش کشماورزی بمر مبنمای بمیالن آب در چرخمه هیمدرولوژی کشمور و
محدودیتهای آن .گزارش فنی شماره  ،47021مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
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چالشها و چشمانداز آبیاری قطرهای زیرسطحی در ایران
مهدی اکبری ،جواد باغانی و فریبرز عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
با توجه به شرایط کم آبی و وضعیت بحرانی حاکم بر منابع آب ایران ،استفاده مطلوب و بهینه از منابع محدود آب اممری الزم
و اجتناب ناپذیر است .برای تحقو این مهم راه حلهای مختلفی ممکن است پیشنهاد گردد .ولی برای بهبود بهمرهوری مصمرف آب،
دو راهکار کلی و اساسی :افزایش تولید با حفظ منابع آبی موجود (مدیریت زراعی) و کاهش میزان آب مصرفی در بخمش کشماورزی
(مدیریت زراعی و آبی) ،باید مد نظر قرار گیرد .بنابراین ،هر کدام از سامانههای آبیاری که بتوانند در مدیریت هر یک از ایمن عواممل
موثرتر عمل کنند ،باعث افزایش بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی خواهند شد .روشهای آبیاری تحتفشار در سطح ممزارا،
به علت عملکرد متفاوت آنها در رابطه با تبخیر و تعرق ،راندمانهای متفاوتی را نشان میدهند .به همین دلیل ،روشهمای آبیماری
بارانی در مقایسه با روشهای آبیاری قطرهای ،راندمان کاربرد کمتری دارند .از آنجایی که تبخیر از سطح خاک در سطح ممزارا نیمز
جزو تلفات غیرمفید می باشد ،روش آبیاری زیرسطحی به عنوان روشی که این تلفات را به حداقل مقمدار ممیرسماند ،معرفمی شمده
است .آبیاری قطرهای زیرسطحی یکی از روشهای آبیاری قطرهای است که در مورد کاربرد آن در ایران نظرات کامال متفاوتی وجود
دارد .در مجموا از جمله مزایای این روش آبیاری میتوان به افزایش عمر قطرهچکانهما ،کماهش در میمزان آب مصمرفی بمه دلیمل
کاهش تبخیر ،افزایش عملکرد محصول و تسهیل در عملیات کشاورزی اشاره کرد .ضممن اینکمه آب در زیمرزمین در تممام جهمات
حرکت کرده و با فایو آمدن بر عدم نفوذ آب در بعضی از خاکها از سطح خاک ،استفاده موثرتر از آب و مواد غمذایی توسمط ریشمه
گیاه ،حذف رواناب ،کاهش مسایل ناشی از آفات ،بیماری ها و علف هرز ،به علت فشار کارکرد کمتر به انرژی مصرفی کمتری نیز نیاز
دارد .اگر چه در حال حاضر سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی بر روی انواا درختان ازجمله پسته ،زیتون ،خرما ،مرکبات و انگمور و
برخی از زراعتهای ردیفی مورد استفاده قرار میگیرد ،لیکن تحقیقات اولیه توسعه این سامانه آبیاری برای زراعت پسته در کشمور
انجام شده است و این سامانه بهصورت کاربردی در سطح حدود 10000هکتار از باغات پسته در سطح کشمور توسمعه یافتمه اسمت،
ولی برای سایر زراعتها بهصورت پایلوتهای تحقیقاتی اجرایی انجام شده است .کاربرد این سامانه آبیاری در مناطو خشک و نیممه
خشک با چالش های مختلفی از جمله هزینه باالی راهاندازی ،تعیین نیاز آبی ،تجمع امالح در الیمههمای سمطحی خماک ،گرفتگمی
قطره چکانها توسط ریشه گیا هان ،محدودیت رشد و گسترش ریشه ،جویده شدن لوله در زیر سمطح خماک ،عمدم امکمان بررسمی
بصری آبدهی قطرهچکانها مواجه می باشد و برای توسعه پایدار این سامانه باید مالحظات طراحی و مدیریت بهرهبرداری آن با توجه
به شرایط آب ،خاک ،زراعت ،و ..مورد توجه و بررسی دقیوتر قرار گیمرد .آبیماری قطمرهای زیرسمطحی در صمورت طراحمی ،اجمرا و
مدیریت صحیح بهرهبرداری میتواند نسبت به روش آبیاری قطرهای سطحی دارای مزایای قابل مالحظهای باشد .از این رو در سال-
های اخیر تحقیقات متعددی در ایران و جهان در خصوص کارآیی این سیستمها انجام شده است.
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 -2نیاز آبیاری در روش قطرهای زیرسطحی
مقدار آب مصرفی در آبیاری قطره ای زیرسطحی ممکن است کمتر از آبیاری قطرهای سطحی نباشمد .زیمرا کمه در ایمن روش
تبخیر از سطح خاک کمتر بوده و اثر آن بر افزایش رطوبت نسبی هوا نیز کمتر است ،بنابر این گیاه تعرق بیشتری خواهد داشت .در
آبیاری قطره ای زیرسطحی به علت کاهش تبخیر از سطح خاک و رطوبت مناسمه خماک ،گیماه تعمرق بمیشتمری انجمام ممیدهمد.
مطالعات نشان داده است که میزان تعرق در قطرهای زیرسطحی  %12بیشتر از آبیاری قطرهای معمولی است .قمرار دادن لولمههمای
قطره چکان دار در زیر سطح خاک تلفات تبخیر از سطح خاک را به حداقل ممکن کاهش میدهد و از آنجما کمه آب و ممواد غمذایی
مستقیما به محل ریشه وارد میشود ،گیاه رشد بیشتری دارد و غیریکنواختی مکانی و زمانی توزیع آب کماهش ممییابمد .ممارتینز و
همکاران ( )1991ضمن بررسی تاثیر کوددهی در دو روش آبیاری قطره ای زیرسطحی و سطحی نشان دادند جذب فسفر و پتاسمیم
در سیستم قطرهای زیرسطحی بیشتر از روش قطرهای سطحی است .آن ها افمزایش جمذب دو یمون یماد شمده و در نتیجمه افمزایش
معنیدار در عملکرد ذرت را به توزیع مناسهتر ریشه در سیستم قطرهای زیرسطحی نسبت به قطرهای سطحی نسبت دادند .پایرو و
همکاران ( )2007تحقیقی در خصوص اثر مقادیر مختلف آب آبیاری با سیستم قطرهای زیر سطحی روی تبخیمر و تعمرق ،عملکمرد،
کارایی مصرف آب و ماده خشک تولیدی ذرت در آب و هوای نیمه خشک در غرب نبراسکا انجام دادند .نتایج تحقیمو حماکی از آن
بود که مقادیر عملکرد تیمارها در دو سال متوالی اختالف معنیداری با تیمار شاهد به ترتیه به میزان  %22و  %22داشته است .بما
توجه به نتایج تحقیقات انجام شده ،آبیاری قطره ای زیرسطحی در مناطو خشک بمه ممدیریت خاصمی نیماز دارد و نیماز آبیماری در
آبیاری قطره ای زیرسطحی و سطحی تفاوت قابل مالحظه ای نداشته است ،لیکن میزان تبخیر از سطح خاک کاهش و بخمش تعمرق
گیاهی افزایش یافته است.

 -4توزیع رطوبت و شوری خاک در آبیاری قطرهای زیرسطحی
در آبیاری قطرهای توسعهی رطوبت در اطراف قطرهچکان بهطور محسوسی بمه دبمی خروجمی از قطمرهچکمان و خصوصمیات
هیدرولیکی خاک بستگی دارد .بنابراین دبی قطرهچکانها یکی از عواممل مهمم در شمکلگیمری حجمم خماک خمیس شمده اطمراف
قطرهچکانها خواهد بود .در مناطو خشک ،در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی بهطور طبیعی نمکها در اطراف پیاز رطموبتی در
خاک تجمع میکند ،درنتیجه غلظت نمکها در سطح خاک بین ردیفهای کارگذاری لولهها یا نزدیک عممو پیماز رطموبتی زیمادتر
میباشد تجمع تدریجی نمک در سطح خاک یکی از مشکالت ذاتی این سامانه آبیاری است .اگر چه کاربرد دقیو آب و کود در زیمر
سطح خاک در این روش آبیاری یک مزیت محسوب می شود ،اما به تدریج جریان خالص رو به باال و افت آب در اثر تبخیر پتانسیل،
افزایش تدریجی نمک در سطح خاک را موجه میگردد .اگر چه نتایج الگوی رطوبتی خاک در آبیماری قطمرهای زیرسمطحی نشمان
داده است که این روش قابلیت آبشویی نیمرم خاک در یک محدوده شعاعی اطراف قطمرهچکمانهما را دارد ،لمیکن بررسمی نمیمرم
شوری خاک نشاندهنده تجمع شوری در محدوده خارجی نیمرم رطوبتی و همننین افزایش شوری در اطراف ریشه به علت جذب
سریع تر رطوبت خاک و باقی ماندن شوری در خاک بوده است .در شرایط کاربرد آب شور ،انجام آبشویی باید مد نظر قرار گیمرد .بما
توجه به اینکه اعمال آبشویی با سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی برای آبشویی شوری خاک مؤثر نمیباشد ،در خصوص استفاده از
این سامانه برای مناطقی که میزان بارندگی سالیانه کمتر از  420میلیمتر باشد و میزان بارندگی قابل قبولی برای هدایت شموری از
22

سطح خاک وجود ندارد ،باید مدیریت و تمهیدات خاصی در نظر گرفته شود و نیاز آبشویی بما اسمتفاده از یمک روش دیگمر آبیماری
مانند بارانی یا آبیاری غرقابی تامین گردد .در چنین شرایطی کاشت گیاهان مقاوم به شوری و نشاء کردن گیاهمان ممیتوانمد باعمث
کاهش مشکالت شوری در آبیاری قطرهای زیرسطحی باشد .همچنین نتایج تحقیقات انجام شده نشمان داده اسمت کمه جوانمه زنمی
گیاهان دانهریز در کشت مستقیم با آبیاری قطرهای زیرسطحی یکی دیگر از چالشهای این سامانه است .لذا برای جوانمه زنمی ایمن
گیاهان الزم است که از سامانه دیگر روشها ی آبیاری از جمله آبیاری ثقلی و یا آبیاری بارانی استفاده گردد و نیاز آبی جوانمه زنمی
گیاهان با استفاده از روش های مذکور تامین گردد .بر اساس تجربیات موجود ،در شرایطی که از آب شور (  2تا  4دسمیزیممس بمر
متر) در آبیاری قطره ای زیرسطحی استفاده گردد ،فعالیت ریشه ها تنها در منطقه مرطوب خاک محدود میگمردد .در شمرایطی کمه
قطرهچکانها در عمو  30سانتیمتری استقرار یابند ،باالترین مقدار شوری (  16تا 20دسیزیمنس بر متمر) تنهما در الیمه بماالیی و
نزدیک سطح خاک اتفاق خواهد افتاد و در مجاورت قطرهچکانها دامنه تغییرات شوری خاک 3 ،تا  2دسیزیمنس بمر متمر خواهمد
بود .بر اساس نتایج ارون و همکاران ( )2002توزیع رطوبت و شوری در نیمرم خاک در اثر آبیاری با آب شور در روشهمای آبیماری
قطره ای سطحی و زیرسطحی نشان داد که فرض حجم مرطوب شده خاک بصورت نیم کُره در قطرهای سمطحی و بصمورت کُمره در
قطره ای زیرسطحی با شرایط واقعی مزرعه مطابقت ندارد .در سیستم قطرهای سطحی به دلیل اینکمه قطمرهچکمان در سمطح خماک
مستقر است توزیع رطوبت در همه فضای  360درجه نیست و فقط به سمت جوانمه و پمایین اسمت ،ولمی در قطمرهای زیرسمطحی
توزیع رطوبت خاک در همه جهات  360درجه صورت میگیرد و به همین دلیل اگرچه شعاا خیس شمدگی آن کمتمر اسمت ،ولمی
سطح و حجم خیس شده خاک بیشتر است و بطور کلی گیاه از تعدد دفعات آبیاری سود میبرد .باتوجه بمه اینکمه کشمور ایمران در
منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد که عمدتا دارای بارندگی ناچیز بوده و این بارندگی نیاز آبشویی خاک را تامین نخواهمد کمرد،
لذا برای توسعه پایدار این سامانه الزم است که در زمان طراحی سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی ،میمزان آبشمویی خماک و روش
انجام آن نیز مشخص گردد تا بعد از چند سال بهرهبرداری از آبیاری قطره ای زیر سطحی ،افمزایش تمدریجی نممک در الیمه سمطح
خاک موجه شور شدن خاکها و از بین رفتن باغات نگردد.

 -2کیفیت آب در آبیاری قطرهای زیرسطحی
کیفیت آب اثر قابل مالحظهای روی عملکرد و طول عمر سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی دارد .کیفیت پمایین آب از نظمر
میزان کل امالح (شوری) مشکالتی برای رشد گیاه ،کیفیت خاک و محیط زیست بوجود میآورد .بدون ارزیابی کیفیت آب ،طراحی
و راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی با اشکاالت متعددی مواجه خواهد شد .جلوگیری از گرفتگی قطمرهچکمانهما عاممل
کلیدی در پایداری سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی است .برای جلوگیری یا تعدیل شرایط گرفتگی نیاز به درک مسایل کیفمی از
منابع آبی مورد استفاده میب اشد .اطالعات کیفی آب برای طراحی ،مدیریت بهره بمرداری و نگهمداری سیسمتم الزم و ضمروری ممی
باشد .در سیستم آبیاری قطره ای به دلیل قطر بسیار کوچک محل خروج آب ،پتانسیل گرفتگی جزء ذات سیستم است .از آنجما کمه
آب مورد استفاده در کشاورزی دارای ناخالصیهای متعددی است ،روشهای مختلفی برای رفع گرفتگی و یا کماهش آثمار آن ممورد
استفاده قرار می گیرد .به همین دلیل بخش قابل توجهای از هزینه آبیاری قطره ای به فیلتراسیون سیسمتم اختصماص دارد .انسمداد
قطرهچکانها باعث کاهش دبیآب ،ت وزیع غیریکنواخمت آب ،عمدم دریافمت آب کمافی توسمط گیماه و همننمین موجمه اسمتهالک
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قطرهچکانها می گردد .لذا طراحی و انتخاب مناسه تجهیزات مورد نیاز در بخش فیلتراسیون از اهمیت زیمادی برخموردار اسمت و
بایستی اطالعات کمی و کیفی آب و خاک در دسترس طراح قرار گیرد .با توجه به اینکه در این سامانه کلیه قطره چکانهما در زیمر
سطح خاک قرار دارند و امکان بررسی بصری میزان خروج آب از قطرهچکانها  ،تشخیص و تعویض قطرهچکانهمای معیموب وجمود
ندارد ،اهمیت مدیریت بهرهبرداری از سامانه دوچندان می گردد و الزم است بهرهبرداری از این سامانه با دقت و اطمینان بسیار بماال
انجام شود.

 -1تجمع و نفوذ ریشه در آبیاری قطرهای زیرسطحی
چگونگی توزیع ریشه و گرفتگی قطرهچکانها توسط ریشه گیاهان از دیگر چالشهای اساسی بهرهبرداری درازمدت از روش آبیماری
قطرهای زیرسطحی است .اگر چه عمو کارگذاری لولههای آبیاری قطرهای بسته به نوا خاک و نوا گیاه متغیر است و عمومماً بمرای
گیاهان زراعی و سبزیجات از  12تا  30سانتیمتر و برای درختان از  30تا  60سانتیمتر میباشد ،ولی با توجه به اینکه توزیع ریشه
عمدتاً در محدود خیس شده اطراف قطرهچکانها قرار دارد ،انسمداد قطمرهچکمانهما توسمط ریشمه باعمث کماهش دبمیآب ،توزیمع
غیریکنواخت آب ،عدم دریافت آب کافی توسط گیاه و  ...موجه استهالک قطرهچکانهما ممیگمردد .در کشمورهمای مختلمف دارای
تجربه استفاده از این روش آبیاری ،از روش های متعددی برای رفع گرفتگی و یا کاهش آثار آن استفاده میشود .به گزارش روبینس
و لوئیس ( ،)2003مدیریت آبیاری میتواند با کنترل رطوبت محیط مجاور قطرهچکان در خاک از تجاوز ریشه به حریم قطرهچکمان
جلوگیری کند .این محققان گزارش نمودند که ،افزایش تعداد آبیاری و باال نگهداشتن رطوبت خاک در محمیط ریشمه ممیتوانمد در
جلوگیری از گرفتگی قطرهچکانها موثر باشد .تأثیر نفوذ ریشه در گرفتگی قطرهچکمانهما در هممه گیماهمان یکسمان نیسمت .ممثالً
گیا هان سیاه ریشه ،آب دوست بوده و با تمایل بیشتری به سمت منطقه دارای رطوبت باال در اطراف قطرهچکانها دارند ،در حمالی
که گیاهان سفید ریشه تمایل کمتری جهت حضور در این ناحیه از خود نشان دادهاند .عمده مشکالت گرفتگی قطمرهچکمانهما ،یما
فشار به الترال ها در اثر انتشار یا نفوذ ریشه به سمت خروجی قطرهچکانها در فصول زمستان و مواقعی که گیاه نیمه فعمال اسمت و
آبیاری انجام نمیشود ،اتفاق میافتد .روش رایج دیگر برای جلموگیری از ورود ریشمه بمه ناحیمه مجماور قطمرهچکمان ،تزریمو ممواد
شیمیایی نظیر ترفالن ،اسیدسولفوریک و اسید فسفریک است .حرکت و نشر ترفالن در خاکها بهطور قابلتوجهی بمه علمت جمذب
قوی ذرات خاک بهکندی و با تأخیر صورت میگیرد .بدین ترتیه وجود ترفالن در خاک مجماور قطمرهچکمان ممانع ورود ریشمه بمه
قطرهچکان میشود( یو و همکاران .)2010 ،با توجه به محدود بودن سطح اجرا شده آبیاری قطرهای زیرسمطحی و تحقیقمات انجمام
شده در خصوص ارزیابی این روش در ایران ،طراحی و اجرای آبیاری قطره ای زیرسطحی درکشور عمدتاً مبتنی بر تجربیات اجرایمی
شرکتهای خصوصی و نتایج تحقیقاتی و اجرایی در سایر کشورها است .نتایج تحقیقات انجمام شمده در موسسمه تحقیقمات فنمی و
مهندسی کشاورزی ( اکبری و همکاران  ،)1394در خصوص استفاده از ترفالن در گیاهان سیاه ریشه مانند زردآلو و فندق ،حاکی از
آن است که با وجود استفاده از ترفالن ،ریشه در برخی از قطره چکانها نفوذ کرده و باعث گرفتگی قطره کانها شده است .اگر چمه
نتایج تحقیقات متعددی تاثیر استفاده از ترفالن در کاهش نفوذ ریشه به قطرهچکان ها را تاییمد کمرده اسمت ،لمیکن نیماز بمه انجمام
مطالعات و تحقیقات کاربردی بیشتری ،در رابطه با اثرات متقابل استفاده از این ماده در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد محصول،
منابع آب زیرزمینی ،و اثرات زیست محیطی آن احساس میشود.
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 -1جمعبندی و پیشنهادها
بر اساس مجموعه مطالعات و بررسیهای انجام شده در خصوص سامانههای آبیاری قطرهای زیرسطحی در کشمور مموارد زیمر
پیشنهاد میگردد:
-

استفاده از این سامانه در مناطقی که میزان بارندگی سالیانه آن کمتر از  420میلیمتر می باشد به ممدیریت خاصمی نیماز
دارد .با توجه به اینکه در این مناطو میزان بارندگی قابل قبولی برای هدایت شوری از سطح خاک به الیههای زیر ناحیمه
ریشه وجود ندارد ،الزم است نیاز آبشویی سالیانه مزارا و باغات با استفاده از یک روش دیگر آبیاری مانند بارانی یا آبیاری
غرقابی تامین گردد.

-

با توجه به محدودیت کیفی آب در مناطو خشک و نیمه خشک و قرار گمرفتن قطمرهچکمانهما در زیمر سمطح خماک در
قطرهای زیرسطحی و عدم امکان کنترل بصری آبدهی قطرهچکانها ،الزم است کمه در زممان طراحمی ایمن سمامانه دقمت
بیشتری انجام گردد و ضمن تجهیز بخش فیلتراسیون به تجهیمزات ممورد نیماز و در نظمر گمرفتن تمهیمدات الزم جهمت
جلوگیری از گرفتگی قطرهچکانها ،از قطره چکانهایی استفاده شود که محدودیت کمتری نسبت به گرفتگی دارند.

-

مدیریت مزرعه برای جلوگیری از تجمع امالح در سطح خاک در شرایط کماربرد آب شمور در سمامانه آبیماری زیرسمطحی
ضروری است.

-

آبدهی ،عمو نصه و فاصله قطرهچکانها از یکدیگر ،در بافت های مختلف خاک ،مدیریت کاربرد اسمید و علمفکمشهما از
عوامل موثر در عملکرد سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی هستند که الزم است مورد توجه قرار گیرند.

-

عدم تزریوترفالن بهمرورزمان منجر به تجمع ریشه در اطراف قطرهچکان شده و آبدهی قطرهچکانهما بما ورود ریشمه بمه
داخل منافذ نازلها به مخاطره خواهد افتاد .لذا تزریوترفالن و یا راهکارهای مشابه در سامانه آبیاری زیرسطحی ممیتموان
استفاده کرد .لیکن نیاز به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی بیشتری ،در رابطه با اثرات متقابل استفاده از ایمن مماده در
آبیاری قطرهای بر کیفیت محصول ،منابع آب زیرزمینی ،و اثرات زیست محیطی آن احساس میگردد.
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تحلیلی بر توسعه سامانههای نوین آبیاری در ایران
جواد باغانی ،نادر عباسی ،مهدی اکبری و فریبرز عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
کرج

 -6مقدمه
سرزمین ایران علیرغم برخورداری از تنوا آب و هوایی و منابع طبیعی سرشار ،صدها سمال اسمت کمه خشمکی مسمتمر و
خشکسالی های متناوب و گسترده را تجربه میکند و آثار این پدیدهها در سنتهما و فرهنم گذشمتگان و سیاسمتگمذاریهما و
تدوین قوانین کامالً مشهود است .از نخستین سیاستگذاریهای بخش آب ایران در دوران جدید بیش از هفت دهمه ممیگمذرد و
طی این مدت ،به ویوه در سه دهه گذشته ،راهبردها و قوانین متعددی برای پیشبرد این سیاستها تدوین و اجمرا شمدهانمد کمه
عمدتاً بر تامین ،ذخیرهسازی ،ساماندهی برداشت ،انتقال و توزیع آب مبتنی بوده و مدیریت مصرف کمتر مورد توجه بموده اسمت.
با این حال ،امروزه صرفهجویی در مصرف و حفظ ذخایر آب کشور به دغدغهی اصلی سیاستگذاران کشمور تبمدیل شمده و آغماز
دوره جدیدی از خشکسالی  ،این دغدغهها را به نگرانی جدی تبدیل کرده است.
اینک با تایید خدمات و احترام به زحمات تممامی دسمتانمدرکارانی کمه تماکنون در سماماندهی بهمرهبمرداری و بهمرهوری از آب
کشاورزی منشاء خدمات درخور توجه بودهاند ،به نظرمیرسد علیرغم تالشها و اقدامات ارزنمده انجمام شمده ،اثربخشمی اقمدامات
انجام شده کمتر از حد انتظار بوده است .از این رو ارزیابی و آسیه شناسی وضع موجود به منظور بازنگری و اصالح سیاسمتهما و
برنامه ها ،با اتخاذ راهکارهای جدید برای تداوم راهبردهای توسعه روش همای آبیماری اممری الزم و اجتنمابناپمذیر اسمت .در ایمن
گزارش سعی بر آن است که تحلیلی کارشناسی بر مبنای نتایج پووهش ها و مطالعات میدانی دو دهه اخیر محققین و کارشناسان
بخش آب کشور به ویوه تجربیات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با تکیه بر بیانیه ارائه شده در نشست تخصصی نقد
و بررسی سیاست های توسعه روشهای آبیاری که در آذرماه سال  1393توسط موسسه و با همکاری متولیان و کارشناسان خبره
بخش آب کشور برگزارگردیده است ،در خصوص وضع موجود ،مسائل فنی و اقدامات پیشنهادی الزم برای بهبود شمرایط و ارتقماء
اثربخشی فعالیتها ارائه گردد.
 -2وضع موجود
یکی از اقدامات ارزندهای که در سالهای اخیر در راستای بهبود بهرهوری مصرف آب و سازگاری بما اقلمیم خشمک ایمران صمورت
گرفته توجه خاص به توسعه روش های آبیاری تحت فشار است .به طوری که تاکنون حدود  1/3میلیون هکتار از اراضی کشور بمه
انواا سامانه های آبیاری تحت فشار مجهز شده است .اگرچه از نظر کمی هنوز راه نرفته زیادی در این زمینه در پیش رو است ،امما
بررسی های انجام شده نشان میدهند که به لحاظ کیفی در برخی موارد ،اهداف اولیه پروژهها ،به طور کامل محقمو نشمده اسمت.
در اغله نقاط دنیا و یا کشور های پیشرو در زمینه آبیاری تحت فشار ،نوا سیستم آبیاری و سازگاری آن در یک منطقه ،بر اساس
شاخص های متعددی از قبیل؛ سرعت باد ،دما ،کیفیت و کمیت آب ،پارامترهای هیمدرودینامیکی و فیزیکمی خماک ،توپموگرافی و
مشخصمممات زراعمممی گیممماه و  ....تعیمممین ممممیشمممود .در صمممورتیکمممه در ایمممران بمممه دلیمممل عمممدم توسمممعه ایمممن
سامانه ها و اهمیت اجرای آن ،دقت کافی در توسعه این روشها بهعمل نیامده و در اکثر موارد در عمل به ایمن جنبمههمای فنمی
کمتر توجه شده و توسعه فیزیکی در اولویت اصلی بوده است .این امر موجه شده است در برخمی منماطو ،اهمداف ممورد انتظمار
محقو نگردد که نمونههایی از این موارد به شرح ذیل ،مورد اشاره قرار میگیرند:
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در طراحی ها به سرعت باد کمتر توجه شده و صرفا ممکن است به عنوان مشخصات اقلیمی در دفترچههای طراحمی قیمد
شده باشد ،در حالیکه در انتخاب سامانههای بارانی ،باد نقش بسیار تعیین کنندهای دارد.
کیفیت آب ،تاثیر قابل توجهی در گرفتگی قطرهچکانها در آبیاری قطرهای ،مسمومیت گیماه در سمامانه بمارانی ،افمزایش
شوری در پروفیل خاک و تجمع امالح در سطح خاک دارد .این عامل در بسیاری از مناطو کشور برای آبیاریهمای تحمت
فشار ،خارج از استانداردهای بین المللی بوده و استاندارد خاصی نیز برای درجه تناسه سیستمهای آبیاری نوین با کیفیت
آب تدوین نشده است.
از نظر کمیت آب نیز به خاطر برخورداری از تسهیالت بالعوض بیشتر ،قریه به اتفاق طراحیهما عممدتا بمر اسماس دبمی
پروانه چاه ها انجام شده است .در حالیکه ممکن است امکان برداشت دبی معادل پروانه از چاه وجود نداشته باشد .این امر
نیز باعث شده است که سامانه های آبیاری تحت فشار تاثیری بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینمی و کماهش بحمران
آب اکثر دشت ها نداشته باشد .حتی منجر به افزایش سطح زیرکشت و برداشت از سفره آب زیرزمینی شده است کمه همر
دو اتفاق مذکور بر خالف اهداف اولیه توسعه سطح آبیاری تحت فشار و مغایر با سیاستهای وزارت متبوا در عدم توسعه
سطح زیر کشت است.
مشخصات هیدرودینامیکی و فیزیک خاک نیز در همه طراحی ها بطمور کاممل رعایمت نشمده اسمت .در قریمه بمه اتفماق
طرح های آبیاری تحت فشار ،طراحان صرفاً دیدگاه هیدرولیکی داشته و مسائل مربوطه رعایت شده است کمه اثمرات ایمن
عوامل در شروا بهرهبرداری نمایان میگردد .در حالیکه اثرات سایر عوامل در دراز مدت ظهور پیدا میکند.
عالوه بر مسائل فوق ،در طراحی سیستم های آبیاری (شبکه ،کانال ،لوله و  )...دیمدگاه حفمظ خماکهما ،محمیط زیسمت و
مسائل مرتبط با حیات وحش موجود کمتر مو رد توجه بوده است که اثرات مخرب آن بمر کشماورزی و محمیط زیسمت در
آینده نمایانتر خواهد شد.

 -9مقایسه اجمالی سامانههای نوین آبیاری
عالوه بر مسائل فنی که به برخی از آنها در بخش های قبلی اشاره گردید ،مسائل اقتصمادی و اجتمماعی نیمز تماثیر مهممی در
انتخاب نوا سیستم آبیاری دارند .البته شایان ذکر است که هریک از سامانه های آبیاری خصوصیات ویوهای دارند کمه کماربردهمای
عام و یا خاصی بر آنها مترته بوده و بحثهای اقتصادی به تنهایی نمیتواند تعیین کننده باشد.
سامانههای آبیاری قطرهای :بطورکلی هزینه سرمایهگذاری اولیه سیستمهمای قطمرهای بیشمتر از سمامانههمای آبیماری بمارانی و
سطحی است .بهرهبرداری از سامانه های آبیاری قطره ای در باغات (در صورت استاندارد بودن لوازم) حداقل تا  20سال بدون نیاز بمه
هزینه خاصی انجام میپذیرد .اما در آبیاری قطرهای محصوالت زراعی ،به دلیل نیاز به جایگزینی سماالنه نموارهمای آبیماری ،هزینمه
بسیار زیادی به کشاورز تحمیل میکند که این امر باعث میشود ،کشاورزانی که امکانات و تمکن مالی کممی دارنمد ،بما اسمتفاده از
اعتبارات رایگان دولتی ،نسبت به احداث سامانههای آبیاری قطرهای در زراعت اقدام نموده و در سالهای بعدی به دلیل عدم توانایی
مالی و یا تمایل به جایگزینی نوارها ،در برخی موارد سیستم آبیاری در زراعتها متوقف گردد.
ماشین های آبیاری نظیر سنترپیوت و لینیر :اگرچه هزینه تجهیزات اولیمه آن هما در اراضمی کوچمک زیماد اسمت ولمی هزینمه
بهرهبرداری از آنها کم بوده و طول عمر بهرهبرداری از آنها می تواند دراز باشد .ضمن اینکه دارای باالترین راندمان آبیاری در بمین
سایر سیستم های بارانی می باشند .هرچند الزم است حداقل سطح ،به لحاظ داشتن توجیه اقتصمادی تعریمف گمردد ،هزینمه انمرژی
مصرفی این سیستمها هم با توجه به پاشندههای جدید و ارتفاا قابل تنظیم آنها ،بر سایر سیستمها رجحان دارد.
سامانه های آبیاری بارانی کالسیک و رول الین :هزینه سرمایه گذاری اولیه کمتری نسبت به برخی از سامانههای بمارانی دارنمد
ولی هزینههای کارگری و بهرهبرداری آنها زیادتر از سایر سامانهها بوده و استهالک زیادی نیز دارند .همین مشکل باعث شده اسمت
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که این سامانه ها که در دهه قبل با استقبال کشاورزان مواجه بود ،به تدریج محبوبیت خود را از دست داده و تعداد قابمل تموجهی از
کشاورزان اقدام به جمعآوری آنها نمایند.
آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش های جابجا شونده :به رغم سرمایهگذاری اولیه و نیاز به انرژی و فشار بسیار زیاد (بیشمتر
از سایر سیستم های بارانی) ،به دلیل سهولت در بهره برداری و مصونیت در برابر سرقت لوازم ،در سال های اخیر خواهان زیادی پیمدا
کرده است .ولی این سامانه در آیندهای نه چندان دور با افزایش و واقعی شدن هزینه انرژی محبوبیت خود را از دست خواهد داد و
به سرنوشت سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک متحرک و رول الین دچار خواهد شد.
آبیاری بارانی قرقرهای یا گان :این سامانه در سایر نقاط دنیا بیشتر برای آبیاریهای تکمیلی استفاده میشود و از دو بخش بموم
و گان تشکیل شده است .قسمت بوم با استفاده از آبپاشهای نوا اسپریر برای سبز کردن بذر استفاده میشود و پس از سمبز شمدن
بذر و استقرار بوته ،آبیاری با استفاده از آبپاش گان (با فشار و دبی زیاد) ادامه پیدا میکند .برای کارکرد ایمن سمامانه نیماز بمه یمک
موتور دیزل و یا تراکتور می باشد و همانند روش کالسیک ثابت رایزر متحرک نیاز به انرژی بیشتری است .ایمن سمامانه آبیماری در
ابتدای طرح گسترش سطح تحت پوشش آبیاری های تحت فشار در کشور ،بدون دستگاه بوم وارد کشور شد و شرکتهمای سمازنده
داخلی نیز همین روش را برای تولید ،سرلوحه کار خویش قرار دادند .سازمانهای جهاد کشاورزی نیز در برخی موارد بدون مطالعمه
این سامانه را با استفاده از یارانههای دولتی و بدون توجه به امکانات فنی کشاورز ،دبی در اختیار طرح ،نوا و مرحلمه کشمت گیماه و
آموزش بهرهبردار (مخصوصا در استان های غربی کشور) در اختیار کشاورزان قرار دادند .کشاورزان در اولین مراحمل آبیماری متوجمه
خسارت این سامانه ناقص(بدون بوم) به گیاه ،مخصوصا در مرحله سبز شدن شده و با رها کردن آن به سمراغ سیسمتمهمای آبیماری
سطحی روی آورند .البته در سالهای اخیر ،شرکت هایی (واردات یا ساخت داخل کشور) مجدداً برای فروش سیسمتمهمای آبیماری
قرقرهای همراه با بوم ،اقدام به بازاریابی کرده و آنرا به عنوان یک سامانه آبیاری جدید معرفی میکنند.
نتیجهگیری کلی :هر یک از سامانه های آبیاری تحت فشار به طور بالقوه دارای مزایایی هسمتند کمه اگمر نکمات الزم و اختصاصمی
آنها در طراحی ،اجرا و بهرهبرداری رعایت گردد ،می توانند بسیار مفید و موثر واقع گردیده و موجبات بهبود کیفی و کمی محصول،
افزایش کارآیی مصرف آب و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی را فراهم آورند .اما متاسفانه حرکت شتاب زده در مسیر گسترش
سطح تحت پوشش سامانه های آبیاری تحت فشار و فقدان یمک سیسمتم دقیمو آموزشمی ،اجرایمی ،نظمارت و ارزیمابی و نیمز ارائمه
اعتبارات رایگان بدون کنترل های الزم ،و  ...منجر به جمعآوری این سامانهها در برخی موارد و یا تغییر سامانه آبیاری اجرا شمده بمه
سیستم سطحی شده و علیرغم هزینههای زیاد کارآیی الزم و قابل قبول را نداشته باشد.
 -4پیشنهادها
با عنایت به بحث کوتاه فوق مالحظه میگردد بهرغم تالش ها و خدمات دلسوزانه سیاستگذاران و کارشناسان کشور در سمالهمای
اخیر در توسعه روش های نوین آبیاری ،اثر بخشی این اقدامات کمتر از حد انتظار بوده است .لذا ضروری است در ادامه راه با تکیه بر
تجربیات سه دهه فعالیت اجرایی و پووهشی ،توجه شایستهای به ارتقاء سطح کیفی اجرای سیستم ها در کنمار توسمعه کممی آنهما
مبذول داشت .در این راستا و به منظور تداوم توسعه پایدار روشهای آبیاری و ارتقاء اثربخشی آنها ،راهبردها و پیشنهادهای ممورد
نظر در سه بخش فنی و اجرایی ،سیاستگذاری و عملیاتی به شرح زیر ارائه میگردند:
 -6-4پیشنهادهای فنی

-

با اجتناب از جهتگیریهای یک سویه ،ضروری است به الزامات طراحی و اجرای صحیح انواا سامانهها و روشهای آبیاری
(اعم از ثقلی ،تحت فشار و  )...توجه جدی و کافی صورت گیرد.
در انتخاب سامانههای آبیاری ،بر استفاده از سامانههای کم انرژی بر ،تاکید گردد.
برای جانمایی سامانه ها ،عالوه بر سلیقه کشاورز ،بر مطالعه دقیو امکانات محلی ،اثرات باد ،دمما ،انمرژی ،پایمداری خماک،
مسائل زیست محیطی و حو آبه حیات وحش تاکید گردد.
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در مقابل اعتبارات رایگان ،ترتیبی اتخاذ گردد تا طراحی ها بر اساس کسری از دبمی موجمود (تاسمقف پروانمه برداشمت) و
بدون افزایش سطح زیرکشت قبلی انجام شود.
قانون تحویل حجمی آب اجرایی شود.
شرکت های مجری موظف به آموزش و کمک به راهبری سامانه آبیاری به مدت حداقل دو سال زراعی باشند.
در طرحهای بزرگ پایش سیستمها بطور مستمر انجام شود.

 -2-4پیشنهادهای اجرایی و سیاستگذاری

-

-

-

-

-

مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضای آب کشاورزی از ضرورتهای اجتنابناپذیر در اجرای موفو سیاسمتهما اسمت .در ایمن
ارتباط ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر بین وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مورد تاکید میباشد.
به منظور جلوگیری از خرد شدن بیشتر اراضی ،اعتبارات یارانهای سامانه های آبیاری ،فقط به اراضی تحت پوشمش یمک
منبع آبی (چاه) و بصورت یکپارچه داده شود و از دادن این اعتبارات به قسمتی از اراضی تحمت پوشمش یمک منبمع آبمی
خودداری شود تا کشاورزان تشویو به تشکیل تعاونیهای آببران گردند.
ترویج روشهای صحیح بهرهبرداری از این سامانهها در رسانههای همگانی ،به ویوه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایمران
میتواند مفید و موثر واقع شود.
مدیریت یکپارچه تامین انرژی برای توسعه سامانههای آبیاری تحت فشار و هماهن سازی سیاستهای بخمشهمای آب و
برق کشور ازضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بازنگری در قوانین و دستورالعمل های استفاده از تسهیالت دولتی ضروری به نظر میرسد .چرا کمه ناپایمداری روشهما و
راهکارهای تامین اعتبار سامانه های آبیاری در قوانین بودجه کشور و عدم تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی ایمن روشهما ،بمه
ویوه سرمایهگذاریها و یارانه های پرداخت شده تماکنون ،از مشمکالت اساسمی در کماهش موفقیمت بهمرهبمرداری از ایمن
سامانهها بوده است.
ضمن تاکید بر کارآمدبودن و ضرورت توجه بیشتر به تحویل حجمی آب به بهرهبرداران ،اعتقاد بمر ایمن اسمت کمه تمامین
زیرساخت های الزم در این زمینه نیاز به توجه و اهتمام جدی دارد ،همچنمین حصمول موفقیمت در ایمن زمینمه مسمتلزم
هماهنگی در سیاستگذاریهای تعیین آببها میباشد.
با تاکید مجدد بر توجه به پیآمد های دوره جدید خشکسالی در ایران ،پیشنهاد میشود؛ سیاستگذاریهای برنامه ششمم
توسعه عمرانی کشور با محوریت مدیریت آب انجام شود.
توجه به مسایل و مشکالت اجتماعی و ترویج و آموزش روشهای علمی برای بهرهبرداری از سمامانههمای آبیماری ،اعمم از
ثقلی و تحت فشار و سایر روشها ،به عنوان حلقه مفقودهی مدیریت و سیاستگذاریهای انجام شده تاکنون بوده اسمت و
انتظار میرود در برنامهریزیهای جدید به صورت جدی و موثرتر مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ضمن تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات و فعالیتهای شورای عالی آب ،انتظار دارد در ایمن فعالیمتهما راهکمارهمای الزم
برای حضور سایر بخشهای موثر در سیاستگذاریهای آب کشور ،به ویوه استفاده مستقیم از نظرات بدنمه کارشناسمی و
بهرهبرداران آب کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

 -9-4پیشنهادهای عملیاتی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی با پشتوانه دو دهه پووهش و نیروی انسانی متخصص در زمینه آبیاریهمای نموین و سمنتی،
آمادگی دارد تا در راستای ارتقاء و بهبود بهرهوری مصرف آب آبیاری و بهرهبمرداری اصمولی از سمامانههمای آبیماری ،گمامهمای
عملیاتی زیر را با همکاری معاونتهای اجرایی وزارت متبوا انجام دهد:
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بازنگری پارامترهای الزم در طراحی سامانههای آبیاری و تدوین دستورالعملهای طراحی با توجه به شرایط بحرانمی آب و
خاک کشور
تدوین استاندارد پارامترهای کیفی آب در سامانههای آبیاری
ارزیابی مستمر و فنی سیستمهای اجراء شده به منظور اصالح آنها و ارائه اطالعات الزم به مسئولین تصمیمگیر کشور
بررسی اثرات سامانههای آبیاری بر پایداری کشاورزی ،خاک و محیط زیست
مطالعه درجه تناسه انواا سامانههای آبیاری برای مناطو مختلف کشور در قاله طرح ملی
آموزش بهرهبرداران قبل و بعد از اجرای سامانه

 -5منابع
باغانی  ،ج ،.ر ،خوشبزم . 1372 .بررسی تولید و کارآیی مصرف آب آبیاری در محصوالت زراعی چغندرقند ،سیه زمینمی ،گوجمه فرنگمی و
ذرت علوفه ای در روشهای آبیاری قطره ای و سطحی .شورای پووهشهای کاربردی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی.
باغانی ،ج ،.زارا ،ش ،.م ،جلینی .1379 .بررسی اثربخشی سیستم های جدید آبیاری بر منابع آب زیرزمینی ،عملکرد و کمارآیی مصمرف آب
آبیاری گیا هان زراعی در دشت مشهد (مطالعه موردی) .گزارش شماره  .790-990موسسه تحقیقمات فنمی و مهندسمی کشماورزی،
کرج ،ایران.
بی نام .1393 ،بیانیه پایانی نشست تخصصی " نقد و بررسی سیاست های توسعه روش های آبیاری در ایران" ،موسسمه تحقیقمات فنمی و
مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
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