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چکیده
راندمان آبیاری یکی از شاخصهای استفاده بهینه از آب میباشد که همچنان و بدون توجه به مفهوم ،کاربری و حوزه کارکرد آن ،وارد بحثها و سیاستهای
کالن آب کشور شده و به واسطه آن سرمایهگذاری زیادی بر روی آن از جنبههای اندازهگیری این شاخص در سطح کشور و توسعه سامانههای آبیاری تحتفشاار
با فرض افزایش راندمان ،در حال انجام است .راندمان آبیاری شاخصی محلی و موضعی است .راندمان بیانکننده راندمان کااربرد آب در منطهاه ریشاه مزر اهای
معین بوده و به تلفات آب که میتواند بهصورت رواناب وارد مزر ه کشاورز دیگری شده و در پائیندست مورداستفاده قرارگرفته و یا بهصورت نفوذ مهی در تغذیه
سفره آب زیرزمینی مشارکت داشته باشد ،توجهی ندارد .راندمان آبیاری شاخص خوبی برای مهایسه فنی سامانههای مختلا آبیااری در مزر اه اسات ویای ایان
شاخص منعکسکننده بهرهوری نیست ،چون مسائل مربوط به تویید را در برنمیگیرد؛ زیرا در توییاد و ملکارد محصاول ،وامال زرا ای ،اقلای ،،خاا و ساایر
مدیریت های زرا ی دخیل هستند که در این شرایط این شاخص دیگر کاربردی ندارد .امروز با توجه به بحران کمبود شدید منابع آب ،مسائل مدیریت آب را نمی-
توان صرفاً در مهیاس مزر ه حل نمود و بلکه اهمیت جامعنگری و دیدن آب در یک مهیاس بزرگتر (حوضه آبریز و کشور) بیشتر ضروری مینماید؛ یعنی بایاد از
آن مهیاس محلی ( )Localمزر ه حرکت کرده و به مهیاس باالتر بروی .،دم توجه به این نکته در استفاده از شاخص راندمان آبیاری ،مشکالت ،ابهامات و حتی
نتایج نامناسبی برای حل بحران آب کشور ایجاد نموده است .امروزه نگرش کالسیک به راندمان آبیاری قادر به حل مسائل کالن مدیریت آب در جهان نمیباشد.
راندمان لیرغ ،آنکه هنوز در سطح مزر ه و برای نشان دادن ملکرد کشاورزان از نظر آبیاری ،هنوز جایگاه خود را دارد ،ویی در حل مسائل آب در حوضه آبریز و
مسائل کالن آب کشور بحث حسابداری آب ) (Water Accountingبیشتر مطرح است و یذا نگاه نئوکالسیک باید بر مبحث راندمان آبیاری داشت .در مهیاس
حوضه آبریز آب قابلبرگشت زیادی وجود دارد که از همین تلفات آب در مهیاس مزر ه ناشی شده است .امروزه در خصوص نگرش جدید به بحاث مادیریت آب،
اصطالحات و مفاهی ،جدیدی به این رصه واردشدهاند؛ یعنی پس از تعری  ICIDاز راندمان آبیاری ،اصطالحات و مفاهی ،جدیدی وارد این حوزه شدند :ازجمله
مصرف مؤثر ( )Beneficial useو مصرف غیر مؤثر ( )Non Beneficial useآب و جریانهای قابالبرگشات ( )Recoverableو غیرقابالبرگشات ( Non
 .)Recoverableدرمجموع وقتیکه سرمایهگذاریهایی برای افزایش راندمان آبیاری حتی با همین نگرش کالسیک و برای صرفهجویی آب مزر ه پیشنهاد می-
گردد ،ضروری است که سرمایهگذاری برای کاهش «تلفات واقعی آب» باشد تا «تلفات ظاهری» .این سرمایهگذاری هوشمند و مؤثر خواهد بود.
واژههای کلیدی :راندمان ،آبیاری ،شاخص ،مدیریت آب ،صرفهجوئی ،تلفات واقعی
مقدمه1

یکی از مسائلی که شاید سبب پیچیدگی مدیریت آب کشور شده
است تنوع زیاد اقلیمی و توزیع به شدت متفاوت میزان بارش و منابع
آب در مناطق مختل کشور میباشد .مسئله دوم آن است که هنوز
متأسفانه خیلیها باور ندارند که کشور ایران از یحاظ منابع آب کشور
خشک و نیمهخشکی میباشد .در سالهای اخیر که مشکل کمبود
منابع آب در کشور حاد شده است ،بهجای پرداختن به ریشههای
 1ضو هیات لمی (دانشیار) مؤسسه تحهیهات فنی و مهندسی کشاورزی؛
سازمان تحهیهات ،آموزش ،و ترویج کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی،
ایبرز ،ایران *(.نویسنده مسئول.)nrheydari@yahoo.com :
تاریخ دریافت69/23/02 :
تاریخ پذیرش69/20/31 :

مسئله تابهحال آن را مدیریت بحران نموده و شتابزدگی زیادی
برای حل بحران آب داشته و مدام راهکارهای مختل که خیلی از
آنها متکی بر مطایعات جامع به معنای واقعی نمیباشند ،ارائه شده
است (مدنی)1360 ،؛ یعنی مسئله به معنای واقعی شناختهنشده و
مبنای ایجاد بحران منابع آب در کشور هنوز شناخته نشده است.
در کشور در محافل و منابع لمی مختل اظهارنظرهایی
میشود مبنی بر اینکه با افزایش راندمان آبیاری در مزر ه مشکل
ک ،آبی در کشور حل میشود و جهت تعیین بزرگی صرفهجویی
حاصله مثالً اد ا میشود که به نوان اندازه  0تا سد بزرگ (نظیر سد
امیرکبیر) آب ذخیره و صرفهجویی میشود .ایبته الزم به ذکر است
که این قبیل اد اها خاص کشور ما نبوده و حتی در جوامع پیشرفته و
مجالت معتبر لمی نیز بعضاً از این بحثها مطرح میگردد دکتر
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کریست پری 1محهق اقتصاد آب از موسسه بینایمللی مدیریت آب
( ،0)IWMIدر چند مهایه ( Perry, 2007; Perry, 2011; Perry et
 ،)al., 2009این اد اها را نهد نموده است .به هیده وی باید بین
انحراف آب ( )Water Diversionو مصرف واقعی آب ( Water
 )Consumptionتفاوت قائل شد .مثالً در مورد آب شهری که حدود
 69درصد آب توزیعشده ،مجدداً جمعآوری و پس از تصفیه در
بخشهای مختل مورداستفاده قرار میگیرد ،اد ای بیپروایی در
منابع لمی ذکر میشود که با افزایش راندمان مصرف از طریق
دوشهای ک ،جریان و کاربرد فالش تانکهای کوچک در توایتها،
صرفهجویی ظیمی در مصرف آب به مل خواهد آمد .باید توجه
داشت که مصرف آب ) (Consumptive useیک دوش گرفتن در
حمام و یا آب مصرفی در سرویسهای بهداشتی تهریباً صفر است.
درواقع محل هیدرویوژیک انحراف آب و جریان برگشتی آن (گره
معین) تأثیر فنآوری بهکاررفته در دوش حمام بر مصرف واقعی آب
را مشخص مینماید .ایبته این نکته را نباید از نظر دور داشت که
مثالً کاربرد فالش تانکهای کوچک در دستشوییها ،حج ،آب
انحراف دادهشده را کاهش میدهد ،هزینه تصفیه آب کاهش مییابد،
حج ،آب مورد ذخیره در باالدست و ظرفیت سدها برای تأمین آب
کافی در شرایط خشکسایی را کاهش میدهد ،ویی مالً
صرفهجویی آب به معنای فیزیکی آن اتفاق نیفتاده است و این اد اها
در بسیاری موارد گمراهکننده هستند .ایبته این به آن معنا نیست که
راندمان پایین مطلوب است ،بلکه نکته آن است که توجه صرف به
راندمان بدون در نظر داشتن محدوده کار ) (Contextبیمعنی بوده
و میتواند به تصمی،های اشتباهی از نظر اقتصادی و هیدرویوژیکی و
محیطزیستی منجر شود).(Perry, 2007
مسائلی نظیر این سبب ابهامات و ارائه دادههای متناقضی برای
ارقام منابع آب تجدیدشونده کشورها شده است .به نوان نمونه
موسسه  Pacificمنابع آب تجدید پذیر کشور مصر را  89/8میلیارد
مترمکعب گزارش مینماید .درحاییکه سه ،آب مصر از رود نیل
 99/9میلیارد مترمکعب است .منبع  Earth trendsاین میزان را 98
میلیارد مترمکعب گزارش مینماید .هردو این منابع به گزارشهای
 AQUASTATو  FAOرفرنس میدهند (.)Perry, 2007
همانگونه که مشاهده میشود حدود  92درصد تفاوت در ارقام
ارائهشده برای کشور مصر که دارای سیست ،مدیریت آب منظمی
است ،وجود دارد!
در بحث آبیاری نیز اینچنین تجزیهوتحلیلهایی ما را به نتایج
Prof. Chris Perry
International Water Management Institute

غیرقابلانتظاری رهنمون میسازد .در بحث آبیاری ،منظور و برداشت
اصلی از مصرف ( )Useآن است که آب به معنای واقعی مصرف
( )Consumeمیشود؛ یعنی آب از طریق فرایندهای تبخیر و تعرق و
در جریان چرخه هیدرویوژیک مصرفشده و بهاصطالح محو و حذف
( )Removeمیگردد .یذا اغلب افزایش در راندمان بدان معنا میباشد
که مصرف آب توسط گیاه بیشتر میشود؛ زیرا سرویس دقیق آبیاری
و با یکنواختی باال ناشی از راندمان باال ،بر نیاز آبی گیاه منطبق شده
و از این طریق مصرف آب گیاه (بهطور مده از تعریق تعرّق) بیشتر
میگردد .این امر موجب افزایش اهمیت و ارزش آبشده و ازآنجا
موجب افزایش تهاضا برای آب میگردد .به بارتدیگر انتظار میرود
افزایش راندمان موجب افزایش مصرف و افزایش تهاضا شود .این به
آن معنا نیست که راندمان پائین چیز مطلوبی است ،بلکه باید گفت
استفاده از واژه «راندمان» بدون ارتباط با محدوده مل (،)Context
حتی بدتر از آن است که یک واژه بیمعنی را استفاده نمایی ،و آن
میتواند موجب تصمی،های اشتباه در حوزههای مل اقتصادی،
هیدرویوژیکی و اکویوژیکی شود (.)Perry, 2007
برداشت و استفاده مناسب از یک واژه لمی (نظیر راندمان
آبیاری) ،بهنحویکه مهندسین آبیاری ،مهندسین آب و فاضالب،
هیدرویوژیست ها ،برنامه ریزان و حتی مجالت لمی همگی بتوانند
با یک برداشت و مفهوم مشتر به آن بپردازند ،امری مه ،و دارای
اویویت است.
اویین هشدارها در خصوص دم تکیه و توجه زیاد به مبحث
راندمان آبیاری در تصمی،گیریها و تصمی،سازیهای صرفهجویی
آب در کشاورزی بازمیگردد به سال  .1696در این سال کارگروه
ویژه آژانس داخلی آمریکا 3گزارشی را در خصوص مصرف و مدیریت
آب منتشر مینماید .گزارش خروجی این کارگروه ( Interagency
 .)TF, 1979بر پایه مرور منابع لمی ،اخذ نظرات کارشناسی
متخصصین باتجربه و مرور کاملی بر ارقام مزر های حاصل از
مطایعات اندازهگیری راندمان آبیاری و سایر اطال ات مرتبط در
زمینههای قوانین آب ،نهادها ،دالیل پائین بودن راندمان و سایر
اطال ات قرار دارد .در خصوص راندمان آبیاری این کارگروه در
گزارش خود اظهار میدارد« :هر گزارشی که میخواهد به مبحث
راندمانهای آبیاری بپردازد ،باید در ابتدا واژه راندمان را با دقت
زیادی توصی و تعری نماید .تعاری بسیار و بعضاً متناقضی در
خصوص واژه راندمان منتشرشده است .در اغلب موارد اینگونه فرض
شده است که چون راندمان آبیاری پائین است ،آب آبیاری زیادی
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تل شده است .درحاییکه ایزاماً اینگونه نیست».
بحث تعری درست از مفهوم راندمان ه ،در گروه بینایمللی
آبیاری و زهکشی ( 1)ICIDو ه ،توسط سایر مجامع لمی در جهان
قبالً آغازشده است .به نوان نمونه در فصل نیاز آبیاری تکنگاشت
انجمن مهندسین کشاورزی آمریکا ( 0)ASAEو آئیننامه شماره 92
انجمن مهندسین مران آمریکا (( 3)ASCEتحت نوان تبخیر و
تعرق و نیاز آبیاری) قرار شده است که منبعد واژه «راندمان» با واژه
دیگری جایگزین شود تا از این طریق منشاء سردرگمی و استفاده
نادرست از این واژه کمتر فراه ،شود (.)Perry, 2007
با توجه به پیچیدگیهای مفهوم راندمان آبیاری و مسائل و
معضالت کاربرد آن در مل و بهخصوص در بحث مدیریت کالن
آب ،از جنبههای اتخاذ تصمیمات و سرمایهگذاریهای الزم برای
ارتهاء آن و با هدف صرفهجویی آب در کشور ،در این نوشتار تالش
گردید مفهوم راندمان آبیاری بیشتر تشریح شده و کاربردها و
کارکردهای آن در مدیریت آب کشور و درمجموع قابلیتها و
محدودیتهای کاربرد این شاخص از یحاظ اتکا به آن در مدیریت
کالن آب کشور تبیین شود.
تعریف و مفهوم راندمان آبیاری 4و سیر تحول آن
تعری اوییه و بنیادین از شاخص راندمان آبیاری تعریفی است
که توسط محههی به نام  Israelsenدر سال  1692ارائه گردید
) .(Heydari, 2014بر اساس این تعری راندمان آبیاری بارت
است از «نسبت آب آبیاری مصرفشده توسط گیاهان یک مزر ه و
یا شبکه آبیاری (واحد زرا ی تحت یک /چند کانال آبیاری) به آب
انحراف دادهشده از یک رودخانه و سایر منابع آب به آن مزر ه یا
واحد زرا ی تحت کانال/کانالهای آبیاری معین»؛ بنابراین این
شاخص از آنجائی که صورت و مخرج کسر هر دو از جنس آب و ه،
واحد هستند ،بدون بعد بوده و معموالً به درصد یا بهصورت ا شاری
تعری و ارائه میگردد (مثالً  99درصد یا )2/99؛ بنابراین از نظر
مفهومی راندمان در آبیاری همانند تعری راندمان در سایر لوم و
بخشها ،درواقع نسبت ستانده به نهاده میباشد یعنی:
راندمان آبیاری = ستانده (آب دریافت یا ذخیرهشده)
نهاده (آب تحویلی یا کاربردی)
از زمان تعری اوییه راندمان آبیاری توسط  Israelsenتغییرات و
اصالحات زیادی در این شاخص به ملآمده است .به نوان نمونه
 Hansenدر سال  1692اظهار نمود که با توجه به تعری و مفهوم
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راندمان آبیاری اگر مهدار آب کاربردی برای آبیاری از مصرف
پتانسیل آب توسط گیاه کمتر باشد (مخرج کسر مساوی یا کوچکتر
از صورت کسر شود) ،در این صورت راندمان آبیاری ممکن است به
 % 122نیز برسد .درحاییکه در این شرایط لیرغ ،راندمان آبیاری
بهظاهر حداکثر ،مالً بیانگر یک آبیاری ناموفق بوده و آب کاربردی
کفایت نیاز آبیاری گیاه را ننموده و محصول به لت ک،آبی کاهش
مییابد؛ بنابراین راندمان باال ایزاماً بیانگر یک ملکرد خوب آبیاری
نیست .یذا برای رفع این نهیصه وی پیشنهاد نمود که راندمان آبیاری
به چندین جزء تجزیهشده و یک مفهوم کلی «راندمان مصرف آب»9
را ارائه داد).(Heydari, 2014
هنگام برنامهریزی آبیاری و تعیین آب موردنیاز گیاه ،برای حفظ
شرایط خا و پایداری آن از یحاظ حفظ بیالن نمک ،بایستی
درصدی از آب آبیاری برای شستشوی امالح و آبشویی نمک خا
در نظر گرفته شود .در محاسبه راندمان کاربرد آب در مزارع ،حج،
آبی که بیشتر از ظرفیت نگهداشت آب در خا از سوی کشاورزان
ا مالشده است ،معموالً جزو تلفات حساب میشود .این در حایی
است که مهداری از این تلفات صرف آبشویی خا و حفظ بیالن
نمک خا میشود؛ یعنی اگر کسر آبشویی ) 9(LFخا  ،بهخصوص
در مناطق با آبوخا شور ،منظور شود مالً بخشی از تلفات آب
که بهصورت نفوذ مهی اتفاق میافتد ،کامالً جزو تلفات نمیباشد و
راندمان محاسبهشده به روشی که کسر آب آبشویی از کل تلفات
کسر شود راندمان آبیاری باالتری را حاصل خواهد نمود .یذا جنسن9
در سال  1699بر اساس این مفهوم ،یعنی وارد شدن بحث شوری
آبوخا در راندمان آبیاری و بهحساب آمدن کسر آبشویی در
تعری راندمان و در نظر گرفتن آب مورداستفاده برای آبشویی امالح
به نوان مصرف آب مفید یا سودمند ،8راندمان آبیاری را به شکل زیر
اصالح نمود:
راندمان آبیاری = مق خایص آبیاری ( )ETبعالوه مهدار آب الزم برای آبشویی امالح
آب انحراف دادهشده 6یا پمپاژ شده به مزر ه برای آبیاری محصول

 Bosو  1690( Nugterenو  )1680یک سری تحهیهات و
فعاییتهای مشتر گروه بینایمللی آبیاری و زهکشی (،)ICID
دانشگاه کشاورزی واگنینگن 12هلند و موسسه بینایمللی احیاء و
اصالح اراضی ( 11)ILRIواگنینگن هلند در زمینه راندمان آبیاری را

9

Consumptive Use Efficiency
Leaching Fraction
9
Jensen
8
Beneficial Use
6
Divert
12
Wageningen
11
International Institute for Land Reclamation and Improvement
9
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منتشر نمودند .سرانجام  Bosدر سال  1680راندمان کل آبیاری را به
اجزای مختلفی تهسی ،نموده و آن را به شکل امروزی تعری و
توسط آن اندازهگیری راندمان آبیاری در سطوح ( )Levelمزر ه
( ،)Fieldواحد زرا ی ( ،)Farmکانالهای فر ی (،)Tertiary
کانالهای اصلی و کل شبکه آبیاری ( )District- Schemeفراه،
گردید (رابطه :)1
Wrz
 Wfd
Wfg  Wfd  E all

Wfg
Wvo

()1
که در آن :Eall :راندمان کل آبیاری،
Wfg
 : Wvoراندمان انتهال آب :Wfg ،مهدار آب دریافت شده در
محل دریچه توزیع آب و  :Wvoمهدار آب منحرفشده از محل
مخزن یا منبع آب
Wrz
 : Wfdراندمان مزر ه (راندمان قطعات زرا ی) :Wfg،آب تحویلی
در دریچه مزر ه و  :Wfdآب تحویلی در ابتدای مزر ه
 : Wfdراندمان کاربرد Wrz:،آب ذخیرهشده در منطهه توسعه ریشه
Wfg
و  :Wfdآب تحویلی در ابتدای مزر ه
راندمان انتقال
راندمان انتهال ) (Econvاویین راندمان از زنجیره راندمانها
میباشد .مهادیر پائین این راندمان بیانگر نشت بیشازحد از مجاری
انتهال آب و یا تبخیر زیاد در کانالهای انتهال آب است .تلفات تبخیر
معموالً سه ،کمی از تلفات در این راندمان را حتی در کانالها و
مخازن روباز تشکیل داده ،مگر آنکه مسیر طوالنی و انتهال آب از
محل مخزن تا سر مزر ه زمانی زیادی به طول بیانجامد و در زمان
انتهال آب دمای هوا باال باشد .تبخیر از کانالهای آبیاری میتواند
غیرمستهی ،بوده و آن ناشی از تعرّق گیاهان پوششی و ل های هرز
در کانالهای انهار پوشش نشده باشد .بهبود راندمان Econv
میتواند خیلی هزینهبر باشد (نظیر تبدیل کانالهای روباز به رو
بسته) و یا از نظر حج ،ملیات بیشازحد و اندازههای متعارف باشد
(نظیر پر کردن شکافها و درز و تر ها در طول کانال) .در اکثر
شبکههای آبیاری در جهان ،جای تعجب است که بسیاری از
برنامههای مدرن و نوسازی 1شبکههای آبیاری ،بر کاهش تلفات آب
در این مرحله تمرکز مینمایند.
راندمان مزرعه
راندمان مزر ه ) ،(Efarmبرای اصالح و بهبود بیشتر مستعد بوده
و میتوان روی آن کار نمود .دییل مده و معمول برای مهادیر پائین
 Efarmمیتواند نشت آب از نهرهای انتهال و از مخازن پوشش نشده

Modernization & Rehabilitation

1

و یا پوشش شده نامناسب در مزر ه باشد .ایجاد پوشش با صفحات
پالستیکی نسبتاً روش ک،هزینهای در مهایسه با روش پخشیدگی و
کوبیدن رس در استخرها بهمنظور کاهش تلفات نشت است .این
اقدامات میتواند راندمان مزر ه را از ک ،به خوب بهبود بخشد.
راهحل طوالنیمدت این مسئله که به سرمایهگذاری زیادی نیاز دارد،
پوشش مخازن و نهرها با بتن یا سیمان و استفاده از یویه بجای نهر
میباشد .راه دیگر بهبود این راندمان که به سرمایهگذاری اوییه
زیادی نیاز دارد ،میقتر کردن مخازن آب مزر ه میباشد تا از این
طریق تبخیر سطحی آب از سطح مخزن حداقل شود.
اگرچه روابط راندمانهای انتهال و ذخیره بهطور ضمنی بین
تلفات نشت و تبخیر تفاوتی قائل نیستند ،این مه ،است که بین این
دو نوع تلفات ،بهخصوص وقتیکه آبهای نشتی میتوانند
جمعآوریشده و مورد مصرف مجدد قرار گیرند ،تفاوت قائل شد.
راندمان کاربرد
پس از رسیدن آب به ابتدای مزر ه ،راندمان بعدی راندمان
کاربرد ) (Eapplاست .راندمان کاربرد تهریباً وابسته به یکنواختی
توزیع آب سیست ،انتخابی برای پخش آب میباشد .در سیست،
آبیاری سطحی اگر شدت پخش آب با شدت نفوذ آب در خا و
شیب زمین انطباق نداشته باشد ،آب بهطور غیریکنواختی از ابتدا تا
انتهای مزر ه توزیع میگردد و راندمان کاربرد پائین میآید .حایت
خیلی وخی ،این مسئله میتواند بهوسیله آبیاری شیاری دریک خا
سبک شنی (بانفوذ باال) با شیب ک ،ایجاد شود .وقتیکه آبیاری
سطحی خوب اجرا شود ،راندمان کاربرد راندمان کاربرد میتواند در
دامنه خوبی قرار گیرد و مهدار آن تا حد  82درصد نیز برسد .آبیاری
سطحی از نوع کرتی تسطیح شده با دبی ورودی زیاد که در آریزونای
آمریکا اجرا گردید ،کاربرد باالتر از  82درصد را نیز حاصل نمود.
در سامانههای آبیاری تحتفشار که خوب اجراشده باشند،
میتوان به یکنواختیهای توزیع باالتری نیز دستیافت و راندمان
کاربرد در سامانهها میتواند  )2/6( %62و یا باالتر نیز باشد.
راندمان انتهال که واضح است بیانگر مهدار آبی است که در
کانالهای آب بهظاهر تل میشود .راندمان مزر ه که به میزان
توزیع مناسب آب در قطعات زرا ی بستگی؛ یعنی آبی که تا سر
مزر ه کشاورز میرسد؛ و از همه مه،تر راندمان کاربرد آب است که
به مدیریت کشاورزان بستگی دارد و بیانگر میزان آب ذخیرهشده در
منطهه ریشه به کل آب دادهشده به مزر ه است.
بنابراین راهکارهایی نیز که برای بهبود راندمان پیشنهادشده
است ،به تناسب این سه جزء تفکیکشده از راندمان کل متفاوت و
مشخص است .مثالً برای بهبود راندمان انتهال ،پوشش کانالها،

اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب53...

الیروبی کانالها ،دفع ل های هرز و از بین بردن تر ها و درزها
در کانالهای بتنی و غیره پیشنهاد میشود .یا برای بهبود راندمان
مزر ه ،پوشش کانالهای درجه  3و  0پوشش استخرهای ذخیره آب
و غیره پیشنهاد میشود؛ و سرانجام برای بهبود راندمان کاربرد آب
که از همه سختتر و مشکلتر است ،مسائل فنی خود را نیاز دارد.
نمونهای از آنها شامل تسطیح و یکپارچهسازی اراضی ،استفاده از
دبیهای مناسب آب و غیره که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
راندمان آبیاری به واحد درصد و یا بهصورت ا شاری بیان می-
گردد .مهادیر محتمل قابلقبول برای راندمان کاربرد آب آبیاری
محصوالت زرا ی ساالنه و یا محصوالت چند ساالنه باغی و در
شرایط ملکرد ضعی و خوب به ترتیب بارتاند از 2/32-2/92 :و

 32-92( 2/92-2/69و  92-69درصد) (جدول  .)1راندمان کاربرد
تهریباً وابسته به یکنواختی توزیع آب سیست ،انتخابی برای پخش آب
میباشد .در سیست ،آبیاری سطحی اگر شدت پخش آب با شدت
نفوذ آب در خا و شیب زمین انطباق نداشته باشد ،آب بهطور
غیریکنواختی از ابتدا تا انتهای مزر ه توزیع میگردد و راندمان
کاربرد پائین میآید .وقتیکه آبیاری سطحی خوب اجرا شود ،راندمان
کاربرد میتواند در دامنه خوبی قرار گیرد و میتواند بهصورت پتانسیل
با مالحظات شوری منابع آبوخا تا حد  82( 2/8درصد) نیز برسد.
مهادیر این شاخص در کشور به ترتیب در سالهای ( 1396پایه)،
سال  ،1389سال ( 1386شاهد) و برای سال ( 1020هدف) برابر ،30
 02 ،39و  92درصد پیشنهادشده است.

جدول  -1مقادیر محتمل برای راندمان آبیاری در شرایط عملکرد خوب و ضعیف ()Hsiao et al., 2007
مرحله راندمان

نماد

کسر راندمان

واحد

راندمان
شرایط و ملکرد ضعی

شرایط و ملکرد خوب

انتهال

Econv

Wfg/Wvo

بدون بعد

2/92-2/92

2/82-2/69

مزر ه

Efarm

Wfd/Wfg

بدون بعد

2/02-2/92

2/99-2/69

کاربرد

Eappl

Wrz/Wfd

بدون بعد

2/32-2/92

2/92-2/69

بدون بعد

2/12-2/01

2/00-2/89

کل ()E all

روشهای افزایش راندمان آبیاری ،نظیر پوشش کانالها ،تبدیل
کانالهای روباز به روبسته (یویه) ،پوشش مخازن و استخرهای ذخیره
آب ،تسطیح و یکپارچهسازی اراضی ،استفاده از روشهای کاهش
جریان ( )Cutbackدر روشهای آبیاری سطحی ،افزایش دبی و
سر ت پیشروی آب ،برنامه توزیع آب مناسب ،حذف ل های هرز
در مجاری انتهال آب و تعیین بهینه پارامترهای طراحی آبیاری و
غیره که ظاهراً مسئله میباشند و همگی از جنس اقدامات و ملیات
حجی ،و پر هزینه نیز هستند ،راهکارهای دیگری نیز دارد .موسسه
جهاد نصر در منطهه خوزستان مالً دارد تعدادی از این راهکارها را
انجام میدهد؛ یعنی برای بهبود راندمان مزر ه ،برای کانالهای
درجه  3از نی ،یویه استفاده میکند ،یا برای بهبود راندمان کاربرد،
ملیات تسطیح و یکپارچهسازی انجام میدهد و یا برای افزایش
محصول و خروج زه آبهای آبیاری اقدام به نصب زهکشهای
فر ی و جمع کننده مینماید .تهریباً تمام فعاییتهای بهبود مدیریت
آب در مزر ه در قایب انجام این سه راهکار افزایش راندمان مزر ه و
کاربرد ،کاهش شوری و افزایش تویید با انجام ملیات زهکشی است
(شکل .)1

شکل  -1فعالیتهای بهبود مدیریت آب و زهکشی مزارع (نمونه-
هایی از طرح احیاء دشتهای خوزستان و ایالم شامل :ایجاد
کانالهای مزرعه ،زهکشی زیرزمینی ،تسطیح و یکپارچهسازی
اراضی)
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ویی در این قسمت هنوز مشکل وجود دارد؛ یعنی آب با فناوری-
های پیشرفته تا سر مزر ه آورده میشود و با راندمان کاربرد پائین
که ناشی از دم آموزش کشاورزان و دانش ناکافی آنها به مدیریت
صحیح آبیاری است ،مورداستفاده قرار میگیرد .ایبته تا حدی نیز
اخیراً به بهبود راندمان کاربرد در مزر ه تا جایی که نهش کشاورز
هنوز نیاز نیست نیز واردشدهای،؛ یعنی برای بهبود و جریان آب در
مزر ه برای نیل به راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع باال ،مزر ه را
نیز تسطیح و یکپارچه میکنی ،و شیب مناسبی ه ،به آن میدهی.،
ویی از این مرحله به بعد که کشاورزان چه دبی و چه مدتزمان
آبیاری این آب را در مزر ه استفاده کنند ،دستورایعمل و یا راهنمایی
برای کشاورزان حتی کارشناسان مناطق نداری.،
به نوان نمونه در آبیاری سطحی چهار امل یا پارامتر زیر
تعیینکننده راندمان کاربرد آب است -1 .ابعاد و مشخصات هندسی
مزر ه (طول و رض و شیب طویی)  -0دبی ورودی  -3زمان
آبیاری  -0مق خایص آبیاری .تعیین امل چهارم از همه مه،تر
است.
کاربردها و کارکردهای شاخص راندمان آبیاری
راندمان آبیاری یک شاخص کمّی و ریاضی مناسب برای تعیین
استفاده مطلوب و کارای ما از آب در یک سیست ،آبیاری و یا اجزای
یک شبکه آبیاری میباشد .همانگونه که قبالً نیز ذکر گردید ،این
شاخص اجزای مختلفی دارد (نظیر راندمان توزیع ،کاربرد ،مصرف و
کل) .کاربرد این شاخص بیشتر برای سامانههای آبیاری (سطحی،
تحتفشار) و یا برای یک قطعه مشخص (یک قطعه از طول کانال،
واحد آبیاری و غیره) میباشد .یذا نتیجهگیریها و تصمیمات و
اقدامات فنی و اجرایی نیز محدود به همین جزء میشود .با بزرگ
شدن مهیاس بررسی ،دد راندمان بهتنهایی گویای چیزی نمیباشد،
چون در سیست ،بازچرخانی آب وجود داشته و وزن وامل تأثیرگذار
یکسان نبوده و از طرفی آن مشخص نمینماید که برای آن قسمت
از آبی که از نظر ما هدر رفته و جزء تلفات بهحساب آمده چه اتفاقی
افتاده است؟
شاخص راندمان آبیاری میتواند شاخص خوبی برای مهایسه فنی
سامانههای آبیاری در مزر ه از یحاظ کارایی آنها در استفاده مؤثر از
آب باشد .ویی در خصوص استفاده بهینه از آب در مهیاسهای فراتر
از مزر ه و بهخصوص برای مدیریت آب در مهیاس حوضه آبریز و یا
برای تویید محصول که همانا کارایی مصرف آب است ،پاسخگو
نمیباشد؛ یعنی اگر بخواهی ،وامل کشاورزی ،اقلی ،،خا  ،آب و
مهیاس مدیریت آب کشاورزی را وارد مسئله کنی ،این شاخص
بهتنهایی پاسخگو نبوده و شاخصهای کارایی مصرف آب و

بهرهوری آب شاخصهای مناسبتری هستند.
یذا راندمان آبیاری وقتیکه از مهیاس مزر ه وارد مهیاسهای
شبکه و حوضه آبریز میشوی ،اصوالً تعری نشده است؛ زیرا در یک
حوضه آبریز (بهخصوص حوضههای آبریز بسته )1راندمان مصرف آب
در حوضه آبریز 0میتواند  122درصد باشد ،حالآنکه راندمان آبیاری
مزر ه شاید  32درصد محاسبه گردد .این امر با توجه به بحث در
نظر گرفتن مهیاس برای شاخص بهرهوری آب صادق است؛ یعنی
اگر در دشتهای یک حوضه آبریز بسته (نظیر حوضه آبریز زاینده-
رود) راندمان آبیاری مزارع بهطور مجزا اندازهگیری شود ،ا داد
راندمان مثالً  %92 ،%18 %39 ،%02و  %12ممکن است حاصل
شود ،ویی با توجه به اینکه در این حوضهها بازچرخانی آب وجود دارد
و تلفات آب مزارع باالدست درواقع با آب ورودی به مزارع
پاییندست تلفیقشده است ،هیچگونه آبی در مهیاس بزرگتر تل
نشده و بلکه همه مورد مصرف قرارگرفته و راندمان مصرف آب در
این مهیاس (حوضه آبریز) میتواند بسیار باال باشد.
هنگام برنامهریزی آبیاری و تعیین آب موردنیاز گیاه ،برای حفظ
شرایط خا و پایداری آن بایستی درصدی از آب آبیاری برای
شستشوی امالح و آبشویی نمک خا در نظر گرفته شود .در
محاسبه راندمان کاربرد آب در مزارع ،حج ،آبی که بیشتر از ظرفیت
نگهداشت آب در خا از سوی کشاورزان ا مالشده است ،معموالً
جزو تلفات حساب میشود .این در حایی است که مهداری از این
تلفات صرف آبشویی خا و حفظ بیالن نمک خا میشود؛ یعنی
اگر کسر آبشویی خا  ،بهخصوص در مناطق با آبوخا و شور،
منظور شود مالً بخشی از تلفات آب بهصورت که بهصورت نفوذ
مهی اتفاق میافتد ،کامالً جزو تلفات نمیباشد و راندمان
محاسبهشده به روشی که کسر آب آبشویی از کل تلفات کسر شود
راندمان آبیاری باالتری را حاصل خواهد نمود .بر اساس نتایج تحهیق
انجامشده در منطهه اصفهان ،با احتساب ضریب آبشویی ،راندمان
کاربرد آب در مزارع انتخابی حدود  08درصد بهبودیافته و میانگین
این شاخص از  09درصد (به روش محاسبه با احتساب آب
مصرفشده برای آبشویی به نوان تلفات) به  98درصد (با دم
احتساب آبشویی به نوان تلفات) ارتهاءیافته است.
همچنین در خصوص حد افزایش راندمان آبیاری ،جدول شماره
 1دربردارنده نکته خیلی مهمی است که معموالً در گزارشها برای
ارائه مهدار راندمان آبیاری به آن توجه نمیشود .راندمان کل خاصیت
 -1حوضه آبریز بسته به حوضه هایی اطالق می گردد که خروجی آنها بسته بوده و مثال به آبهای آزاد
نظیر دریا ،دریاچه راه ندارند و یا به حوضه های دیگر آب آن جریان نمی یابد و تمامی منابع آب حوضه
صرفا در آن حوضه مصرف می شود.
-Basin efficiency
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ضربی دارد ،یعنی مهدار راندمان کل از حاصلضرب مهادیر چند
راندمان جزئیتر حاصل میشود (رابطه )1؛ یعنی چند نسبت دره،
ضرب میشوند و راندمان کل محاسبه میشود .در جدول  1مشاهده
میکنی ،راندمانهای مراحل مختل حتی مهادیر دامنه ک ،در ستون
شرایط و ملکرد خوب جدول  1مهادیر معهویی هستند ( %82و %99
و )%92؛ ویی چون این مهادیر دره ،ضرب میشوند دد راندمان کل
کوچکی ( )%00حاصلشده است .هنگامی مهدار راندمان کل میتواند
باال رود که تهریباً تمام راندمانها در حایت خیلی باال باشند (چیزی
حدود  62درصد به باال) .این مالً در شرایط کشور ما و با
فناوریهایی که داری ،غیرممکن است؛ و شاید یکی از لتهایی که
سالها است ،راندمان کل آبیاری در کشور  %02 ،%38 ،%39و اخیراً
 %09نیز گزارششده است و نمیتوانی ،از این مهدار باالتر روی،،
لتش همین است؛ یعنی لت خاصیت ضربی راندمان است؛ بنابراین
شاید ما بهجای آنکه خیلی به راندمان کل توجه کنی ،باید به اجزای
راندمان بپردازی ،و تکیه کنی،؛ یعنی ببینی ،چگونه میتوانی ،راندمان-
های انتهال ،مزر ه و کاربرد را تا حد مناسبی بهبود ببخشی .،فائو
( )FAOه ،در گزارشهای خود به این مسئله اشارهکرده است که
افزایش چشمگیر در راندمان کل کار بسیار مشکلی است .درحاییکه
در اسناد و برنامههای توسعه کشور (نظیر برنامه پنج )،پیشنهاد می-
گردد که باید سایی ( %1یک واحد) بهقدر مطلق مهدار راندمان کل
آبیاری اضافه شود (مثالً راندمان از  %39برسد به  0/9( )%02درصد
افزایش ساالنه و یا حدود  10درصد افزایش در کل برنامه) 1که کار
بسیار مشکلی است؛ یعنی اگر بخواهی ،راندمان کل را باال ببری ،که
شاید صالح نیز نباشد که خیلی نیز باال رود ،کار سنگینی باید انجام
شود.
مشکالت و نواقص در محاسبه و گزارش نمودن ارقام
راندمان آبیاری
امروزه مهادیر و اختالفاتی که در گزارشهای برای راندمان
کاربرد آب در مزر ه مشاهده میگردد و ا داد غیر معتبری نیز ارائه
 1به نوان نمونه در ماده 103قانون برنامه پنج ،توسعه کشور اظهار شده است که " به منظور حفظ
ظرفیت تویید و نیل به خودکفایی در تویید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم ،جو،
ذرت ،برنج ،دانه های روغنی ،چغندر قند و نیشکر ،گوشت سفید ،گوشت قرمز ،شیر و تخ،مرغ ،اصالح
ایگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه ،گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بیان ،فراه ،نمودن زیر
ساختهای امنیت غذایی و ارتهاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پایدار ساالنه
به میزان هفت درصد ( )%9نسبت به سال  1388در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
ای ) ارتهاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد ( )%02در سال آخر برنامه از طریق اجرای
ملیات زیربنایی آب و خا از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی ،توسعه شبکهها ،زهکشها و روشهای
نوین آبیاری و اجرای ملیات به زرا ی و به نژادی.
ج) ارتهاء شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تویید محصول به ازاء واحد حج،
آب مصرفی

میشود ،ناشی از همین دم تعیین مناسب مق خایص آبیاری است.
همانگونه که قبالً ذکر شد راندمان کاربرد از تهسی ،مق خایص آب
به مق ناخایص آبیاری محاسبه میگردد .مق ناخایص از
حاصلضرب دبی ورودی آب مزر ه در مدتزمان آبیاری محاسبه
میگردد که حج ،آب حاصله تهسی ،بر مساحت قسمت آبیاری شده
از مزر ه شده و در نهایت مق ناخایص آبیاری را ارائه میدهد .ویی
محاسبه مق خایص آبیاری به پارامترهای خا منطهه ریشه
بستگی دارد و از رابطههای زیر به دست میآید (روابط  0و  3و :)0
𝑊
𝑧𝑟 = 𝑙𝑝𝑝𝑎𝐸
()0
𝑊
𝑑𝑓

()3
()0

𝐷𝐴𝑀 × 𝑧𝑅 × 𝑏𝜌 × ) 𝑖𝛳 𝑊𝑟𝑧 = (𝛳𝑓𝑐 −
𝑡 × 𝑄 = 𝑑𝑓𝑊

که در آنها  :Wrzمق (حج )،خایص ( )netآبیاری:Wfd ،
مق (حج )،ناخایص ( )grossآبیاری  𝛳fcو  :𝛳iبه ترتیب
رطوبتهای وزنی خا در حد ظرفیت مزر ه (بعد از آبیاری) و
رطوبت اوییه خا (قبل از آبیاری)  :𝛒b،جرم مخصوص ظاهری
خا  :Rz،مق توسعه ریشه گیاه  :0MAD،کمبود مجاز رطوبت
 :Q،دبی جریان آبیاری و  :tزمان آبیاری .در این شرایط حتی اگر
سیست ،آبیاری خوب مل نموده و آب را با ضریب یکنواختی باالیی
توزیع نماید ،راندمان کاربرد ( )Eapplمیتواند پائین بیاید اگر ظرفیت
ذخیره خا و یا مق توسعه رشد بیشازحد تخمین زده شده باشد.
حتی با ارزیابی صحیح ظرفیت نگهداشت آب در خا و مق توسعه
ریشه ،راندمان کاربرد میتواند هنوز پائین باشد ،اگر نیاز آبی گیاه
( )ETبیش از حد تخمین زده شده باشد و مهدار هر آبیاری از مهدار
تخلیه رطوبت خا در دور آبیاری تجاوز نماید .به نوان یک قا ده
کلی ک،آبیاری میتواند به بهبود راندمان کاربرد با کاهش و یا حتی
حذف آب زهکشی کمک نماید .راندمان کاربرد در صورت وجود نفوذ
مهی و رواناب کاهش مییابد.
با توجه به توضیحات فوق مشاهده میگردد برای تعیین مق
خایص آبیاری و تعیین دقیق راندمان آبیاری باید ظرفیت نگهداشت
آب در خا را بدانی ،،مق توسعه ریشه را دقیهاً تعیین کرده و وزن
مخصوص خا را بدانی .،همچنین باید کمبود مجاز رطوبت
( ،)MADاز یحاظ حساس یا غیر حساس بودن گیاه به تنش
رطوبتی ،ناشی از فواصل (دورهای) کوتاه یا بلند آبیاری را تعیین و
انتخاب کنی MAD .،معموالً دور آبیاری را مشخص مینماید؛ زیرا
دور آبیاری از تهسی ،مق خایص آبیاری بر نیاز آبی محصول به
دست میآید؛ بنابراین در شرایط یکسان اگر  MADکوچک باشد
Management Allowed Deficit
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دور کوتاه شده و اگر بزرگتر انتخاب شود دور آبیاری بلندتر خواهد
بود .یعنی اگر هرکدام از این وامل فوق درست تشخیص داده نشده
باشد ،یا خا را پر -آبیاری کردهای ،و یا ک -،آبیاری که هر دو
حایت مضر و نامطلوب است؛ یعنی اگر ظرفیت نگهداشت آب در
خا ( )water holding capacityدر منطهه توسعه ریشه زیاد
برآورد شده باشد ممکن است آب در خا کامالً ذخیره نشود و
بهصورت تلفات نفوذ مهی از منطهه توسعه ریشه خارج شود .یا اگر
مق توسعه ریشه زیاد از حد تشخیص دادهشده باشد آب خارجشده
از منطهه توسعه واقعی ریشه مجدداً تلفات نفوذ مهی محسوب می-
شود؛ یعنی ما در طراحی معموالً اوج مصرف و مرحله تکامل گیاه که
مق ریشه به حداکثر خود میرسد را معیار قرار میدهی ،،درحاییکه
در آبیاریهای اول و دوم بهخصوص پس از کشت بذر و در آبیاری
اول مق توسعه ریشه بسیار ک ،ویی ما بهناچار باید مهدار آب زیادی
بدهی ،و درنتیجه بیشتر حج ،آب کاربردی بهصورت تلفات نفوذ
مهی هدر میرود .در شکلهای  0ایی  0این وضعیت بهصورت
نموداری بهخوبی نمایش دادهشده است (حیدری.)1360 ،
در شکلهای  0ایی  0پروفیل نفوذ آب در خا توسط یک مدل
کامپیوتری شبیهسازیشده است .شکل  0مزر ه به طول  192متر را
نشان میدهد (محور افهی) و محور مودی بیانگر نفوذ آب در خا
است .نیمرخی از نفوذ آب در خا که مثالً در روشهای آبیاری
سطحی (در اینجا آبیاری نواری) مشاهده میگردد یک چنین شکلی
است .خط افهی باالی محور افهی خطی است که بیانگر میزان مق
خایص آبیاری بوده که ما میخواستی ،در طول مزر ه و در مق
توسعه ریشه آن را نفوذ دهی .،در اینجا به فرض ما میخواستی،
 92mmآب در خا نفوذ دهی ،ویی با احتساب زمان پیشروی آب تا
انتهای مزر ه مالً مق آب بیشتری ( )102mmدر ابتدای مزر ه
نفوذ مینماید.

شکل  - 2نمودار نیمرخ نفوذ آب در خاک در طول نوار آبیاری

( :Fnمق خایص آبیاری انتخابی  92میلیمتر)

( :Sشیب طویی مزر ه :Q ،دبی جریان آبیاری :L ،طول نوار آبیاری،
 :Wرض نوار :T ،زمان آبیاری)

شکل  - 3نمودار نیمرخ نفوذ آب در خاک در طول نوار آبیاری

( :Fnمق خایص آبیاری انتخابی  89میلیمتر)
( :Sشیب طویی مزر ه :Q ،دبی جریان آبیاری :L ،طول نوار آبیاری،
 :Wرض نوار :T ،زمان آبیاری)

شکل  - 4نمودار نیمرخ نفوذ آب در خاک در طول نوار آبیاری

( :Fnمق خایص آبیاری انتخابی  02میلیمتر)
( :Sشیب طویی مزر ه :Q ،دبی جریان آبیاری :L ،طول نوار آبیاری،
 :Wرض نوار :T ،زمان آبیاری)
این نمودار نشان میدهد که راندمان آبیاری چهدر متأثر از
موقعیت خط مق خایص آبیاری ) (Dreqاست؛ یعنی ددی که ما
برای راندمان کاربرد آب گزارش میکنی ،مرتبط با خط  Dreqاست؛
یعنی یک آبیاری اتفاق افتاد و با توجه به دبی و زمان آبیاری مق
ناخایص آبیاری بهدستآمده است و قابلتغییر نیست .ویی با انتخاب
مهادیر مختل  Dreqراندمانهای کاربرد متفاوتی قابلمحاسبه و
گزارش است .شکل  0بیانگر آبیاری در مزر های است که شیب
زمین در جهت آبیاری  2/9در هزار ،دبی آبیاری  12ییتر در ثانیه،
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رض نوار آبیاری  10متر و مدتزمان آبیاری  309دقیهه بوده
است .برای این آبیاری مق خایص آبیاری Fn =92mm
انتخابشده و به دنبال آن راندمان کاربرد آب و ضریب یکنواختی
توزیع ربع پائین به ترتیب برابر  %90/9و  2/80حاصل گردیده است.
اگر در همین شرایط آبیاری قبلی مق خایص آبیاری ) (Fnبرابر 89
میلیمتر گرفته شود .خط  Dreqپائین تر میآید (شکل  )3و مهداری
از آب کاربردی در حایت قبل جزء تلفات محسوب میشود .این بار
این آب به نوان آب ذخیرهشده در منطهه ریشه محسوب شده و
مصرف مفید بهحساب میآید؛ بنابراین راندمان کاربرد در این شرایط
قا دتاً باید باال رود و به دد  98/1درصد میرسد .حایت بر کس آن
است که مق خایص آبیاری کمتر از حایت اول یعنی برابر
 Fn =02mmمیلیمتر و با همان سایر شرایط ابعاد ،دبی و شیب و
غیره منظور شود (شکل )0؛ یعنی نیاز آبیاری گیاه ک ،دیده شود؛
بنابراین بیشتر مق آبی کاربردی ،جزء تلفات محسوب شده و در این
شرایط راندمان خیلی پائین میآید و به دد  %39/6میرسی.،
بنابراین میبینی ،که انتخاب مق خایص آبیاری (که متناسب با
مق توسعه ریشه نیز میباشد) چهدر روی دد گزارششده برای
راندمان تأثیرگذار است و برای یک شرایط معین یک رخداد آبیاری،
راندمان کاربرد بسته به انتخاب مقهای خایص آبیاری مختل
میتوانند از حدود  39درصد تا  98درصد (حدود  0برابر) متغیر باشد.
شبیه این حایت برای بحث منظور نمودن مق آب آبشویی برای
محاسبه راندمان کاربرد نیز مصداق دارد؛ یعنی اگر در شرایط شوری
آبوخا  ،مق آب که در محاسبه کسر آبشویی به دست میآید به
مق خایص آبیاری (برای شرایط بدون محدودیت شوری آبوخا )
اضافه شود ،راندمان آبیاری باالتری به دست میآید .به بارتدیگر
آب اضافهشده برای آبشویی امالح جزء تلفات بهحساب نیامده و
راندمان کاربرد حاصله باالتر از شرایطی است که این مهدار آب را
تلفات فرض مینمایی .،این امر ما را به این نکتهی مه ،رهنمود
میسازد که در بسیاری از نهاط کشور که دارای شرایط آبوخا
شور هستند ،مهدار راندمان کاربرد با دم فرض درصدی از آب نفوذ
مهی نموده به نوان تلفات ،راندمان کاربرد مالً باالتر از
راندمانهای محاسبهشده (به روش کالسیک) و گزارششده برای
این مناطق است .به نوان نمونه یک مطایعه در منطهه اصفهان
نشان داد که بهطور متوسط مهدار راندمان کاربرد واقعی در این
مناطق حدود  %02باالتر از مهدار محاسبه و گزارششده به
روشهای کالسیک (بدون احتساب آب آبشویی) میباشد.
بنابراین در ارزیابی راندمانهای آبیاری معیارهای انتخابشده
برای تعیین مق خایص آبیاری ( )Wrzاهمیت زیادی دارد و در

صورت دم برآورد مناسب ،ارقام گزارششده برای راندمان آبیاری
حتی برای یک قطعه زمین معین و مدیریت آبیاری یکسان میتواند
اختالف زیادی با ه ،داشته باشند .بر این اساس مالً راندمان
آبیاری یک قطعه زمین معین به تناسب مرحله رشد محصول
(بهخصوص در آبیاریهای اول) تغییرات زیادی خواهد داشت و باید
در گزارشها معین گردد که راندمان کدام مرحله آبیاری اندازهگیری
و گزارششده است.
مشکالت و ایرادات کاربرد مفهوم راندمان آبیاری برای
حسابداری آب
بهر حال با همه این تغییرات مفهوم اوییه و اساسی ارائهشده
توسط  Israelesenتهریباً پابرجا باقی ماند؛ و ازآنجا دانستن میزان
تلفات توزیع و کاربرد آبداده اساسی برای طراحان سیست ،آبیاری
بود .این نوع حسابداری آب برای مهاصد مهندسی کافی و مناسب
مینمود .در این نگرش راندمان آبیاری بیشتر دربردارنده آن بود که
سه ،زیادی از آب تأمینشده در باالدست شبکه آبیاری بهطور
مناسبی برای استفاده گیاه و تبخیر و تعرق موردنیاز گیاه مورداستفاده
قرارگرفته است؛ یعنی:
 شاخص راندمان کاربرد آب ،صرفاً برای نشان دادن ملکردیک آبیاری در مزر ه میباشد .ما میخواستی ،آبی را در منطهه
توسعه ریشه نفوذ دهی ،و این شاخص نشان میدهد با چه راندمانی
این مل را ما انجام دادهای.،
 در شاخص راندمان آبیاری تلفات آب قابلبرگشت در نظرگرفته نمیشود.
یعنی راندمان آبیاری شاخصی محلی و موضو ی است؛ که بیان
میدارد که راندمان کاربرد آب در منطهه ریشه مزر های معین این
مهدار است و کاری ندارد که این تلفات بهصورت رواناب وارد مزر ه
کشاورز دیگری شده و در پائیندست مورداستفاده قرارگرفته و یا
بهصورت نفوذ مهی در تغذیه سفره آب زیرزمینی مشارکت داشته
است.
 راندمان آبیاری شاخص خوبی برای مهایسه فنی سامانههایمختل آبیاری در مزر ه است (مثالً مهایسه سامانههای آبیاری
سطحی با تحتفشار و یا مهایسه خود سامانههای تحتفشار با
یکدیگر (نظر مهایسه سامانههای بارانی با قطرهای و غیره))
 شاخص راندمان آبیاری منعکسکننده بهرهوری نیست ،چونمسائل مربوط به تویید را در برنمیگیرد؛ یعنی ممکن است راندمان
آبیاری مزر های خوب باشد ویی ملکرد محصول پائین باشد ،یا
به کس راندمان آبیاری پائین باشد ویی ملکرد محصول نسبتاً
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خوب باشد ،یعنی کشاورز آب زیادی برای تویید محصول استفاده
کرده باشد.
درمجموع شاخص راندمان آبیاری گویای استفاده بهینه از آب
برای تویید محصول نیست؛ زیرا در تویید و ملکرد محصول وامل
کشاورزی ،اقلی ،،خا  ،آب و مدیریتهای زرا ی دخیل هستند که
در این شرایط این شاخص دیگر کاربردی ندارد.
برای رفع خألها و کاستیهای شاخص راندمان آبیاری،
بهخصوص در بحث کالن مدیریت آب ،اصالحات و یا بد تهای
جدیدی از سوی بعضی از ا ضاء جامعه لمی جهان ارائهشده است و
ترمهای جدید زیر ارائهشدهاند که به پیچیدگی مسئله افزودهاند
ازجمله:
 راندمان آبیاری مؤثر ( Effective irrigation)efficiency
 راندمان مدیریت ()Irrigation sagacityکه این واژه چند وقتی است که در جامعه لمی کشور ما
(بهخصوص در دستگاههای دویتی مرتبط با مدیریت آبوخا )
مطرحشده است .مبنای ارائه این واژه آن است که میگوید تلفاتی
آبی که ما در مزر هداری ،ناشی از مدیریت است؛ یعنی مدیریتی که
این آب را بهکاربرده است؛ و این بحث جدیدی نیست و مسائل
مدیریتی خودش را در همان فرمول اجزاء راندمان کل نشان میدهد؛
یعنی اگر به نوان نمونه مق خایص آبیاری برای مزر ه درست
تشخیص داده نمیشود ،یا حد مجاز نهصان رطوبت خا )(MAD
را درست تعیین نمیکنی ،و تشخیص نمیدهی ،،این ناشی از ضع
مدیریت آب در مزر ه است.
 راندمان آبیاری در حوضه آبریز ()Basin efficiencyبرای استفاده از شاخص راندمان آبیاری در مهیاس حوضه
آبریز ،واژه راندمان آبیاری در حوضه آبریز را مطرح کردهاند که با
مفهوم اصلی راندمان مصرف آب در حوضه آبریز ( Basin
 )efficiencyتفاوت ماهوی دارد .اصوالً واژه راندمان آبیاری در حوزه
آبریز معنی ندارد .در یک حوضه آبریز آب گردش دارد و مکرراً
مورداستفاده قرار میگیرد ،بین آبهای سطحی و زیرزمینی تبادل
وجود دارد و یذا واژه راندمان آبیاری در حوضه آبریز کاربرد ندارد .در
یک حوضه آبریز راندمان مصرف آب (نه راندمان آبیاری حوضه
آبریز) ممکن است خیلی باال باشد .ویی اگر راندمان آبیاری مزارع
بهصورت نهطهای اندازهگیری شود ممکن است راندمان آبیاری نهاط
اندازهگیری شده نسبتاً پائین باشد .نمونه آن در حوضه آبریز زایندهرود
میباشد .در این حوضه آبریز آب با راندمان باال مصرف میشود ویی
ممکن است که کشاورزان مناطق مختل حوضه بهصورت محلی و

نهطهای آب را در خا با راندمان پائینی به کار ببرند.
در راندمان مصرف ،مصرف مکانی -افهی آب در سطح حوضه
آبریز معیار اندازهگیری است ویی در راندمان آبیاری مصرف محلی -
مودی آب در مق توسعه ریشه معیار اندازهگیری است که این دو
کامالً از نظر ماهوی متفاوت هستند.
یذا اگر جمعبندی بخواهی ،انجام دهی ،باید اذ ان شود نگرش
کالسیک به راندمان آبیاری در حل مسائل کالن مدیریت آب امروزه
در جهان ک ،رنگ شده است .لیرغ ،آنکه هنوز در سطح مزر ه و
برای نشان دادن ملکرد کشاورزان در یک آبیاری کارا هنوز جایگاه
خود را دارد و باید نیز داشته باشد .ویی در حل مسائل آب در حوضه
آبریز و مسائل کالن آب کشور بحث حسابداری آب (Water
) Accountingبیشتر مطرح است و نگاه نئوکالسیک باید بر مبحث
راندمان آبیاری داشت.
روش حسابداری آب مبتنی بر بیالن آب میگوید که در یک
گره معین در شبکه هیدرویوژیک ،وقتی به معنای واقعی در مصرف
آب صرفهجویی شده است که ورودی و خروجی را بدانی ،و بتوانی،
تلفات غیر مثمر (آبی که تبخیر شده و یا بهصورت غیرقابلبرگشت
هدر رفته است) را از آن کسر نموده و آب باقیمانده (صرفهجویی
شده) را محاسبه کنی،؛ بنابراین در نگرش کالسیک راندمان آبیاری
به بحث مدیریت آب:
راندمان آبیاری بیشتر بیانگر تلفات کمتر میباشد.
تلفات آب یک تلفات غیرقابلبرگشت منابع آب میباشد.
کاهش تلفات به این معنی میباشد که آب بیشتری صرفهجویی
شده که میتواند برای سایر مصارف مورداستفاده قرار گیرد.
و بهطور ضمنی این مفهوم را میرساند که راندمان بیشتر چیز
مطلوبی است!
ویی واقعیت اینطور نیست و در مهیاس حوضه آبریز آب
قابلبرگشت زیادی وجود دارد که از همین تلفات آب ناشی شده
است .ایبته باید این نکته را نیز از نظر دور نداشت که در آب برگشتی
ناشی از تلفات ،کاهش کیفیت آب (شوری ،آیودگی و غیره) را داری،
که بهخصوص در مناطهی نظیر خوزستان مطلوب نیست .همچنین
هزینههای تلفات انرژی نیز وجود دارد؛ یعنی این قابلقبول نیست که
آبی که با هزینه زیاد پمپاژ میشود را بگذاری ،تل شود .صرف اینکه
آن مجدداً در حوزه آبریز در چرخه آب بازیافت میشود؛ یعنی اهمیت
و مزیت نسبی استفاده مجدد از تلفات آب در بازیافت تلفات ناخواسته
است نه تلفات ناشی از ضع مدیریت!
بهر حال با توجه به مباحث فوق ،اگر بخواهی ،صرفاً به بحث
مصرف آب و تلفات و هدر رفت فیزیکی (نه شیمیایی آب که
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منظورمان تغییر کیفیت آب است) توجه کنی ،،در نگرش وسیع و
بزرگمهیاس مدیریت آب در اینجا مالً آبی تل نشده است.
امروزه ترمها و نگرشهای جدیدی به بحث مدیریت آب
واردشده است و بیالن هیدرویوژیک و نظام حسابداری آب (Water
) Accountingمال تفسیرها و اقدامات صرفهجویی آب قرارگرفته
است؛ یعنی دیگر آن نگاه مهندس آبیاری به بحث مدیریت آب که
صرفاً یک مزر ه را میبیند که راندمان آن خوب است و از روی آن
قضاوت مینماید که آب در کشور دارد خوب مصرف میشود ک،رنگ
شده است .این نگرش قدیمی در سالهای اخیر به حدی خطرنا
شده بود که اد ا میشد با افزایش راندمان آبیاری در مزارع کشور
بهاندازه حج ،ذخیره شد  0ایی  3سد بزرگ در کشور آب صرفهجویی
خواهد شد .ایبته این موضوع شرط اوییه و شرط الزم هست ویی
شرط کافی نیست؛ یعنی اگر حتی جلوی تلفات آب را بگیری،
تضمینی وجود ندارد که قدر مطلق آب (بهخصوص در آبخوانها)
صرفهجویی شود ،چون ممکن است آب صرفهجویی شده صرف
افزایش سطح زیر کشت شود.
امروزه در خصوص نگرش جدید به بحث مدیریت آب،
اصطالحات و مفاهی ،جدیدی به رصه واردشدهاند؛ یعنی پس از
تعری  ICIDاز راندمان آبیاری ،تغییرات زیادی در این مفهوم در
سالهای بعد به مل آمد و اصطالحات و مفاهی ،جدید نظیر موارد
زیر وارد این حوزه شدند:
The consumed fraction
Beneficial consumption

برای مصرف موردنظر (محصول) و سایر مصارف مفید نظیر
مهاصد زیستمحیطی
Non beneficial consumption

نظیر مصرف آب توسط ل های هرز و یا آب تبخیر شده ناشی
از صعود موئینگی آب به باال در شرایط زمینهای آبش و یخت
The non-consumed fraction
Recoverable flows

شامل جریانهای قابلبرگشت نظیر آبهای جریان یافته به
زهکشها که در نهایت به رودخانه بازمیگردند و در پاییندست
بهصورت پتانسیل میتوانند مورداستفاده واقع شوند و جریانهایی که
به ا ماق و در آبخوانها نفوذ مینمایند.
Non recoverable flows

شامل آبهای نفوذی به سفرههای آبشور ،جریانهای ورودی
به زهکشهایی که در پائیندست امکان استفاده از آب آنها نیست و
یا مجاری آب و زهکشهایی طبیعی که مستهیماً به دریا میریزند.
درمجموع این نگرشهای جدید به مفهوم اوییه راندمان آبیاری
که توسط  Israelsenارائه گردید ،به مبحث راندمان آبیاری اضافه

شدند و دربردارنده مفاهی ،و توصیههای زیر هستند:
 توصیه مینماید تمرکز و توجه بیشتری داشته باشی ،که چهچیز واقعاً تلفات است (تلفات غیرمفید) و جزء غیرقابل استفاده مجدد
است.
 آنها همچنین این نکته را نمایان میسازد که توجه زیادیبه نسبتهای قابلبرگشت ( )Recoverableو کسر مصرف نشده
( )Non consumedداشته باشی.،
به نوان نمونه در مناطق با اقلی ،دارای باران موسمی ،کسر
( ،)Fractionآب مصرف نشده ( )Non consumedویی قابلبرگشت
( )Recoverableکه در تغذیه سفره آب زیرزمینی در فصل بارندگی
مؤثر است ،پایه یک سیست ،مناسب و پر تویید کشاورزی آبی با آب
زیرزمینی را در فصل خشک فراه ،مینماید .یذا بهبود راندمان
آبیاری با مفهوم کالسیک اوییه در زمان فصل بارانی اثرات نامطلوب
بر کشاورزی آب مبتنی بر چاه در مهیاس منطههای میگذارد .یذا
وقتیکه سرمایهگذاریهایی برای افزایش راندمان آبیاری (با مفهوم
کالسیک) پیشنهاد میگردد ،آن ضروری است که بدانی ،آیا تلفات
که هدف ما آن است که کاهش یابد ،در حهیهت تلفات واقعی بوده
است یا خیر؟
مطلب فوق بیانگر آن هستند که از این میزان آب مصرفشده
یک نسبت یا درصدی از آن برای مهاصدی که میخواستی( ،تبخیر و
تعرق گیاه یا نیاز زیستمحیطی) واقعاً مصرفشده و تبخیر شده
است .این مصرف مفید است ) .(Beneficial useدرصد دیگر از آب
مصرفشده غیر مثمر )(Non- beneficial؛ مانند مصرف آب توسط
پوششهای گیاهی و ل های هرز در کانالهای انتهال آب ،یا آبی
که در دوران آیش زمین به سطح خا رسیده و تبخیر شده و به
اتمسفر بازمیگردد .تمامی اینها مصرف هستند ) (Consumedو از
نوع تبخیر و بازگشت به اتمسفر هستند (چه مفید و چه غیرمفید).
حایت دوم درصدی است که مصرف نشده است یعنی درست است
که مهداری از آب تل شده است ویی آن به شکل تبخیر و تعرق و
بازگشت به اتمسفر مورد مصرف قرار نگرفته است (Non-
) .consumedاز این مهدار آب مصرف نشده باز درصدی
قابلبرگشت و بازیافت است ) ،(Recoverableمانند جریانهای آب
زهکشی که مجدداً وارد رودخانه میشوند و مجدداً در پائین است
استفاده میشوند و یا وارد آبخوانها میشوند و به تغذیه سفرههای
آب زیرزمینی کمک میکند؛ و یکسری از آبهای مصرف نشده
هستند که قابلبرگشت و بازیافت نمیباشند،(Non-recoverable) .
مانند آبی که وارد سفرههای آب زیرزمینی شور میشود و یا مانند
جریانهای زهکشی که مستهیماً به دریاها میریزند .اینها موارد از
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آبهای مصرف نشده و قابل بازیافت و غیرقابل بازیافت هستند که
در چرخه هیدرویوژی و حوضه آبریز اتفاق میافتد.
بحثهایی که ارائه شد ،بحثهای کارشناسی و مدیریتی هستند
تا دید جامعی ارائه بدهد تا سرمایهگذاریها برای صرفهجویی آب
هدفمند شوند و صرفاً نگاه به افزایش راندمان آبیاری و حذف تلفات
بدون بصیرت هدف نباشد .به نوان نمونه امروزه در کشور تمرکز
زیادی برای انتهال آب با یویه بهجای کانالها شده است که ایبته کار
خوب و مفیدی است ،بهشرط آنکه هزینهها و سایر مسائل فنی آن
کمتر از روش انتهال با کانال روباز باشد .ویی واقعاً با توجه به نهش و
اهمیت صرفهجوییهای آب ،در مسیر انتهال چهدر آب میتوان
صرفهجویی نمود؛ یعنی راندمان انتهال را که نهش زیادی در افزایش
راندمان کل ندارد چند درصد افزایش دادهای ،،درحاییکه بیشترین
تلفات آب در مرحله کاربرد آب در مزر ه (راندمان کاربرد) اتفاق می-
افتد؛ یعنی حج ،ظیمی از آب در مزر ه استفاده میشود و بیشترین
تلفات آب نیز در مزر ه اتفاق میافتد؛ که اگر برای افزایش راندمان
در این مرحله که کار خیلی دشواری نیز هست ،تمرکز شود
سرمایهگذاریهای ما برای صرفهجویی آب هدفمندتر و بهینهتر
خواهد بود.
مسائل کاربرد مفهوم راندمان آبیاری در
سیاستگذاریها و تصمیم سازیهای کشور
اگر آسیبشناسی در خصوص بحران آب و وضعیت نامناسب
مدیریت منابع آب در کشور انجام شود ،یکی از دالیل اصلی بروز این
وضعیت فرایند توسعه و نیاز به مواد غذائی بیشتر بوده است .به دنبال
فرایند توسعه ،در سالهای اخیر یکسری اقدامات از ابعاد سازهای و
غیر سازهای در دستور کار کشور قرارگرفته است .اقدامات غیر
سازهای و مدیریتی ،صرفنظر از کمیت و کیفیت آنها ،درمجموع به
قوانینی نیز منتهی شدهاند .به نوان نمونه یکی از اقدامات غیر
سازهای که ه ،در وزارت نیرو و ه ،وزارت جهاد کشاورزی در دستور
کار قرارگرفته ،افزایش راندمان آبیاری بوده است .خیلی روی آن
بحث و مانور و سرمایهگذاری زیادی انجام و سندهای مختل
توسعهای ه ،در بخش کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) و ه ،آب
(وزارت نیرو) برای آن تعری و تدوینشده است .ویی نتیجه همه این
اقدامات اثرگذاری الزم را نداشته و هنوز برای تویید غذای جامعه به
آب بیشتر نیازمندی ،و این در حایی است که منابع آب از نظر کمی و
کیفی دچار زوال و تخریبشده و شرایط توسعه پایدار مهیا نیست.
شاید دییل آن برمیگردد به تعاریفی که برای اقدامات سازهای و غیر
سازهای داشتهای .،در حوزه غیر سازهای و در بحث افزایش راندمان
آبیاری مشکل مه ،،تعری و مفهوم واژه راندمان آبیاری است .این

مشکل فهط مخصوص این واژه نیست و در بسیاری از سندهای
توسعه تدوینشده در کشور شناخت و تعری درستی از واژههای
بهکاربرده در متون این اسناد نداری .،مشکل دوم آن است که سند
تنظیمی و استراتژی تدوینشده معلوم نیست بر مبنای چه داده و
اطال اتپایه قرار دارد تا به ا داد و ارقام هدف بعداً نائل شد .یذا
وقتی اسناد باالدستی مالحظه و مطایعه میشود ،مشاهده میگردد
یک مهداری از آنها ذهنیتهایی است که تصور شده است که وجود
دارد و برای آن ذهنیتها اقداماتی ه ،انجامشده و در دست انجام
است (انصاری.)1360 ،
در حوزه مدیریت آبیاری ،به نوان نمونه همیشه این بحث وجود
دارد که با فرض راندمان کل آبیاری فعلی کشور برابر  ،%09مهدار
این راندمان پائین است و به بارتدیگر  %99آن در مراحل مختل
انتهال ،توزیع و کاربرد تل میگردد .یذا از منابع آب کشور استفاده
مؤثری به مل نمیآید و اگر همه این مهدار تلفات کاهش یابد و
مصرف شود ،بالفاصله به میزان حدود  0برابر آب بیشتر در
اختیارداری ،و یذا با احتساب این آب اضافی سطح زیر کشت را
افزایش دهی ،و در کشور نیز همین گسترش سطح زیر کشت و یا
توسعه محصوالت پرمصرف از نظر آب انجامشده است .ویی این
واقعیت مجازی از همان تعری و نگاه اشتباه (نگاه کالسیک) به
راندمان آبیاری برمیخیزد .در نگاه غیر کالسیک به راندمان آبیاری،
این مهدار هدر رفت آب ،واقعاً هدر رفت نیست .ضمن اینکه این
هدر رفت ها اصالً منابع آب جدیدی نیستند .این آب در حوضه آبریز
وجود داشته ،دارد و وجود خواهد داشت .اصالً منبع آب جدیدی
نیست که گفته شود هدر رفته و برنامهریزی جدیدی بشود و توسعه
را (از طریق افزایش سطح زیر کشت ،تغییر ایگوی کشت و کشت
محصوالت پرمصرف از نظر آب ،افزایش صادرات محصوالت
کشاورزی (به بهانه ورود ارز) ،تبدیل اراضی دی ،به فاریاب ،پافشاری
و اصرار بر سیاستهای خودکفایی و خوداتکایی و امثایه )،شدت
دهی.،
حاال وقتیکه اینهمه هدر رفت را افت در نظر بگیری ،،این
موضوع خود را در انتخاب سامانههای آبیاری نشان داده و نهش بازی
مینماید .با نگاهی به سامانههای آبیاری در جهان و ایران مشاهده
میگردد که راندمان این سامانهها در شرایط کشاورزان پائین بوده
(مثالً حدود  )%32و هدر رفت آنها (با نگاه کالسیک) باال است ،یذا
برنامهریزی میگردد با تغییر سیست ،و با فرض اینکه راندمان آبیاری
سامانههای تحتفشار باال هستند ،این راندمان  %32را مثالً %92
رسانده و از این طریق کلی آب ذخیرهشده و بتوان سطح زیر کشت
را توسعه داد؛ و یذا توسعه سامانههای آبیاری تحتفشار برای حل
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بحران آب در دستور کار سیاستگذاری و برنامهریزی آبوخا
کشور قرار میگیرد! اما واقعیت آن است که وقتی به مراجع لمی
رجوع میشود ،برخی از مراجع ذکر مینمایند که تفاوتی بین
سامانههای مختل آبیاری وجود ندارد؛ یعنی همه سامانههای آبیاری
مختل  ،میتوانند راندمانهای آبیاری قابلدستیابی باالیی داشته
باشند؛ و مهدار راندمان آبیاری هیچ ربطی به سیست ،آبیاری ندارد و
در هر سامانهای حتی با همان نگاه کالسیک اگر بتوانی ،همه تلفات
را حذف نمود میتوان راندمان آبیاری باالیی را داشت؛ و ایبته که
اصوالً این سیاست افزایش راندمان آبیاری برای صرفهجویی آب و
حل بحران آب کشور با رویکرد و نگرش غیر کالسیک به راندمان
آبیاری ،سیاست مناسب نبوده و ممکن در صورت دم وجود شرایط و
تمهیدات الزم به صرفهجویی واقعی آب منتهی نشود .به بارتدیگر
استفاده از سامانههای آبیاری تحتفشار خوب است و خیلی مزایا دارد
ویی اگر قرار باشد که توسعه سامانههای آبیاری تحتفشار بر مبنای
افزایش راندمان آبیاری (به دنبال آن افزایش سطح زیر کشت) و
برای صرفهجویی واقعی و حل بحران آب کشور و بدون وجود سایر
شرایط الزم باشد ،نتیجهای گرفته نمیشود؛ که تابهحال نیز نتیجهای
گرفته نشده است.
ضع دیگر نگاه کالسیک به راندمان آبیاری در توسعه
سامانههای آبیاری تحتفشار برای صرفهجویی آب ،موضوع تلفات
ظاهری در مهابل تلفات واقعی و یا تلفات قابلاجتناب و تلفات
غیرقابلاجتناب است؛ یعنی وقتی صحبت از اقداماتی میشود که قرار
است هدر رفت های آب را ک ،کند ،باید در نظر داشت یکسری از
هدر رفت ها قابلاجتناب و یکسری غیرقابلاجتناب هستند .هدر
رفتهای قابل بازیافت (هدر رفت های غیرواقعی) شامل موارد نشت
از کانالها ،نفوذ مهی در مزر ه ،رواناب سطحی انتهای مزر ه،
مصارف آبی مربوط به نیازهای زیستمحیطی (نظیر نیاز آبشویی)،
هدر رفت های ناشی از ضع مدیریتی (بیشآبیاری) و هدر رفت
های ناشی از ضع آمادهسازی زمین مزر ه (نظیر تسطیح نامناسب
در آبیاری سطحی ،غیریکنواختی توزیع آب و غیره) میباشند؛ و هدر
رفت های غیرقابل بازیافت (هدر رفت های واقعی) شامل :تبخیر از
سطح خا و پوشش گیاهی ،تعرق گیاهی (گیاه اصلی) و ل های
هرز رشد نموده درون مزر ه و درون کانالهای خاکی (استفادههای
غیر سودمند از آب) هستند؛ بنابراین برای صرفهجویی واقعی در آب
باید هدر رفت های قابلاجتناب را حذف کرد و راندمان را باال برد.
ویی هدر رفت های غیرقابلاجتناب را نمیتوان حذف نمود .این بحث
بهخصوص در بحث کاربرد روشهای آبیاری تحتفشار بسیار مه،
است .به نوان نمونه در کاربرد سامانههای آبیاری بارانی که بسیار

کشور دنبال توسعه آن است ،هدر رفت های غیرقابلاجتناب زیادی
وجود دارد (نظیر تبخیر از سطح پوشش گیاهی و خا  ،تلفات باد
بردگی و  )...که نمیتوان جلوی آنها را گرفت.
درصورتیکه در سامانههای آبیاری سطحی هدر رفت های
قابلاجتناب زیادی داری( ،نظیر رواناب انتهایی ،نفوذ مهی و نشت از
کانالها) که میتوان جلوی همه آنها را گرفت .از طرفی توسعه
سامانههای تحتفشار (بهخصوص از نوع خرد آبیاری (میکرو))،
پایداری در رشد و تویید محصوالت کشاورزی از دیدگاه بلندمدت را
نیز از یحاظ تجمع نمک در خا دچار چایشهای جدی مینماید؛
یعنی درمجموع شرایطی را به وجود میآورد که نه پایداری تویید
محصوالت کشاورزی به وقوع میپیوندد نه پایداری در برداشت از
منابع آب! پس سؤال این است چرا مبنای توسعه بر اساس توسعه
روشهای آبیاری تحتفشار قرارگرفته است؟ چرا وقتی صحبت از
توسعه در بخش کشاورزی میشود ،فهط ذکر میشود با استفاده از
سامانههای آبیاری تحتفشار؟! این موضوع ما را به این مسئله
رهنمون میسازد که مبنا قرار گرفتن بحث افزایش راندمان آبیاری
برای صرفهجویی آب و حل بحران آب کشور گمراهکننده است و
صرفاً نباید خیلی روی آن اتکا نموده و مانور نمود.
در نگاه جدید (نئو کالسیک) به راندمان آبیاری که تلفات
قابلاجتناب را قابل بازیافت میداند ،یذا در شرایط موجود مالً
«راندمان مصرف» از نظر مهداری در مهیاس حوزه آبریز باالست و
نیازی به سرمایهگذاری زیاد برای افزایش "راندمان آبیاری" با هدف
افزایش راندمان مصرف (صرفهجویی آب) در کشور ،به آن صورتی
که در اسناد باالدستی ذکر شده الزم نیست و شاید اگر در ابتدا نگاه
به این نگاه نئوکالسیک در سامانههای آبیاری و یا سیست،های
توسعهای قرار میگرفت ،امروز نتایج دیگری حاصل میشد.

بحث و نتیجهگیری
راندمان آبیاری یکی از شاخصهای استفاده بهینه از آب
میباشد که امروزه متأسفانه مانور زیادی بر روی آن شده و بدون
توجه به مفهوم ،کاربری و حوزه کارکردی ،آن وارد بحثها و
سیاستهای کالن آب کشور شده و بهتبع آن سرمایهگذاری زیادی
بر روی آن از جنبههای اندازهگیری این شاخص در سطح کشور و
توسعه سامانههای آبیاری تحتفشار با فرض افزایش راندمان ،قرار
است انجام شود.
راندمان آبیاری شاخصی محلی و موضعی است؛ یعنی بیان می-
دارد که راندمان کاربرد آب در منطهه ریشه مزر های معین این مهدار
است و کاری ندارد که این تلفات بهصورت رواناب وارد مزر ه
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کشاورز دیگری شده و در پائیندست مورداستفاده قرارگرفته و یا
بهصورت نفوذ مهی در تغذیه سفره آب زیرزمینی مشارکت داشته
است یا خیر؟ راندمان آبیاری شاخص خوبی برای مهایسه فنی
سامانههای مختل آبیاری در مزر ه است (مثالً مهایسه سامانههای
آبیاری سطحی با تحتفشار و یا مهایسه خود سامانههای تحتفشار
با یکدیگر ،نظر مهایسه سامانههای بارانی با قطرهای و غیره) ویی
این شاخص منعکسکننده بهرهوری نیست ،چون مسائل مربوط به
تویید را در برنمیگیرد؛ یعنی ممکن است راندمان آبیاری مزر های
خوب باشد ویی ملکرد محصول پائین باشد (حایت ک،آبیاری) ،یا
به کس راندمان آبیاری پائین باشد ویی ملکرد محصول نسبتاً
خوب باشد .به بارتدیگر کشاورز آب زیادی برای تویید محصول
استفاده کرده باشد (بیشآبیاری) .درمجموع شاخص راندمان آبیاری
گویای استفاده بهینه از آب برای تویید محصول نیست؛ زیرا در تویید
و ملکرد محصول وامل کشاورزی ،اقلی ،،خا  ،آب و
مدیریتهای زرا ی دخیل هستند که در این شرایط این شاخص
دیگر کاربردی ندارد.
امروز با توجه به بحران کمبود شدید منابع آب ،مسائل مدیریت
آب را نمیتوان صرفاً در مهیاس مزر ه حل نمود و بلکه اهمیت
جامعنگری و دیدن آب در یک مهیاس بزرگتر (حوضه آبریز و
کشور) بیشتر ضروری مینماید؛ یعنی باید از آن مهیاس محلی
( )Localمزر ه حرکت کرده و به مهیاس باالتر بروی .،این مسئله در
استفاده از شاخص راندمان آبیاری که یک شاخص مزر های
( )Localمیباشد مشکالت ،ابهامات و حتی نتایج نامناسبی در
استفاده از این شاخص برای حل بحران آب کشور ایجاد نموده است.
راندمان آبیاری ( )Irrigation efficiencyدرواقع نسبت آب
ذخیرهشده در منطهه توسعه ریشه برای مصرف و رشد گیاه نسبت به
مهدار آبی که در مل برای ذخیره این مهدار معین آب در منطهه
توسعه ریشه مصرفشده است .بعداً برای تعیین راندمان در قسمت-
های مختل یک سیست ،آبیاری (از منبع تا محل مصرف) راندمان
آبیاری به چندین جزء شامل راندمانهای انتهال ،مزر ه (توزیع) و
کاربرد در مزر ه تفکیکشده که راندمان کل از حاصلضرب آنها
محاسبه میشود.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد آن است که راندمان کل
خاصیت ضربی دارد ،یعنی مهدار راندمان کل از حاصلضرب مهادیر
چند راندمان جزئیتر حاصل میشود؛ یعنی چند نسبت دره ،ضرب
میشوند و راندمان کل محاسبه میشود؛ یعنی اگر حتی راندمانهای
اجزای مختل در حد خوب و معهویی باشند ( %62انتهال و %82
مزر ه و  %92کاربرد) .ویی چون این مهادیر دره ،ضرب میشوند

دد راندمان کل کوچکی حاصل میشود)%92( .؛ بنابراین هنگامی
مهدار راندمان کل میتواند خیلی باال رود که تهریباً تمام راندمانها
در حایت خیلی باال و ایی باشند (حدود  62درصد به باال) .این مالً
در شرایط واقعی و با در نظر گرفتن واقعیتهای مدیریتی ،فنی و
فناوری ایدئالگرایی است و رسیدن به آن اگر نگویی ،ناممکن ویی
بسیار پرهزینه خواهد بود؛ و شاید یکی از لتهایی که ساییان سال
است که راندمان کل آبیاری در کشور مالً از  39تا  02درصد فراتر
نرفته است؛ بنابراین شاید ما بهجای آنکه خیلی به راندمان کل توجه
کنی ،باید به اجزای راندمان بپردازی ،و تکیه کنی،؛ یعنی ببینی،
چگونه میتوانی ،راندمانهای انتهال ،مزر ه و بهخصوص کاربرد را تا
حد مناسبی بهبود ببخشی ،و روی راندمان کل خیلی توجه و مانور
نکنی .،فائو ( )FAOه ،در گزارشهای خود به این مسئله اشارهکرده
است که افزایش چشمگیر در راندمان کل کار بسیار مشکلی است.
درحاییکه ما در اسناد و برنامههای توسعه کشور (پنج ،و همچنین
پیشنهادشده در برنامه شش )،میآیی ،و میگویی ،که باید سایی %1
(یک واحد) بهقدر مطلق مهدار راندمان کل آبیاری اضافه شود (مثالً
راندمان از  %02برسد به  0/9( )%01درصد افزایش ساالنه) که کار
بسیار مشکلی است .از یحاظ استراتژیک این موضوع ما را به این
مسئله رهنمون میسازد که همانگونه که در توسعه منابع آب تهریباً
به سه رسیدهای ،و توسعه منابع آب جدید یا مهدور نیست و اگر
ه،مهدار کمی مهدور باشد (از طریق دستیابی به آبهای فسیلی و
شیرین کردن آبهای شور) خیلی پر هزینه خواهد بود ،اصوالً
برآوردهای کارشناسی نیز نشان میدهند که افزایش راندمان کل
آبیاری بیش از حدود  92درصد مهدور نبوده و یا پر هزینه و از یحاظ
پایداری کشاورزی (افزایش شوری خا ) و کاهش جریانات سطحی
موردنیاز محیطزیست اثرات و تبعات منفی زیادی خواهد داشت و یذا
باید به فکر راهکارهای دیگری در خصوص صرفهجویی آب و حل
بحران آب باشی.،
شاخص راندمان کاربرد آب ،صرفاً برای نشان دادن ملکرد
یک آبیاری در مزر ه میباشد؛ یعنی این شاخص بیانگر آن است که
با چه راندمانی کل آب کاربردی را در منطهه توسعه ریشه نفوذ
دادهشده است .در شاخص راندمان آبیاری تلفات آب قابلبرگشت در
نظر گرفته نمیشود (نگرش کالسیک به بحث تلفات آب) .این بحث
دیگری است که موضوع ناکارآمدی سیاست صرفاً تکیه بر افزایش
راندمان آبیاری برای حل بحران آب در بخش کشاورزی را مشخص
میسازد؛ یعنی بحث تلفات ظاهری در مهابل تلفات ظاهری
(صرفهجویی واقعی در مهابل صرفهجویی ظاهری).
امروزه نگرش کالسیک به راندمان آبیاری در حل مسائل کالن
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مدیریت آب در جهان ک،رنگ شده است .لیرغ ،آنکه هنوز در
سطح مزر ه و برای نشان دادن ملکرد کشاورزان در یک آبیاری
کارا هنوز راندمان آبیاری جایگاه خود را دارد و باید نیز داشته باشد.
ویی در حل مسائل آب در حوضه آبریز و مسائل کالن آب کشور
بحث حسابداری آب ) (Water Accountingبیشتر مطرح است و
نگاه نئوکالسیک باید بر مبحث راندمان آبیاری داشت .به بارتدیگر
تلفات قابلاجتناب در فرایند آبیاری محصوالت مالً تلفات نیستند.
درحاییکه در نگرش کالسیک راندمان آبیاری به بحث مدیریت آب،
راندمان آبیاری بیشتر بیانگر تلفات کمتر میباشد ،تلفات آب یک
تلفات غیرقابلبرگشت منابع آب میباشد ،کاهش تلفات به این معنی
میباشد که آب بیشتری صرفهجویی شده که میتواند برای سایر
مصارف مورداستفاده قرار گیرد و بهطور ضمنی این مفهوم را می-
رساند که راندمان بیشتر چیز مطلوبی است!
در مهیاس حوضه آبریز آب قابلبرگشت زیادی وجود دارد که از
همین تلفات آب ناشی شده است .ایبته باید این نکته را نیز از نظر
دور نداشت که در آب برگشتی ناشی از تلفات ،کاهش کیفیت آب
(شوری ،آیودگی و غیره) را داری ،که بهخصوص در مناطهی نظیر
خوزستان مطلوب نیست .همچنین هزینههای تلفات انرژی نیز وجود
دارد؛ یعنی این قابلقبول نیست که آبی که با هزینه زیاد پمپاژ
میشود را بگذاری ،تل شود .صرف اینکه آن مجدداً در حوزه آبریز
در چرخه آب بازیافت میشود؛ یعنی اهمیت و مزیت نسبی استفاده
مجدد از تلفات آب در بازیافت تلفات ناخواسته است نه تلفات ناشی
از ضع مدیریت! بهر حال با توجه به مباحث فوق ،اگر بخواهی،
صرفاً به بحث مصرف آب و تلفات و هدر رفت فیزیکی (نه شیمیایی
آب که منظورمان تغییر کیفیت آب است) توجه کنی ،،در نگرش
وسیع و بزرگمهیاس مدیریت آب در اینجا مالً آبی تل نشده
است.
درمجموع ،دیگر آن نگاه مهندس آبیاری به بحث مدیریت آب
که صرفاً یک مزر ه را میبیند که راندمان آن خوب است و از روی
آن قضاوت مینماید که آب در کشور دارد خوب مصرف میشود
ک،رنگ شده است .این نگرش قدیمی در سالهای اخیر به حدی
خطرنا شده بود که اد ا میشد با افزایش راندمان آبیاری در مزارع
کشور بهاندازه حج ،ذخیره شد  0ایی  3سد بزرگ در کشور آب
صرفهجویی خواهد شد .ایبته این موضوع شرط اوییه و شرط الزم
هست ویی شرط کافی نیست؛ یعنی اگر حتی جلوی تلفات آب را
بگیری ،تضمینی وجود ندارد که قدر مطلق آب (بهخصوص در
آبخوانها) صرفهجویی شود ،چون ممکن است آب صرفهجویی شده
صرف افزایش سطح زیر کشت شود!

امروزه در خصوص نگرش جدید به بحث مدیریت آب،
اصطالحات و مفاهی ،جدیدی به رصه واردشدهاند؛ یعنی پس از
تعری  ICIDاز راندمان آبیاری ،تغییرات زیادی در این مفهوم در
سالهای بعد به مل آمد و اصطالحات و مفاهی ،جدید وارد این
حوزه شدند و بیانگر آن هستند که از این میزان آب مصرفشده یک
نسبت یا درصدی از آن برای مهاصدی که میخواستی( ،تبخیر و
تعرق گیاه یا نیاز زیستمحیطی) واقعاً مصرفشده و تبخیر شده
است .این مصرف مفید است ) .(Beneficial useدرصد دیگر از آب
مصرفشده غیر مثمر )(Non- beneficial؛ مانند مصرف آب توسط
پوششهای گیاهی و ل های هرز در کانالهای انتهال آب ،یا آبی
که در دوران آیش زمین به سطح خا رسیده و تبخیر شده و به
اتمسفر بازمیگردد .تمامی اینها از نوع مصرف ) (Consumedیعنی
از نوع تبخیر و بازگشت به اتمسفر هستند (چه مفید و چه غیرمفید).
حایت دوم درصدی است که مصرف نشده است؛ یعنی مهداری از آب
تل شده است ویی آن به شکل تبخیر و تعرق و بازگشت به اتمسفر
مورد مصرف قرار نگرفته است () .Non-consumedاز این مهدار آب
مصرف نشده باز درصدی قابلبرگشت و بازیافت است
)( ،(Recoverableمانند جریانهای آب زهکشی که مجدداً وارد
رودخانه میشوند و مجدداً در پائین است استفاده میشوند و یا وارد
آبخوانها میشوند و به تغذیه سفرههای آب زیرزمینی کمک میکند)
و یکسری که قابلبرگشت و بازیافت نمیباشند(Non- .
)( recoverableمانند آبی که وارد سفرههای آب زیرزمینی شور
میشود و یا مانند جریانهای زهکشی که مستهیماً به دریاها
میریزند).
بنابراین همانگونه که در منابع لمی جدید نیز به آن تأکید
شده است برای حل بحران آب و مشاهده و قضاوت از اقداماتی که
به صرفهجویی واقعی آب منتهی شده است ،باید یک نظام حسابداری
آب (مبتنی بر بیالن آب) در کشور ایجادشده که ورودی و خروجی-
های آن بهدقت معلوم و تعیین شوند .نگرش حسابداری آب به
موضوع مصرف و صرفهجویی آب این مزیت را دارد که در آن
پارامترها مشخص بوده و مفاهی ،متغیری (نظیر راندمان آبیاری،
بهرهوری آب) نداشته و از طرفی محدودیتهای مهیاس زمانی و
مکانی حاک( ،مزر ه – حوضه آبریز) بر سایر شاخصهای مدیریت
آب (راندمان آبیاری و بهرهوری آب) را ندارد.
افزایش راندمان آبیاری ایزاماً به صرفهجویی واقعی (کاهش آب
مصرفی) ممکن است نینجامد .به بارتدیگر توجه صرف به راندمان
آبیاری بدون در نظر داشتن محدوده کار و مهیاس (Context-
 )Scaleبیمعنی بوده و میتواند به تصمی،های اشتباهی از نظر
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اقتصادی و هیدرویوژیکی و حتی محیطزیستی منجر شود .ایبته این
بدان معنا نمیباشد که راندمان پایین مطلوب است ،بلکه با توجه به
شرایط خشک و نیمهخشک کشور افزایش راندمان آبیاری و بهبود
توزیع یکنواختی آب در مزارع سبب کاهش مصارف آب توسط
کشاورزان در مهیاس مزر ه و همچنین کاهش نیاز به زهکشی در
خا های سنگین ،کاهش انرژی مصرفی برای پمپاژ آب ،کوچک
شدن هیدرومدول آبیاری و ظرفیت کانالها ،جلوگیری از افت کیفیت
منابع آب و غیره کمک مینماید .از طرفی سه افزایش راندمان
 122درصد نیست و با توجه به بحثهای اشارهشده قبلی ،افزایش
راندمان کل از سهفی بیشتر (که در اینجا بر اساس نظر کارشناسی
 92درصد اظهار میشود) از یحاظ پایداری کشاورزی ،پایداری تویید،
حفظ جریانات طبیعی ،نیاز محیطزیست به آب و غیره به صالح نبوده
و اقتصادی نیز نمیباشد .درمجموع نگرش جامع به بحث
صرفهجویی واقعی آب و تلفات واقعی در مهابل تلفات ظاهری کمک
مینماید تا برنامهریزیها و سرمایهگذاریها در صرفهجویی آب در
بیالن مثبت یک حوضه آبریز اثرگذارتر باشند.
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Abstract
Irrigation Efficiency (IE) is one of the indexes defining the efficient use of water in agriculture. Unfortunately still
nowadays it is widely used for water management policies in agriculture without enough attention to its concept, usage,
and the conditions which it should be used. Hence great emphasis and investments is on its measurement in the country.
Consequently great investment on development of pressurized irrigation system assuming that it will save water through
increase in irrigation efficiency by widely use of such systems! IE is a local term. It indicates water application situation
in crop root zoon of a specific field. Therefore, it does not deal with the losses which may be useable in another farm in
downstream or losses which may percolate to the groundwater. IE is a good index for comparison of the different
irrigation systems used in the fields? But it dose not implies the water productivity (WP), because it does not consider
crop productions variables. In crop production, other variables, e.g. Agronomic, climate, soil, and other agronomic
management practices are involved, which this index did not consider. Considering the severe water crisis nowadays,
the water management issues could not be solved only through field scale assesments. But the importance of a more
comprehensive vision and attention to water in a broader scale (i.e., in Basin and National levels) is more prominent and
essential. In other words it is necessary to shift from local scale of field scale to higher level. Lack of enough attention
to this point has caused different problems, ambitions, and even diverse results in solving water problems in the Iran
country. It should be stated that the traditional classic view of IE is not eligible in solving large scale water management
issues nowadays, despite it still has merits for determining of the farmers functioning for an efficient irrigation event.
Water accounting now is a prominent view on solving water management issues of the basin and national levels.
Therefore we should have a neoclassic view on IE. There are considerable return flows in the basin level which comes
from these losses at the field level. In recent years and in regard to new vision on water management, new terms and
concepts have come to the existence, e.g., beneficial and non-beneficial, recoverable flows and non-recoverable flows.
Overall, when it is intended to invest on IE improvement and water saving, even with this classical view, it is necessary
to invest on the factors causing decrease of real water losses than apparent losses. This will be an intelligent and
efficient investment.
Key words: Irrigation, Efficiency, Water management, Water saving, Real losses.
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