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 چکیده
های و سیاست هابحثوارد  ،آن و حوزه کارکرد و بدون توجه به مفهوم، کاربریمچنان هباشد که می آب از بهینه استفاده هاییکی از شاخص آبیاری راندمان

 فشاار تحت آبیاری یهاسامانهاین شاخص در سطح کشور و توسعه  گیریاندازه هایجنبهزیادی بر روی آن از  گذاریسرمایهآن  واسطهکالن آب کشور شده و به 
ای راندمان کااربرد آب در منطهاه ریشاه مزر اه     کنندهبیانراندمان شاخصی محلی و موضعی است.  آبیاریبا فرض افزایش راندمان، در حال انجام است. راندمان 

نفوذ  مهی در تغذیه  صورتبهو یا  قرارگرفته مورداستفاده دستپائینرواناب وارد مزر ه کشاورز دیگری شده و در  صورتبهتواند تلفات آب که میمعین بوده و به 
اسات ویای ایان    در مزر اه   آبیااری مختلا    یهاسامانهشاخص خوبی برای مهایسه فنی  آبیاریتوجهی ندارد. راندمان  باشد، مشارکت داشته زیرزمینیسفره آب 

ساایر  و  ، اقلای،، خاا   زرا ای  وامال   ،زیرا در توییاد و  ملکارد محصاول   ؛ گیردبرنمینیست، چون مسائل مربوط به تویید را در  وریبهرهکننده شاخص منعکس
-منابع آب، مسائل مدیریت آب را نمیهای زرا ی دخیل هستند که در این شرایط این شاخص دیگر کاربردی ندارد. امروز با توجه به بحران کمبود شدید مدیریت

یعنی بایاد از  ؛ نمایدمی)حوضه آبریز و کشور( بیشتر ضروری  تربزرگنگری و دیدن آب در یک مهیاس در مهیاس مزر ه حل نمود و بلکه اهمیت جامع صرفاًتوان 
و حتی  ، مشکالت، ابهاماتآبیاریته در استفاده از شاخص راندمان  دم توجه به این نکو به مهیاس باالتر بروی،.  حرکت کردهمزر ه  (Localآن مهیاس محلی )

 .باشدینمقادر به حل مسائل کالن مدیریت آب در جهان  آبیارینتایج نامناسبی برای حل بحران آب کشور ایجاد نموده است. امروزه نگرش کالسیک به راندمان 
ویی در حل مسائل آب در حوضه آبریز و  ،هنوز جایگاه خود را دارد ،آبیاریاز نظر  لیرغ، آنکه هنوز در سطح مزر ه و برای نشان دادن  ملکرد کشاورزان راندمان 

داشت. در مهیاس  آبیارینگاه نئوکالسیک باید بر مبحث راندمان یذا و  بیشتر مطرح است (Water Accounting)مسائل کالن آب کشور بحث حسابداری آب 
ناشی شده است. امروزه در خصوص نگرش جدید به بحاث مادیریت آب،   در مهیاس مزر ه زیادی وجود دارد که از همین تلفات آب  برگشتقابلحوضه آبریز آب 

 ازجمله :شدند حوزه این وارد جدیدیمفاهی،  و اصطالحات ،آبیاری راندمان از ICID ی تعر از یعنی پس؛ اندواردشدهاصطالحات و مفاهی، جدیدی به این  رصه 
 Non) برگشات غیرقابال ( و Recoverable) برگشات قابال های و جریان ( آبNon Beneficial use) مؤثر( و مصرف غیر Beneficial use) مؤثرمصرف 

Recoverable .)می آب مزر ه پیشنهاد جوییصرفهو برای  همین نگرش کالسیک حتی با آبیاری راندمان افزایش برای هاییگذاریسرمایه کهوقتی درمجموع-

 خواهد بود. مؤثرهوشمند و  گذاریسرمایه. این «تلفات ظاهری» باشد تا «تلفات واقعی آب»برای کاهش  گذاریسرمایه که است ضروری گردد،

 ، تلفات واقعیجوئیصرفه، شاخص، مدیریت آب، آبیاریراندمان،  کلیدی: هایواژه

 
 1مقدمه
 شده کشور آب مدیریت پیچیدگی سبب شاید که مسائلی از یکی
 منابع و بارش میزان متفاوت شدت به توزیع و اقلیمی زیاد تنوع است
 هنوز که است آن دوم مسئله. باشدمی کشور مختل  مناطق در آب

 کشور آب منابع یحاظ از ایران کشور که ندارند باور هاخیلی متأسفانه
 کمبود مشکل که اخیر هایسال در .باشدمی یخشکنیمهو  خشک
های پرداختن به ریشه جایبه ،ه استشد حاد کشور در آب منابع

                                                           
 ؛یکشاورز یو مهندس یفن هاتی( مؤسسه تحهاری)دانش ی لم اتی ضو ه1 
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 02/23/69تاریخ دریافت:  
 31/20/69تاریخ پذیرش:  

 زیادی زدگیشتاب و نموده بحران مدیریت را آن حالتابهمسئله 
 از خیلی که مختل  هایراهکار مدام و داشته آب بحران حل برای
 شده ارائهباشند، نمی واقعی معنای به جامع مطایعات بر متکی هاآن

 و نشدهشناخته واقعی معنای به یعنی مسئله؛ (1360است )مدنی، 
 است. نشده شناختهدر کشور هنوز  آب منابع بحران ایجاد مبنای

 اظهارنظرهاییدر کشور در محافل و منابع  لمی مختل  
 مشکلدر مزر ه  آبیاری راندمان افزایش بامبنی بر اینکه  شودمی
 جوییصرفهجهت تعیین بزرگی  و شودمی حلدر کشور  آبی ک،

)نظیر سد  بزرگ سد تا 0 اندازه  نوانبهکه  شودمیاد ا  مثالًحاصله 
ایبته الزم به ذکر است . شودمی جوییصرفه و ذخیره آب( امیرکبیر

 و پیشرفته وامعج در حتی و نبوده ما کشور خاص هااد اکه این قبیل 
دکتر  گرددمی مطرح هابحث ایناز  بعضاً نیز  لمی معتبر مجالت
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مدیریت آب  ایمللیبین موسسه از آب اقتصاد محهق 1پری تکریس
(IWMI)0، مهایه چند در (Perry, 2007; Perry, 2011; Perry et 

al., 2009)، باید بین به  هیده وی  .است نموده نهد را اد اها این
 Water( و مصرف واقعی آب )Water Diversionآب ) انحراف

Consumption .حدود که شهری آب مورد در مثالً( تفاوت قائل شد 
 در تصفیه از پس و آوریجمع مجدداً ،شدهتوزیع آب درصد 69

 در پرواییبی اد ای ،گیردمی قرار مورداستفاده مختل  هایبخش
 طریق از مصرف راندمان افزایش با که شودمی ذکر  لمی منابع
 ها،توایت در کوچک هایتانک فالش کاربرد و جریان ک، هایدوش
 توجه باید. آمد خواهد  مل به آب مصرف در  ظیمی جوییصرفه
 در گرفتن دوش یک (Consumptive use) آب مصرف که داشت
. است صفر تهریباً بهداشتی هایسرویس در مصرفی آب یا و حمام
 گره) آن برگشتی جریان و آب انحراف هیدرویوژیک محل درواقع
 آب واقعی مصرف بر حمام دوش در کاررفتهبه آوریفن تأثیر( معین
 که داشت دور نظر از نباید را نکته این ایبته. نمایدمی مشخص را
 آب حج، ،هادستشویی در کوچک هایتانک فالش کاربرد مثالً

 ،یابدمی کاهش آب تصفیه هزینه ،دهدمی کاهش را شدهداده انحراف
 آب تأمین برای سدها ظرفیت و باالدست در ذخیره مورد آب حج،
  مالً ویی ،دهدمی کاهش را ساییخشک شرایط در کافی
 اد اها این و است نیفتاده اتفاق آن فیزیکی معنای به آب جوییصرفه
 که نیست معنا آن به این ایبته. هستند کنندهگمراه موارد بسیاری در

 به صرف توجه که است آن نکته بلکه است، مطلوب پایین راندمان
 بوده معنییب (Context) کار محدوده داشتن نظر در بدون راندمان

 و هیدرویوژیکی و اقتصادی نظر از اشتباهی هایتصمی، به تواندمی و
 .(Perry, 2007)شود منجر یزیستمحیط

 برای متناقضی هایداده ارائه و ابهامات سبب این نظیر مسائلی
 هننمو  نوانبه. است شده کشورها تجدیدشونده آب منابع ارقام
 میلیارد 8/89 را مصر کشور پذیر تجدید آب منابع Pacific موسسه
 نیل رود از مصر آب سه، کهدرحایی. نمایدمی گزارش مترمکعب

 98 را میزان این Earth trends منبع. است مترمکعب میلیارد 9/99
 هایگزارش به منابع این هردو. نمایدمی گزارش مترمکعب میلیارد

AQUASTAT  و FAO دهندمی رفرنس (Perry, 2007) .
 ارقام در تفاوت درصد 92 حدود شودمیکه مشاهده  گونههمان
 منظمی آب مدیریت سیست، دارای که مصر کشور برای شدهارائه
 !دارد وجود است،

ما را به نتایج  هاییوتحلیلتجزیه چنینایننیز  آبیاریدر بحث 

                                                           
1 Prof. Chris Perry 
0 International Water Management Institute  

، منظور و برداشت آبیاری. در بحث سازدمیرهنمون  انتظاریغیرقابل
( آن است که آب به معنای واقعی مصرف Useاصلی از مصرف )

(Consume )تبخیر و تعرق و  فرایندهایاز طریق  بیعنی آ؛ شودمی
محو و حذف  طالحاصبهو  شدهمصرفچرخه هیدرویوژیک  در جریان

(Remove )باشدمی. یذا اغلب افزایش در راندمان بدان معنا گرددمی 
 آبیاریزیرا سرویس دقیق ؛ شودمیکه مصرف آب توسط گیاه بیشتر 

و با یکنواختی باال ناشی از راندمان باال، بر نیاز آبی گیاه منطبق شده 
ق( بیشتر  مده از تعریق تعرّ طوربهیاه )گو از این طریق مصرف آب 

 ازآنجاو  شدهآب. این امر موجب افزایش اهمیت و ارزش گرددمی
 رودمیانتظار  دیگر بارتبه. گرددمیموجب افزایش تهاضا برای آب 
این به  مصرف و افزایش تهاضا شود.افزایش راندمان موجب افزایش 

آن معنا نیست که راندمان پائین چیز مطلوبی است، بلکه باید گفت 
(، Contextبدون ارتباط با محدوده  مل ) «راندمان»استفاده از واژه 

و آن  ی،یرا استفاده نما معنیبیحتی بدتر از آن است که یک واژه 
های  مل اقتصادی، اشتباه در حوزه هایموجب تصمی، تواندمی

 (.Perry, 2007کی و اکویوژیکی شود )هیدرویوژی
برداشت و استفاده مناسب از یک واژه  لمی )نظیر راندمان 

، مهندسین آب و فاضالب، آبیاریمهندسین  کهنحویبه(، آبیاری
و حتی مجالت  لمی همگی بتوانند  هیدرویوژیست ها، برنامه ریزان

دارای  امری مه، ومشتر  به آن بپردازند،  و مفهومبا یک برداشت 
 اویویت است.

ها در خصوص  دم تکیه و توجه زیاد به مبحث اویین هشدار
 جوییصرفه هایسازیتصمی،و  هاگیریتصمی،در  آبیاریراندمان 

در این سال کارگروه . 1696به سال  گرددبازمیآب در کشاورزی 
مدیریت مصرف و گزارشی را در خصوص  3ویژه آژانس داخلی آمریکا

 Interagency)گزارش خروجی این کارگروه  .نمایدمیآب منتشر 

TF, 1979 .) ،نظرات کارشناسی اخذ بر پایه مرور منابع  لمی
ای حاصل از مرور کاملی بر ارقام مزر هو  باتجربهمتخصصین 
 و سایر اطال ات مرتبط در  آبیاریراندمان  گیریاندازهمطایعات 
و سایر  پائین بودن راندمان دالیلهای قوانین آب، نهادها، زمینه

این کارگروه در  آبیاریقرار دارد. در خصوص راندمان اطال ات 
خواهد به مبحث هر گزارشی که می»: داردمیگزارش خود اظهار 

را با دقت  راندمان بپردازد، باید در ابتدا واژه آبیاریهای راندمان

اقضی در متن بعضاًزیادی توصی  و تعری  نماید. تعاری  بسیار و 
فرض  گونهایناست. در اغلب موارد  منتشرشدهخصوص واژه راندمان 

زیادی  آبیاریپائین است، آب  آبیاریشده است که چون راندمان 

                                                           
3 US Interagency Task Force 
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 .«نیست گونهاین ایزاماً کهدرحاییاست.  شدهتل 
 ایمللیبین گروهه، در بحث تعری  درست از مفهوم راندمان  
و ه، توسط سایر مجامع  لمی در جهان  1(ICIDو زهکشی ) آبیاری
 نگاشتتک آبیارینمونه در فصل نیاز   نوانبه است. آغازشده قبالً

 92شماره  نامهآئینو  0(ASAEانجمن مهندسین کشاورزی آمریکا )
)تحت  نوان تبخیر و  3(ASCEانجمن مهندسین  مران آمریکا )

با واژه  «راندمان»واژه  بعدمن( قرار شده است که آبیاریتعرق و نیاز 
و استفاده  یسردرگممنشاء دیگری جایگزین شود تا از این طریق 
 (.Perry, 2007نادرست از این واژه کمتر فراه، شود )

و مسائل و  آبیاریمفهوم راندمان  هاییچیدگیپبا توجه به 
در بحث مدیریت کالن  خصوصبهو  معضالت کاربرد آن در  مل

الزم برای  هایگذاریسرمایهیمات و اتخاذ تصم هایجنبهآب، از 
آب در کشور، در این نوشتار تالش  جوییصرفهبا هدف  ارتهاء آن و

ها و بیشتر تشریح شده و کاربرد آبیاریگردید مفهوم راندمان 
ها و قابلیت درمجموعهای آن در مدیریت آب کشور و کارکرد

مدیریت های کاربرد این شاخص از یحاظ اتکا به آن در محدودیت
 کالن آب کشور تبیین شود.

 و سیر تحول آن 4آبیاریتعریف و مفهوم راندمان 
تعریفی است  آبیاری از شاخص راندمان بنیادین و اوییه تعری 

 گردید ارائه 1692در سال  Israelsenنام که توسط محههی به 

(Heydari, 2014) بارت  آبیاری. بر اساس این تعری  راندمان 
 و مزر ه یک گیاهان توسط شدهمصرف آبیاری آب نسبت»است از 

 آب به( آبیاری کانال چند/ یک تحت زرا ی واحد) آبیاری شبکه یا
 یا مزر ه آن به آب منابع سایر و رودخانه یک از شدهداده انحراف
بنابراین این ؛ «معین آبیاری هایکانال/کانال تحت زرا ی واحد

صورت و مخرج کسر هر دو از جنس آب و ه،  که یآنجائاز شاخص 
ا شاری  صورتبهبه درصد یا  معموالًواحد هستند، بدون بعد بوده و 

بنابراین از نظر ؛ (99/2درصد یا  99 مثالً) گرددمیتعری  و ارائه 
همانند تعری  راندمان در سایر  لوم و  آبیاریراندمان در  مفهومی
 یعنی: باشدمیاده نسبت ستانده به نه درواقع، هابخش

 (شدهذخیره)آب دریافت یا  ستانده = آبیاریراندمان 
 نهاده )آب تحویلی یا کاربردی(

تغییرات و  Israelsenتوسط  آبیاریاز زمان تعری  اوییه راندمان 
نمونه   نوانبهاست.  آمده ملبهاصالحات زیادی در این شاخص 

Hansen  نمود که با توجه به تعری  و مفهوم  اظهار 1692در سال

                                                           
1 International Comission on Irrigation and Drainage 
0 American Society of Agricultural Engineers 
3 American Society of Civil Engineers 
0 Irrigation Efficiency 

 مصرف از آبیاریبرای  کاربردی آب مهدار اگر آبیاریراندمان 
 ترکوچکمخرج کسر مساوی یا )باشد  کمتر گیاه توسط آب پتانسیل

 به است ممکن آبیاری در این صورت راندمان از صورت کسر شود(،
 آبیاری لیرغ، راندمان  شرایط در این کهدرحایی. برسد نیز % 122
ناموفق بوده و آب کاربردی  آبیاریبیانگر یک   مالًحداکثر،  ظاهربه

 کاهش آبیک،  لت به محصول و گیاه را ننموده آبیارینیاز  کفایت
 آبیاری خوب  ملکرد یک بیانگر ایزاماً باال راندمان بنابراین؛ یابدمی
 آبیاری راندمان که نمود برای رفع این نهیصه وی پیشنهاد یذا. نیست
 9«آب مصرف راندمان» کلی مفهوم یک و شدهتجزیه جزء چندین به

 .(Heydari, 2014)را ارائه داد
 حفظ برای گیاه، موردنیاز آب تعیین و آبیاری ریزیبرنامه هنگام
 از یحاظ حفظ بیالن نمک، بایستی آن پایداری و خا  شرایط
 خا  نمک آبشویی و امالح شستشوی برای آبیاری آب از درصدی

 حج، مزارع، در آب کاربرد راندمان محاسبه در. شود گرفته نظر در
 کشاورزان سوی از خا  در آب نگهداشت ظرفیت از بیشتر که آبی
 حایی در این. شودمی حساب تلفات جزو معموالً است، شدها مال
 بیالن حفظ و خا  آبشویی صرف تلفات این از مهداری که است
 خصوصبه خا ، 9(LF) آبشویی کسر اگر یعنی؛ شودمی خا  نمک
 آب تلفات از بخشی  مالً شود منظور شور، وخا آب با مناطق در
 و باشدمین تلفات جزو کامالً، افتدیم اتفاق  مهی نفوذ صورتبه که

 تلفات کل از آبشویی آب کسر که روشی به شدهمحاسبه راندمان
 9یذا جنسن .نمود خواهد حاصل را باالتری آبیاری راندمان شود کسر

 شوری بحث شدن بر اساس این مفهوم، یعنی وارد 1699در سال 
 آبشویی در کسر آمدن حساببه و آبیاریدر راندمان  وخا آب

 امالح آبشویی  برای مورداستفاده آب گرفتن نظر در و تعری  راندمان
را به شکل زیر  آبیاری، راندمان 8سودمند یا مفید آب مصرف  نوانبه

 اصالح نمود:
 امالح آبشویی برای الزم آب مهدار بعالوه( ET) آبیاری خایص  مق=  آبیاریراندمان 

 محصول آبیاری برای مزر ه به شده پمپاژ یا 6شدهداده انحراف آب      

Bos  وNugteren (1690  یک سری تحهیهات و 1680و )
(، ICIDو زهکشی ) آبیاری ایمللیبین گروهمشتر   هایفعاییت
احیاء و  ایمللیبین موسسه و هلند 12کشاورزی واگنینگندانشگاه 

را آبیاریدر زمینه راندمان واگنینگن هلند  11(ILRI) اصالح اراضی

                                                           
9 Consumptive Use Efficiency 
9 Leaching Fraction 
9 Jensen 
8 Beneficial Use 
6 Divert 
12 Wageningen 
11 International Institute for Land Reclamation and Improvement 
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را به  آبیاریراندمان کل  1680در سال  Bosسرانجام  .منتشر نمودند
 و تعری  امروزی شکل به را آنتهسی، نموده و  یاجزای مختلف

 مزر ه( Levelسطوح ) در آبیاری راندمان گیریاندازه آن توسط
(Field)، زرا ی واحد (Farm)، هایکانال ( فر یTertiary ،)

 فراه،( District- Scheme) آبیاری شبکهکل  واصلی  هایکانال
 :(1)رابطه  دیگرد

EallWfd
Wrz

Wfg

Wfd

Wvo

Wfg
                       )1( 

 ، آبیاری: راندمان کل Eall که در آن:
: مهدار آب دریافت شده در Wfg ،: راندمان انتهال آب       

از محل  شدهمنحرف: مهدار آب Wvo و محل دریچه توزیع آب
 مخزن یا منبع آب

 تحویلی آب Wfg:،زرا ی( قطعات راندمان) مزر ه راندمان:     
 مزر ه ابتدای در تحویلی آب: Wfd و مزر ه دریچه در

 ریشه توسعه منطهه در شدهذخیره آب :Wrz،کاربرد : راندمان    
 مزر ه ابتدای در تحویلی آب :Wfd و

 انتقال راندمان
 هااز زنجیره راندمان راندمان اویین (Econv)انتهال  راندمان

 مجاری از ازحدبیش نشت بیانگر راندمان این پائین مهادیر. باشدمی
 تبخیر تلفات. است آب انتهال هایکانال در زیاد تبخیر یا و آب انتهال
 و هاکانال در حتی را راندمان این در تلفات از کمی سه، معموالً
 از آب انتهال و طوالنی مسیر آنکه مگر داده، تشکیل روباز مخازن
 زمان در و بیانجامد طول به زیادی زمانی مزر ه سر تا مخزن محل
 تواندمی آبیاری هایکانال از تبخیر. باشد باال هوا دمای آب انتهال

 هرز های ل  و پوششی گیاهان قتعرّ از ناشی آن و بوده غیرمستهی،
 Econv راندمان بهبود. باشد نشده پوشش انهار هایکانال در

 رو به روباز هایکانال تبدیل نظیر) باشد برهزینه خیلی تواندمی
 باشد متعارف هایاندازه و ازحدبیشاز نظر حج،  ملیات  یا و( بسته
 اکثر در(. کانال طول در هاتر  و درز و هاشکاف پر کردن نظیر)

 از تعجب است که بسیاریجهان، جای  در آبیاری هایشبکه
 آب تلفات کاهش ، برآبیاری هایشبکه 1و نوسازی مدرن هایبرنامه
 .نمایندمی تمرکز مرحله این در

 مزرعه راندمان
 بوده مستعد بیشتر بهبود و اصالح برای ،farm(E(مزر ه  راندمان

 پائین مهادیر برای معمول و  مده دییل. نمود کار آن روی توانمی و

farmE نشده پوشش مخازن از و انتهال هاینهر از آب نشت تواندیم 

                                                           
1 Modernization & Rehabilitation 

 با صفحات پوشش ایجاد. باشد مزر ه در نامناسب شده پوشش یا و
و  پخشیدگی روش با مهایسه در ایهزینهک، روش نسبتاً پالستیکی
 این. نشت است تلفات کاهش منظوربه استخرها در رس کوبیدن
. بخشد بهبود خوب به از ک، را مزر ه راندمان تواندمی اقدامات
 دارد، نیاز زیادی گذاریسرمایه به که مسئله این مدتطوالنی حلراه

 نهر بجای یویه از استفاده و سیمان یا بتن با نهرها و مخازن پوشش
 اوییه گذاریسرمایه به که راندمان این بهبود دیگر راه. باشدمی

 این از تا باشدمی مزر ه آب مخازن کردن تر میق دارد، نیاز زیادی
 .شود حداقل مخزن سطح از آب سطحی تبخیر طریق

 بین ضمنی طوربه ذخیره و انتهال هایراندمان روابط اگرچه
 این بین که است مه، این نیستند، قائل تفاوتی تبخیر و نشت تلفات
 توانندمی نشتی هایآب کهوقتی خصوصبه تلفات، نوع دو
 شد. قائل گیرند، تفاوت قرار مجدد مصرف مورد و شدهآوریجمع

 کاربرد راندمان
 راندمان بعدی راندمان مزر ه، ابتدای به آب رسیدن از پس
 یکنواختی به وابسته تهریباً راندمان کاربرد است. (Eappl) کاربرد
 در سیست،. باشدمی آب پخش برای انتخابی سیست، آب توزیع
 و در خا  آب نفوذ با شدت آب پخش شدت اگر سطحی آبیاری
 تا ابتدا از غیریکنواختی طوربه آب باشد، نداشته انطباق زمین شیب
 حایت. آیدمی پائین راندمان کاربرد و گرددمی توزیع مزر ه انتهای
 خا  دریک شیاری آبیاری وسیلهبه تواندمی مسئله این وخی، خیلی
 آبیاری کهوقتی. شود ایجاد ک، با شیب( باال بانفوذ) شنی سبک
 در تواندمی کاربرد راندمان کاربرد راندمان شود، اجرا خوب سطحی
 آبیاری. برسد درصد نیز 82 حد مهدار آن تا و قرار گیرد خوبی دامنه
 آریزونای در که زیاد ورودی دبی با شده تسطیح کرتی نوع از سطحی
 . نمود حاصل نیز درصد را 82 از باالتر کاربرد گردید، اجرا آمریکا
 باشند، اجراشده خوب که فشارتحت آبیاری یهاسامانه در
 و راندمان یافتدست نیز باالتری توزیع هاییکنواختی به توانمی

 .باشد نیز باالتر یا و (6/2) %62 تواندمی هاسامانه در کاربرد
راندمان انتهال که واضح است بیانگر مهدار آبی است که در 

د. راندمان مزر ه که به میزان شوتل  می ظاهربهآب  هایکانال
یعنی آبی که تا سر ؛ توزیع مناسب آب در قطعات زرا ی بستگی

راندمان کاربرد آب است که  ترمه،از همه  ؛ ورسدمزر ه کشاورز می
در  شدهذخیرهبه مدیریت کشاورزان بستگی دارد و بیانگر میزان آب 

 به مزر ه است. شدهآب دادهمنطهه ریشه به کل 
 پیشنهادشدهبنابراین راهکارهایی نیز که برای بهبود راندمان 

از راندمان کل متفاوت و  شدهتفکیکاست، به تناسب این سه جزء 
، هاکانالبرای بهبود راندمان انتهال، پوشش  مثالًمشخص است. 

Wvo

Wfg

Wfd

Wrz

Wfg

Wfd
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و درزها  هاتر و از بین بردن  هرز های ل ، دفع هاکانالالیروبی 
شود. یا برای بهبود راندمان غیره پیشنهاد میبتنی و  هایکانالدر 

پوشش استخرهای ذخیره آب  0و  3درجه  هایکانالمزر ه، پوشش 
سرانجام برای بهبود راندمان کاربرد آب  ؛ وشودو غیره پیشنهاد می
تر است، مسائل فنی خود را نیاز دارد. تر و مشکلکه از همه سخت

اراضی، استفاده از  سازیرچهیکپاشامل تسطیح و  هاآنای از نمونه
 اشاره خواهد شد. هاآنهای مناسب آب و غیره که در ادامه به دبی

-ا شاری بیان می صورتبهبه واحد درصد و یا  آبیاریراندمان 

 آبیاریراندمان کاربرد آب  یبرا قبولقابلمحتمل  ریمهاد گردد.
و در  یمحصوالت چند ساالنه باغ ایساالنه و  یمحصوالت زرا 

و  32/2-92/2 از: اند بارت بیو خوب به ترت  ی ملکرد ضع طیشرا

کاربرد راندمان  (.1درصد( )جدول  92-69و  92-32) 69/2-92/2
پخش آب  یبرا یانتخاب ست،یآب س عیتوز یکنواختیوابسته به  تهریباً
 با شدتاگر شدت پخش آب  یسطح آبیاری در سیست،. باشدمی

 طوربهانطباق نداشته باشد، آب  نیزم بیو ش در خا نفوذ آب 
 و راندمان گرددمی عیمزر ه توز یاز ابتدا تا انتها غیریکنواختی

 خوب اجرا شود، راندمان یسطح آبیاری کهوقتی. دیآیم نیپائ کاربرد

پتانسیل  صورتبه تواندمیو  ردیقرار گ یتواند در دامنه خوبیم کاربرد
 .برسد زین درصد( 82) 8/2تا حد  وخا آببا مالحظات شوری منابع 

(، هی)پا 1396 هایسالدر  بیبه ترت در کشور شاخصاین  ریمهاد
 ،30 برابر )هدف( 1020سال برای و  )شاهد( 1386، سال 1389سال 
 است. پیشنهادشده درصد 92و  02، 39

 

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

 واحد کسر راندمان نماد مرحله راندمان
 راندمان

 شرایط و  ملکرد خوب شرایط و  ملکرد ضعی 

 82/2-69/2 92/2-92/2 بدون بعد convE vo/WfgW انتهال

 99/2-69/2 02/2-92/2 بدون بعد farmE fg/WfdW مزر ه

 92/2-69/2 32/2-92/2 بدون بعد applE fd/WrzW کاربرد

 00/2-89/2 12/2-01/2 بدون بعد ( allEکل )

 
 تبدیل ،هاکانال ، نظیر پوششآبیاریافزایش راندمان  هایروش
 ذخیره هایاستخر و مخازن پوشش ،(یویه) روبسته به روباز هایکانال
 کاهش هایروش از استفاده اراضی، سازییکپارچه و تسطیح آب،
 و دبی افزایش سطحی، آبیاری هایروش در( Cutback) جریان
 هرز های ل  حذف آب مناسب، توزیع برنامه آب، پیشروی سر ت
 و آبیاری طراحی پارامترهای بهینه تعیین و آب انتهال مجاری در

باشند و همگی از جنس اقدامات و  ملیات غیره که ظاهراً مسئله می
حجی، و پر هزینه نیز هستند، راهکارهای دیگری نیز دارد. موسسه 

ها را دارد تعدادی از این راهکار  مالًجهاد نصر در منطهه خوزستان 
 هایکانالرای یعنی برای بهبود راندمان مزر ه، ب؛ دهدانجام می
کند، یا برای بهبود راندمان کاربرد، از نی، یویه استفاده می 3درجه 

و یا برای افزایش  دهدانجام می سازییکپارچه ملیات تسطیح و 
های اقدام به نصب زهکش آبیاری هایآبمحصول و خروج زه 
بهبود مدیریت  هایفعاییتتمام  تهریباً. نمایدمیفر ی و جمع کننده 

انجام این سه راهکار افزایش راندمان مزر ه و  در مزر ه در قایبآب 
است کاهش شوری و افزایش تویید با انجام  ملیات زهکشی  ،کاربرد
  (.1شکل )

 
-)نمونه بهبود مدیریت آب و زهکشی مزارع هایفعالیت -1شکل 

شامل: ایجاد  خوزستان و ایالم هایدشتطرح احیاء هایی از 

 سازییکپارچه، تسطیح و زیرزمینیمزرعه، زهکشی  هایکانال

 (اراضی
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-یعنی آب با فناوری؛ وجود داردویی در این قسمت هنوز مشکل 

و با راندمان کاربرد پائین شود ده میآورهای پیشرفته تا سر مزر ه 
به مدیریت  هاآنکه ناشی از  دم آموزش کشاورزان و دانش ناکافی 

. ایبته تا حدی نیز گیردقرار می مورداستفادهاست،  آبیاریصحیح 
اخیراً به بهبود راندمان کاربرد در مزر ه تا جایی که نهش کشاورز 

یعنی برای بهبود و جریان آب در ؛ ای،واردشدههنوز نیاز نیست نیز 
مزر ه برای نیل به راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع باال، مزر ه را 

دهی،. نی، و شیب مناسبی ه، به آن میکنیز تسطیح و یکپارچه می
 زمانمدتویی از این مرحله به بعد که کشاورزان چه دبی و چه 

و یا راهنمایی  دستورایعملاین آب را در مزر ه استفاده کنند،  آبیاری
 برای کشاورزان حتی کارشناسان مناطق نداری،.

سطحی چهار  امل یا پارامتر زیر  آبیارینمونه در   نوانبه
ابعاد و مشخصات هندسی  -1راندمان کاربرد آب است.  کنندهتعیین

زمان  -3 یوروددبی  -0 مزر ه )طول و  رض و شیب طویی(
 ترمه،چهارم از همه   امل. تعیین آبیاری مق خایص  -0 آبیاری
 است.

 آبیاریشاخص راندمان  هایو کارکرد هاکاربرد
یک شاخص کمّی و ریاضی مناسب برای تعیین  آبیاریراندمان 

و یا اجزای  آبیاریاستفاده مطلوب و کارای ما از آب در یک سیست، 
نیز ذکر گردید، این  قبالًکه  گونههمان. باشدمی آبیارییک شبکه 

شاخص اجزای مختلفی دارد )نظیر راندمان توزیع، کاربرد، مصرف و 
)سطحی،  آبیاری یهاانهسامکل(. کاربرد این شاخص بیشتر برای 

( و یا برای یک قطعه مشخص )یک قطعه از طول کانال، فشارتحت
و تصمیمات و  هاگیرینتیجه. یذا باشدمی( غیرهو  آبیاریواحد 

. با بزرگ شودمیاقدامات فنی و اجرایی نیز محدود به همین جزء 
، باشدمیگویای چیزی ن تنهاییبهشدن مهیاس بررسی،  دد راندمان 

 تأثیرگذارچون در سیست، بازچرخانی آب وجود داشته و وزن  وامل 
نماید که برای آن قسمت یکسان نبوده و از طرفی آن مشخص نمی
آمده چه اتفاقی  حساببهاز آبی که از نظر ما هدر رفته و جزء تلفات 

 افتاده است؟
تواند شاخص خوبی برای مهایسه فنی می آبیاریص راندمان خشا
از  مؤثردر استفاده  هاآنمزر ه از یحاظ کارایی  ی آبیاری دراهسامانه

فراتر  هایمهیاسآب باشد. ویی در خصوص استفاده بهینه از آب در 
برای مدیریت آب در مهیاس حوضه آبریز و یا  خصوصبهاز مزر ه و 

برای تویید محصول که همانا کارایی مصرف آب است، پاسخگو 
،  وامل کشاورزی، اقلی،، خا ، آب و یعنی اگر بخواهی؛ باشدمین

مهیاس مدیریت آب کشاورزی را وارد مسئله کنی، این شاخص 
کارایی مصرف آب و  هایشاخصپاسخگو نبوده و  تنهاییبه

 هستند. تریمناسب هایشاخصآب  وریبهره
های از مهیاس مزر ه وارد مهیاس کهوقتی آبیارییذا راندمان 

زیرا در یک ؛ است نشدهتعری  اصوالً شوی،میشبکه و حوضه آبریز 
( راندمان مصرف آب 1آبریز بسته هایحوضه خصوصبهحوضه آبریز )
 آبیاریراندمان  آنکهحالدرصد باشد،  122 تواندمی 0در حوضه آبریز
درصد محاسبه گردد. این امر با توجه به بحث در  32مزر ه شاید 

یعنی ؛ آب صادق است وریبهرهنظر گرفتن مهیاس برای شاخص 
-یک حوضه آبریز بسته )نظیر حوضه آبریز زاینده هایدشتاگر در 

شود، ا داد  گیریاندازهمجزا  طوربهمزارع  آبیاریرود( راندمان 
ممکن است حاصل  %12و  %92، %18 %39، %02 مثالًراندمان 

بازچرخانی آب وجود دارد  هاحوضهشود، ویی با توجه به اینکه در این 
با آب ورودی به مزارع  درواقعو تلفات آب مزارع باالدست 

تل   تربزرگآبی در مهیاس  گونههیچاست،  شدهتلفیق دستپایین
و راندمان مصرف آب در  قرارگرفتهنشده و بلکه همه مورد مصرف 
 تواند بسیار باال باشد.این مهیاس )حوضه آبریز( می

حفظ  یبرا ،اهیگ موردنیازآب  نییو تع آبیاری یزیرهنگام برنامه 
 یبرا آبیاریاز آب  یدرصد یستیآن با یداریخا  و پا طیشرا

. در گرفته شودخا  در نظر نمک  ییآبشوشستشوی امالح و 
 تیاز ظرف شتریکه بحج، آبی  ،کاربرد آب در مزارع راندمانمحاسبه 
 معموالًاست،  شدها مالکشاورزان از سوی خا  آب در نگهداشت 

 نیاز ا یمهدار. این در حایی است که شودمیجزو تلفات حساب 
یعنی ؛ شودو حفظ بیالن نمک خا  میخا   ییتلفات صرف آبشو

و شور،  وخا آبدر مناطق با  خصوصبهخا ،  آبشوییاگر کسر 
نفوذ  صورتبهکه  صورتبهبخشی از تلفات آب   مالًمنظور شود 

و راندمان  باشدمیجزو تلفات ن کامالً ،افتدمی مهی اتفاق 
از کل تلفات کسر شود  آبشوییبه روشی که کسر آب  شدهمحاسبه
 تحهیقباالتری را حاصل خواهد نمود. بر اساس نتایج  آبیاریراندمان 
 یی، راندمانآبشو بیبا احتساب ضردر منطهه اصفهان،  شدهانجام

 نیانگیو م بودیافتهبهدرصد  08حدود انتخابی کاربرد آب در مزارع 
درصد )به روش محاسبه با احتساب آب  09از  شاخص نیا

درصد )با  دم  98تلفات( به   نوانبهبرای آبشویی  شدهمصرف
 .است ارتهاءیافتهتلفات(   نوانبهاحتساب آبشویی 

شماره  ، جدولآبیاریهمچنین در خصوص حد افزایش راندمان 
ها برای در گزارش معموالًکه است نکته خیلی مهمی  دربردارنده 1

. راندمان کل خاصیت شودبه آن توجه نمی آبیاریارائه مهدار راندمان 

                                                           
حوضه آبریز بسته به حوضه هایی اطالق می گردد که خروجی آنها بسته بوده و مثال به آبهای آزاد  -1

بد و تمامی منابع آب حوضه نظیر دریا، دریاچه راه ندارند و یا به حوضه های دیگر آب آن جریان نمی یا
 صرفا در آن حوضه مصرف می شود. 

0 -Basin efficiency 
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مهادیر چند  ضربحاصلضربی دارد، یعنی مهدار راندمان کل از 
یعنی چند نسبت دره، ؛ (1)رابطه  شودتر حاصل میراندمان جزئی
مشاهده  1شود. در جدول شوند و راندمان کل محاسبه میضرب می

در ستون  ک،های مراحل مختل  حتی مهادیر دامنه کنی، راندمانمی
 %99و  %82مهادیر معهویی هستند ) 1جدول شرایط و  ملکرد خوب 

شوند  دد راندمان کل ویی چون این مهادیر دره، ضرب می؛ (%92و 
تواند است. هنگامی مهدار راندمان کل می شدهحاصل (%00)کوچکی 

ها در حایت خیلی باال باشند )چیزی تمام راندمان تهریباًباال رود که 
در شرایط کشور ما و با   مالًدرصد به باال(. این  62حدود 
هایی که شاید یکی از  لت ؛ واست غیرممکنکه داری،  هاییفناوری
 و اخیراً %02، %38، %39در کشور  آبیاریراندمان کل  ها است،سال
توانی، از این مهدار باالتر روی،، یاست و نم شدهگزارشنیز  09%

بنابراین ؛ یعنی  لت خاصیت ضربی راندمان است؛  لتش همین است
آنکه خیلی به راندمان کل توجه کنی، باید به اجزای  جایبهشاید ما 

-توانی، راندمانیعنی ببینی، چگونه می؛ راندمان بپردازی، و تکیه کنی،

مناسبی بهبود ببخشی،. فائو  و کاربرد را تا حد های انتهال، مزر ه
(FAO ه، در )است که  کردهاشارهخود به این مسئله  هایگزارش

 کهدرحاییافزایش چشمگیر در راندمان کل کار بسیار مشکلی است. 
-پیشنهاد میپنج،(  نظیر برنامههای توسعه کشور )در اسناد و برنامه

مطلق مهدار راندمان کل  قدربه)یک واحد(  %1که باید سایی  گردد
درصد  9/0( )%02برسد به  %39راندمان از  مثالًاضافه شود ) آبیاری

که کار  1(افزایش در کل برنامه درصد 10 و یا حدود افزایش ساالنه
یعنی اگر بخواهی، راندمان کل را باال ببری، که ؛ بسیار مشکلی است

سنگینی باید انجام شاید صالح نیز نباشد که خیلی نیز باال رود، کار 
 شود.
 

 ارقامنمودن گزارش محاسبه و در  نواقصمشکالت و 

 آبیاریراندمان 
برای راندمان  هایگزارشامروزه مهادیر و اختالفاتی که در 

گردد و ا داد غیر معتبری نیز ارائه کاربرد آب در مزر ه مشاهده می

                                                           
به منظور حفظ  "قانون برنامه پنج، توسعه کشور اظهار شده است که 103به  نوان نمونه در ماده  1 

ظرفیت تویید و نیل به خودکفایی در تویید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، 
مرغ، اصالح های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخ،برنج، دانهذرت، 

فراه، نمودن زیر  ایگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بیان،
االنه ساختهای امنیت غذایی و ارتهاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پایدار س

 شود:در طول برنامه اقدامات زیر انجام می 1388( نسبت به سال %9) به میزان هفت درصد
( در سال آخر برنامه از طریق اجرای %02ای ( ارتهاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد )

وشهای زهکشها و ر ها، ملیات زیربنایی آب و خا  از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه
 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

ست. ا آبیاریشود، ناشی از همین  دم تعیین مناسب  مق خایص می
ذکر شد راندمان کاربرد از تهسی،  مق خایص آب  قبالًکه  گونههمان

گردد.  مق ناخایص از محاسبه می آبیاریبه  مق ناخایص 
محاسبه  آبیاری زمانمدتدبی ورودی آب مزر ه در  ضربحاصل
شده  آبیاریگردد که حج، آب حاصله تهسی، بر مساحت قسمت می

دهد. ویی را ارائه می آبیاریاز مزر ه شده و در نهایت  مق ناخایص 
به پارامترهای خا  منطهه ریشه  آبیاریمحاسبه  مق خایص 
 :(0و  3و  0)روابط  آیدزیر به دست میهای بستگی دارد و از رابطه

𝐸𝑎𝑝𝑝𝑙 =
𝑊𝑟𝑧

𝑊𝑓𝑑
     (0)            

𝑊𝑟𝑧 = (𝛳𝑓𝑐 − 𝛳𝑖) × 𝜌𝑏 × 𝑅𝑧 × 𝑀𝐴𝐷             (3)  

𝑊𝑓𝑑 = 𝑄 ×  𝑡                (0)  

 :Wfd، آبیاری( net:  مق )حج،( خایص )Wrz هاآنکه در 

: به ترتیب i𝛳و  fc𝛳 آبیاری( gross)حج،( ناخایص )  مق
( و آبیاریوزنی خا  در حد ظرفیت مزر ه )بعد از های رطوبت

: جرم مخصوص ظاهری b𝛒،( آبیاریرطوبت اوییه خا  )قبل از 
: کمبود مجاز رطوبت MAD0،:  مق توسعه ریشه گیاه Rz،خا  

،Q و  آبیاری: دبی جریانt در این شرایط حتی اگر . آبیاری: زمان
باالیی  یکنواختی خوب  مل نموده و آب را با ضریب آبیاریسیست، 

 ظرفیت اگر بیاید پائین تواندمی (Eapplتوزیع نماید، راندمان کاربرد )
. باشد شده زده تخمین ازحدبیش رشد توسعه  مق یا و خا  ذخیره
 توسعه  مق و خا  در آب نگهداشت ظرفیت صحیح ارزیابی با حتی
 گیاه آبی نیاز اگر باشد، پائین هنوز تواندمیراندمان کاربرد  ریشه،
(ET )مهدار از یاریهر آبمهدار  و باشد شده زده تخمین حد از بیش 

 قا ده یک  نوانبه. نماید تجاوز آبیاری دور در خا  رطوبت تخلیه
 حتی یا و کاهش باکاربرد  بهبود راندمان به تواندمی اریآبیک، کلی
 نفوذ وجود صورت درراندمان کاربرد  .نماید کمک زهکشی آب حذف
 .یابدمی کاهش رواناب و  مهی

برای تعیین  مق گردد با توجه به توضیحات فوق مشاهده می
باید ظرفیت نگهداشت  آبیاریو تعیین دقیق راندمان  آبیاریخایص 

و وزن  تعیین کرده دقیهاًآب در خا  را بدانی،،  مق توسعه ریشه را 
 مخصوص خا  را بدانی،. همچنین باید کمبود مجاز رطوبت

(MAD) از یحاظ حساس یا غیر حساس بودن گیاه به تنش ،
را تعیین و  آبیاریرطوبتی، ناشی از فواصل )دورهای( کوتاه یا بلند 

 زیرا؛ نمایدمی مشخص را آبیاری دور معموالً MAD انتخاب کنی،.
 به محصول آبی نیاز بر آبیاری خایص  مق تهسی، از آبیاری دور
 باشد کوچک MAD اگر یکسان شرایط در بنابراین؛ آیدمی دست

                                                           
0 Management Allowed Deficit 
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 خواهد بلندتر آبیاری دور شود انتخاب تربزرگاگر  و شده کوتاه دور
از این  وامل فوق درست تشخیص داده نشده  هرکدامیعنی اگر . بود

که هر دو  آبیاری -و یا ک، ای،کرده آبیاری -باشد، یا خا  را پر
آب در  یعنی اگر ظرفیت نگهداشت؛ حایت مضر و نامطلوب است

( در منطهه توسعه ریشه زیاد water holding capacityخا  )
ذخیره نشود و  کامالًا  برآورد شده باشد ممکن است آب در خ

تلفات نفوذ  مهی از منطهه توسعه ریشه خارج شود. یا اگر  صورتبه
 شدهخارجباشد آب  شدهداده مق توسعه ریشه زیاد از حد تشخیص 

-تلفات نفوذ  مهی محسوب می مجدداًاز منطهه توسعه واقعی ریشه 

اوج مصرف و مرحله تکامل گیاه که  معموالًیعنی ما در طراحی ؛ شود
 کهدرحاییدهی،، رسد را معیار قرار می مق ریشه به حداکثر خود می

 آبیاریپس از کشت بذر و در  خصوصبههای اول و دوم در آبیاری
باید مهدار آب زیادی  ناچاربهاول  مق توسعه ریشه بسیار ک، ویی ما 

تلفات نفوذ  صورتبهبیشتر حج، آب کاربردی  درنتیجهبدهی، و 
 صورتبهاین وضعیت  0ایی  0های شکل . دررودمی مهی هدر 
 .(1360)حیدری،  است شدهدادهنمایش  خوبیبهنموداری 

پروفیل نفوذ آب در خا  توسط یک مدل  0ایی  0های در شکل
متر را  192مزر ه به طول  0شده است. شکل سازیکامپیوتری شبیه

و محور  مودی بیانگر نفوذ آب در خا   دهد )محور افهی(نشان می
های آبیاری است. نیمرخی از نفوذ آب در خا  که مثالً در روش

گردد یک چنین شکلی سطحی )در اینجا آبیاری نواری( مشاهده می
است. خط افهی باالی محور افهی خطی است که بیانگر میزان  مق 

در  مق خواستی، در طول مزر ه و خایص آبیاری بوده که ما می
خواستی، توسعه ریشه آن را نفوذ دهی،. در اینجا به فرض ما می

mm92  آب در خا  نفوذ دهی، ویی با احتساب زمان پیشروی آب تا
( در ابتدای مزر ه mm102انتهای مزر ه  مالً  مق آب بیشتری )

 نماید. نفوذ می

 
 آبیارینمودار نیمرخ نفوذ آب در خاک در طول نوار  - 2شکل 

(Fn : مترمیلی 92انتخابی  آبیاری مق خایص) 

(S ،شیب طویی مزر ه :Q آبیاری: دبی جریان ،L آبیاری: طول نوار ،
W ،رض نوار  :T آبیاری: زمان) 

 
 آبیارینمودار نیمرخ نفوذ آب در خاک در طول نوار  - 3شکل 

(Fn مترمیلی 89انتخابی  آبیاری:  مق خایص) 
(S ،شیب طویی مزر ه :Q آبیاری: دبی جریان ،L آبیاری: طول نوار ،

W ،رض نوار  :T آبیاری: زمان) 

 
 آبیارینمودار نیمرخ نفوذ آب در خاک در طول نوار  - 4شکل 

(Fn مترمیلی 02انتخابی  آبیاری:  مق خایص) 
(S ،شیب طویی مزر ه :Q آبیاری: دبی جریان ،L آبیاری: طول نوار ،

W ،رض نوار  :T آبیاری: زمان) 
 

دهد که راندمان آبیاری چهدر متأثر از این نمودار نشان می
یعنی  ددی که ما ؛ است (Dreq)موقعیت خط  مق خایص آبیاری 
؛ است Dreqکنی، مرتبط با خط برای راندمان کاربرد آب گزارش می

یعنی یک آبیاری اتفاق افتاد و با توجه به دبی و زمان آبیاری  مق 
تغییر نیست. ویی با انتخاب آمده است و قابلدستناخایص آبیاری به
محاسبه و های کاربرد متفاوتی قابلراندمان Dreqمهادیر مختل  
ای است که شیب در مزر ه آبیاریبیانگر  0شکل  گزارش است.
ییتر در ثانیه،  12 آبیاریدر هزار، دبی  9/2 آبیاریزمین در جهت 
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دقیهه بوده  309 آبیاری زمانمدتمتر و  10 آبیاری رض نوار 
 mm92 =Fn آبیاری مق خایص  آبیاریاست. برای این 

و به دنبال آن راندمان کاربرد آب و ضریب یکنواختی  شدهانتخاب
حاصل گردیده است.  80/2و  %9/90توزیع ربع پائین به ترتیب برابر 

 89برابر  (Fn) آبیاریقبلی  مق خایص  آبیاریاگر در همین شرایط 
( و مهداری 3آید )شکل می پائین تر Dreqگرفته شود. خط  مترمیلی

شود. این بار جزء تلفات محسوب می از آب کاربردی در حایت قبل
در منطهه ریشه محسوب شده و  شدهذخیرهآب   نوانبهاین آب 

بنابراین راندمان کاربرد در این شرایط ؛ آیدمی حساببهمصرف مفید 
رسد. حایت بر کس آن درصد می 1/98قا دتاً باید باال رود و به  دد 
 نی برابرکمتر از حایت اول یع آبیاریاست که  مق خایص 

 mm02 =Fn و با همان سایر شرایط ابعاد، دبی و شیب و  مترمیلی
؛ گیاه ک، دیده شود آبیارییعنی نیاز ؛ (0غیره منظور شود )شکل 
جزء تلفات محسوب شده و در این  کاربردی،بنابراین بیشتر  مق آبی 

 رسی،.می %6/39آید و به  دد شرایط راندمان خیلی پائین می
)که متناسب با  آبیاریبینی، که انتخاب  مق خایص بنابراین می

برای  شدهگزارشباشد( چهدر روی  دد  مق توسعه ریشه نیز می
، آبیاریاست و برای یک شرایط معین یک رخداد  تأثیرگذارراندمان 

مختل   آبیاریخایص  های مقراندمان کاربرد بسته به انتخاب 
 برابر( متغیر باشد. 0حدود درصد ) 98درصد تا  39توانند از حدود می

شبیه این حایت برای بحث منظور نمودن  مق آب آبشویی برای 
یعنی اگر در شرایط شوری ؛ محاسبه راندمان کاربرد نیز مصداق دارد

آید به ،  مق آب که در محاسبه کسر آبشویی به دست میوخا آب
( وخا آب)برای شرایط بدون محدودیت شوری  آبیاری مق خایص 

 دیگر بارتبهآید. باالتری به دست می آبیاریفه شود، راندمان اضا
نیامده و  حساببهبرای آبشویی امالح جزء تلفات  شدهاضافهآب 

راندمان کاربرد حاصله باالتر از شرایطی است که این مهدار آب را 
ی مه، رهنمود . این امر ما را به این نکتهنمایی،میتلفات فرض 

 وخا آباری از نهاط کشور که دارای شرایط سازد که در بسیمی
شور هستند، مهدار راندمان کاربرد با  دم فرض درصدی از آب نفوذ 

باالتر از   مالًتلفات، راندمان کاربرد   نوانبه مهی نموده 
برای  شدهگزارش)به روش کالسیک( و  شدهمحاسبه هایراندمان

نمونه یک مطایعه در منطهه اصفهان   نوانبهاین مناطق است. 
متوسط مهدار راندمان کاربرد واقعی در این  طوربهنشان داد که 
به  شدهگزارشباالتر از مهدار محاسبه و  %02مناطق حدود 

 باشد.کالسیک )بدون احتساب آب آبشویی( می هایروش
 شدهانتخاب هایمعیار آبیاریهای بنابراین در ارزیابی راندمان

 در و دارد زیادی اهمیت( Wrz) آبیاری خایص  مق تعیین یبرا

 آبیاری راندمان برای شدهگزارش ارقام مناسب، برآورد  دم صورت
 تواندمی یکسان آبیاری مدیریت و معین زمین قطعه یک برای حتی

 راندمان  مالً اساس این بر .باشند داشته ه، با زیادی اختالف
 محصول رشد مرحله تناسب به معین زمین قطعه یک آبیاری
 باید و داشت خواهد زیادی تغییرات( اول هایآبیاری در خصوصبه)
 گیریاندازه آبیاری مرحله کدام راندمان کهمعین گردد  هاگزارشدر 
 است. شدهگزارشو 

 

 برای آبیاریمشکالت و ایرادات کاربرد مفهوم راندمان 

 حسابداری آب
 شدهارائه اساسی و اوییه مفهوم تغییرات این همه با حال بهر
 میزان دانستن ازآنجا ؛ وماند باقی پابرجا تهریباً Israelesen توسط
 آبیاری سیست، طراحان برای اساسی دادهآب کاربرد و توزیع تلفات
 مناسب و کافی مهندسی مهاصد برای آب حسابداری نوع این. بود
 که بود آن دربردارنده بیشتر آبیاری راندمان نگرش این در. نمودمی
 طوربه آبیاری شبکه باالدست در شدهتأمین آب از زیادی سه،
 مورداستفاده گیاه موردنیاز تعرق و تبخیر و گیاه استفاده برای مناسبی
 :یعنی؛ است قرارگرفته
برای نشان دادن  ملکرد  صرفاًشاخص راندمان کاربرد آب،  -
آبی را در منطهه  خواستی،می. ما باشدمیدر مزر ه  آبیارییک 

دهد با چه راندمانی توسعه ریشه نفوذ دهی، و این شاخص نشان می
 .ای،دادهاین  مل را ما انجام 

در نظر  برگشتقابلتلفات آب  آبیاریدر شاخص راندمان  -
 شود.گرفته نمی

بیان  که؛ شاخصی محلی و موضو ی است آبیارییعنی راندمان 
ای معین این کاربرد آب در منطهه ریشه مزر هدارد که راندمان می

رواناب وارد مزر ه  صورتبهمهدار است و کاری ندارد که این تلفات 
و یا  قرارگرفته مورداستفاده دستپائینکشاورز دیگری شده و در 

مشارکت داشته  زیرزمینینفوذ  مهی در تغذیه سفره آب  صورتبه
 است.
 یهاسامانهمهایسه فنی  شاخص خوبی برای آبیاریراندمان  -

 آبیاری یهاسامانهمهایسه  مثالًدر مزر ه است ) آبیاریمختل  
با  فشارتحت یهاسامانهو یا مهایسه خود  فشارتحتسطحی با 

 و غیره(( ایقطرهبارانی با  یهاسامانهیکدیگر )نظر مهایسه 
نیست، چون  وریبهرهکننده منعکس آبیاریشاخص راندمان  -

یعنی ممکن است راندمان ؛ گیردبرنمیمسائل مربوط به تویید را در 
ای خوب باشد ویی  ملکرد محصول پائین باشد، یا مزر ه آبیاری
تاً پائین باشد ویی  ملکرد محصول نسب آبیاریراندمان   کسبه
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خوب باشد، یعنی کشاورز آب زیادی برای تویید محصول استفاده 
 کرده باشد.

گویای استفاده بهینه از آب  آبیاریراندمان  شاخص درمجموع
زیرا در تویید و  ملکرد محصول  وامل ؛ برای تویید محصول نیست
زرا ی دخیل هستند که  هایمدیریتو  کشاورزی، اقلی،، خا ، آب

 ن شاخص دیگر کاربردی ندارد.در این شرایط ای
، آبیاریهای شاخص راندمان و کاستی خألهابرای رفع 

 یهابد تدر بحث کالن مدیریت آب، اصالحات و یا  خصوصبه
است و  شدهارائهجدیدی از سوی بعضی از ا ضاء جامعه  لمی جهان 

 اندافزودهکه به پیچیدگی مسئله  اندشدهارائههای جدید زیر ترم
 :ازجمله
 Effective irrigation) مؤثر آبیاریراندمان  -

efficiency) 

 (Irrigation sagacity) راندمان مدیریت -
چند وقتی است که در جامعه  لمی کشور ما  که این واژه

( وخا آبهای دویتی مرتبط با مدیریت در دستگاه خصوصبه)
گوید تلفاتی است. مبنای ارائه این واژه آن است که می شدهمطرح

یعنی مدیریتی که ؛ ناشی از مدیریت است ی،دارمزر هآبی که ما در 
این بحث جدیدی نیست و مسائل  ؛ واست کاربردهبهاین آب را 

؛ دهدمدیریتی خودش را در همان فرمول اجزاء راندمان کل نشان می
برای مزر ه درست  آبیارینمونه  مق خایص   نوانبهیعنی اگر 

 (MAD)شود، یا حد مجاز نهصان رطوبت خا  تشخیص داده نمی
دهی،، این ناشی از ضع  کنی، و تشخیص نمیرا درست تعیین نمی

  مدیریت آب در مزر ه است.
 (Basin efficiency)در حوضه آبریز  آبیاریراندمان  -
در مهیاس حوضه  آبیاریشاخص راندمان  برای استفاده از 
اند که با در حوضه آبریز را مطرح کرده آبیارییز، واژه راندمان آبر

 Basinمفهوم اصلی راندمان مصرف آب در حوضه آبریز )

efficiency .در حوزه  آبیاریواژه راندمان  اصوالً( تفاوت ماهوی دارد
 مکرراًآبریز معنی ندارد. در یک حوضه آبریز آب گردش دارد و 

تبادل  زیرزمینیسطحی و  هایآبگیرد، بین قرار می مورداستفاده
در حوضه آبریز کاربرد ندارد. در  آبیاریوجود دارد و یذا واژه راندمان 

حوضه  آبیارییک حوضه آبریز راندمان مصرف آب )نه راندمان 
مزارع  آبیاریآبریز( ممکن است خیلی باال باشد. ویی اگر راندمان 

نهاط  آبیارین است راندمان شود ممک گیریاندازهای نهطه صورتبه
 رودزایندهشده نسبتاً پائین باشد. نمونه آن در حوضه آبریز  گیریاندازه
شود ویی . در این حوضه آبریز آب با راندمان باال مصرف میباشدمی

محلی و  صورتبهممکن است که کشاورزان مناطق مختل  حوضه 

 ببرند.آب را در خا  با راندمان پائینی به کار  اینهطه
افهی آب در سطح حوضه  -در راندمان مصرف، مصرف مکانی

-مصرف محلی  آبیاریاست ویی در راندمان  گیریاندازهآبریز معیار 
است که این دو  گیریاندازه مودی آب در  مق توسعه ریشه معیار 

 از نظر ماهوی متفاوت هستند. کامالً
بخواهی، انجام دهی، باید اذ ان شود نگرش  بندیجمعیذا اگر  

حل مسائل کالن مدیریت آب امروزه  در آبیاریکالسیک به راندمان 
رنگ شده است.  لیرغ، آنکه هنوز در سطح مزر ه و در جهان ک،

برای نشان دادن  ملکرد کشاورزان در یک آبیاری کارا هنوز جایگاه 
ر حل مسائل آب در حوضه خود را دارد و باید نیز داشته باشد. ویی د

 Water)آبریز و مسائل کالن آب کشور بحث حسابداری آب 

Accounting)  بیشتر مطرح است و نگاه نئوکالسیک باید بر مبحث
 راندمان آبیاری داشت. 

گوید که در یک روش حسابداری آب مبتنی بر بیالن آب می
رف گره معین در شبکه هیدرویوژیک، وقتی به معنای واقعی در مص

جویی شده است که ورودی و خروجی را بدانی، و بتوانی، آب صرفه
برگشت صورت غیرقابلتلفات غیر مثمر )آبی که تبخیر شده و یا به

جویی هدر رفته است( را از آن کسر نموده و آب باقیمانده )صرفه
بنابراین در نگرش کالسیک راندمان آبیاری ؛ شده( را محاسبه کنی،
 : به بحث مدیریت آب

 باشد.می کمتر تلفات بیانگر آبیاری بیشتر راندمان
 باشد.می آب منابع برگشتغیرقابل تلفات یک آب تلفات
 جوییصرفه بیشتری آب که باشدمی معنی این به تلفات کاهش

 گیرد. قرار مورداستفاده مصارف سایر برای تواندمی که شده
 چیز بیشتر راندمان که رساندمی را مفهوم این ضمنی طوربه و
  !است مطلوبی

طور نیست و در مهیاس حوضه آبریز آب ویی واقعیت این
برگشت زیادی وجود دارد که از همین تلفات آب ناشی شده قابل

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، 

خصوص در مناطهی نظیر خوزستان مطلوب نیست. همچنین به که
قبول نیست که یعنی این قابل؛ های تلفات انرژی نیز وجود داردهزینه

شود را بگذاری، تل  شود. صرف اینکه آبی که با هزینه زیاد پمپاژ می
یعنی اهمیت ؛ شودآن مجدداً در حوزه آبریز در چرخه آب بازیافت می

فاده مجدد از تلفات آب در بازیافت تلفات ناخواسته و مزیت نسبی است
 است نه تلفات ناشی از ضع  مدیریت!

توجه به مباحث فوق، اگر بخواهی، صرفاً به بحث  بهر حال با 
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  
  مهیاس مدیریت آب در اینجا  مالً آبی تل  نشده است.بزرگ

های جدیدی به بحث مدیریت آب ها و نگرشامروزه ترم
 Water)واردشده است و بیالن هیدرویوژیک و نظام حسابداری آب 

Accounting) جویی آب قرارگرفته مال  تفسیرها و اقدامات صرفه
یعنی دیگر آن نگاه مهندس آبیاری به بحث مدیریت آب که ؛ است

بیند که راندمان آن خوب است و از روی آن صرفاً یک مزر ه را می
رنگ شود ک،نماید که آب در کشور دارد خوب مصرف میقضاوت می

های اخیر به حدی خطرنا  شده است. این نگرش قدیمی در سال
شد با افزایش راندمان آبیاری در مزارع کشور اد ا میشده بود که 

جویی سد بزرگ در کشور آب صرفه 3ایی  0اندازه حج، ذخیره شد به
خواهد شد. ایبته این موضوع شرط اوییه و شرط الزم هست ویی 

یعنی اگر حتی جلوی تلفات آب را بگیری، ؛ شرط کافی نیست
ها( وص در آبخوانخصتضمینی وجود ندارد که قدر مطلق آب )به

جویی شده صرف جویی شود، چون ممکن است آب صرفهصرفه
 افزایش سطح زیر کشت شود.

امروزه در خصوص نگرش جدید به بحث مدیریت آب،  
 از یعنی پس؛ انداصطالحات و مفاهی، جدیدی به  رصه واردشده

 در مفهوم این در زیادی تغییرات آبیاری، راندمان از ICID ی تعر
 موارد نظیر مفاهی، جدید و اصطالحات و آمد  مل به بعد یهاسال
 :شدند حوزه این وارد زیر

The consumed fraction 

Beneficial consumption 
 نظیر مفید مصارف سایر و( محصول) موردنظر مصرف برای
 محیطی زیست مهاصد

Non beneficial consumption 

 ناشی شده تبخیر آب یا و هرز های ل  توسط آب مصرف نظیر
 یخت  و آبش هایزمین شرایط در باال به آب موئینگی صعود از

The non-consumed fraction 

Recoverable flows 

 به یافته جریان هایآب نظیر برگشتقابل هایجریان شامل
 دستپایین در و گردندبازمی رودخانه به نهایت در که هازهکش
 که هاییجریان و شوند واقع مورداستفاده توانندمی پتانسیل صورتبه
 .نمایندمی نفوذ هاآبخوان در و ا ماق به

Non recoverable flows 

 ورودی هایجریان شور،آب هایسفره به نفوذی هایآب شامل
 و نیست هاآن آب از استفاده امکان دستپائین در که هاییزهکش به
 .ریزندمی دریا به مستهیماً که طبیعی هاییزهکش و آب مجاری یا

 آبیاری راندمان اوییه مفهوم به جدید هاینگرش این درمجموع 
 راندمان آبیاری اضافه مبحث به گردید، ارائه Israelsenتوسط  که

 :هستند زیر هایتوصیه و مفاهی، دربردارنده و شدند
 چه که باشی، داشته بیشتری توجه و تمرکز نمایدمی توصیه -
 مجدد استفاده غیرقابل جزء و( غیرمفید تلفات) است تلفات واقعاً چیز
 .است
 زیادی توجه که سازدمی نمایان را نکته این همچنین هاآن -
 نشده مصرف کسر و( Recoverable) برگشتقابل هاینسبت به
(Non consumed )باشی، داشته.  

 کسر موسمی، باران دارای اقلی، با مناطق در نمونه  نوانبه
(Fraction)، نشده مصرف آب (Non consumed )برگشتقابل ویی 
(Recoverable) بارندگی فصل در زیرزمینی آب سفره تغذیه در که 

 آب با آبی کشاورزی یدپر توی و مناسب سیست، یک پایه است، مؤثر
 راندمان بهبود یذا. نمایدمی خشک فراه، فصل در را زیرزمینی
 نامطلوب اثرات بارانی فصل زمان در اوییه کالسیک مفهوم با آبیاری
 یذا. گذاردمی ایمنطهه مهیاس در چاه بر مبتنی آب کشاورزی بر

 مفهوم با) آبیاری افزایش راندمان برای هاییگذاریسرمایه کهوقتی
تلفات  آیا بدانی، که است ضروری آن گردد،می پیشنهاد( کالسیک

 بوده واقعی تلفات حهیهت در یابد، که کاهش است آن هدف ما که
 خیر؟  یا است

شده مطلب فوق بیانگر آن هستند که از این میزان آب مصرف
خواستی، )تبخیر و یک نسبت یا درصدی از آن برای مهاصدی که می

شده و تبخیر شده محیطی( واقعاً مصرفتعرق گیاه یا نیاز زیست
. درصد دیگر از آب (Beneficial use)است. این مصرف مفید است 

مانند مصرف آب توسط ؛ (Non- beneficial)شده غیر مثمر مصرف
های انتهال آب، یا آبی های هرز در کانالهای گیاهی و  ل پوشش

که در دوران آیش زمین به سطح خا  رسیده و تبخیر شده و به 
و از  (Consumed)ها مصرف هستند گردد. تمامی ایناتمسفر بازمی
چه مفید و چه غیرمفید(. )ر و بازگشت به اتمسفر هستند نوع تبخی

حایت دوم درصدی است که مصرف نشده است یعنی درست است 
شده است ویی آن به شکل تبخیر و تعرق و که مهداری از آب تل 

-Nonاست )بازگشت به اتمسفر مورد مصرف قرار نگرفته 

consumed) از این مهدار آب مصرف نشده باز درصدی .
های آب ، مانند جریان(Recoverable)برگشت و بازیافت است لقاب

شوند و مجدداً در پائین است زهکشی که مجدداً وارد رودخانه می
های شوند و به تغذیه سفرهها میشوند و یا وارد آبخواناستفاده می

های مصرف نشده یکسری از آب ؛ وکندآب زیرزمینی کمک می
، (Non-recoverable)باشند. یافت نمیبرگشت و بازهستند که قابل

و یا مانند  شودهای آب زیرزمینی شور میمانند آبی که وارد سفره
ها موارد از ریزند. اینهای زهکشی که مستهیماً به دریاها میجریان
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های مصرف نشده و قابل بازیافت و غیرقابل بازیافت هستند که آب
 افتد.میدر چرخه هیدرویوژی و حوضه آبریز اتفاق 

های کارشناسی و مدیریتی هستند هایی که ارائه شد، بحثبحث
جویی آب ها برای صرفهگذاریتا دید جامعی ارائه بدهد تا سرمایه

هدفمند شوند و صرفاً نگاه به افزایش راندمان آبیاری و حذف تلفات 
 نوان نمونه امروزه در کشور تمرکز بدون بصیرت هدف نباشد. به

ها شده است که ایبته کار جای کانالانتهال آب با یویه بهزیادی برای 
ها و سایر مسائل فنی آن شرط آنکه هزینهخوب و مفیدی است، به

کمتر از روش انتهال با کانال روباز باشد. ویی واقعاً با توجه به نهش و 
توان های آب، در مسیر انتهال چهدر آب میجوییاهمیت صرفه

راندمان انتهال را که نهش زیادی در افزایش  یعنی؛ جویی نمودصرفه
که بیشترین ای،، درحاییراندمان کل ندارد چند درصد افزایش داده
-راندمان کاربرد( اتفاق می)تلفات آب در مرحله کاربرد آب در مزر ه 

شود و بیشترین یعنی حج،  ظیمی از آب در مزر ه استفاده می؛ افتد
اگر برای افزایش راندمان  ؛ کهافتدیتلفات آب نیز در مزر ه اتفاق م

کار خیلی دشواری نیز هست، تمرکز شود  که در این مرحله
تر جویی آب هدفمندتر و بهینههای ما برای صرفهگذاریسرمایه

 خواهد بود.

مسائل کاربرد مفهوم راندمان آبیاری در  

 های کشوریسازها و تصمیم گذاریسیاست

شناسی در خصوص بحران آب و وضعیت نامناسب اگر آسیب 
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 

ای و های اخیر یکسری اقدامات از ابعاد سازهفرایند توسعه، در سال
 غیر اقدامات تور کار کشور قرارگرفته است.ای در دسغیر سازه
 به ها، درمجموعکمیت و کیفیت آن نظر ازمدیریتی، صرف و ایسازه
 غیر اقدامات از یکی  نوان نمونهبه .اندشده نیز منتهی قوانینی
 دستور در جهاد کشاورزی وزارت ه، و نیرو وزارت در ه، که ایسازه
 آن روی خیلی. است بوده اریآبی راندمان افزایش قرارگرفته، کار
 مختل  سندهای زیادی انجام و گذاریو سرمایه مانور و بحث
ه، آب  )وزارت جهاد کشاورزی( و کشاورزی بخش در ه، ایتوسعه

 این همه نتیجه ویی شده است.و تدوین تعری  آن )وزارت نیرو( برای
جامعه به اثرگذاری الزم را نداشته و هنوز برای تویید غذای  اقدامات

آب بیشتر نیازمندی، و این در حایی است که منابع آب از نظر کمی و 
شده و شرایط توسعه پایدار مهیا نیست. کیفی دچار زوال و تخریب

ای و غیر گردد به تعاریفی که برای اقدامات سازهشاید دییل آن برمی
 ای و در بحث افزایش راندمانای،. در حوزه غیر سازهای داشتهسازه

آبیاری مشکل مه،، تعری  و مفهوم واژه راندمان آبیاری است. این 

مشکل فهط مخصوص این واژه نیست و در بسیاری از سندهای 
های شده در کشور شناخت و تعری  درستی از واژهتوسعه تدوین

کاربرده در متون این اسناد نداری،. مشکل دوم آن است که سند به
معلوم نیست بر مبنای چه داده و شده تنظیمی و استراتژی تدوین

پایه قرار دارد تا به ا داد و ارقام هدف بعداً نائل شد. یذا اطال ات
 گرددمی مشاهده شود،می مطایعه و مالحظه باالدستی اسناد وقتی
تصور شده است که وجود  که است هاییذهنیت هاآن از مهداری یک
شده و در دست انجام انجام ه، اقداماتی هاذهنیت آن برای و دارد

 (.1360است )انصاری، 
 نوان نمونه همیشه این بحث وجود در حوزه مدیریت آبیاری، به

، مهدار %09دارد که با فرض راندمان کل آبیاری فعلی کشور برابر 
آن در مراحل مختل   %99دیگر  بارتاین راندمان پائین است و به

. یذا از منابع آب کشور استفاده گرددانتهال، توزیع و کاربرد تل  می
آید و اگر همه این مهدار تلفات کاهش یابد و مؤثری به  مل نمی

برابر آب بیشتر در  0مصرف شود، بالفاصله به میزان حدود 
و یذا با احتساب این آب اضافی سطح زیر کشت را  اختیارداری،
دهی، و در کشور نیز همین گسترش سطح زیر کشت و یا افزایش 

شده است. ویی این سعه محصوالت پرمصرف از نظر آب انجامتو
واقعیت مجازی از همان تعری  و نگاه اشتباه )نگاه کالسیک( به 

خیزد. در نگاه غیر کالسیک به راندمان آبیاری، راندمان آبیاری برمی
که این این مهدار هدر رفت آب، واقعاً هدر رفت نیست. ضمن این

ب جدیدی نیستند. این آب در حوضه آبریز هدر رفت ها اصالً منابع آ
وجود داشته، دارد و وجود خواهد داشت. اصالً منبع آب جدیدی 

ریزی جدیدی بشود و توسعه نیست که گفته شود هدر رفته و برنامه
را )از طریق افزایش سطح زیر کشت، تغییر ایگوی کشت و کشت 
محصوالت پرمصرف از نظر آب، افزایش صادرات محصوالت 

اورزی )به بهانه ورود ارز(، تبدیل اراضی دی، به فاریاب، پافشاری کش
های خودکفایی و خوداتکایی و امثایه،( شدت و اصرار بر سیاست

 دهی،.
همه هدر رفت را افت در نظر بگیری،، این که اینحاال وقتی

ی آبیاری نشان داده و نهش بازی هاسامانهموضوع خود را در انتخاب 
ی آبیاری در جهان و ایران مشاهده هاسامانهگاهی به نماید. با نمی
در شرایط کشاورزان پائین بوده  هاسامانهگردد که راندمان این می

ها )با نگاه کالسیک( باال است، یذا آن هدر رفت( و %32)مثالً حدود 
گردد با تغییر سیست، و با فرض اینکه راندمان آبیاری ریزی میبرنامه
 %92 را مثالً %32شار باال هستند، این راندمان فی تحتهاسامانه

شده و بتوان سطح زیر کشت رسانده و از این طریق کلی آب ذخیره
فشار برای حل ی آبیاری تحتهاسامانهیذا توسعه  ؛ ورا توسعه داد
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وخا  ریزی آبگذاری و برنامهبحران آب در دستور کار سیاست
 که وقتی به مراجع  لمی گیرد! اما واقعیت آن استکشور قرار می
نمایند که تفاوتی بین ذکر می شود، برخی از مراجعرجوع می
ی آبیاری هاسامانهیعنی همه ؛ ی مختل  آبیاری وجود نداردهاسامانه

دستیابی باالیی داشته های آبیاری قابلتوانند راندمانمختل ، می
ی ندارد و مهدار راندمان آبیاری هیچ ربطی به سیست، آبیار ؛ وباشند
ی حتی با همان نگاه کالسیک اگر بتوانی، همه تلفات اسامانهدر هر 

ایبته که  ؛ وتوان راندمان آبیاری باالیی را داشترا حذف نمود می
جویی آب و اصوالً این سیاست افزایش راندمان آبیاری برای صرفه

حل بحران آب کشور با رویکرد و نگرش غیر کالسیک به راندمان 
آبیاری، سیاست مناسب نبوده و ممکن در صورت  دم وجود شرایط و 

دیگر  بارتجویی واقعی آب منتهی نشود. بهتمهیدات الزم به صرفه
فشار خوب است و خیلی مزایا دارد ی آبیاری تحتهاامانهساستفاده از 

فشار بر مبنای ی آبیاری تحتهاسامانهویی اگر قرار باشد که توسعه 
به دنبال آن افزایش سطح زیر کشت( و )افزایش راندمان آبیاری 

جویی واقعی و حل بحران آب کشور و بدون وجود سایر برای صرفه
ای حال نیز نتیجهتابه ؛ کهشودرفته نمیای گشرایط الزم باشد، نتیجه

 گرفته نشده است.
ضع  دیگر نگاه کالسیک به راندمان آبیاری در توسعه  
جویی آب، موضوع تلفات فشار برای صرفهی آبیاری تحتهاسامانه

اجتناب و تلفات ظاهری در مهابل تلفات واقعی و یا تلفات قابل
شود که قرار ز اقداماتی مییعنی وقتی صحبت ا؛ اجتناب استغیرقابل

است هدر رفت های آب را ک، کند، باید در نظر داشت یکسری از 
اجتناب هستند. هدر اجتناب و یکسری غیرقابلهدر رفت ها قابل

شامل موارد نشت  (غیرواقعی های رفت هدر) بازیافت قابل هایرفت
، سطحی انتهای مزر ه  مهی در مزر ه، رواناب ها، نفوذاز کانال
، (آبشویی نظیر نیاز) محیطیزیست نیازهای به مربوط آبی مصارف
 رفت و هدر( آبیاریبیش) مدیریتی ضع  از ناشی های رفت هدر
 نامناسب نظیر تسطیح)زمین مزر ه  سازیآماده ضع  از ناشی های
 هدر ؛ وباشندمی (سطحی، غیریکنواختی توزیع آب و غیره آبیاری در
از  تبخیر :شامل (واقعی های رفت هدر) بازیافت غیرقابل های رفت

های سطح خا  و پوشش گیاهی، تعرق گیاهی )گیاه اصلی( و  ل 
 هایهای خاکی )استفادههرز رشد نموده درون مزر ه و درون کانال

جویی واقعی در آب بنابراین برای صرفه؛ غیر سودمند از آب( هستند
رد و راندمان را باال برد. اجتناب را حذف کباید هدر رفت های قابل

توان حذف نمود. این بحث اجتناب را نمیغیرقابل های رفت ویی هدر
فشار بسیار مه، های آبیاری تحتخصوص در بحث کاربرد روشبه

ی آبیاری بارانی که بسیار هاسامانه نوان نمونه در کاربرد است. به

اب زیادی اجتنغیرقابل های رفت کشور دنبال توسعه آن است، هدر
وجود دارد )نظیر تبخیر از سطح پوشش گیاهی و خا ، تلفات باد 

 ها را گرفت. توان جلوی آنبردگی و ...( که نمی
های  رفت ی آبیاری سطحی هدرهاسامانهکه در درصورتی

و نشت از  اجتناب زیادی داری، )نظیر رواناب انتهایی، نفوذ  مهیقابل
 توسعه طرفی ها را گرفت. ازآنتوان جلوی همه ها( که میکانال
 خصوص از نوع خرد آبیاری )میکرو((،فشار )بهی تحتهاسامانه
را  بلندمدت دیدگاه از کشاورزی محصوالت تویید و رشد در پایداری
؛ نمایدمی جدی هایچایش از یحاظ تجمع نمک در خا  دچار نیز
 تویید پایداری نه که آوردمی به وجود را شرایطی درمجموع یعنی

 از برداشت در پایداری نه پیونددبه وقوع می کشاورزی محصوالت
پس سؤال این است چرا مبنای توسعه بر اساس توسعه  آب! منابع
فشار قرارگرفته است؟ چرا وقتی صحبت از های آبیاری تحتروش

شود با استفاده از شود، فهط ذکر میتوسعه در بخش کشاورزی می
فشار؟! این موضوع ما را به این مسئله ی آبیاری تحتهاسامانه

سازد که مبنا قرار گرفتن بحث افزایش راندمان آبیاری رهنمون می
کننده است و جویی آب و حل بحران آب کشور گمراهبرای صرفه

 صرفاً نباید خیلی روی آن اتکا نموده و مانور نمود.
در نگاه جدید )نئو کالسیک( به راندمان آبیاری که تلفات 

داند، یذا در شرایط موجود  مالً اجتناب را قابل بازیافت میلقاب
از نظر مهداری در مهیاس حوزه آبریز باالست و  «راندمان مصرف»

با هدف  "راندمان آبیاری"گذاری زیاد برای افزایش نیازی به سرمایه
جویی آب( در کشور، به آن صورتی افزایش راندمان مصرف )صرفه

ذکر شده الزم نیست و شاید اگر در ابتدا نگاه  که در اسناد باالدستی
های ی آبیاری و یا سیست،هاسامانهبه این نگاه نئوکالسیک در 

 شد. گرفت، امروز نتایج دیگری حاصل میای قرار میتوسعه
 

 گیریبحث و نتیجه
 آب از بهینه استفاده هاییکی از شاخص آبیاری راندمان

مانور زیادی بر روی آن شده و بدون باشد که امروزه متأسفانه می
ها و و حوزه کارکردی، آن وارد بحث توجه به مفهوم، کاربری

گذاری زیادی آن سرمایه تبعبههای کالن آب کشور شده و سیاست
گیری این شاخص در سطح کشور و های اندازهبر روی آن از جنبه

ن، قرار فشار با فرض افزایش راندمای آبیاری تحتهاسامانهتوسعه 
 است انجام شود.

-یعنی بیان می؛ راندمان آبیاری شاخصی محلی و موضعی است

ای معین این مهدار کاربرد آب در منطهه ریشه مزر هدارد که راندمان 
رواناب وارد مزر ه صورتاست و کاری ندارد که این تلفات به
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دست مورداستفاده قرارگرفته و یا کشاورز دیگری شده و در پائین
صورت نفوذ  مهی در تغذیه سفره آب زیرزمینی مشارکت داشته به

برای مهایسه فنی  است یا خیر؟ راندمان آبیاری شاخص خوبی
 یهاسامانهی مختل  آبیاری در مزر ه است )مثالً مهایسه هاسامانه

فشار تحت یهاسامانهفشار و یا مهایسه خود آبیاری سطحی با تحت
ای و غیره( ویی بارانی با قطره یهاسامانهنظر مهایسه ، با یکدیگر

 وری نیست، چون مسائل مربوط بهکننده بهرهاین شاخص منعکس
ای یعنی ممکن است راندمان آبیاری مزر ه؛ گیردتویید را در برنمی

آبیاری(، یا خوب باشد ویی  ملکرد محصول پائین باشد )حایت ک،
 کس راندمان آبیاری پائین باشد ویی  ملکرد محصول نسبتاً به

دیگر کشاورز آب زیادی برای تویید محصول  بارتخوب باشد. به
آبیاری(. درمجموع شاخص راندمان آبیاری شاستفاده کرده باشد )بی

زیرا در تویید ؛ گویای استفاده بهینه از آب برای تویید محصول نیست
و  و  ملکرد محصول  وامل کشاورزی، اقلی،، خا ، آب

های زرا ی دخیل هستند که در این شرایط این شاخص مدیریت
 دیگر کاربردی ندارد.

منابع آب، مسائل مدیریت  امروز با توجه به بحران کمبود شدید 
توان صرفاً در مهیاس مزر ه حل نمود و بلکه اهمیت آب را نمی

تر )حوضه آبریز و نگری و دیدن آب در یک مهیاس بزرگجامع
یعنی باید از آن مهیاس محلی ؛ نمایدکشور( بیشتر ضروری می

(Local)  مزر ه حرکت کرده و به مهیاس باالتر بروی،. این مسئله در
ای اده از شاخص راندمان آبیاری که یک شاخص مزر هاستف
(Local) و حتی نتایج نامناسبی در  باشد مشکالت، ابهاماتمی

 استفاده از این شاخص برای حل بحران آب کشور ایجاد نموده است.
( درواقع نسبت آب Irrigation efficiencyراندمان آبیاری )

و رشد گیاه نسبت به شده در منطهه توسعه ریشه برای مصرف ذخیره
مهدار آبی که در  مل برای ذخیره این مهدار معین آب در منطهه 

-شده است. بعداً برای تعیین راندمان در قسمتتوسعه ریشه مصرف

های مختل  یک سیست، آبیاری )از منبع تا محل مصرف( راندمان 
های انتهال، مزر ه )توزیع( و آبیاری به چندین جزء شامل راندمان

ها ضرب آنشده که راندمان کل از حاصلرد در مزر ه تفکیککارب
 شود.محاسبه می

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد آن است که راندمان کل 
ضرب مهادیر خاصیت ضربی دارد، یعنی مهدار راندمان کل از حاصل

یعنی چند نسبت دره، ضرب ؛ شودتر حاصل میچند راندمان جزئی
های یعنی اگر حتی راندمان؛ شودمحاسبه می شوند و راندمان کلمی

 %82انتهال و  %62اجزای مختل  در حد خوب و معهویی باشند )
شوند کاربرد(. ویی چون این مهادیر دره، ضرب می %92مزر ه و 

بنابراین هنگامی ؛ (%92شود. ) دد راندمان کل کوچکی حاصل می
ها یباً تمام راندمانتواند خیلی باال رود که تهرمهدار راندمان کل می

درصد به باال(. این  مالً  62در حایت خیلی باال و  ایی باشند )حدود 
و  های مدیریتی، فنیدر شرایط واقعی و با در نظر گرفتن واقعیت

اگر نگویی، ناممکن ویی  است و رسیدن به آن گراییایدئالفناوری 
ساییان سال هایی که شاید یکی از  لت ؛ وبسیار پرهزینه خواهد بود

درصد فراتر  02تا  39از   مالً است که راندمان کل آبیاری در کشور
جای آنکه خیلی به راندمان کل توجه بنابراین شاید ما به؛ نرفته است

یعنی ببینی، ؛ کنی، باید به اجزای راندمان بپردازی، و تکیه کنی،
را تا  خصوص کاربردو به های انتهال، مزر هتوانی، راندمانچگونه می

روی راندمان کل خیلی توجه و مانور  و حد مناسبی بهبود ببخشی،
کرده های خود به این مسئله اشاره( ه، در گزارشFAOنکنی،. فائو )

است که افزایش چشمگیر در راندمان کل کار بسیار مشکلی است. 
های توسعه کشور )پنج، و همچنین که ما در اسناد و برنامهدرحایی

 %1گویی، که باید سایی آیی، و میر برنامه شش،( میپیشنهادشده د
قدر مطلق مهدار راندمان کل آبیاری اضافه شود )مثالً )یک واحد( به
که کار  درصد افزایش ساالنه( 9/0( )%01برسد به  %02راندمان از 

بسیار مشکلی است. از یحاظ استراتژیک این موضوع ما را به این 
گونه که در توسعه منابع آب تهریباً انسازد که هممسئله رهنمون می
ای، و توسعه منابع آب جدید یا مهدور نیست و اگر به سه  رسیده

های فسیلی و یابی به آبمهدار کمی مهدور باشد )از طریق دسته،
های شور( خیلی پر هزینه خواهد بود، اصوالً شیرین کردن آب

راندمان کل  دهند که افزایشبرآوردهای کارشناسی نیز نشان می
درصد مهدور نبوده و یا پر هزینه و از یحاظ  92آبیاری بیش از حدود 

پایداری کشاورزی )افزایش شوری خا ( و کاهش جریانات سطحی 
زیست اثرات و تبعات منفی زیادی خواهد داشت و یذا موردنیاز محیط

جویی آب و حل های دیگری در خصوص صرفهباید به فکر راهکار
 شی،.بحران آب با

شاخص راندمان کاربرد آب، صرفاً برای نشان دادن  ملکرد 
یعنی این شاخص بیانگر آن است که ؛ باشدیک آبیاری در مزر ه می

با چه راندمانی کل آب کاربردی را در منطهه توسعه ریشه نفوذ 
برگشت در شده است. در شاخص راندمان آبیاری تلفات آب قابلداده

کالسیک به بحث تلفات آب(. این بحث  شود )نگرشنظر گرفته نمی
دیگری است که موضوع ناکارآمدی سیاست صرفاً تکیه بر افزایش 
راندمان آبیاری برای حل بحران آب در بخش کشاورزی را مشخص 

یعنی بحث تلفات ظاهری در مهابل تلفات ظاهری ؛ سازدمی
 جویی ظاهری(.جویی واقعی در مهابل صرفهصرفه)

یک به راندمان آبیاری در حل مسائل کالن امروزه نگرش کالس
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رنگ شده است.  لیرغ، آنکه هنوز در مدیریت آب در جهان ک،
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. 

 کالن آب کشورویی در حل مسائل آب در حوضه آبریز و مسائل 
بیشتر مطرح است و  (Water Accounting)بحث حسابداری آب 

دیگر  بارتنگاه نئوکالسیک باید بر مبحث راندمان آبیاری داشت. به
اجتناب در فرایند آبیاری محصوالت  مالً تلفات نیستند. تلفات قابل
که در نگرش کالسیک راندمان آبیاری به بحث مدیریت آب، درحایی
 یک آب باشد، تلفاتمی کمتر تلفات بیانگر بیشتر آبیاری راندمان
 معنی این به تلفات باشد، کاهشمی آب منابع برگشتغیرقابل تلفات
 سایر برای تواندمی که شده جوییصرفه بیشتری آب که باشدمی

-می را مفهوم این ضمنی طورو به گیرد قرار مورداستفاده مصارف

  !است مطلوبی چیز بیشتر راندمان که رساند
برگشت زیادی وجود دارد که از در مهیاس حوضه آبریز آب قابل

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 

خصوص در مناطهی نظیر به )شوری، آیودگی و غیره( را داری، که
های تلفات انرژی نیز وجود نیست. همچنین هزینه خوزستان مطلوب

قبول نیست که آبی که با هزینه زیاد پمپاژ یعنی این قابل؛ دارد
شود را بگذاری، تل  شود. صرف اینکه آن مجدداً در حوزه آبریز می

یعنی اهمیت و مزیت نسبی استفاده ؛ شوددر چرخه آب بازیافت می
ت ناخواسته است نه تلفات ناشی مجدد از تلفات آب در بازیافت تلفا
توجه به مباحث فوق، اگر بخواهی،  از ضع  مدیریت! بهر حال با

صرفاً به بحث مصرف آب و تلفات و هدر رفت فیزیکی )نه شیمیایی 
آب که منظورمان تغییر کیفیت آب است( توجه کنی،، در نگرش 

مهیاس مدیریت آب در اینجا  مالً آبی تل  نشده وسیع و بزرگ
 ت. اس

درمجموع، دیگر آن نگاه مهندس آبیاری به بحث مدیریت آب 
بیند که راندمان آن خوب است و از روی که صرفاً یک مزر ه را می

شود نماید که آب در کشور دارد خوب مصرف میآن قضاوت می
های اخیر به حدی رنگ شده است. این نگرش قدیمی در سالک،

فزایش راندمان آبیاری در مزارع شد با اخطرنا  شده بود که اد ا می
سد بزرگ در کشور آب  3ایی  0اندازه حج، ذخیره شد کشور به
جویی خواهد شد. ایبته این موضوع شرط اوییه و شرط الزم صرفه

یعنی اگر حتی جلوی تلفات آب را ؛ هست ویی شرط کافی نیست
خصوص در بگیری، تضمینی وجود ندارد که قدر مطلق آب )به

جویی شده جویی شود، چون ممکن است آب صرفه( صرفههاآبخوان
 صرف افزایش سطح زیر کشت شود! 

امروزه در خصوص نگرش جدید به بحث مدیریت آب، 
 از یعنی پس؛ انداصطالحات و مفاهی، جدیدی به  رصه واردشده

 در مفهوم این در زیادی تغییرات آبیاری، راندمان از ICID ی تعر
 این وارد مفاهی، جدید و اصطالحات و دآم  مل به بعد هایسال
شده یک شدند و بیانگر آن هستند که از این میزان آب مصرف حوزه

تبخیر و )خواستی، نسبت یا درصدی از آن برای مهاصدی که می
شده و تبخیر شده محیطی( واقعاً مصرفتعرق گیاه یا نیاز زیست

گر از آب . درصد دی(Beneficial use)است. این مصرف مفید است 
مانند مصرف آب توسط ؛ (Non- beneficial)شده غیر مثمر مصرف
های انتهال آب، یا آبی های هرز در کانالهای گیاهی و  ل پوشش

که در دوران آیش زمین به سطح خا  رسیده و تبخیر شده و به 
یعنی  (Consumed)ها از نوع مصرف گردد. تمامی ایناتمسفر بازمی

از نوع تبخیر و بازگشت به اتمسفر هستند )چه مفید و چه غیرمفید(. 
یعنی مهداری از آب ؛ حایت دوم درصدی است که مصرف نشده است

شده است ویی آن به شکل تبخیر و تعرق و بازگشت به اتمسفر تل 
. از این مهدار آب (Non-consumedاست )مورد مصرف قرار نگرفته 
برگشت و بازیافت است دی قابلمصرف نشده باز درص

(Recoverable)های آب زهکشی که مجدداً وارد ، )مانند جریان
شوند و یا وارد شوند و مجدداً در پائین است استفاده میرودخانه می
کند( های آب زیرزمینی کمک میشوند و به تغذیه سفرهها میآبخوان

-Non)باشند. برگشت و بازیافت نمیو یکسری که قابل

recoverable) های آب زیرزمینی شور )مانند آبی که وارد سفره
های زهکشی که مستهیماً به دریاها و یا مانند جریان شودمی
 ریزند(. می

گونه که در منابع  لمی جدید نیز به آن تأکید بنابراین همان
شده است برای حل بحران آب و مشاهده و قضاوت از اقداماتی که 

قعی آب منتهی شده است، باید یک نظام حسابداری جویی وابه صرفه
-آب )مبتنی بر بیالن آب( در کشور ایجادشده که ورودی و خروجی

دقت معلوم و تعیین شوند. نگرش حسابداری آب به های آن به
جویی آب این مزیت را دارد که در آن موضوع مصرف و صرفه

ن آبیاری، ها مشخص بوده و مفاهی، متغیری )نظیر راندماپارامتر
های مهیاس زمانی و وری آب( نداشته و از طرفی محدودیتبهره

های مدیریت حوضه آبریز( بر سایر شاخص –مکانی حاک، )مزر ه 
 وری آب( را ندارد. آب )راندمان آبیاری و بهره

 آب کاهش) واقعی جوییصرفه به ایزاماً آبیاری راندمان افزایش
 راندمان به صرف توجه دیگرارت ببهنینجامد.  است ممکن( مصرفی
-Context) یاسمه و کار محدوده داشتن نظر در بدون آبیاری

Scale )نظر از اشتباهی هایتصمی، به تواندمی و بوده معنیبی 
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 این ایبته .شود منجر زیستیمحیط حتی و هیدرویوژیکی و اقتصادی
 به توجه با بلکه است، مطلوب پایین راندمان که باشدنمی معنا بدان
 بهبود و آبیاری راندمان افزایش کشور خشکنیمه و خشک شرایط
 توسط آب مصارف کاهش سبب مزارع در آب یکنواختی توزیع

 در زهکشی به نیاز کاهش همچنین و مزر ه مهیاس در کشاورزان
 کوچک آب، پمپاژ برای مصرفی انرژی کاهش سنگین، یهاخا 
 کیفیت افت از جلوگیری ها،کانال ظرفیت و آبیاری هیدرومدول شدن
نماید. از طرفی سه  افزایش راندمان می کمک و غیره آب منابع
قبلی، افزایش  شدهاشارههای درصد نیست و با توجه به بحث 122

بر اساس نظر کارشناسی  راندمان کل از سهفی بیشتر )که در اینجا
اری تویید، شود( از یحاظ پایداری کشاورزی، پایددرصد اظهار می 92

زیست به آب و غیره به صالح نبوده حفظ جریانات طبیعی، نیاز محیط
 بحث به جامع نگرش درمجموع باشد.و اقتصادی نیز نمی

 کمک ظاهری تلفات مهابل در واقعی تلفات و آب واقعی جوییصرفه
 در آب جوییصرفه در هاگذاریسرمایه و هایزیربرنامه تا نمایدمی
 .باشنداثرگذارتر  آبریز حوضه یک مثبت بیالن
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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. 
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