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مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور
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چکیده
توسعه كشاورزي و توليد پايدار در مناطق خشك و نيمهخشك به افزايش كارايی مصرف و بهبود بهرهوري آب بستگی دارد .كارايی مصرف آب مزرعه شاخصی
براي بيان كمّی ميزان توليد محصول به ازاي واحد آب مصرفی در مزرعه میباشد .اين شاخص با افزايش عملكرد ،كاهش آب مصرفی و يا تأثير هر دو عامل
بهصورت توأمان ،افزايش میيابد .مسائل و محدوديتهاي كارايی مصرف آب در مقياس مزرعه از اهميت خاصی برخوردار هستند .مزرعه محيط و شرايطی است
كه تمامی فعاليتهاي كشاورزي شامل تهيه زمين ،كاشت ،داشت و برداشت در اين مقياس اتفاق افتاده و همچنين تمامی فعاليتهاي تأمين و توزيع آب تا محل
مصرف و آبياري براي اين محيط انجام میشود؛ بنابراين مسائل اين مقياس بهطور مستقيم و قابلمالحظهاي بر روي ميزان مصرف آب و عملكرد محصول كه
هدف نهايی بهرهبردار است ،تأثيرگذار است .همچنين اين مسائل و مشكالت با توجه به ارتباط مقياسها با يكديگر سبب بروز مشكالت بزرگمقياس ديگري نظير
فشار بيشازحد بر منابع آب (بهخصوص منابع آبهاي زيرزمينی) و كمبود منابع آب حوضه آبريز و آلودگیهاي زيستمحيطی و مسائل اجتماعی ،اقتصادي و
سياسی مختلفی نيز ،میگردند .ازآنجايیكه شناسايی و تحليل شاخص كارايی مصرف آب مزرعه از ضروريات استفاده بهينه از منابع محدود آب كشور میباشد .در
اين تحقيق از طريق بررسی و ارزيابی نظرات كارشناسان ،صاحبنظران ،بهرهبرداران و درمجموع كليه گرو داران مديريت آب بهطور عام و آب كشاورزي بهطور
خاص ،مسائل و چالشهاي پايين بودن مقدار شاخص كارايی مصرف آب در مزارع كشور بهصورت مشاركتی تبيين و در قالب سلسله مراتب پيوسته موضوع بسط
دادهشده و ضمن ارائه اهداف ،راهكارها و راهبردهاي اجرايی و تحقيقاتی الزم نيز ارائه گرديدند .بر اساس نتايج ،ريشه اصلی مسائل و مشكالت پائين بودن كارايی
مصرف آب مزرعه در ايران را میتوان در شش گروه اصلی مسائل شامل )1 :پايين بودن بازده (راندمان) آبياري )2 ،ناكافی بودن منابع مطمئن آبياري )3 ،پايين
بودن كيفيت منابع آبوخاک )4 ،پايين بودن شاخصهاي مكانيزاسيون كشاورزي )5 ،مسائل مهندسی سامانههاي آبياري و )6دانش كم و آموزش ناكافی
بهرهبرداران ،ردهبندي نمود .از جنبه كمی ،جمعاً  129مورد مسئله و مشكل فراروي افزايش كارايی مصرف آب در مزرعه شناسايی گرديد كه مسائل تحت
گروههاي ششگانه اصلی اشارهشده در باال ،به ترتيب  17/1 ،39/5 ،13/9 ،9/3 ،10/9و 9/3درصد از كل مسائل را شامل میشوند .از جنبههاي راهبردي ،نتايج
اين تحقيق بيانگر آن است كه مسائل و راهكارهاي افزايش كارايی مصرف آب مزرعه را نبايد فقط در مسائل مديريت آب جستجو و چارهجويی نمود ،بلكه مسائل
زراعی و بهخصوص مسائل مكانيزاسيون مزرعه و ساير مسائل وابسته نيز نقش مهمی در اين زمينه ايفاء مینمايند.
واژههای کلیدی :راهكار ،كارايی مصرف آب ،مزرعه ،مسائل
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میگردد ،دارد .كارايی مصرف آب مزرعه ،شاخصی براي بيان كمّی
توليد محصول به ازاي واحد آب مصرفی در مزرعه است .مقدار اين
شاخص با افزايش عملكرد (صورت كسر) و يا كاهش آب مصرفی
(مخرج كسر) افزايش میيابد .بهبود بهرهوري آب كشاورزي يكی از
الزامات و ضروريات بخشهاي آب و كشاورزي بهمنظور توليد
محصوالت كشاورزي و دامی و در نهايت تأمين غذاي جمعيت رو به
رشد از منابع محدود و كميآب كشور میباشد .بهبود مديريت مصرف
آب در بخش كشاورزي ،بهبود راندمان آبياري در اراضی فارياب،
ارتقاء بهرهوري آب در بخش كشاورزي ،حفظ و بهرهبرداري بهينه از
منابع آبوخاک در بخش كشاورزي ازجمله موارد مهمی میباشند كه
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در سند ملی توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعی ،اهداف كيفی
بلندمدت ،اهداف كيفی پنجساله و اهداف كمی امور زير بنايی و توليد
برنامه چهارم توسعه ،بر آنها تأكيد شده است (معاونت برنامهريزي و
اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي1383 ،؛ معاونت آبوخاک1383،؛
بینام1389،؛ و برنامه پنجساله چهارم توسعه زير بخش آبوخاک،
 .)1382همچنين به استناد ماده  25قانون افزايش بهرهوري بخش
كشاورزي و منابع طبيعی و تبصره آن مصوب  89/4/23مجلس
شوراي اسالمی ،وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش
ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبت به
تعيين شاخصهاي بهرهوري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب
هيئتوزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائی در
خصوص اين شاخصها و نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزي،
آب و منابع طبيعی مجلس شوراي اسالمی گزارش نمايد.
ميزان شاخص كارايی مصرف آب مزرعه كشور در حال حاضر بهطور
متوسط در دامنه  0/8-1/0كيلوگرم بر مترمكعب آب مصرفی برآورد
میگردد .بهعبارتديگر در كشور براي توليد هر يك كيلوگرم
محصول حدود  1/0-1/25مترمكعب آب مصرف میشود (حيدري و
همكاران1384 ،؛ حيدري و همكاران1385 ،؛ حيدري و همكاران،
1388؛ حيدري -الف و ب.)1388 ،
افزايش كارايی مصرف آب مزرعه ،با توجه به تنوع عوامل مديريتی و
محيطی مؤثر در عملكرد محصول ،بهسادگی قابلكنترل نمیباشد و
امري پيچيده و پرهزينه است .مسائل تاكتيكی كه در بخش
كشاورزي میتوان براي افزايش كارايی مصرف آب مزرعه به كار
گرفت را میتوان در سه گروه راهكارهاي فنی ،مديريتی و زراعی
خالصه نمود (كشاورز و همكاران.)2005 ،
مسائل و محدوديتهاي بهبود بهرهوري آب در مقياس مزرعه از
اهميت خاصی برخوردار هستند .مزرعه محيط و شرايطی است كه
تمامی فعاليتهاي كشاورزي شامل تهيه زمين ،كاشت ،داشت و
برداشت در اين مقياس اتفاق افتاده و همچنين تمامی فعاليتهاي
تأمين و توزيع آب از منبع تا محل مصرف براي اين محيط انجام
میشود؛ بنابراين مسائل اين مقياس بهطور مستقيم و قابلمالحظهاي
بر روي ميزان مصرف آب و عملكرد محصول كه هدف نهايی
بهرهبردار و برنامه ريزان است ،تأثيرگذار است .اين مسائل و
مشكالت همچنين با توجه به ارتباط مقياسها با يكديگر سبب بروز
مشكالت بزرگمقياس ديگري نظير فشار بيشازحد بر منابع آب
(بهخصوص آبهاي زيرزمينی) و كمبود منابع آب حوضه محيط-
زيستی و مسائل اجتماعی ،اقتصادي و سياسی مختلفی نيز میگردد.
ازآنجايیكه شناسايی ،بررسی و تحليل عوامل كاهنده شاخص كارايی
مصرف آب مزرعه به علهت محهدوديت كمّهی و كيفهی منهابع آب و
اهميت ارتقاء اين شاخص در كشور ،از اهميت خاصی برخوردار است،
هدف از اين مقاله شناسايی مشاركتی مسائل و مشكالت پايين بودن
كارايی مصرف آب مزرعه و ارائه راهكارهاي محهوري و راهبردههاي
الزم براي افزايش آن در كشور میباشد.

بررسی موضوع و تحلیل منابع
در علوم آب ،تعاريف و شاخصهاي مختلفی براي تبيين و
اندازهگيري نحوه استفاده بهينه از آب بيان گرديده است .در علوم
مرتبط با استفاده بهينه از آب در بخش كشاورزي ،در ابتدا شاخص
راندمان آبياري 1مطرح گرديد و به دنبال آن در دهه اخير مفاهيم
كارايی مصرف آب 2و بهرهوري آب 3نيز به اين عرصه وارد شدند و
بهتدريج شاخص راندمان آبياري جاي خود را به اين شاخصهاي
جديد داد (حيدري -الف.)1388 ،
شاخص كارايی مصرف آب ،يكی از شاخصهاي اساسی در تعيين
استفاده كارا از آب جهت توليد محصوالت كشاورزي میباشد .اين
شاخص نشاندهنده ميزان توليد (عملكرد محصول) در ازاي واحد
حجم آبياري مصرفی در مزرعه در واحد هكتار است؛ يعنی كارايی
مصرف آب به مقدار محصولی گفته میشود كه از هر واحد حجم آب
ال به واحد كيلوگرم بر مترمكعب
در مزرعه به دست میآيد و معمو ً
ارائه میگردد .الزم به ذكر است كه در تعريف شاخص كارايی
مصرف آب ،اجزاي تشكيلدهنده اين شاخص (صورت كسر عملكرد
و مخرج كسر آب مصرفی) به شكلهاي مختلف ارائهشدهاند .مثالً
صورت كسر میتواند عملكرد تر يا خشك محصول ،بيوماس،
پروتئين توليدي ،كالري ايجادشده و غيره باشد .مخرج كسر نيز
میتواند حجم آب خالص ،حجم آب ناخالص و يا ميزان آب تبخير و
تعرق شده از گياه باشد (حيدري -الف .)1388 ،درواقع كارايی مصرف
آب بيانگر رابطه كمی ميان نهادهها و ستادههاي سيستم توليد در
مزرعه میباشد و از ديدگاه متخصصان آبياري ،اگرونومی ،فيزيولوژي،
اقتصاد و همچنين كاربرها ،داراي مفاهيم مختلفی است (انتصاري و
همكاران .)1386 ،متخصصان پيشرو ،كارايی مصرف آب را معادل با
نياز آبی گياه میدانستند .اگرونوميستها كارايی مصرف آب را نسبت
ماده خشك توليدشده به ازاي واحد آب مصرفشده تعريف میكنند.
ازآنجاكه اساس توليد و مصرف در گياهان ،فتوسنتز و تعرق میباشد،
لذا فيزيولوژيستهاي گياهی ،كارايی مصرف آب را "نسبت فتوسنتز
به تعرق به ازاي واحد سطح برگ يا واحد بوته گياه در يك دوره
زمانی معين " تعريف مینمايند (انتصاري و همكاران.)1386 ،
كارايی مصرف آب براي اولين بار در سال  1958بهصورت نسبت
ميزان عملكرد گياه (برحسب كيلوگرم) به ميزان تعرق گياه (برحسب
مترمكعب) بيان شد (حيدري و همكاران .)1390 ،بعد از آن مولدن
براي تحليل آب مورداستفاده در سطوح مختلف زراعی ،تعريف بهره-
وري آب را ارائه كرد كه بر اساس آن شرايط مصرف آب در
محدودههاي مختلف مزرعه ،سيستم تأمين آب و حوضه آبريز
(مصارف مختلف) موردبررسی قرار میگيرد (به نقل از حيدري و
همكاران 1390 ،و مولدن و همكاران .)2003 ،بر همين اساس بهره-
1

)-Irrigation efficiency (E
)-Water use efficiency (WUE
3
)-Water Productivity (WP
2
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وري آب عبارت است از نسبت عملكرد و يا سود خالص حاصل از
زراعت ،جنگلداري ،آبزيپروري ،دامپروري و يا يك سيستم تركيبی
كشاورزي بر ميزان آب مصرفی براي رسيدن به آن سود خالص.
درواقع در بهرهوري آب نقش هر واحد آب در توليد ناخالص ملی يا
توليد ناخالص داخلی مطرح است كه مشاهده میشود مفهومی
بهمراتب متفاوت از راندمان آبياري و يا حتی كارايی مصرف آب دارد؛
بنابراين بحث بهرهوري آب بسيار وابسته به مقياس و محدودهاي1
دارد كه ما به آن پرداختهايم و بسته به مقياسهاي مديريتی گياه،
مزرعه ،شبكه آبياري و يا حوضه آبريز اجزاي اين شاخص میتواند
متفاوت باشد .آنچه در اينجا بهعنوان كارايی مصرف آب ناميده شده،
درواقع همان بهرهوري مصرف آب در مقياس گياه تا مزرعه میباشد.
در سامانههاي كشاورزي ،كارايی پايين مصرف آب به عوامل
متعددي بستگی دارد .عمده اين عوامل عبارتاند از :تبخير زياد از
خاک نسبت به تبخير و تعرق گياه ،سرعت پائين رشد گياه در مراحل
اوليه ،ريشههاي كمعمق در بعضی از گياهان ،عمليات آبياري كه
منجر به رواناب و نفوذ عمقی زياد يا تلفات آب در حين انتقال می-
گردد؛ بنابراين افزايش كارايی مصرف آب هم با بهبود عمليات زراعی
(اصالح نباتات و انتخاب ارقام مقاوم به خشكی ،انتخاب الگوي
مناسب كشت ،كاربرد كودها و غيره) و هم با بهبود مديريت آبياري
(افزايش راندمان آبياري ،در صورت لزوم استفاده از روشهاي آبياري
تحتفشار ،كاربرد روشهاي كمآبياري و آبياري تكميلی و غيره)
قابل حصول است.
كيجنه و همكاران ( )2003كارهاي انجامشده مرتبط با شاخص
بهرهوري آب از زمان معرفی اين مفهوم را ،موردبررسی و بازبينی
قرار دادهاند و راهكارهايی را بهمنظور افزايش اين شاخص از طريق
بهبود مديريت منابع آب در سطوح گياه ،زراعی و مزرعه و حوضه
آبريز ارائه كردهاند .بر اساس نظر آنها برخی از شيوهها و گزينههايی
كه میتواند در اين زمينه به كار گرفته شوند عبارتاند از -1 :در
سطح گياه :افزايش تحمل گياهان به تنش خشكی و شوري از طريق
بهكارگيري شيوههاي اصالح نااد گياهان  -2در سطح مزرعه:
افزايش تابع توليد محصول-آب ،كاربرد كمآبياري ،تصحيح تاريخ
كاشت و شخم بهمنظور كاهش تبخير-تعرق و افزايش نفوذ در خاک
و  -3در سطح حوضه آبريز :استفاده مجدد از آب و بهبود الگوي
كشت بهمنظور حداكثر كردن محصول و حداقل نمودن تبخير-تعرق
گياهی.
در طی سالهاي اخير تحقيقات مفيدي باهدف بازبينی و بررسی
مقادير شاخص بهرهوري آب در نقاط مختلف دنيا به انجام رسيده
است ،نظير استوارت و همكاران ( )1997و زارت و باستيانسن
( .)2004نتايج اين بررسیها نشان داده است كه بهبود شيوههاي
مديريتی آبوخاک در سالهاي اخير باعث افزايش مقادير شاخص
-Scale/Domain

1

بهرهوري آبشده است .كاربرد روشهاي جديد آبياري ازجمله آبياري
بارانی و قطرهاي ،با توجه به بهبود مديريت آبياري در مزرعه،
شاخص كارايی مصرف آب را به ميزان قابلتوجه اي افزايش داده
است
بر اساس مطالعه  84منبع تحقيقاتی مربوط به  25سال اخير دريافتهه
شد كه كارايی مصرف آب محصوالت گنهدم ،بهرنج ،پنبهه و ذرت در
تمامی موارد از مقادير ذكرشده قبلی توسط فائو بيشتر اسهت (زارت و
باستيانسن .)2004 ،بر اسهاس زارت و باستيانسهن ( ،)2004متوسهط
شاخص كارايی مصرف آب محصوالت گندم ،برنج ،پنبه (توليد دانه)،
پنبه (توليد وش) و ذرت به ترتيهب برابهر ،0/23 ،0/65 ،1/09 ،1/09
 1/80كيلوگرم بر مترمكعب میباشد .دامنه شاخص كهارايی مصهرف
آب براي گندم ،برنج ،پنبه (توليد دانه) ،پنبه (توليهد وش) و ذرت بهه
ترتيهههب ،1/1-2/7 ،0/14-0/33 ،0/41-0/95 ،0/6-1/6 ،0/6-1/7
كيلوگرم بر مترمكعب بود .آنها تغييهرات در مقهدار ايهن شهاخص را
بهطور عمده به عوامل اقليم ،مديريت آبياري و مديريت كهود نسهبت
دادند .نتيجه بارز اين تحقيق آن است كه شاخص كارايی مصرف آب
به مقدار زيادي میتواند در صورت كهاهش مقهدار آبيهاري و اعمهال
كمآبياري افزايش يابد.
حيدري -ج ( )1394در تحقيقی شاخص بهرهوري مصرف آب
پتانسيل و واقعی حوضه آبريز كرخه را محاسبه و ارزيابی نمود .بر
اساس نتايج تحقيقات وي شاخص بهرهوري مصرف آب پتانسيل
( )WPpو واقعی (فعلی) ( )WPaحوضه آبريز كرخه به ترتيب برابر
 2/05و  0/82كيلوگرم بر مترمكعب میباشد .در اين ميان استان
همدان با مقدار شاخص برابر  1/08و كردستان با مقدار شاخص برابر
 0/49كيلوگرم بر مترمكعب ،به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار
شاخص بهرهوري آب استانهاي واقع در حوضه را دارا هستند .ساير
استانهاي واقع در حوضه آبريز ،يعنی استانهاي خوزستان،
كرمانشاه ،لرستان و ايالم ،كموبيش داراي مقدار شاخص بهرهوري
مصرف آب مشابهی (حدود  0/80كيلوگرم بر مترمكعب) هستند .در
ميان محصوالت زراعی ،گوجهفرنگی با كارايی مصرف آب واقعی
 3/30كيلوگرم بر مترمكعب بيشترين و گندم با كارايی مصرف آب
 0/53كيلوگرم بر مترمكعب كمترين مقدار كارايی مصرف آب در
حوضه آبريز را دارد .همچنين در ميان محصوالت باغی ،سيبدرختی
با كارايی مصرف آب واقعی  0/98كيلوگرم بر مترمكعب بيشترين و
گردو با كارايی مصرف آب  0/11كيلوگرم بر مترمكعب كمترين
مقدار كارايی مصرف آب در حوضه آبريز را دارد .در بين محصوالت
زراعی ،سيبزمينی ،ذرت دانهاي ،چغندرقند ،پياز ،گوجهفرنگی ،خيار و
هندوانه و در بين محصوالت باغی هلو ،سيب و انگور از كارايی
مصرف آب باالتري برخوردار بوده و مزيت نسبی كشت آنها باالتر
است .اين تحقيق درمجموع نتيجهگيري نموده است كه محصوالت
سبزي و صيفی و علوفهاي نظير سيبزمينی ،گوجهفرنگی ،خيار،
هندوانه ،پياز و ذرت علوفهاي ،نسبت به كشت ساير محصوالت در
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حوضه آبريز كرخه داراي كارايی مصرف آب باالتري بوده و از مزيت
نسبی كشت باالتري برخوردار میباشند.
مهتدي و همكاران ( )1392در تحقيقی باهدف بررسی كارايی
مصرف آب سه محصول گندم ،جو و يونجه شهرستانهاي استان
خوزستان ،از آمارهاي سطح زير كشت ،ميزان توليد و عملكرد
ارائهشده از سوي دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت جهاد
كشاورزي از سالهاي زراعی  80-81الی  89-90استفاده نمود .آنها
همچنين ميزان حجم خالص آبياري هر شهرستان بر اساس سند ملی
آب را جمعآوري نمودند .بر اساس نتايج تحقيق آنها ،ميانگين
كارايی مصرف آب در استان خوزستان در سه محصول جو ،گندم و
يونجه به ترتيب  0/76 ،1/04 ،0/85كيلوگرم بر مترمكعب محاسبه
گرديد .آنها همچنين نتيجهگيري مینمايند كه حداقل ميزان
مصرف آب در شرايط كمآبی و در شرايطی كه بتواند عملكرد
محصول قابل قبولی را توليد نمايد  3690تا  3700مترمكعب در
هكتار میباشد كه معادل حدود  3500تا  3700كيلوگرم در هكتار
عملكرد گندم با كارايی مصرف آب يك كيلوگرم در مترمكعب است.
معيري و همكاران ( )1390در تحقيق بينالمللهی  CPWFدر سهايت
جنوب حوضه آبريز كرخهه ،كهارايی مصهرف آب ذرت را در ايسهتگاه
تحقيقاتی صفیآباد دزفول و اراضهی كشهاورزان سهايت (دشهتهاي
سرخه و اوان) تعيين نمودند .اين تحقيق با رهيافت مشهاركتی بهراي
اطمينان از عملی بودن و همچنين قبول راهكارها و نتهايج آنهها در
اراضی كشاورزان ،در قالب آزمونی با  5تيمار مهديريت آبيهاري در دو
مزرعه انتخابی به اجرا درآمد .نتايج آنها نشان داد كه مهديريتهاي
مختلف آبياري نسبت به مديريت آبيهاري كشهاورزان باعهث كهاهش
مصرف آب و افزايش كارايی مصرف آبياري ذرت شد .تيمهار كشهت
ذرت در كف جويچه باعث كاهش  20تا  32درصدي آب مصهرفی و
افزايش  50تا  100درصدي كارايی مصرف آبيهاري شهد .بهر اسهاس
نتايج بهدستآمده با مقدار آب صرفهجوئی شده امكان افزايش سطح
زير كشت به ميزان  20تا  25درصد وجود دارد .بر اساس نتهايج ايهن
تحقيق دامنه كارايی مصرف آبياري (عملكرد دانه ذرت به آب ورودي
به مزرعه بعالوه بارندگی) براي كليه مزارع و سهالهاي آزمهايش در
دامنه  0/29-0/79كيلوگرم بر مترمكعب قرار داشت.
در تحقيقی باههدف تعيهين مقهدار كهارايی مصهرف آب محصهوالت
كشاورزي عمده مناطق كشهور (كرمهان ،همهدان ،مغهان ،گلسهتان و
خوزستان) و در شرايط مديريت زراعی كشهاورزان ،متوسهط شهاخص
كههارايی مصههرف آب محص هوالت زراعههی گنههدم ،چغندرقنههد (شههكر
توليدي) ،سيبزمينی ،ذرت علوفهاي ،پنبه ،يونجه (وزن خشك) ،جهو
و نيشكر (شكر توليدي) به ترتيهب برابهر ،5/58 ،2/06 ،0/64 ،0/75
 0/56 ،1/46 ،0/71و 0/29كيلوگرم بر مترمكعب اندازهگيري گرديهد
(حيههدري و همكههاران1384 ،؛ حيههدري و همكههاران .)1385 ،نتههايج
بررسیهاي اين تحقيق همچنين نشان داد كه مهمتهرين فهاكتور در
باال بودن كارايی مصرف آب مديريت زراعی بوده و مهارت و دانهش
فنی كشاورزي نقش كليدي در اين زمينه ايفا مینمايهد ،بهنحويكهه

حتی كاربرد سيستمهاي آبياري مهدرن نظيهر آبيهاري تحتفشهار در
شرايط عدم وجود مهارت و دانش كافی كشهاورزي نمیتوانهد مقهدار
كارايی مصرف آب را نسبت به سيستمهاي آبيهاري سهطحی بههطور
مههؤثري بهبههود بخشههد (حيههدري و همكههاران 1384 ،و حيههدري و
همكاران.)1385 ،
عالوه بر مديريت آب مديريت كود نيز تأثير شايانی در افزايش
كارايی مصرف آب (صورت كسر يعنی عملكرد) دارد .تحقيقات
چندساله در نقاط مختلف سوريه نشان داده است كه حتی در مناطقی
كه با محدوديت آب روبرو هستند ،استفاده از كود شيميايی
(مخصوص ًا فسفر و ازت) منجر به افزايش شاخص كارايی مصرف آب
گشته است (صادق زاده و كشاورز .)1379 ،بر اساس همين تحقيقات
در مناطقی كه منابع آب موجود است ،توليد كشاورزي و كارايی
مصرف آب میتواند از طريق آبياري تكميلی در مناطق ديم افزايش
يابد و توليد را پايدار نمايد (صادق زاده و كشاورز.)1379 ،
طی تحقيقی ،بازده كاربرد آب در روشهاي آبياري سطحی در برخی
از مزارع استان اصفهان ارزيابی گرديد .نتايج نشان داد يكی از داليل
پايين بودن بازدهی كاربرد آب در مزارع عدم تناسب توزيع آب نياز
آبی گياه است .اين امر سبب گرديده كه عملكرد محصول در مزارع
موردمطالعه پائين باشد (مأمن پوش و همكاران.)1380 ،
بر اساس دادههاي نتايج دو طرح ملی انجامشده در زمينه تعيين
بازدهی (راندمان) آبياري در كشور ،كارايی مصرف آبياري محصوالت
زراعی مختلف در روشهاي آبياري سطحی با مديريت زارعين
محاسبه گرديد (حيدري و حقايقی مقدم .)1380،نتايج تحقيق مذكور
نشان داد كه روش و مديريت آبياري تأثير بسزايی در افزايش كارايی
مصرف آبياري داشته و قسمت عمده مسائل و مشكالت بازدهی
آبياري و كارايی مصرف آب در كشور مربوط به مسائل مديريت
آبياري است كه بهبود و اصالح آنها نياز به سرمايهگذاري چندانی
نداشته و بلكه به يك اهتمام و برنامهريزي مديريتی صحيح نياز دارد
(حيدري و حقايقی مقدم.)1380،
طی تحقيقی ،بازده آبياري شبانه در شبكه كشت و صنعت كارون در
خوزستان موردبررسی قرار گرفت (صادقی .)1383 ،نتايج اين مطالعه
نشان داد كه ،بازده آبياري شبانه بهمنظور اجتناب از سرمايهگذاري
اوليه باال ،در مراحل طراحی شبكه بهصورت ايده آل فرض میشود
اما در عمل مقدار آن با آبياري روزانه تفاوت دارد .ميزان تلفات
آبياري شبانه بيش از آن چيزي است كه بتوان از آن صرفنظر كرد.
عمدهترين دليل حجم تلفات باال ناشی از آبياري شبانه در شبكههاي
آبياري ،عملكرد ضعيف گروه آبياران شبكار ناشی از نبود ديد كافی،
توأم با بیدقتی بوده است (صادقی.)1383 ،
طی مطالعهاي كارايی مصرف آب در سه مزرعه واقع در
شهرستانهاي تربتحيدريه ،تربتجام و چناران در زراعتهاي گندم
و چغندرقند تحت دو روش آبياري سطحی و بارانی مورد ارزيابی قرار
گرفت (نیريزي و حلمی فخر داود .)1382 ،نتايج نشان داد كه ضعف
سيستم آبياري سطحی در توزيع مناسب رطوبت در سطح خاک
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بخصوص در آبياريهاي اوليه ،باعث عدم استقرار مناسب چغندرقند
شده و كاهش محصول زيادي را به وجود آورد .اين مشكل با تقارن
آبياري غالت با محصوالت تابستانه تشديد شد .كارايی مصرف آب
گندم در چناران ،تربتحيدريه و تربتجام به ترتيب  0/76 ،0/38و
 0/44كيلوگرم بر مترمكعب بود .مقادير كارايی مصرف آب باال در
مزرعه تربتحيدريه به دليل برخورداري مزرعه از سيستم آبياري
بارانی و مديريت علمیتر آن بود (نیريزي و حلمی فخر داود،
.)1382
نتايج حاصل از مطالعات انجامشده در خصوص بازده آبياري در
روشهاي آبياري سطحی در كشور نشان داد كه بازده آبياري
سطحی در كشور از مقدار واقعی آن كمتر گزارششده است
(سپاسخواه .)1383 ،يكی از علتها ،روش نهچندان درستی بوده كه
در اندازهگيري بازده كاربرد آبياري در مزرعه به كار گرفته میشد.
نگرش مجدد به بازده كاربرد آب در مزرعه نشان داد كه در شرايطی
كه طراحی و مديريت درستی براي آبياري سطحی در مزرعه
بهكاربرده شود میتوان انتظار بازده  70درصد داشت (سپاسخواه،
.)1383مهمترين داليل تلفات آب در بخش كشاورزي به عواملی
همچون :پايين بودن بازده انتقال آب ،نامناسب بودن شكل و اندازه
مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحوه آبياري ،نامناسب بودن الگو و
تراكم كشت زراعی موجود با امكانات منابع آبی مناطق و عدم اعمال
تعرفههاي مناسب مصرف آب براي محصوالت مختلف نسبت
دادهشده است (صادق زاده و كشاورز .)1379 ،از سال  1373تا سال
 1377مطالعاتی در استانهاي خراسان ،گلستان و اصفهان بر روي
ارزيابی راندمان روشهاي آبياري سطحی انجام گرفت .بر اساس
نتايج آنها حداقل و حداكثر راندمان كاربرد در مزارع تحت مطالعه
خراسان به ترتيب  32/6و 65/3درصد ،در مزارع گرگان  29/7و68/7
درصد و در مزارع اصفهان  17/6و 59/1درصد اندازهگيري گرديد
(عباسی و همكاران.)1378 ،
شناخت مديريتهاي آبياري -زراعی مرسوم و عوامل محدودكننده
توليد ،براي رسيدن به راهكارهاي عملی بهبود كارايی مصرف آب،
ضروري است .آبساالن و همكاران ( )1389در تحقيقات مشاركتی در
مزارع كشاورزان جنوب حوضه آبريز كرخه (دشت آزادگان) و باهدف
تعيين و ارزيابی كارايی مصرف آب در اراضی شور اين منطقه،
نتيجهگيري مینمايند كه براي دستيابی به كارايی مصرف آب باال،
اقدامات زير بايد به عمل آيد :الف) تغيير روش آبياري مرسوم سنتی
به روش كرتی ،بهنحويكه كرتها بهطور مجزا آبياري شوند ب)
كرت بندي مزارع متناسب با شيب ج) اقدامات الزم براي آموزش
زارعين و نظارت بر مديريت آنان د) احداث آببندهاي ثابت و
كمهزينه براي كانالهاي آبگير مزرعهاي و ه) آموزش زارعين و
نظارت بر مديريت آنها بهمنظور فراهم آوردن امكانات و تمهيدات
الزم براي اجرا نمودن توصيههاي به زراعی از پيش تدوينشده
توسط مراكز تحقيقاتی منطقه.

مواد و روشها
در اين پاوهش با برگزاري جلسات تخصصی كارشناسی با مشاركت
كليه گرو داران 1بحث بهرهوري آب و همچنين بهرهگيري از منابع و
مستندات علمی و فنی مرتبط ،مسائل و چالشهاي موجود در
زمينههاي بهبود بهرهوري آب در مقياس مزرعه (كارايی مصرف آب)
در كشور بررسی و بر اساس نظرات موردتفاهم همگانی ،تبيين
گرديدند.
بر اساس روش تحقيق در ابتدا كليه نهادها و سازمانهاي مرتبط با
موضوع بهعنوان صاحبنظران و گرو داران موضوع تعيين و
هماهنگیها و مكاتبات رسمی با اين دستگاهها بهمنظور معرفی
نماينده مطلع جهت عضويت و شركت در جلسه تخصصی گروه كار
مزرعه به عمل آمد .با معرفی نمايندگان دستگاهها و ساير كارشناسان
و صاحبنظران ،نسبت به تشكيل گروه كار تخصصی مزرعه مرتبط
اقدام گرديد .در جلسات مختلف گروه كار ،مسائل و مشكالت موجود
در راه افزايش كارايی مصرف آب با ايجاد طوفانهاي فكري 2ميان
اعضاء گروه كار ،موردبررسی قرارگرفته و بهصورت سيستماتيك در
قالب درخت مسائل 3ارائه گرديدند .به دنبال بررسی مسائل و
مشكالت فرا روي افزايش كارايی مصرف آب ،راهكارها و
راهبردهاي اجرايی مرتبط نيز ارائه و تدوين گرديدند .الزم به ذكر
است كه همانند روش مشاركتی به كار گرفتهشده در تدوين درخت
مسائل ،موارد شناسايی و تعيين راهكارها و راهبردهاي اجرايی نيز
طی جلسات كارشناسی و با نظرخواهی از تمامی مشاركتكنندگان و
گرو داران موضوع تعيين گرديدند .دستگاهها و سازمانهاي
مشاركتكننده در گروه كار شامل طيفی از وزارتخانههاي مرتبط و
دفاتر و واحدهاي زيرمجموعه آنها ،مؤسسات و مراكز برنامهريزي و
اقتصادي ،ترويج كشاورزي ،مؤسسات و مراكز تحقيقاتی ،شركتهاي
مهندسين مشاور ،ترويج كشاورزي ،دانشگاهها و سازمانهاي
غيردولت ی( 4انجمنها و كميتههاي علمی) و دفاتر مؤسسات
بينالمللی مرتبط با مباحث مديريت آب و كشاورزي بودند.

نتایج و بحث
مسائل و مشكالت فرا روي افزايش كارايی مصرف آب مزرعه ،با
توجه به تمركز بيشتر فعاليتهاي بهره بردان و حتی برنامه ريزان در
اين مقياس ،بسيار زياد و متنوع است .بههرحال با توجه به نتايج
حاصله از بحثهاي تخصصی در گروه كار مربوطه ،مسائل،
مشكالت ،محدوديتها و چالشهاي فرا روي افزايش كارايی مصرف
آب مزرعه در كشور ،به شش دسته مسائل كلی )1 :پايين بودن بازده
(راندمان) آبياري )2 ،ناكافی بودن منابع مطمئن آب براي آبياري)3 ،
پايين بودن كيفيت منابع آبوخاک )4 ،پايين بودن شاخصهاي
1

-Stakeholder
-Brain storming
3
-Problem tree
4
)-Non Government Organization (NGO
2
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مكانيزاسيون كشاورزي )5 ،مسائل مهندسی سامانههاي آبياري و )6
دانش كم و آموزش ناكافی بهرهبرداران ،تقسيم میشوند .اين مسائل
و چالشها بهصورت اليههاي متعدد از كالن به خرد و بهصورت
درخت سلسلهمراتبی مسائل ،ارائه و تدوين كه نتايج آن به ترتيب در
شكلهاي  1الی  ،6ارائه گرديدهاند .همچنين در جدول  1تعداد
مسائل مرتبط با هر اليه از اين درخت ،بهصورت آماري ارائهشده
است.
بديهی است كه تمامی مسائل و عوامل ذكرشده در درخت
سلسلهمراتبی ارائهشده در شكلهاي  1الی  6و خالصهشده در
جدول ،1داراي درجه اهميت و اثرگذاري يكسانی نمیباشند .لذا ،در
اينجا بحث اولويتبندي و پرداختن به مسائل و مشكالت مهم مطرح
میگردد .با اين ديدگاه و به دنبال شناسايی و تدوين مسائل ،اهداف
تحقيقاتی و غير تحقيقاتی براي حل مسائل مرتبط نيز تدوين و
سپس درجه اهميت و اثرگذاري اهداف در چهار گروه اهميت خيلی
زياد ،زياد ،متوسط و كم تقسيمبندي گرديدند .الزم به ذكر است كه
اهداف تحقيقاتی 1اهدافی میباشند كه براي دستيابی به پاسخهاي
موردنظر براي رفع مشكل ،منابع اطالعاتی و تحقيقاتی مرتبط در
كشور كافی و يا بهروز نبوده و مستلزم انجام تحقيقات بيشتر در قالب
پروژههاي تحقيقاتی جامع و هدفمند میباشند؛ اما اهداف غير
تحقيقاتی 2اهدافی هستند كه اطالعات و نتايج تحقيقاتی كافی در
مورد مسائل مرتبط وجود داشته و آنها بايد انتقاليافته و بكار
گرفتهشده و يا اساساً اهدافی میباشند كه ماهيتاً نياز به تحقيقات
نداشته (از نوع اجرايی ،زيرساختی ،ترويجی و غيره هستند) و پس از
اولويتبندي بايد بهصورت راهكار توسط دستگاههاي اجرايی مرتبط
مورد اقدام و عمل قرار گيرند .بديهی است كه يكسري اهداف هم
تحقيقاتی و هم غير تحقيقاتی میباشند و نياز به اقدام دوجانبه ،يعنی
انجام تحقيقات بيشتر و يا اجرا نمودن نتايج قبلی دارند.
در مرحله بعد ،اهداف با اولويتهاي زياد ،يعنی با درجه اهميت و
اثربخشی باال (گروههاي اهميت خيلی زياد و زياد) تفكيكشده و
ارائه گرديدند .اين اهداف درواقع اهدافی میباشند كه در برنامههاي
كوتاه و ميانمدت براي بهبود بهرهوري آب بايد به آنها پرداخته
شوند .در مرحله سوم با توجه به تفكيك قبلی هر هدف ازلحاظ
داشتن بعد تحقيقاتی ،غير تحقيقاتی (اجرايی و )...و يا حالت تلفيقی
(تحقيقاتی -غير تحقيقاتی) ،اهداف با اولويتهاي خيلی زياد تا زياد،
مجدداً در گروههاي فوق دستهبندي گرديدند .در مرحله چهارم
پروژههاي محوري اصلی به همراه زير محورها يا اقدامات و
راهكارهاي اجرايی مرتبط و موردنياز ،مجدداً تعيين و دستهبندي
گرديدند .الزم به ذكر است كه همانند روش مشاركتی به كار
گرفتهشده در تدوين درخت سلسلهمراتبی مسائل ،تمامی مراحل

- Researchable objectives
- Non-Researchable objectives

1
2

تكميلی فوق نيز طی جلسات كارشناسی و با نظرخواهی از تمامی
مشاركتكنندگان و گرو داران موضوع تعيين گرديدند.
در ادامههه بهههطور خالصههه ،صههرفاً نتههايج بخههش شناسههايی و تعيههين
پروژههاي محوري داراي اولويت اصلی و زير محورها و راهكارههاي
اجرايی مربوطه ارائه گرديده است (جدول  .)2بههر حهال و بههعنوان
نمونه ،تعدادي از اهداف افزايش كارايی مصرف آب ،داراي اهميهت و
درجه اثربخشی خيلی زياد تا زياد ،حاصل از اين تحقيق عبارتانهد از:
توسعه استفاده از تكنيكههاي آبيهاري تكميلهی در كشهاورزي ديهم،
افزايش ميزان آگاهی كشاورزان از مسائل آب -خهاک-گيهاه ،بهبهود
مديريت كاربرد آب در مزرعه جهت جلوگيري از زه دار شدن اراضی،
توجه بيشتر به مسائل سهامانههاي نهوين آبيهاري ،تسهطيح مناسهب
اراضههی ،انتخههاب روش مناسههب آبيههاري ،تجهيههز و نوسههازي و
يكپارچهسازي اراضی ،مهديريت اسهتفاده بهينهه از منهابع آبوخهاک
نامتعارف ،افزايش شناخت محققان از مسائل و مشهكالت كشهاورزي
سنتی ،استفاده بيشتر از روشهاي حفظ رطوبت خهاک در كشهاورزي
ديههم ،گسههترش اسههتفاده از فنآوريهههاي استحصههال آب بههاران در
كشاورزي ديم ،كاربرد مناسب و كافی از تكنيكهاي به زراعی و بهه
ناادي در كشاورزي ديم ،فرهنگسازي و جلب مشهاركت كشهاورزان
براي ارتقاء شاخصهاي مكانيزاسيون از طريق اصالح و بهينهسهازي
اندازه قطعات زراعی ،افزايش فعاليتههاي تجهيهز و نوسهازي بهراي
ارتقاء شاخصهاي مكانيزاسيون ،استفاده از ماشهينهاي خهاکورزي
كمينه و كاشت داخل بقايا ،توسعه و بهبود مديريت استفاده تلفيقی از
منابع آبشور و شيرين ،سهاخت و يها تكميهل شهبكههاي زهكشهی،
رعايت معيارهاي مناسب توصيه كودي ،ارتقهاء مهديريت مهواد آلهی،
بقاياي گياهی و ساختمان خاک ،مديريت كاربرد آبهاي نامتعهارف و
حفظ تعادل نمك در خاک ،ارائه دسهتورالعملهاي فنهی و نظهارت و
ترويج صحيح بهراي اجهراي دسهتورالعمل بههمنظور رعايهت اصهول
صحيح تهيه زمين و كاشت ،رعايت دور و عمق آبيهاري متناسهب بها
نياز آبی گياهان و روش آبياري براي برنامهريزي صحيح آبياري.

مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب 39 ....

شکل  -1درخت سلسلهمراتبی مسائل فراروی افزایش کارایی مصرف آب مزرعه (شاخه مسائل بازده آبیاری)

شکل  -2درخت سلسلهمراتبی مسائل فراروی افزایش کارایی مصرف آب مزرعه (شاخه مسائل منابع آبیاری)
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شکل  -3درخت سلسلهمراتبی مسائل فراروی افزایش کارایی مصرف آب مزرعه (شاخه مسائل کیفیت منابع آبوخاک)

شکل  -4درخت سلسلهمراتبی مسائل فراروی افزایش کارایی مصرف آب مزرعه (شاخه مسائل مکانیزاسیون کشاورزی)

مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب 41 ....

شکل  :5درخت سلسلهمراتبی مسائل فراروی افزایش کارایی مصرف آب مزرعه (شاخه مسائل سامانههای آبیاری)
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شکل  :6درخت سلسلهمراتبی مسائل فراروی افزایش کارایی مصرف آب مزرعه (شاخه مسائل آموزش بهرهبرداران)
جدول  -1تعداد مسائل شناساییشده فراروی افزایش کارایی مصرف آب مزرعه در کشور

طبقه
(زيرشاخه)

*

جمع
مسائل در
طبقه

تعداد مسائل شناساییشده
شاخه
بازده
آبياري

شاخه منابع
آبياري

شاخه كيفيت
منابع
آبوخاک

شاخه
مكانيزاسيون
كشاورزي

شاخه
سامانههاي
آبياري

شاخه
آموزش
بهرهبرداران

درصد
از كل
()%

اول
دوم
سوم

2
12
-

3
9
-

3
15
-

8
39
4

4
18
-

3
9
-

23
102
4

17/8
79/1
3/1

جمع
درصد از
كل ()%

14
10/9

12
9/3

18
13/9

51
39/5

22
17/1

12
9/3

129
100

100

* :بر مبنای جمع تعداد خانهها (باکسها) ی مربوطه در درخت سلسلهمراتبی ارائهشده در شکلهای  1الی )6
جدول  -2پروژههای محوری و راهکارهای دارای اولویت از نوع اجرایی ،تحقیقاتی و اجرایی -تحقیقاتی
دارای اولویت از نوع اجرایی

دارای اولویت از نوع اجرایی -تحقیقاتی

 ) 1بهبود مدیریت کنترل منابع آبیاری و افزایش بازده آبیاری در

 )1افزایش بازده آبیاری مزرعه
 .1واقعی نمودن قيمت آب براي بهبهود مهديريت
كاربرد آب و جلوگيري از آبياري بیرويه
 .2اجهههرا ،نظهههارت و بهرهبهههرداري صهههحيح از
روشهاي نوين آبياري
 .3انتخاب روش مناسب آبياري
 .4تجهيز و يكپارچهسازي اراضهی بهراي توسهعه
پايدار روشهاي نوين آبياري
 .5افزايش كاربرد تكنيكهاي فنی مديريتی

دارای اولویت از نوع
تحقیقاتی

مزرعه
 .1نظارت و جلوگيري از برداشت بیرويه از منابع آبياري در دسترس
 .2افزايش ميزان آگاهی كشاورزان از مسائل آب ،خاک و گياه
 .3توجه بيشتر به فاز مطالعه در مطالعه و طراحی سامانههاي آبياري
 .4تسطيح مناسب اراضی
 .5نظارت صحيح و كافی بر طراحی ،در مطالعه و طراحی سامانههاي
آبياري
 .6تأكيد بر انطباق طراحی و اجرا بهمنظور بهبود اجراي سامانههاي آبياري
 .7استاندارد كردن تجهيزات موردنياز بهمنظور بهبود اجراي سامانههاي
آبياري
 .8نظارت صحيح و كافی بر اجرا بهمنظور بهبود اجراي سامانههاي آبياري
 .9آموزش و ارتقاء دانش بهرهبرداران براي بهبود نگهداري و بهرهبرداري
از سامانههاي آبياري
 .10افزايش خدمات فنی و پشتيبانی به بهرهبرداران در طراحی و اجرا
سامانههاي آبياري
 .11كنترل و نظارت بر حقابهها
 .12استفاده از سيستمهاي آبياري مناسب بهجاي روشهاي سنتی
موجود
 .13استفاده از لوله بهجاي كانال جهت انتقال آب
 .14استفاده از انرژي سدها و مخازن جهت اجراي سيستمهاي آبياري
مناسب

 )1تحقیق در زمینه
مسائل کشاورزی
سنتی و دانش بومی
کشاورزی و مدیریت
آب در کشور
 .1افزايش شناخت
محققان از مسائل و
مشكالت كشاورزي
سنتی
 .2توجه بيشتر به
ارزيابی دانش بومی
و مستندسازي آن

مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب 43 ....
ادامه جدول  -2پروژههای محوری و راهکارهای دارای اولویت از نوع اجرایی ،تحقیقاتی و اجرایی -تحقیقاتی
دارای اولویت از نوع اجرایی

دارای اولویت از نوع اجرایی -تحقیقاتی

 )2بهبود كارايی مصرف آب مزرعه با ارتقاء شاخصهاي مكانيزاسيون
كشاورزي
 .1فرهنگسازي و جلب مشاركت كشاورزان براي ارتقاء شاخصهاي
مكانيزاسيون از طريق اصالح و بهينهسازي اندازه قطعات زراعی
 .2افزايش فعاليتهاي تجهيز و نوسازي اراضی براي ارتقاء
شاخصهاي مكانيزاسيون
 .3پايداري اقتصاد توليد بهمنظور اقتصادي نمودن مكانيزاسيون
 .4افزايش دانش بهرهبرداران براي ارائه الگوهاي مناسب مكانيزاسيون
 .5ساماندهی نهادههاي كشاورزي با تأمين بهموقع نهادهها
 .6ساماندهی نهادههاي كشاورزي با استفاده بهينه از نهادهها
 )3ساخت و يا تكميل شبكههاي آبياري فرعی و شبكههاي زهكشی
اراضی پاياب منابع آب تنظيمشده

 )2مديريت بهبود كارايی مصرف آب در كشاورزي
ديم
 .1توسعه استفاده از تكنيكهاي آبياري تكميلی
در كشاورزي ديم
 .2استفاده بيشتر از روشهاي حفظ رطوبت
خاک در كشاورزي ديم
 .3گسترش استفاده از فنآوريهاي استحصال
آب باران در كشاورزي ديم
 .4كاربرد مناسب و كافی از تكنيكهاي به
زراعی و به ناادي در كشاورزي ديم
 )3مديريت اصالح و بهبود عملكرد سامانههاي
آبياري تحتفشار
 .1جلب مشاركت بهرهبرداران براي بهبود
نگهداري و بهرهبرداري از سامانههاي آبياري
 .2انطباق و سازگاري فنّاوريهاي طراحی و
اجرا سامانههاي آبياري با شرايط محلی
 .3رعايت صحيح دور و عمق آبياري متناسب با
نياز آبی گياهان و روش آبياري بهمنظور
برنامهريزي صحيح آبياري
 )4مديريت بهبود كيفيت منابع آبوخاک مزارع
كشاورزي
 .1بهبود مديريت كاربرد آب در مزرعه جهت
جلوگيري از زه دار شدن اراضی
 .2توسعه و بهبود مديريت استفاده تلفيقی از
منابع آبشور و شيرين
 .3مديريت صحيح سطح ايستابی
 .4پايش اراضی ازنظر ابتال به زه دار شدن
 .5ارتقاء مديريت مواد آلی ،بقاياي گياهی و
ساختمان خاک
 .6مديريت كاربرد آبهاي نامتعارف و حفظ
تعادل نمك در خاک
 )5ارتقاء شاخصهاي مكانيزاسيون مرتبط با
كارايی مصرف آب مزرعه
 .1كاهش تلفات آب مجازي با كاهش افتهاي
برداشت محصول (افتهاي كمباينی و )...
 .2استفاده از ماشينهاي خاکورزي كمينه و
كاشت داخل بقايا
 .3ارائه دستورالعملهاي فنی و نظارت و ترويج
صحيح براي اجراي دستورالعمل بهمنظور
رعايت اصول صحيح تهيه زمين و كاشت
 .4ساماندهی نهادههاي كشاورزي با ارتقاء
كيفيت نهادهها
 .5تهيه و ارائه دستورالعملهاي فنی و اجرايی
براي مناطق مختلف كشت بهمنظور ارائه
الگوهاي مناسب مكانيزاسيون و مبارزه با
علفهاي هرز
 .6مبارزه صحيح و بهموقع با علفهاي هرز

 )4ارتقاء دانش بهرهبرداران
 .1ايجاد اتصال و انسجام الزم بين محقق ،مروج و بهرهبردار
 .2اجراي كافی طرحهاي تحقيقی ،ترويجی و مشاركتی
 .3تأمين نيرويهاي متخصص براي ترويج كشاورزي
 .4افزايش خدمات فنی و مشاورهاي در زمينه مديريت آبياري

-

دارای اولویت از نوع
تحقیقاتی
 )2تحقيق در زمينه معيارهاي
مناسب طراحی مورداستفاده در
مطالعه و طراحی سامانههاي
آبياري

-

-

-
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نتیجهگیری
مفهوم كارايی مصرف آب ،درواقع همان بهرهوري آب در مقياس
مزرعه است .شاخص كارايی مصرف آب شاخص كمی و
قابلاندازهگيري بوده و از نسبت كيلوگرم محصول توليدشده در
مزرعه به آب تحويلی در ابتداي مزرعه حاصل میگردد.
مسائل و مشكالت فرا روي افزايش كارايی مصرف آب در مقياس
مزرعه ،با توجه به تمركز بيشتر فعاليتهاي بهره بردان و حتی برنامه
ريزان در اين مقياس ،بسيار زياد و متنوع میباشند .در اين راستا
جامعنگريهاي الزم در بررسی مسائل ،چالشها و اهداف و
اولويتها موردنياز است و بررسیهاي يكجانبه و يكسونگر
راهگشا نمیباشند .لذا در اين تحقيق تالش گرديد تا عوامل مؤثر در
افزايش كارايی مصرف آب مزارع كشور بهصورت سيستماتيك و با
مشاركت گرو داران موضوع شناسايی شود و راهكارهاي الزم براي
رفع اين مسائل ارائه گردد.
درمجموع ،مسائل و چالشهاي اصلی در افزايش كارايی مصرف آب
مزارع كشور را میتوان در شش گروه اصلی مسائل پايين بودن بازده
(راندمان) آبياري ،ناكافی بودن منابع مطمئن آب ،پايين بودن كيفيت
منابع آبوخاک ،پايين بودن شاخصهاي مكانيزاسيون كشاورزي،
مسائل مهندسی سامانههاي آبياري و دانش كم و آموزش ناكافی
بهرهبرداران خالصه نمود .مسائل شناسايیشده شامل طيف وسيعی از
مسائل كاربرد آبياري در مزرعه ،تأمين آبياري ،مسائل زراعی ،مسائل
خاک ،مكانيزاسيون ،مسائل خاص كاربرد روشهاي نوين آبياري و
مسائل ترويج-آموزش -ظرفيتسازيهاي بهرهبرداران میباشند .از
جنبه كمی ،جمعاً  129مورد مسئله و مشكل فراروي افزايش كارايی
مصرف آب مزرعه در كشور ،شناسايی گرديد .مسائل تحت گروههاي
ششگانه اصلی اشارهشده در باال ،به ترتيب ،13/9 ،9/3 ،10/9
 17/1 ،39/5و  9/3درصد از كل مسائل را شامل میشوند.
راهكارها و پروژههاي محوري اولويتدار موردنياز براي بهبود كارايی
مصرف آب مزارع كشور را بايد در محورهايی نظير بهبود مديريت
كنترل منابع آب ،افزايش بازده آبياري در مزرعه ،ارتقاء شاخصهاي
مكانيزاسيون ،افزايش كارايی مصرف آب در كشاورزي ديم ،توسعه
پايدار سامانههاي آبياري تحتفشار ،مديريت بهبود كيفيت منابع
آبوخاک و توجه به مسائل كشاورزي سنتی و حل مسائل كشاورزي
سنتی جستجو نمود.
براي بهبود شاخص كارايی مصرف آب در مزارع كشور بايد بهموازات
كاهش مصرف آب (مخرج كسر) عملكرد محصول (صورت كسر) نيز
افزايش يابد .درواقع اثرگذاري اقدامات و فعاليتهاي بهبود بهرهوري
آب وقتی عملی میگردد كه اقدامات انجامشده منجر به تغييرات در
صورت و مخرج كسر (افزايش صورت و كاهش مخرج) ،بهطور
همزمان باشد .لذا نگرش توأم به كاهش آب مصرفی و افزايش
عملكرد براي افزايش كارايی مصرف آب ،رويكرد علمیتر و عملیتر
براي نيل به اهداف برنامههاي توسعه در كشور است (حيدري -الف،
 1388و حيدري -ب.)1388 ،

در تأييد مطالب اشارهشده در باال و بر اساس نتايج اين تحقيق،
مشاهده میگردد مسائل مديريت آبوخاک و يا وابسته به آن (مخرج
كسر شاخص كارايی مصرف آب) و مسائل زراعی ،خاک ،ماشين و
ساير مسائل (صورت كسر شاخص كارايی مصرف آب) به ترتيب
 51/2و  48/8درصد مسائل را شامل میگردند .اين امر حاكی از آن
است كه از جنبههاي راهبردي ،مسائل و راهكارهاي افزايش كارايی
مصرف آب مزرعه كشور را نبايد فقط در مسائل مديريت آب جستجو
نمود و بلكه عالوه بر مسائل مرتبط با مديريت آب ،مسائل زراعی و
بهخصوص مسائل مكانيزاسيون مزرعه و ساير مسائل وابسته
بهصورت كسر ،نيز نقش مهمی در اين زمينه ايفاء مینمايند.

منابع مورداستفاده
آبساالن ،ش ،.كريمی ،م ،.حيدري ،ن ،.دهقان ،ا ،.عباسی ،ف؛ و
رحيميان ،م .ح .1389 .تعيين و ارزيابی كارايی مصرف آب در
اراضی شور پائين دست حوضه آبريزكرخه .گزارش نهايی پروژه
تحقيقاتی ،شماره ثبت  ،89/1267موسسه تحقيقات فنی و
مهندسی كشاورزي.
انتصاري ،م .ر ،.حيدري ،ن ،.خيرابی ،ج ،.عاليی ،م ،.فرشی ،ع .ا،.
وزيري ،ژ ،.دهقانی سانيج ،ح ،.سادات ميري ،م .ح ،.كاظمی،
پ؛ و مير لطيفی م .1386 .كارايی مصرف آب در كشت
گلخانه اي .انتشارات گروه كار استفاده پايدار از منابع آب براي
توليد محصوالت كشاورزي ،كميته ملی آبياري و زهكشی
ايران ،شماره انتشار .111
برنامه پنجساله چهارم توسعه زير بخش آبوخاک .1382.تبيين وضع
موجود عملكردها ،نقاط قوت و ضعف ،چالش ها و چشم انداز
آينده ،معاونت آبوخاک وزارت جهاد كشاورزي ،خرداد ماه
.1382
بینام .1389 .گزارش تحليلی از عملكهرد برنامهههاي قبهل معاونهت
آبوخاک و صهنايع و پهيش نهويس برنامهه پهنجم سهازندگی.
معاونت طرح و برنامه وزارت جهاد كشاورزي ،مرداد .1387
حيدري ،ن -.الف .1388 .مسائل ،چالشها و راهبردهاي ارتقاء
بهرهوري آب كشاورزي در ايران .مجموعه مقاالت دوازدهمين
همايش كميته ملی آبياري و زهكشی ايران ”مديريت آبياري
در ايران ،چالشها و چشم اندازها “ 5-6 ،اسفند  ،1388تهران.
حيدري ،ن -.ب .1388.چالشها و راهبرد هاي بهبود بهرهوري و
استفاده پايدار از منابع آب در بخش كشاورزي ايران .ه
مايش ملی پايداري كمی و كيفی منابع آب كشور 15 ،بهمن ،1388
فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ايران.
حيدري ،ن -.ج .1394 .تعيين و ارزيابی شاخص كارائی مصرف آب
پتانسيل و مزيت نسبی كشت محصوالت زراعی و باغی
عمده فارياب در حوضه آبريز كرخه .گزارش پاوهشی نهايی
موسسه تحقيقات فنی و مهندسی كشاورزي ،در دست
انتشار.
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حيدري ،ن ،.اسالمی ،ا ،.قدمی فيروز آبادي ،ع ،.كانونی ،ا ،.اسدي ،م.
ا؛ و خواجه عبداللهی ،م .ح .1384 .تعيين كارايی مصرف آب
محصوالت زراعی مناطق مختلف كشور(كرمان ،همدان،
مغان ،گلستان ،خوزستان) .گزارش پاوهشی پروژه تحقيقاتی
موسسه تحقيقات فنی و مهندسی كشاورزي ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،شماره ثبت.84/988
حيدري ،ن ،.اسالمی ،ا ،.قدمی فيروز آبادي ،ع ،.كهانونی ،ا ،.اسهدي،
م.ا؛ و خواجههه عبههداللهی ،م .ح .1385 .كههارايی مصههرف آب
محصوالت زراعهی منهاطق مختلهف كشهور (منهاطق كرمهان،
همدان ،مغان ،گلستان و خوزستان) .مجموعه مقاالت همهايش
مل هی مههديريت شههبكههههاي آبي هاري و زهكش هی 12 ،ال هی 14
ارديبهشههت  1385دانشههگاه شهههيد چمههران اهههواز ،دانشههكده
مهندسی علوم آب.
حيدري ،ن ،.دهقانی سانيج ،ح ،.عاليی تفتی و م؛ و توكلی ع.1390.
مديريت تقاضا و مصرف آب و نقش آن در ارتقاء بهرهوري آب
كشاورزي درايران .انتشارات گروه كار استفاده پايدار از منابع
آب براي توليد محصوالت كشاورزي ،كميته ملی آبياري و
زهكشی ايران (كتاب در دست چاپ).
حيدري ،ن؛ و حقايقی مقهدم ،س .ا .1380 .كهارايی مصهرف آبيهاري
محصوالت عمده مناطق مختلف كشور .گزارش ارايه شهده بهه
معاونت زراعت وزارت جهادكشاورزي ،موسسه تحقيقات فنی و
مهندسی كشاورزي ،كرج.
حيههدري ،ن؛ و عباسههی ،ف .1388 .مسههائل و راهبردهههاي بهبههود
بهرهوري آب كشاورزي در مقياس مزرعهه .گهزارش پاوهشهی
پروژه تحقيقاتی ،موسسه تحقيقات فنی و مهندسی كشهاورزي،
سازمان تحقيقات ،آمهوزش و تهرويج كشهاورزي ،شهماره ثبهت
 88/1451مورخ .88/12/9
حيدري ،ن ،.عباسی ،ف؛ و اشرفی ،ش .1388 .برنامه راهبردي بهبود
بهرهوري مصرف آب كشاورزي .گزارش پاوهشی طرح
تحقيقاتی تدوين برنامه راهبردي بهبود بهرهوري مصرف آب
كشاورزي ،موسسه تحقيقات فنی و مهندسی كشاورزي،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،شماره ثبت
 88/65مورخ .88/1/16
حيدري ،ن ،.كشاورز ،ع؛ و دهقانی سانيج ،ح .1384 .مديريت مصرف
بهينه آب كشاورزي در ايران با در نظر گرفتن وقايع خشكی
و خشكسالی .دومين همايش روشهاي پيشگيري از اتالف
منابع ملی  25-26خرداد  ،1384فرهنگستان علوم جمهوري
اسالمی ايران ،تهران.
سپاسخواه ،ع .ر .1383.نگرشی دوباره بر پاوهشهاي بهازده آبيهاري
در ايران .مجموعه مقاالت روشهاي پيشگيري از اتالف منابع
ملی 19-21 ،خردادماه  ،1383تهران ،صفحات.53 -62
صههادقزاده ،ک؛ و كشههاورز ع .1379 .توصههيههههايی بههر بهينهسههازي
كارايی مصرف آب در اراضی كشهور .دفتهر توليهد برنامههههاي

ترويجی و انتشارات فنی مركز آموزش كشاورزي وزارت جههاد
كشاورزي ،به شماره ثبت  78/556در مركز اطالعات و مدارک
علمی كشاورزي.
صادقی ،ن .1383.ارزيابی رانهدمان آبيهاري شهبانه و پيشهنهاداتی در
خصوص بهبود شبكه ها ي موجود .مجموعهه مقهاالت اولهين
همايش بررسی مشهكالت شهبكه ههاي آبيهاري و زهكشهی و
مصرف بهينه آب كشاورزي ،گوهران كوير ،تهران.
عباسی ،ف ،.مهأمن پهوش ،ع .ر ،.باغهانی ،ج؛ و كيهانی ع .ر.1378 .
ارزيابی بازدهی روشهاي آبياري سطحی و نحوه كار آنهها در
سطح كشور .گزارش پاوهش نهايی مؤسسة تحقيقهات فنهی و
مهندسی كشاورزي ،شمارة  ،78/49كرج 44 ،صفحه.
مأمن پهوش ،ع .ر ،.عباسهی ،ف؛ و موسهوي س.ف .1380 .ارزيهابی
بازده كاربرد آب در روشهاي آبياري سطحی در برخهی مهزارع
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Problems and Measures of Improving Water Use Efficiency at Fields in
Iran
N. Heydari1

Abstract
Development of agriculture and sustainable crop production in the arid and semi-arid regions depends mainly
on improving water productivity (WP) at the field scale, which is referred to as water use efficiency (WUE).
The WUE index is indicative of the amount of crop produced per unit amount of water consumed at the field
level. This index increases with the increase in crop yield, reduction in water used, and both of the effects of
these two factors together. The issues and sources of inefficiencies leading to the low values of WUE at the
field scale could be various. The field scale is the domain which all of the agronomic practices, including
land preparation, cultivation, crop treatments, and crop harvest occur in this environment. Moreover, the field
is the place which all of the water management activities, from the source of water to the location of
consumption, are all for this place. Therefore, the problems and issues of this water management scale
directly and significantly affect on the extents of water use and the yield, which is the final goal of the
producers. Considering interrelation and linkage of different scales, the issues of the field scale, causes higher
scale problems, e.g., environmental pollution, over exploitation of water resources, and socio-economic
problems.Through facilitated brain storming meetings and harvest of the ideas of experts, resource persons,
and the stakeholders from water management sector in general and the agricultural water in specific, the
issues, problems, and challenges regarding improvement of WUE in the field scale in Iran were
systematically and in a participatory way was identified. The experts were gathered and participated in the
different brain storming meetings to identify the relevant problems, issues, and the challenges. The research
outputs were mainly in the form of problem-tree. However some related measures and strategic executive and
research pivots and objectives were also developed.Based on the results, the main sources of inefficiencies in
field-scale WP (WUE) could be summarized in six main category as: 1) Low irrigation efficiencies, 2)
Inadequate sources of reliable irrigation water resources, 3) Low quality of soil and water resources, 4) Low
values of mechanization indices, 5) Problems associated with the irrigation systems, 6) Low levels of
farmer’s knowledge and skills. From quantitative aspects, the number of problems in each of the six
categories included 10.9, 9.3, 13.9, 39.5, 17.1, and 9.3 percent of the total problems respectively. From the
strategic view points, the results of this research indicated that the issues and measures of improving WUE
should not only followed in the water management sector but the agronomic issues and measures, especially
agricultural mechanization, also play and important role in this aspect.
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