
 

 

 کشور مزارع در مصرف آب ییکارا یشافزا کارهایراهمسائل و 

 1*نادر حیدری

 
 چکیده

بستگی دارد. كارايی مصرف آب مزرعه شاخصی  آب وريبهرهكارايی مصرف و بهبود  به افزايش خشكنيمهتوسعه كشاورزي و توليد پايدار در مناطق خشك و 
دو عامل  هرتأثير و يا  آب مصرفی كاهش اين شاخص با افزايش عملكرد، .باشدمیآب مصرفی در مزرعه براي بيان كمّی ميزان توليد محصول به ازاي واحد 

كارايی مصرف آب در مقياس مزرعه از اهميت خاصی برخوردار هستند. مزرعه محيط و شرايطی است  هايمحدوديتيابد. مسائل و ، افزايش میتوأمان صورتبه
و توزيع آب تا محل  تأمين هايفعاليتو برداشت در اين مقياس اتفاق افتاده و همچنين تمامی  مل تهيه زمين، كاشت، داشتكشاورزي شا هايفعاليتكه تمامی 

بر روي ميزان مصرف آب و عملكرد محصول كه  ايمالحظهقابلمستقيم و  طوربهبنابراين مسائل اين مقياس ؛ شودمیمصرف و آبياري براي اين محيط انجام 
ديگري نظير  مقياسبزرگبا يكديگر سبب بروز مشكالت  هامقياساين مسائل و مشكالت با توجه به ارتباط همچنين است.  تأثيرگذاراست،  برداربهره هدف نهايی

و  عی، اقتصاديو مسائل اجتما محيطیزيست هايآلودگی و يزآبركمبود منابع آب حوضه ( و زيرزمينی هايآبمنابع  خصوصبهبر منابع آب ) ازحدبيشفشار 
در  .باشدمیاستفاده بهينه از منابع محدود آب كشور ضروريات از كارايی مصرف آب مزرعه  شاخص و تحليل شناسايی كهازآنجايی. گردندمیسياسی مختلفی نيز، 

 طوربه يعام و آب كشاورز طوربهآب  يريتمد گرو داران يهكل درمجموعان و برداربهره، نظرانصاحبنظرات كارشناسان،  يابیو ارز یبررس يقاز طر يقتحق ينا
موضوع بسط  يوستهپ مراتب سلسلهقالب  درو  يينتبمشاركتی  صورتبهمزارع كشور  مصرف آب در يیبودن مقدار شاخص كارا يينپا هايچالشخاص، مسائل و 

كارايی  بودن ينپائو مشكالت  مسائل یاصل يشهر يج،بر اساس نتا .يدندئه گردارا يزالزم نو تحقيقاتی  يیاجرا يراهبردها و راهكارها، و ضمن ارائه اهداف شدهداده
 يينپا (3، ياريآبودن منابع مطمئن ب یكافنا (2 ياري،آببودن بازده )راندمان(  يينپا (1 مسائل شامل: یاصل گروه ششدر  توانمیدر ايران را مصرف آب مزرعه 

 یدانش كم و آموزش ناكاف (6آبياري و يهاسامانه یمسائل مهندس (5 ،كشاورزي يزاسيونمكان هايخصشابودن  يينپا (4، وخاکآبمنابع  يفيتبودن ك
مسائل تحت  گرديد كهشناسايی  در مزرعهآب افزايش كارايی مصرف ئله و مشكل فراروي مسمورد  129 جمعاًكمی،  از جنبه نمود. بنديرده ،بردارانبهره
راهبردي، نتايج  هايجنبه. از شوندمیدرصد از كل مسائل را شامل  3/9و 1/17، 5/39، 9/13، 3/9، 9/10در باال، به ترتيب  شدهاشارهاصلی  گانهشش هايگروه

بلكه مسائل  ،نمود جويیچارهو آب جستجو  يريتفقط در مسائل مد يدمصرف آب مزرعه را نبا يیكارا يشافزا يمسائل و راهكارها كهاين تحقيق بيانگر آن است 
 .نمايندمی يفاءا ينهزم يندر ا یمهم نيز نقشمسائل وابسته  يرو سا مزرعه يزاسيونمسائل مكان خصوصبهو  یزراع
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براي بيان كمّی شاخصی  ،مزرعه آب كارايی مصرف .، داردگرددمی
مقدار اين  .استدر مزرعه توليد محصول به ازاي واحد آب مصرفی 

و يا كاهش آب مصرفی )صورت كسر( افزايش عملكرد  شاخص با
از  یكي يآب كشاورز وريبهرهبهبود  يابد.افزايش میر( رج كسخ)م

 ديتول منظوربه يآب و كشاورز هايبخش اتيالزامات و ضرور
رو به  تيجمع يغذا تأمين تيو در نها یو دام يمحصوالت كشاورز

مصرف  يريتبهبود مد .باشدمیكشور  آبيرشد از منابع محدود و كم
 ،فارياب یدر اراض ياريببهبود راندمان آ ي،آب در بخش كشاورز

از  ينهبه يبردارو بهرهحفظ  ي،آب در بخش كشاورز يورارتقاء بهره
كه  باشندمیموارد مهمی  ازجملهي در بخش كشاورز وخاکآبمنابع 
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اهداف كيفی  سند ملی توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعی،در 
توليد  و اهداف كمی امور زير بنايی و سالهپنج، اهداف كيفی بلندمدت

و  ريزيبرنامهمعاونت ) شده است تأكيد هاآنبر  ،توسعهچهارم برنامه 
 ؛1383،وخاکآبمعاونت ؛ 1383اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، 

، وخاکآبچهارم توسعه زير بخش  سالهپنج؛ و برنامه 1389،نامبی
بخش  وريبهره يشقانون افزا 25به استناد ماده  ينهمچن (.1382

مجلس  23/4/89و تبصره آن مصوب  يعینابع طبو م يكشاورز
ثر شش كموظف است حدا يوزارت جهاد كشاورز ی،اسالم يشورا

نسبت به  يرووزارت ن يقانون و با همكار ينا يبماه پس از تصو
 يباقدام نموده و به تصو يآب كشاورز وريبهره هايشاخص يينتع

در  یت اجرائهر سال گزارش اقداما يانرسانده و در پا وزيرانهيئت
 ي،كشاورز يسيونحاصله را به كم تايجو ن هاشاخص ينخصوص ا

 .يدگزارش نما یاسالم يمجلس شورا يعیآب و منابع طب
 طوربهدر حال حاضر كشور مزرعه كارايی مصرف آب ميزان شاخص 

 برآوردبر مترمكعب آب مصرفی  كيلوگرم 8/0-0/1در دامنه  متوسط
ور براي توليد هر يك كيلوگرم در كش ديگرعبارتبهگردد. می

و  حيدري) شودمترمكعب آب مصرف می 0/1-25/1محصول حدود 
 ،؛ حيدري و همكاران1385؛ حيدري و همكاران، 1384همكاران، 

 (.1388، الف و ب -حيدري ؛1388
افزايش كارايی مصرف آب مزرعه، با توجه به تنوع عوامل مديريتی و 

باشد و نمی كنترلقابل سادگیبه ،محيطی مؤثر در عملكرد محصول
در بخش  تاكتيكی كهمسائل  است. پرهزينهپيچيده و امري 

به كار  براي افزايش كارايی مصرف آب مزرعهتوان كشاورزي می
 زراعی و مديريتی، راهكارهاي فنیگروه  سهدر  توانمیرا گرفت 

 (.2005كشاورز و همكاران، ) نمودخالصه 
آب در مقياس مزرعه از  وريبهره بهبود هايمحدوديتمسائل و 

اهميت خاصی برخوردار هستند. مزرعه محيط و شرايطی است كه 
و  كشاورزي شامل تهيه زمين، كاشت، داشت هايفعاليتتمامی 

 هايفعاليتبرداشت در اين مقياس اتفاق افتاده و همچنين تمامی 
تا محل مصرف براي اين محيط انجام از منبع و توزيع آب  تأمين

 ايمالحظهقابلمستقيم و  طوربهبنابراين مسائل اين مقياس ؛ شودیم
بر روي ميزان مصرف آب و عملكرد محصول كه هدف نهايی 

است. اين مسائل و  تأثيرگذارو برنامه ريزان است،  برداربهره
با يكديگر سبب بروز  هامقياسمشكالت همچنين با توجه به ارتباط 

آب  بر منابع ازحدبيشفشار ير ديگري نظ مقياسبزرگمشكالت 
-محيط حوضهمنابع آب  و كمبودزيرزمينی(  هايآب خصوصبه)

 .گرددنيز میو سياسی مختلفی  زيستی و مسائل اجتماعی، اقتصادي
كارايی شاخص عوامل كاهنده و تحليل  شناسايی، بررسی كهازآنجايی
آب و منهابع به علهت محهدوديت كمّهی و كيفهی  مزرعهآب مصرف 

 اهميت خاصی برخوردار است،از  ،كشوردر شاخص  اينيت ارتقاء اهم
بودن  يينو مشكالت پا لئمسامشاركتی  يیشناساهدف از اين مقاله 
 يراهبردههاو  محهوري يراهكارهاارائه و  همزرعكارايی مصرف آب 

 .باشدمیدر كشور آن افزايش الزم براي 

 منابع و تحلیلموضوع بررسی 
و  نييتب يبرا یمختلف هايشاخص و فيعلوم آب، تعار در

است. در علوم  دهيگرد انياز آب ب نهينحوه استفاده به گيرياندازه
در ابتدا شاخص  ،ياز آب در بخش كشاورز نهيمرتبط با استفاده به

 يمهامف ريو به دنبال آن در دهه اخ ديمطرح گرد 1ياريراندمان آب
و  ندشد وارده عرص نيبه ا زين 3آب وريبهرهو  2كارايی مصرف آب

ي هاشاخص نيخود را به ا يجا ياريراندمان آبشاخص  تدريجبه
 .(1388، الف -)حيدري داد ديجد

اساسی در تعيين  يهاشاخصيكی از  ،مصرف آب كارايیشاخص 
. اين باشدمی كشاورزي تاستفاده كارا از آب جهت توليد محصوال

زاي واحد ( در امحصول ميزان توليد )عملكرد دهندهنشانشاخص 
 كارايی یعني؛ در واحد هكتار استدر مزرعه  ياري مصرفیآبحجم 

هر واحد حجم آب  ازكه  شودمیمصرف آب به مقدار محصولی گفته 
 مترمكعببه واحد كيلوگرم بر  معموالً و  آيدمی به دستدر مزرعه 

. الزم به ذكر است كه در تعريف شاخص كارايی گرددمیارائه 
اين شاخص )صورت كسر عملكرد  دهندهيلتشكمصرف آب، اجزاي 

 مثالً . اندشدهارائهمختلف  هايشكلو مخرج كسر آب مصرفی( به 
د عملكرد تر يا خشك محصول، بيوماس، توانمیصورت كسر 

و غيره باشد. مخرج كسر نيز  ايجادشدهپروتئين توليدي، كالري 
و  و يا ميزان آب تبخير د حجم آب خالص، حجم آب ناخالصتوانمی

مصرف  كارايی درواقع .(1388، الف -)حيدري تعرق شده از گياه باشد
در توليد هاي سيستم ها و ستادهآب بيانگر رابطه كمی ميان نهاده

، فيزيولوژي ،اگرونومی ،باشد و از ديدگاه متخصصان آبياريمیمزرعه 
)انتصاري و  داراي مفاهيم مختلفی است ،اقتصاد و همچنين كاربرها

مصرف آب را معادل با  كارايی ،متخصصان پيشرو (.1386 همكاران،
مصرف آب را نسبت  كارايی هاتساگرونومي. دانستندنياز آبی گياه می

كنند. تعريف می شدهمصرفبه ازاي واحد آب  توليدشدهماده خشك 
 ،باشدفتوسنتز و تعرق می ،اساس توليد و مصرف در گياهان ازآنجاكه

نسبت فتوسنتز "مصرف آب را  يیكارا ،هیهاي گيالذا فيزيولوژيست
به تعرق به ازاي واحد سطح برگ يا واحد بوته گياه در يك دوره 

 .(1386)انتصاري و همكاران،  نمايندتعريف می "معين زمانی 
نسبت  صورتبه 1958كارايی مصرف آب براي اولين بار در سال 

ه )برحسب ميزان عملكرد گياه )برحسب كيلوگرم( به ميزان تعرق گيا
. بعد از آن مولدن (1390)حيدري و همكاران،  مترمكعب( بيان شد

-در سطوح مختلف زراعی، تعريف بهره مورداستفادهبراي تحليل آب 

وري آب را ارائه كرد كه بر اساس آن شرايط مصرف آب در 
و حوضه آبريز  آب تأمينهاي مختلف مزرعه، سيستم محدوده

حيدري و  )به نقل از گيردمی قرار موردبررسی)مصارف مختلف( 
-. بر همين اساس بهره(2003مولدن و همكاران،  و 1390همكاران، 

                                                 
1 -Irrigation efficiency (E) 
2 -Water use efficiency (WUE) 
3 -Water Productivity (WP) 
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از نسبت عملكرد و يا سود خالص حاصل از  عبارت استوري آب 
، دامپروري و يا يك سيستم تركيبی پروريآبزي، داريجنگلزراعت، 

ميزان آب مصرفی براي رسيدن به آن سود خالص.  ركشاورزي ب
ناخالص ملی يا  در توليدوري آب نقش هر واحد آب در بهره اقعدرو

مفهومی  شودمیتوليد ناخالص داخلی مطرح است كه مشاهده 
؛ داردو يا حتی كارايی مصرف آب آبياري راندمان متفاوت از  مراتببه

 1ايمحدودهآب بسيار وابسته به مقياس و  وريبهرهبحث  بنابراين
مديريتی گياه،  هايمقياسو بسته به  ايمهپرداختدارد كه ما به آن 

د توانمیو يا حوضه آبريز اجزاي اين شاخص  مزرعه، شبكه آبياري
، شدهكارايی مصرف آب ناميده  عنوانبهدر اينجا  آنچه. متفاوت باشد

 .باشدمیمصرف آب در مقياس گياه تا مزرعه  وريبهرههمان  درواقع
يين مصرف آب به عوامل پا كارايی ،هاي كشاورزيدر سامانه 

از از: تبخير زياد  اندعبارتمتعددي بستگی دارد. عمده اين عوامل 
ين رشد گياه در مراحل ئنسبت به تبخير و تعرق گياه، سرعت پا خاک

در بعضی از گياهان، عمليات آبياري كه  عمقكم هايريشهاوليه، 
-قال میمنجر به رواناب و نفوذ عمقی زياد يا تلفات آب در حين انت

 یزراعمصرف آب هم با بهبود عمليات  كارايیبنابراين افزايش ؛ گردد
اصالح نباتات و انتخاب ارقام مقاوم به خشكی، انتخاب الگوي )

 ياريآب( و هم با بهبود مديريت و غيره كودها كاربرد ،مناسب كشت
آبياري  هايروشاستفاده از در صورت لزوم افزايش راندمان آبياري، )

( و غيره تكميلی و آبياريآبياري كم هايروشكاربرد ، رفشاتحت
 قابل حصول است.

شاخص مرتبط با  شدهانجامكارهاي  (2003كيجنه و همكاران )
و بازبينی  موردبررسی ،از زمان معرفی اين مفهوم را آب وريبهره

ز طريق اين شاخص اافزايش  منظوربهاند و راهكارهايی را قرار داده
و حوضه  منابع آب در سطوح گياه، زراعی و مزرعه بهبود مديريت

هايی ها و گزينهبرخی از شيوه هاآنبر اساس نظر اند. آبريز ارائه كرده
در  -1از:  اندعبارتتواند در اين زمينه به كار گرفته شوند كه می

افزايش تحمل گياهان به تنش خشكی و شوري از طريق  :سطح گياه
 :در سطح مزرعه -2ح نااد گياهان هاي اصالشيوه كارگيريبه

، تصحيح تاريخ آبياريكمآب، كاربرد -افزايش تابع توليد محصول
 تعرق و افزايش نفوذ در خاک-كاهش تبخير منظوربهكاشت و شخم 

استفاده مجدد از آب و بهبود الگوي  :آبريز در سطح حوضه -3و 
عرق ت-حداكثر كردن محصول و حداقل نمودن تبخير منظوربهكشت 
 گياهی.

بازبينی و بررسی  باهدفاخير تحقيقات مفيدي  هايسالدر طی 
در نقاط مختلف دنيا به انجام رسيده  آب وريبهرهشاخص مقادير 

و زارت و باستيانسن  (1997)استوارت و همكاران نظير  ،است
هاي نشان داده است كه بهبود شيوه هابررسی. نتايج اين (2004)

شاخص اخير باعث افزايش مقادير  هايسال در وخاکآبمديريتی 

                                                 
1 -Scale/Domain 

آبياري  ازجملهجديد آبياري  هايروشاست. كاربرد  شدهآب وريبهره
اي، با توجه به بهبود مديريت آبياري در مزرعه، بارانی و قطره

افزايش داده  توجه ايقابلرا به ميزان  آب كارايی مصرفشاخص 
 است

ه سال اخير دريافته 25ط به منبع تحقيقاتی مربو 84بر اساس مطالعه 
و ذرت در  كارايی مصرف آب محصوالت گنهدم، بهرنج، پنبهه شد كه

)زارت و  قبلی توسط فائو بيشتر اسهت ذكرشدهتمامی موارد از مقادير 
، متوسهط (2004زارت و باستيانسهن ) بر اسهاس .(2004باستيانسن، 

، شاخص كارايی مصرف آب محصوالت گندم، برنج، پنبه )توليد دانه(
، 23/0، 65/0، 09/1، 09/1و ذرت به ترتيهب برابهر  پنبه )توليد وش(

. دامنه شاخص كهارايی مصهرف باشدمی مترمكعبكيلوگرم بر  80/1
و ذرت بهه  آب براي گندم، برنج، پنبه )توليد دانه(، پنبه )توليهد وش(

، 1/1-7/2، 14/0-33/0، 41/0-95/0، 6/0-6/1 ،6/0-7/1ترتيهههب 
تغييهرات در مقهدار ايهن شهاخص را  هاآنبود.  مترمكعبكيلوگرم بر 

و مديريت كهود نسهبت  عمده به عوامل اقليم، مديريت آبياري طوربه
دادند. نتيجه بارز اين تحقيق آن است كه شاخص كارايی مصرف آب 

يهاري و اعمهال آبتواند در صورت كهاهش مقهدار به مقدار زيادي می
 افزايش يابد. آبياريكم

مصرف آب  وريبهرهدر تحقيقی شاخص ( 1394) ج -حيدري
پتانسيل و واقعی حوضه آبريز كرخه را محاسبه و ارزيابی نمود. بر 

 ليمصرف آب پتانس وريبهرهشاخص اساس نتايج تحقيقات وي 
(pWPو واقع )فعل ی(ی( )aWP حوضه )برابر  بيبه ترت آبريز كرخه

ستان ا انيم ني. در اباشدمی مترمكعببر  لوگرميك 82/0و  05/2
و كردستان با مقدار شاخص برابر  08/1همدان با مقدار شاخص برابر 

مقدار  نيو كمتر نيشتريب بيت، به ترمترمكعببر  لوگرميك 49/0
 ريرا دارا هستند. ساواقع در حوضه  هاياستانآب  وريبهرهشاخص 

خوزستان،  هاياستان یعني ز،يواقع در حوضه آبر هاياستان
 وريبهرهمقدار شاخص  يدارا وبيشكم الم،ياو  كرمانشاه، لرستان
( هستند. در مترمكعببر  يلوگرمك 80/0)حدود  یمصرف آب مشابه

 یمصرف آب واقع كارايیبا  فرنگیگوجه ،یمحصوالت زراع انيم
مصرف آب  كارايیو گندم با  نيشتريب مترمكعببر  گرملويك 30/3
ف آب در مصر كارايیمقدار  نيكمتر مترمكعببر  يلوگرمك 53/0

 درختیسيب ،یمحصوالت باغ انيدر م نيرا دارد. همچن زيحوضه آبر
و  نيشتريب مترمكعببر  يلوگرمك 98/0 یمصرف آب واقع كارايیبا 

 نكمتري مترمكعببر  لوگرميك 11/0مصرف آب  كارايیگردو با 
محصوالت  نيرا دارد. در ب زيمصرف آب در حوضه آبر كارايیمقدار 

و  اريخ ،فرنگیگوجه از،يچغندرقند، پ ،ايدانهذرت  ،زمينیسيب ،یزراع
 كارايیو انگور از  بيهلو، س یمحصوالت باغ نيهندوانه و در ب

باالتر  هاآنكشت  ینسب تيمزبرخوردار بوده و  يمصرف آب باالتر
كه محصوالت نموده است  گيرينتيجه درمجموعاين تحقيق است. 

 ار،يخ ،فرنگیگوجه ،زمينیسيب رينظ ايعلوفهو  یفيو ص يسبز
محصوالت در  رينسبت به كشت سا ،ايعلوفهو ذرت  ازيهندوانه، پ

  35.... یی مصرف آب کارا یشافزا مسائل و راهکارهای

 



 

 

 تيبوده و از مز يمصرف آب باالتر كارايی يداراكرخه  زيحوضه آبر
 .باشندمی برخوردار يكشت باالتر ینسب

 كارايیبررسی  باهدف( در تحقيقی 1392مهتدي و همكاران )
استان  هايشهرستاننجه و يو مصرف آب سه محصول گندم، جو

و عملكرد  هاي سطح زير كشت، ميزان توليدخوزستان، از آمار
از سوي دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت جهاد  شدهارائه

 هاآننمود.  استفاده 89-90الی  80-81زراعی  هايسالكشاورزي از 
هر شهرستان بر اساس سند ملی  خالص آبياريهمچنين ميزان حجم 

، ميانگين هاآننمودند. بر اساس نتايج تحقيق  آوريمعجرا  آب
و  مصرف آب در استان خوزستان در سه محصول جو، گندم كارايی

محاسبه  مترمكعبكيلوگرم بر  76/0، 04/1، 85/0يونجه به ترتيب 
حداقل ميزان  نمايند كهمی گيرينتيجههمچنين  هاآنگرديد. 

كه بتواند عملكرد و در شرايطی  آبیكممصرف آب در شرايط 
در  مترمكعب 3700تا  3690محصول قابل قبولی را توليد نمايد 

كيلوگرم در هكتار  3700تا  3500كه معادل حدود  باشدمیهكتار 
 است. مترمكعبمصرف آب يك كيلوگرم در  كارايیعملكرد گندم با 

در سهايت  CPWFالمللهی بين( در تحقيق 1390معيري و همكاران )
مصهرف آب ذرت را در ايسهتگاه  كهارايیريز كرخهه، جنوب حوضه آب

 هايدشهتدزفول و اراضهی كشهاورزان سهايت ) آبادصفیتحقيقاتی 
تحقيق با رهيافت مشهاركتی بهراي  ينا سرخه و اوان( تعيين نمودند.

در  ههاآنو نتهايج  راهكارهااطمينان از عملی بودن و همچنين قبول 
يمار مهديريت آبيهاري در دو ت 5اراضی كشاورزان، در قالب آزمونی با 

 هايمهديريتنشان داد كه  هاآن. نتايج درآمدمزرعه انتخابی به اجرا 
مختلف آبياري نسبت به مديريت آبيهاري كشهاورزان باعهث كهاهش 

ياري ذرت شد. تيمهار كشهت آبمصرف  كارايیمصرف آب و افزايش 
درصدي آب مصهرفی و  32تا  20باعث كاهش  جويچهذرت در كف 

يهاري شهد. بهر اسهاس آبمصرف  كارايیدرصدي  100تا  50افزايش 
شده امكان افزايش سطح  جوئیصرفهبا مقدار آب  آمدهدستبهنتايج 

درصد وجود دارد. بر اساس نتهايج ايهن  25تا  20زير كشت به ميزان 
ياري )عملكرد دانه ذرت به آب ورودي آبمصرف  كارايیتحقيق دامنه 

آزمهايش در  هايسهالي كليه مزارع و به مزرعه بعالوه بارندگی( برا
 قرار داشت. مترمكعبگرم بر يلوك 29/0-79/0دامنه 

مصهرف آب محصهوالت  كهارايیتعيهين مقهدار  باههدف یتحقيقدر 
كشاورزي عمده مناطق كشهور )كرمهان، همهدان، مغهان، گلسهتان و 

متوسهط شهاخص  ،و در شرايط مديريت زراعی كشهاورزانخوزستان( 
چغندرقنههد )شههكر  ،والت زراعههی گنههدممحصهه كههارايی مصههرف آب

 جهو ،يونجه )وزن خشك( ،پنبه ،ايعلوفهذرت  ،زمينیسيب ،توليدي(
 ،58/5 ،06/2 ،64/0 ،75/0و نيشكر )شكر توليدي( به ترتيهب برابهر 

 گرديهد گيرياندازه مترمكعببر  كيلوگرم 29/0و 56/0 ،46/1 ،71/0
نتههايج  .(1385؛ حيههدري و همكههاران، 1384، )حيههدري و همكههاران

در فهاكتور  تهرينمهمهمچنين نشان داد كه تحقيق اين هاي بررسی
و مهارت و دانهش  بوده مصرف آب مديريت زراعی كارايیبودن  باال

 كههنحويبه د،يهانممی ايفا فنی كشاورزي نقش كليدي در اين زمينه

 در فشهارتحتنظيهر آبيهاري هاي آبياري مهدرن حتی كاربرد سيستم
 مقهدارد توانهمیت و دانش كافی كشهاورزي نرد مهاشرايط عدم وجو

 طوربههسهطحی  آبيهاريهاي مصرف آب را نسبت به سيستم كارايی
حيههدري و  و 1384)حيههدري و همكههاران،  مههؤثري بهبههود بخشههد

 (.1385همكاران، 
كود نيز تأثير شايانی در افزايش مديريت عالوه بر مديريت آب 

دارد. تحقيقات كرد( )صورت كسر يعنی عملمصرف آب  كارايی
در نقاط مختلف سوريه نشان داده است كه حتی در مناطقی  چندساله

كه با محدوديت آب روبرو هستند، استفاده از كود شيميايی 
 شاخص كارايی مصرف آب فسفر و ازت( منجر به افزايش مخصوصاً )

بر اساس همين تحقيقات  .(1379)صادق زاده و كشاورز،  گشته است
 كارايیتوليد كشاورزي و  ،ه منابع آب موجود استدر مناطقی ك

آبياري تكميلی در مناطق ديم افزايش  از طريق تواندمیمصرف آب 
 .(1379)صادق زاده و كشاورز،  پايدار نمايدرا يابد و توليد 

آبياري سطحی در برخی  هايروشطی تحقيقی، بازده كاربرد آب در 
يكی از داليل  نشان داد نتايج .ارزيابی گرديداستان اصفهان  از مزارع

 نيازپايين بودن بازدهی كاربرد آب در مزارع عدم تناسب توزيع آب 
عملكرد محصول در مزارع گرديده كه سبب اين امر  .آبی گياه است

 .(1380پوش و همكاران،  مأمن) پائين باشد موردمطالعه
در زمينه تعيين  شدهانجامنتايج دو طرح ملی  يهاداده بر اساس

ياري محصوالت آبمصرف  كارايی)راندمان( آبياري در كشور،  بازدهی
آبياري سطحی با مديريت زارعين  هايروشزراعی مختلف در 

نتايج تحقيق مذكور  .(1380)حيدري و حقايقی مقدم،گرديد محاسبه 
 كارايینشان داد كه روش و مديريت آبياري تأثير بسزايی در افزايش 

ل و مشكالت بازدهی ئت عمده مساياري داشته و قسمآبمصرف 
ل مديريت ئمصرف آب در كشور مربوط به مسا كارايیآبياري و 

چندانی  گذاريسرمايهنياز به  هاآنآبياري است كه بهبود و اصالح 
 مديريتی صحيح نياز دارد ريزيبرنامهنداشته و بلكه به يك اهتمام و 

 (.1380)حيدري و حقايقی مقدم،
در كارون  و صنعتياري شبانه در شبكه كشت طی تحقيقی، بازده آب

مطالعه  اين . نتايج(1383)صادقی،  گرفتقرار  موردبررسیخوزستان 
 گذاريسرمايهاجتناب از  منظوربهنشان داد كه، بازده آبياري شبانه 

 شودمیايده آل فرض  صورتبهطراحی شبكه  در مراحلاوليه باال، 
تلفات  ميزاننه تفاوت دارد. اما در عمل مقدار آن با آبياري روزا

كرد.  نظرصرفبياري شبانه بيش از آن چيزي است كه بتوان از آن آ
 هايدر شبكهناشی از آبياري شبانه  دليل حجم تلفات باال ترينعمده

نبود ديد كافی،  از كار ناشیشبعملكرد ضعيف گروه آبياران  ،آبياري
 .(1383)صادقی،  بوده است دقتیبیبا  توأم
مصرف آب در سه مزرعه واقع در  كارايی ايمطالعه طی

گندم  هايزراعتو چناران در  جامتربت، حيدريهتربت هايشهرستان
و چغندرقند تحت دو روش آبياري سطحی و بارانی مورد ارزيابی قرار 

. نتايج نشان داد كه ضعف (1382و حلمی فخر داود،  ريزينی) گرفت
خاک  در سطحناسب رطوبت سيستم آبياري سطحی در توزيع م
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 چغندرقندباعث عدم استقرار مناسب  اوليه، هايآبياريبخصوص در 
آورد. اين مشكل با تقارن  به وجودو كاهش محصول زيادي را  هشد

مصرف آب  كارايیآبياري غالت با محصوالت تابستانه تشديد شد. 
 و 76/0، 38/0به ترتيب  جامتربتو  حيدريهتربت گندم در چناران،

در باال مصرف آب  كارايیمقادير بود.  مترمكعبر ب كيلوگرم 44/0
به دليل برخورداري مزرعه از سيستم آبياري  حيدريهتربتمزرعه 

و حلمی فخر داود،  ريزينی) آن بود ترعلمیبارانی و مديريت 
1382). 

در خصوص بازده آبياري در  شدهانجامنتايج حاصل از مطالعات 
داد كه بازده آبياري  كشور نشانحی در سط آبياري هايروش

 است شدهگزارشآن كمتر  یسطحی در كشور از مقدار واقع
كه  هچندان درستی بودها، روش نه. يكی از علت(1383)سپاسخواه، 

شد. گرفته می به كارمزرعه  بازده كاربرد آبياري در يريگدر اندازه
د كه در شرايطی كاربرد آب در مزرعه نشان دا نگرش مجدد به بازده

كه طراحی و مديريت درستی براي آبياري سطحی در مزرعه 
)سپاسخواه،  درصد داشت 70توان انتظار بازده شود می كاربردهبه

 یبه عوامل يتلفات آب در بخش كشاورز ليدال ترينمهم(.1383
بودن بازده انتقال آب، نامناسب بودن شكل و اندازه  نييهمچون: پا

نامناسب بودن الگو و  ،ياريبا مقدار آب و نحوه آب مزارع در ارتباط
 عمالعدم او  مناطق یموجود با امكانات منابع آب یتراكم كشت زراع

محصوالت مختلف نسبت  يمناسب مصرف آب برا يهاتعرفه
تا سال  1373از سال  .(1379)صادق زاده و كشاورز،  است شدهداده

و اصفهان بر روي ان گلست خراسان، هاياستانمطالعاتی در  1377
بر اساس  .گرفتآبياري سطحی انجام  هايروشارزيابی راندمان 

حداقل و حداكثر راندمان كاربرد در مزارع تحت مطالعه  هاآن نتايج
 7/68و 7/29در مزارع گرگان  درصد، 3/65و 6/32خراسان به ترتيب 

 گرديد گيرياندازهدرصد  1/59و 6/17مزارع اصفهان  و در درصد
 (.1378اسی و همكاران، )عب

 محدودكنندهمرسوم و عوامل  یزراع -ياريآب هاييريتشناخت مد
مصرف آب،  يیبهبود كارا یعمل يبه راهكارها يدنرس يبرا يد،تول

در تحقيقات مشاركتی در ( 1389)آبساالن و همكاران  است. يضرور
 باهدفو مزارع كشاورزان جنوب حوضه آبريز كرخه )دشت آزادگان( 

اين منطقه، شور  یمصرف آب در اراض يیو ارزيابی كارا نييتع
 ،مصرف آب باال يیبه كارا يابیدست كه براي نمايندمی گيرينتيجه

 سنتی مرسوم ياريروش آبتغيير : الف( ديعمل آ ايد بهب يراقدامات ز
( شوند ب ياريمجزا آب طوربه هاكرت كهنحويبه ی،به روش كرت

آموزش  يج( اقدامات الزم برا يبش متناسب با مزارع كرت بندي
ثابت و  بندهايآباحداث آنان د(  يريتو نظارت بر مد ينزارع
و  ينه( آموزش زارعو  ايمزرعه يرآبگ يهاكانال يبرا هزينهكم

 يداتامكانات و تمهفراهم آوردن  منظوربه هاآن يريتنظارت بر مد
 شدهدوينت يشاز پ یبه زراع هاييهاجرا نمودن توص يالزم برا

 منطقه. يقاتیتوسط مراكز تحق
 

 هاروشمواد و 
با مشاركت  یكارشناس یتخصصرگزاري جلسات پاوهش با ب نيدر ا

از منابع و  گيريبهرهو همچنين  آب وريبهرهبحث  1گرو داران هيكل
موجود در  هايچالشمسائل و علمی و فنی مرتبط،  مستندات

)كارايی مصرف آب( س مزرعه آب در مقيا وريبهرهبهبود  هايزمينه
 نييتبهمگانی،  موردتفاهمو بر اساس نظرات  بررسی در كشور

 .دنديگرد
مرتبط با  هايسازماننهادها و  هيكل بر اساس روش تحقيق در ابتدا

تعيين و موضوع  گرو دارانو  نظرانصاحب عنوانبهموضوع 
 یفمعر منظوربه هادستگاه نيبا ا یو مكاتبات رسم هایهماهنگ

 تخصصی گروه كار هجهت عضويت و شركت در جلس مطلع ندهينما
و ساير كارشناسان  هادستگاهآمد. با معرفی نمايندگان  به عمل مزرعه

گروه كار تخصصی مزرعه مرتبط  ليتشك، نسبت به نظرانصاحبو 
مسائل و مشكالت موجود  ،در جلسات مختلف گروه كاراقدام گرديد. 

ميان  2فكري هايايجاد طوفانبا  صرف آبافزايش كارايی م راه در
در سيستماتيك  صورتبهو  قرارگرفته موردبررسیاعضاء گروه كار، 

. به دنبال بررسی مسائل و ندگرديد ارائه 3درخت مسائل قالب
و  راهكارها، فرا روي افزايش كارايی مصرف آبمشكالت 

ه ذكر الزم ب مرتبط نيز ارائه و تدوين گرديدند. يیاجرا يراهبردها
در تدوين درخت  شدهگرفتهاست كه همانند روش مشاركتی به كار 

 يی نيزاجرا يو راهبردها راهكارهامسائل، موارد شناسايی و تعيين 
و  كنندگانمشاركتاز تمامی  نظرخواهیطی جلسات كارشناسی و با 

 هايسازمانو  هادستگاه موضوع تعيين گرديدند. گرو داران
مرتبط و  هايوزارتخانهكار شامل طيفی از  در گروه كنندهمشاركت
و  ريزيبرنامهو مراكز  مؤسسات، هاآن زيرمجموعه واحدهايدفاتر و 

 هايشركتو مراكز تحقيقاتی،  مؤسساتاقتصادي، ترويج كشاورزي، 
ي هاسازمانو  هادانشگاهكشاورزي،  جيترو، مشاور نيمهندس

 مؤسساتاتر و دف علمی( هايكميتهو  هاانجمن) 4غيردولتی
 .بودند و كشاورزيمرتبط با مباحث مديريت آب  المللیبين

 و بحث نتایج
مسائل و مشكالت فرا روي افزايش كارايی مصرف آب مزرعه، با 

بهره بردان و حتی برنامه ريزان در  هايبيشتر فعاليتتوجه به تمركز 
با توجه به نتايج  هرحالبهاين مقياس، بسيار زياد و متنوع است. 

تخصصی در گروه كار مربوطه، مسائل،  هايبحثحاصله از 
فرا روي افزايش كارايی مصرف  هايچالشو  هامحدوديتمشكالت، 

بودن بازده  يينپا( 1آب مزرعه در كشور، به شش دسته مسائل كلی: 
( 3، براي آبياري منابع مطمئن آب ناكافی بودن( 2ياري، آب)راندمان( 

 هايشاخصبودن  يينپا (4، وخاکآبمنابع  يفيتبودن ك يينپا

                                                 
1 -Stakeholder 
2 -Brain storming 
3 -Problem tree 
4 -Non Government Organization (NGO) 

  37.... یی مصرف آب کارا یشافزا مسائل و راهکارهای

 



 

 

( 6و  ياريآب يهاسامانه یمسائل مهندس( 5يزاسيون كشاورزي، مكان
اين مسائل . شوندمین، تقسيم بردارابهره یدانش كم و آموزش ناكاف

 صورتبههاي متعدد از كالن به خرد و اليه صورتبه هاچالشو 
آن به ترتيب در  جايارائه و تدوين كه نت ،ی مسائلمراتبسلسلهدرخت 

تعداد  1اند. همچنين در جدول ، ارائه گرديده6الی  1 هايشكل
 شدهارائهآماري  صورتبهمسائل مرتبط با هر اليه از اين درخت، 

 است.
در درخت  ذكرشده و عوامل مسائل یاست كه تمام یهيبد

در  شدهخالصهو  6الی  1 هايشكلدر  شدهارائهی مراتبسلسله
. لذا، در باشندمین یكساني اثرگذاريو  تيدرجه اهم يدارا، 1جدول

مطرح شكالت مهم و م و پرداختن به مسائل بندياولويتبحث  نجايا
و به دنبال شناسايی و تدوين مسائل، اهداف  دگاهيد ني. با اگرددمی

تحقيقاتی و غير تحقيقاتی براي حل مسائل مرتبط نيز تدوين و 
 یليخ تيدر چهار گروه اهمداف اه اثرگذاريو  تيدرجه اهمسپس 

. الزم به ذكر است كه دنديگرد بنديتقسيمو كم  متوسط اد،يز اد،يز
 هايپاسخبه  يابیدستكه براي  باشندمیاهدافی  1اهداف تحقيقاتی

براي رفع مشكل، منابع اطالعاتی و تحقيقاتی مرتبط در  موردنظر
قات بيشتر در قالب نبوده و مستلزم انجام تحقي روزبه و ياكشور كافی 

اما اهداف غير ؛ باشندمیتحقيقاتی جامع و هدفمند  هايپروژه
اهدافی هستند كه اطالعات و نتايج تحقيقاتی كافی در  2تحقيقاتی

و بكار  يافتهانتقالبايد  هاآنمورد مسائل مرتبط وجود داشته و 
قيقات نياز به تح ماهيتاًكه  باشندمیاهدافی  اساساًو يا  شدهگرفته

و پس از  (غيره هستند و یجيترو ،زيرساختی ،يیاجرااز نوع )نداشته 
 اجرايی مرتبط يهادستگاهراهكار توسط  صورتبهبايد  بندياولويت

مورد اقدام و عمل قرار گيرند. بديهی است كه يكسري اهداف هم 
، يعنی دوجانبهو نياز به اقدام  باشندمی تحقيقاتی و هم غير تحقيقاتی

 اجرا نمودن نتايج قبلی دارند. و يام تحقيقات بيشتر انجا
زياد، يعنی با درجه اهميت و  هاياولويتدر مرحله بعد، اهداف با 

و  شدهتفكيك( اديز و اديز یليخ تياهم هايگروهباال ) اثربخشی
 هايبرنامهكه در  باشندمیاهدافی  درواقعارائه گرديدند. اين اهداف 

پرداخته  هاآنآب بايد به  وريبهرهبهبود  براي مدتميانكوتاه و 
 ازلحاظشوند. در مرحله سوم با توجه به تفكيك قبلی هر هدف 

داشتن بعد تحقيقاتی، غير تحقيقاتی )اجرايی و...( و يا حالت تلفيقی 
خيلی زياد تا زياد،  هاياولويتغير تحقيقاتی(، اهداف با  -)تحقيقاتی

گرديدند. در مرحله چهارم  يبنددستهفوق  هايگروهدر  مجدداً
محوري اصلی به همراه زير محورها يا اقدامات و  هايپروژه

 بنديدستهتعيين و  مجدداً، موردنيازراهكارهاي اجرايی مرتبط و 
به كار  یبه ذكر است كه همانند روش مشاركت الزم گرديدند.

مامی مراحل ت ،مسائلی مراتبسلسلهدرخت  نيدر تدو شدهگرفته

                                                 
1 - Researchable objectives 
2 - Non-Researchable objectives 

 یاز تمام نظرخواهیو با  یجلسات كارشناس یطفوق نيز  تكميلی
 .دنديگرد نييموضوع تع گرو دارانو  كنندگانمشاركت

نتههايج بخههش شناسههايی و تعيههين  صههرفاًخالصههه،  طوربهههدر ادامههه 
محوري داراي اولويت اصلی و زير محورها و راهكارههاي  هايپروژه

 عنوانبههر حهال و (. بهه2اجرايی مربوطه ارائه گرديده است )جدول 
داراي اهميهت و  افزايش كارايی مصرف آب،تعدادي از اهداف  ،نمونه
 از: انهدعبارتحاصل از اين تحقيق  ،زياد خيلی زياد تا اثربخشیدرجه 

يهم، د يدر كشهاورز يلهیتكم يهاريآب ههايتكنيكتوسعه استفاده از 
بهبهود يهاه، گ-خهاک -كشاورزان از مسائل آب یآگاه يزانم يشافزا

ی، شدن اراض زه داراز  يريكاربرد آب در مزرعه جهت جلوگ يريتدم
مناسهب  يحتسهطيهاري، آبنهوين  يهاسهامانه مسائلبه  يشترتوجه ب
 نوسههازي و و يههزتجهيههاري، انتخههاب روش مناسههب آبی، اراضهه

 وخهاکآباز منهابع  ينههاسهتفاده به يريتمهدی، اراض سازييكپارچه
 يائل و مشهكالت كشهاورزشناخت محققان از مس يشافزا، نامتعارف

 يحفظ رطوبت خهاک در كشهاورز هايروشاز  يشتراستفاده بی، سنت
استحصههال آب بههاران در  هههاييآورگسههترش اسههتفاده از فنيههم، د

و بهه  یبه زراع هايتكنيكاز  یكاربرد مناسب و كافيم، د يكشاورز
و جلب مشهاركت كشهاورزان  يسازفرهنگيم، د يدر كشاورز ينااد
 سهازيينهاصالح و به يقاز طر يزاسيونمكان هايشاخصء ارتقا يبرا

 يبهرا يو نوسهاز يهزتجه ههايفعاليت يشافزای، اندازه قطعات زراع
 ورزيخهاک هايماشهيناستفاده از يزاسيون، مكان هايشاخصارتقاء 

از  يقیاستفاده تلف يريتتوسعه و بهبود مديا، و كاشت داخل بقا ينهكم
ی، زهكشه يهاشهبكه يهلتكم يهات و سهاخيرين، و ش شورآبمنابع 

 ی،مهواد آله يريتارتقهاء مهدي، كود يهمناسب توص يارهايمع يترعا
نامتعهارف و  هايآبكاربرد  يريتمد، و ساختمان خاک ياهیگ يايبقا

و نظهارت و  یفنه هايدسهتورالعملارائه ، حفظ تعادل نمك در خاک
اصهول  يهترعا منظوربهه دسهتورالعمل ياجهرا يبهرا يحصح يجترو

متناسهب بها  يهاريدور و عمق آب يترعا، و كاشت ينزم يهته يحصح
 ياري.آب يحصح يزيربرنامه يبرا ياريو روش آب ياهانگ یآب يازن
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 ان(برداربهرهآموزش )شاخه مسائل  افزایش کارایی مصرف آب مزرعه رویفرامسائل  یمراتبسلسله: درخت 6شکل 

 *ایش کارایی مصرف آب مزرعه در کشورفراروی افز شدهشناساییتعداد مسائل   -1جدول 

 
طبقه 

 (زيرشاخه)

 

 شدهشناساییتعداد مسائل 

 

جمع 
مسائل در 

 طبقه

درصد 
 از كل

)%( 

شاخه 
بازده 

 ياريآب

 

منابع  شاخه
 ياريآب

 يفيتك شاخه
منابع 

 وخاکآب

شاخه 
 يزاسيونمكان

 يكشاورز

شاخه 
 هايسامانه

 ياريآب

شاخه 
آموزش 

 انبرداربهره

 8/17 23 3 4 8 3 3 2 اول

 1/79 102 9 18 39 15 9 12 دوم

 1/3 4 - - 4 - - - سوم
 100 129 12 22 51 18 12 14 جمع

درصد از 

 )%(كل 

9/10 3/9 9/13 5/39 1/17 3/9 100  

 (6الی  1 هایشکل در شدهارائهی مراتبسلسله( ی مربوطه در درخت هاباکس) هاخانهتعداد  *: بر مبنای جمع 

 
 یقاتیتحق -ییاجرا و یقاتیتحقیی، اجرا نوعاز  یتاولو یدارا یو راهکارها یمحور هایپروژه  -2 جدول

از نوع  یتاولو یدارا یقاتیتحق -ییاجرااز نوع  یتاولو یدارا یت از نوع اجراییاولو یدارا

 یقاتیتحق

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

 مزرعه

 در دسترس يارياز منابع آب رويهیاز برداشت ب يريجلوگ نظارت و .1

 ياهكشاورزان از مسائل آب، خاک و گ یآگاه يزانم يشافزا .2

 ياريآب يهاسامانه یبه فاز مطالعه در مطالعه و طراح يشترتوجه ب .3

 یمناسب اراض يحتسط .4

 يهاسامانه یدر مطالعه و طراح ی،بر طراح یو كاف يحنظارت صح .5
 ياريآب

 ياريآب يهاسامانه يمنظور بهبود اجراو اجرا به یانطباق طراحتأكيد بر  .6

 يهاسامانه يمنظور بهبود اجراموردنياز به يزاتاستاندارد كردن تجه .7
 ياريآب

 ياريآب يهاسامانه يمنظور بهبود اجرابر اجرا به یو كاف يحنظارت صح .8

 يداربرو بهره يبهبود نگهدار يبرداران براآموزش و ارتقاء دانش بهره .9
 ياريآب يهااز سامانه

و اجرا  یبرداران در طراحبه بهره يبانیو پشت یخدمات فن يشافزا .10
 ياريهاي آبسامانه

 هاكنترل و نظارت بر حقابه .11

 یهاي سنتجاي روشمناسب به ياريهاي آباستفاده از سيستم .12
 موجود

 جاي كانال جهت انتقال آباستفاده از لوله به .13

 ياريهاي آبسيستم يمخازن جهت اجرا سدها و ياستفاده از انرژ .14
 مناسب

 ( افزایش بازده آبیاری مزرعه1
 يريتبهبهود مهد يآب برا يمتنمودن ق یواقع .1

 رويهیب يارياز آب يريكاربرد آب و جلوگ

از  يحصهههح يبهههرداراجهههرا، نظهههارت و بهره  .2
 ياريآب ينهاي نوروش

 ياريانتخاب روش مناسب آب .3

توسهعه  يبهرا یاراضه سازييكپارچهو  يزتجه .4
 ياريآب ينهاي نوروش يدارپا

 يريتیمد یهاي فنكاربرد تكنيك يشافزا .5

( تحقیق در زمینه 1

مسائل کشاورزی 

سنتی و دانش بومی 

کشاورزی و مدیریت 

 آب در کشور
شناخت  يشافزا .1

محققان از مسائل و 
 يمشكالت كشاورز

 یسنت

به  يشترتوجه ب .2
 یدانش بوم يابیارز

 آن يو مستندساز
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 یقاتیتحق -ییاجرا و یقاتیتحقیی، اجرا نوعاز  یتاولو یدارا یو راهکارها یمحور هایپروژه  -2دول جادامه 

از نوع  یتاولو یدارا یقاتیتحق -ییاجرااز نوع  یتاولو یدارا یت از نوع اجراییاولو یدارا

 یقاتیتحق

 ونيزاسيهاي مكانشاخص( بهبود كارايی مصرف آب مزرعه با ارتقاء 2
 كشاورزي

هاي ارتقاء شاخص يو جلب مشاركت كشاورزان برا يسازرهنگف .1
 یاندازه قطعات زراع سازيينهاصالح و به يقاز طر يزاسيونمكان

ارتقاء  يبرا یاراض يو نوساز يزهاي تجهفعاليت يشافزا .2
 يزاسيونهاي مكانشاخص

 يزاسيوننمودن مكان يمنظور اقتصادبه يداقتصاد تول يداريپا .3

 يزاسيونمناسب مكان يارائه الگوها يبرداران برادانش بهره يشافزا .4

 هاموقع نهادهبا تأمين به يهاي كشاورزنهاده یسامانده .5

 هااز نهاده ينهبا استفاده به يهاي كشاورزنهاده یسامانده .6

( مديريت بهبود كارايی مصرف آب در كشاورزي 2
 ديم

 یليتكم ياريهاي آبتوسعه استفاده از تكنيك .1
 در كشاورزي ديم

هاي حفظ رطوبت استفاده بيشتر از روش .2
 خاک در كشاورزي ديم

هاي استحصال آوريگسترش استفاده از فن .3
 آب باران در كشاورزي ديم

هاي به كاربرد مناسب و كافی از تكنيك .4
 در كشاورزي ديم زراعی و به ناادي

( تحقيق در زمينه معيارهاي 2
 مناسب طراحی مورداستفاده در

 يهانهساما یمطالعه و طراح
 ياريآب

هاي زهكشی هاي آبياري فرعی و شبكه( ساخت و يا تكميل شبكه3
 شدهاراضی پاياب منابع آب تنظيم

 

 يهااصالح و بهبود عملكرد سامانه ( مديريت3
 فشاري تحتاريآب

بهبود  برداران برايجلب مشاركت بهره .1
 هاي آبياريبرداري از سامانهنگهداري و بهره

هاي طراحی و فنّاوري انطباق و سازگاري .2
 هاي آبياري با شرايط محلیاجرا سامانه

رعايت صحيح دور و عمق آبياري متناسب با  .3
منظور نياز آبی گياهان و روش آبياري به

 ريزي صحيح آبياريبرنامه

- 

 بردارانارتقاء دانش بهره (4
 بردارمحقق، مروج و بهره ينايجاد اتصال و انسجام الزم ب .1

 یو مشاركت يجیترو يقی،تحق يهارحط یكاف ياجرا  .2

 يكشاورز يجترو يهاي متخصص براتأمين نيروي  .3

 ياريآب يريتمد ينهدر زم ياو مشاوره یخدمات فن يشافزا .4

مزارع  وخاکمنابع آب تيفيبهبود ك ( مديريت4
 كشاورزي

كاربرد آب در مزرعه جهت  يريتبهبود مد .1
 یاز زه دار شدن اراض يريجلوگ

از  يقیاستفاده تلف يريتتوسعه و بهبود مد .2
 يرينشور و شمنابع آب

 يستابیسطح ا يحصح يريتمد .3

 ازنظر ابتال به زه دار شدن یاراض يشپا .4

و  ياهیگ يايبقا ی،مواد آل يريتارتقاء مد  .5
 ساختمان خاک

هاي نامتعارف و حفظ كاربرد آب يريتمد .6
 تعادل نمك در خاک

- 

مرتبط با  ونيزاسيهاي مكانارتقاء شاخص (5 -
 ارايی مصرف آب مزرعهك

هاي با كاهش افت يكاهش تلفات آب مجاز .1
 و ...( ينیهاي كمبابرداشت محصول )افت

و  ينهورزي كمهاي خاکاستفاده از ماشين .2
 ياكاشت داخل بقا

 يجو نظارت و ترو یهاي فنارائه دستورالعمل .3
منظور دستورالعمل به ياجرا يبرا يحصح
 و كاشت ينزم يهته يحاصول صح يترعا

با ارتقاء  يهاي كشاورزنهاده یسامانده .4
 هانهاده يفيتك

 يیو اجرا یفن يهاو ارائه دستورالعمل يهته .5
منظور ارائه كشت به مناطق مختلف يبرا

مبارزه با و  يزاسيونمناسب مكان يالگوها
 هاي هرزعلف

 هرز يهاموقع با علفو به يحمبارزه صح .6

- 

  43.... یی مصرف آب کارا یشافزا مسائل و راهکارهای

 



 

 گیرینتیجه
مقياس آب در  وريبهرههمان  واقعدر، مصرف آب يیكارامفهوم 
 و یمصرف آب شاخص كم يیشاخص كارااست.  مزرعه

در  توليدشدهگرم محصول لويك بوده و از نسبت گيرياندازهقابل
 .گرددمیحاصل  مزرعه يدر ابتدا یليمزرعه به آب تحو

 ياسدر مقافزايش كارايی مصرف آب فرا روي مسائل و مشكالت 
برنامه  یبهره بردان و حت هايبيشتر فعاليتز با توجه به تمرك ،مزرعه

راستا  نيدر ا .باشندمیو متنوع  يادز ياربس ياس،مق يندر ا يزانر
و اهداف و  هاچالشمسائل،  یالزم در بررس هاينگريجامع

 سونگريكو  جانبهيك يهابررسیاست و  موردنياز هااولويت
در  مؤثرتا عوامل  يدتالش گرد يقتحق يندر ا لذا .باشندمیراهگشا ن

سيستماتيك و با  صورتبه رع كشورامز افزايش كارايی مصرف آب
موضوع شناسايی شود و راهكارهاي الزم براي  گرو دارانمشاركت 

 مسائل ارائه گردد.اين رفع 

 كارايی مصرف آبافزايش  دراصلی  هايچالش، مسائل و درمجموع
بودن بازده  يينپا ئلشش گروه اصلی مسادر  توانمیرا  رع كشورامز

 يفيتبودن ك يينمنابع مطمئن آب، پا ناكافی بودن ياري،آب)راندمان( 
 ،كشاورزي يزاسيونمكان هايشاخصبودن  يينپا ،وخاکآبمنابع 

 یدانش كم و آموزش ناكاف و ياريآب يهاسامانه یمسائل مهندس
شامل طيف وسيعی از  شدهشناسايیمسائل  خالصه نمود. بردارانبهره

مسائل ياري، مسائل زراعی، آب تأمينياري در مزرعه، آبمسائل كاربرد 
و  نوين آبياري هايروشخاک، مكانيزاسيون، مسائل خاص كاربرد 

از . باشندمیان برداربهره هايسازيظرفيت -آموزش-مسائل ترويج
ئله و مشكل فراروي افزايش كارايی مسمورد  129 جمعاًجنبه كمی، 

 هايگروهمسائل تحت . شناسايی گرديدكشور، در مصرف آب مزرعه 
، 9/13، 3/9، 9/10در باال، به ترتيب  شدهاشارهاصلی  گانهشش

 .شوندمیدرصد از كل مسائل را شامل  3/9و  1/17، 5/39
بهبود كارايی براي  موردنياز داراولويتمحوري  هايپروژهراهكارها و 
 يريتبهبود مد رينظمحورهايی  دررا بايد  رع كشورامز مصرف آب

 هايشاخص ، ارتقاءدر مزرعه ياريبازده آب يشافزا ،كنترل منابع آب
توسعه يم، د يآب در كشاورز افزايش كارايی مصرف يزاسيون،مكان

منابع  يفيتبهبود ك ، مديريتفشارتحت ياريآب يهاسامانه پايدار
حل مسائل كشاورزي و  یسنت يكشاورزو توجه به مسائل  وخاکآب

 و نمود.جستج سنتی
 موازاتبهبايد  در مزارع كشور مصرف آب يیشاخص كارابراي بهبود 

كاهش مصرف آب )مخرج كسر( عملكرد محصول )صورت كسر( نيز 
وري هاي بهبود بهرهگذاري اقدامات و فعاليتاثر درواقعافزايش يابد. 

در منجر به تغييرات  شدهانجاماقدامات  گردد كهمیآب وقتی عملی 
 طوربهمخرج(،  و كاهشمخرج كسر )افزايش صورت  و صورت

به كاهش آب مصرفی و افزايش  توأمهمزمان باشد. لذا نگرش 
 ترعملیو  ترعلمیرويكرد  عملكرد براي افزايش كارايی مصرف آب،

، الف -حيدريتوسعه در كشور است ) هايبرنامهبراي نيل به اهداف 
 (.1388ب،  -حيدري و 1388

و بر اساس نتايج اين تحقيق، در باال  شدهاشاره مطالب تأييددر 
و يا وابسته به آن )مخرج  وخاکآبگردد مسائل مديريت مشاهده می

و  و مسائل زراعی، خاک، ماشين كسر شاخص كارايی مصرف آب(
ساير مسائل )صورت كسر شاخص كارايی مصرف آب( به ترتيب 

مر حاكی از آن اين ا .گردندمیدرصد مسائل را شامل  8/48و  2/51
افزايش كارايی مسائل و راهكارهاي راهبردي،  هايجنبهاز است كه 

در مسائل مديريت آب جستجو فقط را نبايد كشور مزرعه مصرف آب 
و  مسائل زراعیعالوه بر مسائل مرتبط با مديريت آب، نمود و بلكه 

و ساير مسائل وابسته  مسائل مكانيزاسيون مزرعه خصوصبه
 .نمايندمیمهمی در اين زمينه ايفاء  نيز نقش كسر، صورتبه
 

 مورداستفادهمنابع 
 ؛ وف ،یعباس ا.، ،ن.، دهقان ،م.، حيدري ،ش.، كريمی ،آبساالن
مصرف آب در  يیو ارزيابی كارا يينتع. 1389 . ح.م ،يميانرح

گزارش نهايی پروژه يزكرخه. شور پائين دست حوضه آبر یاراض
، موسسه تحقيقات فنی و 1267/89، شماره ثبت تحقيقاتی

 مهندسی كشاورزي.
ع. ا.،  ،م.، فرشی ،ج.، عاليی ،ن.، خيرابی ،م. ر.، حيدري ،انتصاري

 ،م. ح.، كاظمی ،ح.، سادات ميري ،ژ.، دهقانی سانيج ،وزيري
. كارايی مصرف آب در كشت 1386م.  مير لطيفی ؛ وپ

آب براي گلخانه اي. انتشارات گروه كار استفاده پايدار از منابع 
توليد محصوالت كشاورزي، كميته ملی آبياري و زهكشی 

 .111ايران، شماره انتشار 
تبيين وضع  .1382.وخاکآبچهارم توسعه زير بخش  سالهپنجبرنامه 

موجود عملكردها، نقاط قوت و ضعف، چالش ها و چشم انداز 
وزارت جهاد كشاورزي، خرداد ماه  وخاکآبآينده، معاونت 

1382. 
قبهل معاونهت  هايبرنامههگزارش تحليلی از عملكهرد . 1389. منابی

و صهنايع و پهيش نهويس برنامهه پهنجم سهازندگی.  وخاکآب
 .1387ي، مرداد جهاد كشاورزمعاونت طرح و برنامه وزارت 

ارتقاء  يو راهبردها هاچالشمسائل،  .1388 الف. -ن. ،يدريح
 ينازدهمدويران. مجموعه مقاالت در ا يآب كشاورز وريبهره
 ياريآب يريتمد” يرانا یو زهكش ياريآب یمل يتهكم يشهما
 .، تهران1388اسفند  5-6، “اندازها و چشم  هاچالش يران،در ا

و  وريبهرهبهبود  يو راهبرد ها هاچالش. 1388ب. -ن. ،حيدري
 هيران. ا ياز منابع آب در بخش كشاورز يداراستفاده پا

، 1388 بهمن 15، ابع آب كشورمن يفیو ك یكم يداريپا یمل يشما
 يران.ا یاسالم يفرهنگستان علوم جمهور

تعيين و ارزيابی شاخص كارائی مصرف آب  .1394 ج. -يدري، ن.ح
 یو باغ یكشت محصوالت زراع ینسب يتو مز يلپتانس

 يینها یكرخه. گزارش پاوهش يزدر حوضه آبر يابعمده فار
ت در دس ي،كشاورز یو مهندس یفن يقاتموسسه تحق

 انتشار.

 1394، بهار و تابستان 1، شماره 2نشریه مدیریت آب در کشاورزی، جلد  44 

 



 

 

 .م ،اسدي ا.، ،كانونی ع.، ،قدمی فيروز آباديا.،  ،اسالمی.، ن ،يدريح
مصرف آب  كارايیتعيين  .1384 .ح .م ،خواجه عبداللهی ؛ وا

محصوالت زراعی مناطق مختلف كشور)كرمان، همدان، 
تحقيقاتی  ی پروژهگزارش پاوهش. مغان، گلستان، خوزستان(

سازمان  ،ياورزكش یو مهندس یفن قاتيموسسه تحق
 .988/84شماره ثبت ،يكشاورز جيترو و ، آموزشقاتيتحق

 ،ياسهدا.،  ،یكهانونع.،  ،يفيروز آباد یقدم ا.، ،یاسالمن.،  ،حيدري
مصههرف آب  كههارايی. 1385م. ح.  ،یخواجههه عبههدالله ؛ وم.ا

)منهاطق كرمهان،  محصوالت زراعهی منهاطق مختلهف كشهور
 شيهمهاوعه مقاالت . مجمو خوزستان( همدان، مغان، گلستان

 14 یالهه 12ی، و زهكشهه ياريههآب يهههاشههبكه تيريمههد یملهه
چمههران اهههواز، دانشههكده  ديانشههگاه شهههد 1385 بهشههتيارد

 .علوم آب یمهندس
. 1390ع. توكلی ؛ وم و ح.، عاليی تفتی ،ن.، دهقانی سانيج ،حيدري

آب  وريبهرهنقش آن در ارتقاء  و تقاضا و مصرف آب تيريمد
. انتشارات گروه كار استفاده پايدار از منابع نرايدرا يكشاورز

آب براي توليد محصوالت كشاورزي، كميته ملی آبياري و 
 زهكشی ايران )كتاب در دست چاپ(.

يهاري آبمصهرف  كهارايی. 1380س. ا.  ،حقايقی مقهدم ؛ ون ،حيدري
محصوالت عمده مناطق مختلف كشور. گزارش ارايه شهده بهه 

شاورزي، موسسه تحقيقات فنی و معاونت زراعت وزارت جهادك
 مهندسی كشاورزي، كرج.

بهبههود  يمسههائل و راهبردههها. 1388. ف ،عباسههی ؛ ون ،حيههدري
 یگهزارش پاوهشه. مزرعهه ياسدر مق يآب كشاورز وريبهره

 ي،كشهاورز یو مهندس یفن يقاتموسسه تحق يقاتی،تحق پروژه
شهماره ثبهت  ي،كشهاورز يجو تهرو آمهوزش يقات،سازمان تحق

 .9/12/88مورخ  1451/88
 بهبودي برنامه راهبرد .1388ش.  ،اشرفی ؛ وف ،ن.، عباسی ،يدريح

طرح  یگزارش پاوهشي. مصرف آب كشاورز وريبهره
مصرف آب  وريبهرهبهبود  يبرنامه راهبرد نيتدوتحقيقاتی 

 ،يكشاورز یو مهندس یفن قاتيتحق موسسه ،يكشاورز
شماره ثبت  ي،كشاورز و ترويج ، آموزشقاتيتحق سازمان

 .16/1/88مورخ  65/88
. مديريت مصرف 1384ح.  ،دهقانی سانيج ؛ وع ،.، كشاورزن ،يدريح

بهينه آب كشاورزي در ايران با در نظر گرفتن وقايع خشكی 
پيشگيري از اتالف  هايروشدومين همايش . و خشكسالی

، فرهنگستان علوم جمهوري 1384خرداد  25-26منابع ملی 
 .هراناسالمی ايران، ت

هاي بهازده آبيهاري . نگرشی دوباره بر پاوهش1383ع. ر. ،سپاسخواه
پيشگيري از اتالف منابع  هايروشدر ايران. مجموعه مقاالت 

 .53 -62، تهران، صفحات1383خردادماه  19-21ملی، 
سههازي هههايی بههر بهينه. توصههيه1379ع.  كشههاورز ؛ وک ،زادهصههادق

ههاي تهر توليهد برنامههب در اراضی كشهور. دفآ مصرف كارايی

ترويجی و انتشارات فنی مركز آموزش كشاورزي وزارت جههاد 
در مركز اطالعات و مدارک  556/78كشاورزي، به شماره ثبت 

 علمی كشاورزي.
ارزيابی رانهدمان آبيهاري شهبانه و پيشهنهاداتی در  .1383ن. ،صادقی

خصوص بهبود شبكه ها ي موجود. مجموعهه مقهاالت اولهين 
رسی مشهكالت شهبكه ههاي آبيهاري و زهكشهی و همايش بر

 مصرف بهينه آب كشاورزي، گوهران كوير، تهران.
. 1378ع. ر.  كيهانی؛ و ج ،ع. ر.، باغهانی ،ف.، مهأمن پهوش ،عباسی

در  ههاآنآبياري سطحی و نحوه كار  هايروشارزيابی بازدهی 
سطح كشور. گزارش پاوهش نهايی مؤسسة تحقيقهات فنهی و 

 صفحه. 44، كرج، 49/78، شمارة مهندسی كشاورزي

ارزيهابی  .1380س.ف.  موسهوي ؛ وف ،عباسهی ع. ر.، ،مأمن پهوش
آبياري سطحی در برخهی مهزارع  هايروشبازده كاربرد آب در 

ومهندسی كشاورزي جلهد  یاستان اصفهان. مجله تحقيقات فن
 .43-58، ص: 9، شماره 2

ش بخهه ريههتوسههعه ز ی. خالصههه سههند ملهه1383.وخههاکآبمعاونههت 
و  وخاکآبمعاونت  ،چهارم توسعه سالهپنجدر برنامه  وخاکآب

 .يوزارت جهاد كشاورزصنايع 
. سهند 1383و اقتصادي وزارت جهاد كشهاورزي. ريزيبرنامهمعاونت 

ملی توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعی در برنامهه چههارم 
توسعه و سند توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعهی اسهتانها، 

 .1383ه ستاد برنامه چهارم، آبان دبير خان
 یر.، اشرف ،زاده یف.، اسالم ،ع. م. عباس ،صدر يم.، فرهاد يري،مع

 ،يک.، برزگر ،یشاه يرزا. مغ ،ع.، دباغ ،س. ر.، پاک نااد ،زاده
مصهرف  كهارايی. بهبود 1390 ن. ،يدريح ؛ وم ،نااد يم. قمر

جنهوب حوضهه كرخهه )دشهت  یانتخهاب يتذرت در سا ياريآب
 12/5/90 خمههور 595/90شههماره  یخه(. گههزارش پاوهشههسههر

 .1390كرج،  ي،كشاورز یو مهندس یفن يقاتموسسه تحق
 یبررسهه .1392 م. م. يدوسههت محمههد ؛ وم ی،م. البههاج ي،مهتههد

در استان  يونجهو  جو، گندم یآب سه محصول زراع وريبهره
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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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