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 فشارتحتموانع توسعه آبیاری مشکالت و تحلیلی بر 

 
 2مجتبی شاکر و *1علیرضا کیانی

 

 هچکید

 اهانیبا ارزشِ باالتر نسبت به گ اهانیکشت گ ینیگزیمصرف و جا یهابخش گریبه د یسهم مصارف آب در بخش کشاورز یجیتدر رییتغ ،یکاهش منابع آب
منجرر بره كشرد شردن      مرورزمران بره وری مناسب از آب و افزایش سرانه آب برای هرر نررر   دهد. عدم بهرهیسوق م ییغذا یرا به سمت ناامن طیشرا ،یراهبرد

آن  ادامره شود، اما در تولید غذا مؤثر واقع می مدتکوتاههای زیرزمینی در ها و همچنین افت سطح آب زیرزمینی شده است. گرچه استحصال آبها، دریاچهرودكانه
های گذشته در یكی از رویكردنموده است.  یراقتصادیغهای آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان، کشت آبی را پایدار نخواهد بود. امروزه افت سرره درازمدتدر 

در . های سطحی به اجرا درآمدمینی یا با مهار آبآب از منابع زیرز ینتأمتنها با  درگذشتهافزایش سطح زیر کشت اراضی تحت آبیاری بود. این مهم  ،افزایش تولید
مختلری ممكن اسرت   یهاحلراهبرای تحقق این مهم های موجود است. از آب تربهینهشرایط حاضر یكی از راهبردهای بسیار مهم در رفع فقر و گرسنگی استراده 

مدیریت زراعی( و حررظ تولیرد موجرود امرا برا      ). افزایش تولید با حرظ منابع آبی موجود قرارداد موردتوجهعمده را بایستی  حلراهدو  یطورکلبهولی  پیشنهاد گردد،
هرای آبیراری   از آب کراربرد روش  ترر بهینره در اسرتراده   مؤثرهای . یكی از روشباشندیموری آب ی مهم ارتقاء بهرهدو گزینه ،مدیریت آبیاری()مصرف آبِ کمتر 

 بره  توجره  برا . بیافزاینرد از آب  تربهینهاستراده  باهدف فشارتحتهای آبیاری بر وسعت زمین هرسالهتا  تالش هستنددر کشور ریزان اجرایی برنامهاست.  فشارتحت
یكری از راهكارهرای    عنوانبه فشارتحت یاریآب نینو یهاسامانه توسعهآبستن حوادث متعددی شده است،  یجتدربهکه  کشوردر  آب کمبود منابعشرایط اقلیمی و 

 کره  ها حكایت از این مطلب داردبررسی اما؛ است قرارگرفتهدر دستور کار جدی متولیان بخش کشاورزی  کشورمختلف  نقاط دردر تعدیل شرایط بحرانی آب  مؤثر
هرا رشرد   سرامانه  بخشیاثرهمچنین و  توسعه روند متأسرانه کالن، اریبس یهابودجه صرف وها های دولت برای توسعه این روشحمایت و هاتدوین برنامه رغمیعل

 ارائره  و یکشرور  کرالن  یهرا اسرت یس و هرا برنامره  حیتصرح  و ینیبرازب  جهت رشد به رو موانع زین و توسعه عدم علل ییشناسا و یبررس روینازا. مناسبی نداشت
 .گرددیم یتلق یضرور یامر کشور در یاریآب نینو یهاروش یتوسعه جهت مستدام یراهكارها

 .ای، برنامه توسعهآبیاری بارانی، آبیاری قطره کلیدی:های واژه
 

 12مقدمه

با توجه به رشد جمعیت کشور، قرار  4141 اندازچشمدر سند 

میلیون تن  494، در حدود یازموردنغذای  ینتأماست برای 

دو  دیهدف با نیبه ا دنیرس یمحصوالت کشاورزی تولید گردد. برا

کشور آب  یآب لیبرابر پتانس 5/4 ایو  یکنون یبرابر آب استحصال

 یبا اقدامات کهیدرصورت پذیر نیست ولیالبته این امكان شود. دیتول

در هر  لوگرمیک 6/4آب در کشور را به عدد  یفعل وریبتوان بهره

 ییغذا تیمترمكعب آب ارتقاء داد با توجه به منابع موجود آب امن

                                                             
استاد بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  4

، گرگان منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 (akiani71@yahoo.com * نویسنده مسئول:) ایران.

کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهكشی، دانشگاه علوم کشاورزی و  آموكتهدانش 2
 منابع طبیعی گرگان.

 14/1/99 تاریخ دریافت:
 45/5/99 تاریخ پذیرش:

 یعامل برا نترییدیکل یجهدرنتكواهد ماند.  داریپا 4141افق  یبرا

آب  وریبهره شیافزا یو رفع فقر و گرسنگ ییغذا تیامن ینتأم

و  دیتول شیافزا -4آب  وریبهره شیافزا یاست. دو راهكار عمده برا

در برنامه  یتعهد وزارت جهاد کشاورزکاهش مصرف آب است.  -2

 است یمترمكعب در بخش کشاورز اردیلیم 44توسعه ششم کاهش 

هایی که وزارت کشاورزی برای کاهش برنامهیكی از . (4191، نامیب)

های آبیاری تغییر روشاصالح و مقدار مصرف در برنامه دارد، 

-های موجود آبیاری برنامه. در اصالح روشسطحی و سنتی است

مزرعه و و تنظیم ابعاد  هایی مانند تجهیز و نوسازی اراضی، تسطیح

های آبیاری های موجود با روشها نیز جایگزینی روشدر تغییر روش

 را در برنامه دارد. فشارتحت

فشار های نوین آبیاری تحتاجرای سامانه برایپیگیری جدی 

مستمر ادامه  طوربه اکنونهمدر کشور، از اواكر دهه شصت آغاز و تا 

که هر ید از  صورت گرفته است یاگونهبهامر  ینا .داشته است

mailto:akiani71@yahoo.com
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 -اقتصادی توسعه سالهپنجهای های وقت در طی تنظیم برنامهدولت

تالش شده و را تدوین کردند  ییهاکشور برنامه فرهنگی -اجتماعی

آبیاری  اجراشدهروند تغییرات سطح  4شكل . است تا محقق گردند

دهد نشان می 4195الی  4169های در کشور را طی سال فشارتحت

 هایسامانه سطح میانگین شودمالحظه می. (4195تا  4169، نامیب)

تا  69سال توسعه ) اول برنامه در کشور در اجراشده فشارتحت آبیاری

 اجرای در گذاریسرمایه ترکیب دوره این در. هكتاراست 2291 (31

 14 و دولت سهم درصد 64 شامل کشور فشارتحت آبیاری هایطرح

 هایسامانه تا سطحشده  موجب که بوده بردارانبهره سهم درصد

 یابد. شیب مثبتی افزایشبا  کشور در فشارتحت نوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1611تا  1631ی اول تا پنجم توسعه )سال فشار در کشور در طی برنامهآبیاری تحتهای نوین سطح اجرائی سامانه -1شکل 

 

فشار در کشور در های آبیاری تحتروند اجرای سامانهمیانگین 

 69( نسبت به برنامه اول از رشد 39تا  31ی دوم توسعه )سال برنامه

ی در برنامه اجراشدهدرصدی بركوردار بوده است. میانگین سطوح 

-گیر سامانهاما علت اصلی توسعه چشم؛ هكتار بود 3443دوم توسعه 

ی دوم توسعه نسبت به برنامه اول را فشار در برنامههای آبیاری تحت

و اوج  4131بهره به کشاورزان از سال یالت کمتوان پرداكت تسهمی

( 91 تا 39 سال) توسعه سوم برنامه دردانست.  4135آن در سال 

 و به شده استانی صورتبه فشارتحت آبیاری هایطرح اعتبارات

کمتر از برنامه قبلی  هادر این سال اجراشدهمساحت دلیل  همین

 در .(4196)حجاری و گرجی،  هكتار بوده است 5642 یعنی معادل

-سطح سامانه 4199تا  4191های سال یعنی توسعه چهارم یبرنامه

ی بت به سه برنامهدر کشور نس اجراشدهفشار های آبیاری تحت

در برنامه چهارم در  کهیطوربه؛ بیشتری داشتتوسعه قبل رشد 

 اجراشدهفشار آبیاری تحت هایسامانه ی سوم،برنامه برابر 2/2حدود 

 در برنامه اجراشدهفشار های آبیاری تحتاست. میانگین سطح سامانه

هكتار بود. افزایش پرداكت تسهیالت و  42294چهارم توسعه 

های آبیاری همچنین افزایش میزان سهم دولتی جهت اجرای سامانه

های از دالیل اصلی افزایش مساحت سیستم فشار در این برنامهتحت

در برنامه پنجم توسعه )سال  اجراشدهمیانگین سطوح  .بود اجراشده

 3/4رشد حكایت از هكتار بوده که  24649( در کل کشور 91تا  99

. از دالیل افزایش دارد آن نسبت به برنامه چهارم توسعه برابری

توان به افزایش میزان پرداكت در این برنامه می اجراشدهسطوح 

درصد وام بالعوض به کشاورزان( جهت اجرای  95تسهیالت دولتی )

و نیز آشنایی  4194فشار در سال های نوین آبیاری تحتسامانه

-های آبیاری و ترغیب هرچه بیشتر آنبیشتر کشاورزان با این سامانه

همكاران،  )رحمتی و ها دانستها نسبت به استراده از این سامانه

های صورت گرفته در یریز. الزم به ذکر است طبق برنامه(4192

در برنامه پنجم باید از رشد  اجراشدهابتدای این برنامه میزان سطوح 

این  94و  99های بود که البته در طی سالگیری بركوردار میچشم

افزایش میزان تورم نابهنگام در  متأسرانهامر به وقوع پیوسته است اما 

شد سطوح موجب کند شدن ر شدتبه 94و سال  94طی اواكر سال 

به  92البته این روند نزولی از سال  .در این بخش شده است اجراشده



  64...فشارتحتتحلیلی بر مشکالت و موانع توسعه آبیاری                              

 

 304440444هكتار به ازای هر با پرداكت یارانه دولتی بالعوض )بعد 

بندی جمع. سیر صعودی، به كود گرفته است 4191تومان( در سال 

جهاد کشاورزی تا  وزارتتوسط  شدهارائهآمارهای به استناد  اینكه

ی نوین آبیاری هكتار سامانه 405130536مجموعاً  4195پایان سال 

که این رقم در مقابل کل اراضی است  اجراشدهفشار در کشور تحت

. (4196شاکر و کیانی، باشد )درصد می 24آبی کشور تنها معادل 

-ی سامانهاجراشدهسطوح مربوط به توسعه کمّی  شدهارائهاطالعات 

اما در كصوص موانعی ؛ استفشار در کشور نوین آبیاری تحت های

 ها بازدارنده باشند، كصوصاًکه ممكن است برای توسعه سامانه

 ینچنهمبرداری و ها، چگونگی نگهداری و بهرهکیریت اجرای طرح

اثربخشی مورد انتظار نیاز به کنكاش مبتنی بر کارهای پژوهشی 

 دارد.
 

 هاچالش

تحت پوشش  یتوسعه اراض یبرا یبرنامه نیچند نیبعد از تدو

 ، همچنانمختلف لیها به دالو عدم تحقق برنامه فشارتحت یاریآب

درصد( با  94تا  94)حدود  یاریتحت آب یاز اراض یادیبخش ز

 برنامه پنج در كهی. بطورگرددیم یاریآب یسنت یهاوهیاستراده از ش

 یاجرا یبرا شدهبینییشپ یها( از کل برنامه69-91) یتوسعه

درصد  29میانگین در حدود  طوربه فشارتحت یاریآب یهاسامانه

 یکنون طیدر شرا یجهدرنت. (4191همكاران،  )شاکر و است اجراشده

در  فشارتحت یاریسطوح تحت کشت آب شیافزا یبرا تنهانه

نمود بلكه اصالح  یزیربرنامه دیبا بلندمدتو  انیم یهابرنامه

را به  یآب یاز اراض یاکه سطح قابل توجه یاریموجود آب یهاروش

 دارد. یباالتر تیلووا است،كود اكتصاص داده 

در  اجراشدهفشار های نوین آبیاری تحتسامانه چالش اصلی

آن بر افزایش  یرتأثها و بودن این فعالیت اثربخشمیزان  ،کشور

میزان سطوح  4باشد. در جدول آب موجود در کشور می یرذكا

های آمارنامه بر اساسفشار های نوین آبیاری تحتی سامانهاجراشده

و نیز میزان آب  95تا  94های بین سال کشورکشاورزی در 

با فرض  است. شدهارائهاین سطوح  در انتظارقابلشده  ییجوصرفه

 5444برابر  اعم از زراعی و باغی، نیاز كالص گیاه در کشورمتوسط 

 15های آبیاری سطحی با راندمان در هكتار، از روش مترمكعب

درصد به  95ای با راندمان درصد و قطره 34، بارانی با راندمان درصد

 مترمكعب 5944و  3444، 44444ترتیب نیاز ناكالص هر هكتار برابر 

های انتظار است تا از تبدیل روش یگردعبارتبهگردد. برآورد می

 5244و  1444ای به ترتیب در حدود به بارانی و قطره سنتی

با استناد به این شود.  جوییصرفهبه ازای هر هكتار آب  مترمكعب

پنج در طی  4جدول  شده در بندیجمعو نتایج  انتظارقابلفرضیات 

مترمكعب آب  میلیون تشصو  هرتصدمیلیارد و  دوبایست سال می

اطالعات  متأسرانهاما ؛ شده باشد سازییرهذكو  جوییصرفهدر کشور 

جویی از منابع آبی در دقیقی در كصوص اثربخشی این مقدار صرفه

های آب زیرزمینی در دست نیست. شواهد و قراین افزایش سرره

سطح منابع آبی زیرزمینی کشور  متعددی در کشور وجود دارد که

ها و اقدامات )اگرچه اندک( پس فعالیت باشد.مدام در حال کاهش می

در حرظ  فشارتحتهای سنتی به آبیاری در تبدیل روش شدهانجام

به هنگام برای  یسممكان متأسرانهبوده است؟  مؤثرمنابع آبی چقدر 

-آبیاری می فشارتحتهایی که با آبیاری کنترل برداشت آب در زمین

میسر  دهشمطرح سؤالشوند، وجود ندارد تا امكان پاسخ دقیق به 

آب در اثر تبدیل  مؤثرجویی اگرچه در كصوص عدم صرفه. گردد

های زنیدالیل و گمانه فشارتحتهای موجود به آبیاری سامانه

برآیند نظرات به شرح گردد، ولی می ارائهمتعددی توسط کارشناسان 

 شوند:زیر كالصه می

انگیزه اقتصادی باالترین  :کشت یرزتوسعه سطح  -4

محرک برای پذیرش یا عدم پذیرش ید رفتار جدید در بین 

با فرض اینكه . شودیمبرداران کشاورزی محسوب بهره

-کیری مناسب طراحی، اجرا و بهره ازنظرها در عمل سامانه

جویی شده فرصت جدیدی آب صرفه از ،شده باشندبرداری 

-می به وجودبرای تولید بیشتر و درآمد بیشتر برای کشاورزان 

مبادرت به توسعه برای کسب درآمد بیشتر  یجهدرنتو  یدآ

 کنند.اراضی كود و یا فروش آب به دیگر همسایگان می
 

رشد اندک در توسعه  ها:سرعت کم در توسعه سامانه -2

ها ظرفیت الزم برای جبران کسری منابع آبی را کمّی سامانه

که در طی شش سال و تالش مسئوالن  شدمالحظه ندارند. 

، تنها موفق به اجرای فشارتحتهای آبیاری برای اجرای برنامه

اگر  یگردعبارتبههكتار از اراضی کشور شدند.  644444حدود 

ها در حرظ منابع آبی اثربخش هستند، نیاز است تا این شیوه

)کیانی و همكاران،  ها با رشد بیشتری همراه شوندبرنامه

4196).
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 :هاکیفیت نامناسب ادوات و اجرای نامطلوب سامانه -1

ها به در باال فرض شده است که سامانه شدهارائهدر تحلیل 

اما در عمل نیز ؛ لحاظ کیری انتظارات را برآورده کرده باشند

های های متعدد نشان داده است که اجرای سامانهبررسی

با مشكالت متعددی روبرو هستند بطوریكه همه  فشارتحت

نامناسب  به دلیل جویی منابع آب()صرفه انتظاراهداف مورد 

برداری و ، طراحی، نحوه اجرا، بهرهمورداسترادهدوات بودن ا

 .(4191)شاکر و همكاران،  نگهداری محقق نشدند

برای تعیین : آبی عدم کنترل در برداشت آب از منابع -1

ها نیاز است تا برداشت آب از منبع اثربخش بودن اجرای سامانه

های مختلف در قبل و بعد از اجرا کنترل و مقایسه در حوزه

 یجهدرنتشوند. در حال حاضر این اطالعات موجود نیست و 

ها در حرظ منابع آبی قضاوت در اثربخش بودن یا نبودن سامانه

 حجم باشد. نه کاهشمبتنی بر فرضیات و نتایج مورد انتظار می

ها است امانهاجرای س یرتأثها بیانگر عدم روزافزون سطح سرره

اثربخش بودن  دهندهنشانها سطح سررهعمق و نه افزایش 

 است. هاآن

 فشار در کشورتحتهای نوین آبیاری از سامانه انتظارقابلشده  جوییصرفهسطح اجرا و میزان آب  -1جدول 

 سال
 )مترمكعب( انتظارقابلشده  جوییصرفهآب  )هكتار( اجراشدهمساحت 

 کل بارانی ایقطره کل بارانی ایقطره

4194 92139 92949 465293 129134944 114632444 364412944 

4194 65193 94959 416155 114591144 121912444 661146144 

4192 22612 21339 16144 443696144 95442444 242399144 

4191 15319 14444 36319 495912944 461444444 119912944 

4191 13399 13161 95264 219519644 419952444 199144644 

4195 16124 11293 39643 214961444 411419444 131442444 

 2359541444 4493646444 4564999444 599369 299141 144165 جمع

مصرف بیشتر آب در مقایسه با قبل از اجرای سامانه:  -1

به  واردشدهبه دلیل اینكه مقدار آب  فشارتحتهای آبیاری روش

دهد و از سهم رواناب و نروذ در اكتیار گیاه قرار می مؤثرترمزرعه را 

قابلیت افزایش عملكرد را دارد. افزایش  درنتیجهکاهد، عمقی می

-در روش دیگرعبارتبهعملكرد به مرهوم افزایش مصرف آب است. 

کند تا با افزایش سطح زیر فرصتی ایجاد می فشارتحتهای آبیاری 

کشت با توجه به میزان آب مازاد بعد از اجرای سامانه، مصرف آب 

ه مقدار تغذیه های مرسوم بیشتر شود و ضمن اینكنسبت به روش

-که این شیوه اعتقاددارندبركی  درنتیجهیابد. ها نیز کاهش میسرره

ندارند. اشكال اصلی این نوع  یمؤثرجویی آب نقش ها در صرفه

 .گرددیبرمتحلیل هم به عدم کنترل برداشت آب 
 

 های نوین آبیاریموانع توسعه سامانه

آبیاری  یهاروشید نتیجه کلی در استراده از  عنوانبه
باید اظهار داشت که مباحث در تئوری و ذهنیات بسیار  فشارتحت

با  تنهانهگیرند ولی در عمل قرار می وتحلیلیهتجزایده آل مورد 

رسد اهداف در مسیر بلكه به نظر می یمدارفاصله شرایط مطلوب
مراحل شناكت، طراحی، اجرای شوند. در تمامی عمل کمرنگ می

 دشوشوند و نتیجه این میها میا فدای کمیتهها، کیریتسیستم
ها قابل حصول از این روش حقبهبرای افزایش راندمان آبیاری که 

 عدم به منجر یتدرنها که شود پرداكته تریاست بهای سنگین
ت اعطائی تسهیال حذف شرایط در کشاورزان طرف از آن پذیرش

های مورد راندمانعدم دستیابی به دالیل عمده  یطورکلبهشود. می
توان به دو دسته به شرح را می فشارتحتهای آبیاری انتظار از روش

 :بندی نمودزیر تقسیم
 

 :اجتماعی و فرهنگی شامل مسائلالف( 

 بخش تجاری بر بخش فنی مؤثرترایرای نقش  -

 ارزش نامعقول اقتصادی آب -

 بر اساس کمیت تصویب اجرای طرح هایگذارارزش -
 یکوچد زراع یو اراض یمالككرده -

 

 فنی مسائل( ب

 عدم تطابق طراحی با اجرا -
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 عدم نظارت مستمر پس از اجرا -

 وری روشاطالعات ناکافی از بهره -
 عدم تطابق میزان آب مصرفی با نیاز گیاه -

وسعت و حجم مشكالت اقتصادی و اجتماعی مربوط به  اگرچه
كاک، رسوم، تنوع در اقلیم،  به دلیل فشارتحتهای آبیاری سامانه

 ینترمهممتنوع و زیاد است ولی بركی از  فرهنگ، گیاه، نژاد و غیره
شوند. باشند در این قسمت بیان میکه در همه مشترک می هاآن
 فشار در کشورهای نوین آبیاری تحتموانع توسعه سامانه یطورکلبه

بندی و فنی تقسیم اجتماعی -اقتصادی توان به دو دسته موانع را می
 گیرند.قرار می موردبحثهای زیر به تركید بخشنمود که در 

 

 اجتماعی -اقتصادی 

 بخش یرزبه دو اجتماعی -اقتصادیدر بخش اصلی  موانع
 شوند.می بندییمتقساجتماعی  مسائلو ، اقتصاد آب هایاستس

 

 ها و اقتصاد آبسیاست

ها در طی سه دهه اكیر گذاری دولتترین سیاستیكی از مهم
های نوین آبیاری ی سامانهتوسعه ارائه تسهیالت به کشاورزان جهت

مسئله در راستای  یرگذارترینتأث درواقعفشار بوده که این عامل تحت
هایی در سال ،حاکی از آن استها ها بود. بررسیتوسعه این سامانه

ها این سامانه ، روند توسعهیافتهیشافزاکه پرداكت اعتبارات دولتی 
هایی که پرداكت اعتبارات کاهش داشته و در سالصعودی  صورتبه

داشته،  ناگهانی لوازم و ادوات مرتبط با این بخش افزایش قیمتو یا 
شواهد حكایت از آن دارد  درواقع. بود نزولیها روند توسعه این سامانه

ها سامانه های دولتی یكی از موانع رشد و توسعه اینکه نبود کمد
بایست از سوی ید سیاست اشتباه بوده و می متأسرانهبوده که 

 درواقع مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد. مرداندولتکارشناسان و 
رغم دارا بودن قدرت و توانایی مالی اجرای کشاورزان علی بركی
نه بالعوض پرداكتی از فشار به یاراهای نوین آبیاری تحتسامانه

نگاه سودجویانه داشته و در بركی موارد به دنبال  یدسوی دولت 
 .باشندمندی از منرعت مالی آن میبهرهبعضاً اجرای سامانه و 

-اجرای سامانه ،منابع مالی ینتأمعالوه بر پرداكت تسهیالت و 

فشار به ساكتار مناسب و صحیح اداری و نیز های نوین آبیاری تحت
ها را تا اجرای طرح داردنیروهای متخصص و مجرب کارآزموده نیاز 

برداری هدایت نمایند. ریزی( تا اجرا و بهرهاز مراحل ابتدایی )برنامه
در )نیروی انسانی(  متخصص ساكتار نامناسب و کمبود کارشناسان

ها را با مشكل مواجه ساكته طرحهای کشور امكان اجرای اکثر استان
 است.
 

 آب متولیهای ها بین وزارتخانهوجود برخی ناهماهنگی

دو دیدگاه متناقض حاکم در كصوص کاربرد بهینه آب در مزرعه 
است. یكی دیدگاه کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی که اظهار 

های سنتی روش كصوصاًمنابع آب  استراده نادرست از دارندیم
های آب زیرزمینی شدت ضمن کاهش سطح سرره یجتدربه آبیاری

برداران . دیدگاه دوم که از طرف بهرهدهندیمناپایداری را افزایش 
حاصل از آبیاری به معیشت کشاورزان و درآمد  عمدتاًشود، مطرح می

کشاورزان برای مصرف آب در بخش  کهیدرحالمرتبط است. 
پردازند، این تحلیل که با نمی ی واقعی آب راکشاورزی، هزینه
های آب زیرزمینی سطح سرره های مرسوم آبیاریاستراده از روش

یابد و در آینده با مشكل مواجه كواهید شد، کارکرد الزم کاهش می
-جویی در مصرف آب بهرهتر برای صرفهبه عبارت سادهرا ندارد. 

برداران انگیزه الزم را ندارند و از طرفی قیمت آب در شرایط کنونی 
 بیشتر از منابع آبی است.استراده  کنندهیبترغدر بخش کشاورزی 

 یاریآب یهایكی از کارکردهای مهم در اثربخش بودن سامانه
بودن  و کوچد یمالككرده .است بزرگ سطوح در اجرا فشارتحت

 یاریآب نینو یهاسامانهاراضی کشاورزی مانع بزرگی در توسعه 
 .شودیم قلمداد کشور در فشارتحت

 
 

 بررسی مسائل و مشکالت اجتماعی
های برای فراگیر کردن و افزایش ضریب نروذ سامانه -

-بهره که زمانی. کندنمیتنها توسعه کمّی کرایت  فشارتحتآبیاری 

ها رضایت داشته باشند، بهترین عامل برای برداران از اجرای سامانه
در مقابل تغییر کشاورزان  معموالًهستند. به دلیل اینكه  هاآنتوسعه 

 تأثیرپذیریو از همدیگر  دهندمیو فناوری نو، ابتدا مقاومت نشان 
برداران های موفق اجرایی توسط كود بهرهبنابراین طرح ؛زیادی دارند

اما در صورت اجرای نادرست  ؛كواهد شدتر منجر به پذیرش عمومی
آب و )ها در تولید و کاهش محسوس منابع و کم اثر بودن سامانه

-های دیگر( نتیجه عكس كواهد داد. بطوریكه بركی از بهرهنهاده

و  برداربهرهپذیرند و در صورت پذیرش بركی از برداران نمی
، تدریجبهو ی طبیع طوربههای ناموفق طرح چنیناینالگوبرداری از 

 ها کمتر كواهد شد.رغبت برای پذیرش و اجرای این سامانه
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سرقت لوازم های آبیاری به دلیل صدمات وارده به سامانه -
 برید منطقه وجود بركی منازعات بین کشاورزان  ،و ادوات آبیاری

که منجر به وارده  های آبیاری گروهییا سامانه و زمین آب، سر
 ی آبیاری.شدن صدمات به سامانه

 فنی

های نوین آبیاری در اجرای سامانهوانع مرتبط با بخش فنی م
طراحی، اجرا و  یوستهپهمبهتوان در سه زیر بخش فشار را میتحت
بندی نمود که در زیر به تركید به بررسی هر -برداری تقسیمبهره

 .(4191)شاکر و همكاران،  شودپرداكته می هابخش یرزید از 
 

 موانع توسعه و مشکالت بخش طراحی

فشار نقش ی آبیاری تحتید سامانهدر فرآیند اجرای  -
 درستیبهاست. چنانچه این مرحله  تأثیرگذارو  بااهمیتطراحی بسیار 

انجام نشود، اجرای بقیه مراحل با موفقیت همراه نبوده و اهداف و 
ها محقق نخواهند شد. بركی از مشكالت مرتبط به فرض-پیش

به شرح زیر  فشارتحتهای آبیاری اجرای ناموفق طراحی سامانه
 شوند:كالصه می

های آبیاری جهت طراحی سامانه پایهاطالعاتدریافت  -
ها ها دارند، بررسینقش بسزایی در کارایی و موفقیت این سامانه

شده  روزبهموارد آمار و اطالعات دقیقی و  دهند در بركی ازنشان می
 از کیریت و کمیت منبع آب، سطح اراضی و نقشه توپوگرافی زمین،

وضعیت کیری )فیزیكی( كاک، امكانات فنی موجود در منطقه، دانش 
، مشخصات گیاهان زراعی، آمار و بردارانبهرهفنی و تخصصی 

اطالعات هواشناسی و غیره از سوی طراح یا دریافت نشده و یا با 
 شوند.طراحی انجام می ناقص و قدیمی اطالعات

بیق شرایط برای تعیین و تط شدهبومینبود استانداردهای  -
ها را به ها، پایداری سامانهبا نوع اقلیم، گیاه و سامانه وكاکآب

 اندازد.مخاطره می

 باهدفبازنگری در مبانی طراحی به دلیل تغییرات اقلیمی  -
 آبی کشورسازگار نمودن مبانی طراحی با شرایط کم

 وكاکآب یریک یریگاندازه تنهامناسب،  یطراح یبرا -
ی و قدرت مناسب درکمتخصص طراح  دیبلكه با ،کندنمی تیکرا

بین نوع سامانه و شرایط توازن  جادیا یچگونگ و هااز داده تحلیل
 استراده پایدار، داشته باشد. باهدف وكاکآب

مشخصات نروذ آب در كاک(  مثالًبركی از پارامترها ) -
در طراحی  مؤثرها و عوامل مبنای انتخاب بسیاری از ابزارهای سامانه

گیری میدانی دارند. نیاز به اندازه حتماًها هستند که راهبری سامانه و
اکثر طراحان با مشخص  ها حكایت از این مطلب دارد کهبررسی

 شدن نوع بافت كاک توسط آزمایشگاه و با مراجعه به جداول
تعیین و بر اساس آن مثالً مشخصات  مشخصات نروذ آب در كاک را

موجب بروز  بساچهنمایند که را انتخاب میچكان( قطره) آبپاشو نوع 
رواناب در زمان آبیاری در سطح مزرعه و بروز مشكالت بعدی برای 

گردد. الزم به ذکر است بركی تغییرات در وضعیت كاک کشاورزان 
 ماند.توجه میهای بعدی از دید طراحان نیز بیپس از آبیاری

احی های طراگرچه پارامترهای هواشناسی در دفترچه -
 هایا در انتخاب نوع سامانه شده نیستند و روزبهشود اما یا آورده می

 شود.توجه نمی هاآنبه 

معموالً در اکثر مواقع، طراحان قبل از زمان طراحی در  -
، نقشه را برای بردارنقشهیابند و تنها اجرای طرح حضور نمی محل

از مشكالت وی تهیه نموده است که این امر كود باعث بروز بسیاری 
، تأسیسات، هالولهعدم توجه به موقعیت قرار گذاری  ازجملهجانبی 

شیرآالت و غیره در داكل نقشه طرح جهت راحتی کار برای کشاورز، 
عدم توجه به کاشت چند نوع محصول و یا الگوی کشت نامنظم و 

های لترال ها و آرایش نامناسب لولهانتخاب نامناسب تعداد گسیلنده
 شود.ای آبیاری موضعی در مزرعه میهسامانه

-نرم از استراده تنها و یطراح در غیرمتخصص افراد وجود -

های مختلف بدون درک تخصصی از گزینه کاربر دی در حد هارافزا
شكلی و  صورتبهها افزارها موجب آن شده است که طراحینرم

 بدون محتوی انجام شوند.
 

 موانع توسعه و مشکالت بخش اجرایی

نقش کلیدی  فشارهای نوین آبیاری تحتچگونگی اجرای سامانه
 برداراندر طول عمر مرید و همچنین پذیرش سامانه توسط بهره

ها در ابتدای برنامه فشارتحتهای آبیاری دارد. روند توسعه سامانه
هایی برای ارتقاء های اكیر نیز تالشکمّی بود و البته در سال عمدتاً

های )کیریت ادوات، نظارت بر اجرا، تهیه دستورالعملها کیری سامانه
 اجرایی توسط متولیان در دستور کار قرار دارد. ازنظراجرایی و ...( 

 هاآناجرایی وجود دارد که با رفع  ازنظرها موانعی برای توسعه سامانه
ها افزایش كواهد یافت. یكی از -پذیرش عمومی برای اجرای سامانه

ر این بخش عدم حضور کارشناسان كبره در مشكالت د ترینمهم
توسعه  باشد.زمان اجرای طرح توسط شرکت مجری در مزرعه می

های مجری شده است. در عمده منجر به تعدد شرکت هاکمّی سامانه
موارد در زمان اجرای طرح تنها چند نیروی کار تجربی غیرمتخصص 

ها که ید مانهنمایند. اجرای ساها میاقدام به اجرای این سامانه
 فرایند صورتبهتغییر کند،  فرایند پویا و بسته به شرایط نیز باید

های آبیاری سامانه. گردندمیها استاتید درآمده و مانع توسعه سامانه
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فشار دارای اجزای متراوت و درنتیجه مسائل هر ید باید تحت
حوضچه ذكیره آب،  احداث جداگانه موردبررسی قرار گیرند. مثالً

ها، كواندن ها، آبپاشچكانها و قطره، نصب لولهایستگاه فیلتراسیون
هرید به تخصص و مهارت متراوت نیاز  هانقشه و درک مقیاس

 دارند.

 های مجریکافی کارشناسان در شرکت نبود دانش -

 

 برداریموانع توسعه و مشکالت بخش مدیریت و بهره

 فشارتحتهای نوین آبیاری برداری سامانهمدیریت و بهره
ها، نقش آكرین حلقه برای تكمیل فرآیند اجرای سامانه عنوانبه

نماید. چنانچه همه بسیار مهمی در موفقیت و یا شكست آن ایرا می
و در این بخش  یندنمانقشایرای  یدرستبه الذکرفوقهای بخش

این كللی وارد شود طرح با شكست مواجه كواهد شد. موانعی که در 
 از: اندعبارتاشاره نمود  هاآنبه  توانیمبخش 

ها، کشاورز نقش برداری از سامانهدر زمان بهره ازآنجاکه -
کند، میزان تسلط و آگاهی کشاورز از راهبری سیستم اصلی را ایرا می

ها دارد. عدم آن کارایی بهبوددر بهبود یا عدم  مؤثرینیز نقش 
ها یكی از موانع اصلی برداران از سامانهآموزش صحیح و مستمر بهره

های مجری پس از پایان کار است. در اکثر مواقع شرکت هاآنتوسعه 
برداری كیلی کوتاه اقدام به آموزش نحوه بهره صورتبهید مرحله 

نمایند که البته این نوع آموزش غیرمستمر اثربخشی به کشاورزان می
انش فنی الزم در بین الزم را ندارد. حتی در بركی موارد د

برداران ناکافی های مجری برای انتقال آن به بهرهکارشناسان شرکت
در  طورکلیبهها است. عامل بازدارنده توسعه سامانه یدایناست و 

 برداربهره آموزش عدم لیدل به فشارتحت یاریآب اجراشدههای سامانه
 ینحوه از یفن و یعلم دانش عدم نیهمچن و یمجر شرکت توسط

 مسائل از بردارانبهره یناکاف اطالعات و یاریآب یهاسامانه کارکرد
 یبازده زانیم یفن مسائل تمام اصوالً و یاریآب یزیربرنامه با مرتبط

 كوشدست یریچشمگ طوربه سال چند از پس هاستمیس نیا
وضعیت ظاهری گیاه و با مشاهده  کشاورز مثالًشده است.  راتییتغ

به دلیل ناتوانی در تنظیم برنامه آبیاری  موردنیازآب  تأمینعدم 
 شوندینم رابیسامانه س نیبا استراده از ا اهانیکه گ گیردنتیجه می

 .دهدها را نشان نمیرغبتی برای استراده از سامانهو 

ها سرویس و نگهداری نادرست از اجزاء مختلف سامانه  -
موجب استهالک  برداری و حتی در كارج از آن،در زمان بهره

زودهنگام سامانه شده بطوریكه مشاهده آن توسط دیگر کشاورزان 
 ازنظرآب  زیارزش ناچ انگیزه توسعه و اجرای آن را از بین كواهد برد.

 یهامطمئن )آب یکه از منابع آب یكصوصاً در مزارع یاقتصاد
را  ستمیاز س نهیبه برداریبهره زهیانگ برند،ی( بهره مینیرزمیز

 .دهدیم کاهش

 

 هاپیشنهاد

 اجتماعی -اقتصادی 

جویی در منابع صرفه باهدفهایی که برای موفقیت طرح -
گذاری واقعی آب و تدوین قوانین شوند، ارزشریزی میآب برنامه

برای ایجاد بازار آب، اعطای سند به حجم آب در اكتیار، برای 
ها و اعتماد برای توسعه از ضروریات است. در موفقیت اجرای طرح

آب ارزش اقتصادی ندارد، کوشش در جهت  ازآنجاکهشرایط کنونی 
تمهیدات الزم در  که زمانیبنابراین تا . حرظ آن نیز کمتر است

 فشارتحتهای توسعه آبیاری برنامه نپذیرد تحقق كصوص مورد فوق
 .گیردآن قرار می الشعاعتحت

روند پرداكت تسهیالت دولتی لزوم بازنگری ناپایداری در  -
بایست ها را بیش از بیش ضروری ساكته و میدر این دستورالعمل

فشار در قوانین های نوین آبیاری تحتاعتبار سامانه تأمین کارهایراه
این  موردنیازبودجه کشور و نیز افزایش ناگهانی قیمت لوازم و ادوات 

 ی اساسی قرار گیرد.ها مورد نظارت و بازبینسامانه

تنها پرداكت تسهیالت بالعوض به کشاورزان برای ادامه  -
بایست با اجرای ها کارساز نبوده و میکاربرد و افزایش سطوح سامانه

های های مشارکتی و تشویقی حتی پس از اجرای سامانهسیاست
ها آبیاری، کشاورزان را نسبت به استراده دائم و اصولی از این سامانه

جویی در آب با مثال به ازای هر واحد صرفه طوربهیب نمود. ترغ
، امكان فروش آن در بازار همانند فشارتحتهای استراده از سامانه

 بردار وجود داشته باشد.همانند زمین( برای بهره)دیگر اقالم 

 وزارتمتولی )اعم از  هایوزارتخانهبین  هماهنگی ایجاد -
در كصوص مدیریت  آب کنندهدهاسترانیرو و جهاد کشاورزی( و 

های نوین آبیاری بسیار ضروری منابع آبی، برای رشد و توسعه سامانه
 است. مدیریت بخشی آب مشكالت را دوچندان كواهد کرد.

-پرورش نیروهای متخصص کارآزموده و برگزاری دوره -

و  سویید( از وكاکآبمستمر آموزش برای کارشناسان ) های
های ارتباط هرچه بیشتر بخش صنعت و اداری با دانشگاه

های نوین ی سامانهکارشناسان این زمینه )توسعه دهندهپرورش
و  تأثیرگذارتواند بسیار فشار( و انتقال تجربیات قطعاً میآبیاری تحت

 مرید واقع گردد.
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جلوگیری از كرد شدن  برای گیرانهسختوضع قوانین  -
جمعی به اراضی تحت ید منبع  صورتبهاراضی و ارائه تسهیالت 

های تشویقی به ، چشمه و یا قنات( و اعمال سیاستآبی )اعم از چاه
-فشار جمعی را میتحت های نوین آبیاریسامانه اجراکنندهمالكان 

رشد و توسعه  عوامل در مقابله با موانع تأثیرگذارترینتوان یكی از 
  ها دانست.این سامانه

ها یكی از موانع سرقت ادوات و اجزاء سامانه ازآنجاکه -
 فروشقابلشود، تغییر جنس ادوات بصورتیكه قلمداد می هاآنتوسعه 

نمونه استراده از شیرآالت پلیمری بجای  عنوانبهدر بازار نبوده )
شیرآالت فلزی یا برنجی( که البته برای تحقق این مهم نیاز به 

 های متعدد دارد.پژوهش
 

 بخش فنی

بررسی تغییرات حجم منابع آبی )سطحی، زیرزمینی( بعد  -
-کمّی سازی اثربخشی استراده از روش منظوربهها از کاربرد سامانه

 وسیلهبههمراه با کنترل برداشت از منابع آبی  فشارتحتهای آبیاری 
توسط وزارت نیرو در مناطقی که اجرای  شدهارائهاصول مهندسی 

فشار دارای رشد بوده و نصب کنتور حتهای نوین آبیاری تسامانه
 كروجی منابع آبی. روی برهوشمند 

جویی شده در اثر تغییر روش سنتی تعیین میزان آب صرفه -
های مدرن آبیاری و سپس ایجاد باند اطالعاتی برای هر به روش

کشاورز. پیرامون این قسمت قانونمند کردن نصب کنتور حجمی در 
فشار امری ضروری ن آبیاری تحتهای نویمدكل ورودی سامانه

 باشد.می

فشار کارشناسان های آبیاری تحتقبل از طراحی سامانه  -
ها و های طراحی آموزش سامانهجهاد کشاورزی با همكاری شرکت

 ها به کشاورزان را در دستور کار قرار دهند.معرفی آن

ی حضور مهندسین طراح پیش از اقدام به طراحی سامانه -
های موجود در داكل زرعه و بررسی ابعاد و معارضآبیاری در م

ها های مختلف این سامانهمزرعه، گرتگو با کشاورز در مورد جنبه
از  پس از اجرای سامانه کشت زیرمانند جلوگیری از افزایش سطح 

 باشد.راهكارهای مناسب در این زمینه می

پارامترهای اقلیمی، ابزارهای  كصوصاًشرایط کنونی   -
ضروری  درنتیجهدر حال تغییر هستند و  سرعتبههوشمند سازی 

های طراحی است تا بازنگری اساسی بروی پارامترها و دستورالعمل
کشور  وكاکآبوضعیت  اساس برفشار های آبیاری تحتسامانه

ز های هواشناسی و نیانمونه بروز کردن داده عنوانبهصورت گیرد. 
 باشدآبی محصوالت که در سند ملی ذکر گردیده بسیار مهم می

 ی)نحوه یطراح یاستانداردها یسازكسانیو  نیتدو -
ها و لوله یكیدرولیمحاسبات ه اه،یگ ازیمحاسبات آب موردن

 یو چگونگ فیتعر) ارزیابیها، انتخاب پمپ و قطعات ...(، چكانقطره
 .نیاز است ( در کل کشوریابیارز یهاشاكص نییتع

تدوین شاكص و استاندارد عملیاتی و ساده برای نظارت  -
های طراح و گیری از شرکتها، گزارشبرداری مستمر سامانهبر بهره
برای  توجهیقابلبرداران، کمد جلب رضایت بهره باهدفمجری 

های نوین آبیاری توسط فراگیری کردن و پذیرش عمومی روش
 باشد.برداران میبهره

های ستای دستیابی به اهداف اصلی اجرای سامانهدر را -
های گردد مراجع ذیصالح شرکتپیشنهاد می فشار،نوین آبیاری تحت

تشویقی و یا تنبیهی ملزم به آموزش و  هایبا سیاستمجری را 
ها توسط کشاورزان حداقل به مدت دو سال چگونگی راهبری سامانه

 نمایند. از اجرای سامانه بعد

های تخصصی نظارتی فاز مطالعات و شرکت تأسیس -
های نوین برداری سامانههای بهرهها و نیز شرکتاجرای سامانه
های فشار متشكل از پژوهشگران و کارشناسان سامانهآبیاری تحت

-فشار، زراعت و یا باغبانی، كاکشناسی و تغذیه مینوین آبیاری تحت

داری صحیح و اصولی از برتواند کمد بسیار شایانی در راستای بهره
 ها نماید.ها و نیز مقابله با موانع رشد و توسعه آناین سامانه

 

 های ترویجیرهیافت

بایستی حدود بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه می -
های کاهش میلیارد مترمكعب آب را کاهش دهد، یكی از روش 44

های آبیاری مصرف آب در بخش کشاورزی اصالح و تغییر روش
 (.4191نام، است )بی

درصد  29های توسعه کشور تنها در حدود در برنامه -
فشار های موجود به آبیاری تحتشده تغییر روشهای تدوینبرنامه

های زمان نیاز ضروری است تا روشمحقق شده است، بنابراین هم
 مدت اصالح شوند.موجود در کوتاه

ند منجر توااگرچه می در کشور فشارتحتتوسعه آبیاری  -
زمان نیاز وری آب در بخش کشاورزی شود، ولی همبه افزایش بهره

های زیرزمینی پایداری منابع است تا با کنترل برداشت از منابع آب
 نیز حرظ گردد.

فشار در کشور مربوط ترین موانع توسعه آبیاری تحتمهم -
گزاری و اقتصاد  اجتماعی شامل سیاست –به عوامل کلی اقتصادی 

و مسائل فنی شامل طراحی، اجرا و  مسائل اجتماعیآب و 
 هاست.برداری و نگهداری آنبهره
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Abstract 

 
The decline in water resources, the gradual shift of the share of water consumption in agriculture to other sectors, 

and the replacement of crops with higher value than strategic plants, lead to food insecurity. Inadequate water 

productivity and increased per capita water have resulted in the drying up of rivers, lakes and groundwater levels over 

time. Although groundwater extraction may be effective in producing food in the short term, it will not be sustainable in 

the long run. In many countries, agricultural practice in irrigated areas has become uneconomic due to the decline in 

groundwater level. One of the past approaches to increasing production was to increase the area under irrigated land. In 

the past, this was accomplished only by supplying water from groundwater sources or by controlling surface water. But 

it is clear that in arid and semi-arid regions such as Iran where water is scarce, this strategy, without considering proper 

utilization methods, will be faced new challenges such as lower water quality and soil degradation, desertification and 

unstable production. One of the most important strategies in addressing poverty and hunger is to make more efficient 
use of available water. Different solutions may be suggested to achieve this, but two major solutions must be considered 

in general. Increasing production by conserving existing water resources (crop management) and maintaining existing 

production but with less water consumption (irrigation management) are two important options to improve water 

productivity. One of the most effective ways to use water more efficiently is to apply pressure irrigation methods. The 

country's executive planners are working to increase the area of pressurized irrigation lands with the goal of making 

water more efficient. Due to the climatic conditions and scarcity of water resources in Iran, the development of new 

pressurized irrigation systems as one of the effective solutions to mitigate the critical water conditions in different parts 

of the country is on the serious agenda of the agricultural authorities. But surveys show that despite the development of 

programs and government support for the development of these methods and the paying high budgets, unfortunately the 

effectiveness of the systems have not been well developed. Therefore, it is necessary to investigate and identify the 

causes of underdevelopment as well as the growing obstacles to provide continued solutions for developing pressurized 

irrigation practices in the country. 
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