
 

 

 ترویجی-فنی مقاله

 

 در ایران فشارتحت آبیاری نینو هایسامانه یاثربخشبررسی 

 

 2مجتبی شاکر و *1یانیک رضایعل

 چکیده

یعنی افززایش   کشت یرزمنجر به افزایش سطح  آبیاریهای نوین دارند توسعه سامانهکارشناسان اظهار میهای اخیر برخی در سال
ناکارآمزد   هایفعالیتمثبت در بیالن حوضه ندارند، آن را در زمره  تأثیرها شده است و چون مصرف آب از مخازن و کاهش تغذیه سفره

 هاآنکنند. نمی جوییصرفهواقعی در آب  صورتبه آبیاریهای نوین دارند که روشمیکنند. ضمن اینکه این منتقدین اظهار قلمداد می
، آب خروجی از مزرعه و آب نفوذ یافتزه بزه اعمزام زمزین جززا تلفزات نی زتند و بزه ن زوی          آبیاریاعتقاد دارند که در برآورد راندمان 

طبیعی  طوربههای مورد انتظار باشد. باید بر مبنای قابلیت آبیاریین های نوه تند. نکته کلیدی در بررسی اثربخشی سامانه استفادهقابل
دهد در طی سه دهه ها نشان میها در بخش کشاورزی و با هدف جلوگیری از تلفات آب در مقیاس مزرعه است. بررسیکارکرد سامانه

و  آبیزاری هزای  برداران، گ ترش شبکهطح دانش بهرهها، افزایش ساجرای این سامانه یواسطهبهدر کشور  آبیاریاخیر مقادیر راندمان 
که پیام اصلی آن کاهش تلفات آب در داخل مزرعه  است یافته ارتقاا 27درصد در دهه  8/34به  77در دهه  7/92برخی موارد دیگر از 

یعنی کاهش تلفزات   آبیاریهای نوین بنابراین مطابق انتظار از کارکرد اصلی سامانه؛ باشدها میبودن روند اجرای این سامانه اثربخشو 
آب در م دوده ریشه گیاه موفق عمل نموده است. ممکن است این مقزدار   قرار دادنناشی از رواناب و نفوذ به اعمام زمین و در اختیار 

نمزود  های آب زیرزمینی به دلیل عدم کنترل برداشت و یا افززایش سزطح اراضزی آبزی     سطح حوضه آبریز و سطح سفره درکاهش آب 
کمّزی توسزعه    ارائزه های متولی است. در ایزن گززارش پزز از    این موارد مربوط به وظایف اجرایی دستگاه حلراهعینی نداشته باشد و 

و  یموردبررسهای ، با توجه به شرایط و مقیاسهاآندر کشور و بیان برخی انتقادات در رابطه با عدم اثربخشی  آبیاریهای نوین سامانه
 آبیزاری های نزوین  سامانه ها که م ل مناقشه ه تند، ت لیل نهایی مبنی بر اثربخش بودنها و تعاریف برخی از واژهسامانه ت ازاانتظار
 گرددمی ارائه
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های توسزعه  و عزدم تعزادل در    توان اکولوژیک سرزمین با برنامه

برداشت و انباشت آب، تغییر تدریجی سهم مصارف آب در بخش 
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 بزا بزر و  بخش صنعت و همچنین کشت م صزوتت ذزذایی آب  

 ریالی باتتر عهمانند بزرنج در منزاطق شزمالی، مرکززی و     ارزش

 ناامنی ذذایی سوم داده است. یسوبهجنوبی کشور  شرایط را 

-طبیعی بیشزترین مصزرف   طوربهبخش کشاورزی  ازآنجاکه

آبزی در  از ب زران کزم   رفزت بزرون اصلی  حلکننده آب است، راه

مزدیریت   ،کشور نیز استفاده بهینه و کارآمد از منابع موجزود آبزی  

باشزد. در ب ز    در بخزش کشزاورزی مزی    آبیزاری تولیزد و   توأم

هزای نزوین   ی سامانهو کاهش ب ران آب توسعه یآبیارمدیریت 

یک راهبرد اساسی در کشزور در طزی    عنوانبهفشار ت ت آبیاری

اسزت.   قرارگرفته یتموردحماسالیان متمادی از سوی کارشناسان 
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و ح زام،   ی نوین در کشور به اجزرا درآمزده اسزت عشزاکر    سامانه

دارای مشزکالت ذاتزی ماننزد     آبیزاری های نزوین   . سامانه0422

، خ زارت برگزی در هنگزام اسزتفاده از     یباد بردگتلفات تبخیر و 

در روش  هزا چکزان قطرهبارانی، گرفتگی  آبیاریدر روش  شورآب

باشزند. ایزن مشزکالت بزا     مزی  بربزودن  ینههزای و قطره آبیاری

مزدیریتی   یهزا روشربرد برخزی  انتخاب درست نوع سامانه و کزا 

 قابل تعدیل است.

هزای آب،  کننزده تغییرات اقلیمی، تشدید رقابت بزین مصزرف  

رشد جمعیت همراه بزا توسزعه و رفزاه اجتمزاعی و تغییزر سزبک       

است که دسترسی به منابع آبی و  زدهرقمزندگی شرایط را طوری 

 کزه یطزور بزه دهزد.  را هر روز کاهش مزی  یرپذ یدتجدسرانه آب 

بزه   0430میلیون نفر در سال  07جمعیت کشور از حدود کمتر از 

 کهیدرحالاست.  یافتهیشافزا 0377میلیون نفر در سال  84حدود 

در سزال   مترمکعز   9077کشور از حزدود   یرپذ یدتجدسرانه آب 

-است عبی یافتهکاهش 0377در سال  مترمکع  0077به  0430

  .0422نام، 

شرایط ب رانی آب در کشور است و پیام این تغییرات، تشدید 

فقزر و گرسزنگی و    ازجملزه ادامه روند آن پیامزدهای نزاگوارتری   

 متزأثر خواهد داشت. شرایط ب رانی آب  به دنبالناامنی ذذایی را 

در کشور ما کزه در دنیزا نیزز مشزاهده      تنهانه شدهاشارهاز عوامل 

 شززدتبززه گذشززته قززرن یطزز آب یجهززان یتقاضززا شززود.مززی

 .است یافتهافزایش

 وری شزه  ،یکشزاورز های در بخش آب ساتنه برداشت کل

 از شیبز  به 0277 سال در مکع  مترلویک 087 از کمتر از تیصنع

از مقزدار آب   .اسزت  دهیرسز  9703در سال  مکع  مترلویک 4277

درصزد  بزرای    77ع متر مکعز  کیلزو  9707در حدود  مورداستفاده

 00درصزد در بخزش صزنعت و     02در بخش کشزاورزی،   آبیاری

سهم  تدریجبه .(FAO, 2010) شوددرصد برای شرب استفاده می

تغییر  های مصرفمصارف آب در بخش کشاورزی به دیگر بخش

 و کشت گیاهان با ارزشِ باتتر ن بت به گیاهان راهبزردی  نموده

 شزده مصرفو  شدهبرداشتاختالف بین آب جایگزین یافته است. 

بخزش   دیگزر عبزارت بزه  .در بخش کشاورزی فاصله زیادی دارنزد 

. در نتیجه گیرندنمیدر اختیار گیاه قرار  شدهبرداشتزیادی از آب 

 تقریبزا   طوربه شدهبرداشتباید دنبال راهکارهایی بود تا مقدار آب 

شزرایط  بزا توجزه بزه    کامل در بخش کشاورزی به مصرف برسد. 

 یآب بزرا  تیامن تأمینجهان و  هی، تغذجهانکمبود منابع آبی در 

ها و استی، سهاتشکلها، یدر فناور اساسی راتییتغنیاز به همه، 

 .بهبود دهزد را  یآب امروز تیریکه مد دارد ییهامشومهمچنین 

در تزالش ه زتند تزا     77از اوایل دهه ریزان اجرایی کشور برنامه

هزدف اسزتفاده    فشار بزا ت ت آبیاریهای هرساله بر وسعت زمین

 .بی افزایندتر از آب بهینه

عنوان یکی از راهکارهزای  به آبیاریهای نوین توسعه سامانه

مؤثر در تعدیل شرایط ب رانی آب در کشور در دستور کزار جزدی   

 47در طزی   کهطوریبه متولیان بخش کشاورزی قرارگرفته است

در هکتزار     م احت دو میلیزون 0422الی  0432سال گذشته عاز 

مجهزز   فشزار ت زت های کل کشور از اراضی آبی کشور به سامانه

هزای  دهزد کزه در برنامزه   ها نشان میشدند. ضمن اینکه بررسی

 97در کشزور، تنهزا حزدود     فشزار ت ت آبیاریمدون برای توسعه 

  .0428ها م قق شدند عکیانی و شاکر، درصد از برنامه

و م احت ت زت  برنامه  0گذاری دولت در با توجه به سرمایه

از  هزا پروژهتردید در اثربخش بودن این  فشارت ت آبیاریپوشش 

در سزطح تزراز    فشزار ت زت  آبیزاری هزای  سامانه تأثیرمنظر عدم 

زیرزمینی و در نتیجه عدم حراست از منزابع آبزی مطزر      هایآب

مربزوط   فشزار ت ت آبیاریهای است. برخی از انتقادات به سامانه

در مزارع، عدم  آبیاریت مانند راندمان پایین به عدم ت قق انتظارا

شود. و ... می آبیاریبیش، آبیاری کفایتعدمیکنواختی توزیع آب، 

ضمن پذیرش انتقادات اخیر تزم است توضیح داده شود که ایزن  

ها مزرتبط نی زت بلکزه ناشزی از ضزعف در      موارد به ذات سامانه

 برداری است.طراحی، اجرا، مدیریت و بهره

 آبیزاری هزای نزوین   این مقاله با ارزیزابی سزطو  سزامانه   در 

های ی اهداف و استراتژیدر کشور و نیز ارائه اجراشدهفشار ت ت

مزورد ت لیزل قزرار     هزا آنبزودن   اثزربخش هزا  اصلی این سامانه

. در برنامه ششم، وزارت جهاد کشاورزی تعهد کرده است گیردمی

آب را  مترمکعز  د میلیزار  00که برای حفز  پایزداری در حزدود    

کاهش دهد. ممکن است برای رسیدن به ایزن اهزداف راهبزردی    

هزای نزوین   گردد امزا اسزتفاده از روش   ارائهمتعددی  هایحلراه



 066 ...نایرا در فشار تحت آبیاری نوین های سامانه بخشی اثر بررسی 

وری آب و کزاهش مصزرف آب   فشار با افزایش بهرهت ت آبیاری

 است. هاحلراهیکی از آن 

 

-تحتت  آبیارینوین  هایسامانهی روند توسعه کمّ

 کشورفشار در 

-ت زت  آبیزاری های نوین پیگیری جدی برای اجرای سامانه

م زتمر ادامزه    طزور بهفشار در کشور، از اواخر دهه شصت آذاز و 

توسزعه   سزاله پزنج هزای  دارد. این امر در کشور با تزدوین برنامزه  

سازی مصرف فرهنگی کشور با هدف بهینه -اجتماعی -اقتصادی

است و البتزه در طزی ایزن     شدهانجام آبیاریآب و بهبود راندمان 

 درصد م قق شده است. 47تا  90ها به دتیل مختلف تنها برنامه

هزای صزورت گرفتزه میزانگین سزاتنه سزطح       طبق بررسزی 

در کشزور در برنامزه اول،    اجراشزده فشار ت ت آبیاریهای سامانه

هکتزار بزوده    0379و  7707، 9924دوم و سوم توسعه به ترتی  

یعنی بزا اجرایزی شزدن برنامزه چهزارم       87است و از اواسط دهه 

 یافتزه افززایش گیزری  چشم صورتبهها توسعه روند اجرای سامانه

ی برابزر سزامانه   4/9در برنامه چهارم در حدود  کهطوریبهاست. 

است. میانگین  اجراشدهی سوم فشار ن بت به برنامهت ت آبیاری

 در برنامزه  اجراشزده فشزار  ت زت  آبیاریهای ساتنه سطح سامانه

 . م احت 0428هکتار بود عکیانی و شاکر،  00273چهارم توسعه 

برابری ن بت به برنامه  37/0در برنامه پنجم دارای رشد  اجراشده

در این برنامزه   اجراشدهچهارم بوده است. میانگین ساتنه سطو  

آن  7/0توان رشزد  هکتار بوده است که می 97372در کل کشور 

 هارم توسعه را بیان نمود.ن بت به برنامه چ

تزوان بزه   در این برنامه می اجراشدهاز دتیل افزایش سطو  

 هزینزه کمزک درصد  80افزایش میزان پرداخت ت هیالت دولتی ع

 آبیزاری هزای نزوین   بالعوض به کشاورزان  جهت اجرای سزامانه 

و نیز آشنایی بیشتر کشزاورزان بزا ایزن     0427فشار در سال ت ت

ن بت به اسزتفاده   هاآنو ترذی  هرچه بیشتر  ریآبیاهای سامانه

هزای  ریزیها دان ت. تزم به ذکر است طبق برنامهاز این سامانه

در  اجراشزده صورت گرفته در ابتدای این برنامزه میززان سزطو     

بود که البتزه در  گیری برخوردار میبرنامه پنجم باید از رشد چشم

 متأسفانهوسته است اما این امر به وقوع پی 27و  82های طی سال

 20و سزال   27افزایش میزان تورم نابهنگام در طی اواخزر سزال   

در این بخش شده  اجراشدهموج  کند شدن رشد سطو   شدتبه

به بعد سیر صعودی، به  29است که البته این روند نزولی از سال 

 خود گرفته است.

 0377الززی  0420هززای برنامززه ششززم توسززعه بززرای سززال 

هزای نزوین   است. بررسزی رونزد توسزعه سزامانه     شدهزیریبرنامه

سزال اول   3عن بت به مدت مشابه در برنامه پنجم توسعه  آبیاری

برابری برخوردار بزوده اسزت. از دتیزل     9/0برنامه پنجم  از رشد 

در ایزن برنامزه همچزون برنامزه پزنجم       اجراشدهافزایش سطو  

ت دولتی جهزت  توان به افزایش میزان پرداخت ت هیالتوسعه می

الزی   0420فشزار در سزال   ت زت  آبیاریهای نوین اجرای سامانه

توسزط کشزاورزان و    مورداستفادهو نیز کم شدن منابع آبی  0423

جهت  آبیاریهای به اجرای این سامانه هاآنترذی  هرچه بیشتر 

افزایش سطح زیر کشت دان ت. به وجود آمدن تورم نابهنگزام در  

 آبیاریهای نوین نیز از علل روند نزولی اجرای سامانه 0427سال 

 فشار در کشور بوده است.ت ت

ی گیزری کلزی در مزورد رونزد توسزعه     عنوان یزک نتیجزه  به

های اول تا ششزم توسزعه   فشار در برنامهت ت آبیاریهای سامانه

پرداخزت   درواقزع توان بیزان کزرد م زائل اقتصزادی و     کشور می

 عنزوان بزه هزا  ت هیالت از سوی دولت جهت اجرای این سزامانه 

عامل تغییر روند در م زاحت   تأثیرگذارترینو همچنین  ترینمهم

 در کشور است. اجراشده آبیاریهای سامانه

هزای وزارت جهزاد   در آمارنامه شدهارائهدر مجموع طبق آمار 

تا پایان سزال   0432  از سال 0428الی  0423نام، کشاورزی عبی

 فشارت ت آبیاریی نوین هکتار سامانه 0287038مجموعا   0428

های نوین روند توسعه کمّی سامانه اگرچهاست.  اجراشدهدر کشور 

فشار به علت نوسانات اقتصادی و معزادتت تجزاری   ت ت آبیاری

در مجموع روند کلزی سزطو     دستخوش تغییراتی شده است، اما

 آمزده عمزل بزه هزای  در کشور صعودی بود. طبق بررسی اجراشده

توسزط معاونزت    اجراشزده  0422چنانچه آمزار منتهزی بزه سزال     

به  اجراشدهدر نظر گرفته شود سطو   هامعاونتو دیگر  وخاکآب

است عاطالعات شفاهی از  یافتهافزایشمیلیون هکتار  3/9بیش از 

 وزارت جهاد کشاورزی . خاک و آبمعاونت 
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 کشور در آبیاری راندمان تغییرات روند بررسی

مززارع، از   آبیاریطبیعی از کل مقدار آبی که با هدف  طوربه

های انتقزال،  ق متی از آب در م یر کانال ،شودمنبع برداشت می

نفزوذ عمقزی و روانزاب از     صزورت بهتوزیع آب و در داخل مزرعه 

، بخشززی از آب در اختیززار گیززاه قززرار شززدهخززار دسززترس گیززاه 

که چند درصد از آب  این است کنندهبیان آبیاری. راندمان گیردمی

اسزت.   فتزه قرارگرمفید در اختیار گیاه  صورتبهورودی به مزرعه 

آب  تزأمین  در مززارع  آبیزاری هزای  طراحى سامانه هدف اصلی از

 ممکن آب تلفات. باشدزراعت با حداقل میزان تلفات می موردنیاز

 نفزوذ  سزط ی،  هزا، روانزاب  کانال جدار در آب نفوذ دلیل به است

. باشزد  آن امثال و تبخیر ها،ریشه توسعه منطقه از خار  به عمقى

بزرای گیزاه بزه آب     استفادهقابلن بت آب  صورتبهراندمان کل 

برای  استفادهقابلاز مخزن و راندمان کاربرد ن بت آب  شدهتأمین

اسزت. بزرای افززایش     شزده  تعریفگیاه به آب ورودی به مزرعه 

هزای  هایی نظیر گ زترش شزبکه  در کشور فعالیت آبیاری راندمان

و دانزش   ، تجهیز و نوسازی اراضی، افزایش میزان آگزاهی آبیاری

فشار در ت ت آبیاریهای نوین ی سامانهبرداران و نیز توسعهبهره

شده است  است. گزارش قرارگرفتهکشور در برنامه کاری متولیان 

 83تزا   94از در کشزور   آبیزاری راندمان کاربرد آب  طورکلیبه که

درصد است ععباسزی و همکزاران،    03درصد متغیر و میانگین آن 

a0423 . آبیزاری هزای  سزامانه  کزاربرد آب بزه تفکیزک    راندمان 

درصزد بزرآورد    70و  39، 03ای به ترتی  سط ی، بارانی و قطره

اگزر   های بزرآورد شزده،  شد. با توجه به وضعیت موجود و راندمان

میلیون هکتزار   0/3کشور را  آبیاریمجموع م احت اراضی ت ت 

 آبیزاری میلیزون هکتزار ت زت پوشزش      9در نظر بگیریم حزدود  

، قابلیت کزاهش تلفزات آب در سزطح مزرعزه عشزامل      فشار تت

 0/3درصزد و بزرای    97تبخیر، نفوذ عمقی و روانزاب  در حزدود   

سط ی نیزز قابلیزت کزاهش     آبیاریمیلیون هکتار ت ت پوشش 

درصد را دارد. عوامل اصزلی تفزاوت بزین     07تلفات آب در حدود 

ی نزوین  هزا مقادیر راندمان کاربرد موجزود و مطلزوب در سزامانه   

برداری و نگهداری فشار مربوط به طراحی، اجرا، بهرهت ت آبیاری

دهزد کزه   نشزان مزی   آبیزاری است. بررسی روند تغییرات راندمان 

 20-23و  80-27، 70-87در طی سزه دهزه    آبیاریراندمان کل 

و حکایزت از ایزن    شزده گززارش درصزد   33و  43، 47 به ترتیز  

متوسزط سزاتنه حزدود     طورهبمطل  دارد که مقادیر راندمان کل 

درصد رشد داشته است و میزان افزایش راندمان کل از سال  8/7

ساتنه حدود یک درصزد بزوده اسزت ععباسزی و      0423تا  0480

-نشان می شدهانجامهای ، بررسیطورکلیبه . a0423همکاران، 

-دهد علیرذم وجود برخی مشکالت و کمبودها در بخش سزامانه 

فشززار شززامل مشززکالت اقتصززادی،  ززتت آبیززاریهززای نززوین 

، کیفیت نامطلوب ادوات، طراحی، اجرا، نگهداری هاگذاریسیاست

 آبیاریبرداری، ولی برآیند نتایج حکایت از افزایش راندمان و بهره

یا به عبارتی کاهش تلفزات آب در داخزل مزرعزه در اثزر اجزرای      

 دارد. فشارت ت آبیاریهای سامانه
 

فشار در افزایش تحت آبیاریهای نوین نقش سامانه

 کشور در وری آبمیزان بهره

 آب مقزدار  بزه  عملکزرد  به بیزان سزاده ن زبت    آب وریبهره

تزر  که پیش طورهمانشود. گیاه تعریف می شزده برای کاربردهبه

 انزد عبارتوری بدان اشاره شد دو راهکار عمده برای افزایش بهره

  کاهش مصرف آب با حف  تولید قبلی که با بهبود مدیریت 0از: 

  افززایش تولیزد یزا افززایش ارزش در     9شود و حاصل می آبیاری

 افزوده ارزشواحد آب مصرفی که با بهبود مدیریت تولید یا ایجاد 

 9 . شکل شماره 0420آید عکیانی و صداقت دوست، به دست می

ب کشاورزی در کشزور را از سزال   وری آروند افزایش میزان بهره

 . 0423دهزد ععباسزی و همکزاران،    نشزان مزی   0423الی  0487

 وریبهزره  شزاخ   تغییرات گردد روندکه مشاهده می طورهمان

 87/7از  و بزوده  0423 تزا  0483دهه  طی آن رشد از حاکی آب،

 بززر کیلززوگرم 49/0 بززه 0483 سززال در مترمکعزز  بززر کیلززوگرم

 طزور به و درصدی  073 عافزایش رسیده 0423سال  در مترمکع 

بززر  کیلززوگرم 738/7 سززال هززر وری درشززاخ  بهززره متوسززط

سزاله   97افزق   انزداز چشزم کرد. در برنامه  پیدا افزایش مترمکع 

 گزذاری هدف بر مترمکع کیلوگرم  3/0  نیز این شاخ  0373ع

وری آب، افزایش های مهم افزایش بهرهیکی از برنامه .شده است

 وسزیله بهیا کاهش تلفات آب در داخل مزرعه  آبیاریمیزان بازده 

در کشور است، بررسزی آمارهزا    آبیاریهای نوین ی سامانهتوسعه



 010 ...نایرا در فشار تحت آبیاری نوین های سامانه بخشی اثر بررسی 

باشزد  گر این امر مزی بیان خوبیبه 0دهه گذشته عشکل 9در طی 

مقزادیر   87از اواسط دهه  آبیاریهای نوین ی سامانهکه با توسعه

-طزر   نیز سیر صعودی به خود گرفته است. اثر اجرایوری بهره

 آب در وریافززایش میززان بهزره    بر فشارت ت آبیاری های نوین

مزرعزه   008رضوی بزر روی   استان خراسان در کشاورزی بخش

درصزدی   47گر افززایش  ها بیانپیش و پز از اجرای این سامانه

 . 0428وری در استان بزود عشاهنوشزی و همکزاران،    میزان بهره

وری آب تابع عوامل مختلفی مانند اصال  ارقام البته افزایش بهره

و الگززوی کشززت، تنززاوب زراعززی، افزززایش شززاخ  برداشززت،  

 یقینزا  باشزد ولزی   ورزی و ... مزی هزای خزاک  مکانیزاسیون، روش

در کشور با کاهش مقدار تلفات  آبیاریهای نوین ی سامانهتوسعه

اسزت،   شزده بررسزی ای قبلزی  هآب در داخل مزرعه که در بخش

 وری آب بود.یکی از عوامل مهم در افزایش شاخ  بهره

 
 (1831)عباسی و همکاران، 1831 الی 1831 سال از را کشور در کشاورزی آب وریبهره میزان افزایش روند -1شکل 

 

 آبیاریهای نوین های سامانهمشکالت و چالش
 

در کشزور،   اجراشزده  آبیزاری های نزوین  چالش اصلی سامانه

 ذخزایر آن بر افززایش   تأثیرها و بودن این فعالیت اثربخشمیزان 

باشد. در طی یک دهه گذشته در م افزل  آب موجود در کشور می

و اثربخشزی   آبیزاری های نوین کارشناسی پیرامون توسعه سامانه

در  شزده مطزر   م زائل اسزت. برآینزد    شزده مطر آن تردیدهایی 

ها در منابع آبی و حتی افززایش  گزاری سامانهیر تأثخصوص عدم 

باشد. مطابق آمارهزای  ها میکاربرد این سامانهمصرف آب بعد از 

وزارت جهاد کشاورزی منتهزی   وخاکآبتوسط معاونت  شدهارائه

 3/9است، از مجمزوع   شدهارائهکه در بخش قبلی  0422به سال 

 فشزار کزم و  فشارت ت آبیاریمیلیون هکتار اراضی ت ت پوشش 

تی  در حدود ای به تربارانی و قطره آبیاری اجراشدهمیزان سطو  

اسززت عشززاکر و ح ززام،  شززدهگزززارشمیلیززون هکتززار  29/7و  0

  انتظزار اسزت تزا از    0428 . مطابق برآورد کیانی و شزاکر ع 0422

ای بزه ترتیز  در حزدود    های سنتی به بارانی و قطرهتبدیل روش

شود.  جوییصرفهبه ازای هر هکتار آب  مترمکع  0977و  3777

در طی شش برنامه و با در نظزر   انتظاربلقابا استناد به این نتایج 

هزای دیگزر وزارت   توسط معاونزت  شدهانجامهای گرفتن م احت

میلیزارد مترمکعز  آب در    2بای ت در حدود جهاد کشاورزی، می

 متأسزفانه امزا  ؛ شزده باشزد   سزازی یزره ذخجزویی و  کشور صزرفه 

جزویی از  اطالعات دقیقی در خصوص اثربخشی این مقدار صزرفه 

های آب زیرزمینزی در دسزت نی زت.    آبی در افزایش سفرهمنابع 

شواهد و قراین متعددی در کشور وجود دارد که سطح منابع آبزی  

هزا و  باشد. پزز فعالیزت  زیرزمینی کشور مدام در حال کاهش می

های نوین های سنتی به سامانهدر تبدیل روش شدهانجاماقدامات 

 متأسزفانه اسزت    بزوده  مزؤثر در حف  منزابع آبزی چقزدر     آبیاری

هایی که بزا  به هنگام برای کنترل برداشت آب در زمین مکانی م

شوند، وجود نزدارد تزا امکزان پاسزخ     می آبیاری فشارت ت آبیاری

می ر گردد. اگرچزه در خصزوص عزدم     شدهمطر  سؤالدقیق به 

 آبیزاری های موجود بزه  آب در اثر تبدیل سامانه مؤثرجویی صرفه
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هزای متعزددی توسزط کارشناسزان     زنیدتیل و گمانه فشارت ت

 :شزوند گردد، ولی برآیند نظرات به شر  زیر خالصه مزی می ارائه

  .0428روشن فر و همکاران، ؛ 0428عکیانی و شاکر، 

انگیزه اقتصادی بزاتترین   :زیر کشتتوسعه سطح  -1

م رک برای پذیرش یا عدم پزذیرش یزک رفتزار جدیزد در بزین      

هزا  شود. با فرض اینکه سامانهان کشاورزی م  وب میبرداربهره

بزرداری شزده   طراحی، اجرا و بهزره  خوبیبهدر عمل از نظر کیفی 

شزده   جزویی صزرفه برای کنترل و هزدایت آب   مکانی میباشند، 

 آبیاریهای سامانه نوین در طراحی تقریبا  کهطوریبهوجود ندارد. 

هزای  برداری کزه در روش هدر پروانه بهر شدهدر بر مبنای حقابه 

شود. خالصه اینکه برداشزت  سنتی هم همان مقدار بود، انجام می

جویی شده فرصزت جدیزدی   آب تفاوتی نکرده است. از آب صرفه

آید و می به وجودبرای تولید بیشتر و درآمد بیشتر برای کشاورزان 

در نتیجه برای ک   درآمد بیشتر مبادرت به توسعه اراضی خود و 

 کنند.فروش آب به دیگر هم ایگان مییا 

رشزد انزدک در   هتا:  سرعت کم در توسعه سامانه -2

ها ظرفیت تزم برای جبران ک ری منابع آبی توسعه کمّی سامانه

را ندارند. مالحظه شد که در طی سی سزال و تزالش م زئوتن    

، تنها موفق بزه اجزرای   فشارت ت آبیاریهای برای اجرای برنامه

درصد  از اراضی کشور شدند.  47لیون هکتار عحدودا  می 3/9حدود 

ها در حف  منابع آبی اثربخش ه تند، اگر این شیوه دیگرعبارتبه

 ها با رشد بیشتری همراه شوند.نیاز است تا برنامه

بترداری  کیفیت ادوات، اجرای نامطلوب و بهره -8

در بزات فزرض شزده     شزده ارائهدر ت لیل  ها:نادرست سامانه

؛ ها به ل اظ کیفی انتظارات را برآورده کرده باشندت که سامانهاس

هزای  ها نشان داده است که اجرای سامانهاما در عمل نیز بررسی

همزه   کزه طزوری بهبا مشکالت متعددی روبرو ه تند  فشارت ت

جویی منابع آب  به دلیل مناس  نبودن اهداف مورد انتظار عصرفه

-ن وه اجزرا و بیشزتر از همزه بهزره    ، طراحی، مورداستفادهادوات 

 برداری و نگهداری نادرست م قق نشدند.

بزرای   عدم کنترل در برداشت آب از منابع آبی: -1

ها نیاز است تا برداشزت آب از  تعیین اثربخش بودن اجرای سامانه

های مختلف در قبل و بعد از اجرا کنترل و مقای زه  منبع در حوزه

ات موجزود نی زت. بزا توجزه بزه      شوند. در حال حاضر این اطالع

های آب زیرزمینی را بزه اثزربخش   ، منتقدین افت سفرهمشاهدات

دهنزد. نزه   ن زبت مزی   فشارت ت آبیاریهای سامانه نبودن طر 

اجزرای   تزأثیر ها بیزانگر عزدم   کاهش حجم روزافزون سطح سفره

 دهنزده نشزان هزا  ها است و نه افزایش عمق سزطح سزفره  سامانه

 است. هاآناثربخش بودن 

مصرف بیشتر آب در مقایسه با قبل از اجترای   -5

به دلیزل اینکزه مقزدار آب     فشارت ت آبیاریهای روشسامانه: 

دهد و از سهم در اختیار گیاه قرار می مؤثرتروارد شده به مزرعه را 

کاهد، در نتیجه قابلیت افزایش عملکزرد  رواناب و نفوذ عمقی می

مفهزوم افززایش مصزرف آب اسزت.      را دارد. افزایش عملکرد بزه 

-فرصتی ایجاد مزی  فشارت ت آبیاریهای در روش دیگرعبارتبه

با توجه به میزان آب مازاد بعزد   زیر کشتکند تا با افزایش سطح 

های مرسزوم بیشزتر   از اجرای سامانه، مصرف آب ن بت به روش

جزویی  ها در صرفهشود. در نتیجه برخی اعتقاد دارند که این شیوه

 نبوده. مؤثررداشت از منابع آب ب

برخزی  هتای آب زیرزمینتی:   عدم تغذیه ستفره  -1

کارشناسان به استناد چند ت قیق که کامل و جزامع نبزوده و نیزز    

-نکات فنی در آن توجه نشده اعتقاد دارند کزه در روش  تمامیبه

سزط ی  امکزان پیوسزتن آب نفزوذ      آبیاریع آبیاریهای مرسوم 

بهتزر از   هزا آنزیرزمینی و در نتیجه تغذیه  های آبیافته به سفره

وجود دارد. در نتیجه اعتقاد دارند که چون  آبیاریهای نوین روش

هزای آب زیرزمینزی را   قابلیت تغذیه سفره آبیاریهای نوین روش

سط ی اسزتفاده شزود    آبیاریهای ندارند، بهتر است همان روش

  .0428فشائی، ؛ 0422عرجبی و همکاران، 
 

 در اثربخشی المللیبینتجارب 

که در ایران توسعه  طوریهمان فشارت ت آبیاریهای سامانه

المللزی  اسزت. کمی زیون بزین    توسزعه درحالیافتند، در جهان نیز 

 آبیزاری هزای ت زت پوشزش      م احتICIDو زهکشی ع آبیاری

نموده است. در این گززارش   آوریجمعای جهان را بارانی و قطره

 شدهبندیدستهکه به تفکیک هر کشور و سال دریافت اطالعات، 

 آبیزاری   کل م احت ت ت پوشش 9703تا  0222است عاز سال 
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 7/99میلیزون هکتزار کزه معزادل      3/09در دنیا برابزر   فشارت ت

درصد از کل اراضی آبی دنیا بود. در همین گزارش ایزران از نظزر   

هشزتمین کشزور جهزان     فشارت ت آبیاریوشش م احت ت ت پ

بعد از آمریکا، چین، هند، برزیل، اسزاانیا، روسزیه و فران زه قزرار     

درصد از کل اراضی آبی و در  03 فشارت تدارد. در ایران اراضی 

درصزد   00و  07، 73، 77، 8، 03، 07کشور به ترتی  برابر  7آن 

 بیززاریآبودنززد. بززرای اطالعززات کلززی، مجمززوع اراضززی ت ززت  

و  توسزعه درحال، یافتهتوسعهدنیا به تفکیک کشورهای  فشارت ت

-ICID, 2014ع اسزت  شزده ارائزه  0در جزدول   یافتهتوسعهکمتر 

گردد که بیشزترین م زاحت ت زت پوشزش     مالحظه می  .2015

درصزد از کزل    04بزا میزانگین    آبیزاری های نزوین  توسط سامانه

 اراضی آبی مربوط به کشورهای پیشرفته است.

 

 (ICID, 2014-2015)دنیا به تفکیک کشورهای مختلف  فشارتحت آبیاریمساحت  -1جدول 
 بندیدسته

 کشورها

 آبیمجموع مساحت اراضی 

 میلیون هکتار

 فشارتحتدرصد  فشارتحتمجموع  ایقطره آبیاری بارانی آبیاری

 به اراضی آبی
 هکتار

 0/04 93473443 3730323 02378339  2/30 یافتهتوسعه

 9/00 98082080 2337774 08038878  7/083 توسعهدرحال

 3/3 08394 0747 37324  4/0 یافتهتوسعهکمتر 

 7/99 09399437 03309097 48970904  2/940 مجموع

 

  0422دانشززگاه اسززتنفورد عزرانززژاد،  9737در گززارش ایززران  

هزای  این باور عمومی وجود دارد که اتخاذ روش "است  اظهارشده

جزویی  صرفه توجهیقابلبه شکل   ایقطره آبیاریعپیشرفته مانند 

درصد  07 از کمتر آبیاریدر مصرف آب را همراه با افزایش کارایی 

اظهزاراتی   چنزین  اگرچزه . آوردمی انارمغ درصد به 87 از بیشتر به

جویی را به همراه جداگانه، صرفه صورتبهتواند برای هر مزرعه می

داشته باشد، اما این در حالی است کزه دو پیامزد ناخواسزته کزه در     

سنتی به مزدرن ر    آبیاریمقیاس حوضه آبخیز در هنگام تغییر از 

 است. شدهگرفتهدهد، نادیده می

 درواقزع سنتی بخشی از هدر رفت آب  آبیاریدر  :پیامد اول

ها و یا با نفوذ به زمزین  ها، دریاچهقابل بازیابی است و به رودخانه

 زی ززتم ززیطهززای زیرزمینززی، مجززددا  بززه جهززت شززارژ سززفره

از مززارع اذلز     شزده خزار  ، جریزان آب  وجزود بااین. گرددبازمی

 آبیزاری  بزرای  مورداسزتفاده ن بت به آب اولیه  تریپایینکیفیت 

و  ، کودهزا هزا کزش آفزت ممکن است آلوده به  مثالعنوانبه .دارد

در صورت عدم کنترل فیزیکی منابع آب  :ها باشد. پیامد دومنمک

طبیعزی منجزر بزه     طوربهمدرن  آبیاری هایسامانهتوسط دولت، 

گردد، زیرا در یزک کشزور کزم آب    گ ترش اراضی کشاورزی می

در دسترس باشد تمایل به اسزتفاده از  تا زمانی که آب  مانند ایران

آن در گ ترش سطح زیر کشت وجود دارد. با توجه به این عوامل 

واقعزی در   جزویی صزرفه شوند، مقدار نادیده گرفته می معموت که 

در سطح حوضه اذل   نوینبا فناوری  آبیاریمصرف آب از طریق 

مزل در  کا طزور بزه به این انتقزاد   "است به جداگانهکمتر از مزارع 

بخش ت لیل اثربخشی پاسخ داده خواهزد شزد. ضزمن اینکزه در     

اسزتفاده از  مشکل کمبزود آب در ایزران   همین گزارش برای رفع 

بزا اسزتفاده از   وری آب افززایش بهزره  های تلفیقزی شزامل   روش

بزر و  آب هایفعالیتتوقف انتخابی برخی از  و آبیاریسازی مدرن

 است. پیشنهادشده دهشتصفیهافزایش استفاده مجدد از آب 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل  ، پِری واب ته9707در سال 

باعز    آبیزاری که آیا فنزاوری پیشزرفته    سؤالمت د با طر  یک 

های شود  به بررسی وضعیت اثربخشی سامانهآب می جوییصرفه

ایزران و شزمال    ازجملزه در کشورهای شرم نزدیک  آبیارینوین 

گززارش ضزمن بزر     . در این Perry, 2017ع پرداخته استآفریقا 

ماننزد   آبیزاری های نزوین  شمردن مزایای متعدد استفاده از سامانه

هزا،  کنترل روی توزیع آب و کزاهش آب ورودی، کزاهش هزینزه   

کنزد  مطزر  مزی   سزؤالی استفاده کاراتر از کود و سموم شزیمیایی  
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جزویی  ها آیا در صرفهمبنی بر اینکه با توجه به مزایای این سامانه

آب در سطح حوضه و ملی اثربخش بوده است  در پاسزخ اعزالم   

ای کزه مواجزه بزه کمبزود آب     شود که ب تگی دارد به منطقهمی

در حزال   هاآنهای آب زیرزمینی مناطقی که سفره خصوصا است 

ها در حال خشک شدن ه تند. خالصزه  افت روزافزون و رودخانه

برای حف  پایداری منزابع   این گزارش به این نکته اشاره دارد که

یا متولیان توزیع  هادولتآبی و ایجاد تعادل بین عرضه و مصرف، 

آب ابتدا باید مقدار برداشت را کنترل و ساز با مداخالت مختلف 

تخصزی  را کزاهش    آبیزاری های نوین استفاده از سامانه ازجمله

 ابیز در ذ آبیزاری  هزای نزوین  استفاده از سامانه، حالباایندهند. 

را  تیوضعانتظارات را برآورده نکرده  معموت آب   یکنترل تخص

 آبیزاری  م احتمصرف در واحد سطح،  کهطوریبه .کندیبدتر م

را از  یشزتر یدارنزد آب ب  لیز و کشاورزان تما یابدمی شیافزا شده

ابتزدا دسترسزی بزه     بنابراین نیاز اسزت ؛ تر پمپ کنندقیمنابع عم

هزای  کنترل شزود و سزاز از سزامانه    برداربهرهمنابع آبی توسط 

 .مشخ  شود وضو بهاستفاده کرد تا اثربخشی هم  آبیارینوین 

در این گزارش این است که ب   مدیریت منابع  تأکیدنکته مورد 

آب در کشورهای مختلف عهمانند ایران  تنها با تخصی  اعتبار و 

فشزار می زر   ت زت  آبیزاری های نوین توسعه هرچه بیشتر سامانه

خواهد شد بلکه نظارت بر میزان برداشت آب از منابع آبی هم و ن

 گردد. ریزیبرنامهبای ت مدیریت و با روند توسعه می

اجتمزاعی و   -در طی شش برنامه توسعه اقتصزادی  متأسفانه

در کشزور   آبیزاری های نزوین  فرهنگی نگاه و دید کلی به سامانه

هزای مزدون   توسعه کمّی بوده است و ضمن اینکه همزان برنامزه  

درصد م قق شزده اسزت. ولزی بررسزی رونزد       97تنها در حدود 

وری آب که در و بهره آبیاریهایی مانند راندمان تغییرات شاخ 

بخش قبلی تشریح شده است، نشان از تغییرات مثبزت در همزان   

برخی منتقزدان   تردید موردکه  آن چیزیدارد.  اجراشدهحدی که 

هزای نزوین   سامانه تأثیرپذیریقرار دارد همانند گزارش فائو عدم 

در کاهش برداشت آب از منابع آبزی اسزت کزه در بخزش      آبیاری

  .Perry, 2017ع خواهد شدبعدی به این ابهامات نیز پاسخ داده 

ت ززت عنززوان  ایانجمززن جهززانی آب مقالززه 9708در سززال 

 مقابزل  در اف زانه  :کمبود آب یطشرا در آبیاری مدیریت اصال "

 شزده اشزاره هزایی از آن  در بخزش  که ارائه نموده است، "حقیقت

 آن طی که است گیاه تعرم بات بردن آبیاری از هدف "است که 

 شزود می واقعی مصرف صورتبه طریق این از و بخار به مایع آب

(Perry, 2018). صرف که آبی ن بتع آبیاری راندمان افزایش با 

 افززایش  ، تولیزد یزا در اثزر    ت زویلی  آب بزه  شودمی مفید تعرم

شزده، افززایش    آبیاری سطح با توسعه یا و سطح واحد عملکرد در

 و تعزرم  افززایش  بزه  منجزر  شزده اشارهاز موارد  یک هر یابد.می

 زی زت م زیط  و دستپائین برانآب برای خروجی جریان کاهش

 گززارش، کارآمزدی بیشزتر،   نتایج این  لذا بر این اساس .گرددمی

 شزود. از طرفزی جنبزه   می آب موضعی مصرف افزایش باع  نوعا 

 بزه  آب مربزوط  وریبهزره  افززایش  بودن آمیز اف انه و ذیرواقعی

 به سط ی روش از آبیاری روش تغییر نظیر آبیاری خدمات ارتقاا

 زمیزنش  همزه  آبیاری به قادر کشاورز اگر .است بارانی یا ایقطره

 داشته پائینی آب، عملکرد م دودیت و نظمیبی خاطر به و نباشد

 قرار تأثیر ت ت صورت دو به آبیاری، خدمات ارتقای از باشد، پز

 تأمین کهاین خاطر به رودمی بات هکتار در عملکرد اوت  .گیردمی

 ثانیزا   .یابزد مزی  افززایش  تعزرم  و شزده  هماهنگ گیاه نیاز با آب

 ت زت  م زاحت  کزه  کنزد  پیدا را امکان این است ممکن کشاورز

 به منجر فوم، تغییرات از یک لذا هر .دهد افزایش را خود آبیاری

، ممکن اسزت  مدتکوتاه در بنابراین .گرددمی آب مصرف افزایش

به اراضی  از البته طبیعی است که برخی .بماند آب ثابت وریبهره

منزابع  بزردار، داشزتن   باتتر، مهارت باتتر بهزره  حاصلخیزی دلیل

آب  وریبهزره  مالی، امکانات بهتر، دسترسزی بزه بزازار و... دارای   

وری آب در ایزن گززارش علزل افززایش بهزره      ."باشزند  بیشتری

  به 0فشار را ت ت آبیاریی نوین کشاورزی پز از اجرای سامانه

  افززایش سزطح زیزر    9دلیل مصرف آب بیشتر و افزایش تعزرم.  

کاهش میزان آب برگشتی  کشت دان ته است. همچنین به ب  

فشزار نیزز   ت زت  آبیزاری های نوین از مزارع پز از اجرای سامانه

 اشاره داشته ست.

 

 هاتحلیل اثربخشی سامانه
در  شززدهمطزر  بزرای ت لیزل شزرایط و پاسزخ بزه ابهامزات       

در ابتدا چند تعریف اولیزه   آبیاریهای نوین اثربخش بودن سامانه
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 شزده تعریزف است تا مباح  بعدی بر مبنزای ادبیزات    شدهارائه

 قرار گیرد. موردبررسی

تنهزا در   فشارت ت آبیاریهای در این بخش کارکرد سامانه

. گیزرد مزی قزرار   موردبررسزی خصوص کاهش مقدار تلفزات آب  

ها مانند افزایش تولید مزایای مترت  بر این سامانه دیگرعبارتبه

 نی ت. مدنظر

هزا، مزرعزه   در خصوص عملکرد سامانه موردبررسیمقیاس 

ها با هدف کار در داخل مزرعه و این سامانه دیگرعبارتبهاست. 

 طزور بزه وارد بخزش کشزاورزی شزدند.     برداربهرهرایط بهبود ش

آب وجزود   یوسزته پهمبهطبیعی اگر یک برنامه جامع با مدیریت 

در سزطح   آبیزاری هزای نزوین   اثربخشی سامانه یقینا داشته باشد 

ها کارکرد سامانه دیگرعبارتبهحوضه آبریز نیز باید مطالبه شود. 

فتد ولی در صورت داشتن ادر مزرعه اتفام می هاآنو اثربخشی 

آب توسزط ایزن    جوییصرفهبرنامه کنترل میزان برداشت در اثر 

 ها، انتظار است که در سطح حوضه هم این اتفام بیافتد.سامانه

بزاران اسزت و آب    ایز  آبیزاری به مزرعه در اثزر   یآب ورود

آب  رهایاز م  یکیدر. کندیم یرا ط یاصل ریدو م  زین یخروج

به  عیو از شکل ما دهدیفاز م رییو تغ شودیدر مزرعه مصرف م

دوم آب در  ری . م ز تعزرم -تبخیزر ع شزود یمز  لیشکل بخار تبد

 عیبه همان شکل ما دهدیر فاز نمییو تغ شودیمزرعه مصرف نم

-یکه از مزرعه خزار  مز   یاز آب ی. بخششودیاز مزرعه خار  م

 گززریو بخززش د برگشززتقابززلو نفززوذ،  یشززامل زهکشزز شززود

 . شورآبع است برگشتیرقابلذ

شزود بلکزه   کمیزت آب را شزامل مزی    تنهزا نهمفهوم تلفات 

کاهش کیفیت آب و کاهش سطح تراز انرژی آب نیز جزا تلفات 

 شود.م  وب می

مزداخالت   یریکارگبهو  آبیاریبردار از هدف نهایی هر بهره

، رساندن آب در عمق فشارت ت آبیاریهای مختلف مانند سامانه

 آب آبشویی است. تأمینتوسعه ریشه گیاه و 

ها در سطح کالن نداشتن اعداد و ارقام دقیق یکی از چالش

از منابع و مصارف آب در کشور اسزت. بزه همزین دلیزل برخزی      

-شوند چون از ابتدا با اطالعات دقیق برنامهها م قق نمیبرنامه

واقعزی ک زری مخززن آب در کشزور      طوربه مثال ریزی نشدند. 

های کاهش مصزرف آب و سزهم دقیزق هزر     چقدر است  برنامه

 وزارتعملیاتی آن مبهم اسزت. از نظزر    مکانی مو  هاآنیک از 

، مصزرف کزل و مصزرف در بخزش     یرپزذ  یدتجدنیرو مقدار آب 

میلیارد مترمکعز    88و  23، 82کشاورزی را به ترتی  در حدود 

عباسزی و   کزه یدرحزال  . 0422رانزژاد،  اسزت عز  شدهزدهتخمین 

  مصززرف آب در بخززش کشززاورزی را بززا   b0423همکززاران ع

ساله  را به ترتیز    7ع مدتکوتاهساله  و  07ع بلندمدت یهاداده

 برآورد کردند. مترمکع میلیارد  79و  37

در کزاهش مصزرف آب    آبیزاری های نوین اثربخشی سامانه

چزه سزط ی از اراضزی آبزی      مثال باید مبتنی بر انتظارات باشد. 

هزا را دارنزد و در اثزر ایزن تبزدیل چزه       قابلیت تبدیل به سزامانه 

جززویی خواهززد شززد  در بخززش قبلززی در حجمززی از آب صززرفه

هزای نزوین   جویی مزورد انتظزار از سزامانه   خصوص مقدار صرفه

توسززط وزارت جهززاد  شززدهارائززهبززه اسززتناد اطالعززات  آبیززاری

ها از ابتدای اجرای برنامه ترمکع ممیلیارد  2کشاورزی در حدود 

ها نیز به پایزان  برآورد شد. ضمن اینکه عمر برخی از این سامانه

شوند کاسته می تدریجبه هاآنرسیده و از م احت ت ت پوشش 

و باید با تدقیق اطالعات در ایزن زمینزه سزهم مزورد انتظزار از      

 مزدنظر های کالن کشزور  ریزیکاهش مصرف آب نیز در برنامه

 قرار گیرد.

هزا مالحظززه شزد کززه برخزی از عنززاوین    در بخزش چززالش 

 مزثال  ها ندارد. از سامانه انتظارقابلارتباطی به کارکرد  شدهمطر 

، عدم کنترل برداشت، کیفیزت نامناسز    زیر کشتتوسعه سطح 

ها از نظر اثربخشی نزدارد.  ادوات و ذیره ربطی به کارکرد سامانه

چزالش اصزلی مربزوط بزه عزدم      شود به در این بخش سعی می

منزابع آبزی در    ییزر تغعدمها در منابع آبی یعنی اثربخشی سامانه

های آب زیرزمینی پرداخته شزود.  سطح حوزه و عدم تغذیه سفره

-بهبود بهزره  هدف با آبیاریهای نوین توسعه سامانه یطورکلبه

وری آب و کاهش مصرف آب در اراضی کشزاورزی بکزار بزرده    

عدم کنترل برداشت و عدم بررسی اجززاا   ه دلیلبشوند ولی می

جویی شده ممکن است با بیالن آب و تناقض در درک آب صرفه

، یافتزه افززایش فرض که مصرف آب ن بت به گذشزته  این پیش

اثربخشی تزم را به همراه نداشته باشند. چالش اصلی تناقض در 
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که در آب ب ته به این جوییصرفهجویی در آب است. درک صرفه

در سطح مزرعه و یا در سزطح حزوزه باشزد     موردبررسیمقیاس 

هزا تنهزا کزاهش مقزدار آب     متفاوت خواهد بود. برخی از دیدگاه

گیرنزد و برخزی ایزن آب را    جویی آب در نظر میرا صرفه آبیاری

واقعی  جوییصرفهدر مقابل،  هاآننامند. جویی ظاهری میصرفه

کاهش تبخیر و  کهدرصورتی را تعریف کردند و بیان نمودند تنها

از آب برگشزتی اتفزام بیافتزد،     برگشزت ذیرقابزل کاهش بخش 

این مقدار آبی که از  کهدرحالیافتد. جویی واقعی اتفام میصرفه

از نظزر کمزی و    اگرچزه است جزا تلفات است.  شدهخار مزرعه 

است، ولی از نظر تراز انرژی  استفادهقابلکیفی این آب برگشتی 

 آبیزاری اولیه تفزاوت دارد و ارزش آن هم زان آب    آبیاریبا آب 

گذاری نیاز است سرمایه حتما نی ت. به دلیل اینکه برای این آب 

جدیدی صورت بگیرد تا آب به ابتدای مزرعه برگردانده شود تزا  

مثال آبزی کزه بزه سزفره آب      طوربهشود.  آبیاریهم ارزش آب 

روی زمزین را   زیرزمینی پیوسزته اسزت دیگزر همزان ارزش آب    

ندارد، باید هزینه زیادی برای آن صرف گردد تا دوباره به سزطح  

قرار گیرد. از دست دادن هزینزه   مورداستفادهزمین آورده شود تا 

شود که باید برای استفاده مجدد از آب نوعی تلفات م  وب می

 آبیزاری  قرار گیرد. خالصه اینکزه کشزاورز از سزامانه    موردتوجه

کند تا آب را در اختیزار ریشزه گیزاه قزرار     اده میاستف فشارت ت

که در م دوده ریشزه   آبیاریدهد. در مقیاس مزرعه هر نوع آب 

، چزه از انتهزای مزرعزه    شودگیاه قرار نگیرد تلفات م  وب می

خار  شود و چه از انتهای ریشه به سمت اعمزام حرکزت کنزد.    

ضزه بزاقی   این آب از ل اظ کمّی تلزف نشزدند و در حو   ازآنجاکه

از  آبیاریهای که سامانه گیردمیمنتقدین قرار  موردانتقادماندند، 

تلفات جلوگیری نکرده است. به چنزد دلیزل ایزن نزوع انتقزادات      

 نادرست است: آبیاریهای نوین مبنی بر اثربخش نبودن سامانه

هزای  کزه توضزیح داده شزد کزارکرد سزامانه      طورهمان -0

عه است و بایزد اثربخشزی آن در   در داخل مزر فشارت ت آبیاری

-داخل مزرعه مورد انتظار باشد. اعداد کمّی مربوط بزه شزاخ   

 خوبیبههای قبلی وری آب در بخشو بهره آبیاریهای راندمان 

 ها است.اثربخشی این سامانه دهندهنشان

در اختیزار ریشزه گیزاه قزرار      به طریقزی هر نوع آبی که  -9

شزود و  تلفزات م  زوب مزی    نگیرد عذیر از آب آبشزویی  جززا  

هزای مرسزوم قابلیزت    ن زبت بزه روش   فشزار ت تهای سامانه

 جلوگیری از این تلفات را دارند.

مفهوم تلفات آب نباید فقط ناظر به کاهش کمیت باشد.  -4

شود چون آبی که از انتهای مزرعه خزار   بیان می دیگرعبارتبه

شزود، در سزطح حوضزه    های زیرزمینی مل ق مزی و یا به سفره

هزای نزوین   است جززا تلفزات نی زت بنزابراین روش     ماندهباقی

از این نظر هیچ کارکرد مثبتی ندارند. در پاسزخ بزه ایزن     آبیاری

 :شودمنتقدین از دو منظر به موضوع پرداخته می

 آبیزاری های نزوین  نگرش کشاورز و انتظار از سامانه -4-0

 عمقیاس مزرعه :

قزرار  ، آبیزاری هزای نزوین   ن سامانههدف کشاورز و همچنی

کنزد کزه آب از   نمی آبیاریآب در اختیار گیاه است. ایشان  دادن

اش خزار  شزود و بزه حزوزه بایونزدد و یزا آب از       انتهای مزرعه

هزای آب زیرزمینزی متصزل    انتهای ریشه گیاه خار  و به سزفره 

کشاورز قرار نگیرد تلفزات   گذاریهدفشود. آبی که در م دوده 

نیزز از ایزن    آبیاریهای نوین شود. انتظار از سامانهب میم  و

های قبلی نشان است و اعداد و رقم در بخش ت لیلقابلدیدگاه 

 از اثربخشی دارد.

 نگرش عدم تلفات آب عمقیاس حوضه : -4-9

که تلفات آب فقط کمّی  این استاشکال اصلی این دیدگاه  

تزراز انزرژی آن   شود و به ارزش آب و کاهش سزطح  در نظر می

کاری ندارند و این م ل اصلی مناقشه است. اگر این دیزدگاه را  

و یزا هزر نزوع     آبیزاری های باذیریم در این صورت بهبود سامانه

سازی مصرف آب در کشاورزی بدون اثزر اسزت.   مداخالت بهینه

 آبیزاری شود یعنزی رانزدمان   چون جرم آب ثابت است و کم نمی

کزه ارزش آب   ایزن اسزت  واقعیت اما ؛ درصد است 077همیشه 

کیلزومتر   07تر آبی کزه  تابع زمان و مکان است. به عبارت ساده

هزا  حرکت کرده است، یا بزه اعمزام سزفره    دستپایینبه سمت 

پیوسته است دیگر هم ارزش آب اولیه نی ت و این نوعی تلفات 

شود. این نوع تلفات از نزوع کزاهش کمّزی نی زت     م  وب می

 کزه طوریبهو کاهش سطح تراز انرژی است.  بلکه از نوع ارزش

است و  ماندهباقیکشاورز برای برگرداندن این آب که در حوضه 



 011ن... ایرا در فشار تحت آبیاری نوین های سامانه بخشی اثر بررسی 

 

پول و انزرژی دارد   صرفبهاست نیاز  شدهخار از زمین کشاورز 

تا به حالت اولیه برگردد. این به مفهوم کزاهش درآمزد از تولیزد    

د تزا از  شود و باید تالش کزر است. پز جزا تلفات م  وب می

همزین   فشزار ت ت آبیاریهای این تلفات جلوگیری شود. سامانه

 کارکرد را دارند و در نتیجه اثربخش ه تند.

هزای  ب یاری از ایرادات مبنی بر اثربخش نبودن سامانه -3

اجرایی و مدیریتی که ارتباطی  م ائلبه  گرددبرمی آبیارینوین 

هزای  شود کزه سزامانه  یگفته م مثال ها ندارند. به کارکرد سامانه

کننزد و  هزای آب زیرزمینزی را تغذیزه نمزی    سزفره  آبیزاری نوین 

در سزطح   آبیزاری هزای نزوین   بنابراین اثربخش نی تند. سزامانه 

-های آب زیرزمینی با برداشت کمتر ن بت به دیگزر روش سفره

 مکانی زم های سط ی اثرگذار است. منتها برای ت قق آن باید 

 درنهایزت شزده و   جزویی صرفهت آب کنترل برداشت آب، مالکی

 مشخ  گردد. زیر کشتجلوگیری از افزایش سطح 

-نکته ب یار کلیدی برای نشان دادن اثربخشزی سزامانه   -0

ریزی برای تعیزین پارامترهزای اثرگزذار    برنامه آبیاریهای نوین 

باشد. به عبارت مانند اجزاا بیالن آب از طریق ح ابداری آب می

کردن تغییرات اجزاا بیالن آب در قبزل و بعزد از   تر با کمّی ساده

در هر دو سطح مزرعزه و حزوزه    آبیاریهای نوین اجرای سامانه

 در شفافیت موضوع خواهد کرد. توجهقابلکمک 
 

 کارها و پیشنهادهاراه
در خصزوص چگزونگی    هزا یشزنهاد پکارهزا و  راه طورکلیبه

 کزه طزوری به آبیاریهای نوین اثربخش بودن استفاده از سامانه

انتظارت  ازجملهجنبه اقناعی داشته باشد، باید موضوعات مهمی 

، هزا آن، اهزداف اسزتفاده از کزاربرد    آبیزاری های نوین از سامانه

، هزا آنهزا و رونزد تغییزرات    مقیاس مورد عمل، بررسی شاخ 

پرداخته  هاآنهای درست از اجزاا بیالن آب و سرنوشت برداشت

توان در چند زیر بخش شزامل  را می هاهادیشنپشود. راهکارها و 

و آموزشزی و ترویجزی    گزذاری سیاسزت علمی و فنی، اجرایی و 

 گردد:می ارائه موردنظرتق یم نمود که در زیر به تفکیک موارد 
 

 فنی -علمی  هایتوصیه
بای ززتی مطززابق بززا اهززدافی کززه هززا مززیانتظززار از سززامانه

هزا  از سزامانه  دیگزر عبارتبهاست، باشد.  شدهتعریفکارکردشان 

هزای  انتظار عملکرد مثبت در کاهش مصرف آب ن بت به روش

، در مقیاس مزرعه است. در نتیجه فقزط اتفاقزات   آبیاریمرسوم 

 .هاستآنمیزان اثربخش بودن  دهندهنشانمزرعه 

 تأمینخالصه  طوربهدر داخل مزرعه  آبیاریهدف نهایی از 

اه است و هر مقدار آبزی کزه از   رطوبت خاک در اطراف ریشه گی

شود. بزا ایزن   دسترس ریشه خار  گردد جزا تلفات م  وب می

هدف هر روشی که بتواند آب را کاراتر در اختیار گیاه قزرار دهزد   

در  آبیزاری ی نوین ی اصلی یک سامانهتر است. وظیفهاثربخش

-می آبیاریو افزایش راندمان  داخل مزرعه کاهش میزان تلفات

ها از نظر بنابراین برای تعیین میزان اثربخش بودن سامانه؛ باشد

 باریکسال  0هر  مثال ای کاهش تلفات آب، نیاز به ارزیابی دوره

 است تا تغییرات زمانی مشخ  گردد.

دهد کزه بزرای رسزیدن بزه حزد تعزادل       ها نشان میبررسی

درصزد از   07تا  37کشور ع تجدید پذیربرداشت آب از منابع آبی 

  نیاز است تا از حجم برداشزت فعلزی   تجدید پذیرنابع آبی کل م

های کزاهش مصزرف آب اسزتفاده از    کاسته شود. یکی از روش

است امزا علیزرذم اجزرای چنزدین      فشارت ت آبیاریهای روش

وجود  هاآنبرنامه ولی هنوز دو مشکل اساسی در اثربخش بودن 

ها باید قطعیتها با توجه به شرایط کشور و عدم برنامه -0دارد. 

ت قق پیدا کنند. تجربه  هاآنواقعی دیده شوند تا همه  صورتبه

ها م قق درصد برنامه 97نشان داده است تاکنون تنها در حدود 

اضافی و  هایآبعملی برای کنترل برداشت  مکانی م -9شدند 

 طراحی و اجرایی شود. زیر کشتجلوگیری از افزایش سطح 

جویی شده در اثزر  صرفه هایآبطبیعی مقادیر کمّی  طوربه

در مقیاس حوضه آبریز ب یار  آبیاریهای نوین سامانه جایگزینی

شده در داخل مزرعه اسزت.   جوییصرفه هایآبکمتر از مقادیر 

بخزار عتبخیزر و    صزورت بزه در سطح حوضه تنها مقدار آبی کزه  

و همچنین مقدار آبزی کزه بزه ل زاظ      شدهخار تعرم  از م یط 

بزرای اهزداف کشزاورزی نی زت، جززا       استفادهقابلکیفی دیگر 

شود. اشکال اساسی در این نگرش به تعاریف تلفات م  وب می

گزردد در بزین   شود. در این زمینه پیشزنهاد مزی  تلفات مربوط می

ادبیزات مربزوط بزه تلفزات آب مطزابق بزا       تصمیم گیزر م افل 



 0011 پاییز و زمستان ،2 شماره ،8 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه 018 

توضیح داخل متن اصال  و برای کل کشور مزورد اسزتناد قزرار    

 گیرد.

وری و بهره آبیاریهای راندمان ررسی روند شاخ اگرچه ب

در کشور صعودی است ولزی   آبیاریهای نوین آب در اثر سامانه

مقادیر فعلی با مقادیر قابل حصول تفاوت زیادی دارد. در نتیجزه  

با اصال  و  شدهاشارههای موجود، شاخ  م ائلضمن شناخت 

-داری سزامانه برداری و نگهز بهبود طراحی، اجرا و مدیریت بهره

 است. افزایشقابل آبیاریهای نوین 

 

 گذاریسیاستپیشنهادهای اجرایی و 

هزای  روش جزای بزه  آبیزاری های نوین در اثر اجرای سامانه

 باانگیزهشود، ولی کشاورزان می جوییصرفهسنتی بخشی از آب 

کننزد و  های مختلف استفاده میاقتصادی آب اضافی را به روش

چون در برداشت آب ن بت به قبل تفزاوتی نکزرده، در    درنهایت

شزود.  تردیزد ایجزاد مزی    آبیاریهای نوین اثربخش بودن سامانه

برای رفع این مشکل باید به طریقی منافع اقتصادی کشاورز هم 

نقزش   مؤثرترینقرار گیرد در این صورت خود کشاورز  موردتوجه

نمود و نیازی بزه  جویی آب ایفا خواهد های صرفهرا برای برنامه

ممانعزت از برداشزت آب    ازجملزه  چالش زاصدور قوانین جدید و 

گزردد کزه   . برای عملیاتی کردن این برنامه، پیشنهاد مزی ی تن

کند  ارائهبرداران را طوری های تشویقی برای بهرهدولت سیاست

جویی شده را با ایجاد بازار بزورس آب، سزند   که مقدار آب صرفه

خریداری کنزد و در ح زاب کشزاورز     بردارانرهبهدادن به آب از 

 یک سرمایه باقی بماند. عنوانبه

 یتوسعهدر اثر  زیر کشتگ ترش سطح برای جلوگیری از  

نیاز مصرف آب  شیافزا زنی و فشارت ت آبیاری نینو هایسامانه

بزر  جدی و تدوین برنامه عملیاتی برداشت آب  صورتبهاست تا 

 .کنترل گرددو حقابه مالکان  برداریبهرهپروانه  اساس

اثزربخش  کمک کند تزا ابهزام در    تواندیکه م هاییاز روش

ب زتر   جزاد یارفع یا تعدیل گزردد   آبیاری نینو هایبودن سامانه

، اسزتفاده از  آبیزاری های نوین هوشمند سازی سامانه یتزم برا

های نو و پهاادها است که در این صورت کزارکرد مثبزت   انرژی

، آبیزاری ریززی  هزا از جملزه سزهولت در برنامزه    نزوع روش  ایزن 

در زمان و انرژی، راهبری، هدایت و کنتزرل دقیزق    جوییصرفه

تزری بزروز و   به ن و مناس  شدهاشارهمیزان توزیع آب در ب تر 

 ظهور پیدا خواهد کرد.

هایی که باید تغییزر یزا اصزال  شزود،     یکی دیگر از سیاست

هزا اسزت. ایزن    به این سامانه های بالعوض دولتکاهش کمک

هزا بزرای پزذیرش    در ابتزدای شزروع برنامزه    گذاریسیاستنوع 

درست بود، ولی نباید بعد از گذشت بیش از سی سزال   برداربهره

کزه   دهزد مزی همچنزان ادامزه داشزته باشزد. مشزاهدات نشزان       

های دولتی مبادرت به با هدف استفاده از کمک عمدتا متقاضیان 

جویی در آب. در نتیجه ایزن  ند نه با هدف صرفهکنانجام آن می

های تشویقی برای سیاست وسیلهبهباید  تدریجبهها نوع سیاست

 جویی نموده است، اصال  شود.آن مقدار از آبی که صرفه

 

 رهیافت ترویجی

-بهزره  توانمندسزازی های آموزشی بزا هزدف   تدوین برنامه

 کزه طوریبهدگان برداران، کارشناسان، طراحان، مجریان و سازن

این عوامل  تأثیرت ت  آبیاریهای نوین مزایای مترت  بر سامانه

منجزر   آبیزاری هزای نزوین   مثال اگر سزامانه  طوربهقرار نگیرند. 

شزوند، در اثزر   های سنتی میآب ن بت به روش صرفه جوییبه

برداری، اجرا و یا سزاخت نامناسز ، ممکزن اسزت     طراحی، بهره

 را نداشته باشند. رد مورد انتظارکارک

ای هزای مزرعزه  پزایلوت  صزورت بزه اجرای برنامه ترویجزی  

در هزر مرکزز خزدمات یزک      تقریبا من جم و هدفمند  صورتبه

سزنتی و نزوین در    آبیزاری های که انواع روش صورتیه نمونه، ب

کنار هم برای یک گیاه مشخ  نمایش داده شود. در این مزارع 

جویی شزده سزهولت کزارکرد، تنظزیم     نیاز است مقدار آب صرفه

وری آب مورد مقای زه  ، تغییرات در عملکرد و بهرهآبیاریبرنامه 

 قرار گیرند.

ب تگی بزه   خصوصا  آبیاریهای نوین اثربخش بودن سامانه

ها دارد. تلفیزق تجربزه،   برداری از سامانهچگونگی آشنایی و بهره

نزو   هزای های اجتماعی برای پزذیرش روش علم و کاهش تنش

شود کزه  حاصل این همنوایی است. این مهم زمانی عملیاتی می

-و تصزمیم  آبیزاری های تغییزر روش  برداران در همه برنامهبهره
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بزرداری، ضزمن   ها از تخصی ، توزیع، طراحی، اجرا، بهرهگیری

، مشزارکت فعزال   هزا آنهای نوین قبل از اجرای آشنایی با روش

هزای  ترویج با تشکیل کمیته داشته باشند. در این رابطه آموزش،

قبزل، حززین و بعزد از اجززرای    ت ززهیلگرانبزران، راهبزران و   آب

ای دارنزد کزه بایزد وارد    نقش برج زته  آبیاریهای نوین سامانه

هزایی  توضیح داده شد که وضعیت موجود شزاخ   عرصه شوند.

وری آب و میززان کزاهش تلفزات در    ، بهرهآبیاریمانند راندمان 

با مقزادیر مطلزوب فاصزله دارد. در ایزن      آبیاریهای نوین روش

بززرداری و زمینززه بززا آمززوزش و تززرویج از ن ززوه کززارکرد، بهززره

های های تشویقی که در بخشنگهداری همراه با اعمال سیاست

از این تفاوت کاسته خواهد  مؤثریقبلی توضیح داده شد، بخشی 

 شد.
 

 نهایی بندیجمع

موجود از نظر منزابع   در این نوشتار ضمن برشمردن وضعیت

و رونزد توسزعه    آبیزاری های نزوین  آبی، اهداف استفاده از روش

طی شش برنامه توسعه اقتصزادی اجتمزاعی کشزور،     هاآنکمّی 

وری آب در و بهزره  آبیزاری هایی مانند رانزدمان  تغییرات شاخ 

کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. برآیند نتایج علیرذم عدم ت قزق  

نشزان داده   آبیاریهای نوین مربوط به سامانه های مدونبرنامه

های فوم مثبت بزود. ایزن بزه مفهزوم     است که تغییرات شاخ 

هزا نیزز حکایزت از ایزن     رسیدن به پتان یل نی ت بلکه ارزیزابی 

مطل  دارد که برای رسیدن بزه وضزعیت مطلزوب بایزد تزالش      

و برداشت آب، طراحزی،   تأمینهای مختلف از بیشتری در حوزه

های برداری، نگهداری، ساخت ادوات مربوط به سامانهاجرا، بهره

انجززام داد. بززرای نشززان دادن میزززان اثربخشززی  آبیززارینززوین 

هزا و انتقزادات   بزا توجزه بزه چزالش     آبیزاری هزای نزوین   سامانه

های آب زیرزمینزی  در سطح سفره تأثیرمبنی بر عدم  شدهمطر 

مات زیزر در  ی از ک ری مخزازن بایزد اقزدا   نشدن بخش تأمینو 

 دستور کار قرار گیرد:

دورنمای کشاورزی به سمت مزدرن سزازی، کشزاورزی     -0

است، در نتیجزه بزا توجزه بزه پتان زیل       هوشمند سازیدقیق و 

در  آبیاریهای نوین های آبی به سامانهموجود برای تبدیل زمین

د بزا اسزتفاده از   های مدرن تولیکشور، امکان برخورداری از شیوه

 ها با سهولت و راندمان بیشتری وجود خواهد داشت.این سامانه

بزرای   آبیاریهای نوین انتظارات و اهداف اجرای سامانه -9

شفاف بیان گزردد کزه برآینزد نتزایج از کزارکرد       صورتبهعموم 

هزایی  ها در چه مقیاسی مورد انتظار است و چزه شزاخ   سامانه

 باید تغییر کنند 

هزای نزوین   رخی از مفاهیم مانند تلفات آب که سزامانه ب -4

توانززایی کززاهش آن را دارنززد، نیززاز بززه بززازتعریف و     آبیززاری

های مرتبط دارند که در مزتن بزه   برای کل حوزه استانداردسازی

 است. شدهاشاره هاآن

تغییرات کمّزی   آبیاریهای نوین همگام با توسعه سامانه -3

ح ابداری آب چزه در سزطح مزرعزه و    اجزاا بیالن منابع آبی یا 

 آبیاریهای نوین چه در سطح حوضه قبل و بعد از اجرای سامانه

 پاسزخ بزی ب یار کمرنگ اسزت و در نتیجزه انتقزادات همچنزان     

 خواهند ماند.

سزال   0ها به ازای هزر  ارزیابی م تمر و هدفمند سامانه -0

 م زائل ها، از نظر فنی، اجرایی، چگونگی راهبری سامانه باریک

 اقتصادی. -اجتماعی

هدایت ب تر سنتی کشاورزی به کشزاورزی هوشزمند و    -3

هواشناسی از طریق لینک  روزبههای دقیق مانند استفاده از داده

های نزو ماننزد   ها، استفاده از پهبادها، استفاده از انرژیبه ماهواره

هزای  های سامانهدر این ب تر قابلیت چراکههای خورشیدی، پنل

 تر خواهند بود.نمایان آبیارین نوی

ریزی م تمر و هدفمنزد آموزشزی و ترویجزی بزا     برنامه -7

برداران های عملیاتی هم از منظر توانمندسازی بهرهایجاد پایلوت

در مقای زه   آبیاریهای نوین ای از سامانهو هم از منظر مشاهده

 های سنتی.با سامانه

یزه اقتصزادی در  دولت با هدف ایجاد انگ گذاریسیاست -8

تزر بزا   بزرداران. بزه عبزارت سزاده    جویی آب توسزط بهزره  صرفه

هزای نزوین   جویی شده توسط سامانهمقدار آب صرفه مکانی می

 یک کاتی با ارزش اقتصزادی در  عنوانبهگیری و اندازه آبیاری

 ح اب بانکی کشاورز م فوظ بماند.

زی هزای کشزاور  میلیون از زمزین  3در کشور تنها حدود  -2
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وجزود دارد کزه    هزا آندر  آبیاریهای نوین قابلیت اجرای سامانه

میلیزون هکتزار مجهزز بزه ایزن       9طبق آمارهای موجود حزدود  

با فزرض ت قزق    ماندهباقیمیلیون  9ها شدند بنابراین از سامانه

جزویی آب در هزر هکتزار،    مترمکع  صزرفه  3077این سطح و 

میلیارد مترمکع  از منابع آبی کاهش خواهد یافت. پز  2حدود 

باید کارهای دیگری هم انجام  حتما برای جبران ک ری مخازن 

 .ها انتظار داشتداد. در نتیجه در همین حد باید از این سامانه
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Evaluating the Effectiveness of Pressurized Irrigation Systems in Iran 

 
 

A.R. Kiani1* and M. Shaker2 

 

Abstract 

In recent years, some researchers say that the development of pressurized irrigation systems has led to an 

increase (sprinkler & drip irrigation) in irrigated area resulting increase water consumption from reservoirs and 

reducing aquifer charging. Because they do not have a positive effect on the water balance of the basin, they are 

considered as inefficient activities. Critics states irrigation methods do not really save water. They believe that 

in estimating the efficiency of irrigation, runoff and deep percolation are not part of the losses and can be used 

in some way. The key point in evaluating the effectiveness of pressurized irrigation systems should be based on 

the expected capabilities as well as the scale of their application. Naturally, the performance of the irrigation 

systems in the agricultural sector with the aim of preventing water losses on a farm scale. Studies show that 

during the last thirty years, irrigation efficiency in the country has increased from 29.7% in 1991 to 43.8% in 

2016. The main factors of this increase were the interventions of pressurized irrigation systems, increasing the 

level of knowledge of users, expansion of irrigation networks and some other cases. Its main message is to 

reduce water losses inside the farm and the effectiveness of these systems. Therefore, as expected from 

pressurized irrigation systems, reduction of runoff losses and deep percolation and water supply in the root zone 

of the plant has been successful. Due to the lack of control over water abstraction from reservoirs, its effects on 

the basin scale and groundwater aquifers may not be tangible. The solution to these cases is related to the 

executive duties of other water organizations. This report first deals with the quantitative development of 

pressurized irrigation systems in the country and also expresses some criticisms regarding their 

ineffectiveness.Then, according to the studied conditions and scales and expectations from the systems and 

definitions of some controversial terms, the final analysis is presented based on the effectiveness of pressurized 

irrigation systems  

 

Keywords: Drip irrigation, Irrigation efficiency, Sprinkler irrigation, Water productivity 
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