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مقاله فنی-ترویجی

بررسی اثربخشی سامانههای نوین آبیاری تحتفشار در ایران
علیرضا کیانی *1و مجتبی

شاکر2

چکیده
در سالهای اخیر برخی کارشناسان اظهار میدارند توسعه سامانههای نوین آبیاری منجر به افزایش سطح زیر کشت یعنی افززایش
مصرف آب از مخازن و کاهش تغذیه سفرهها شده است و چون تأثیر مثبت در بیالن حوضه ندارند ،آن را در زمره فعالیتهای ناکارآمزد
قلمداد میکنند .ضمن اینکه این منتقدین اظهار میدارند که روشهای نوین آبیاری بهصورت واقعی در آب صرفهجویی نمیکنند .آنها
اعتقاد دارند که در برآورد راندمان آبیاری  ،آب خروجی از مزرعه و آب نفوذ یافتزه بزه اعمزام زمزین جززا تلفزات نی زتند و بزه ن زوی
قابلاستفاده ه تند .نکته کلیدی در بررسی اثربخشی سامانههای نوین آبیاری باید بر مبنای قابلیتهای مورد انتظار باشد .بهطور طبیعی
کارکرد سامانهها در بخش کشاورزی و با هدف جلوگیری از تلفات آب در مقیاس مزرعه است .بررسیها نشان میدهد در طی سه دهه
اخیر مقادیر راندمان آبیاری در کشور بهواسطهی اجرای این سامانهها ،افزایش سطح دانش بهرهبرداران ،گ ترش شبکههزای آبیزاری و
برخی موارد دیگر از  92/7در دهه  77به  34/8درصد در دهه  27ارتقاا یافته است که پیام اصلی آن کاهش تلفات آب در داخل مزرعه
و اثربخش بودن روند اجرای این سامانهها میباشد؛ بنابراین مطابق انتظار از کارکرد اصلی سامانههای نوین آبیاری یعنی کاهش تلفزات
ناشی از رواناب و نفوذ به اعمام زمین و در اختیار قرار دادن آب در م دوده ریشه گیاه موفق عمل نموده است .ممکن است این مقزدار
کاهش آب در سطح حوضه آبریز و سطح سفرههای آب زیرزمینی به دلیل عدم کنترل برداشت و یا افززایش سزطح اراضزی آبزی نمزود
عینی نداشته باشد و راهحل این موارد مربوط به وظایف اجرایی دستگاههای متولی است .در ایزن گززارش پزز از ارائزه کمّزی توسزعه
سامانههای نوین آبیاری در کشور و بیان برخی انتقادات در رابطه با عدم اثربخشی آنها ،با توجه به شرایط و مقیاسهای موردبررسی و
انتظارات از سامانهها و تعاریف برخی از واژهها که م ل مناقشه ه تند ،ت لیل نهایی مبنی بر اثربخش بودن سامانههای نزوین آبیزاری
ارائه میگردد
واژههای کلیدی :آبیاری بارانی ،آبیاری قطرهای ،بهرهوری آب ،راندمان آبیاری

مقدمه
 1کاهش منابع آبی به دلیل توسعه نزامتوازن ععزدم تناسز
توان اکولوژیک سرزمین با برنامههای توسزعه و عزدم تعزادل در
برداشت و انباشت آب ،تغییر تدریجی سهم مصارف آب در بخش
کشاورزی به دلیل اقتصادی نبزودن فعالیزتهزای کشزاورزی بزه
 *1ا ستاد بخش ت قیقات فنی و مهندسی ،مرکز ت قیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان گل تان ،سازمان ت قیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
گرگان ،ایران ع *نوی نده م ئولakiani71@yahoo.com :
 9دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
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بخش صنعت و همچنین کشت م صزوتت ذزذایی آببزر و بزا
ارزش ریالی باتتر عهمانند بزرنج در منزاطق شزمالی ،مرکززی و
جنوبی کشور شرایط را بهسوی ناامنی ذذایی سوم داده است.
ازآنجاکه بخش کشاورزی به طور طبیعی بیشزترین مصزرف-
کننده آب است ،راهحل اصلی بزرونرفزت از ب زران کزمآبزی در
کشور نیز استفاده بهینه و کارآمد از منابع موجزود آبزی ،مزدیریت
توأم تولیزد و آبیزاری در بخزش کشزاورزی مزیباشزد .در ب ز
مدیریت آبیاری و کاهش ب ران آب توسعهی سامانههزای نزوین
آبیاری ت تفشار به عنوان یک راهبرد اساسی در کشزور در طزی
سالیان متمادی از سوی کارشناسان موردحمایت قرارگرفته اسزت.
بهطوریکه از سال  0432تا  0377نزدیک به  9/3میلیون هکتزار
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سامانهی نوین در کشور به اجزرا درآمزده اسزت عشزاکر و ح زام،

باید دنبال راهکارهایی بود تا مقدار آب برداشتشده بهطور تقریبزا

 . 0422سامانههای نزوین آبیزاری دارای مشزکالت ذاتزی ماننزد

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

تلفات تبخیر و باد بردگی ،خ زارت برگزی در هنگزام اسزتفاده از

کمبود منابع آبی در جهان ،تغذیه جهان و تأمین امنیت آب بزرای

آبشور در روش آبیاری بارانی ،گرفتگی قطرهچکزانهزا در روش

همه ،نیاز به تغییرات اساسی در فناوریها ،تشکلها ،سیاستها و

آبیاری قطرهای و هزینه بربزودن مزیباشزند .ایزن مشزکالت بزا

همچنین مشومهایی دارد که مدیریت آب امروزی را بهبود دهزد.

انتخاب درست نوع سامانه و کزاربرد برخزی روشهزای مزدیریتی

برنامهریزان اجرایی کشور از اوایل دهه  77در تزالش ه زتند تزا

قابل تعدیل است.

هرساله بر وسعت زمینهای آبیاری ت تفشار بزا هزدف اسزتفاده

تغییرات اقلیمی ،تشدید رقابت بزین مصزرفکننزدههزای آب،

بهینهتر از آب بی افزایند.

رشد جمعیت همراه بزا توسزعه و رفزاه اجتمزاعی و تغییزر سزبک

توسعه سامانههای نوین آبیاری به عنوان یکی از راهکارهزای

زندگی شرایط را طوری رقمزده است که دسترسی به منابع آبی و

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

سرانه آب تجدید پذیر را هر روز کاهش مزیدهزد .بزهطزوریکزه

متولیان بخش کشاورزی قرارگرفته است بهطوریکه در طزی 47

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

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

حدود  84میلیون نفر در سال  0377افزایشیافته است .درحالیکه

کل کشور از اراضی آبی کشور به سامانههای ت زتفشزار مجهزز

سرانه آب تجدید پذیر کشور از حزدود  9077مترمکعز در سزال

شدند .ضمن اینکه بررسیها نشان میدهزد کزه در برنامزههزای

 0430به  0077مترمکع در سال  0377کاهشیافته است عبی-

مدون برای توسعه آبیاری ت تفشزار در کشزور ،تنهزا حزدود 97

نام. 0422 ،

درصد از برنامهها م قق شدند عکیانی و شاکر. 0428 ،

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

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

ادامه روند آن پیامزدهای نزاگوارتری ازجملزه فقزر و گرسزنگی و

پوشش آبیاری ت تفشار تردید در اثربخش بودن این پروژههزا از

ناامنی ذذایی را به دنبال خواهد داشت .شرایط ب رانی آب متزأثر

منظر عدم تأثیر سامانههزای آبیزاری ت زتفشزار در سزطح تزراز

از عوامل اشارهشده نهتنها در کشور ما کزه در دنیزا نیزز مشزاهده

آبهای زیرزمینی و در نتیجه عدم حراست از منزابع آبزی مطزر

مززیشززود .تقاضززای جهززانی آب ط زی قززرن گذشززته بززهشززدت

است .برخی از انتقادات به سامانههای آبیاری ت تفشزار مربزوط

افزایشیافته است.

به عدم ت قق انتظارات مانند راندمان پایین آبیاری در مزارع ،عدم

کل برداشت ساتنه آب در بخشهای کشزاورزی ،شزهری و

یکنواختی توزیع آب ،عدمکفایت آبیاری ،بیشآبیاری و  ...میشود.

صنعتی از کمتر از  087کیلومتر مکع در سال  0277به بزیش از

ضمن پذیرش انتقادات اخیر تزم است توضیح داده شود که ایزن

 4277کیلومتر مکع در سال  9703رسزیده اسزت .از مقزدار آب

موارد به ذات سامانهها مزرتبط نی زت بلکزه ناشزی از ضزعف در

مورداستفاده در حدود  9707کیلزومتر مکعز ع 77درصزد بزرای

طراحی ،اجرا ،مدیریت و بهرهبرداری است.

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

در این مقاله با ارزیزابی سزطو سزامانههزای نزوین آبیزاری

درصد برای شرب استفاده میشود) . (FAO, 2010بهتدریج سهم

ت تفشار اجراشده در کشور و نیز ارائهی اهداف و استراتژیهای

مصارف آب در بخش کشاورزی به دیگر بخشهای مصرف تغییر

اصلی این سامانههزا اثزربخش بزودن آنهزا مزورد ت لیزل قزرار

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

می گیرد .در برنامه ششم ،وزارت جهاد کشاورزی تعهد کرده است

جایگزین یافته است .اختالف بین آب برداشتشده و مصرفشزده

که برای حفز پایزداری در حزدود  00میلیزارد مترمکعز آب را

در بخش کشاورزی فاصله زیادی دارنزد .بزهعبزارتدیگزر بخزش

کاهش دهد .ممکن است برای رسیدن به ایزن اهزداف راهبزردی

زیادی از آب برداشتشده در اختیار گیاه قرار نمیگیرند .در نتیجه

راهحلهای متعددی ارائه گردد امزا اسزتفاده از روشهزای نزوین

بررسی اثر بخشی سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در ایران066 ...

آبیاری ت تفشار با افزایش بهرهوری آب و کزاهش مصزرف آب

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

یکی از آن راهحلها است.

بهشدت موج کند شدن رشد سطو اجراشده در این بخش شده
است که البته این روند نزولی از سال  29به بعد سیر صعودی ،به

روند توسعه کمّی سامانههای نوین آبیاری تحتت-
فشار در کشور

خود گرفته است.
برنامززه ششززم توسززعه بززرای سززالهززای  0420الززی 0377

پیگیری جدی برای اجرای سامانههای نوین آبیزاری ت زت-

برنامهریزیشده است .بررسزی رونزد توسزعه سزامانههزای نزوین

فشار در کشور ،از اواخر دهه شصت آذاز و بهطزور م زتمر ادامزه

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

دارد .این امر در کشور با تزدوین برنامزههزای پزنجسزاله توسزعه

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

اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی کشور با هدف بهینهسازی مصرف

افزایش سطو اجراشده در ایزن برنامزه همچزون برنامزه پزنجم

آب و بهبود راندمان آبیاری انجامشده است و البتزه در طزی ایزن

توسعه میتوان به افزایش میزان پرداخت ت هیالت دولتی جهزت

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

اجرای سامانههای نوین آبیاری ت زتفشزار در سزال  0420الزی

طبق بررسزیهزای صزورت گرفتزه میزانگین سزاتنه سزطح

 0423و نیز کم شدن منابع آبی مورداستفاده توسزط کشزاورزان و

سامانههای آبیاری ت تفشار اجراشزده در کشزور در برنامزه اول،

ترذی هرچه بیشتر آنها به اجرای این سامانههای آبیاری جهت

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

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

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

سال  0427نیز از علل روند نزولی اجرای سامانههای نوین آبیاری

توسعه روند اجرای سامانهها بهصورت چشمگیزری افززایشیافتزه

ت تفشار در کشور بوده است.

است .بهطوریکه در برنامه چهارم در حدود  9/4برابزر سزامانهی

بهعنوان یزک نتیجزهگیزری کلزی در مزورد رونزد توسزعهی

آبیاری ت تفشار ن بت به برنامهی سوم اجراشده است .میانگین

سامانههای آبیاری ت تفشار در برنامههای اول تا ششزم توسزعه

ساتنه سطح سامانههای آبیاری ت زتفشزار اجراشزده در برنامزه

کشور میتوان بیزان کزرد م زائل اقتصزادی و درواقزع پرداخزت

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

ت هیالت از سوی دولت جهت اجرای این سزامانههزا بزه عنزوان

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

مهم ترین و همچنین تأثیرگذارترین عامل تغییر روند در م زاحت

چهارم بوده است .میانگین ساتنه سطو اجراشده در این برنامزه

سامانههای آبیاری اجراشده در کشور است.

در کل کشور  97372هکتار بوده است که میتوان رشزد  0/7آن
ن بت به برنامه چهارم توسعه را بیان نمود.

در مجموع طبق آمار ارائهشده در آمارنامههزای وزارت جهزاد
کشاورزی عبینام 0423 ،الی  0428از سال  0432تا پایان سزال

از دتیل افزایش سطو اجراشده در این برنامه میتزوان بزه

 0428مجموعا  0287038هکتار سامانهی نوین آبیاری ت تفشار

افزایش میزان پرداخت ت هیالت دولتی ع 80درصد کمزکهزینزه

در کشور اجراشده است .اگرچه روند توسعه کمّی سامانههای نوین

بالعوض به کشاورزان جهت اجرای سزامانههزای نزوین آبیزاری

آبیاری ت تفشار به علت نوسانات اقتصادی و معزادتت تجزاری

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

دستخوش تغییراتی شده است ،اما در مجموع روند کلزی سزطو

سامانههای آبیاری و ترذی هرچه بیشتر آنها ن بت به اسزتفاده

اجراشده در کشور صعودی بود .طبق بررسیهزای بزهعمزلآمزده

از این سامانهها دان ت .تزم به ذکر است طبق برنامهریزیهزای

چنانچه آمزار منتهزی بزه سزال  0422اجراشزده توسزط معاونزت

صورت گرفته در ابتدای این برنامزه میززان سزطو اجراشزده در

آبوخاک و دیگر معاونتها در نظر گرفته شود سطو اجراشده به

برنامه پنجم باید از رشد چشمگیری برخوردار میبود که البتزه در

بیش از  9/3میلیون هکتار افزایشیافته است عاطالعات شفاهی از

طی سالهای  82و  27این امر به وقوع پیوسته است اما متأسفانه

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی .
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بررسی روند تغییرات راندمان آبیاری در کشور
به طور طبیعی از کل مقدار آبی که با هدف آبیاری مززارع ،از
منبع برداشت میشود ،ق متی از آب در م یر کانالهای انتقزال،
توزیع آب و در داخل مزرعه بهصزورت نفزوذ عمقزی و روانزاب از
دسززترس گیززاه خززار شززده ،بخشززی از آب در اختیززار گیززاه قززرار
میگیرد .راندمان آبیاری بیانکننده این است که چند درصد از آب
ورودی به مزرعه بهصورت مفید در اختیار گیاه قرارگرفتزه اسزت.
هدف اصلی از طراحى سامانههزای آبیزاری در مززارع تزأمین آب
موردنیاز زراعت با حداقل میزان تلفات میباشد .تلفات آب ممکن
است به دلیل نفوذ آب در جدار کانال هزا ،روانزاب سزط ی ،نفزوذ
عمقى به خار از منطقه توسعه ریشه ها ،تبخیر و امثال آن باشزد.

به ترتیز  43 ،47و  33درصزد گززارششزده و حکایزت از ایزن
مطل دارد که مقادیر راندمان کل بهطور متوسزط سزاتنه حزدود
 7/8درصد رشد داشته است و میزان افزایش راندمان کل از سال
 0480تا  0423ساتنه حدود یک درصزد بزوده اسزت ععباسزی و
همکاران . 0423a ،به طورکلی ،بررسیهای انجام شده نشان می-
دهد علیرذم وجود برخی مشکالت و کمبودها در بخش سزامانه-
هززای نززوین آبیززاری ت ززتفشززار شززامل مشززکالت اقتصززادی،
سیاستگذاریها ،کیفیت نامطلوب ادوات ،طراحی ،اجرا ،نگهداری
و بهرهبرداری ،ولی برآیند نتایج حکایت از افزایش راندمان آبیاری
یا به عبارتی کاهش تلفزات آب در داخزل مزرعزه در اثزر اجزرای
سامانههای آبیاری ت تفشار دارد.

راندمان کل بهصورت ن بت آب قابلاستفاده بزرای گیزاه بزه آب

نقش سامانههای نوین آبیاری تحتفشار در افزایش

تأمینشده از مخزن و راندمان کاربرد ن بت آب قابلاستفاده برای

میزان بهرهوری آب در کشور

گیاه به آب ورودی به مزرعه تعریف شزده اسزت .بزرای افززایش
راندمان آبیاری در کشور فعالیتهایی نظیر گ زترش شزبکههزای
آبیاری ،تجهیز و نوسازی اراضی ،افزایش میزان آگزاهی و دانزش
بهرهبرداران و نیز توسعهی سامانههای نوین آبیاری ت تفشار در
کشور در برنامه کاری متولیان قرارگرفته است .گزارش شده است
که بهطورکلی راندمان کاربرد آب آبیزاری در کشزور از  94تزا 83
درصد متغیر و میانگین آن  03درصد است ععباسزی و همکزاران،
 . 0423aراندمان کزاربرد آب بزه تفکیزک سزامانههزای آبیزاری
سط ی ،بارانی و قطرهای به ترتی  39 ،03و  70درصزد بزرآورد
شد .با توجه به وضعیت موجود و راندمانهای بزرآورد شزده ،اگزر
مجموع م احت اراضی ت ت آبیاری کشور را  3/0میلیون هکتزار
در نظر بگیریم حزدود  9میلیزون هکتزار ت زت پوشزش آبیزاری
ت تفشار ،قابلیت کزاهش تلفزات آب در سزطح مزرعزه عشزامل
تبخیر ،نفوذ عمقی و روانزاب در حزدود  97درصزد و بزرای 3/0
میلیون هکتار ت ت پوشش آبیاری سط ی نیزز قابلیزت کزاهش
تلفات آب در حدود  07درصد را دارد .عوامل اصزلی تفزاوت بزین
مقادیر راندمان کاربرد موجزود و مطلزوب در سزامانههزای نزوین
آبیاری ت تفشار مربوط به طراحی ،اجرا ،بهرهبرداری و نگهداری
است .بررسی روند تغییرات راندمان آبیزاری نشزان مزیدهزد کزه
راندمان کل آبیاری در طی سزه دهزه  80-27 ،70-87و 20-23

بهرهوری آب به بیزان سزاده ن زبت عملکزرد بزه مقزدار آب
بهکاربرده شزده برای گیاه تعریف میشود .همان طور که پیشتزر
بدان اشاره شد دو راهکار عمده برای افزایش بهرهوری عبارتانزد
از 0 :کاهش مصرف آب با حف تولید قبلی که با بهبود مدیریت
آبیاری حاصل میشود و  9افززایش تولیزد یزا افززایش ارزش در
واحد آب مصرفی که با بهبود مدیریت تولید یا ایجاد ارزش افزوده
به دست میآید عکیانی و صداقت دوست . 0420 ،شکل شماره 9
روند افزایش میزان بهرهوری آب کشاورزی در کشزور را از سزال
 0487الی  0423نشزان مزیدهزد ععباسزی و همکزاران. 0423 ،
همان طور که مشاهده میگردد روند تغییرات شزاخ

بهزرهوری

آب ،حاکی از رشد آن طی دهه  0483تزا  0423بزوده و از 7/87
کیلززوگرم بززر مترمکع ز در سززال  0483بززه  0/49کیلززوگرم بززر
مترمکع در سال  0423رسیده عافزایش  073درصدی و بهطزور
متوسززط شززاخ

بهززرهوری در هززر سززال  7/738کیلززوگرم بززر

مترمکع افزایش پیدا کرد .در برنامه چشزمانزداز افزق  97سزاله
ع 0373نیز این شاخ

 0/3کیلوگرم بر مترمکع هدفگزذاری

شده است .یکی از برنامههای مهم افزایش بهرهوری آب ،افزایش
میزان بازده آبیاری یا کاهش تلفات آب در داخل مزرعه بهوسزیله
توسعهی سامانههای نوین آبیاری در کشور است ،بررسزی آمارهزا

بررسی اثر بخشی سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در ایران010 ...

در طی  9دهه گذشته عشکل 0بهخوبی بیانگر این امر مزیباشزد

البته افزایش بهرهوری آب تابع عوامل مختلفی مانند اصال ارقام

که با توسعهی سامانههای نوین آبیاری از اواسط دهه  87مقزادیر

و الگززوی کشززت ،تنززاوب زراعززی ،افزززایش شززاخ

برداشززت،

بهرهوری نیز سیر صعودی به خود گرفته است .اثر اجرای طزر -

مکانیزاسیون ،روشهزای خزاکورزی و  ...مزیباشزد ولزی یقینزا

های نوین آبیاری ت تفشار بر افززایش میززان بهزرهوری آب در

توسعهی سامانههای نوین آبیاری در کشور با کاهش مقدار تلفات

بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی بزر روی  008مزرعزه

آب در داخل مزرعه که در بخشهای قبلزی بررسزیشزده اسزت،

پیش و پز از اجرای این سامانهها بیانگر افززایش  47درصزدی

یکی از عوامل مهم در افزایش شاخ

بهرهوری آب بود.

میزان بهرهوری در استان بزود عشاهنوشزی و همکزاران. 0428 ،

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

مشکالت و چالشهای سامانههای نوین آبیاری
چالش اصلی سامانههای نزوین آبیزاری اجراشزده در کشزور،
میزان اثربخش بودن این فعالیتها و تأثیر آن بر افززایش ذخزایر
آب موجود در کشور میباشد .در طی یک دهه گذشته در م افزل
کارشناسی پیرامون توسعه سامانههای نوین آبیزاری و اثربخشزی
آن تردیدهایی مطر شزده اسزت .برآینزد م زائل مطزر شزده در
خصوص عدم تأثیر گزاری سامانهها در منابع آبی و حتی افززایش
مصرف آب بعد از کاربرد این سامانهها میباشد .مطابق آمارهزای
ارائه شده توسط معاونت آبوخاک وزارت جهاد کشاورزی منتهزی
به سال  0422که در بخش قبلی ارائهشده است ،از مجمزوع 9/3
میلیون هکتار اراضی ت ت پوشش آبیاری ت تفشار و کزمفشزار
میزان سطو اجراشده آبیاری بارانی و قطرهای به ترتی در حدود
 0و  7/29میلیززون هکتززار گزززارششززده اسززت عشززاکر و ح ززام،
 . 0422مطابق برآورد کیانی و شزاکر ع 0428انتظزار اسزت تزا از
تبدیل روشهای سنتی به بارانی و قطرهای بزه ترتیز در حزدود

 3777و  0977مترمکع به ازای هر هکتار آب صرفهجویی شود.
با استناد به این نتایج قابلانتظار در طی شش برنامه و با در نظزر
گرفتن م احتهای انجامشده توسط معاونزتهزای دیگزر وزارت
جهاد کشاورزی ،میبای ت در حدود  2میلیزارد مترمکعز آب در
کشور صزرفهجزویی و ذخیزره سزازی شزده باشزد؛ امزا متأسزفانه
اطالعات دقیقی در خصوص اثربخشی این مقدار صزرفهجزویی از
منابع آبی در افزایش سفرههای آب زیرزمینزی در دسزت نی زت.
شواهد و قراین متعددی در کشور وجود دارد که سطح منابع آبزی
زیرزمینی کشور مدام در حال کاهش میباشد .پزز فعالیزتهزا و
اقدامات انجامشده در تبدیل روشهای سنتی به سامانههای نوین
آبیاری در حف منزابع آبزی چقزدر مزؤثر بزوده اسزت متأسزفانه
مکانی م به هنگام برای کنترل برداشت آب در زمینهایی که بزا
آبیاری ت تفشار آبیاری میشوند ،وجود نزدارد تزا امکزان پاسزخ
دقیق به سؤال مطر شده می ر گردد .اگرچزه در خصزوص عزدم
صرفهجویی مؤثر آب در اثر تبدیل سامانههای موجود بزه آبیزاری
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ت تفشار دتیل و گمانهزنیهزای متعزددی توسزط کارشناسزان

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

ارائه میگردد ،ولی برآیند نظرات به شر زیر خالصه مزیشزوند:

مشاهدات ،منتقدین افت سفرههای آب زیرزمینی را بزه اثزربخش

عکیانی و شاکر0428 ،؛ روشن فر و همکاران. 0428 ،

نبودن طر های سامانه آبیاری ت ت فشار ن زبت مزیدهنزد .نزه

 -1توسعه سطح زیر کشت :انگیزه اقتصادی بزاتترین

کاهش حجم روزافزون سطح سفرهها بیزانگر عزدم تزأثیر اجزرای

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

سامانهها است و نه افزایش عمق سزطح سزفرههزا نشزاندهنزده

بهرهبرداران کشاورزی م

وب میشود .با فرض اینکه سامانههزا

اثربخش بودن آنها است.

در عمل از نظر کیفی بهخوبی طراحی ،اجرا و بهزرهبزرداری شزده

 -5مصرف بیشتر آب در مقایسه با قبل از اجترای

باشند ،مکانی می برای کنترل و هزدایت آب صزرفهجزویی شزده

سامانه :روشهای آبیاری ت تفشار به دلیزل اینکزه مقزدار آب

وجود ندارد .بهطوریکه تقریبا در طراحیهای سامانه نوین آبیاری

وارد شده به مزرعه را مؤثرتر در اختیار گیاه قرار میدهد و از سهم

بر مبنای حقابه در شده در پروانه بهرهبرداری کزه در روشهزای

رواناب و نفوذ عمقی میکاهد ،در نتیجه قابلیت افزایش عملکزرد

سنتی هم همان مقدار بود ،انجام میشود .خالصه اینکه برداشزت

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

آب تفاوتی نکرده است .از آب صرفهجویی شده فرصزت جدیزدی

بهعبارتدیگر در روشهای آبیاری ت تفشار فرصتی ایجاد مزی-

برای تولید بیشتر و درآمد بیشتر برای کشاورزان به وجود میآید و

کند تا با افزایش سطح زیر کشت با توجه به میزان آب مازاد بعزد

درآمد بیشتر مبادرت به توسعه اراضی خود و

از اجرای سامانه ،مصرف آب ن بت به روشهای مرسزوم بیشزتر

در نتیجه برای ک

یا فروش آب به دیگر هم ایگان میکنند.
 -2سرعت کم در توسعه سامانههتا :رشزد انزدک در

شود .در نتیجه برخی اعتقاد دارند که این شیوهها در صرفهجزویی
برداشت از منابع آب مؤثر نبوده.

توسعه کمّی سامانهها ظرفیت تزم برای جبران ک ری منابع آبی

 -1عدم تغذیه ستفرههتای آب زیرزمینتی :برخزی

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

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

برای اجرای برنامههای آبیاری ت تفشار ،تنها موفق بزه اجزرای

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

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

های مرسوم آبیاری عآبیاری سزط ی امکزان پیوسزتن آب نفزوذ

بهعبارتدیگر اگر این شیوهها در حف منابع آبی اثربخش ه تند،

یافته به سفرههای آب زیرزمینی و در نتیجه تغذیه آنهزا بهتزر از

نیاز است تا برنامهها با رشد بیشتری همراه شوند.

روشهای نوین آبیاری وجود دارد .در نتیجه اعتقاد دارند که چون

 -8کیفیت ادوات ،اجرای نامطلوب و بهرهبترداری

روشهای نوین آبیاری قابلیت تغذیه سفرههزای آب زیرزمینزی را

نادرست سامانهها :در ت لیل ارائهشزده در بزات فزرض شزده

ندارند ،بهتر است همان روشهای آبیاری سط ی اسزتفاده شزود

است که سامانهها به ل اظ کیفی انتظارات را برآورده کرده باشند؛

عرجبی و همکاران0422 ،؛ فشائی. 0428 ،

اما در عمل نیز بررسیها نشان داده است که اجرای سامانههزای
ت تفشار با مشکالت متعددی روبرو ه تند بهطزوریکزه همزه
اهداف مورد انتظار عصرفهجویی منابع آب به دلیل مناس نبودن
ادوات مورداستفاده ،طراحی ،ن وه اجزرا و بیشزتر از همزه بهزره-
برداری و نگهداری نادرست م قق نشدند.
 -1عدم کنترل در برداشت آب از منابع آبی :بزرای
تعیین اثربخش بودن اجرای سامانهها نیاز است تا برداشزت آب از
منبع در حوزههای مختلف در قبل و بعد از اجرا کنترل و مقای زه

تجارب بینالمللی در اثربخشی
سامانههای آبیاری ت تفشار همانطوری که در ایران توسعه
یافتند ،در جهان نیز درحالتوسزعه اسزت .کمی زیون بزینالمللزی
آبیاری و زهکشی ع ICIDم احتهزای ت زت پوشزش آبیزاری
بارانی و قطرهای جهان را جمعآوری نموده است .در این گززارش
که به تفکیک هر کشور و سال دریافت اطالعات ،دستهبندیشده
است عاز سال  0222تا  9703کل م احت ت ت پوشش آبیزاری

بررسی اثر بخشی سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در ایران011 ...

ت تفشار در دنیا برابزر  09/3میلیزون هکتزار کزه معزادل 99/7

بودنززد .بززرای اطالعززات کلززی ،مجمززوع اراضززی ت ززت آبیززاری

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

ت تفشار دنیا به تفکیک کشورهای توسعهیافته ،درحالتوسزعه و

م احت ت ت پوشش آبیاری ت تفشار هشزتمین کشزور جهزان

کمتر توسعهیافته در جزدول  0ارائزهشزده اسزت عICID, 2014-

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

 . 2015مالحظه میگردد که بیشزترین م زاحت ت زت پوشزش

دارد .در ایران اراضی ت تفشار  03درصد از کل اراضی آبی و در

توسط سامانههای نزوین آبیزاری بزا میزانگین  04درصزد از کزل

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

اراضی آبی مربوط به کشورهای پیشرفته است.

جدول  -1مساحت آبیاری تحتفشار دنیا به تفکیک کشورهای مختلف ()ICID, 2014-2015
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در گززارش ایززران  9737دانشززگاه اسززتنفورد عزرانززژاد0422 ،

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

اظهارشده است " این باور عمومی وجود دارد که اتخاذ روشهزای

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

پیشرفته مانند عآبیاری قطرهای به شکل قابل توجهی صرفهجزویی

که معموت نادیده گرفته میشوند ،مقدار صزرفهجزویی واقعزی در

در مصرف آب را همراه با افزایش کارایی آبیاری کمتر از  07درصد

مصرف آب از طریق آبیاری با فناوری نوین در سطح حوضه اذل

به بیشتر از  87درصد به ارمغان میآورد .اگرچزه چنزین اظهزاراتی

کمتر از مزارع به جداگانه است" به این انتقزاد بزهطزور کامزل در

میتواند برای هر مزرعه بهصورت جداگانه ،صرفهجویی را به همراه

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

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

همین گزارش برای رفع مشکل کمبزود آب در ایزران اسزتفاده از

مقیاس حوضه آبخیز در هنگام تغییر از آبیاری سنتی به مزدرن ر

روشهای تلفیقزی شزامل افززایش بهزرهوری آب بزا اسزتفاده از

میدهد ،نادیده گرفتهشده است.

مدرنسازی آبیاری و توقف انتخابی برخی از فعالیتهای آببزر و

پیامد اول :در آبیاری سنتی بخشی از هدر رفت آب درواقزع
قابل بازیابی است و به رودخانهها ،دریاچهها و یا با نفوذ به زمزین

افزایش استفاده مجدد از آب تصفیهشده پیشنهادشده است.
در سال  ،9707پِری واب ته سازمان خواربار و کشاورزی ملل

جهززت شززارژ سززفرههززای زیرزمینززی ،مجززددا بززه م ززیطزی ززت

مت د با طر یک سؤال که آیا فنزاوری پیشزرفته آبیزاری باعز

بازمیگردد .بااینوجزود ،جریزان آب خزار شزده از مززارع اذلز

صرفهجویی آب میشود به بررسی وضعیت اثربخشی سامانههای

کیفیت پایین تری ن بت به آب اولیه مورداسزتفاده بزرای آبیزاری

نوین آبیاری در کشورهای شرم نزدیک ازجملزه ایزران و شزمال

دارد .به عنوانمثال ممکن است آلوده به آفزتکزشهزا ،کودهزا و

آفریقا پرداخته است ع . Perry, 2017در این گززارش ضزمن بزر

نمکها باشد .پیامد دوم :در صورت عدم کنترل فیزیکی منابع آب

شمردن مزایای متعدد استفاده از سامانههای نزوین آبیزاری ماننزد

توسط دولت ،سامانههای آبیاری مدرن به طور طبیعزی منجزر بزه

کنترل روی توزیع آب و کزاهش آب ورودی ،کزاهش هزینزههزا،

گ ترش اراضی کشاورزی میگردد ،زیرا در یزک کشزور کزم آب

استفاده کاراتر از کود و سموم شزیمیایی سزؤالی مطزر مزیکنزد

 010نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 0011

مبنی بر اینکه با توجه به مزایای این سامانهها آیا در صرفهجزویی

حقیقت" ارائه نموده است ،که در بخزشهزایی از آن اشزارهشزده

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

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

میشود که ب تگی دارد به منطقهای کزه مواجزه بزه کمبزود آب

آب مایع به بخار و از این طریق بهصورت واقعی مصرف میشزود

است خصوصا مناطقی که سفرههای آب زیرزمینی آنها در حزال

) .(Perry, 2018با افزایش راندمان آبیاری عن بت آبی که صرف

افت روزافزون و رودخانهها در حال خشک شدن ه تند .خالصزه

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

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

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

آبی و ایجاد تعادل بین عرضه و مصرف ،دولتها یا متولیان توزیع

مییابد .هر یک از موارد اشاره شزده منجزر بزه افززایش تعزرم و

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

کاهش جریان خروجی برای آببران پائین دست و م زیط زی زت

را کزاهش

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

دهند .بااین حال ،استفاده از سامانههزای نزوین آبیزاری در ذیزاب

نوعا باع افزایش مصرف موضعی آب میشزود .از طرفزی جنبزه

آب معموت انتظارات را برآورده نکرده وضعیت را

ذیرواقعی و اف انه آمیز بودن افززایش بهزرهوری آب مربزوط بزه

بدتر میکند .به طوری که مصرف در واحد سطح ،م احت آبیزاری

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

شده افزایش مییابد و کشاورزان تمایزل دارنزد آب بیشزتری را از

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

منابع عمیقتر پمپ کنند؛ بنابراین نیاز اسزت ابتزدا دسترسزی بزه

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

منابع آبی توسط بهرهبردار کنترل شزود و سزاز از سزامانههزای

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

شود.

میگیرد .اوت عملکرد در هکتار بات میرود به خاطر این که تأمین

مدیریت منابع

آب با نیاز گیاه هماهنگ شزده و تعزرم افززایش مزییابزد .ثانیزا

اعتبار و

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

توسعه هرچه بیشتر سامانههای نوین آبیزاری ت زتفشزار می زر

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

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

افزایش مصرف آب میگردد .بنابراین در کوتاهمدت ،ممکن اسزت

با روند توسعه میبای ت مدیریت و برنامهریزی گردد.

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

ازجمله استفاده از سامانههای نوین آبیزاری تخصزی
کنترل تخصی

نوین آبیاری استفاده کرد تا اثربخشی هم بهوضو مشخ
نکته مورد تأکید در این گزارش این است که ب

آب در کشورهای مختلف عهمانند ایران تنها با تخصی

متأسفانه در طی شش برنامه توسعه اقتصزادی -اجتمزاعی و

دلیل حاصلخیزی باتتر ،مهارت باتتر بهزرهبزردار ،داشزتن منزابع

فرهنگی نگاه و دید کلی به سامانههای نزوین آبیزاری در کشزور

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

توسعه کمّی بوده است و ضمن اینکه همزان برنامزههزای مزدون

بیشتری باشزند" .در ایزن گززارش علزل افززایش بهزرهوری آب

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

کشاورزی پز از اجرای سامانهی نوین آبیاری ت تفشار را  0به

تغییرات شاخ هایی مانند راندمان آبیاری و بهرهوری آب که در

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

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

کشت دان ته است .همچنین به ب

کاهش میزان آب برگشتی

حدی که اجراشده دارد .آن چیزی که مورد تردید برخی منتقزدان

از مزارع پز از اجرای سامانههای نوین آبیزاری ت زتفشزار نیزز

قرار دارد همانند گزارش فائو عدم تأثیرپذیری سامانههزای نزوین

اشاره داشته ست.

آبیاری در کاهش برداشت آب از منابع آبزی اسزت کزه در بخزش
در سززال  9708انجمززن جهززانی آب مقالززهای ت ززت عنززوان

تحلیل اثربخشی سامانهها
بزرای ت لیزل شزرایط و پاسزخ بزه ابهامزات مطزر شززده در

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

اثربخش بودن سامانههای نوین آبیاری در ابتدا چند تعریف اولیزه

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

بررسی اثر بخشی سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در ایران175 ...

ارائه شده است تا مباح بعدی بر مبنزای ادبیزات تعریزفشزده

چقدر است برنامههای کاهش مصزرف آب و سزهم دقیزق هزر

موردبررسی قرار گیرد.

یک از آنها و مکانی م عملیاتی آن مبهم اسزت .از نظزر وزارت

در این بخش کارکرد سامانههای آبیاری ت تفشار تنهزا در

نیرو مقدار آب تجدید پزذیر ،مصزرف کزل و مصزرف در بخزش

خصوص کاهش مقدار تلفزات آب موردبررسزی قزرار مزیگیزرد.

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

بهعبارتدیگر مزایای مترت بر این سامانهها مانند افزایش تولید

تخمین زده شده اسزت عزرانزژاد . 0422 ،درحزالیکزه عباسزی و

مدنظر نی ت.

همکززاران ع 0423bمصززرف آب در بخززش کشززاورزی را بززا

مقیاس موردبررسی در خصوص عملکرد سامانههزا ،مزرعزه
است .بهعبارتدیگر این سامانهها با هدف کار در داخل مزرعه و

دادههای بلندمدت ع 07ساله و کوتاهمدت ع 7ساله را به ترتیز
 37و  79میلیارد مترمکع برآورد کردند.

بهبود شرایط بهره بردار وارد بخزش کشزاورزی شزدند .بزه طزور

اثربخشی سامانههای نوین آبیزاری در کزاهش مصزرف آب

طبیعی اگر یک برنامه جامع با مدیریت بههمپیوسزته آب وجزود

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

داشته باشد یقینا اثربخشی سامانههزای نزوین آبیزاری در سزطح

قابلیت تبدیل به سزامانههزا را دارنزد و در اثزر ایزن تبزدیل چزه

حوضه آبریز نیز باید مطالبه شود .بهعبارتدیگر کارکرد سامانهها

حجمززی از آب صززرفهجززویی خواهززد شززد در بخززش قبلززی در

و اثربخشی آنها در مزرعه اتفام میافتد ولی در صورت داشتن

خصوص مقدار صرفهجویی مزورد انتظزار از سزامانههزای نزوین

برنامه کنترل میزان برداشت در اثر صرفهجویی آب توسزط ایزن

آبیززاری بززه اسززتناد اطالعززات ارائززهشززده توسززط وزارت جهززاد

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

کشاورزی در حدود  2میلیارد مترمکع از ابتدای اجرای برنامهها

آب ورودی به مزرعه در اثزر آبیزاری یزا بزاران اسزت و آب

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

خروجی نیز دو م یر اصلی را طی میکند .دریکی از م یرها آب

رسیده و از م احت ت ت پوشش آنها بهتدریج کاسته میشوند

در مزرعه مصرف میشود و تغییر فاز میدهد و از شکل مایع به

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

شکل بخار تبدیل مزیشزود عتبخیزر-تعزرم  .م زیر دوم آب در

کاهش مصرف آب نیز در برنامهریزیهای کالن کشزور مزدنظر

مزرعه مصرف نمیشود و تغییر فاز نمیدهد به همان شکل مایع

قرار گیرد.

از مزرعه خار میشود .بخشی از آبی که از مزرعه خزار مزی-

در بخزش چززالشهزا مالحظززه شزد کززه برخزی از عنززاوین

شززود شززامل زهکش زی و نفززوذ ،قابززلبرگشززت و بخززش دیگززر

مطر شده ارتباطی به کارکرد قابلانتظار از سامانهها ندارد .مزثال

ذیرقابلبرگشت است عآبشور .

توسعه سطح زیر کشت ،عدم کنترل برداشت ،کیفیزت نامناسز

مفهوم تلفات نه تنهزا کمیزت آب را شزامل مزیشزود بلکزه

ادوات و ذیره ربطی به کارکرد سامانهها از نظر اثربخشی نزدارد.

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

در این بخش سعی میشود به چزالش اصزلی مربزوط بزه عزدم

وب میشود.

اثربخشی سامانهها در منابع آبی یعنی عدمتغییزر منزابع آبزی در

م

هدف نهایی هر بهرهبردار از آبیاری و بهکارگیری مزداخالت

سطح حوزه و عدم تغذیه سفرههای آب زیرزمینی پرداخته شزود.

مختلف مانند سامانههای آبیاری ت تفشار ،رساندن آب در عمق

بهطورکلی توسعه سامانههای نوین آبیاری با هدف بهبود بهزره-

توسعه ریشه گیاه و تأمین آب آبشویی است.

وری آب و کاهش مصرف آب در اراضی کشزاورزی بکزار بزرده

یکی از چالشها در سطح کالن نداشتن اعداد و ارقام دقیق

میشوند ولی به دلیل عدم کنترل برداشت و عدم بررسی اجززاا

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

بیالن آب و تناقض در درک آب صرفهجویی شده ممکن است با

برنامهها م قق نمیشوند چون از ابتدا با اطالعات دقیق برنامه-

این پیشفرض که مصرف آب ن بت به گذشزته افززایشیافتزه،

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

اثربخشی تزم را به همراه نداشته باشند .چالش اصلی تناقض در
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درک صرفهجویی در آب است .صرفهجویی در آب ب ته به اینکه

نگیرد عذیر از آب آبشزویی جززا تلفزات م

مقیاس موردبررسی در سطح مزرعه و یا در سزطح حزوزه باشزد

سامانههای ت ت فشزار ن زبت بزه روشهزای مرسزوم قابلیزت

متفاوت خواهد بود .برخی از دیدگاههزا تنهزا کزاهش مقزدار آب

جلوگیری از این تلفات را دارند.

آبیاری را صرفهجویی آب در نظر میگیرنزد و برخزی ایزن آب را

زوب مزیشزود و

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

صرفهجویی ظاهری مینامند .آنها در مقابل ،صرفهجویی واقعی

بهعبارتدیگر بیان میشود چون آبی که از انتهای مزرعه خزار

را تعریف کردند و بیان نمودند تنها درصورتیکه کاهش تبخیر و

و یا به سفرههای زیرزمینی مل ق مزیشزود ،در سزطح حوضزه

کاهش بخش ذیرقابزل برگشزت از آب برگشزتی اتفزام بیافتزد،

باقیمانده است جززا تلفزات نی زت بنزابراین روشهزای نزوین

صرفهجویی واقعی اتفام میافتد .درحالیکه این مقدار آبی که از

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

مزرعه خار شده است جزا تلفات است .اگرچزه از نظزر کمزی و

منتقدین از دو منظر به موضوع پرداخته میشود:

کیفی این آب برگشتی قابلاستفاده است ،ولی از نظر تراز انرژی
با آب آبیاری اولیه تفزاوت دارد و ارزش آن هم زان آب آبیزاری

 -0-4نگرش کشاورز و انتظار از سامانههای نزوین آبیزاری
عمقیاس مزرعه :

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

هدف کشاورز و همچنین سامانههزای نزوین آبیزاری ،قزرار

جدیدی صورت بگیرد تا آب به ابتدای مزرعه برگردانده شود تزا

دادن آب در اختیار گیاه است .ایشان آبیاری نمیکنزد کزه آب از

هم ارزش آب آبیاری شود .بهطور مثال آبزی کزه بزه سزفره آب

انتهای مزرعهاش خزار شزود و بزه حزوزه بایونزدد و یزا آب از

زیرزمینی پیوسزته اسزت دیگزر همزان ارزش آب روی زمزین را

انتهای ریشه گیاه خار و به سزفرههزای آب زیرزمینزی متصزل

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

شود .آبی که در م دوده هدفگذاری کشاورز قرار نگیرد تلفزات

زمین آورده شود تا مورداستفاده قرار گیرد .از دست دادن هزینزه

وب میشود .انتظار از سامانههای نوین آبیاری نیزز از ایزن

برای استفاده مجدد از آب نوعی تلفات م

وب میشود که باید

موردتوجه قرار گیرد .خالصه اینکزه کشزاورز از سزامانه آبیزاری

م

دیدگاه قابلت لیل است و اعداد و رقم در بخشهای قبلی نشان
از اثربخشی دارد.

ت تفشار استفاده میکند تا آب را در اختیزار ریشزه گیزاه قزرار

 -9-4نگرش عدم تلفات آب عمقیاس حوضه :

دهد .در مقیاس مزرعه هر نوع آب آبیاری که در م دوده ریشزه

اشکال اصلی این دیدگاه این است که تلفات آب فقط کمّی

وب میشود ،چزه از انتهزای مزرعزه

در نظر میشود و به ارزش آب و کاهش سزطح تزراز انزرژی آن

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

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

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

باذیریم در این صورت بهبود سامانههای آبیزاری و یزا هزر نزوع

ماندند ،موردانتقاد منتقدین قرار میگیرد که سامانههای آبیاری از

مداخالت بهینهسازی مصرف آب در کشاورزی بدون اثزر اسزت.

تلفات جلوگیری نکرده است .به چنزد دلیزل ایزن نزوع انتقزادات

چون جرم آب ثابت است و کم نمیشود یعنزی رانزدمان آبیزاری

مبنی بر اثربخش نبودن سامانههای نوین آبیاری نادرست است:

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

گیاه قرار نگیرد تلفات م

 -0همان طور کزه توضزیح داده شزد کزارکرد سزامانههزای

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

آبیاری ت تفشار در داخل مزرعه است و بایزد اثربخشزی آن در

به سمت پاییندست حرکت کرده است ،یا بزه اعمزام سزفرههزا

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

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

های راندمان آبیاری و بهرهوری آب در بخشهای قبلی بهخوبی

م

وب میشود .این نوع تلفات از نزوع کزاهش کمّزی نی زت

نشاندهنده اثربخشی این سامانهها است.

بلکه از نوع ارزش و کاهش سطح تراز انرژی است .بهطوریکزه

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

کشاورز برای برگرداندن این آب که در حوضه باقیمانده است و

بررسی اثر بخشی سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در ایران011 ...

از زمین کشاورز خار شده است نیاز بهصرف پول و انزرژی دارد

کارکردشان تعریفشده است ،باشد .بهعبارتدیگزر از سزامانههزا

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

انتظار عملکرد مثبت در کاهش مصرف آب ن بت به روشهزای

وب میشود و باید تالش کزرد تزا از

مرسوم آبیاری ،در مقیاس مزرعه است .در نتیجه فقزط اتفاقزات

است .پز جزا تلفات م

این تلفات جلوگیری شود .سامانههای آبیاری ت تفشزار همزین
کارکرد را دارند و در نتیجه اثربخش ه تند.

مزرعه نشاندهنده میزان اثربخش بودن آنهاست.
هدف نهایی از آبیاری در داخل مزرعه بهطور خالصه تأمین

 -3ب یاری از ایرادات مبنی بر اثربخش نبودن سامانههزای

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

نوین آبیاری برمیگردد به م ائل اجرایی و مدیریتی که ارتباطی

دسترس ریشه خار گردد جزا تلفات م

وب میشود .بزا ایزن

به کارکرد سامانهها ندارند .مثال گفته میشود کزه سزامانههزای

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

نوین آبیزاری سزفرههزای آب زیرزمینزی را تغذیزه نمزیکننزد و

اثربخشتر است .وظیفهی اصلی یک سامانهی نوین آبیزاری در

بنابراین اثربخش نی تند .سزامانههزای نزوین آبیزاری در سزطح

داخل مزرعه کاهش میزان تلفات و افزایش راندمان آبیاری می-

سفرههای آب زیرزمینی با برداشت کمتر ن بت به دیگزر روش-

باشد؛ بنابراین برای تعیین میزان اثربخش بودن سامانهها از نظر

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

کاهش تلفات آب ،نیاز به ارزیابی دورهای مثال هر  0سال یکبار

کنترل برداشت آب ،مالکیت آب صرفهجزویی شزده و درنهایزت
جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت مشخ

گردد.

است تا تغییرات زمانی مشخ

گردد.

بررسیها نشان میدهد کزه بزرای رسزیدن بزه حزد تعزادل

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

برداشت آب از منابع آبی تجدید پذیر کشور ع 37تا  07درصزد از

های نوین آبیاری برنامهریزی برای تعیزین پارامترهزای اثرگزذار

کل منابع آبی تجدید پذیر نیاز است تا از حجم برداشزت فعلزی

مانند اجزاا بیالن آب از طریق ح ابداری آب میباشد .به عبارت

کاسته شود .یکی از روشهای کزاهش مصزرف آب اسزتفاده از

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

روشهای آبیاری ت ت فشار است امزا علیزرذم اجزرای چنزدین

اجرای سامانههای نوین آبیاری در هر دو سطح مزرعزه و حزوزه

برنامه ولی هنوز دو مشکل اساسی در اثربخش بودن آنها وجود

کمک قابلتوجه در شفافیت موضوع خواهد کرد.

دارد -0 .برنامهها با توجه به شرایط کشور و عدم قطعیتها باید
بهصورت واقعی دیده شوند تا همه آنها ت قق پیدا کنند .تجربه

راهکارها و پیشنهادها
به طورکلی راهکارهزا و پیشزنهادهزا در خصزوص چگزونگی
اثربخش بودن استفاده از سامانههای نوین آبیاری به طزوریکزه
جنبه اقناعی داشته باشد ،باید موضوعات مهمی ازجمله انتظارت
از سامانههای نوین آبیزاری ،اهزداف اسزتفاده از کزاربرد آن هزا،
مقیاس مورد عمل ،بررسی شاخ هزا و رونزد تغییزرات آنهزا،
برداشتهای درست از اجزاا بیالن آب و سرنوشت آنها پرداخته
شود .راهکارها و پیشنهادها را میتوان در چند زیر بخش شزامل
علمی و فنی ،اجرایی و سیاسزتگزذاری و آموزشزی و ترویجزی
تق یم نمود که در زیر به تفکیک موارد موردنظر ارائه میگردد:
توصیههای علمی  -فنی
انتظززار از سززامانههززا مززیبای ززتی مطززابق بززا اهززدافی کززه

نشان داده است تاکنون تنها در حدود  97درصد برنامهها م قق
شدند  -9مکانی م عملی برای کنترل برداشت آبهای اضافی و
جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت طراحی و اجرایی شود.
بهطور طبیعی مقادیر کمّی آبهای صرفهجویی شده در اثزر
جایگزینی سامانههای نوین آبیاری در مقیاس حوضه آبریز ب یار
کمتر از مقادیر آبهای صرفهجویی شده در داخل مزرعه اسزت.
در سطح حوضه تنها مقدار آبی کزه بزهصزورت بخزار عتبخیزر و
تعرم از م یط خار شده و همچنین مقدار آبزی کزه بزه ل زاظ
کیفی دیگر قابلاستفاده بزرای اهزداف کشزاورزی نی زت ،جززا
تلفات م

وب میشود .اشکال اساسی در این نگرش به تعاریف

تلفات مربوط میشود .در این زمینه پیشزنهاد مزیگزردد در بزین
م افل تصمیم گیزر ادبیزات مربزوط بزه تلفزات آب مطزابق بزا
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توضیح داخل متن اصال و برای کل کشور مزورد اسزتناد قزرار

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

گیرد.

میزان توزیع آب در ب تر اشارهشده به ن و مناس تزری بزروز و

اگرچه بررسی روند شاخ های راندمان آبیاری و بهرهوری

ظهور پیدا خواهد کرد.

آب در اثر سامانههای نوین آبیاری در کشور صعودی است ولزی

یکی دیگر از سیاستهایی که باید تغییزر یزا اصزال شزود،

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

کاهش کمکهای بالعوض دولت به این سامانههزا اسزت .ایزن

ضمن شناخت م ائل موجود ،شاخ های اشارهشده با اصال و

نوع سیاستگذاری در ابتزدای شزروع برنامزههزا بزرای پزذیرش

بهبود طراحی ،اجرا و مدیریت بهرهبرداری و نگهزداری سزامانه-

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

های نوین آبیاری قابلافزایش است.

همچنزان ادامزه داشزته باشزد .مشزاهدات نشزان مزیدهزد کزه
متقاضیان عمدتا با هدف استفاده از کمکهای دولتی مبادرت به

پیشنهادهای اجرایی و سیاستگذاری
در اثر اجرای سامانههای نوین آبیزاری بزهجزای روشهزای
سنتی بخشی از آب صرفهجویی میشود ،ولی کشاورزان باانگیزه
اقتصادی آب اضافی را به روشهای مختلف استفاده میکننزد و
درنهایت چون در برداشت آب ن بت به قبل تفزاوتی نکزرده ،در

انجام آن میکنند نه با هدف صرفهجویی در آب .در نتیجه ایزن
نوع سیاستها به تدریج باید به وسیله سیاستهای تشویقی برای
آن مقدار از آبی که صرفهجویی نموده است ،اصال شود.

رهیافت ترویجی

اثربخش بودن سامانههای نوین آبیاری تردیزد ایجزاد مزیشزود.

تدوین برنامههای آموزشی بزا هزدف توانمندسزازی بهزره-

برای رفع این مشکل باید به طریقی منافع اقتصادی کشاورز هم

برداران ،کارشناسان ،طراحان ،مجریان و سازندگان بهطوریکزه

موردتوجه قرار گیرد در این صورت خود کشاورز مؤثرترین نقزش

مزایای مترت بر سامانههای نوین آبیاری ت ت تأثیر این عوامل

را برای برنامههای صرفهجویی آب ایفا خواهد نمود و نیازی بزه

قرار نگیرند .بهطور مثال اگر سزامانههزای نزوین آبیزاری منجزر

صدور قوانین جدید و چالش زا ازجملزه ممانعزت از برداشزت آب

به صرفه جویی آب ن بت به روشهای سنتی میشزوند ،در اثزر

نی ت .برای عملیاتی کردن این برنامه ،پیشنهاد مزیگزردد کزه

طراحی ،بهرهبرداری ،اجرا و یا سزاخت نامناسز  ،ممکزن اسزت

دولت سیاستهای تشویقی برای بهرهبرداران را طوری ارائه کند

کارکرد مورد انتظار را نداشته باشند.

که مقدار آب صرفهجویی شده را با ایجاد بازار بزورس آب ،سزند

اجرای برنامه ترویجزی بزهصزورت پزایلوتهزای مزرعزهای

دادن به آب از بهرهبرداران خریداری کنزد و در ح زاب کشزاورز

بهصورت من جم و هدفمند تقریبا در هزر مرکزز خزدمات یزک

بهعنوان یک سرمایه باقی بماند.

نمونه ،به صورتی که انواع روشهای آبیزاری سزنتی و نزوین در

برای جلوگیری از گ ترش سطح زیر کشت در اثر توسعهی

کنار هم برای یک گیاه مشخ

نمایش داده شود .در این مزارع

سامانههای نوین آبیاری ت تفشار و نیز افزایش مصرف آب نیاز

نیاز است مقدار آب صرفهجویی شزده سزهولت کزارکرد ،تنظزیم

است تا بهصورت جدی و تدوین برنامه عملیاتی برداشت آب بزر

برنامه آبیاری ،تغییرات در عملکرد و بهرهوری آب مورد مقای زه

اساس پروانه بهرهبرداری و حقابه مالکان کنترل گردد.

قرار گیرند.

از روشهایی که میتواند کمک کند تزا ابهزام در اثزربخش

اثربخش بودن سامانههای نوین آبیاری خصوصا ب تگی بزه

بودن سامانههای نوین آبیاری رفع یا تعدیل گزردد ایجزاد ب زتر

چگونگی آشنایی و بهرهبرداری از سامانهها دارد .تلفیزق تجربزه،

تزم برای هوشمند سازی سامانههای نوین آبیزاری ،اسزتفاده از

علم و کاهش تنشهای اجتماعی برای پزذیرش روشهزای نزو

انرژیهای نو و پهاادها است که در این صورت کزارکرد مثبزت

حاصل این همنوایی است .این مهم زمانی عملیاتی میشود کزه

ایزن نزوع روشهزا از جملزه سزهولت در برنامزهریززی آبیزاری،

بهرهبرداران در همه برنامههای تغییزر روش آبیزاری و تصزمیم-

بررسی اثر بخشی سامانه های نوین آبیاری تحت فشار در ایران016 ...

گیریها از تخصی  ،توزیع ،طراحی ،اجرا ،بهرهبزرداری ،ضزمن

کشور ،امکان برخورداری از شیوههای مدرن تولید بزا اسزتفاده از

آشنایی با روشهای نوین قبل از اجرای آنهزا ،مشزارکت فعزال

این سامانهها با سهولت و راندمان بیشتری وجود خواهد داشت.

داشته باشند .در این رابطه آموزش ،ترویج با تشکیل کمیتههزای

 -9انتظارات و اهداف اجرای سامانههای نوین آبیاری بزرای

آببزران ،راهبزران و ت ززهیلگران قبزل ،حززین و بعزد از اجززرای

عموم بهصورت شفاف بیان گزردد کزه برآینزد نتزایج از کزارکرد

سامانههای نوین آبیاری نقش برج زتهای دارنزد کزه بایزد وارد

سامانهها در چه مقیاسی مورد انتظار است و چزه شزاخ هزایی

عرصه شوند .توضیح داده شد که وضعیت موجود شزاخ هزایی

باید تغییر کنند

مانند راندمان آبیاری ،بهرهوری آب و میززان کزاهش تلفزات در

 -4برخی از مفاهیم مانند تلفات آب که سزامانههزای نزوین

روشهای نوین آبیاری با مقزادیر مطلزوب فاصزله دارد .در ایزن

آبیززاری توانززایی کززاهش آن را دارنززد ،نیززاز بززه بززازتعریف و

زمینززه بززا آمززوزش و تززرویج از ن ززوه کززارکرد ،بهززرهبززرداری و

استانداردسازی برای کل حوزههای مرتبط دارند که در مزتن بزه

نگهداری همراه با اعمال سیاستهای تشویقی که در بخشهای

آنها اشارهشده است.

قبلی توضیح داده شد ،بخشی مؤثری از این تفاوت کاسته خواهد
شد.

 -3همگام با توسعه سامانههای نوین آبیاری تغییرات کمّزی
اجزاا بیالن منابع آبی یا ح ابداری آب چزه در سزطح مزرعزه و
چه در سطح حوضه قبل و بعد از اجرای سامانههای نوین آبیاری

جمعبندی نهایی
در این نوشتار ضمن برشمردن وضعیت موجود از نظر منزابع
آبی ،اهداف استفاده از روشهای نزوین آبیزاری و رونزد توسزعه
کمّی آنها طی شش برنامه توسعه اقتصزادی اجتمزاعی کشزور،
تغییرات شاخ هایی مانند رانزدمان آبیزاری و بهزرهوری آب در
کشور مورد ارزیابی قرار گرفت .برآیند نتایج علیرذم عدم ت قزق
برنامههای مدون مربوط به سامانههای نوین آبیاری نشزان داده
است که تغییرات شاخ های فوم مثبت بزود .ایزن بزه مفهزوم
رسیدن به پتان یل نی ت بلکه ارزیزابیهزا نیزز حکایزت از ایزن
مطل دارد که برای رسیدن بزه وضزعیت مطلزوب بایزد تزالش
بیشتری در حوزههای مختلف از تأمین و برداشت آب ،طراحزی،
اجرا ،بهرهبرداری ،نگهداری ،ساخت ادوات مربوط به سامانههای
نززوین آبیززاری انجززام داد .بززرای نشززان دادن میزززان اثربخشززی
سامانههزای نزوین آبیزاری بزا توجزه بزه چزالشهزا و انتقزادات
مطر شده مبنی بر عدم تأثیر در سطح سفرههای آب زیرزمینزی
و تأمین نشدن بخشی از ک ری مخزازن بایزد اقزدامات زیزر در
دستور کار قرار گیرد:
 -0دورنمای کشاورزی به سمت مزدرن سزازی ،کشزاورزی
دقیق و هوشمند سازی است ،در نتیجزه بزا توجزه بزه پتان زیل
موجود برای تبدیل زمینهای آبی به سامانههای نوین آبیاری در

ب یار کمرنگ اسزت و در نتیجزه انتقزادات همچنزان بزیپاسزخ
خواهند ماند.
 -0ارزیابی م تمر و هدفمند سامانهها به ازای هزر  0سزال
یک بار از نظر فنی ،اجرایی ،چگونگی راهبری سامانهها ،م زائل
اجتماعی -اقتصادی.
 -3هدایت ب تر سنتی کشاورزی به کشزاورزی هوشزمند و
دقیق مانند استفاده از دادههای بهروز هواشناسی از طریق لینک
به ماهوارهها ،استفاده از پهبادها ،استفاده از انرژیهای نزو ماننزد
پنلهای خورشیدی ،چراکه در این ب تر قابلیتهای سامانههزای
نوین آبیاری نمایانتر خواهند بود.
 -7برنامهریزی م تمر و هدفمنزد آموزشزی و ترویجزی بزا
ایجاد پایلوتهای عملیاتی هم از منظر توانمندسازی بهرهبرداران
و هم از منظر مشاهدهای از سامانههای نوین آبیاری در مقای زه
با سامانههای سنتی.
 -8سیاست گذاری دولت با هدف ایجاد انگیزه اقتصزادی در
صرفهجویی آب توسزط بهزرهبزرداران .بزه عبزارت سزادهتزر بزا
مکانی می مقدار آب صرفهجویی شده توسط سامانههزای نزوین
آبیاری اندازهگیری و بهعنوان یک کاتی با ارزش اقتصزادی در
ح اب بانکی کشاورز م فوظ بماند.
 -2در کشور تنها حدود  3میلیون از زمزینهزای کشزاورزی
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قابلیت اجرای سامانههای نوین آبیاری در آنهزا وجزود دارد کزه

در کاهش مصرف آب .هفتمین همایش علمی و پژوهشزی

طبق آمارهای موجود حزدود  9میلیزون هکتزار مجهزز بزه ایزن

توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایزران2 ،

سامانهها شدند بنابراین از  9میلیون باقیمانده با فزرض ت قزق

صف ه.

این سطح و  3077مترمکع صزرفهجزویی آب در هزر هکتزار،

شاهنوشی ،ن ،.طاهرپور ،. ،فزاطمی ،م .و عالمزه ،ع.ا.0428 .

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

ارزیابی تأثیر طزر هزای آبیزاری ت زت فشزار بزر افززایش

برای جبران ک ری مخازن حتما باید کارهای دیگری هم انجام

بهززرهوری در بخززش کشززاورزی مطالعززه مززوردی :اسززتان

داد .در نتیجه در همین حد باید از این سامانهها انتظار داشت.
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Evaluating the Effectiveness of Pressurized Irrigation
Systems
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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
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