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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزده آب آﺑﯿﺎری ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر

ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺳﻬﺮاب ،ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻋﺒﺎﺳﯽ
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در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزده آب آﺑﯿﺎری در دﻫﮥﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺮ روی ﺑﺎزده
آﺑﯿﺎری در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﻣﺮور و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ روی ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﮐﺸﺎورزی و
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﯿﺮه ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺎزده
آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ،روش آﺑﯿﺎری ،ﻧﻮﺑﺖ آﺑﯿﺎری
)ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه( و ﻧﻮع ﮔﯿﺎه از  11درﺻﺪ در ﺷﻬﺮﯾﺎر ﮐﺮج در ﺳﺎل  1375در روش آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای ﺗﺎ
 94/7درﺻﺪ در اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  1375در روش آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری -ﮐﺮﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش
آﺑﯿﺎری ،در روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده  11درﺻﺪ در روش ﺟﻮﯾﭽﻪای و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن  94/7درﺻﺪ در
اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  1375در روش ﻧﻮاری -ﮐﺮﺗﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ روش ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ،ﺟﻮﯾﭽﻪ و ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﻃﻮل ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﯿﺐ ﮐﻢ ﺑﻮد .در روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده  37/4در روش ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻐﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن آن ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﺨﺶ ﺑﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﺎزده  84/6در روش ﻗﻄﺮهای )ﺗﯿﭗ( در ﻫﻤﺪان ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری
در ﺳﻪ ده اﺧﯿﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ  13/5درﺻﺪ در دﺷﺖ ﮐﻮﺛﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  1373ﺗﺎ  80/4درﺻﺪ در دﺷﺖ

 -1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ )اﺳﺘﺎدﯾﺎر( ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج
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ﺳﺮاب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺎل  1377ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎزده ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻋﺪم آﺑﯿﺎری
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ،ﻋﺪم ﺗﺴﻄﯿﺢ اراﺿﯽ و ﻧﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺒﻮدن اراﺿﯽ و ﺿﻌﻒ آﻣﻮزﺷﯽ زارﻋﯿﻦ
ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽﺷﻤﺎری در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ آﺑﯿﺎری دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و آﺑﯿﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب و ﺧﺎک،
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ و اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﯾﻊ آب و آﺑﯿﺎری اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖآﺑﯿﺎری اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :آﺑﯿﺎری ،ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زارﻋﯿﻦ ،اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻼن آب ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻬﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﯽروﯾﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و
ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺪی آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده
آﺑﯿﺎری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در
آﺑﯿﺎری ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
آن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ آن اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ
روش ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰارع ﺑﻮده و از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻼح روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ ،اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار آب آﺑﯿﺎری ،ﺗﺴﻄﯿﺢ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﻧﻮﺳﺎزی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ آﺑﯿﺎری ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪه ورودی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺑﻌﺎد ﻧﻮار و ﮐﺮتﻫﺎی آﺑﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻠﻔﺎت آﺑﯿﺎری ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزدﻫﯽ آﺑﯿﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار ﺑﺎزده
آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزدهﻫﺎی ﺣﺪﺳﯽ و ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه و اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ را ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ دادهﻫﺎﯾﯽ روش ﺣﺪس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮕﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری
و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼزﻣﻪ ﻧﺪارد و آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در رﺷﺪ ﮔﯿﺎه
دارد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر آب ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده
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آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ  33ﺗﺎ  37درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ) 60درﺻﺪ( ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  70درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ،
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ زﻫﮑﺶﻫﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ و ﯾﺎ از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ]  1و.[9
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﻣﺮور و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ روی ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در دﻫﻪﻫﺎی
اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارشﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﯿﺮه ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
اﺟﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﻼء و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده آب آﺑﯿﺎری ﻃﯽ
ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
دادﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1353آﺑﯿﺎریﻫﺎی ﺟﻮﯾﭽﻪای و ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﮐﺮج را در ﺳﺎلﻫﺎی
 1350و  1351ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ
ﺑﯿﻦ  8/5ﺗﺎ  23/5ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﻧﺎب و ﻧﻔﻮذ
ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪار آب ﺧﺎﻟﺺ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻖﻫﺎی ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ
 50ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺪار ﮐﻢ آب ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺼﺮﻓﯽ ) 711و  546ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ( در آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای در
ﺳﺎلﻫﺎی  1350و  1351ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﯿﺎه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﮐﺮج  920ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺮﺷﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (1376 ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﮐﺮج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[3
وزارت ﮐﺸﺎورزی آﻣﺮﯾﮑﺎ (1977) 1ارﻗﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻮدهاﻧﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری در آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ در ﺧﺎک ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺒﮏ  55درﺻﺪ ،در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  70درﺻﺪ و در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ  60درﺻﺪ ﺑﻮد
].[15
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ 2ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری را در آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای در ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ از  55ﺗﺎ  70درﺻﺪ ﮔﺰاش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ].[15

1- USDA
2- SCS
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ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﻬﺮاﺑﯽ ) (1372ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻣﻮﺟﯽ 1و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ واﻗﻊ در ﮐﻤﺎل آﺑﺎد
ﮐﺮج اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺳﯿﮑﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر
ﭼﻬﺎر آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ  10روزه ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در روش ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎری )ﺧﺎک و آب( ﺑﻮده اﺳﺖ .وی
ﯾﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺟﻮﯾﭽﻪ )دﺑﯽ ورودی ،ﺷﯿﺐ ،ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ و ( ...ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد ].[2
ﻣﯿﺮاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ) (1373ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻌﺪادی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﯿﻦ  23ﺗﺎ  50درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﯿﻦ  45ﺗﺎ
 60درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده ﮐﻞ را ﺑﯿﻦ  13/5ﺗﺎ  22درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ].[14
اﯾﺰدی و ﻫﻤﮑﺎران ) (1991ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری در ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﯾﮏ ﺳﺮی ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺎور ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﯾﺎن 2و آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزده
ﮐﺎرﺑﺮد آب از  40ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ].[17
ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺷﮑﺮاﻟﻬﯽ ) (1375ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺷﺒﮑﻪ دز را در ﯾﮏ دوره  9ﺳﺎﻟﻪ ) (1361 -69ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در دوره  9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری دز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده ﮐﻞ آﺑﯿﺎری در اراﺿﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  26درﺻﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ آن  18درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  21درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎزده ﮐﻞ آﺑﯿﺎری ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور  54درﺻﺪ ﺑﻮد
) 90درﺻﺪ ﺑﺎزده اﻧﺘﻘﺎل و  60درﺻﺪ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد( .ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎزده ﮐﻞ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم
آﺑﯿﺎری ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ،ﻋﺪم ﺗﺴﻄﯿﺢ اراﺿﯽ و ﻧﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺒﻮدن اراﺿﯽ و ﺿﻌﻒ آﻣﻮزﺷﯽ
زارﻋﯿﻦ ﺑﻮد ].[8
ﺷﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1375ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای ﻣﺮﺳﻮم و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آن
در ﻣﺰارع ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ )  15ﻣﺰرﻋﻪ( و ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ) 8ﻣﺰرﻋﻪ( اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری را ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد زارﻋﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری ،ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ،وﺟﻮد ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز و ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻔﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺟﻮﯾﭽﻪ و
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ) ﻃﻮل ،ﺷﯿﺐ و دﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻮﯾﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻟﺺ آﺑﯿﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد(
ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری از  43/3ﺑﻪ  63/5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .در ﺟﺪول  ،24ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری در
اراﺿﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ].[5
1 - Surge irrigation
2- Cut back
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ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران از ﺳﺎل  1373ﺗﺎ  1377ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ روی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ روشﻫﺎی آّﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎدزه ﮐﺎرﺑﺮد آّب در ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  65/3 ،32/6درﺻﺪ ،در ﻣﺰارع ﮔﺮﮔﺎن  29/7و  68/7درﺻﺪ و در ﻣﺰارع اﺻﻔﻬﺎن
 17/6و  59/1درﺻﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ ] 7و .[13
ﮐﯿﺎﻧﯽ و آﺑﯿﺎر ) (1379دو روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﺟﻮﯾﭽﻪای را در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺎﺷﻢ آﺑﺎد ﮔﺮﮔﺎن را از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯽ دو ﺳﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
 120×10ﻣﺘﺮ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای و  120×25ﻣﺘﺮ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻮد .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻨﯽ در
روش آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب ،ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ،ﺗﻠﻔﺎت رواﻧﺎب و
ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ و در آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب ،ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺎﺷﺸﯽ و ﺿﺮﯾﺐ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب در آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺣﺪود  23درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری
ﺟﻮﯾﭽﻪای اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب در روش ﻧﺸﺘﯽ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺗﻠﻔﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از رواﻧﺎب اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ در روش ﺟﻮﯾﭽﻪای در آﺑﯿﺎری اول ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ
آن ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﺪ آب و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه آب ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﺎری ﺑﻮد .ﻓﺸﺎر
ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺑﭙﺎشﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن داد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻨﺒﻪ در روش ﺑﺎراﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺰان آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  0/82ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺪ .درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﮐﺎر و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2 ،37و  5درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻧﺸﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ].[12
ﭘﻼﯾﺎن و ﻣﺘﯿﻮس ) (2004ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎردﻧﺎس اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ روش آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد .زﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ  2/8ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن
آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﭘﺘﯿﻤﻢ 1/7 ،ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﮑﺘﺎر ،ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ 44
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻔﺎﯾﺖ  70درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ].[16
ﻗﺪﻣﯽ و ﺳﯿﺪان ) (1381ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری را
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
)ﺟﻮﯾﭽﻪای( 48/2 ،درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .روش آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد روش آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری در اﺳﺘﺎن  34/9درﺻﺪ ﺑﻮد .روش ﮐﺮﺗﯽ – ﺟﻮﯾﭽﻪای
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری روش ﮐﺮﺗﯽ  -ﺟﻮﯾﭽﻪای 64/5
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ،ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  51درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮان در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﺿﻌﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری،
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ ،ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اراﺿﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت
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)دوران ﻣﺮﮐﺰی( در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،
اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻣﺰارع در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت  60/8درﺻﺪ ﺑﻮد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ  60درﺻﺪ
و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﺤﺮک  57/8درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای )ﺗﯿﭗ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن  84/6درﺻﺪ ﺑﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺣﺪود  57درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ].[10
ﻃﺎﺋﻔﻪ رﺿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1382از ﺳﺎل  1374ﺗﺎ  1378ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آب را در  21ﻣﺰرﻋﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زارﻋﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زارع ،روش آﺑﯿﺎری ،ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ...ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب ﺑﺎ  18درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎﻫﻮ در ﺷﺒﮑﻪ دز ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  95درﺻﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰارع
ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  36و  95درﺻﺪ ،در ﻣﺰارع ﮐﺮﻣﺎن  31و 78درﺻﺪ و در
ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘﻪ دزﻓﻮل ) ﺷﺒﮑﻪ دز( 18 ،و  56درﺻﺪ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و روش آﺑﯿﺎری،
ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪ و ﻧﻮار ،ﺷﯿﺐ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰرﻋﻪ
دارﻧﺪ ].[6
ﺳﭙﺎﺳﺨﻮاه ) (1383ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ در ﮐﺸﻮر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ وی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎ ،روش ﻧﻪﭼﻨﺪان درﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری در
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮕﺮش ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزده  70درﺻﺪ
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ »ﮐﻢ آﺑﯿﺎری« ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز آب ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻤﯽ آب آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ،آﺑﯿﺎری ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،اﻋﻤﺎل ﮐﻢ آﺑﯿﺎری
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯿﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه ،آب و
ﻫﻮا ،ﺧﺎک و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ زارﻋﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻠﻔﺎت آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ].[4
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1384ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در
دﺷﺖ ﻣﻐﺎن روی دو ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ذرت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزدهﻫﺎی
آﺑﯿﺎری در اﮐﺜﺮ ﻣﺰارع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺰارع ،ﻃﻮل و ﺷﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .در ﻣﺰارع ذرت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﺑﺎزدهﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻢآﺑﯿﺎری در ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮد.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان
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ﻋﻠﺖ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری در ﻣﺰارع ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ آب ورودی ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زارﻋﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن زﻫﮑﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ و ﺧﻔﮕﯽ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .در ﻣﺰارع ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب در ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ آن
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ) ﺣﺪود  250ﻣﺘﺮ( ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک و ﺷﯿﺐ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف آب ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ذرت و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  28/2درﺻﺪ و  74/2درﺻﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  71/6درﺻﺪ و  42/3درﺻﺪ
ﺑﺮآورد ﺷﺪ ].[11

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮور و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ روی ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارشﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﯿﺮه ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
اﺟﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﻼء و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده آب آﺑﯿﺎری ﻃﯽ
ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻠﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب در ﮐﺸﺎورزی و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎزده
آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
-

ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺼﺮف ،زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺗﻮﺳﻂ زارﻋﯿﻦ.

-

ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ آﺑﯿﺎری

-

ﻋﺪم ﺗﺴﻄﯿﺢ اراﺿﯽ

-

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ آﺑﯿﺎری ﭼﻮن ﻋﻤﻖ و ﻃﻮل ﮐﺮتﻫﺎ :رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻤﻖ آﺑﯿﺎری در روش ﺛﻘﻠﯽ ﻋﻤﻼ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻖ آب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز آب
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮار داد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زارﻋﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺰارع
ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از اﻣﻼح را از دﺳﺘﺮس آن
ﺧﺎرج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

-

ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان آب ورودی ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ
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ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه

-

ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ زارﻋﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک :آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .در
اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺷﻨﯽ در ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ آب ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در
اراﺿﯽ رﺳﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  17ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اراﺿﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ
آﺑﯿﺎریﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻏﺎﻟﺐ زارﻋﯿﻦ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻼف
ﻓﺮاوان آب را ﺑﻪ وﯾﮋه در اراﺿﯽ ﺷﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

-

ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﺑﯿﺎری :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰان آب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

-

ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ اﻧﻬﺎر و وﺟﻮد ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و اﻧﻬﺎر

-

ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

-

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

-

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﻄﻌﺎت زراﻋﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎر
دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزده ﮐﺎرﺑﺮد آب آﺑﯿﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺰرﻋﻪ ،روش آﺑﯿﺎری ،ﻧﻮﺑﺖ آﺑﯿﺎری )ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه( و ﻧﻮع ﮔﯿﺎه از  11درﺻﺪ در ﺷﻬﺮﯾﺎر ﮐﺮج در ﺳﺎل
 1375در روش ﺟﻮﯾﭽﻪای ﺗﺎ  94/7درﺻﺪ در اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  1375در روش آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری -ﮐﺮﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری در دﻫﮥﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺪول  1و ﻧﻤﻮدار 1اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ روش آﺑﯿﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر  41درﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ و روش ﺟﻮﯾﭽﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاوﻧﯽ  1درﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻗﻄﺮهای
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺑﯿﺎری ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ روشﻫﺎ در اﮐﺜﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ روشﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺟﺪول - 1درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
روش آﺑﯿﺎری

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﻧﻮاری

ﮐﺮﺗﯽ

ﺑﺎراﻧﯽ

ﮐﻼﺳﯿﮏ

ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﻤﻪ

ﻋﻘﺮﺑﻪ ای

ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﺘﺤﺮک

وﯾﻠﻤﻮ

ﻗﻄﺮهای

ﻓﺮاواﻧﯽ

74

21

45

2

8

5

25

2

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

0/41

0/12

0/25

0/01

0/04

0/03

0/14

0/01
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ﻗﻄﺮه ای

وىﻠﻤﻮ

ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻧﻴﻤﻪ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎراﻧﯽ
ﻋﻘﺮﺑﻪ ای
مﺘﺤﺮک

ﺟﻮیﭽﻪ ای

ﻧﻮاری

ﻓﺮاواﻧﯽ )(%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ﮐﺮﺗﯽ

روش آﺑیﺎری

ﻧﻤﻮدار -1درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده آب آﺑﯿﺎری ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ
در ﺟﺪول  2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش آﺑﯿﺎری ،در روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده  11درﺻﺪ در
روش ﺟﻮﯾﭽﻪای و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن  94/7درﺻﺪ در اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  1375در روش ﻧﻮاری -ﮐﺮﺗﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ روش ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ،ﺟﻮﯾﭽﻪ و ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﻃﻮل ﮐﻮﺗﺎه
و ﺷﯿﺐ ﮐﻢ ﺑﻮد .در روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده  37/4در روش ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺑﺎزده ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﺨﺶ و ﺑﺎزدﻫﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎاﻟﻘﻮه ﺑﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده  84/6در روش ﻗﻄﺮهای )ﺗﯿﭗ( در ﻫﻤﺪان ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺳﻪ ده ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  13/5درﺻﺪ در دﺷﺖ ﮐﻮﺛﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در
ﺳﺎل  1373ﺗﺎ  80/4درﺻﺪ در دﺷﺖ ﺳﺮاب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺎل  1377ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن
ﺑﺎزده ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻋﺪم آﺑﯿﺎری ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ،ﻋﺪم ﺗﺴﻄﯿﺢ اراﺿﯽ و ﻧﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻧﺒﻮدن اراﺿﯽ و ﺿﻌﻒ آﻣﻮزﺷﯽ زارﻋﯿﻦ ﺑﻮد.
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ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
روش آﺑﯿﺎری در

روش آﺑﯿﺎری در

اﺳﺘﺎن

ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﺮﺗﯽ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

90/96

16/75

48/72

ﮐﺮﺗﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن

65/30

32/60

49/88

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﮐﺮﻣﺎن

77/80

32/00

47/73

ﻧﻮاری

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﻓﺎرس

71/70

30/80

46/53

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﺟﻮﯾﭽﻪای

اﺻﻔﻬﺎن

59/10

17/60

41/75

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﻧﻮاری

ﺗﻬﺮان

75/80

11/00

43/07

ﺑﺎراﻧﯽ ﻋﻘﺮﺑﻪ ای

ﺟﻮﯾﭽﻪای

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

94/70

36/20

59/62

ﻧﻮاری

ﻧﻮاری

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

94/00

37/40

80/56

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﺑﺎراﻧﯽ ﻋﻘﺮﺑﻪای

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری

36/10

34/60

35/35

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﮔﯿﻼن

73/40

28/30

49/12

ﮐﺮﺗﯽ

ﮐﺮﺗﯽ

ﮔﻠﺴﺘﺎن

68/70

29/70

47/00

ﮐﺮﺗﯽ

ﮐﺮﺗﯽ

ﻫﻤﺪان

84/6

27/70

71/22

وﯾﻠﻤﻮ

ﻧﻮاری

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده آب آﺑﯿﺎری ﻃﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول  3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در دﻫﻪ اول  63درﺻﺪ در روش آﺑﯿﺎری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  18/5درﺻﺪ در روش
ﺟﻮﯾﭽﻪای ﺑﻮد .در دﻫﻪ دوم آﻣﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد .در دﻫﻪ ﺳﻮم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری  94/7درﺻﺪ در روش
ﻧﻮاری و ﺣﺪاﻗﻞ آن  11درﺻﺪ در روش ﺟﻮﯾﭽﻪای و در ﻧﯿﻢ دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده  84/6در روش
ﻗﻄﺮهای )ﺗﯿﭗ( و ﺣﺪاﻗﻞ آن  27/7درﺻﺪ در روش ﻧﻮاری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  - 3ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در دﻫﮥﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده

ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری
ﺑﺎزده
دﻫﮥ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزده

روش آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻨﻄﻘﻪ

)درﺻﺪ(

ﺑﺎزده

روش آﺑﯿﺎری

ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻨﻄﻘﻪ

)درﺻﺪ(
ﮐﻼﺳﯿﮏ

1350 -60

63

1360 -70

-

-

1370 -80

94/7

ﻧﻮاری

1380 -85

84/6

-

ﺛﺎﺑﺖ

ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ

ﮐﺮج

18/5

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ

ﮐﺮج

-

-

-

-

-

-

ﮔﻨﺪم

اروﻣﯿﻪ

11

ﺟﻮﯾﭽﻪای

ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ

ﮐﺮج

ﻫﻤﺪان

27/7

ﮔﻨﺪم

ﻧﻮاری

ﻫﻤﺪان

ﻗﻄﺮهای
)ﺗﯿﭗ(
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزده ﮐﻞ آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر 64 ،درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﻣﯿﺰان آب ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ 53/6ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﯾﮏ ﺑﺮآورد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  83/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب
ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر در زﻣﺮه ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی،
ﻓﻘﺪان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺪرن ،ﻓﻘﺪان ﺳﻄﺢ و ﺷﮑﻞ دادن اراﺿﯽ آﺑﯽ ،ﻓﻘﺪان ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺮﻫﺎ و
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ اراﺿﯽ آﺑﯽ ،ﻧﺒﻮد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎر
ﮐﺸﺎورزی ،وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی آﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ،ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﮐﺎرا ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺛﻘﻠﯽ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮدن ﺳﺪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت
آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر و ﻓﻘﺪان ﻣﺰارع ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ و .[1 ] ....
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری از ﮐﺸﺎورزان در ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﻋﻤﻼً ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدد ﻋﻤﻼً در ﻓﺼﻮل ﭘﺮ ﺑﺎران
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از آّبﻫﺎی ﮐﺸﻮر از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف آب ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
-

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آبﻫﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر 31
درﺻﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ  69درﺻﺪ از آب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ از آﺑﻬﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.

-

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ :ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزه آب اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺤﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ
از دﺷﺖﻫﺎی ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی ) ﮐﺮﻣﺎن ،رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﺟﻬﺮم ،ﯾﺰد ،اﺻﻔﻬﺎن و  (...اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در
ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻼن آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ.

-

ﻣﻬﺎر آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ :ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﻮات ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﻬﺎر آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه

-
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ﻧﺮخﮔﺬاری آب :ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت آب در ﮐﺸﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ آب بﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه زارﻋﯿﻦ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

-

اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم

-

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎی اّب در ﮐﺸﻮر :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آب
اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻮد ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﻮﺋﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آب ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

-

آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﺮوﯾﺞ روشﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ و آﻣﻮزش روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب
و روشﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺧﺎک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

-

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب

-

ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺻﻼح ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺣﺘﯽ در آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ

-

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در آﻧﻬﺎ

-

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری :اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺣﺘﯽ در روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آب در ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺎﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺮهﺑﺮداران از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
و ﻧﮕﻬﺪاری و اﺻﻼح ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﻫﯿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و
ﻧﮕﻬﺪاری دﻗﯿﻖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﺳﺖ.

-

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺸﮑﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﻓﺘﺎر ﺳﻨﺠﯽ،
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،اﻧﻄﺒﺎق روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
آب وﺧﺎک ،ﮔﯿﺎه و اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ روشﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﻮق از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰی از درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪی از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن در ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻣﺮ ارﺗﻘﺎی
ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و آّﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی اراﺿﯽ آﺑﺨﻮر ﺳﺪﻫﺎی

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان
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ﻣﺨﺰﻧﯽ و ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺰارع وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠﻢ
زﯾﺎد ﺗﻠﻔﺎت آّب ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
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