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 مقدمه
گروه کار توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری ،همه ساله بازدیدهایی را از شبکه های آبیاری و زهکشی نقاط مختلف
کشور با هدف شناخت چالشها و مشکالت بهرهبرداری و نگهداری از شبکه های آبیاری بعمل آورده و نتایج آن را در قالب

گزارش سفر ارائه می نماید .در همین راستا و با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی ،تعدادی از اعضای گروه کار توسعه و مدیریت
سامانه های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (آقایان دکتر براهیمی و مهندسین اقبالی ،معلمی ،جنگی و داسدار)
طی روزهای  27لغایت  22تیرماه بازدیدی از شبکهها و تاسیسات آبیاری اهرچای (شهرستان اهر) ،سبالن (شهرستان
مشگینشهر) و یامچی (شهرستان اردبیل) بعمل آورده و از نزدیک با مسایل و مشکالت جاری در این شبکهها ،آشنا
گردیدند.
 بازدید از شبکه اهرچای
در روز نخست بازدید ( ،)27/40/27اعضای کارگروه ،در محل سد ستارخان حضور یافته و پس از تشکیل جلسه
آشنایی با سد و شبکه به بحث و تبادل نظر با کارشناسان حاضر در جلسه از جمله آقایان مهندسین فریان (مدیر بهره
برداری از سد و شبکه) ،پاک نیا و پرکار پرداختند .سپس از کیلومتر  ۰4کانال آبگیر  T3P3و شرکت تعاونی آبران دیزبین
بازدید بعمل آمد و با تعدادی از کشاورزان حاضر در محل و نیز مدیر شرکت تعاونی مذکور مذاکره گردید.
شبکه آبیاری اهر چای در اراضی پایاب سد ستارخان واقع شده است .هدف اولیه احداث سد مخزنی ستارخان ،توسعه
اراضی کشاورزی از طریق آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای برای 23۰4هکتار(اراضی توسعه) و بهبود آبیاری در ۰654
هکتار اراضی تراس رودخانه اهر و همچنین تأمین آب شرب شهر اهر بوده است لیکن به دالیل زیادی که عمده ترین
آن تغییر اقلیم و به تبع آن کاهش آورد رودخانه و در درجات بعدی اضافه شدن تامین نیاز آبی معدن مس سونگن از
محل ذخیره سد بوده ،سطح توسعه کاهش یافته است .در حال حاضر اراضی آبخور سد اهر شامل  6644هکتار اراضی
توسعه و بهبود است که بسته به وضعیت منابع آب در هرسال ،به طور کامل و یا با درجاتی از کم آبیاری تأمین آب می
شوند .وسعت روش های آبیاری فعلی به شرح زیر است.
اراضی بهبود (تراس) به وسعت حدود  ۰644هکتار که به روش سطحی و از طریق انهار سنتی قدیمی منشعب از اهرچای و همچنین چاه های کم عمق حاشیه اهر چای ،آبیاری می شوند .
 اراضی توسعه به وسعت حدود  2644هکتار شامل  ۰344هکتار قطره ای برای باغات و  ۰244هکتار بارانی برای انواعزراعت.
 اراضی توسعه به وسعت حدود  ۰644هکتار که فعال فاقد شبکه تحت فشار است و از طریق برداشت آب از کانالانتقال و به روش سطحی و سنتی آبیاری می شوند.
مطابق با برنامه ریزی منابع آب ،متوسط حجم تنظیم ساالنه سد ستارخان 22 ،میلیون متر مکعب در طرح اولیه منظور
شده بوده که در سنوات اخیر بطور متوسط  02میلیون متر مکعب یعنی حدود نصف آن تحقق یافته است و دلیل آن،
برداشت در باال دست و خشکسالی(تغییر اقلیم) بوده است .سال گذشته ورودی سد  36م.م.م و امسال  22م.م.م بوده
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است .در طرح اولیه ،سهم کشاورزی  5776میلیون متر مکعب تعیین شده که امسال به  ۰4میلیون متر مکعب کاهش
یافته است و با توجه به کمبود آب ،درخواست شده که کشاورزان لوبیا نکارند و بدین ترتیب  ۰244هکتار شبکه بارانی
برای سال جاری تعطیل شده است و لوبیا با آبیاری بارانی حذف گردیده است.
بنا بر اظهارات کارشناسان ،شبکه های بارانی عموماً اجاره داده می شوند زیرا با توجه به یکپارچه بودن سیستم آبیاری،
بهره برداری توسط خرده مالکان بخصوص با توجه به تنوع کشت مشکل است .بهره برداری از شبکه های قطره ای نیز
به خاطر خرده مالکی بودن باغات و اشتراک لوله ها و از جمله لترال ها ،با مشکالت زیادی مواجه است .برداشت بیشتر
آب در باالدست لترال ها باعث ایجاد مشکالت در پایین دست می شود .آبیاری قطره ای و باغ ابتدا به خاطر ارزش
افزوده باغ و جوان بودن باغ و در نتیجه پاین بودن نیاز آبی ،مورد استقبال قرار گرفته است لیکن به مرور با رشد درخت،
سیست م قطره ای قادر به تأمین نیاز کامل آب نبوده و سرما زدگی برخی سالها ،هزینه نگهداری زیاد باغ و پائین بودن
قیمت محصول هم مزید بر علت شده است تا رضایت مندی از آن کاهش یابد.
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 بازدید از شبکه سبالن
در روز دوم بازدید ( ،)27/40/22اعضای کارگروه ،در شبکه آبیاری سبالن حضور یافته و پس از بازدید از ایستگاه
پمپاژ شماره یک شبکه و بررسی دیگر امکانات و تاسیسات موجود (ایستگاههای پمپاژ ،کانال اصلی ،سیستم انتقال و توزیع
و ،)...اقدام به بررسی شرایط حاکم بر این شبکه نموده و از نزدیک با مسایل و مشکالت آنها آشنا گردیدند.
در هنگام بازدید از ایستگاه پمپاژ شماره یک ،تعدادی از بهرهبرداران و کشاورزان منطقه در ایستگاه حاضر گردیده و
عالوه بر توضیح در مورد شرایط کشاورزی (نحوه آبیاری ،نظام بهرهبرداری ،الگوی کشت و )...به بیان مشکالت خود
پرداخته و از برخی فرایندهای موجود (همانند نحوه محاسبه آببها ،عدم اجرای کامل شبکه ،آب در شبکه و  )...انتقاد
نمودند .برخی دیگر از بهرهبرداران نیز در مسیر بازدید اعضای کارگروه از شبکه ،حضور یافته و با اعضای کارگروه به
گفتگو پرداختند .بررسی نحوه انتقال و توزیع آب در شبکه و نیز واکاوی روش آبیاری در اراضی تحت پوشش این شبکه،
جزو مهمترین فعالیت حاضران در این بازدید بود.
پس از اتمام بازدید و با هدف رایزنی و تبادلنظر ،اعضای محترم کارگروه در محل کارگاه شرکت آذر آرخی (شرکت
مجری طرحهای در دست اقدام شبکه سبالن) حضور یافته و در جلسهای که با حضور آقایان مهندس پاسبان عیسیلو
(معاونت حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل) ،مهندس ندایی (مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از
تاسیسات آبی و برق آبی) ،مهندس معتمدی (مجری طرح سبالن) ،مهندس فرجی (مدیر امور آب شهرستان مشگینشهر)،
مهندس محرمی (مدیر سد سبالن) ،مهندسان نوذری و عبدلی (شرکت بهرهبردار) و ...برگزار گردید؛ شرکت نمودند.
در ابتدای این جلسه جناب آقای مهندس پاسبان عیسیلو معاونت محترم بهرهبرداری و نگهداری ضمن خوشامدگویی
به مدعوین ،تاریخچه کوتاهی از عملیات اجرای سد سبالن و بهرهبرداری از شبکه نموده و در ادامه اعضای کارگروه کار
توسعه و مدیریت سواالتی را مطرح کرده که توسط آقایان مهندس ندایی ،مهندس فرجی ،مهندس محرمی ،مهندس
معتمدی و شرکت بهرهبردار ،توضیحات و پاسخهای الزم ارایه گردید.
عدم تکمیل شبکه و مشکالت مربوط به وقفههای ایجاد شده در عملیات اجرایی این شبکه و وجود روشهای مختلف
آبیاری در اراضی تحت پوشش ،به عنوان یکی از مسایل اصلی در شبکه عنوان گردید .پس از ارایه توضیحات شرکت
مجری و مسووالن مربوطه ،اظهار امیدواری گردید که با اجرای فازهای بعدی شبکه سبالن ،عالوهبر افزایش کارایی و
بهبود شرایط بهرهبرداری ،بر میزان رضایتمندی جامعه هدف افزوده گردد .همچنین در پایان این جلسه ،آقایان مهندس
عیسی لو و مهندس ندایی به ارایه توضیحاتی درخصوص شرایط حاکمبر شبکه مغان و مسایل و مشکالت این شبکه
پرداختند و از اعضای کمیته ملی جهت بازدید و بررسی شبکه مغان دعوت نمودند.
اهم موارد مطرح شده در این نشست به شرح ذیل می باشد:
وسعت هدف گذاری شده برای شبکه آبیاری سبالن  ۰6444هکتار بوده که در حال حاضر به  3244هکتار ختم شده
است .در این طرح ،بخش عمده شبکه فرعی پیاده شده و از طرف دیگر شبکه درجه یک هم عملیاتی شده ولی حلقه
واسط این دو یعنی مجاری در جه  2بطور کامل اجرا نشده است .شبکه تحت فشار بارانی در بخشی از اراضی پیاده شده
که بدون استفاده رها گردیده است .در حال حاضر از باالدست و پائین دست کانال اصلی به صورت ثقلی و یا پمپاژ آبگیری
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شده و به صورت سطحی آبیاری انجام می پذیرد .برخی کشاورزان از میزان آب در دسترس نسبت به ایام قبل از احداث
شبکه گله و شکایت داشتند ولیکن مسئولین شبکه بر این عقیده اند که با توجه به وسعت محدود شبکه ،کمبود آبی وجود
ندارد و مشکل کمبود به خاطر شیوه غلط آبیاری کشاورزان است.
یکی از کارشناسان معتقد است که تعجیل در اجرای شبکه فرعی و عقب ماندن شبکه اصلی باعث گردیده که به مرور
شیر های خودکار و بقیه اجزای شبکه فرعی به عنوان مزاحم عملیات کشاورزی تلقی شده و در نتیجه قبل از هر گونه
بهره برداری ،به مرور تخریب گردد .درهر حال نتیجه کلی حاصل از بازدید از شبکه تحت فشار سبالن حاکی از عدم
دستیابی کامل به اهداف تعیین شده است .از تجارب اجرا و بهره برداری این شبکه نیز میتوان در طراحی و اجرای سایر
شبکه های آبیاری بهره جست.
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 بازدید از شبکه یامچی
در روز سوم بازدید ( )27/40/22اعضای گروه کار توسعه و مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ،در محل کارگاه شبکه یامچی حاضر گردیده و با آقایان مهندس محمدی مشکول (ناظر شبکه) ،نوذری (مدیر
شبکه) و پرسنل فعال در شبکه ،جلسهای مشترک برگزار نمودند.
این جلسه با خوشآمدگویی و سخنان آغازین ناظر و مدیر شبکه آغاز گردید .در ادامه شرکت بهرهبردار (با ارایه
پاورپوینت) ضمن ارایه اطالعات در خصوص ویژگیهای شبکه (تاریخچه مطالعات و طراحیها ،اهداف ،منبع آبی ،الگوی
کشت ،تغییرات انجام شده در طراحی ،تعدیل مساحت اراضی تحتپوشش و )...و شرایط حاکمبر آن ،به تشریح اقدامات
انجام شده از ابتدای حضور و فعالیت در شبکههای یامچی ،سقزچی و علیبالغی و پیشرفتها و دستاوردهای کسب شده
از ابتدای حضور این شرکت در شبکههای موردنظر تاکنون ،پرداخت .در خاتمه نیز مدیریت پروژه ضمن ارایه توضیحات
تکمیلی ،به تعدادی از مشکالت اشاره و راهکارهایی را جهت اصالح و بهبود شبکه ،پیشنهاد نمودند.
در ادامه جلسه و با افزوده شدن کارشناسان آبیاری ،اجتماعی ،امور مشترکین و ...شرکت بهرهبردار ،مباحث مربوط به
نحوه انتقال و توزیع آب در شبکه و راندمان آبیاری طرح شد .این بحث با دعوت از سرمیرابهای فعال در شبکه و کسب
اطالعات از نحوه توزیع آب در نواحی مختلف شبکه ادامه یافت .در این جلسه ،روشهای آبیاری غرقابی و بارانی مورد
بررسی قرار گرفت و با کسب اطالعات از میراب شبکه (آقایان محمد ارواحی و اسالم نادری) این دو روش در اراضی
تحت پوشش شبکه یامچی مورد مقایسه قرار گرفتند .با توجه به نظرات مختلف حاضران و عدم اشتراکنظر بین اعضای
حاضر در جلسه ،مقرر گردید موضوع در بازدید میدانی و در مصاحبه با بهرهبرداران ،مجددا مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین
میتوان بیان نمود که بررسی سیستم آبیاری تحتفشار در این شبکه و کارایی آن ،شناسایی مسایل و مشکالت این شبکه
و ...از اصلیترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.
این جلسه در ساعت  ۰2ظهر پایان و در ادامه برنامه ،شرکتکنندگان برای بازدید میدانی و مصاحبه با جامعه هدف،
در برخی از نواحی شبکه حاضر گردیدند .بررسی عملکرد بخشهای آبیاری بارانی و خطوط انتقال به عنوان اصلیترین
هدف در این بازدید در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدا ،بازدیدکنندگان در اراضی کشاورزی روستای عموقین (یکی از روستاهای واقع در محدوده شبکه) حاضر
گردیده و با برخی بهرهبرداران و نمایندگان ایشان مصاحبه نمودند .دالیل عدم استفاده از روش آبیاری تحت فشار (بارانی)
و بازگشت به روش آبیاری سنتی (غرقابی) و توضیحات بهرهبرداران درخصوص مشکالت استفاده از سیستم آبیاری بارانی
(تخریب شبکه ،خرابی یا سرقت آبپاشها ،عدم وجود دانش صحیح استفاده از این سیستم ،عدم توجیه جامعه و ،)...بیشترین
وقت این بخش از بازدید را به خود اختصاص داد.
حضور در برخی ایستگاههای پمپاژ و مصاحبه با اپراتورهای این ایستگاهها و بررسی توضیحات اپراتورها درخصوص
نحوه عملکرد ایستگاهها و مشکالت و مسایل مطرح شده از طرف بهرهبرداران ،بخش بعدی این بازدید بود که سواالت
و ابهامات طرح و پاسخ هایی از سوی مدیر شبکه ،کارشناسان و سرمیرابها ارائه گردید.
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در انتها نیز تیم بازدید کننده با حضور در اراضی کشاورزی و بازدید از سیستم آبیاری بارانی از نزدیک با نحوه کار و
شرایط موجود در اراضی شبکه و عملکرد سیستم آبیاری بارانی در این شبکه آشنا گردیدند .نکات حائز اهمیت در این
شبکه به شرح زیر است:
این شبکه در غرب دشت اردبیل قرار دارد و آبخور سد یامچی است .در طرح اولیه ،آبیاری  ۰2044هکتار از اراضی توسعه
و بهبود هدف گذاری شده است ولیکن در حال حاضر به حدود یک سوم سطح اولیه کاهش یافته است بطوریکه حدود
 2444هکتار شبکه بارانی اجرا شده و حدود  6444هکتار اراضی پائین دست کانال نیز به روش سطحی آبیاری میشود.
شواهد نشان می دهد که همه ساله مقداری از وسعت شبکه آبیاری بارانی کاسته می شود به گونه ای که در حال حاضر
فقط  002هکتار قرار داد خرید آب برای آبیاری بارانی بسته اند و در عمل بخش عمده ای از آنها به روش سطحی آبیاری
میشود .سال قبل مساحت شبکه تحت فشار در حال بهره برداری  544هکتار بوده است.
برخی از کشاورزان معتقدند که در روش بارانی ،مصرف آب بیشتر است و مسئولین شبکه نیز به شاهد این قضیه بوده
اند .برخی عقیده داشتند که مصرف آب گندم و جو در آبیاری سطحی و تحت فشار یکسان است ولی در بقیه کشت ها
بارانی بیشتر است .خرابی سیستم و دزدی شیر خودکار و قطعات نیز مزید بر علت است .پیش از این کشت عدس و نخود
دیم کم بوده است ولی در سالهای اخیر با کاهش آب شبکه ،کشت دیم افزایش یافته است .به نظر کشاورزان در آبیاری
بارانی شیوع بیماری و آفات هم بیشتر است و حتی سوسک کلرادو که قاعدتا با بارش باید کاسته شود ،افزایش یافته
است .در اراضی پائین دست کانال ،طرح آبیاری با لوله کم فشار و هیدروفلوم در دستور کار قرار گرفته است.برداشت با
پمپ های سیار و پشت تراکتوری نیز در دو طرف کانال رواج دارد.
بنابر اظهارات کارشناسان بهره برداری ،متوسط حجم آب تحویلی به شبکه 25 ،م.م.م .است که هر سال از حجم آن
کاسته میشود و دلیل اصلی آن ،اختصاص آب بیشتر به شرب و وقوع خشکسالی بوده است .در بازدید از یک مزرعه
مشاهده گردید که سیستم بارانی آن تعطیل و آبگیری از محل شیر هوا با لوله  ۰26میلیمتری صورت گرفته و به طریق
سطحی آبیاری انجام میشود .در بقیه واحد ها نیز عموماً از طریق شیر خودکار ،آبیاری سطحی انجام میدهند .پس از قطع
تحویل آب از سد به شبکه نیز معموال آبیاری سیب زمینی از طریق آب زیرزمینی (چاه) صورت میگیرد.
تاسیسات این شبکه برای مساحت و ظرفیت باال ایجاد شده است ولی در حال حاضر با کاهش وسعت شبکه ،هزینه
نگهداری این تأسیسات تامین نمیشود .کشاورزان نیز با مشکالتی همچون پرداخت اقساط اجرای آبیاری بارانی و مصرف
بیشتر آب در این روش مواجه هستند که احتماالً به دلیل عدم یکنواختی پخش آب ،باد بردگی و تبخیر بیشتر است .هزینه
بهره برداری و نگهداری این شبکه نیز باالست و به زحمت هزینه دستمزد  64نفر حقوق بگیر پرسنل بهره برداری،
ازطریق فروش آب فراهم میشود و بقیه باید از بودجه دولتی تأمین گردد.
از دیگر مشکالت این شبکه ،آبگیر های ۰تا  5در ابتدای کانال انتقال است که اراضی زیر دست آنها را عموماً کارکنان
ادارات خریده اند تا خانه سازی کنند .صاحبان اراضی درخواست کرده اند که این  5پریز را جمع کنند و از نظر شرکت آب
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منطقه ای نیز جمع شدن این  5پریز ،هزینه بهره برداری و نگهداری را کاهش میدهد لیکن سازمان جهاد کشاورزی
عقیده دارد که جمع کردن این پریز ها به معنی به رسمیت شناختن تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی است.

 جمعبندی و نتیجهگیری
یافته های حاصل از این بازدیدها و نکات دارای اهمیت در ارتباط با شبکه های آبیاری تحت فشار را می توان به
شرح رئوس زیر بر شمرد:
 کمبود آب

کاهش ورودی مخازن سدها به دلیل خشکسالیهای اخیر و تغییر کاربری اراضی و برداشتهای مستقیم در حوضه
باالدست سدها و نیز تخصیص حجم آب ذخیره شده به سایر مصارف (شرب ،صنعت و  )..که ممکن است درآمد
بیشتری را برای سازمان آب کسب نموده و یا از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد (نظیر اختصاص بخشی از آب
سد ستارخان به معدن مس سونگن و یا اختصاص بخشی از آب سد یامچی به شرب شهر اردبیل) منجر به آن گردیده
است که آب تخصیص یافته به شبکه ،هرساله کاهش یابد و به این ترتیب چالش های بیشتری بروز نماید .کاهش
سطح زیرکشت در شبکه یامچی در سال جاری خود دلیلی بر این مدعاست.
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 عدم تکمیل شبکه

یکی از مسایل و مشکالت گریبانگیر شبکه های آبیاری ،عدم تکمیل آنها و وجود نواقص سازه ای و یا سرعت
پایین عملیات عمرانی جهت تکمیل این شبکه در سالیان گذشته بوده است .این مساله منجر به کاهش راندمان شبکه
و عدم امکان استفاده مناسب از امکانات و سازههای ایجاد شده؛ میباشد .این مساله ،نارضایتی زیادی در جامعه
بهرهبرداران بوجود آورده است.
 مشکالت طراحی و اجرا

وجود برخی ایرادات در طراحی شبکهها و نیز اجرای نامناسب در برخی بخشهای شبکه ،منجر به آن گردیده
است که این ایرادات در زمان بهرهبرداری از شبکه ،بروز نموده و لذا کشاورزان و شرکت بهرهبردار را با مشکالت
متعددی روبرو نماید .طراحی سازهها بر اساس حداکثر دبی ممکن ،عدم همخوانی حجم آب موجود و سطح زیر پوشش
و ...و همچنین وجود برخی ناهماهنگیها در زمان اجرای شبکه ،باعث آن گردیده است که جامعه اعتماد خود را نسبت
به مجموعه فعال از دست داده و لذا شرکت بهرهبردار جهت متقاعد ساختن جامعه در همراهی و مشارکت در شبکه،
مسیر دشواری در پیشروی خود ببیند.
 عدم آموزش و توجیه بهرهبرداران

یکی از نواقص موجود در شبکهها ،عدم آموزش جامعه و بهرهگیری از مشارکت کشاورزان در حین مطالعات و فعالیتهای
عمرانی و اجرایی شبکه است .همچنین این مساله در ابتدای فرایند بهرهبرداری نیز به خوبی انجام نگردیده و لذا کشاورزان
فعال در شبکه ،براساس خواست ،نیازها ،سالیق و دانش خود اقدام به بهرهبرداری از برخی امکانات و تاسیسات نمودهاند
(این مساله در آبگیری از برخی آبگیرها و نیز استفاده از سیستمهای آبیاری تحتفشار همانند سیستم آبیاری بارانی به
وضوح قابل مشاهده است) .همچنین جامعه اطالع چندانی نسبت به نحوه نگهداری و بهرهبرداری صحیح از امکانات
موجود نداشته و لذا در پارهای موارد ،فعالیتهای کشاورزان به تخریب برخی از سازهها و امکانات شبکه منجر گردیده
است.
 عدم استفاده صحیح از سیستم آبیاری تحتفشار

مشاهدات انجام شده حکایت از آن دارد که کشاورزان بههیچوجه با استفاده از دانش و مهارت فنی ،اقدام به
آبیاری اراضی خود ننموده و لذا حجم آب اختصاص یافته با اراضی و نیز نحوه کاربرد آبپاشها به روشی نسبتاً تجربی
انجام میپذیرد .این مساله باعث کاهش راندمان آبیاری در سیستم آبیاری بارانی گردیده و همچنین در بلندمدت،
تخریب این سیستم و کاهش سطح اراضی تحت پوشش سیستم آبیاری بارانی را به دنبال داشته است .در شبکه یامچی
و به دالیل مختلف ،بسیاری از خطوط اصلی و فرعی ،شیرخودکارها و آبپاشها از مدار خارج گردیدهاند .با گذشت زمان
نیز برخی از ادوات (همانند آبپاشها) مستهلک گردیده و لذا جایگزینی این تجهیزات (به دلیل قدرت مالی اندک جامعه
و نیز استفاده مشترک از این ادوات و )...انجام نمیپذیرد.
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 عدم کارایی مناسب سیستم آبیاری در همه موارد

با توجه به این نکته که سیستم آبیاری تحتفشار به عنوان سیستمی مدرن و کارا شناخته میگردد اما باید به این نکته
نیز اشاره نمود که بهرهگیری از این سیستمها خود نیازمند برخی الزامات میباشد.
 .۰در گام اول باید اشاره نمود که سطح دانش و بینش جامعه در اجرای این سیستمها ،عاملی تعیینکننده است.
 .2ارزش آب در دید جامعه و میزان کمبود آب نقشی مهم در این زمینه دارد.
 .3الگوی کشت و تغییرات مداوم آن در هر منطقه نیز باید در طراحی و اجرای این سیستمها ،مدنظر قرار گیرد.
 .0قطعات کوچک اراضی ،خرده مالکی و تنوع کشت نیز از دیگر نکات مهم است که در انتخاب روش آبیاری نقش
بسزایی دارد.
در نهایت میتوان بیان نمود که آبیاری تحت فشار مزایای زیادی دارد ،لیکن مزیتی که ما در کشور خشکی نظیر ایران
به دنبالش هستیم واز آن توقع داریم ،یعنی کاهش تبخیر و تعرق ،دست یافتی نیست .افزایش راندمان آبیاری و درعین
حال ثابت ماندن دبی و زمان تحویل آب به کشاورز میتواند در جایی که کم آبیاری حاکم است به آبیاری کامل یا افزایش
سطح زیر کشت و نهایتا دامن زدن به مصرف بیشتر منجر گردد .ضمن اینکه عمده تلفات آب در روش های سنتی نیز به
منابع زیرزمینی یا سطحی باز می گردد .البته برای آبیاری آبیاری تحت فشار مزایای زیادی را می توان برشمرد نظیر
کاهش نیروی کارگری ،آبیاری زمین های پرشیب ،افزایش عملکرد،کود آبیاری و  ...که در صورت مطالعه و اجرای صحیح
و آموزش جامعه ،راندمان مناسبی بهمراه خواهد داشت ولیکن تجربیات موجود حکایت از آن دارد که اصرار برای تحت
پوشش قراردادن کلیه اراضی به سیستم آبیاری تحتفشار ،نتیجهبخش نخواهد بود بخصوص در اراضی خرده مالکی همراه
با تنوع کشت .ولیکن در مجتمع های بزرگ و اراضی یکپارچه و یا بصورت یکجا کشتی قابلیت اجرایی را پیدا کرده و می
تواند مورد توصیه باشد.
یافته ها نشان میدهد که قریب با اتفاق طرح های تحت فشار در اراضی خرده مالکی با تنوع کشت ،به شکست
منجر شده و سرمایه های زیادی به هدر رفته است و مهمتر آنکه کشاورزان نسبت به این روش ها بدبین شده
اند و در واقع سرمایه اجتماعی این روش ها از بین رفته یا ضعیف شده است .بنابراین الزم است دستگاههای
اجرایی و متولی آبیاری تحت فشار کشور ،یک ارزیابی دقیق و کامل از طرح های اجرا شده آبیاری تحت فشار،
هزینه های انجام شده ،مقایسه سطح اجرا شده با آنچه هم اکنون به جا مانده و در حال بهره داریست بعمل
آورده تا نتیجه کار چند دهه توسعه روش های تحت فشار آشکار گردد و راهنمای مناسبی برای طراحی و
اجرای سایر طرح های آبیاری تحت فشار قرار گیرد.
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