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مقدمه
آب به عنوان منبع حيات يكي از عوامل رشد و توسعه در جوامع بشري مي باشد. در دو دهه 
اخير و به ويژه در س��الهاي پاياني قرن بيس��تم، آب و مديريت آن به يك دغدغه بزرگ بين المللي 
تبديل ش��ده اس��ت. به اس��تناد مطالعات طرح جامع آب كشور، منش��اء اصلي منابع آب ايران را 
ريزش هاي آس��ماني بر پهنه جغرافيايي كشور تش��كيل مي دهد كه ساالنه بالغ بر 413 ميليارد متر 
مكعب برآورد مي گردد. از اين مقدار حدود93 ميليارد متر مكعب به صورت جريان هاي س��طحي 
جاري ش��ده، 25 ميليارد متر مكعب مستقيمًا به آبخوان هاي آبرفتي نفوذ كرده و مابقي به صورت 
تبخير و تعرق )از س��طح زمين، جنگل ها، مراتع، ديم زارها و غيره( از دس��ترس خارج مي گردد. 
ع��اوه ب��ر منابع آب حاص��ل از ريزش هاي جوي س��االنه حدود 12 ميليارد مت��ر مكعب آب به 
صورت جريان هاي س��طحي و از طريق رودخانه هاي مرزي وارد كشور مي شود كه با پيوستن آن 
به جريان هاي سطحي، مجموع جريانات آبي سطحي كشور به 105 ميليارد متر مكعب مي رسد. با 
لحاظ كردن 25 ميليارد متر مكعب منابع آب زير زميني حاصل از نفوذ آب به آبرفت ها، منابع آب 
تجديد پذير كل كشور به 130 ميليارد متر مكعب بالغ مي گردد. ايران به دليل نامناسب بودن پراكنش 
زماني و مكاني بارندگي و با متوس��ط 260 ميلي متر در س��ال در زمره كش��ورهاي خشك و نيمه 
خش��ك جهان محسوب مي شود. از طرف ديگر كشورمان به دليل رشد جمعيت، توسعه بهداشت 
و گس��ترش بخشهاي كشاورزي و صنعت و مواردي از اين دست پيوسته با افزايش تقاضاي آب 
مواجه بوده و اين امر موجب زياد ش��دن ش��كاف ميان عرضه و تقاضاي اين ماده ارزش��مند در 
 آينده خواهد شد و به عنوان يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در 
دهه هاي آينده به ش��مار مي رود. افزايش اين شكاف، توجه جدي به مباني برنامه ريزي اقتصادي 
منابع آب و تخصيص بهينه آن را اجتناب ناپذير مي نمايد. متأس��فانه در كش��ور ما هنوز اس��تفاده 
مطلوب از آب به ش��كل ي��ك فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده اس��ت، به همين جهت 
دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل اساسي و ضروري است كه اين 
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مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست. مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كشور 
در ارتباط با تأمين آب كش��اورزي انجام ش��ده، عمدتًا در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده 

است و كمتر توجهي به مديريت مصرف گرديده است. 
توزيع غير يكنواخت آب در طول زمان و مكان، وجود بيشترين تقاضاي آب در زمان وقوع 
كمتري��ن بارندگي، عدم توازن بين عرضه و تقاضاي آب به داليل ذكر ش��ده و محدوديت منابع 
آبي و در بعضي مكانها كاهش آن با تنزل كيفيت آب سفره هاي زيرزميني به دليل برداشت بيش 
از حد مجاز، پيش��روي آبهاي ش��ور، باال بودن هزينه هاي تأمين آب جديد با رقابت شديد بين 
گروه ه��اي مص��رف كننده آب به دليل كم بودن منابع آبي، اس��تفاده ناكارآمد از آب، اتاف زياد 
آب در بخش كش��اورزي و مكانيزم قيمت گذاري ناكارآمد از جمله ديگر مش��كات آبي كشور 

مي باش��د كه مديريت منابع آب كش��ور را پيچيده كرده اس��ت.
با اين مش��كات، يكي از اهداف بلند مدت مديريت راهبردي آب كشور تعادل برقرار كردن 
بين تقاضاي آب و منابع آب موجود با كمترين هزينه ممكن مي باشد. براي پاسخگويي به نياز روز 
افزون تقاضاي آب در كشور، راهكارهايي چون توسعه منابع آبي جديد شامل بهره برداري بهينه 
از منابع آبي باقيمانده، اس��تفاده مجدد از فاضاب، شيرين كردن آب هاي شور و افزايش ظرفيت 
توليد منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهاي صرفه جويي آب در بخشهاي مختلف اقتصادي، و 

توسعه روشهاي مديريت كارآمد جديد را مي توان نام برد.
بيش از دو دهه اس��ت كه جهان پي برده اس��ت در مديريت منابع آب بايد به مديريت تقاضا 
بيشتر از مديريت عرضه توجه كرد. بدين منظور دانشمندان، مديريت تلفيقي آب را مطرح نموده 
ان��د. مديريت تلفيقي، دو سياس��ت كلي و يك هدف اصلي دارد. سياس��ت هاي مديريت تلفيقي 

عبارتند از:
1- با آب بايد به عنوان يك كاالي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي برخورد شود.

2- سياست ها و گزينه هايي كه مديريت آب را هدايت مي كنند بايد در چارچوبي يكپارچه 
تحلي��ل ش��وند. هدف اصلي مديريت تلفيقي اين اس��ت كه به واس��طه مديري��ت تلفيقي آب، 
توس��عه پايدار، كارآمد و عادالنه منابع آب حاصل ش��ود. بنابراين مبان��ي مديريت تلفيقي بر 
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پايه تركيب پذيري مديريت تأمين با مديريت تقاضا اس��توار بوده كه جنبه هاي زيست محيطي، 
اجتماعي و اقتصادي را در نظر مي گيرد.

وضعیت كشاورزي و آبیاري در ایران
از 165 ميليون هكتار مس��احت كل كش��ور حدود 37 ميليون هكتار را اراضي مناس��ب جهت 
عمليات كش��ت و زرع تش��كيل مي دهد كه به دليل محدوديت منابع آب همة اين اراضي كش��ت 
نمي ش��ود. طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي در س��ال 1388 حدود 6/21 ميليون هكتار از اراضي 
به صورت فارياب و 6/22 ميليون هكتار ديگر به صورت ديم كش��ت ش��ده است. بخش كشاورزي 
نقش اساسي و حياتي در اقتصاد ملي و توليد مواد غذائي در ايران دارد، بطوريكه حدود 27 درصد 
توليد ناخالص ملي و 23 درصد نيروي كار كشور مرتبط با اين بخش است. در اين ميان به واسطه 
موقعيت خاص اقليمي كشور و پراكنش نا مناسب زماني و مكاني بارندگي، كشت آبي محور اصلي 
در توليد مواد غذايي مي باشد. با وجود وسعت تقريبًا يكسان كشت ديم و آبي كشور، بيشترين توليد 
از بخش فارياب حاصل مي شود. بطوريكه در طول 5 سال گذشته تقريبًا همواره نزديك به 90 درصد 
كل توليد محصوالت كشاورزي ايران از كشت هاي آبي حاصل شده است. پتانسيل بخش كشاورزي 
ايران در قياس با س��اير كشورها در موقعيت نسبتًا مناس��بي قرار دارد. به طوري كه از لحاظ ميزان 
كل اراضي كشاورزي در رتبه بيستم و از لحاظ سطح زير كشت آبي، بعد از كشورهاي هند، چين، 
آمريكا و پاكس��تان در رتبه پنجم قرار دارد. س��رانه مساحت تحت كشت آبي كشور با فرض 6/21 
ميليون هكتار، معادل 92 هكتار براي هر 1000 نفر بوده كه نسبت به سرانه كشت آبي جهان كه حدود 

45 هكتار به ازاي هر1000 نفر مي باشد رقمي بيش از 2 برابر است.

وضعیت راندمانهاي آبیاري در جهان و ایران
به طور كلي راندمان مصرف آب آبياري در س��طح جهان پائين است. اين مقدار از 20 درصد 
در ش��اليزارهاي سنتي تا 90 درصد در سيستم هاي آبياري قطره اي متغير مي باشد. به طور معمول 
راندمان در آبياري س��طحي پائين تر از روش هاي متعارف ديگر اس��ت اما با اين وجود، آبياري 
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س��طحي روش عمده و غالب در آبياري محصوالت كش��اورزي در سطح جهان به شمار مي رود. 
مطابق بررسي و گزارش سازمان فائو در سال 2009 ميادي، متوسط راندمان آبياري در كشورهاي 
در حال توس��عه 38 درصد بوده است. اين بررس��ي همچنين نشان مي دهد كه راندمان آبياري در 
كش��ورهاي آمريكاي التين كه منابع آب فراواني دارند بس��يار پائين مي باشد، و از طرفي راندمان 
آبياري در كشورهاي خشك و نيمه خشك جهان كه منابع آب محدودي دارند، به مراتب بيشتر از 
حد متوسط كشورهاي در حال توسعه مي باشد. بر اساس گزارش فائو متوسط راندمان آبياري در 
كش��ورهاي خاورميانه و شمال آفريقا 40 درصد و در كشورهاي جنوب آسيا 44 درصد مي باشد. 
همچني��ن كش��ورهاي ليبي، هند، مصر ب��ا 60، 54 و 53 درصد در راندمان آبي��اري در رأس اين 
گزارش قرار دارند. همواره بهبود و افزايش راندمان از دغدغه هاي دست اندركاران و كارشناسان 
در كش��ورهاي كم آب جهان بوده اس��ت و در بسياري از اين كشورها هم به توفيقاتي دست يافته 
اند. در بسياري از كشورها با وجود اين كه از نظر وضعيت اقيلمي، اجتماعي و اقتصادي با ايران 
مشابه اند، از راندمان آبياري به مراتب بهتري برخوردار مي باشند. بر اساس تحقيقات انجام گرفته 
راندمان آبياري ايران 38 - 35 درصد مي باشد، بنابراين الزم است به واسطه اهميت جبران كمبود 
آب با افزايش راندمان آبياري، مطالعات و تحقيقات كاربردي بيش��تري در اين خصوص صورت 

گيرد )جدول1(.
جدول 1 – مقايسه مصرف آب كشاورزي ايران و جهان در آبياري انواع محصوالت

مصرف در ایران)m3/h (مصرف جهاني)m3/h(نوع محصول

65006400- 4500گندم )شتوي(

1050017900- 7000صيفي جات

14000 – 750010000- 5500 چغندر قند

10000- 70008000 – 4500برنج

20000 – 2500018000- 15000نيشكر

12000- 800010000- 5000ذرت
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كارآیي مصرف آب كشاورزي
كارآيي مصرف آب كش��اورزي كه به ش��كل س��اده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب 
مصرف��ي تعري��ف نمود، وضعيت اس��تفاده بهين��ه از آب را در توليد مش��خص مي نمايد. كارآيي 
مص��رف آب را مي ت��وان با توليد بيش��تر ب��ه ازاي همان مقدار آب مصرفي ي��ا تخصيص آب به 
گياهان با ارزش اقتصادي باالتر يا تخصيص آب از بعضي بخش هاي كش��اورزي به بخش هايي 
كه ارزش افزوده آب بيشتر است، افزايش داد. در واقع بيشترين سهم در افزايش كارآيي مصرف 
 آب تنها از سيس��تم آبياري مناسب نبوده بلكه از افزايش عملكرد ناشي از مديريت بهتر نيز منشأ 
مي گيرد. در حال حاضر مقدار آن در كش��ور به طور متوسط 0/7 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد. 
در جدول)2( مقدار كارآيي مصرف آب اندازه گيري ش��ده ش��ده تعدادي از محصوالت زراعي 

كشور به عنوان نمونه ارائه گرديده است.

جدول2- مقدار كارآيي مصرف آب تعدادي از محصوالت زراعي مختلف كشور

روش آبياريمحصول زراعي
عملكرد
)kg(

مقدار آب مصرفي
)m3/h(

كارآیي مصرف آب
)kg/m3(

546099000/55نشتي و نواريگندم

460056230/82سنتر پيوتگندم

37700145002/60نشتي و نواريچغندر قند

53571139703/83سنتر پيوتچغندر قند

13000116031/11نشتيسيب زميني

2250076352/90قطره اي)تيپ(سيب زميني

10500116000/90كرتي و نوارييونجه

1600048003/33نشتيگوجه فرنگي

8900213000/41)شكر(نشتينيشكر
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به نظر مي رس��د كه مهم ترين و مؤثرين راهكار مقابله ب��ا بحران آب، افزايش كارآيي آبياري 
به همراه اس��تفاده حداكثر از مقدار آب مصرفي در بخش كش��اورزي اس��ت. به بيان ديگر الزم 
اس��ت موضوع >بهره وري آب كش��اورزي< به عنوان يك عامل مؤثر در برنامه ريزي ها و تصميم 
س��ازي هاي آتي كش��ور مدنظر قرار گيرد. به گفته آقاي كوفي عنان )دبير كل س��ابق س��ازمان ملل 
متحد( ما احتياج به يك انقاب آبي در كش��اورزي با تأكيد بر افزايش بهره وري در واحد حجم 
آب )محصول بيش��تر از هر قطره آب( داريم. ولي متأسفانه در ايران افزايش راندمان هاي آبياري 
 و افزايش توليد در اراضي كش��اورزي به صورت اهدافي مس��تقل پيگيري مي شود، در صورتيكه 
>به��ره وري< ام��كان ايجاد ارتب��اط منطقي بين اين دو هدف را به ط��ور همزمان فراهم مي كند و 
افزاي��ش توأم��ان كارآيي مصرف آب و افزايش توليد در واحد س��طح را با مفهوم>افزايش توليد 
ب��ه ازاي هر واحد حجم آب مصرفي< م��اك عمل قرار مي دهد. جهت افزايش بهره وري عوامل 
توليد در بخش كشاورزي ابتدا مي بايست عامل كمياب را شناسايي كرده و در ادامه برنامه ريزي 
و تحقيقات در جهت ارتقاي بهره وري آن عامل يا عوامل كمياب صورت گيرد. به عنوان مثال در 
آمريكا به دليل فراواني زمين و گراني كارگر، تحقيقات و برنامه ريزي در راستاي بهبود بهره وري 
نيروي كار استوار بوده و به همين دليل ماشين آالت كشاورزي در اين كشور توسعه فراواني پيدا 
كرده اس��ت. در كشور ژاپن به دليل كمبود زمين، سعي شده است تا بهره وري زمين افزايش يابد. 
در اين راستا استفاده از كودهاي شيميايي توسعه زيادي پيدا كرده است. در ايران به دليل محدود 
بودن منابع آب ش��يرين برنامه ريزي ها و تحقيقات بايستي در جهت افزايش بهره وري آب باشد. 
در كش��ور ما به دليل پراكنش نامناس��ب مكاني و زماني بارندگي، بيش��تر بار توليد مواد غذايي بر 
دوش زراعت هاي فارياب اس��ت. در حال حاضر قس��مت اعظم مصارف آب استحصالي كشور 
به بخش كش��اورزي اختصاص دارد. اگر چه مي توان بخشي از نيازهاي آينده را از طريق توسعه 
منابع آب جديد تأمين نمود، اما الزم است بخش عمده نيازهاي آتي را از طريق صرفه جويي در 

مصرف و افزايش بهره وري آب تأمين شود. )شكل 1(.
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شكل)1( – ورودي و خروجي هاي بخش كشاورزي و تعيين عامل كمياب
)در كشور ما عامل كمياب آب است.(

با توجه به محدوديت منابع آب كش��ور، تخصيص آب بايستي به محصوالتي صورت گيرد كه 
داراي س��ود اقتصادي بيش��تري به ازاي يك متر مكعب آب باشند. البته اين مسئله به معني چشم 
پوشي از ساير هدف هاي اساسي و بلند مدتي همچون تأمين امنيت غذايي و اشتغال نمي باشد اما 
الزم است در كناراين هدف ها، موضوع كارآيي مالي و اقتصادي آب نيز براي افزايش بهره وري 

مورد توجه قرار گيرد.
هزينه هاي سرس��ام آور تأمين و اس��تحصال آب يكي ديگر از مهمترين تنگناها و فش��ارها در 
بخش آب كش��ور است. در صورت ادامه همين روند، براي جبران نياز آبي كشور در سال 1400 
الزم اس��ت تعداد سدهاي در دس��ت بهره برداري نس��بت به وضعيت كنوني حدود 300 تا 400 
درصد افزايش يابد. اين مسئله در حالي است كه مهارآب هاي سطحي و احداث سدهاي مخزني 
هزينه هاي گزاف وسرس��ام آوري را به خود اختصاص مي دهند، بطور مثال بر اساس بررسي هاي 
انجام شده در سال 1379 اين هزينه ها نسبت به هزينه سدهاي احداث شده در دهه چهل با مبناي 
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زماني يكس��ان حدود 18 برابر ش��ده اس��ت و قطعًا در آينده باز هم ارقام سرمايه گذاري افزايش 
خواهد يافت.

به طور كلي چالش��ها و فرصتها براي بهبود كارآيي مصرف آب كشاورزي در سه جزء سيستم 
بيولوژي��ك )گي��اه(، محيط، و مديريت خاصه مي گردند. در قس��مت بيولوژي��ك، ارقام مقاوم به 
خشكي نقش اساسي در بهبود كارآيي مصرف آب ايفا مي نمايند. كار اصلي در اين زمينه مطالعه 
روابط داخلي و متقابل بين حاصلخيزي خاك، مواد غذايي گياه و مديريت آب در س��طوح گياه، 

پات و سيستم تا حوزه آبريز مي باشد.
اگر چه به بخشي از اهداف بحث شده فوق نائل آمده ايم ولي فاصله بزرگي بين نتايج بدست 
آمده از تحقيقات و كاربرد عملي آنها توس��ط اس��تفاده كنندگان وجود دارد. اين امر اساسًا بدليل 
مش��اركت و همكاري كم بين محققين، مروجين و كش��اورزان براي كاربرد عملي دس��تاوردهاي 
تحقيقاتي اخير اس��ت. اگر چه عوامل و داليل ايجاد فاصله موجود هنوز كامًا مش��خص نيس��ت 
ولي درمديريت آب كشاورزي عموميت و مصداق دارد. فرضيه اي كه در اين زمينه وجود دارد آن 
اس��ت كه فن آوريهاي جديد به طور س��ريع و چشمگيري توسعه يافته و به طريق نادرستي مورد 

استفاده قرار گرفته، درحاليكه توسط كشاورزان مورد توجه و استقبال كافي قرار نگرفته است.
در زمين��ه راهكارهاي فني افزايش به��ره وري يا كاهش تلفات آب بايد به اموري نظير تجهيز 
و نوس��ازي اراضي شبكه هاي آبياري شامل تس��طيح اراضي، يكپارچه سازي اراضي و زهكشي 
و اصاح اراضي هم در ش��بكه هاي س��نتي و هم در شبكه هاي مدرن و احداث شبكه هاي آبياري 
و پوش��ش كانالهاي آبياري در شبكه هاي سنتي و گس��ترش روشهاي آبياري تحت فشار، در كنار 
توجه به بهبود مديريت آبياري نظير كنترل مقادير مصرف منطبق با نياز واقعي، استفاده از روشهاي 
آبياري مناس��ب، روشهاي كم آبياري، اس��تفاده از گياهان با نياز آبي كمتر و يا دوره رشد كوتاهتر 
و ... بيش��تر پرداخته ش��ود و صرفًا تفكر س��رمايه گذاري و احداث منابع جديد آب غالب نباشد. 
به منظور دقيق ش��دن در راندمان هاي آبياري، در اين بخش راندمان ها را به دو قس��مت راندمان 
انتقال، توزيع و تحويل در شبكه هاي آبياري و راندمان آبياري در مزرعه تقسيم و تفسير خواهيم 

كرد.
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1- افزایش راندمان انتقال، توزیع آب و مصرف آب در مزرعه
بخش قابل توجهي از آب آبياري در مسير انتقال، توزيع و تحويل آب به هدر مي رود. بعضي 
از عوامل��ي ك��ه باعث افزايش تلف��ات آب در انتقال، توزيع و تحويل آب ميگردد به ش��رح ذيل 

مي باشد كه اصاح و بهبود آنها موجب افزايش در راندمان خواهد شد.
عدم تناس��ب زمان كاش��ت با برنامه مديريتي آبياري و نبود برنامه صحيح آبياري در برخي   ٭

شبكه هاي فرعي.
بهره برداري نامناسب از تأسيسات آبياري موجود.  ٭
نشت آب از كانال هاي انتقال و توزيع آب.  ٭
فرسوده بودن شبكه توزيع آب.  ٭
طراحي ضعيف و ناسازگار با فرهنگ بومي منطقه.  ٭
انگيزه ناكافي كاركنان بهره برداري هنگام عمليات آبياري.  ٭
فقدان نظام بهره برداري كارآمد براي آبياري.  ٭
عدم توجه به اليروبي و مرمت به موقع كانال هاي آبياري.  ٭
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2- افزایش راندمان آبیاري در مزارع
با توجه به اينكه 7/8 ميليون هكتار از اراضي كش��ور به صورت كشت آبي مورد بهره برداري 
قرار مي گيرد لذا تلفات و هدر رفت آب در اين سطح وسيع هر چند به ميزان كم هم باشد بسيار 
حائز اهميت است. لذا هر تصميم و عملياتي كه سبب گردد كه تلفات آب در مزارع كاهش يابد، 
كمتري��ن نتيج��ه و اثر آن صرفه جويي در مصرف آب و افزايش بهره وري خواهد بود. در مناطقي 
از كش��ورمان كه محدودي��ت منابع آب وجود دارد راندمان آبياري در مزارع و باغات نس��بت به 
مناطق��ي كه توهم��ي از فراواني آب وجود دارد، به مراتب باالتر مي باش��د. محدوديت منابع آب 
سبب گرديده كه كشاورزان در طول دهه هاي گذشته نوعي مديريت بومي در استفاده بهينه از آب 
اعم��ال نماين��د ولي با وجود اين به داليل زير راندمان آبياري در برخي از مزارع پايين مي باش��د 
كه الزم اس��ت با اعمال مديريت صحيح و تدوين استراتژي كارآمد نسبت به افزايش راندمان در 

مزارع اقدام نمايند.
نامناسب بودن اندازه و شكل مزارع در ارتباط با نحوه آبياري.  ٭
عدم استفاده از روش هاي مناسب آبياري.  ٭
عدم يكنواختي شيب اراضي و وجود پستي و بلندي در مزارع.  ٭
ع��دم توجه به نفوذ عمقي آب در مزارع )برخي از زارعين فقط رواناب س��طحي را جزو   ٭

تلفات مي دانند(.
طول نامناسب فاروها.  ٭
مقدار نامتناسب دبي ورودي به داخل فاروها.  ٭
قيمت پايين و نامتناس��ب آب در مقايس��ه با ارزش واقعي آن و در قياس با ساير نهاده هاي   ٭

كشاورزي.
نوبتي بودن آبياري)اين عامل س��بب مي ش��ود كه به نياز واقعي گياهان توجه كافي نشود و   ٭

زمان آبياري صرفًا با نوبت تنظيم شود، هر چند كه نياز آبي گياه قباًل مرتفع شده باشد(.
نامناسب بودن الگو و تراكم كشت با ميزان آب رها شده در مزارع.  ٭
عدم توجه به تناسب ميزان سطح زير كشت با مقدار آب.  ٭
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عوامل افزايش بهره وري آب در كشاورزي

1- كاهش تبخیر از سطح مزرعه
نياز آبي گياه شامل مقدار آبي است كه توسط هر گياه جذب مي گردد كه معمواًل بخشي از آن با 
عمل تعرق به محيط باز مي گردد )غالبًا كمتر از 1 درصد آب جذب شده در گياه باقي مي ماند(. به 
علت دشواري اندازه گيري مستقيم تبخير، معمواًل در بيان آب مصرفي گياه، از واژه تبخير و تعرق 
اس��تفاده مي گردد. با بيان فوق، صرفًا عمل تعرق مورد نياز گياه مي باش��د. به طور كلي هر روش 
آبياري كه موجب كاهش تبخير از سطح مزرعه گردد، به معني آن است كه راندمان مصرف آب را 
افزايش داده اس��ت. بنابراين روشي كه بتواند بدون آبپاشي كردن شاخ و برگ ها و يا خيس كردن 
كل س��طح خاك به طور مس��تقيم آب را به منطقه اصلي جذب آب توسط گياه برساند به افزايش 

بهره وري آب كمك خواهد نمود.
آبياري موضعي از جمله روش هاي مؤثر در افزايش بهره وري آب مي باشد و داراي مزيت هايي 
از قبيل خش��ك نگهداش��تن بخش وسيعي از سطح خاك اس��ت اين روش همچنين موجب عدم 
رش��د علف هاي هرز مي ش��ود )وجود علفهاي هرز نه تنها از نظر مصرف مواد غذايي و رطوبت 
خاك و يا حتي نور موجب رقابت با گياهان مي گردد بلكه موجب تسريع در رشد آفات و مشكل تر 
ش��دن مبارزه با آنان نيز خواهد ش��د(. بايد توجه داشت كه هيچ روش آبياري به تنهايي دستيابي 
به بهره وري باال را تضمين نمي نمايد و همواره چگونگي عملكرد سيس��تم بس��يار مهم مي باش��د. 
با اعمال مديريت ضعيف، حتي بهترين سيس��تم ها نيز نمي توانند از اتاف آب و كاهش راندمان 
مص��رف جلوگيري نمايد. البته يك مديريت با تجرب��ه، كارآمد و مطلع مي تواند با بكارگيري يك 
سيستم آبياري مناسب، تمام پتانسيل بالقوه آن را به بالفعل تبديل نمايد. براي افزايش بهره وري آب 
توسط گياه الزم است همواره تأمين نياز واقعي گياه به آب و افزايش حداكثر توليد همگام دنبال 
شود. اين امر مستلزم به حداقل رساندن اتاف آب از طريق جريان هاي سطحي آب، نفوذ عمقي و 
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 تبخير از زمين لخت، كنترل علف هاي هرز و مواردي از اين دست مي باشد. با انجام عمليات زير 
مي توان به برخي از موارد فوق الذكر دست يافت:

كاهش تبخير مستقيم در زمان آبياري به وسيله اجتناب از آبياري در اواسط روز.  ٭

ترويج و گسترش استفاده از مالچ طبيعي و مصنوعي.  ٭

استفاده از روش هاي به زراعي در جهت كاهش تبخير و تعرق و ترويج آن.  ٭

خاك ورزي حفاظتي.  ٭

تغيير تاريخ كاشت با توجه به فرار از فصولي كه پتانسيل تبخير و تعرق بيشتر است.  ٭

كاهش تلفات ناشي از رواناب سطحي و نفوذ عمقي.  ٭

كاهش تعرق به وسيله كنترل علف هاي هرز.  ٭
البته بايد توجه داش��ت كه در آبياري حصول راندم��ان 100 درصد هيچگاه نبايد مورد هدف 
قرار گيرد. زيرا همواره بخشي از تلفات عمقي باعث شستن نمك از منطقه ريشه گياه خواهد شد.
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2- انجام كم آبیاري به منظور ارتقاي بهره وري
آبياري كامل به منظور كس��ب حداكثر محصول از واحد س��طح در شرايطي قابل اعمال است 
كه اواًل آب به مقدار كافي در اختيار باشد و ثانيًا امكان توسعه و افزايش سطح زير كشت وجود 
نداشته باشد اما شرايط اقليمي و اراضي كشاورزي در بيشتر مناطق كشورمان به گونه اي است كه 
نه تنها آب به اندازه و مقدار كافي در دس��ترس نيس��ت، بلكه اراضي مستعد و قابل احياي زيادي 
وجود دارند كه در صورت رس��يدن آب به آنها ام��كان افزايش توليد قابل توجهي وجود خواهد 
داشت. با توجه به محدوديت منابع آب توصيه مي شود كه كم آبياري به عنوان يك گزينه كارآمد به 
منظ��ور افزايش بهره وري آب در طرح ها و پروژه هاي آبياري مدنظر قرار گيرد. كم آبياري عبارت 
اس��ت از مصرف عامدانه و عالمانه كمتر آب به منظ��ور افزايش توليد در مجموعه اراضي تحت 
پوش��ش و يا به عبارت س��اده تر مي توان گفت كم آبياري عبارت است از استفاده بيشتر و بهتر از 
واحد حجم آب مي باش��د. نتايج تحقيقات انجام ش��ده در كشور حاكي از كارآمد بودن اين روش 
به منظور اس��تفاده صحيح تر از آب و كس��ب سود بيشتر اس��ت. بايد توجه داشت براي استفاده 
حداكثر از پتانسيل واحد حجم آب الزم است در مرحله اول از >دانش آبياري< و در مرحله دوم 
از >عملي��ات صحيح آبياري< توامان به��ره گرفت. در بكارگيري فن كم آبياري رعايت ماحظات 
مهندسي از ضروريات رسيدن به موفقيت است و بايد توجه داشت صرفًا با كم آب دادن به گياه 
بدون توجه به زمان، مقدار و كيفيت آب آبياري ممكن است نه تنها سود بيشتري حاصل نگردد، 
بلكه موجب بروز خس��ارات زيادي نيز گردد لذا براي انجام عمليات كم آبياري، ماحظات زير 

مورد توصيه قرار مي گيرد.
گياهان مناس��ب براي كم آبياري؛ )گياهاني كه داراي دوره رشد كوتاه، راندمان مصرف باال و . 1

مقاوم به خشكي هستند درعمليات كم آبياري بهتر نتيجه مي دهند(.
خاك هاي مناس��ب براي كم آبي��اري؛ )خاك هايي كه داراي ظرفيت نگهداري آب بيش��تري . 2

هستند شرايط بهتري براي پذيرش كم آبياري دارد(.
كيفيت آب آبياري؛ )آبي كه در كم آبياري مورد استفاده قرار مي گيرد الزم است از كيفيت خوبي . 3

برخوردار باشد تا گياه همراه با تنش آبي در معرض تنش شوري و تأثيرات منفي آن قرار نگيرد(.
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عمليات زراعي؛ )ش��خم بايد به اندازه كافي عميق باشد تا آب باران بتواند بهتر درخاك نفوذ . 4
كرده و ذخيره شود از طرفي زمان كاشت بايد به گونه اي انتخاب شود كه گي���اه بتواند از رطوبت 
موج��ود در خ��اك قبل از آبياري اس��تفاده نمايد. در عمليات زراعي الزم اس��ت به تراكم ب���وته 
مطل��وب در هكت��ار و كنترل علف هاي هرز و كاهش تبخير از س��طح خ���اك توجه ج�����دي به 

عمل آيد(.

ميزان آبياري؛ )ميزان آبياري بايد از روي منحني تابع توليد، درآمد و هزينه تعيين گردد(.. 5
زمان آبياري؛ )گياهان در مراحل مختلف رش��د واكنش هاي مختلفي به كم آبي دارند لذا الزم . 6

است با شناخت كامل رفتار گياه، به گونه اي كه تأثيرات منفي به حداقل برسد زمان آبياري تنظيم 
گردد(.

روش هاي اعمال كم آبياري؛ )روش��هاي اعمال كم آبياري به وس��يله تغييرات در دور وحجم . 7
آبياري نس��بت به آبياري كامل قابل اعمال مي باش��د. انتخاب هر كدام از اين روش��ها بستگي به 
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خصوصيات و كيفيت آب وخاك دارد. يكي ديگر از روش هاي توصيه ش��ده آبياري يك درميان 
فاروهاس��ت. همچنين محل كاش��ت بوته ها بر روي پشته ها وفاصله آنها تأثير بسزايي در موفقيت 

كم آبياري دارد(.
مصرف كود؛ )اثر بخش��ي كودها در شرايط كم آبي كاهش مي يابد، مخصوصًا اگر مصرف اين . 8

كودها با رش��د رويشي گياهان مطابقت نداشته باشد لذا توصيه مي گردد كه مصرف كودها يكباره 
و قبل از كاش��ت گياه انجام پذيرد و از مصرف كود در مراحل رش��د صرفنظر گردد. همچنين در 
ميان كودها، كودهاي پتاس��يمي مخصوصًا س��ولفات پتاس��يم و س��ولفات روي نقش مهمتري در 
تنظيم روزنه ها و تعادل يوني در سيس��تم گياهي به منظور كاهش تنش هاي حاصل از كم آبي ايفا 
مي نماي��د. بنابراي��ن در كم آبياري مصرف كودها بايد متعادل و بهين��ه بوده و به مصرف كودهاي 
پتاس��يمي نيز توجه ويژه اي گردد.همچنين مصرف كود فس��فر به ويژه در شرايط ديم، طول دوره 
رشد را كوتاه كرده، بنابراين صدمات تنش آبي را در اواخر فصل رشد كاهش مي دهد. به عبارت 

ديگر مصرف فسفر در اين شرايط باعث كاهش صدمات كم آبي مي گردد(.

3- استفاده از تكنولوژي هاي ارزان و كارآمد
بكارگيري انواع مختلف سيس��تم هاي آبياري مدرن از جمله سيستم هاي آبياري باراني و قطره اي 
مستلزم انجام سرمايه گذاري نسبتًا زياد و داشتن دانش كافي براي بهره برداري مناسب و مطلوب از 
آن مي باشد. لذا بكارگيري اين سيستم ها در مزارع براي كشاورزان فقير و كم سواد ممكن است مقرون 
به صرفه نباشد. بدين لحاظ براي برنامه ريزي افزايش بهره وري آب در اين جوامع الزم است از فن 
آوريهاي ارزان قيمت، در دسترس، با بهره برداري ساده، وجود قطعات كافي در محل و سازگار شده 
با فرهنگ محلي اس��تفاده كرد. بطور مثال يكي از تكنولوژي هاي ارزان قيمت كه توسط مؤسسه بين 
المللي مديريت آب براي جوامع روستايي و اراضي با وسعت كم باالخص براي مناطق خشك و كم 
آب جهت افزايش بهره وري آب كشاورزي توصيه شده است، استفاده از سطل ها يا منبع هاي آب بسيار 
ارزان قيمت به منظور پياده سازي سيستم آبياري قطره اي در اراضي كشاورزي است. اين تكنولوژي 

هم اكنون در سطح وسيعي در آفريقا و بخش هايي از آسيا مورد استفاده قرار مي گيرد.



مـدیـریت و بهـره وري آب در كشـاورزي

21 

4- ارزش گذاري واقعي قیمت آب
قيمت آب آبياري در مقايس��ه با س��اير نهاده هاي كشاورزي در ايران بسيار پايين است. شايد 
يكي از داليل مصرف باالي آب دربخش كش��اورزي وكاه��ش راندمان آبياري، قيمت ناچيز آب 
باش��د. يافتن خط مشي هاي مشخص و قابل اجرا مي تواند عاوه بر جلوگيري از هدر رفت آب، 
بهره وري آن را نيز افزايش دهد. قيمت گذاري بايد به گونه اي باشد كه كشاورزان نه هزينه واقعي 
و كامل آب را بپردازند و نه آن را به رايگان به دست آورند. به طور مثال مي توان نيمي از نياز آبي 
گياه را با قيمت هاي فعلي و متعارف محاس��به كرد و براي يك چهارم آب اضافي ديگر، افزايش 
قيمت عادالنه اي در نظر گرفت و براي يك چهارم آخر نيز قيمت واقعي و تمام ش��ده و يا حتي 

كمي بيشتر را منظور نمود. 
اي��ن روش تعيين آب بها به عنوان ي��ك نمونه مي تواند موجب صرفه جويي قابل ماحظه آب 
ش��ود. با اعمال اين روش ممكن است اين امكان فراهم گرددكه كشاورزان از درخواست و گرفتن 
يك چهارم نهايي آب به واس��طه قيمت زياد آن صرف نظر كنند و كمبود آب را با اعمال مديريت 
آبي��اري صحيح و افزايش راندمان آبياري جبران نمايند، ك��ه نتيجه نهايي آن ارتقاي بهره وري آب 
كشاورزي خواهد بود. حتي مي توان براي ايجاد انگيزه بيشتر، كشاورزاني را كه از گرفتن يك چهارم 

آب اضافي آخر صرف نظر مي كنند، تشويق كرد.



مـدیـریت و بهـره وري آب در كشـاورزي

22 

5- آبیاري در مقیاس كوچك براي مناطق خشك
آنچه در زمينه بهبود بهره وري مورد نياز اس��ت صرفًا انتقال تكنولوژي نيست، بلكه آگاهي از 
نيازها، اصول بهبود بهره وري و اصاح كارايي اجزاي آن مي باش��د. هيچ تكنولوژي اي به خودي 
خود موفق نخواهد بود، زيرا اگر مردم نتوانند توانايي هاي آن را حس كنند، بهترين تكنولوژي هاي 
دنيا نيز بي فايده و بي اثر خواهد ماند. استفاده از هر نوع سيستم و روش آبياري مستلزم رعايت 
اصول و مقرراتي اس��ت. چگونگي كاربرد اين اصول در مناطق مختلف بس��تگي به شرايط ويژه 
محل از نظر تأثير بر وضعيت اقتصاد، زمين، آب، نيروي كار، ماش��ين آالت، انرژي، دانش بومي، 
نوع محصوالت و مواردي از اين دست دارد. بديهي است كه در مورد چگونگي طراحي و پياده 
سازي سيستم هاي آبياري كارا، به هيچ وجه نمي توان يك دستورالعمل كلي و يك نسخه از پيش 

تعيين شده ارائه نمود.
آنچه كه در زمينه توس��عه آبياري مورد نياز مي باش��د تنها انتقال فن آوري نيست. اگر قرار است 
كارائ��ي زمي��ن و آب مفهومي بيش از يك مفهوم مجرد را بيابد، بايد به صورت يك هدف اصلي و 
مهم براي مس��ئوالن، كارشناسان و بهره برداران درآيد. سيس��تم هاي آبياري بايد از ابتدا به گونه اي 
برنامه ريزي و طراحي ش��وند كه براي صاحبان و بهره برداران انگيزه، درآمد و فرصت رس��يدن به 
موفقيت را فراهم س��ازد. آنچه تاكنون تجربه شده است نش��ان مي دهد كه پياده سازي سيستم هاي 
آبياري در مقياس كوچك براي عموم كش��اورزان و بهره برداراني كه دوره هاي آموزش��ي خاصي را 
نديده اند، مناسب تر خواهد بود. هر چه يك سيستم از پيچيدگي و ابهامات كمتري برخوردار باشد 
به همان اندازه امكان موفقيت و افزايش راندمان آن باالتر خواهد بود لذا با توجه به تجارب حاصله 
از آفريقا، برخي از مناطق آسيا و مخصوصا كشورهاي خشك و نيمه خشك )كه افزايش بهره وري 
آب براي آنها از اهميت بااليي برخوردار است( به كارگيري سيستم هاي آبياري در مقياس كوچك 
توانس��ته كارايي بيش��تري در توليد محصول و كاهش مصرف آب نس��بت به سيستم هاي آبياري با 
مقياس بزرگ فراهم آورد. به نظر مي رسد كه بكارگيري اين اصول با توجه به دانش بومي كشاورزان، 
ميزان سرمايه گذاري الزم و وجود ادوات و تجهيزات محلي و بومي در ايران نيز امكان پذير خواهد 

بود و كمك زيادي به افزايش بهره وري آب خواهد كرد.
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6- مدیریت آبیاري در مزرعه
مجموع��ه عمليات��ي كه باعث مي گ��ردد كه آب به >ان��دازه مورد ني��از< و در >زمان الزم< در 
اختيار گياه قرار گيرد را مديريت آبياري مي نامند. به عبارت ديگر مديريت آبياري عبارت اس��ت 
از: تحوي��ل به موقع آب مورد نياز گياه، با روش��ي مطمئ��ن، قابل پيش بيني و يكنواخت به منظور 
افزايش توليد گياه طبق اصول فني و مهندسي و با رعايت ماحظات زيست محيطي، براي رسيدن 
به اهداف فوق مجموعه اي از اطاعات اوليه از جمله ش��ناخت وضعيت خاك از لحاظ كيفي و 
كمي، ش��ناخت وضعيت گياه از لحاظ آستانه هاي تنش آبي، شوري و سميت و همچنين شناخت 
س��اير عوامل محيطي و زراعي مورد نياز اس��ت. برخي از مؤثرتري��ن پارامترها در مديريت آب 
آبياري در مزرعه عبارتند از >آبياري بر مبناي نياز گياه<، >كاهش زمان پيش��رفت آب تا رس��يدن 
به انتهاي مزرعه<، >كاهش عمق آبياري<، >كاهش تلفات س��طحي<، >كاهش سطح خيس زمين<، 
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>اس��تفاده مؤثر از باران< و>زمان مناس��ب آبياري<. براي اثر بخش شدن هر پارامتر، اقدامات به 
موقع و صحيحي بايد به كار بس��ت. در جدول ش��ماره 3 رابطه بين پارامترها، عمليات مورد نياز 
و ماحظات مربوطه بيان ش��ده اس��ت. چنانچه مديريت آبياري و مديري��ت زراعي در مزرعه به 
ص��ورت همگام و همس��و و هدفمند ص��ورت پذيرد. عاوه بر افزايش راندم��ان آب در مزرعه، 

افزايش بهره وري را نيز به همراه خواهد داشت.

جدول شماره 3- پارامترهاي مديريت آبياري و عوامل مؤثر در اثر بخشي آن

مالحظاتعوامل مؤثرپارامتر

آبياري بر 
مبناي نياز 

گياه

عمق ريشه  ٭
ميزان تبخير و تعرق  ٭
دور آبياري  ٭
ويژگي هاي خاك  ٭

اولي��ن قدم در آبياري ش��ناخت نياز آبي گياه 
اس��ت. در آبياري توجه به عمق ريش��ه گياه، 
باف��ت خ��اك و دور آبي��اري از اص��ول كار 

مي باشد.

زمان آبياري
ظرفيت زراعي  ٭
مرحله رشد گياه  ٭
طول روز  ٭

زمان آبياري بايد به گونه اي برنامه ريزي گردد 
كه گياه به طور واقعي به آب نياز داشته باشد 
و دوران حس��اس گياه از جمله جوانه زدن و 
گلدهي نيز با دقت در برنامه ريزي لحاظ شده 
باش��د. آبياري در هنگام ظه��ر و هواي خيلي 
گ��رم نيز عالوه ب��ر افزايش حساس��يت گياه، 
موجب افزايش تبخير از سطح خاك مي شود.

كاهش زمان 
پيشرفت 

آب از ابتدا 
تا انتهاي 
مزرعه)در 

آبياري 
سطحي(

جريان آب بيشتر  ٭
شيب تندتر  ٭
طول كوتاهتر  ٭

هر چه قدر اختالف زمان تماس آب با خاك در 
ابتداي جويچه يا نوار با زمان تماس در انتهاي 
آن بيشتر باشد تلفات نفوذ عمقي در قسمت هاي 
ابتدايي بيشتر خواهد بود. شيب خيلي كم و عدم 
تس��طيح يكنواخت بخشي از عوامل ايجاد اين 
مشكل هستند. افزايش جريان آب و كوتاه كردن 
ط��ول نواره��ا در كاهش زمان رس��يدن آب به 

انتهاي نوار مؤثر مي باشند.
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كاهش نفوذ 
عمقي آب

كوتاه ك��ردن زمان بين   ٭
دو آبياري

كاهش زمان پيش��رفت   ٭
آب از ابت��دا ب��ه انته��اي 
مزرعه)در آبياري سطحي(

جهت كاه��ش نفوذ عمقي و ه��در رفت آب 
مي ت��وان زمان بين دو آبي��اري را كاهش داد 
اين عمل در شرايط شور بودن خاك و آب به 
افزايش توليد كمك مي كند زيرا اين وضعيت 
مانع افت زياد پتانسيل ماتريك خاك مي گردد 
و ل��ذا گي��اه در برابر افت پتانس��يل اس��مزي 

تحمل بيشتري نشان مي دهد.

كاهش تلفات 
سطحي

كاهش جريان در حين   ٭
پيشرفت آب

باز چرخاني آب  ٭

جه��ت جلوگيري از هدر رفت س��طحي آب 
مي ت��وان با كم كردن دب��ي ورودي در زماني 
كه جبهه آب در نيمه دوم طول نوار مي باش��د 
اقدام نمود همچنين آبهاي خارج ش��ده نيز به 
گونه اي مجددًا به سيستم توليد هدايت گردد.

كاهش سطح 
خيس شدگي 

زمين

قطره اي  ٭
در   ٭ ي��ك  جويچ��ه اي 

ميان

چنانچه آب مستقيمًا به محدوده توسعه ريشه 
گي��اه كه عم��ل جذب آب و غ��ذا را به عهده 
دارد رسانده شود باعث جلوگيري از رواناب 
س��طحي و نف��وذ عمقي خواهد ش��د و ضمنًا 
باعث خشك ماندن س��اير قسمت هاي خاك 
مي گردد كه اين عمل مانع از رش��د علف هاي 

هرز و كاهش آفات مي گردد.

استفاده از 
آب باران

به   ٭ باران  نفوذ  افزايش 
خاك

شستشوي زمستانه  ٭
جمع آوري جريان هاي   ٭

س��طحي و متمرك��ز كردن 
آنها

م��ي توان با تمهيداتي در س��طح خاك مقدار 
نف��وذ باران را افزاي��ش داد و از فرار آب به 
خارج جلوگيري كرد. اين اقدام در شرايط كم 
آبي، ذخيره آبي خوبي در خاك تأمين مي كند 
و حتي ممكن است يكي دو نوبت در آبياري 

بهاره صرفه جويي گردد.
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7- اصالح خاك به منظور افزایش بهره وري آب كشاورزي
خ��اك منبع اصل��ي تأمين آب و غذاي گياه اس��ت و هر نوع عمليات زراع��ي بدون توجه به 
مديريت خاك، كم اثر خواهد بود. چنانچه با اقداماتي توانايي نگهداري آب در خاك افزايش يابد 
و يا اين كه سرعت نفوذ آب در خاك هاي سنگين تسهيل شود موجب استفاده مؤثرتر گياه از آب 
خواهد شد و در نتيجه بهره وري آب نيز بهبود مي يابد. يكي از مؤثرترين اقدامات در مورد بهبود 
خاك، افزايش توانايي خاك براي نگهداري آب مي باش��د. اين خاصيت خاك، تأثيرات بالقوه اي 
را بر روي س��اير پارامترهاي آبياري پديد مي آورد. به عنوان نمونه، ظرفيت خاك براي نگهداري 
آب در برنامه ريزي آبياري و تعيين دور آبياري مس��تقيمًا اثر مي گذارد. همچنين ميزان تلفات آب 

در روش هاي مختلف آبياري از اين خصوصيت خاك تأثير مي پذيرد.

برخي از خاك ها به ويژه خاك هاي با بافت سبك، ظرفيت كمي براي نگهداري آب دارند. در 
اين خاك ها آبياري بايد با فواصل زماني كوتاه تري انجام شود و نيز معمواًل تلفات آب بر اثر نفوذ 
آب به زير ناحيه ريش��ه زياد مي ش��ود. براي رفع اين مش��كل، اصاح اين نوع خاك ها با افزودن 
موادي مانند پليمرهاي مصنوعي جاذب آب )سوپر جاذب ها( مواد معدني متخلخل مانند پرليت 

و استفاده از كودهاي آلي مختلف امكان پذير مي باشد.
يكي ديگر از عواملي كه مي تواند در كاهش جريان س��طحي در خاك هاي س��نگين و سديمي 
مؤثر باش��د افزايش س��رعت نف��وذ آب در خاك مي باش��د. بدون اصاح اي��ن خاصيت، آبياري 
خاك هاي مذكور باعث به وجود آمدن حالت ماندابي س��طحي در خاك و هدر رفت آن از طريق 
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تبخير مس��تقيم مي ش��ود. بنابراين اصاح خاك هاي سنگين و س��ديمي، از به وجود آمدن مسائل 
زهكشي سطحي يا زير زميني و نيز از هدر رفت آب جلوگيري خواهد كرد. به كارگيري مواد آلي 
در همه حال و كاربرد مواد بهس��از خاك هاي س��ديمي)مانند گچ، گوگرد و اسيد سولفوريك( در 

اصاح خاك مؤثر است.
يكي ديگر از موانعي كه باعث افت بازدهي خاك مي گردد و اثر بخشي آب را كاهش مي دهد 
كفه ها و اليه هاي س��خت خاك در نزديكي س��طح زمين اس��ت. اين اليه از نفوذ آب و ريش��ه به 
اليه ه��اي پايين جلوگيري مي نماي��د. درچنين خاك هايي فرو روي آب ب��ه اعماق پروفيل خاك 
متوقف ش��ده و ش��رايط ماندابي در اليه هاي باالي نيمرخ خاك پديد مي آيد. اين مش��كل سبب 
مي گردد كه نمك هايي كه با آب آبياري به خاك افزوده مي شوند در باالي اليه هاي سخت زيرين 
خاك، متراكم و انباش��ته شده و منطقه ريش��ه دواني گياه به تدريج شور گردد. آبشويي و بهسازي 
ش��يميايي اين خاك ها بدون شكستن اليه هاي سخت مؤثر نخواهد بود. بنابراين استفاده از شخم 

عميق و كاربرد زير شكن براي از بين بردن اين اليه هاي سخت ضروري است.
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9- تأثیر كمي و كیفي اطالعات آماري در ارتقاي بهره وري آب كشاورزي
علي رغم سرمايه گذاري عظيم در زير ساخت هاي كشاورزي كشور و توسعه آبياري و زهكشي در 
طي سالهاي گذشته، متأسفانه همگام با توسعه سخت افزاري كشاورزي در ايران به توسعه نرم افزاري 
اين بخش و ايجاد پايگاه اطاعاتي به منظور ثبت دقيق داده ها و جزئيات توجه نشده است. همين امر 
س��بب گرديده كه بسياري از تحليل ها و برنامه ريزي ها بر اساس گمان و تخميني از واقعيت موجود 
صورت پذيرد. در حال حاضر بسياري از داده ها و اطاعات اوليه كه بعضًا از پارامترهاي اثر گذار و 
تصميم ساز در برنامه ريزي آب و خاك كشور مي باشد با ابهام، ترديد و عدم شفافيت روبروست، كه 
از آن جمله مي توان به اعداد و ارقام ذكر شده براي راندمان هاي آبياري ميزان اراضي فارياب كشور، 
ميزان آب برداشت شده از سفره هاي آب زير زميني، تغذيه اين سفره ها، وسعت و كيفيت اراضي از 
لحاظ شوري و ده ها پارامتر ديگر نام برد. اين مشكل صرفًا منحصر به صحت و دقت آمار كان بخش 
آب و خاك نمي باش��د بلكه حتي در برخي موارد در اجزاي يك سيس��تم واحد مانند سد، شبكه هاي 
آبياري و زهكشي نيز با تناقض هاي متعددي روبروست. اگر چنانچه قرار است كمبود منابع آب كشور 
از طريق افزايش بهره وري آب كشاورزي جبران گردد بايد به درستي دانست كه راندمان هاي آبياري در 
حال حاضر چقدر است؟ يا ميزان بهره وري آب در كشور و يا در مناطق مختلف چقدر است؟ به چه 
ميزان سرمايه گذاري براي افزايش آن نياز است؟ به چه تمهيدات مديريتي و فني براي تحقق اين امر 
نياز است؟ دقت سيستم هاي اندازه گيري به چه ميزان مي باشد؟ نداشتن برنامه جامع و اطاعات كافي 
مي تواند رسيدن به نتايج و اهداف برنامه ها را با مشكل مواجه كند به طوريكه نمي توان به روشني بيان 
كرد كه كي و به چه شكلي و با چه ميزان اطمينان و دقتي به اهداف برنامه ها خواهيم رسيد. با توجه به 
اهميت توسعه كشاورزي از يك سو و شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي كشور از سوي ديگر، طلب 
مي نمايد كه مديران و مسئولين كشور همگام با پيشرفت هاي فيزيكي طرح ها، سرمايه گذاري و برنامه 
ريزي هاي مناس��بي را به صورت كوتاه مدت و ي��ا دراز مدت براي ايجاد بانك اطاعاتي روز آمد و 
كارا در بخش آب و كشاورزي كشور انجام دهند به طوري كه بتواند نيازهاي برنامه ريزان، محققان و 
مديران را برآورده سازد. تا از اين طريق امكان تهيه برنامه هاي كارآمد، راهبردي و مطمئن براي بهبود 

پارامترهاي اثر بخش آب و خاك كشور فراهم گردد.



مـدیـریت و بهـره وري آب در كشـاورزي

29 

9- استفاده از پساب ها در كشاورزي
محدوديت منابع آب ش��يرين و افزايش هزينه هاي استحصال آب هاي جديد همواره گريبانگير 
كش��ورهاي خشك و نيمه خشك جهان مي باشد. يكي از راهكارهاي توصيه شده براي كاهش اين 
فشارها، بهره وري آب از طريق بازچرخاني پساب ها و زه آب ها به چرخه توليد محصوالت كشاورزي 
مي باشد. از طرفي عمومًا هزينه استحصال آب از طريق بهره برداري مدبرانه از پساب ها و زه آب ها به 
مراتب كمتر از تأمين منابع آب اضافي جديد از طريق احداث سدها و طرح هاي انتقال آب مي باشد. 
افزايش رشد شهرنشيني و به تبع آن افزايش مصرف آب در اين بخش باعث افزوده شدن پساب ها 
گرديده اس��ت كه مي تواند بعد از تصفيه شدن به عنوان مكمل آب شيرين در بخش كشاورزي مورد 
استفاده قرار گيرد. عاوه بر موارد فوق استفاده از پساب ها در آبياري داراي فوايد و مزايايي از جمله 
>كاهش هزينه آب آبياري<، >تأمين مواد غذايي گياه<، > كاهش فشار به منابع آب<، >افزايش توليدات 
كشاورزي<، >كاهش بار آلودگي وارده به محيط زيست<، >ارزان و در دسترس بودن< و غيره مي باشد 
كه مي توان با ش��ناخت و آگاهي از نوع مديريت آبياري و زارعي در هنگام اس��تفاده از فاضاب ها 
مزاياي فوق را از بالقوه بودن به بالفعل تبديل كرد. در استفاده از پساب ها، انتخاب نوع روش آبياري، 
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انتخاب نوع محصول، مديريت آبياري، برنامه ريزي صحيح و مديريت مزرعه بس��يار مهم اس��ت و 
مي توان گفت كه بدون توجه به موارد ذكر شده ممكن است استفاده از فاضاب ها آثار زيان باري بر 

روي سامتي انسان ها، كيفيت خاك، بهداشت و محيط زيست داشته باشد.

11- مشاركت كشاورزان در مدیریت شبكه هاي آبیاري
بررس��ي ها و مطالعات كارشناس��ان نش��ان مي دهد كه توس��عه فيزيكي يا مديريت شبكه هاي 
آبياري بدون توجه به نقش جامعه بهره برداران محلي، تصميم گيري ها را با ناكامي مواجه خواهد 
كرد و در دراز مدت آثار و تبعات منفي زيادي را بر جاي خواهد گذاش��ت. در ايران نيز قبل از 
اجراي پروژه هاي آبياري و زهكشي، با استفاده از امكانات محلي و وضع قوانين آبياري همه آن 
مناس��بات اجتماعي محلي، سيس��تم پايداري براي استفاده از منابع آب و خاك وجود داشته كه با 
توس��عه شبكه هاي آبياري همه آن مناسبات به دس��ت فراموشي سپرده شده است و هم اكنون كه 
دولت قصد احياي مناس��بات گذش��ته را دارد؛ به واسطه عادت كش��اورزان به خدمات رايگان يا 
يارانه اي تمايلي براي مش��اركت وجود ندارد. با وضع موجود تعيين راهكارهاي جديد و مناسب 
براي تحقق مشاركت آب بران در مديريت شبكه هاي آبياري نيازمند به بررسي هاي عميق، جامع 
و بهره جويي از ديدگاههاي علمي و عملي اس��ت. در اي��ن زمينه بايد به تدريجي بودن عمليات 
و حركت از پايين به باال توجه داش��ت. اس��تفاده از تجارب ساير كشورها مي تواند در اين زمينه 

مؤثر باشد.

12- استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار
بررسي ها و تحقيقات متعدد درجهان نشان مي دهد كه استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار، 
مي تواند عاوه بر كاهش مصرف آب، افزايش توليد محصول قابل توجهي به همراه داش��ته باش��د. 
در صورتي كه اين سيس��تم ها خوب طراحي و اجرا شوند و مصالح مورد استفاده در آنها از كيفيت 
و خصوصيات فني الزم برخوردار باش��ند و بهره ب��رداران نيز از دانش فني و كافي در نگهداري و 
بهره برداري از آن بهره مند باشند، اين سيستم ها قادر خواهند بود از 30 تا 60 درصد صرفه جويي 
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در مصرف آب و از 20 تا 70 درصد افزايش در توليد محصوالت كشاورزي را فراهم نمايد. لذا با 
توجه به شرايط حاكم بر منابع آب و خاك كشور، مي توان با استفاده از اين سيستم ها ضمن كاهش 

فشار بر منابع آب، زمينه ارتقاي جهشي بهره وري آب كشاورزي را فراهم كرد.

13- كشت در محیط هاي كنترل شده و گلخانه اي
محيط هاي كنترل شده به محيط هايي گفته مي شود كه كليه يا يكي از عوامل رشد و نمو گياه از 
جمله نور، آب، مواد غذايي، هوا و رطوبت تحت كنترل و نظارت هوشمندانه قرار داشته باشد. در 
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اين شرايط ميزان آب مصرفي گياه به مقدار بسيار زيادي كاهش مي يابد. همچنين ميزان عملكرد 
محصول نيز افزايش قابل توجهي پيدا خواهد كرد. 

در مقايس��ه اي كه براي مصرف آب در محصول خيار و گوجه فرنگي گلخانه اي در دو ش��رايط 
هيدروپونيك و كشت در مزرعه بعمل آمده نشان مي دهد كه براي توليد يك كيلوگرم خيار به روش 
هيدروپونيك به ده ليتر آب نياز است در صورتي كه در شرايط مزرعه آب مصرفي خيار براي توليد 
ي��ك كيلوگرم محصول، بيش از 20 برابر مي باش��د. همچنين آب مصرف��ي گوجه فرنگي در مزرعه 

نسبت به كشت هيدروپونيك حدود 10 برابر مي باشد. 

14- كاهش تلفات آب از طریق كاهش ضایعات محصوالت كشاورزي
بحث ديگري كه در زمينه اس��تفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن مي تواند 
مطرح گردد كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصوالت كش��اورزي مي باش��د. اصواًل 
بع��د از توليد محصوالت زراعي در نگهداري و مص��رف اين محصوالت نيز مقدار قابل توجهي 
از تولي��دات مذكور بدون مصرف واقعي از چرخه مصرف خارج مي گردند )نظير ضايعات گندم، 

سبزي و صيفي در كشور(.
 ضايعات محصوالت كش��اورزي در كش��ور نس��بت به ساير كش��ورها مقدار قابل ماحظه اي 
مي باش��د. بنابراي��ن با توجه به بحث باال مش��خص مي گردد روش ديگري ك��ه مي توان با آن به 
مشكل كمبود آب در كشور و توليد محصوالت كشاورزي فائق آمد و در اينجا شايد آن را >روش 
معك��وس< بتوان ناميد، كاهش ضايعات محصوالت كش��اورزي در مرحل��ه يا چرخه مصرف آن 
مي باش��د. به عبارت ديگر كاهش ضايعات فقط در بعد كش��اورزي نب��وده؛ بلكه كمك به كاهش 
ضايع��ات آب نيز مي نمايد. در واقع در س��طح كان كش��ور به ازاي جلوگي��ري از ضايعات هر 
كيلوگرم محصول، 1/5 متر مكعب آب با كيفيت مناس��ب عاوه بر كاهش مصرف ساير نهاده هاي 
كش��اورزي )كود، سم، علف كش و ...( صرفه جويي مي گردد. به منظور ملموس شدن و همچنين 
كمي ش��دن مقدار تلفات آب ناشي از ضايعات محصوالت كشاورزي در زير محاسباتي متكي بر 

آخرين آمار و ارقام محصوالت كشاورزي توليدي ارائه گرديده است:
 بر اس��اس آمار س��ال 89 توليد كل محصوالت كشاورزي كش��ور حدود 100 ميليون تن بود 
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 ب��ا در نظ��ر گرفتن اينكه حداقل به طور متوس��ط 15% از كل توليدات كش��اورزي كش��ور ضايع 
م��ي گردد مقدار ضايعات توليدات كش��اورزي بال��غ بر 15 ميليون تن مي ش��ود. با لحاظ نمودن 
متوس��ط مق��دار كارايي مصرف آب محص��والت توليدي يعني رقم 0/7 كيلوگ��رم بر متر مكعب، 
مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 21 ميليارد متر مكعب محاسبه مي گردد. اين مقدار 
ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت كل سدهاي احداث شده در كشور 

و تقريبًا 5 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد كشور يعني سد كرخه مي باشد.

15- توجه به آموزش، تحقیقات و ترویج در افزایش بهره وري آب
توجه مسئوالن به آموزش هاي كاربردي براي كشاورزان، كارشناسان و مديران و تحقيقات در 
مواردي همچون افزايش عملكرد محصول و همچنين ترويج آخرين يافته هاي علمي و كاربردي 
مي تواند اثر مهمي در افزايش ميزان بهره وري آب داش��ته باش��د. كه متأسفانه در چند سال گذشته 



مـدیـریت و بهـره وري آب در كشـاورزي

34 

توجه الزم و كافي به اين مقوله نگرديده و يكي از داليل مهم، نبود موفقيت الزم در طرح هاي آبي 
و خاكي و اثر بخش بودن كم آن مي باشد.
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