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 پیشگفتار

عالوه بر تولید ع م کند که وظیفه ذاتی و ماموریت اصلل ی یم موهللحلله تی ی اتی ای ا  می

اثرگذار و هان اجرایی بوده و همواره به عنوان یم مرجع هان ع می و عم یاتی بوشپاهللویون ایا 

هان کالن و م ی باشد. موهحه تی ی ات فنی و مهندهی ها نها و تصلمیمگیرنراهبر در تصلمیم

لیان گذشته اقدامات درخور و کشلاور ن به عنوان ییی ا  موهلحلات پیشلرو در ایی  مینه  ای ها

در و ید در روییردن جداخیراً  اهت. ایی موهحهان در راهلتان ماموریت یاد شلده داشته شلایحلته

هان تی ی ی در  مینه موضلللوعات تدویی گزارشاقدام به راهلللتان ایفان ا ش روشلللنیرن ع می  

ان هو افزایش هطح کارآمدن فعالیت موت ف مهندهلی کشاور ن با هد  ارت ا  اثربوشی تی ی ات

با هان تی ی ی اهت که ف ره خالصله گزارش 91حاضلر مشلتمب بر کتا   کشلاور ن اموده اهلت.

هان پژوهشی خود و اهتفاده ا  یاد شلده توهلم می  یی م ر  موهحه و با اهتناد به یافته اهدا 

ها ت ربیات هللایر همیاران و می  ان داخ ی و خارجی تدویی گردیده اهللت. در تدویی ایی گزارش

هله رکی اصل ی و اهلاهلی شامبا شناخت مشیب  ت زیه و تی یب ابعاد فنی و اقتصادن آن و ارا ه 

 ها ا  اظر ماهیت و میتون متفاوت ا هلا مورد توجله بوده اهلللت. ایی گزارشهلا و راه حلبراهیلار

ا  جم ها ا د و بررهی   هان خاصهان پژوهشی مرهوم ع می بوده و داران ویژگیها و گزارشم اله

ات و ربیاادا  آتی و ارا ه راهبرد و راهیارهان اصالحی با تییه بر ت تی یب وضلع وجود  ترهیم ششم

ا د یم تصمیم و یا یم براامه در بوش  ات شندیی هلاله در مورد یم موضلوا اهت.  اتایج تی ی

ها ن  روشی امودن موااع و عوامب موثر بر منابع کشاور ن کشور  آگاهی بوشی و کمم به تصمیم

یم فع ی اکیفیت و کمیت تولید با اهتمرار شرتوجه به   پایه تولید بوش کشاور ن  تبییی اایرافات

امیداهللت  ایی اثر  باشللد.میها اهللت. هان دییر ایی گزارشاصللب پایدارن تولید ا  ویژگی رعایت و

 شراغی فرآرونهمااند بتوااد در راهتان تی ق توهعه پایدار کشاور ن بوده و گامی هر شند کوشم 

 در حو ه فنّی و مهندهی روشنیرن اماید. توهعة بوش کشاور ن کشور 

هان ع می همیاران متعهد مؤهحه به گرشه هعی شده اهت که در ایارش ایی م موعه  یافته 

هایی ایز همراه اهللت. امید که ولی ی یی دارد که ایی کتا  با کاهللتی  ان ارا ه شللودایو شللایحللته

 در ادامه ایی راه وهان ار شللمند خود  همیاران مؤهللحلله را خوااندگان گرامی ا  اظرات و رهنمود



 

 متعهدهمیاران همه ها و اححاس دیی در خاتمه ا  تالشمند ها اد. بهرههان بعدن  تدویی گزارش

ویژه ن خارج ا  مؤهلحه بهامی   موهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی و ایز یاهلتاامراکز هلتاد و 

که در تدویی و داورن ایی م موعه همیارن موثرن داشللتند  صللمیمااه اهللاتید میترم دااشللیاهی 

امایم. همچنیی ا  ار  خود و تمامی همیاران   حمات محلوولیی قب ی مؤهحه را ارج قدرداای می

 امایم.هان صادقااه آاان هپاهیزارن میه و ا  تالشاهاد

 

 عباهی فریبر                                                           

 ر یس موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن

 9316 فروردیی ماه                                                           
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 آبیاری در ایران هایراندمانتحلیلی بر وضعیت 
 

 فریبرز عباسی، فرحناز سهراب و نادر عباسی

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، 

 آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

 

 مقدمه -6

 ا  اقدامات ال م بران هان آبیلارن موجود و ار یابی ایو  کار آنهلاهلللاملااله راالدملانتعییی 

ن مرتبم با مصللر  بهینة آ   الیون کشللت و کاهش ت فات آ  هاگیرن و تصللمیم هللا نتصللمیم

ن موت ف هاو شبیه هان میداای در هامااههااتایج حاصب ا  بررهی حاضر آبیارن اهلت. در گزارش

آورن و تی ی ی ا  جمع9310-14ن ها( در هطح کشور ای هالهادهت هدآبیارن )هلنتی وپاییی

 راادمانکاربرد  اات ال و تو یع و  هانراادمانآبیارن در کشور ارایه شده اهت.  هانراادمانوضلعیت 

هللال گذشللته بررهللی و رواد ت ییرات آن در با    ماای مورد مطالعه  52کب آبیارن در کشللور در 

تی یب شلده اهلت. با بررهلی جامع اتایج مطالعات و تی ی ات گذشته در هطح م ی و بیی الم  ی  

آبیارن در هللطح کشللور )حدود  هانراادمانمورد مطالعة منتشللر شللده در خصللوص  500بیش ا   

آورن و بررهی شد. جمع 9310-14ن هاگیرن شلده در مزرعه( ای هالبت آبیارن اادا هاو 9100

ن اا ام شده در هطح کشور در هاآورن شلده در ایی پژوهش اتایج حاصب ا  پژوهشن جمعهاداده

 ن مشللاور و ... بوده اهللت که در مزاراها  و ارت ایرو  شللرکتهاموهللحللات تی ی اتی  دااشللیاه

در م یاس  هااتایج حاصب ا  پژوهش. ضلمی اینیه اداهگیرن شلداادا هآاها و با مدیریت ور ان کشلا

دییر  اتایج حاصللب ا   ی ی اتی لیاظ اشللده اهللت. به عبارتن تهان آ مایشللی در ایحللتیاههاکرت

ت ف آبیارن ن موهاو شلللبیه هاآبیارن در هللامااه راادماندر خصللوص ار یابی ان عهمطالعات مزر

ن موت ف ها( در هللطح کشللور مورد توجه قرار گرفت که دهللتیاهها)هللنتی و پاییی دهللت هللد

 اد.اهگیرن کرده و به صورت رهمی گزارش دادپژوهشی و اجرایی اادا ه

 

 وضعیت موجود -2

یی در خور و هاتوان دریافت که تاکنون گامن موجود  میهابلا توجله بله کمیلت و کیفیت داده

 هاآبیارن در هلطح کشلور برداشلته شده اهت. ایی داده هانراادمانقابب توجه بران تعییی م ادیر 

داران پراکندگی موضللوعی  میاای و  ماای  یادن هحلللتند و بران ار یابی دقیق و جامع وضلللعیت 
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ناهلللم همیی ااالعات آبیارن  به ااالعات جامع و کافی ایا  خواهد بود  ولی تی یب م هانراادمان

 توااد تصویر اولیه و روشنی در اختیار متولیان صنعت آ  کشور قرار دهد. می موجود ایز

درصلد  2/72تا  2/55کاربرد آ  آبیارن در کشلور ا   راادماندهد که اشلان می هااتایج تی یب

کرتی  اوارن  نهاههاماادر  راادمانایی متوهم که درصد اهتا به اورن 0/26مت یر و میااییی آن 

الیی روش رول ن باراای ایزهاروشا  بیی . اهتدرصلد  2/25و  1/25  3/22 میبه ترت انجویچهو 

 راادمان (درصد 9/25( و کمتریی )درصد 1/66به ترتیم بیشتریی )ثابت  میکاله)آبفشان غ تان( و 

 کاربرد آ  راادماندرصلللد اهلللت. متوهلللم  9/19ایی کمیت  انهقطرکاربرد را داراد و در آبیارن 

درصلد اهت. با م ایحة  6/23و  6/66ترتیم ن آبیارن تیت فشلار و هلطیی بههادر هلامااه آبیارن

ن هادر روش کاربرد آ  راادمانشللود میااییی ن موت ف آبیارن تیت فشللار مشللاهده میهاروش

(. با در اظر 5و  9ن هادرصلد اهلت )شیب 9/19 انهقطرن آبیارن هاو در روش 9/65آبیارن باراای 

ن آبیارن در هطح کشور )هطیی  هاکاربرد آ  آبیارن در هر یم ا  هامااه راادمانگرفتی پتااحیب 

 آبیارن کاربرد آ  راادماندرصلللد(  متوهلللم  10و  72  62بلاراای و موضلللعی بله ترتیم برابر با 

 پتااحلللیب کمتر اهلللت. فاصللل ة وضلللعیت موجود تا پتااحلللیب در ادمانران فوق ا  هاهلللاملااه

 درصد اهت. 50ن باراای و موضعی حدود هادرصد و در هامااه 90ن هطیی حدود هاهامااه

 راادمان ییااییهر شند م  کاربرد آ  اهتن مؤثر در هان تیت فشار ا  روشاریآب  یک  اور به

می یون هیتار ا  اراضلللی آبی م هز به 2/9تلاکنون حدود ت. اهللل حلد ااتظلارکلاربرد آن کمتر ا  

ن اجرا شللده با درجات موت فی با هااد  اگرشه اغ م هللامااهاهن آبیارن تیت فشللار شللدهاهللامااه

ا   هابردارن ا  هللیحللتماد. بی توجهی به محللا ب فنی در اراحی  اجرا و بهرهاهمشللیالت مواجه بود

بران توهعة  نو اارژ هزینه که آن همه  دهدمیاشلان  هادالیب عمد  مشلیالت موجود اهلت. داده

من ر کاربرد آ  آبیارن  راادماندر درصللد  93فشللار ف م به افزایش حدود ن آبیارن تیتهاروش

به  رتشیر و توجه بتکم گذارنهرهیدن به ایی درصد افزایش با هرمای :گفت توانیه ماهلت کشلده 

 . پذیر بوده اهتامیان یهطی ناریآب نهاهامااه
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 ی آبیاری بارانی و موضعیهاکاربرد در روش راندمانمقایسۀ متوسط  -6شکل 

 

یینواختی تو یع آ  بر دهد که روش آبیارن مزرعه تأثیر مهمی بندن مطالعات اشللان میجمع

درصد اهت. ا  میان  61ا   کمتر  یینواختی تو یع آ  هاگیرناادا ها  درصد  34 در ازدیم بهدارد. 

دارد. متوهلللم  تو یع آ  را یینواختی ن بیشلللترییاچهن آبیارن هلللطیی  روش جویهاهلللامااه

درصللد اهللت. در میان  9/66و  14 و اوارن به ترتیم ناچهجوی نهایینواختی تو یع آ  در روش

  درصلللد 1/11 عن و خطی( با یینواختی تو یابه)ع رباراای  فشلللار  آبیارنن آبیارن تیتهاروش

 .یینواختی را دارد کمتریی  درصد 5/21ثابت با متوهم تریی و روش کالهیم ایمهبیش

 

 
 

 فشار و سطحیی آبیاری تحتهاکاربرد در سامانه راندمانمقایسۀ متوسط  -2شکل 
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 آبیارن تیت نهامیااییی یینواختی تو یع آ  هللامااه  بر اهللاس اتایج حاصللب ا  ایی مطالعه

 3/52ن فوق به ترتیم هاو ضریم ت ییرات در روشدرصد  9/10و  5/15فشار و هطیی به ترتیم  

دهد که اختال  فشللار اشللان میدو روش آبیارن هللطیی و تیت ةاهللت. م ایحللدرصللد  3/54و 

ن هاآ  آبیارن ای هال راادمانرواد ت ییرات  بررهی یینواختی تو یع آ  دو هلامااه ااشیز اهلت.

 نهاو هلللال 79-10و  19-70دو دهة در  ناریآبآ  کاربرد  راادماندهلد که موت ف اشلللان می

اات ال و تو یع ایز در  راادمانبوده اهلللت. همچنیی   درصلللد 7/27و  4/27  25 میبه ترت 14-19

کب در  راادمانصلللد بوده اهلللت. بدیی ترتیم  در 5/14و  2/67  0/61ن مذکور به ترتیم هادهله

ا   (. بدیی معنا که3شود )شیب درصلد برآورد می 7/43و  0/36  1/51ن یاد شلده به ترتیم هادهه

رشد داشته  ددرصیم  حدود کب آبیارن  هر هلال راادمان( به بعد 19-70)ایمة دهة  9312ل هلا

ه بینی شدآبیارن مطابق م ادیر پیش راادمانبه بعد رواد افزایشی  9312اهلت. به عبارتی   ا  هال 

در ایی  راادمانافزایش  مهم ا  ع بدرصللد( بوده اهللت.  9ن کشللور )حدود اعهن توهللهادر براامه

  محا ب آ در بار برداران بهره نهایآگاه زانیم شیافزا  یاراض نو اوها  زیبه ت ه توانیم  هادهه

ن اهاویی آبیارن  و ترویج و اات ال یافتهن هاهللامااه ةتوهللع  ن آبیارنهاو خاک  گحللترش شللبیه

 دهد که اییکب آ  آبیارن اشلللان می راادماناتایج ار یابی  د.کراشلللاره برداران تی ی اتی به بهره

درصلد(  فاصلل ة  42ن در حال توهلعه )هارن در کشلورکب آبیا راادمانآ  آبیارن با  راادمانم دار 

 هاشنداای ادارد که ایی فاصلل ة ااشیز هم با توجه به رواد رو به رشللد  در آینده ازدیم به آن کشللور

د حدو هاآ  آبیارن در آن کشور راادمانن توهعه یافته )که هاخواهیم رهید. اما در م ایحه با کشور

کب فاصل ة بیشلترن دارد. هرشند شلرایم اق یمی کشور ما ا  اظر  انراادمدرصلد اهلت( م دار  60

 ن دییر متفاوت اهت.هابارادگی و پتااحیب تبویر  با شرایم اق یمی خی ی ا  کشور
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هاها و پیشنهادچالش -9  

آ  آبیارن در کشور مثبت  راادماندهد که رواد ک ی ت ییرات بندن ایی گزارش اشان میجمع

ود شمی پیشنهادفشلار  ن موت ف آبیارن تیتهاروش راادمانو افزایشلی اهلت. با توجه به م ادیر 

ثابت  به دلیب همراه بودن با یینواختی کمتر در ویژه کالهیم ن آبیارن باراای  به هاتوهلعه هامااه

تو یع آ  و مصر  اارژن بیشتر  در آینده با بررهی و دقت بیشترن بوصوص در منااق با پتااحیب 

تبویر  یاد دابال شود. همچنیی  با عنایت به هطح وهیع اراضی تیت آبیارن هنتی  ضرورن اهت 

ن آبیارن هللطیی ایز مورد توجه و هابهبود هللامااه ن کالن کشللور اصللالح وهاریزنکه در براامه

 آ  راادمانرغم موارد عنوان شلللده  تدقیق و تیمیب ااالعات مربوه به حمایت کافی قرار گیرد. به

ن هااهللتانن گزارش شللده در برخی ا  هاکمبود دادهن بیشللترن اهللت. هاآبیارن ایا مند بررهللی

ما ادران  مرکزن  کردهتان  کرمااشاه و کهیی ویه و  الم یا  یشرق  انیآذربا اهلتانکشلور ا  جم ه 

ا   .باشدرا اداشته دقت مناهم  هااهتان ییدر اآبیارن کاربرد آ   راادمانبویراحمد موجم شده که 

و ب وشحللتان  قم   حللتانیهلل  جنوبی خراهللان تهران  اهللتان جم ه ا  هااهللتانا   یدر برخ ی ارف

 نراادما ریا  م اددقی ی  یابیار  توانیاادک اهت که ام آا درگزارش شده  نهاداده زدیلرهلتان و 

ن کشور اظیر بوشهر  خراهان شمالی و هااهتانارا ه کرد. در تعدادن ا   هااهتانآ  آبیارن در ایی 

آ  آبیارن میحللر اشللد. در ایی  راادمانداده  امیان ار یابی وضللعیت ف دان به دلیب ایز هرمزگان 

 بر اهاس اتایج به .شودریزن باید براامه یارنآ  آب راادمانموجود  تیبران ار یابی وضلع  هااهلتان

آ  آبیارن در کشور در مزارا و  راادمانن موجود در  مینة هادهلت آمده ا  ایی مطالعه  عمده داده

  آبیارن در آ راادمانرون میصوالت  راعی اهت و ا  ایی رو ال م اهت در مطالعات آتی به ار یابی 

رن ن هنتی و مدهااات ال و تو یع در شبیه هانراادمانن کشور توجه بیشترن شود و ار یابی هاباغ

 ایز بیشتر شود.

 
 منابع -4

هان آبیارن در ایران. . تی ی ی بر با ده9377ریزن  عباهی   . و  . ههرا   ق.  ارعی  ا.ر. آراهتی و س. ای
 صفیه. 900  شرکت ههامی مدیریت منابع آ  ایران  IRD1-85084گزارش اهایی پروژه 

ورن مصر  آ . . ارت ان بهرهb9314عباهلی   .  ا. ااصلرن   . هلهرا   ج. باغاای  ن. عباهی  م. اکبرن  
ها مان تی ی ات  آمو ش و ترویج مؤهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  ک 14/34اشلریه 

 صفیه. 62کشاور ن  
هان آبیارن: ت ییرات  ماای و میاای آن در ایران. . راادمانa9314عباهللی   .   . هللهرا  و ن. عباهللی  

 .صفیه 42  مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  47416گزارش فنی شماره 
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در ایران ی نوین آبیاریهاسامانهتوسعه بر تحلیلی   

 
 فریبرز عباسیجواد باغانی، نادر عباسی، مهدی اکبری و 

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، 

 آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

 

 مقدمه  -6

 هال هاصد هرشار  ابیعی منابع و هوایی و آ  تنوا ا  برخوردارن رغمهر میی ایران ع ی        

 هاپدیده ایی آثار و کندمی ت ربه را گحترده و متناو  نهاخشیحالی و محتمر خشیی که اهلت

 ا  .اهللت مشللهود قواایی کامالً تدویی و هاگذارنهللیاهللت و گذشللتیان فرهنگ و هاهللنت در

 ای و گذردمی دهه هفت ا  بیش جدید دوران در ایران آ  بوش نهاگذارنهلیاهت اوحلتیی

 هاهیاهت ایی بردپیش بران متعددن قواایی و هاراهبرد گذشلته  دهه هله در ویژه به مدت  ایی

 آ  برداشلت  اات ال و تو یع هللاماادهی هللا ن تامیی  ذخیره بر عمدتاً که اادشللده اجرا و تدویی

 در جوییامرو ه صللرفه حال  ایی با. توجه بوده اهللت مورد و مدیریت مصللر  کمتر بوده مبتنی

 دوره آغا  و شده تبدیب کشور گذارانهیاهت اص ی ندغدغه به کشور آ  ذخایر حفظ و مصلر 

 .اهت کرده تبدیب جدن ایراای به را هادغدغه ایی خشیحالی   ا  جدیدن

اادرکاراای که تاکنون در هلللاماادهی اینلم با تایید خدمات و احترام به  حمات تمامی دهلللت 

رهلللد اظرمیااد  به ورن ا  آ  کشلللاور ن منشلللا  خدمات درخور توجه بودهبردارن و بهرهبهره

و اقدامات ار اده اا ام شده  اثربوشی اقدامات اا ام شده کمتر ا  حد ااتظار بوده  هاع یرغم تالش

و  هااهلت. ا  ایی رو ار یابی و آهلیم شلناهلی وضلع موجود به منظور با ایرن و اصالح هیاهت

ن آبیارن امرن ال م و هاروش ن توهلللعههان جدید بران تداوم راهبردهاکاربا اتواذ راه  هابراامه

ایی گزارش هللعی بر آن اهللت که تی ی ی کارشللناهللی بر مبنان اتایج ااپذیر اهللت. در اجتنا 

و مطالعات میداای دو دهه اخیر می  یی و کارشلللناهلللان بوش آ  کشلللور به ویژه  هاپژوهش

ت شللده در اشللحت ربیات موهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن با تییه بر بیاایه ارا ه 

توهم  9313ن آبیارن که در آذرماه هال هان توهعه روشهاتوصلصلی ا د و بررهلی هلیاهت

کشور برگزارگردیده اهت  در خصوص  موهحه و با همیارن متولیان و کارشناهان خبره بوش آ 

ن ال م بران بهبود شللرایم و ارت ا  اثربوشللی پیشللنهادوضللع موجود  محللا ب فنی و اقدامات 

 ارا ه گردد.  هایتفعال
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 وضع موجود  -2

ورن مصر  آ  و ها گارن ن اخیر در راهتان بهبود بهرههان که در هلالاهییی ا  اقدامات ار اد

ن آبیارن تیت فشار اهت. به هابا اق یم خشلم ایران صلورت گرفته توجه خاص به توهلعه روش

فشار ن آبیارن تیتهاهامااهمی یون هیتار ا  اراضلی کشور به ااواا  3/9اورن که تاکنون حدود 

گرشه ا  اظر کمی هنو  راه ارفته  یادن در ایی  مینه در پیش رو اهللت  اما ااهللت.  شللدهم هز 

  به هاخی موارد  اهدا  اولیه پروژهدهند که به لیاظ کیفی در برن اا ام شده اشان میهابررهلی

ن پیشللرو در  مینه آبیارن تیت هااور کامب می ق اشللده اهللت. در اغ م ا اه دایا و یا کشللور

ن متعددن ا  قبیبا هافشلار  اوا هیحتم آبیارن و ها گارن آن در یم منط ه  بر اهاس شاخ 

هیدرودینامییی و فیزییی خاک  توپوگرافی و ن هاهلللرعت باد  دما  کیفیت و کمیت آ   پارامتر

 به دلیب عدم توهللعه ایی که در ایرانشللود. در صللورتیمشللوصللات  راعی گیاه و .... تعییی می

عمب ایامده و در اکثر موارد در هب هاو اهمیت اجران آن  دقت کافی در توهعه ایی روش هاهامااه 

و توهعه فیزییی در اولویت اص ی بوده اهت. ایی امر  فنی کمتر توجه شدهن هاعمب به ایی جنبه

یی ا  ایی موارد هاموجم شللده اهللت در برخی منااق  اهدا  مورد ااتظار می ق ایردد که امواه

 گیراد: به شرح ذیب  مورد اشاره قرار می

 به هلرعت باد کمتر توجه شللده و صلرفا ممیی اهللت به عنوان مشلوصللات  هادر اراحی

ن باراای  هاکه در ااتوا  هامااهن اراحی قید شلده باشلد  در حالیهادفترشهاق یمی در 

 ن دارد.اهباد ا ش بحیار تعییی کنند

 محلللمومیتانهقطردر آبیارن  هاشیانکیفیت آ   تاثیر قابب توجهی در گرفتیی قطره   

هطح خاک دارد. گیاه در هامااه باراای  افزایش شورن در پروفیب خاک و ت مع امالح در 

ن هادارداهتاان تیت فشار  خارج ا  هاایی عامب در بحیارن ا  منااق کشور بران آبیارن

 ن آبیارن اویی باهادارد خاصللی ایز بران درجه تناهللم هللیحللتماهللتااالم  ی بوده و بیی

 کیفیت آ  تدویی اشده اهت.

 ض بیشلللتر  قریم به اتفاق ا  اظر کمیت آ  ایز به خاار برخوردارن ا  تحلللهیالت بالعو

که ممیی اهللت اا ام شللده اهللت. در حالی هاعمدتا بر اهللاس دبی پروااه شاه هااراحی

امیان برداشلت دبی معادل پروااه ا  شاه وجود اداشلته باشد. ایی امر ایز باعش شده اهت 

ی و ن آبیارن تیت فشلللار تاثیرن بر کاهش برداشلللت ا  منابع آ   یر مینهاکه هلللامااه

اداشللته باشللد. حتی من ر به افزایش هللطح  یرکشللت و  هاکاهش بیران آ  اکثر دشللت

برداشلت ا  هلفره آ   یر مینی شلده اهت که هر دو اتفاق مذکور بر خال  اهدا  اولیه 

ن و ارت متبوا در عدم توهعه هطح هاتیت فشار و م ایر با هیاهت توهعه هطح آبیارن

  یر کشت اهت.
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 بطور کامب رعایت اشده  هادینامییی و فیزیم خاک ایز در همه اراحیمشلوصات هیدرو

ن آبیارن تیت فشللار  اراحان صللرفاً دیدگاه هیدرولییی هااهللت. در قریم به اتفاق ارح

بردارن اثرات ایی عوامب در شللروا بهرهه و محللا ب مربواه رعایت شللده اهللت که داشللت

 کند. وامب در درا  مدت ظهور پیدا میکه اثرات هایر عگردد. در حالیامایان می

 ن آبیارن )شللبیه  کااال  لوله و ...( دیدگاه هاعالوه بر محللا ب فوق  در اراحی هللیحللتم

  مییم  یحلللت و محلللا ب مرتبم با حیات وحش موجود کمتر مورد توجه هاحفظ خاک

 خواهد شد.    تر بوده اهت که اثرات مور  آن بر کشاور ن و مییم  یحت در آینده امایان

    

 ی نوین آبیاریهامقایسه اجمالی سامانه -9

ن قب ی اشلاره گردید  محا ب اقتصادن و هادر بوش هاعالوه بر محلا ب فنی که به برخی ا  آن

اجتماعی ایز تاثیر مهمی در ااتوا  اوا هلیحلتم آبیارن داراد.  البته شایان ذکر اهت که هریم ا  

مترتم بوده و  هان عام و یا خاصی بر آنهاداراد که کاربرد انهویژن آبیارن خصلوصلیات هاهلامااه

 توااد تعییی کننده باشد.یی امیتنهان اقتصادن به هابیش

ا   ان بیشترن قطرههاگذارن اولیه هیحتمهلرمایه هزینه بطورک ی  :ایهقطری آبیاری هاساامانه

در باغات )در  انهقطرن آبیارن هابردارن ا  هللامااهباراای و هللطیی اهلت. بهرهن آبیارن هاهلامااه

پذیرد. اما در میاا ام  خاصی هزینه هال بدون ایا  به  50دارد بودن لوا م( حداقب تا اهلتااصلورت 

حللیار ب هزینه ن آبیارن  هامیصللوالت  راعی  به دلیب ایا  به جاییزینی هللاالاه اوار انهقطرآبیارن 

کشللاور اای که امیااات و تمیی مالی   شللودکند که ایی امر باعش میمی یادن به  کشللاور  تیمیب 

ر د انهقطرن آبیارن هاکمی داراد  با اهللتفاده ا  اعتبارات راییان دولتی  احللبت به احدام هللامااه

  هاتمایب به جاییزینی اوارن بعدن به دلیب عدم توااایی مالی و یا ها راعت اقدام اموده و در هلللال

 متوقف گردد. هادر برخی موارد هیحتم آبیارن در  راعت

در اراضلللی  هات هیزات اولیه آن هزینه اگرشه  ی آبیاری نظیر ساانترپیوت و لینیر:هاماشااین

اد توامی هابردارن ا  آنکم بوده و اول عمر بهره هابردارن ا  آنبهره هزینه کوشم  یاد اهللت ولی 

ند. باشن باراای میهاآبیارن در بیی هلایر هللیحتم راادمانباشلد. ضلمی اینیه داران باالتریی  درا 

 ارژن مصرفیهزینه ابه لیاظ داشتی توجیه اقتصادن تعریف گردد    هرشند ال م اهت حداقب هطح

 هاهللایر هللیحللتم  بر هان جدید و ارتفاا قابب تنظیم آنهاهم با توجه به پاشللنده هاایی هللیحللتم

 رجیان دارد.        

گذارن اولیه کمترن احبت به هرمایه هزینه  ی آبیاری بارانی کالسایک و رول یین:هاساامانه

  یادتر ا  هلللایر هابردارن آنن کارگرن و بهرههاهزینهن بلاراای دارالد ولی هلابرخی ا  هلللاملااله

که در  ها. همیی مشلیب باعش شده اهت که ایی هامااهبوده و اهلتهالک  یادن ایز داراد هاهلامااه
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دهه قبب با اهللت بال کشللاور ان مواجه بود  به تدریج میبوبیت خود را ا  دهللت داده و تعداد قابب 

 امایند.  هاآورن آنتوجهی ا  کشاور ان اقدام به جمع

ا  به گذارن اولیه و ایهرمایهبه رغم  ی جابجا شونده:هاآبیاری بارانی کالسایک اابت با آبااش

ن و بردارن باراای(  به دلیب ههولت در بهرههااارژن و فشلار بحلیار  یاد )بیشلتر ا  هلایر هلیحلتم

ن  یادن پیدا کرده اهت. ولی ایی هامااه در هان اخیر خواهامصلوایت در برابر هرقت لوا م  در هال

میبوبیت خود را ا  دهت خواهد داد  اارژن هزینه دن واقعی شن اه شندان دور با افزایش و هاآیند

 ن آبیارن باراای کالهیم متیرک و رول الیی دشار خواهد شد. هاو به هراوشت هیحتم

می ی ن تیهاایی هللامااه در هللایر ا اه دایا بیشللتر بران آبیارن ی یا گان:هاآبیاری بارانی قرقر

ن هاتشلییب شده اهت. قحمت بوم با اهتفاده ا  آبپاششلود و  ا  دو بوش بوم و گان اهلتفاده می

شود و پس ا  هبز شدن بذر و اهت رار بوته  آبیارن با اوا اهلپریر بران هلبز کردن بذر اهتفاده می

کند. بران کارکرد ایی هامااه ایا  به یم اهلتفاده ا  آبپاش گان )با فشلار و دبی  یاد( ادامه پیدا می

ور می باشد و همااند روش کالهیم ثابت رایزر متیرک ایا  به اارژن بیشترن موتور دیزل و یا تراکت

ن تیت فشار در هااهلت. ایی هلامااه آبیارن در ابتدان ارح گحلترش هلطح تیت پوشش آبیارن

  ن ها اده داخ ی ایز همیی روش را بران تولیدهاکشور  بدون دهتیاه بوم وارد کشور شد و شرکت

د کشللاور ن ایز در برخی موارد بدون مطالعه ایی ان جههانرار داداد. هللا مارلوحه کار خویش قهلل

ن دولتی و بدون توجه به امیااات فنی کشاور   دبی در اختیار ارح  هاهلامااه را با اهتفاده ا  یارااه

ن غربی کشللور( در اختیار هااهللتانبردار )موصللوصللا در اوا و مرح ه کشللت گیاه و آمو ش بهره

قرار داداد. کشاور ان در اولیی مراحب آبیارن متوجه خحارت ایی هامااه ااق )بدون بوم(  کشاور ان

ن آبیارن هطیی هاکردن آن به هراغ هیحتم هابه گیاه  موصلوصا در مرح ه هبز شدن شده و با ر

فروش  یی )واردات یا هاخت داخب کشور( م دداً برانهان اخیر  شرکتهارون آوراد.  البته در هال

ن همراه با بوم  اقدام به با اریابی کرده و آارا به عنوان یم هامااه آبیارن هان آبیارن قرقرهاهیحتم

 کنند. جدید معرفی می

ن آبیارن تیت فشار به اور بال وه داران مزایایی هحتند که هاهر یم ا  هلامااه گیری کلی:نتیجه

توااند بحیار مفید بردارن رعایت گردد  میدر اراحی  اجرا و بهره هااگر ایات ال م و اختصلاصی آن

و موثر واقع گردیده و موجبات بهبود کیفی و کمی میصللول  افزایش کارآیی مصللر  آ  و کاهش 

برداشلت ا  منابع آ   یر مینی را فراهم آوراد. اما متاهلفااه حرکت شلتا   ده در محللیر گحترش 

بیارن تیت فشلار و ف دان یم هلیحتم دقیق آمو شی  اجرایی   ن آهاهلطح تیت پوشلش هلامااه

آورن ایی ن ال م  و ... من ر به جمعهااظلارت و ار یلابی و ایز ارا له اعتبلارات راییلان بدون کنترل
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در برخی موارد و یا ت ییر هلامااه آبیارن اجرا شلده به هلیحلتم هللطیی شده و ع یرغم  هاهلامااه

 ی ال م و قابب قبول را اداشته باشد. ن  یاد کارآیهاهزینه
 

 پیشنهادها -4

و خدمات دلحلو ااه هیاهتیذاران و  هارغم تالشگردد بهبا عنایت به بیش کوتاه فوق مالحظه می

ن اویی آبیارن  اثر بوشی ایی اقدامات کمتر هان اخیر در توهعه روشهاکارشلناهان کشور در هال

ضرورن اهت در ادامه راه با تییه بر ت ربیات هه دهه فعالیت اجرایی و ا  حد ااتظار بوده اهلت. لذا 

بذول م هادر کنار توهعه کمی آن هاان به ارت ا  هطح کیفی اجران هیحتمپژوهشی  توجه شایحته

  هان آبیارن و ارت ا  اثربوشللی آنهاداشللت. در ایی راهللتا و به منظور تداوم توهللعه پایدار روش

گذارن و عم یاتی به شرح مورد اظر در هله بوش فنی و اجرایی  هلیاهت پیشلنهادهان و هاراهبرد

 گرداد:  یر ارا ه می
 

 ی فنیهاپیشنهاد -4-6

هلویه  ضلرورن اهت به الزامات اراحی و اجران صییح ن یمهاگیرنبا اجتنا  ا  جهت -

ن آبیارن )اعم ا  ث  ی  تیت فشلللار و ...( توجه جدن و کافی هاو روش هاااواا هلللاملااه

 صورت گیرد.  

 ن کم اارژن بر  تاکید گردد.هان آبیارن  بر اهتفاده ا  هامااههادر ااتوا  هامااه -

عالوه بر هلل ی ه کشللاور   بر مطالعه دقیق امیااات می ی  اثرات   هابران جاامایی هللامااه -

 ارن خاک  محا ب  یحت مییطی و حق آبه حیات وحش تاکید گردد. باد  دما  اارژن  پاید

بر اهاس کحرن ا  دبی موجود  هادر م ابب اعتبارات راییان  ترتیبی اتواذ گردد تا اراحی -

 )تاه ف پروااه برداشت( و بدون افزایش هطح  یرکشت قب ی اا ام شود.

 قااون تیویب ح می آ  اجرایی شود. -

ن م رن موظف به آمو ش و کمم به راهبرن هامااه آبیارن به مدت حداقب دو هاشرکت -

 هال  راعی باشند. 

  شود.بطور محتمر اا ام  هان بزرگ پایش هیحتمهادر ارح -

 گذاری ی اجرایی و سیاستهاپیشنهاد -4-2

اجران ااپذیر در ن اجتنا هامدیریت ییپارشه عرضله و ت اضلان آ  کشاور ن ا  ضرورت -

ن هااهلت. در ایی ارتباه ضرورت ای اد هماهنیی بیشتر بیی و ارتوااه هاموفق هلیاهلت

 باشد.کشاور ن مورد تاکید می جهادایرو و 

ن آبیارن  هان هامااههانا  اعتبارات یارج وگیرن ا  خرد شلدن بیشلتر اراضلیبه منظور  -

پوشلش یم منبع آبی )شاه( و بصورت ییپارشه داده شود و ا  دادن  ف م به اراضلی تیت
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ایی اعتبارات به قحمتی ا  اراضی تیت پوشش یم منبع آبی خوددارن شود تا کشاور ان 

 بران گرداد. ن آ هاتشویق به تشییب تعاوای

ن همیاای  به ویژه صدا و هادر رهااه اهبردارن ا  ایی هامااهن صلییح بهرههاترویج روش -

 توااد مفید و موثر واقع شود.هیمان جمهورن اهالمی ایران می

ها ن ن آبیارن تیت فشار و هماهنگهامدیریت ییپارشه تامیی اارژن بران توهعه هامااه -

یی اهللت که باید مورد توجه قرار هان آ  و برق کشللور ا ضللرورتهان بوشهاهللیاهللت

 یرد.گ

ن اهلللتفاده ا  تحلللهیالت دولتی  ضلللرورن به اظر هابا ایرن در قواایی و دهلللتورالعمب -

ن آبیارن در قواایی هان تامیی اعتبار هامااههاکارو راه هارهلد. شرا که ااپایدارن روشمی

و  هاگذارن  به ویژه هرمایههاشبودجه کشلور و عدم تی یب کارآمدن یا ااکارآمدن ایی رو

بردارن ا  ن پرداخت شلده تاکنون  ا  مشلیالت  اهلاهی در کاهش موف یت بهرههایارااه

 بوده اهت. هاایی هامااه

برداران  ضلمی تاکید بر کارآمدبودن و ضلرورت توجه بیشتر به تیویب ح می آ  به بهره -

وجه و اهتمام ن ال م در ایی  مینه ایا  به تهااعت اد بر ایی اهلللت که تامیی  یرهلللاخت

شلنیی حصلللول موف یللت در ایی  مینلله محلللت زم همللاهنیی در جللدن دارد  هلم

 باشد.می هابن تعییی آ هاگذارنهیاهت

ا شودمی پیشنهادن دوره جدید خشلیحلالی در ایران  هاآمدبا تاکید م دد بر توجه به پی -

 مدیریت آ  اا ام شود.کشور با میوریت  ن براامه ششم توهعه عمراایهاگذارنهیاهت

بردارن ن ع می بران بهرههاتوجه به محلایب و مشیالت اجتماعی و ترویج و آمو ش روش -

ن   به عنوان ح  ه مف ودههان آبیارن  اعم ا  ث  ی و تیت فشلار و هایر روشهاا  هلامااه

در رود ن اا ام شلللده تاکنون بوده اهلللت و ااتظار میهاگذارنمدیریت و هلللیاهلللت

 ن جدید به صورت جدن و موثرتر مورد توجه و تاکید قرار گیرد.هاریزنبراامه

ن شوران عالی آ   ااتظار دارد در هاضلمی تاکید بر ضلرورت افزایش اختیارات و فعالیت -

ن آ  هاگذارنن موثر در هیاهتهان ال م بران حضور هایر بوشهاکارراه هاایی فعالیت

برداران آ  کشاور ن ویژه اهلتفاده محلت یم ا  اظرات بداه کارشلناهی و بهرهکشلور  به 

 مورد توجه قرار گیرد.
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 ی عملیاتیهاپیشنهاد -4-9

موهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی با پشلتوااه دو دهه پژوهش و ایرون ااحاای متوص  در 

ورن مصر  آ  ارت ا  و بهبود بهرهن اویی و هنتی  آمادگی دارد تا در راهتان ها مینه آبیارن

ن عم یاتی  یر را  با همیارن هاگامن آبیارن  هلابردارن اصلللولی ا  هلللاملاالهآبیلارن و بهره

 ن اجرایی و ارت متبوا اا ام دهد: هامعاوات

ن اراحی هان آبیارن و تدویی دهتورالعمبهان ال م در اراحی هلامااههابا ایرن پارامتر -

 به شرایم بیراای آ  و خاک کشور با توجه

 ن آبیارن هان کیفی آ  در هامااههادارد پارامتراهتااتدویی  -

و ارا ه ااالعات ال م  هان اجرا  شده به منظور اصالح آنهاار یابی محلتمر و فنی هیحتم -

 گیر کشور به محوولیی تصمیم

 اک و مییم  یحت ن آبیارن بر پایدارن کشاور ن  خهابررهی اثرات هامااه -

ن آبیارن بران منااق موت ف کشللور در قالم ارح هامطالعه درجه تناهللم ااواا هللامااه -

 م ی 

  امااهبرداران قبب و بعد ا  اجران هآمو ش بهره -

 
 منابع -5

. بررهلللی تولید و کارآیی مصلللر  آ  آبیارن در میصلللوالت  راعی 9372باغاای   ج.  ر  خوشلللبزم. 

هان آبیارن قطره ان و هطیی. ش ندرقند  هلیم  مینی  گوجه فرایی و ذرت ع وفه ان در روش

 کشاور ن خراهان رضون.  جهادهان کاربردن ها مان شوران پژوهش

هان جدید آبیارن بر منابع آ  . بررهللی اثربوشللی هللیحللتم9371باغاای  ج.   ارا  ش.  م  ج ینی. 

هان  راعی در دشلت مشهد )مطالعه موردن(.  یر مینی  عم یرد و کارآیی مصلر  آ  آبیارن گیا

 . موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  کرج  ایران.710-110گزارش شماره 

ا د و بررهی هیاهت هان توهعه روش هان آبیارن در  ". بیاایه پایاای اشلحت توصصی 9313بی اام  

 موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  کرج  ایران.  "ایران
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 مصرف آب در بخش کشاورزیتحلیلی بر میزان 
 

 فریبرز عباسی، ابوالفضل ناصری، مهدی اکبری، جواد باغانی و نادر عباسی
مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و

 کشاورزی، کرج

 

 

 مقدمه  -6

خشلللیحلللالی وکمبود آ  در ایران یم واقعیت اق یمی اهلللت و با توجه به رواد رو افزون ایا  

تر ایز خواهد شللد. به ن آینده جدنهان خشللیحللالی در هللالهان موت ف به آ   آهللیمهابوش

کشللور ایران بران حفظ  ( IWMI) موهللحلله بیی الم  ی مدیریت آ بر اهللاس گزارش که اورن

ایی  .به منابع آ  قابب اهتیصال خود بیفزاید درصد 995باید بتوااد  5052تا هال  موجود یتوضلع

حفاظت   صنعت و شر کشاور ن  ن هان رو افزون بوشهاایا  و پتااحیب منابع آ با توجه به  امر

ار دشللوار و حتی ااشللدای اهللت. بنابرایی  در شنیی شللرایطی ییی ا   یحللتی بحللیا  هللایر منابع 

ن موت ف اهت. در ایی هایی در مصلر  آ  در بوشجوو صلرفهبهینه  کاربرد ن اثربوش هاراهیار

دقیق آ  مصللرفی در بوش کشللاور ن که بوش بزرگی ا   احللبتاًگیرن م دار میان  تعییی و اادا ه

ن اص ی در هاییی ا   مؤلفه شلود  ضلرورن اهلت. شونشلامب می را جهانمصلر  آ  در ایران و 

 ا جم هن موت ف ها  توصلللی  و مصلللر  اصلللولی ا  آ  در بوشییتأمن کالن هاریزنبرالامه

 کشاور ن اهت.

ن هلللطیی و هاتوجهی ا  منابع آ   بوش قاببجهانن هادر ایران ایز همااند هلللایر کشلللور

شلود. تعییی م دار آ  مصرفی در بوش کشاور ن کشلاور ن اهلتفاده می یر مینی بران تولیدات 

 موهحهرو  اییریزان صلنعت آ  کشور بوده و اهت. ا ن اصل ی متولیان و براامههاهمواره ا  دغدغه

تهیه باام ااالعات آ  مصلرفی میصوالت  راعی و  منظوربهن کشلاور  یمهندهل و یفن  اتیتی 

 هان موت ف  برآورد و یا تعییی آ  مصرفی در بوش کشاور ن را ا  هالهامو اق ی هاباغی در دشلت

 ن پژوهشی خود قرار داده اهت.هاپیش در دهتور فعالیت

 
 

 بیان مسئله  -2

ن هلللطیی و هاتوجهی ا  منابع آ   بوش قاببجهانن هادر ایران ایز همااند هلللایر کشلللور

شلود. تعییی م دار آ  مصرفی در بوش کشاور ن می  یر مینی بران تولیدات کشلاور ن اهلتفاده

ریزان صلنعت آ  کشور بوده و اهت. درخصوص ح م ن اصل ی متولیان و براامههاهمواره ا  دغدغه
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کشلاور ن اعداد و ارقام ارا ه شلده بحیار متفاوت بوده و درخصوص صیت و  آ  مصلرفی در بوش

  اا ام یم کار پژوهشی در هطح کشور که بتوااد به ن جدن وجود دارد. لذاهاایز تردید هاهل م آن

اعداد مت نی در باره ح م آ  مصللرفی میصللوالت موت ف در کشللور منتهی شللود  امرن ال م و 

گیرن محوولیی مرتبم با آ  و کشاور ن توااد کمم شایاای به تصمیمضلرورن بوده و اتایج آن می

 بنماید. 
توهم مهندهیی مشاور  9357ی در کشلور در هال دهد میزان آ  مصلرفاشلان می هابررهلی

تر ا  حتی ح م بارش ده اهت. ایی برآورد بیششلمترمیعم برآورد  می یارد 200ماورا  بیار حدود 

گزارش ااقصللی توهللم  9330باشللد. پس ا  آن  در هللال هللاالاه در دشللت و ارتفاعات کشللور می

آ   یر مینی منتشر گردید. اولیی بررهی مهندهلیی مشلاور پارهوازجااحون براش در مورد برآورد 

( توهللم و ارت آ  و 9345مدون در مورد میزان آ  مصللرفی در کشللور  حدود پن اه هللال پیش )

منتشر شده اهت )قدرت اما   "هاتوهعه منابع آ  ایران: مشیالت و راه حب "برق هابق در گزارش 

ابع و مصار  آ  کشور منتشر اموده هلا مان براامه گزارشی ا  وضعیت من 9342(. در هلال 9311

تفاوت اهلاهلی در ح م منابع و مصار  آ  در کشور  9345که با گزارش منتشلر شلده در هلال 

ن شلماره دو  هشت و شاازده کمیته م ی آبیارن و ها(. پس ا  آن  اشلریه9311اما  داشلت )قدرت

اد. اهع و مصار  آ  در کشور پرداختبه مبیش مناب ها هیشی ایران  در تمام یا بوشی ا  ایی اشریه

در اشلریه شلماره هشلت کمیته م ی آبیارن و  هیشی ایران  میااییی ح م آ  حاصب ا  بارش در 

 250تا  570مترمیعم گزارش شللده و اوهللااات هللاالاه آن بیی  می یارد 370هللطح کشللور حدود 

متر میعم  1254اریا  حدود ن کشللاور ن فهاهیتار ا   میی مترمیعم و آ  مصللرفی هرمی یارد 

صلللورت محلللت یم و مترمیعم ا  ح م آ  با منشلللا  بارش بهمی یارد  76در هیتلار بود. حلدود 

  گزارش 9326شده اهت. در هال اهتفاده می هاغیرمحلت یم بران  راعت آبی  دیم  مراتع و جنیب

آورن و تی یب آمار معن احللبتا جدن در مورد جهاارح جامع )تی یق و توهللعه( م موعه بررهللی

منابع و مصلار  آ  در کشور را دابال کرد که م ادیر مطمونی بران ح م آ  مصرفی در کشور به 

گزارشی توهم ها مان براامه و بودجه در مورد بیالن منابع آ  تا اوایب  9321مد. در هال دهت ایا

معصللومی الموتی منابع و  گردید. ییی ا  مشللاوران حو ه معاوات و ارت ایرو منتشللر  9325هللال 

اما در هللال (. قدرت9311مصللار  آ  کشللاور ن را اهللتوراج اموده اهللت )به ا ب ا  قدرت اما  

بررهی اموده و ت ییرات  9315تا  9345ن آبی در کشور را ا  هال هامنابع و مصلار  و ایا  9311

( 9315( و آخریی )9345(. بران اولیی )9ن گذشته را گزارش امود )جدول هامصلر  آ  در هلال

درصد در اظر  14و  11هلال بررهلی  درصد مصر  آ  کشاور ن ا  کب مصر  آ  به ترتیم برابر 

ن شر  و صنعت ا  کب مصر  آ   هاگرفته شلده اهلت. م دار مصلر  آ  کشلاور ن ا  کحر ایا 

ن  حاصللب شللده اهللت. اغ م م ادیر اعالم شللده بران مصللار  موت ف به ویژه در بوش کشللاور 
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د. ااهگیرن شلده ابوده و ا  اریق برا ش بر مبنان برخی م ادیر تومینی حاصللب شدن اادا ههاداده

 جان بیش و بررهی دارد. هابدیهی اهت که صیت ایی داده

 
 

 (6977تغییرات مصرف آب بر حسب نوع مصارف )قدرت نما،  -6جدول 

 کل شرب و صنایع کشاورزی سال
9345 44 45/0 45/44 

9342 42 24/0 24/42 

9320 41 12/0 12/41 

9322 6/23 51/9 71/24 

9321 6/22 29/9 90/21 

9360 1/27 12/9 72/60 

9365 2/60 71/5 4/63 

9362 3/62 11/5 30/67 

9310 3/13 22/4 72/11 

9315 5/17 11/4 11/75 

 

ن موجود بحیار متفاوت هادر خصوص م دار ح م آ  حاصب ا  بارادگی در پهنه کشور ایز آمار

 5باشلد. م ادیر ح م آ  حاصب ا  بارش در هطح کشور بر اهاس منابع موت ف به شرح جدول می

می یارد  400( ح م آ  حاصب ا  بارش در هطح کشور را حدود 9313ارا ه شده اهت. موحددااش )

میمد ولی می یارد مترمیعم گزارش اموده اهت.  10مترمیعم و مصر  آ  در بوش کشاور ن را 

 9/13و  7/76به ترتیم برابر  9370و  9312ن ها( مصلر  آ  در کشور را در هال9374هلاماای )

می یارد مترمیعم گزارش اموده و  76و  4/79می یارد مترمیعم و مصر  آ  در بوش کشاور ن را 

می یارد  903و  5/993مصلر  آ  در کشور و بوش کشاور ن را به ترتیم برابر  9400ال بران هل

بینی اموده اهلللت. در گزارشلللی که و ارت ایرو به هیات دولت ت دیم اموده ح م مترمیعم پیش

می یارد مترمیعم  73می یارد مترمیعم و مصر  آ  در بوش کشاور ن  2/77مصر  آ  در کشور 

برآورد م دار مصر  آ  در بوش کشاور ن در هطح کشور  با توجه به قاب یت قید شده اهت. بران 

  توان ا  روش بیالن آ  در شرخه هیدرولوژن اهتفاده امود.کالن تی ی ی  می

 

 

 



     26    آب و خاک  -اول بخش

 

 مقدار حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور به استناد منابع مختلف -2جدول 

 ردیف
 حجم آب

 )میلیارد مترمکعب(
 منبع

 (9357مهندهیی مشاور ماورا  بیار ) 200 9

 (9329کمیته م ی آبیارن و  هیشی ) 7اشریه شماره  250تا  570 5

 .(9323گن ی ) 410 3

 (9322و ارت ایرو ) 361 4

 (9326و ارت ایرو ) 362 2

6 440 
Bureau of Water Planning and 

Development and Resources 

Corporation (1357) 

 (9321پور )کوشم  400 1

 (9321عطرشیی ) 400 7

 (9360ای اایان ) 400 1

 (9360قطبی ) 362 90

 (9360و ارت ایرو ) 400 99

 (9313موحددااش ) 400 95

 (9311اما )قدرت 496 93

 (9317کشاور  و صادق  اده ) 493 94

 (9374میمد ولی هاماای ) 400 92

 

 حاصللب ا  بارش و ح م آ  مصللرفی درگردد درخصللوص ح م آ  بدیی ترتیم مالحظه می

ویژه در بوش کشاور ن اعداد و ارقام ارا ه شده بحیار متفاوت بوده و در صیت ن موت ف بههابوش

ن اخیر با هان جدن وجود دارد. موهحه تی ی ات فنی و مهندهی در هالهاایز تردید هاو ه م آن

ن بران تعییی ح م آ  مصرفی در بوش هاگحلتردریزن توجه به اهمیت موضلوا یاد شلده براامه

ن بیالن آ  در شرخه هاکشلللاور ن اا لام داده اهلللت. در ایی راهلللتا ابتدا اقدام به برآورد مولفه

هیدرولوژن کشللور و تعییی ح م مصللر  آ  در بوش کشللاور ن بر اهللاس آن امود )ااصللرن و 

ن آ  در تومیی ح م مصر  آ  در ن روش بیالها(. هلپس با بررهلی میدودیت9314همیاران  

ن دییر اا ام ایی مهم در دهلتور کار موهلحه قرار گرفته اهت. بر اهاس هابوش کشلاور ن  روش
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)ب ند مدت( و هفت هللاله )کوتاه مدت( مصر   20( بران دو دوره 9314اتایج ااصلرن و همیاران )

 درصد بوده اهت.   19و  25آ  در بوش کشاور ن به ترتیم 

ن تومینی هان گذشته ح م آ  مصرفی همواره با روشهاور که اشلاره شد  در پژوهشاهمان

ن تومینی دقیق ابوده و با خطا هامثب روش بیالن آ  برآورد شللده اهللت. بدیهی اهللت که روش

گیرن محت یم ح م آ  مصرفی میصوالت  راعی و باغی موت ف در کشور همراه هحتند. لذا  اادا ه

تر اهت که ضمی برآورد دقیقتی ی ات فنی و مهندهلی کشاور ن در حال اا ام توهلم موهلحله 

و  RSن غیرمحت یم ا  جم ه روش هاح م آ  مصلرفی  ااالعات آن بران واهلن ی و تدقیق روش

  بیالن آ  هم کاربرد خواهد داشت.

 

 ی تعیین آب مصرفی در بخش کشاوریهاروش -9

ن محت یم و غیرمحت یم هادر بوش کشلاور ن به روش ن تعییی یا برآورد آ  مصلرفیهاروش

توان به روش بیالن آ  و برآورد آ  مصرفی می ن غیرمحت یمهاروش ا جم هشواد. بندن میدهته

کاربرد آ   اشللاره امود. در روش محللت یم ایز  راادمانن و هابراهللاس  ایا  خال  آ  موردایا  گیا

شللود. گیرن دبی تعییی میمیزان آ  مصللرفی میصللوالت  راعی و باغی در مزرعه با وهللایب اادا ه

 مدتو کوتاه هالهپن اهمیزان آ  مصرفی در بوش کشاور ن با روش بیالن آ  بران دوره درا مدت 

به ور بارش در کش هالههفتو  هالهپن اهد  میااییی )اخیر(  بررهی گردید. اتایج اشان دا هالههفت

میااییی ح م آ  مصللرفی در بوش کشللاور ن   متر اهللت  لذامی ی 506±33و  541±23 میترت

می یارد مترمیعم  15±2و  61±97معادل  میبه ترتهلللاله  1هلللاله و  20ن آمارن هلابران دوره

 (.  9 درصد آ  ت دیدپذیر را شامب گردید )شیب 19و  25حداکثر  میبه ترتبرآورد شد که 

 ن  راعی وهاعالوه بر روش پلایش بیالن آ   گزارش اتلایج تعییی ایلا  خال  آ  موردایا  گیا

 انعنوبهکاربرد در مزرعه ایز  راادماناعمال با بلاغی در منلااق موت ف و تبدیب آن به ایا  ااخال  

 اهت. اتایج ن در حال تدوییکشاور  یمهنده و یفن  اتیتی ر موهحه هلناریون دوم پژوهشلی د

درصد آن بران تولید میصوالت  52و  12اشان داد ا  کب آ  مصرفی در بوش کشاور ن  به ترتیم 

گردد. ا  میصلللوالت  راعی گندم  یوا ه  شللل توک  ذرت و جو و ا   راعی و بلاغی اهلللتفلاده می

 ریی مصر  آ  را ا  بیی هایر میصوالت داشتند.تمیصوالت باغی خرما و پحته بیش
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 مقادیر حجم آب تجدیدپذیر، حجم و درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی -6شکل 

 

گیرن محلت یم میزان آ  مصرفی میصوالت  راعی و باغی بران شندیی هلناریون هلوم  اادا ه

لوبیا  گندم  ش ندرقند و براج( و باغی )پحته و  عفران( ایز ا  ن  اع وفه میصلول مهم  راعی )ذرت

 32ن محت یم آ  مصرفی بران هاگیرندر ایی موهلحله شلروا شلده و تعمیم اادا ه 9312تیرماه 

ن پژوهشی موهحه قرار دارد. بران امواه  میااییی ح م هامیصلول دییر در اولویت دهتور فعالیت

شده اهت.  ارا ه( 5ن در واحد هطح در شیب )اهالت لوبیا و ذرت ع وفآ  مصرفی بران تولید میصو

 7011و  90363ن در کشور به ترتیم اهبرایی اهلاس  میااییی ح م آ  مصرفی لوبیا و ذرت ع وف

شهرهتان(  93) اهتان 6آ  مصرفی لوبیا در  گیرنگیرن شده اهت. اادا همترمیعم در هیتار اادا ه

 شهرهتان( صورت گرفته اهت.  91) اهتان 7ن در ها و ذرت ع و
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 در کشور یافهمیانگین حجم آب مصرفی لوبیا و ذرت علو -2شکل 
 

 هاپیشنهاد -4

ن مرتبم با ایوه و میزان مصللر  آ  در بوش کشللاور ن  ای اد هااظر به اهمیت و ا ش آمار

آورن و کشلللاور ن ضلللرورن اهلللت.  وظیفه ایی مرکز جمع جهادمرکز آملار آ  ایران در و ارت 

ورن مصلللر  آ  در بوش آ  آبیارن  ح م آ  مصلللرفی و بهره راادمانپردا ش آمار و ارقام پیش

ن تی ی اتی  اتایج مطالعات و هلایر محلتندات ع می موجود در هطح هایافته کشلاور ن براهلاس

 کشور خواهد بود. 

رهللمی بران  صللورتبهپردا ش در مرکز یادشللده تصلویم و پیششلده  پس ا  آورنآمار جمع-

 اعالم  گردد.ان ن کالن یا منط ههاریزنو براامه هاگیرنن در تصمیمبرداربهره

ای ا  منابع ااحاان ن شبیههاموهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن با توجه به تواامندن

آورن و تهیه آمار ایی مرکز را به عهده محللوولیت جمع و فیزییی موجود در کشلور  آمادگی دارد که

 بییرد.
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 منابع -5
ورن مصللر  آ . . ارت ان بهره9314عباهلی   .  ا. ااصللرن   . هللهرا   ج. باغاای  ن. عباهللی  م. اکبرن  

ها مان تی ی ات  آمو ش و ترویج مؤهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن  ک 14/34اشلریه 

 صفیه. 62کشاور ن  

برآورد مصر  آ  در بوش کشاور ن بر مبنان بیالن آ  در شرخه . 9314ااصرن  ا.   . عباهی  م. اکبرن  

  مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی 47059گزارش فنی شماره  .آن نهاتیهیدرولوژن کشور و میدود

 کشاور ن  کرج.

حال و آینده. آ  و توهللعه )فصلل نامه امور آ  . منابع  مصللار  و ایا هان آبی در ایران: 9311اما  ق. قدرت

 .46تا  50  صفیه 3و  5  شماره 6و ارت ایرو(. هال 

. مدیریت منابع آ  و توهللعه پایدار. دفتر مطالعات  یربنایی م  س شللوران 9374میمد ولی هللاماای  ج.

 صفیه 32. 1314اهالمی. شماره گزارش 
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 وری مصرف آب در کشورتحلیلی بر وضعیت بهره
 

 علیرضا توکلیو  فریبرز عباسی، نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی، کرج
 

 
 مقدمه -6

ن مصلر  بهینة آ  آبیارن اهت. مطابق با تعریف ک ی هاورن مصلر  آ  ییی ا  شلاخ بهره

آ  کاربردن )آ  آبیارن  بارش( و در صورت آن  آن مورج کحردر احلبتی اهلت که ورن آ   بهره

گیرد. ایی موارد مشللتمب بر عم یرد میصللول  میزان درآمد موارد متنابهی ا  مفاهیم کمی قرار می

شود. عموما کالرن تولیدن  میزان ار ش افزوده و .... می )هلود( خال   میزان اارژن تولیدن  میزان

 هایرنگو تصمیم هاکاربرد بیشلترن داشته و در تی یب  و اقتصلادن آ  ورن فیزیییدو مفهوم بهره

ورن فیزییی مصللر  آ  عبارت ا  م دار میصللول گیرد. ابق تعریف  بهرهقرار می مورد اهللتفاده 

ود. در شتولید شده به ا ان واحدح م آ  مصرفی اهت که بر ححم کی وگرم بر مترمیعم بیان می

. به عبارتی  گیردمیمیصلللول تولید شلللده یا میزان هلللود مداظر قرار  ورن اقتصلللادن ار شبهره

 اماید. در ایی گزارش می کحلللم درآمد ش در کند مصلللر  می که آبی م دار ا ان به برداربهره

شللود  بران میصوالت  راعی و ورن گفته میاور هلاده بهرهورن فیزییی آ  که ا  ایی پس بهبهره

 ن رهمی قاببهاتر و براهاس آمارتعییی م دار میصول تولیدن معموالً هادهباغی برآورد شده اهت. 

بحللیار متفاوت اهللت. در اتی ه کمیت  هاآمار  در خصللوص میزان آ  مصللرفیبرآورد اهللت ولی 

ورن همواره با ورن به شلللدت وابحلللته به آمار مربوه به ح م آ  مصلللرفی بوده و تعییی بهرهبهره

کی وگرم بر  1/0تا  7/0م بیی شهارابتدان براامه توهللعة در شللاخ  ی اییی همراه اهللت. هاتردید

کی وگرم بر  6/9ایز ایی شللاخ   هللاله 50اادا  گزارش شللده اهللت. در براامه ششللممترمیعم 

 گذارن شده اهت. هد مترمیعم 
 

 تبیین وضع موجود -2

تی ی ات فنی و ح م آ  مصلرفی در بوش کشلاور ن به روش بیالن آ  اخیراً توهم موهحه 

(. همچنیی براهاس ارقام برآورد 9314مهندهلی کشلاور ن برآورد شلده اهت )ااصرن و همیاران  

ن هاشللده بران ح م آ  مصللرفی و آمار مربوه به تولید میصللوالت  راعی و باغی کشللور در هللال

ا  (. 9ن موت ف تعییی شلده اهلت )شیب هاورن مصلر  آ  به تفییم هلالموت ف  م ادیر بهره
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ورن میصلللوالت آبی مداظر بوده اهلللت  تولیدات  راعی و باغی در که در ایی بررهلللی بهرهآا ایی

ورن مصر  ( م ادیر بهره9ورن مصر  آ  لیاظ شده اهت. مطابق شیب )اراضی آبی در تعییی بهره

ر کی وگرم ب 01/9هلال اخیر مت یر و متوهم آن  99کی وگرم بر مترمیعم در  35/9تا  71/0آ  ا  

ن گذشته رواد هاورن مصر  آ  در کشور ای هالاهلت. خوشبوتااه شاخ  بهرهبوده مترمیعم 

درم موا  ن اا ام شده در کشور اهت. هاه ایی رواد به معنان اثربوشی فعالیتکصلعودن داشلته 

دو دلیب  "کاهش ح م آ  مصرفی"و  "افزایش تولید"ن اا ام شده در کشور در خصوص هافعالیت

 ورن آ  در کشور بوده اهت. افزایش بهرهاص ی 

ورن مصر  آ  ت  ی شود  شنااچه متوهم هه هال اخیر به عنوان وضعیت موجود شاخ  بهره

رغم رواد افزایشللی ایی شللاخ  در کی وگرم بر مترمیعم خواهد بود. ع ی 54/9م دار ایی شللاخ  

  بران رهللیدن به م دار 9313-14ن گذشللته به ویژه رشللد قابب توجه در هللال  راعی هاهللال

رن تاادا  بیحت هاله باید تالش بیشکی وگرم بر متر میعم( در براامه ششم 6/9گذارن شده )هد 

 (.  5شود )شیب 

ن هللا ماای هاموهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی کشللاور ن با اتیا به وظایف ذاتی و ماموریت

گیرن ن اهلاهلی مصلر  آ  و اادا ههامربوه به مدیریت جامع مصلر  آ   اقدام به تبییی راهبرد

اموده اهت  9312ورن مصلر  آ  میصوالت موت ف در هطح کشور در هال دقیق و میداای بهره

ا  عوامب اصللل ی و  که در آینده عم یاتی خواهند شلللد  اهایین صلللورت گرفته و آهاکله  فعالیت

 باشد.با میوریت آ  مین حو ه کشاور ن هاهاهادورن مصر  تاثیرگذار در افزایش تولید و بهره
 

 

 6984-34ی  هاوری مصرف آب در کشور طی  سالروند تغییرات بهره -6شکل 
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 گذاری شده در برنامه وری مصرف آب در کشور با مقدار هدفمقایسه وضعیت موجود بهره -2شکل 

 ساله 21انداز چشم

 

 الزامات دستیابی به هدف -9

هللت اما اکی وگرم بر مترمیعم( یم برآورد ک ی و ح می  6/9گذارن شللده )اگرشه عدد هد 

ورن آ   بدابال ایی موهلللحللله بر اهلللاس ایاه توصلللصلللی و درک عمیق مباحش مربوه به بهره

ورن آ  و تعییی اجزان آن بران هر یم ا  میصلللوالت بوده و قطعاً آاچه که شللناهلللی بهرههویت

ورن   بهرهاهتن اصالح الیون کشت و تدویی الیون تولید پایدار و اقتصادن گیرن برامبنان تصمیم

ورن ایون که عدد بهرهه ورن کبا بفیزییی و اقتصلللادن هر یم ا  میصلللوالت خواهد بود اه بهره

 .دفیزییی و اقتصادن اختصاصی بران تم تم میصوالت ایز تعییی و تی یب خواهد ش

گیرن و تعییی مزیت کشت میحو  حیار مهمی در تصمیمورن آ   اگرشه معیار بشاخ  بهره

ن  یحت مییطی  هاشلود  اما گاهی قیودات حاکم بر هلاختار کشاور ن  مثب کیفیت آ   جنبهمی

که تصللمیمات  شللودمیریحللم تولید و با ار  فرآورن و حتی محللا ب اجتماعی و هللیاهللی  هللبم 

رن آ  صرفاٌ متاثر ا  براامه و هامااه آبیارن وشاخ  بهره .گرفته شودمدیریتی متناهلم با شلرایم 

ابوده و عواملب مهم و فراواای در آن دخالت داراد که عبارتند ا : آ  و آبیارن )کیفیت و کمیت آ   

ن آبیارن  اوهااات هطح هامنبع آ   اظام و روش آبیارن  ایا  آبی و آبیارن  براامه آبیارن  ماشلیی

یارن  آبن اق یمی  آبیارن تیمی ی و تمهاآبیارن  پارامتری  کمایحلللتابی و  هیشلللی  مدیریت  راع

ن هر   هاو ع ف هاآورن آ  باران(  خاک و ت ذیه  گیاه  اق یم  آفات و بیمارناهلللتیصلللال و جمع
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ن کشللاور ن  الیون تولید و هاریزن  ماشللییبندن  قواایی و براامهاقتصللاد و با ار  فرآورن و بحللته

ورن آ  کشاور ن دو براامه متناهم با شرایم و الزامات ان موضلوا آبیارن و بهرهالیون کشلت. بر

 راعت آبی و  راا دیم تبییی شده اهت که به صورت منفرد و یا مشترک با دییر موهحات پژوهشی 

 عم یاتی خواهد شد.  

رار ن بنیون اهلت که آ  ا  اریق ریشه جذ  و در فرآیند حرکت آ  در گیاه قهاهلاختار گیا

گردد. آاچه که در شرخه ن گیاهی به اتمحفر برمیهاگرفته و پس ا  فعب و اافعاالت  ا  اریق رو اه

 شود. اما آن بوشبندن میگیرد  مولد تولید بوده و جزو مصلار  مفید ت حیمتعرق گیاهی قرار می

  رهدن هر  میهاا  آ  آبیارن )یا بارش( که محلت یماً ا  هطح خاک تبویر شده یا به مصر  ع ف

درصدن موا اه آبی  30-20شود. برخی منابع ا  ت فات تبویرن میحو  می ر  غیرمفیدجزو مصلا

هللهم ت فات تبویرن آ  در  راعت آبی  در برخی مراحب به ویژه در ابتدان فصللب  .کنندگزارش می

ن در آبیار هت. ت فات تبویرن آ اگیر میصلوالت  راعی که فاقد پوشش هبز کامب هحتند  ششم

ن هر  عمدتاً هادهد و ت فات مربوه به تعرق ع فمراحب اات ال  موزن  تو یع و مصللر  ایز رم می

  هاافتد. عم یات  راعی و باغی  آرایش کشلللت  کشلللاور ن حفاظتی  ااواا مال در مزرعه اتفاق می

کاهش ت فات تبویرن آ  ن آبیارن  اصالح تاریخ کشت و .... مواردن هحتند که در هااصالح هامااه

 اراد.آبیارن تاثیر د

 مصللر ورن بهرهتوهللعه میاایزاهللیون ییی ا  عوامب اصلل ی و تاثیر گذار در افزایش تولید و 

ن کشاور ن ها. مباحثی شون کارکرد ماشییرودبه شمار میا  جم ه آ  ن حو ه کشلاور ن اههاهاد

و برداشت(  مدیریت آ  و خاک در کشاور ن حفاظتی  مدیریت و بهبود  داشت)تهیه  میی  کاشت  

ورن میحو  ن مییطی ا  موارد موثر در بهبود تولید و افزایش بهرههاکارآیی اارژن  مدیریت تنش

 شود. می

فراهم هاختی دلیب امیانن کنترل شده  بههاامرو ه تولید ااواا میصلوالت کشاور ن در مییم

ن هاهاهادبران تولید حداکثر و حتی خارج ا  فصللب و ایز کنترل میزان مصللر   شللرایم مناهللم

ویژه آ   مورد توجه خاص قرار گرفته اهللت. افزایش به هاکشللاور ن و هللعی در کاهش مصللر  آن

ورن آ   ا  جم ه مواردن توجه در بهرهعم یرد توأم با کاهش مصلللر  آ  و در اتی ه افزایش قابب

 د.ان برخوردارهاا  اهمیت ویژ هااههحتند که در گ وا

افزایش هلطح  یر کشت و عم یرد    یی مااندهاحباگرشه بران غ به بر شالش امنیت غذایی راه

ن کشلاور ن  کنترل جمعیت و رشد مصر   افزایش واردات و ... ارا ه شده اهت اما هاهاهادافزایش 

تریی راه  اهتفاده بهینه د. لذا عم یااجهخود موان اجرایی خاص هاهر یم ا  ایی موارد با میدودیت

کاهش ضایعات اهت. فرآورن و کاهش ضایعات در ح ی ت اوعی  هاا  تولیدات موجود و در رأس آن

ورن منلابع تولیلد اهلللت. اولیی قدم بران پرداختی به امر تعدیب و کاهش ضلللایعات  افزایش بهره
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باشللد که متاهللفااه در ایی خصللوص می و فنی میگردآورن ااالعات محللتند و مبتنی بر اصللول ع 

ضلعف جدن وجود دارد. تاکنون مطالعه جامعی در خصلوص تعییی م دار دقیق ضایعات در مراحب 

 بران هاعمب ایامده اهلللت و ایی امر ا  مهمتریی دالیب و  یربناموت ف  ا یره تولید تا مصلللر  به

هندهی کشاور ن بوده اهت. با تعییی تعییی کاهش ضلایعات ا  هلون موهلحله تی ی ات فنی و م

میزان ضللایعات میصللوالت کشللاور ن  میزان آ  آبیارن معادل آن مشللو  خواهد شللد که جزو 

 مصار  غیرمفید قرار گرفته اهت. 

ورن آ  تب ور عینی و عم یاتی پیدا خواهد ن موهللحلله بران افزایش بهرههاآاچه که در روییرد

خالصه  "هاترویج دهتاورد"و  "آمو ش و تواامندها ن"  "ورنفنا"  "پژوهش"م وله  شهارکرد  در 

  "ن کشللاور نهادر عرصلله هابهبود ضللریم تاثیر یافته"گردد. بران دهللتیابی به ایی موارد و می

  اجماعی ا  همحللویی و تعامب با "ارت ان شللاخ  هللرااه ع می و تولید دااش"پایدارن منابع و ایز 

و صللنو   هان اجرایی  تشللیبهاو دهللتیاه ها  واحدهادااشللیاهمی  یی و اعضللان هیات ع می  

  داران ایاه هاصللورت خواهد گرفت. راهبرن و هدایت فعالیت هاو اا می هاکشللاور ن  کمیحللیون

 باشد.جامع و با در اظر گرفتی تمام ابعاد و اجزا می

 

 های کاربردیها و توصیهپیشنهاد -4

ورن مصر  آ  ال م اهت توجه کافی به منظور بهبود بهرهعنوان شده  با عنایت به مباحش کوتاه

یعنی میزان آ  مصرفی و میزان تولید به ا ان  ورنبهرهبه ارت ان وضلعیت موجود دو مولفه اصل ی 

 یر واحد ح م آ  مصللر  شللده به عمب آید. در ایی راهللتا برخی ایات فنی و کاربردن به شللرح 

 شود:می پیشنهاد

 به منظور  کشاور ن جهاده توصلصلی آمار و ارقام آ  کشاور ن در و ارت تشلییب کمیت

آ  در بوش کشللاور ن براهللاس  مربوه به مصللر آمار و ارقام  و تدقیق هللا نییحللان

 ن تی ی اتی و هایر محتندات ع می موجود در هطح کشور هایافته

  اصالح الیون مصر  آ  در بوش کشاور ن 

  هان آبیارن هطیی به در اظر گرفتی تحهیالت کردن روشتوجه خاص و ویژه به میاایزه

 هان ابیارن تیت فشارهان ال م همااند روشو مشوق

 ه هان هر منطها و پتااحبتوجه کافی به مباای ع می و اجرایی صییح با توجه به ظرفیت 

 هان موت ف آبیارن در توهعه روش

 هان ع آ  و خاک در توهللعه روشتوجه به محللا ب  یحللت مییطی و اصللب پایدارن مناب

 موت ف آبیارن هطیی و تیت فشار

   با روییرد کاهش مصار  غیرمفید آ  کاربردن  مدیریت مصر  آ 
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  توجه به محا ب به اژادن و به  راعی با روییرد کاهش مصر  آ 

 ور ن و کشاور ن حفاظتی کتوهعه خا 

  کاهش مصار  غیرمفیدبراامه پایش و کاهش تبویر به منظور تدویی و اجران 

   کاهش ضلللایعات میصلللوالت در مراحب موت ف فرآیند تولید  برداشلللت  اات ال و تو یع

 بندن  ااباردارنبحته

   در تولیدات کشاور ن و مدیریت آ  و اارژن انگ وااهن هاظرفیتاهتفاده ا 

 ورن آ  ا  تامیی  اات ال  تو یع  مصر  و پحامصر  آتعییی و تی یب شاخ  بهره  

 ورن آ  با تبییی هاختار روابم آ   خاک  گیاه  اتمحفر  ااحان  ماشیی و با ار  ارت ان بهره 

 

 منابع -5
ورن آ . همنان با میوریت بهره اهتان کشاور نبررهلی مزیت احلبی میصلوالت . 9312توک ی  ا.ر. 

  موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی  کشللاور ن هللا مان 20031گزارش فنی شللماره شللماره 

 صفیه. 12تی ی ات  آمو ش و ترویج کشاور ن  

 . ارت للان9314عبللاهلللی   .  ا. اللاصلللرن   . هلللهرا   ج. بللاغللاای  ن. عبللاهلللی  م. اکبرن  

ها مان ی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن  مؤهلحله تک 14/34ورن مصلر  آ . اشلریه بهره

 صفیه. 62تی ی ات  آمو ش و ترویج کشاور ن  

برآورد مصر  آ  در بوش کشاور ن بر مبنان بیالن آ  در . 9314ااصلرن  ا.   . عباهلی  م. اکبرن  

  مؤهحه تی ی ات فنی 47059گزارش فنی شماره  .آن نهاتیشرخه هیدرولوژن کشور و میدود

 شاور ن  کرج.و مهندهی ک
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زیرسطحی در ایران ایهقطرانداز آبیاری و چشم هاچالش  
 

 و فریبرز عباسی، جواد باغانی مهدی اکبری
هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  اعضای

 کشاورزی، کرج
 

 مقدمه -6

با توجه به شرایم کم آبی و وضعیت بیراای حاکم بر منابع آ  ایران  اهتفاده مط و  و بهینه 

ن موت فی هابران تی ق ایی مهم راه حبا  منلابع میلدود آ  امرن ال م و اجتنا  ااپذیر اهلللت. 

 ورن مصر  آ   دو راهیار ک ی و اهاهی: افزایشبران بهبود بهرهولی . گردد پیشنهادممیی اهلت 

تولید با حفظ منابع آبی موجود )مدیریت  راعی( و کاهش میزان آ  مصللرفی در بوش کشللاور ن 

ر ن آبیارن که بتوااند دهاهر کدام ا  هامااه  )مدیریت  راعی و آبی(  باید مد اظر قرار گیرد. بنابرایی

بوش ورن مصلللر  آ  در ملدیریلت هر یلم ا  ایی عواملب موثرتر عمب کنند  باعش افزایش بهره

 هافشار در هطح مزارا  به ع ت عم یرد متفاوت آنن آبیارن تیتهاکشلاور ن خواهند شلد. روش

 ن آبیارنهادهند. به همیی دلیب  روشمتفاوتی را اشللان می هانراادماندر رابطه با تبویر و تعرق  

  آا ایی که تبویر ا  کاربرد کمترن داراد. ا راادمانان  ن آبیارن قطرههاباراای در م ایحلله با روش

باشللد  روش آبیارن  یرهللطیی به عنوان میغیرمفید  هللطح خاک در هللطح مزارا ایز  جزو ت فات

 یرهطیی  انهقطررهلااد  معرفی شلده اهلت. آبیارن روشلی که ایی ت فات را به حداقب م دار می

ات کامال متفاوتی وجود که در مورد کاربرد آن در ایران اظراهللت  انهقطر ن آبیارنهاییی ا  روش

 عللمللر افللزایللش بلله تللوانمللی مللزایللان ایللی روش آبللیللارن جللملل لله ا در ملل للمللوا . دارد

عم یرد میصلللول و  افزایش  کاهش در میزان آ  مصلللرفی به دلیب کاهش تبویر  هاشیلانقطره

ت حرکت کرده ها.  ضمی اینیه آ  در  یر میی در تمام جکرد اشاره تحلهیب در عم یات کشاور ن

ا  هللطح خاک  اهللتفاده موثرتر ا  آ  و مواد  هابا فایق آمدن بر عدم افوذ آ  در بعضللی ا  خاکو 

و ع ف هر   به ع ت  هاغذایی توهلم ریشه گیاه  حذ  روااا   کاهش محایب ااشی ا  آفات  بیمارن

رن ااگر شه در حال حاضلر هلیحتم آبیایا  دارد.  اارژن مصلرفی کمترن ایز بهکمتر  کارکرد فشلار

 یرهللطیی بر رون ااواا درختان ا جم ه پحللته   یتون  خرما  مرکبات و اایور و برخی ا   انهقطر

لییی تی ی ات اولیه  توهعه ایی هامااه آبیارن بران  گیرد مورد اهلتفاده قرار می ن ردیفیها راعت

 90000ودصورت کاربردن در هطح حد راعت پحلته در کشلور اا ام شلده اهلت و ایی هلامااه به

 صللورتبه هاهیتار ا  باغات پحللته در هللطح کشللور توهللعه یافته اهللت  ولی بران هللایر  راعت

ن تی ی اتی اجرایی اا ام شلده اهلت. کاربرد ایی هامااه آبیارن در منااق خشم و ایمه هاپای وت
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 امالح درادا ن  تعییی ایا  آبی  ت مع هاباالن راهزینه ن موت فی ا  جم له هلاخشلللم بلا شلالش

ن  میدودیت رشللد و گحترش هاتوهلم ریشله گیا هاشیانن هلطیی خاک  گرفتیی قطره هاالیه

مواجه  هاشیانریشله  جویده شلدن لوله در  یر هطح خاک  عدم امیان بررهی بصرن آبدهی قطره

ه به توجبردارن آن با باشد و بران توهعه پایدار ایی هامااه باید مالحظات اراحی و مدیریت بهرهمی

 یرهطیی در  انهقطرآبیارن  تر قرار گیرد.شلرایم آ   خاک   راعت  و.. مورد توجه و بررهی دقیق

 هطیی انهقطرآبیارن  توااد احبت به روشبردارن میصلورت اراحی  اجرا و مدیریت صییح بهره

 جهانددن در ایران و ن اخیر تی ی ات متعهاالدر هن باشد. ا  ایی رو هاداران مزایان قابب مالحظ

 اا ام شده اهت.  هادر خصوص کارآیی ایی هیحتم

 

 ای زیرسطحیهقطرنیاز آبیاری در روش  -2

هطیی  انهقطر یرهطیی ممیی اهت کمتر ا  آبیارن  انهقطرم دار آ  مصرفی در آبیارن 

اباشلد.  یرا که در ایی روش تبویر ا  هلطح خاک کمتر بوده و اثر آن بر افزایش راوبت احبی هوا 

ت  یرهطیی به ع  انهقطرایز کمتر اهلت  بنابر ایی گیاه تعرق بیشلترن خواهد داشت. در آبیارن 

لعات دهد. مطاترن اا ام میکاهش تبویر ا  هللطح خاک و راوبت مناهللم خاک  گیاه تعرق بیش

معمولی اهت.  انهقطربیشتر ا  آبیارن  %92 یرهطیی  انهقطراشان داده اهت که میزان تعرق در 

دار در  یر هلللطح خاک ت فات تبویر ا  هلللطح خاک را به حداقب شیان ن قطرههاقرار دادن لوله

  گیاه رشد شوددهد و ا  آا ا که آ  و مواد غذایی محت یما به میب ریشه وارد میممیی کاهش می

( 9119) یابد. مارتینز و همیارانبیشللترن دارد و غیریینواختی میاای و  ماای تو یع آ  کاهش می

 یرهلطیی و هلطیی اشان داداد جذ   انهقطردهی در دو روش آبیارن ضلمی بررهلی تاثیر کود

ایش افز هاهطیی اهت. آن انهقطر یرهطیی بیشتر ا  روش  انهقطرفحلفر و پتاهلیم در هیحتم 

تر ریشه در دار در عم یرد ذرت را به تو یع مناهمجذ  دو یون یاد شلده و در اتی ه افزایش معنی

( 5007هللطیی احللبت داداد. پایرو و همیاران ) انهقطر یرهللطیی احللبت به  انهقطرهللیحللتم 

 و یر هللطیی رون تبویر  انهقطرتی ی ی در خصللوص اثر م ادیر موت ف آ  آبیارن با هللیحللتم 

تعرق  عم یرد  کارایی مصلر  آ  و ماده خشم تولیدن ذرت در آ  و هوان ایمه خشم در غر  

در دو هلللال متوالی  هاابراهلللیا اا ام داداد. اتایج تی یق حاکی ا  آن بود که م ادیر عم یرد تیمار

ایج داشللته اهللت. با توجه به ات %25و  %55دارن با تیمار شللاهد به ترتیم به میزان اختال  معنی

 یرهلطیی در منااق خشلم به مدیریت خاصی ایا  دارد و  انهقطرآبیارن   تی ی ات اا ام شلده

اداشللته اهللت  لییی  انمالحظه یرهللطیی و هللطیی تفاوت قابب  انهقطرایا  آبیارن در آبیارن 

 میزان تبویر ا  هطح خاک کاهش و بوش تعرق گیاهی افزایش یافته اهت. 
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 ای زیرسطحیهقطری خاک در آبیاری توزیع رطوبت و شور -4

دبی خروجی ا   اور میحوهی بهشیان بهن راوبت در اارا  قطرهتوهعه انهقطردر آبیارن 

ب ییی ا  عوام هاشیانو خصلوصلیات هیدرولییی خاک بحتیی دارد. بنابرایی دبی قطره شیانقطره

 خواهد بود. در منااق خشم  در هاشیانگیرن ح م خاک خیس شلده اارا  قطرهمهم در شلیب

 ت مع خاک در راوبتی پیا  اارا  در هاامم ابیعی اوربه  یرهللطیی انهقطر آبیارن هللیحللتم

 ا پی عمق ازدیم یا هالوله کارگذارن نهاردیف بیی خاک هطح در هاامم غ ظت دراتی ه کند می

ت مع تدری ی امم در هللطح خاک ییی ا  مشللیالت ذاتی ایی هللامااه  باشللدمی  یادتر راوبتی

آبیارن اهلللت. اگر شه کاربرد دقیق آ  و کود در  یر هلللطح خاک در ایی روش آبیارن یم مزیت 

شللود  اما به تدریج جریان خال  رو به باال و افت آ  در اثر تبویر پتااحللیب  افزایش میحللو  می

گردد. اگر شه اتایج الیون راوبتی خاک در آبیارن یتلدری ی املم در هلللطح خلاک را موجم م

رم خاک در یم میدوده ایی روش قاب یت آبشللویی ایم   یرهللطیی اشللان داده اهللت که انهقطر

دهنده ت مع شورن در خاک اشان شورن رمایمرا دارد  لییی بررهی  هاشیانشلعاعی اارا  قطره

تر ش شلورن در اارا  ریشله به ع ت جذ  هریعراوبتی و همچنیی افزای رمایممیدوده خارجی 

راوبت خاک و باقی ماادن شورن در خاک بوده اهت. در شرایم کاربرد آ  شور  اا ام آبشویی باید 

 یرهللطیی بران  انهقطرمد اظر قرار گیرد. با توجه به اینیه اعمال آبشللویی با هللیحللتم آبیارن 

اده ا  ایی هامااه بران مناا ی که میزان باشلد  در خصلوص اهلتفآبشلویی شلورن خاک مؤثر امی

متر باشللد و میزان بارادگی قابب قبولی بران هدایت شللورن ا  می ی 420بارادگی هللالیااه کمتر ا  

هللطح خاک وجود ادارد  باید مدیریت و تمهیدات خاصللی در اظر گرفته شللود و ایا  آبشللویی با 

یارن غرقابی تامیی گردد. در شنیی شلللرایطی اهلللتفاده ا  یم روش دییر آبیارن مااند باراای یا آب

توااد باعش کاهش مشللیالت شللورن در ن میهان م اوم به شللورن و اشللا  کردن گیاهاکاشللت گیا

شنیی اتایج تی ی ات اا ام شده اشان داده اهت که جوااه  ای  یرهطیی باشد. هم انهقطرآبیارن 

مااه ن ایی هاها یرهطیی ییی دییر ا  شالش انهقطرریز در کشلت محت یم با آبیارن ن دااههاگیا

ن آبیارن ا  جم ه آبیارن هان ال م اهت که ا  هامااه دییر روشهااهت. لذا بران جوااه  ای ایی گیا

ذکور ن مهان با اهللتفاده ا  روشهاث  ی و یا آبیارن باراای اهللتفاده گردد و  ایا  آبی جوااه  ای گیا

 یمس بر متر( در دهی 4تا  5ربیات موجود  در شرایطی که ا  آ  شور ) تامیی گردد. بر اهلاس ت 

در منط ه مراو  خاک میدود  تنها ها یرهللطیی اهللتفاده گردد  فعالیت ریشلله انهقطرآبیارن 

 مترن اهت رار یابند  باالتریی م دار شورنهااتی 30در عمق  هاشیانگردد. در شرایطی که قطرهمی

در الیه باالیی و ازدیم هللطح خاک اتفاق خواهد افتاد و در  تنها یمنس بر متر( دهللی 50تا 96) 

 یمنس بر متر خواهد بود. بر اهاس دهی 2تا  3دامنه ت ییرات شورن خاک   هاشیانم اورت قطره

ور در ( تو یع راوبت و شلورن در ایمرم خاک در اثر آبیارن با آ  ش5005) اتایج ارون و همیاران
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هطیی و  یرهطیی اشان داد که فرض ح م مراو  شده خاک بصورت  انهقطرن آبیارن هاروش

 یرهلطیی با شرایم واقعی مزرعه مطاب ت  انهقطرهلطیی و بصلورت کُره در  انهقطرایم کُره در 

در هلطح خاک محلت ر اهت تو یع  شیانهلطیی به دلیب اینیه قطره انهقطرادارد. در هلیحلتم 

 انهقطردرجه ایحللت و ف م به هللمت جواام و پاییی اهللت  ولی در  360وبت در همه فضللان را

گیرد و به همیی دلیب اگرشه درجه صورت می 360ت ها یرهلطیی تو یع راوبت خاک در همه ج

شلعاا خیس شلدگی آن کمتر اهلت  ولی هطح و ح م خیس شده خاک بیشتر اهت و بطور ک ی 

برد. باتوجه به اینیه کشور ایران در منط ه خشم و ایمه خشم ن هود میگیاه ا  تعدد دفعات آبیار

قرار دارد کله عملدتاٌ داران بارادگی ااشیز بوده و ایی بارادگی ایا  آبشلللویی خاک را تامیی اوواهد 

 یر  انهقطرال م اهللت که در  مان اراحی هللامااه آبیارن بران توهللعه پایدار ایی هللامااه کرد  لذا 

 ان آبشلللویی خللاک و روش اا للام آن ایز مشلللو  گردد تللا بعللد ا  شنللد هلللالهلللطیی  میز

بردارن ا  آبیارن قطره ان  یر هلطیی  افزایش تدری ی امم در الیه هلطح خاک موجم شور بهره

 و ا  بیی رفتی باغات ایردد. هاشدن خاک

 

 ای زیرسطحیهقطرکیفیت آب در آبیاری  -2

  یرهطیی انهقطرن رون عم یرد و اول عمر هیحتم آبیارن هاکیفیت آ  اثر قابب مالحظ

دارد. کیفیت پاییی آ  ا  اظر میزان کب امالح )شلورن( مشلیالتی بران رشد گیاه  کیفیت خاک و 

 انهرقطآورد. بدون ار یابی کیفیت آ   اراحی و راه اادا ن هیحتم آبیارن مییم  یحت بوجود می

عامب ک یدن  هاشیانجه خواهد شد. ج وگیرن ا  گرفتیی قطره یرهلطیی با اشیاالت متعددن موا

 یرهطیی اهت. بران ج وگیرن یا تعدیب شرایم گرفتیی ایا   انهقطردر پایدارن هلیحتم آبیارن 

اشد. ااالعات کیفی آ  بران اراحی  مدیریت ببه درک محایب کیفی ا  منابع آبی مورد اهتفاده می

ر به دلیب قط انهقطرم ال م و ضرورن می باشد. در هیحتم آبیارن بهره بردارن و ایهدارن هلیحلت

بحللیار کوشم میب خروج آ   پتااحللیب گرفتیی جز  ذات هللیحللتم اهللت. ا  آا ا که آ  مورد 

بران رفع گرفتیی و یا وت فی ن مهان متعددن اهت  روشهااهلتفاده در کشاور ن داران ااخالصی

ن ا  هزینه آبیارن هاگیرد. به همیی دلیب بوش قابب توجمیکلاهش آثلار آن مورد اهلللتفلاده قرار 

ع آ   تو یباعش کاهش دبی هاشیانبه فی تراهلیون هلیحلتم اختصلاص دارد. ااحداد قطره انهقطر

 هاشیانغیریینواخت آ   عدم دریافت آ  کافی توهلللم گیاه و همچنیی موجم اهلللتهالک قطره

ت هیزات مورد ایا  در بوش فی تراهللیون ا   اهمیت  یادن گردد. لذا اراحی و ااتوا  مناهللم می

برخوردار اهت و بایحتی ااالعات کمی و کیفی آ  و خاک در دهترس اراح قرار گیرد. با توجه به 

در  یر هطح خاک قرار داراد و امیان بررهی بصرن میزان  هاشیاناینیه در ایی هلامااه ک یه قطره 

ن معیو  وجود ادارد  اهمیت مدیریت هاشیانی  و تعویض قطره  تشو هاشیانخروج آ  ا  قطره
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بردارن ا  ایی هامااه با دقت و اامینان ال م اهلت بهره بردارن ا  هلامااه دوشندان می گردد وبهره

 .شودبحیار باال اا ام 

  

 ای زیرسطحیهقطرتجمع و نفوذ ریشه در آبیاری  -1

ی ن اهاههان ا  دییر شالشهاتوهلم ریشه گیا هاشیانشیوایی تو یع ریشله و گرفتیی قطره

ن هاان  یرهلللطیی اهلللت. اگر شه عمق کارگذارن لولهبردارن درا مدت ا  روش آبیارن قطرهبهره

ن  راعی و هبزی ات هامت یر اهلت و عموماً بران گیا گیاه و اوا بحلته به اوا خاک انهقطرآبیارن 

ه تو یع با توجه به اینیباشد  ولی متر میهااتی 60تا  30متر و بران درختان ا  هلااتی 30تا  92ا  

توهم ریشه  هاشیانقرار دارد  ااحداد قطره هاشیانشده اارا  قطره ریشه عمدتاً در میدود خیس

آ   تو یع غیریینواخلت آ   علدم دریافت آ  کافی توهلللم گیاه و ... موجم بلاعلش کلاهش دبی

ن موت ف داران ت ربه اهتفاده ا  ایی روش آبیارن  ا  هاد. در کشورگردمی هاشیانالک قطرهاهلته

. به گزارش روبینس و شلللودن متعددن بران رفع گرفتیی و یا کاهش آثار آن اهلللتفاده میهاروش

در خاک ا   شیانتواالد با کنترل راوبت مییم م اور قطره(  ملدیریلت آبیلارن می5003لو یس )

ج وگیرن کند. ایی می  ان گزارش اموداد که  افزایش تعداد  شیلاناو  ریشللله بله حریم قطرهت ل

 توااللد در ج وگیرن ا  گرفتییآبیللارن و بللاال ایهللداشلللتی راوبللت خللاک در مییم ریشللله می

ت. ن ییحان ایحهادر همه گیا هاشیانتأثیر افوذ ریشله در گرفتیی قطره موثر باشلد. هاشیانقطره

ن هلیاه ریشه  آ  دوهت بوده و با تمایب بیشترن به  همت منط ه داران راوبت باال در هاگیامثالً 

ن هللفید ریشلله تمایب کمترن جهت حضللور در ایی هاداراد  در حالی که گیا هاشیاناارا  قطره

شار ر ااتدر اث ها  یا فشار به الترالهاشیانااد. عمده مشیالت گرفتیی قطرهااحیه ا  خود اشلان داده

در فصول  محتان و مواقعی که گیاه ایمه فعال اهت و  هاشیانیا افوذ ریشه به همت خروجی قطره

افتد. روش رایج دییر بران ج وگیرن ا  ورود ریشه به ااحیه م اور شلود  اتفاق میآبیارن اا ام امی

رکت و ح. اهتیم یدهلولفوریم و اهلید فحفراهل تزریق مواد شلیمیایی اظیر ترفالن   شیانقطره

تأخیر صورت  کندن و باتوجهی به ع ت جذ  قون ذرات خاک بهاور قابببه هادر خاک ترفالن اشر

 شیانقطره مااع ورود ریشللله به شیاندر خلاک م اور قطره ترفالن گیرد. بلدیی ترتیلم وجودمی

 یرهطیی  انهقطر (. با توجه به میدود بودن هطح اجرا شده آبیارن5090) یو و همیاران  شودمی

 انهقطر آبیارن و تی ی ات اا ام شلللده در خصلللوص ار یابی ایی روش در ایران  اراحی و اجران

ن خصللوصللی و اتایج تی ی اتی و ها یرهللطیی درکشللور عمدتاً مبتنی بر ت ربیات اجرایی شللرکت

اهلت. اتایج تی ی ات اا ام شلده در موهلحه تی ی ات فنی و مهندهی  هااجرایی در هلایر کشلور

ن هیاه ریشه مااند ها(  در خصلوص اهتفاده ا  ترفالن در گیا9314) اکبرن و همیاران  کشلاور ن

 هاشیان ردآلو و فندق  حاکی ا  آن اهللت که با وجود اهللتفاده ا  ترفالن  ریشلله در برخی ا  قطره 
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شده اهت. اگر شه اتایج تی ی ات متعددن تاثیر اهتفاده ا   هاکانیی قطره افوذ کرده و باعش گرفت

را تایید کرده اهلللت  لییی ایا  به اا ام مطالعات و  هاشیانترفالن در کاهش افوذ ریشللله به قطره

 انهطرقتی ی ات کاربردن بیشترن  در رابطه با اثرات مت ابب اهتفاده ا  ایی ماده در هیحتم آبیارن 

 .شودو اثرات  یحت مییطی آن اححاس میعم یرد میصول  منابع آ   یر مینی  بر 

 

 پیشنهادهابندی و جمع -7

 انهقطرن آبیارن هان اا ام شده در خصوص هامااههابر اهلاس م موعه مطالعات و بررهلی

 گردد:می پیشنهاد یرهطیی در کشور موارد  یر 

متر می ی 420میزان بارادگی هللالیااه آن کمتر ا  اهللتفاده ا  ایی هللامااه در مناا ی که  -

می باشد به مدیریت خاصی ایا  دارد. با توجه به اینیه در ایی منااق میزان بارادگی قابب 

ن  یر ااحیه ریشلله وجود ادارد  ال م هاقبولی بران هدایت شللورن ا  هللطح خاک به الیه

ا  یم روش دییر آبیارن مااند باراای اهلت ایا  آبشویی هالیااه مزارا و باغات با اهتفاده 

 یا آبیارن غرقابی تامیی گردد.

بلا توجله بله میلدودیلت کیفی آ  در منلااق خشلللم و ایمه خشلللم و قرار گرفتی  -

 یرهطیی و عدم امیان کنترل بصرن آبدهی  انهقطردر  یر هطح خاک در  هاشیانقطره

دقت بیشترن اا ام گردد و ضمی   ال م اهت که در  مان اراحی ایی هامااه هاشیانقطره

ت هیز بوش فی تراهلللیون بله ت هیزات مورد ایلا  و در اظر گرفتی تمهیدات ال م جهت 

اهتفاده شود که میدودیت کمترن  شیااهایی  ا  قطره هاشیانج وگیرن ا  گرفتیی قطره

 احبت به گرفتیی داراد. 

شلرایم کاربرد آ  شور  مدیریت مزرعه بران ج وگیرن ا  ت مع امالح در هلطح خاک در -

 در هامااه آبیارن  یرهطیی ضرورن اهت. 

ن موت ف خاک  مدیریت هاا  ییدییر  در بافت هاشیانآبدهی  عمق اصلم و فاص ه قطره -

 یرهللطیی  انهقطرا  عوامب موثر در عم یرد هللامااه آبیارن  هاکشکاربرد اهللید و ع ف

 هحتند که ال م اهت مورد توجه قرار گیراد. 

شللده و آبدهی  شیانمرور مان من ر به ت مع ریشلله در اارا  قطرهترفالن بهعدم تزریق -

ترفالن لذا تزریق .به موااره خواهد افتاد هابا ورود ریشه به داخب منافذ اا ل هاشیانقطره

. لییی ایا  به توان اهللتفاده کردمین مشللابه در هللامااه آبیارن  یرهللطیی هاو یا راهیار

اا ام مطالعات و تی ی ات کاربردن بیشترن  در رابطه با اثرات مت ابب اهتفاده ا  ایی ماده 
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میصللول  منابع آ   یر مینی  و اثرات  یحللت مییطی آن  کیفیتبر  انهقطردر آبیارن 

 گردد.اححاس می

 منابع -8
ان  یرهطیی ها در هیحتم آبیارن قطرهشیانعم یرد قطره . 9314.  گرجی. ا وصلدرقایی .  ح  م .  اکبرن

(SDIدرختلان  ردآلو ) هلایی ارح تی ی اتی . هلللا مان تی ی ات و آمو ش . گزارش پژوهشلللی ن

 کشاور ن.

Martinse, H., Bar, Y., Sef, B. and kafkafi, U. 1991. Effect of surface and 

subsurface drip irrigation on sweet corn rooting, 37 adica, dry mater 

production and yield. Irrig. Sci. 12: 3, 153-159.  

Oron G, De Malach Y, Gillerman L, David I, Lurie S. 2002. Effect of water 

salinity and irrigation technology on yield and quality of pears. Biosystems 

Engineering, 81, 237-247. 

Payero, J.O., Tarkalson, D.D., Irmak, S., Davison, D., Peterson, G. 2008. "Effect 

of irrigation amounts applied with subsurface drip irrigation on corn 

evapotranspiration, yield, water use efficiency, and dry matter production in 

a semiarid climate". Agricultural Water management Journal.95:895-908. 

Rubens, D.C., Luis, F.F., 2003. Comparing drippers for root intrusion in 

subsurface drip irrigation applied to citrus and coffee crops. In: Proceedings 

of the ASAE Annual International Meeting, Nevada, USA, pp. 626–641.  
Yu, Y.D., Shihong, G., Di, X., Jiandong, W., Xiaopeng, Ma., 2010. Effects of 

Treflan injection on winter wheat growth and root clogging of subsurface 

drippers. Agricultural Water Management.  97(5): 723-730 

  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%234958%232010%23999029994%231696120%23FLA%23&_cdi=4958&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e5ed497462ce83938103fa4b019c9c83
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 هاو راهکار هاچالش :و زهکشی ی آبیاریهاتوسعه شبکه
 

 و رضا بهراملو نادر عباسی

اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
 کشاورزی، کرج، ایران

 
 

 مقدمه -6

ن اهاهی ها گارن هان آبیارن و  هیشی مدرن در کشور بعنوان ییی ا  راهیارهاشلبیهاحدام 

وضلللعیت بیراای منابع آ  و اهلللتفاده بهینه ا  منابع میدودآ  همواره مورد توجه بوده اهلللت. با 

اات ال  اهتمام جدن واقدامات قابب توجهی درخصوص مدیریت تامیی  ن اخیرهادرهال خوشلبوتااه

می یون هیتار ا  اراضی  5تاکنون بیش ا    اورییه در ایی راهتاگرفته اهت. به مصر  آ  صورت و

درحالی اهت که  اهلت. ایین مدرن آبیارن و  هیشلی م هز گردیده هایت کشلت آبی به شلبیهت

قابب  می یون هیتار 4 ایی رقم به حدود ن موجودهان کشور و پتااحیبهان توهلعهابراهلاس براامه

ن اهافزایش اهللت. بدیی ترتیم هنو  ا  اظر کمی توان بال وه  یادن در افزایش هللطح  یر شللبیه

درن آبیارن و  هیشللی وجود دارد و با اا ام ایی مهم ح م  یادن ا  منابع آ  و خاک کشللور در م

ن اا ام شللده در خصللوص عم یرد و وضللعیت هاگیرد. ا  ار  دییر بررهللیشرخه تولید قرار می

و بردارن دشار محللا ب در مراحب موت ف بهرهآاها  اد که اغ ماهاشللان داد هابردارن ایی شللبیهبهره

مورد موااره قرار  هااهدا  اولیه ایی ارح در اثر ایی مشلللیالتگرداد که ن میهامشلللیالت عدید

مع ول عوامب متعددن اظیر   امایندبرو  می هاگیرد. ایی محلا ب که اغ م بصلورت توریم ها همی

  دارنبردارن و ایهوضللعیت بهره  محللا ب مربوه به اراحی  اجرا   کیفیت مصللالح مورد اهللتفاده

مطالعات و  اتایج باشند.می هاگاه ها هبحتر و تییه ژ وتینیییشرایم و  محلا ب اجتماعی و فرهنیی

محلا ب کیفی در کنار توهعه عدم توجه به که اد اهتی ی ات اا ام شلده در ایی خصلوص اشلان داد

صالح و با ها ن ر اامب یه  بردارن گردیده ن اول بهرههادر هلال هاباعش توریم هلا ه تنهااه کمی 

توان دریافت که . با عنایت به مباحش کوتاه عنوان شلللده میامایدرا مشلللیب و غیر اقتصلللادن می

ن کیفی و ار یابی هان آبیارن و  هیشی توجه و اهتمام ویژه به شاخ هاهمزمان با توهلعه شلبیه

  ااپذیر اهت.امرن ال م و اجتنا  هاگواه پروژهمحتمر اثر بوشی ایی
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 تبیین وضع موجود  -2
 وضعیت اراضی کشاورزی -2-6

می یون هیتار اهت که ا  ایی  962بر اهلاس آخریی آمار رهلمی کشور وهعت کب کشور ایران 

 2/96کب اراضی کشاور ن کشور حدود  می یون هیتار قابب کشلت اهت. همچنیی وهعت 29م دار 

 می یون هیتلار( آبی بوده و ماب ی دیم  6/1درصلللد ) 5/46می یون هیتلار اهلللت کله ا  آن حلدود 

می یون هیتار(  راعی بوده و ماب ی به صللورت باغ و  6درصللد ) 1/17باشللد. ا  کب اراضللی آبی  می

 .(9)جدول  باشدق محتان می
 

39سال وضعیت اراضی زراعی و باغی کشور)منبع: مرکز آمار ایران،  -6جدول   

 وسعت اراضی کل آبی دیم

1/7  

 1/7اراضی  راعی: 

 5/0باغ و ق محتان: 

6/1  

 6اراضی  راعی: 

 6/9باغ و ق محتان: 

2/96  
 وهعت کب اراضی کشور 

 )می یون هیتار(

 درصد اراضی 900 46 24
 

 وضعیت منابع آب   -2-2

در حال   اهللتمی یارد متر میعم در هللال 930 حدودکه ر کشللو پذیرکب منابع آبی ت دیدا  

و هایر  صنعت  شر   کشاور نموت ف مصلار  بران  آنمی یارد متر میعم  2/77قریم به حاضلر 

ن مذکور مورد مناقشلله ها. گرشه هللهم دقیق هریم ا  بوشاهللتفاده می شللودمصللار  عمومی 

در هر یم  ده و اقداماتی ایز در حال حاضر جهت تعییی میزان مصر  آ کارشناهان صنعت آ  بو

در حال اا ام اهت ولی آاچه مح م اهت بوش اعظم ایی مصار  در بوش کشاور ن  هاا  ایی بوش

در بوش بران اهللتفاده اصللولی ا  منابع آ   ریزنبراامهواه هللرمایه گذارن و گو ابیعتا هر  اهللت

خواهد کشور آ  میدود ر بوشی بیشترن در جهت صرفه جویی ا  منابع ا  کارآمدن و اثکشاور ن 

 هلپس به فیر توهعه ا  ت فات آ  موجود ج وگیرن وبایحلتی اهلت که ابتدا  البته روشلیداشلت. 

ن  یر مینی اکثر ا اه هابردارن ا  آ ا  لیاظ توهلللعه بهرهبردارن اصلللولی ا  منابع آ  افتاد. بهره

ن  یر مینی باید به هاج وگیرن ا  تشللدید بیران در آ کشللور داران وضللعیت بیراای بوده و بران 

ن مدرن آبیارن و  هیشللی توجه هان هللطیی به کمم شللبیههابردارن ا  منابع آ توهللعه بهره

 خاصی امود.
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 هاوضعیت اراضی آبی زیر سد -2-9

ر هاتولید اارژن برقابی  مد دهه اخیر با اهدا  موت ف ا  جم ه هلللدهلللا ن در ایران ای شنل

مورد توجه بوده اهت. بی شم تامیی و تنظیم آ  بران آبیارن آبیارن  و هلیال   تأمیی آ  شلر 

ن اخیر هااراضلی کشلاور ن ییی ا  اهدا  اصل ی و عمده صنعت هد ها ن در کشور در اول هال

م به تفیی هاتعداد و هطح  یر کشت اراضی در پایا  هدا  اظرن ایران هامشوصات هدبوده اهت. 

هان خاتمه یافته در همچنیی تعداد هلللد ارا ه شلللده اهلللت. 5ن موت ف عم یاتی در جدول هافا 

 مورد بوده اهت. 30و  33  53  95به ترتیم  10و  70  10  60هان دهه
 

 

 عملیاتیی مختلف های ایران به تفکیک فازهامشخصات سد -2جدول 

 جمع 

ی عملیاتیهافاز  
ی هامشخصات سد

 کشور
در دست 

 مطالعه
 در حال بهره برداری در حال ساخت

 تعداد  641 946 231 9330

327/4 006/9 712/0 421/5  
وهعت اراضی 

 )می یون هیتار(
 
 

 ی اصلی و فرعی آبیاری و زهکشیهاوضعیت شبکه -2-4

به  هان هللاخته شللده اغ م آنهابا بهره بردارن ا  هللدبه دابال توهللعه هللد هللا ن و همزمان 

می یون هیتار ا   947/5ن مدرن آبیارن و  هیشللی م هز گردیداد. در حال حاضللر حدود هاشللبیه

 300ن در حال بهره بردارن که ا  لیاظ وهعت بحیار متفاوت و ا  حدود هااراضلی  راعی پایا  هد

هیتار را در بر  900ن کوشم با وهعتی کمتر ا  هاشلبیههزار هیتار)اراضلی پایا  هلد کرخه ( تا 

ن اصل ی آبیارن و  هیشلی قرار گرفته اهلت. وهعت اراضی تیت هاگیرد  تیت پوشلش شلبیهمی

ب هان عم یاتی مطابق شیبه تفییم فا  هان اص ی آبیارن و  هیشی در پایا  هدهاپوشلش شبیه

می یون  4به حدود هللت اجرا و مطالعه در م موا هان در دبوده که در صللورت تیمیب ک یه هللد 9

   . هیتار خواهد رهید
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 (6939ی اصلی آبیاری و زهکشی به هزار هکتار )رضوی نبوی، هاوضعیت شبکه -6شکل 
 

ن اصل ی آبیارن و  هیشلی که محوولیت اجرایی آن بر عهده و ارت هاهمزمان با احدام شلبیه

ن فرعی آبیارن و  هیشللی مشللتمب بر هاوظیفه توهللعه شللبیهباشللد  ن تابعه میهاایرو و شللرکت

هنتی و عمومی ایز بر  ااهار  ت هیز و اوها ن اراضی  پوشش  4و  3ن اات ال و تو یع درجه هاکااال

ن هاکشلاور ن بوده و در ایی راهتا اقداماتی ایز توهم ایی و ارتوااه در ای هالجهادعهده و ارت 

ن هان موت ف براامههاهللال ن فرعی آبیارن ایهاد توهللعه شللبیهاخیر صللورت گرفته اهللت. روا

 5( در شیب 9314( تا اواخر براامه پن م )هال 9361ن کشلور ا  ابتدان براامه اول) هال هاتوهلع

 اشان داده شده اهت. 
 

 
 

برنامه 

اول

 دومبرنامه 

 پنجمبرنامه 

 برنامه

چهارم
 برنامه

سوم
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 طی برنامه های مختلف توسعه ی فرعی آبیاری و زهکشی هاشبکه روند توسعه -2شکل 

 بندی وضع موجود جمع -2-5

ن مدرن آبیارن و هابا توجه به آمار و ااالعات ارا ه شللده در خصللوص وضللعیت موجود شللبیه

  هیشی کشور ایات فنی و مدیریتی متعددن به شرح  یر قابب اهتنتاج می باشند: 

ی جهاان هابر اهاس ت حیم بندن ها مان یت اق یمی اهت وخشیی در ایران یم واقع -

 . اهتمنابع آ   اکثر ا اه کشور ایران داران شرایم بیران فیزییی آ  

ن مدرن آبیارن و  هیشی با هد  اهتفاده بهینه و پایدار ا  منابع میدود هاتوهلعه شلبیه -

 ن اصولی بران ها گارن با شرایم بیراای آ  ایران اهت. هاآ  ییی ا  راهیار

ان کشور بوده بطورییه در دهه هفتاد ا  ن توهعههان اصل ی براامههاهلدهلا ن ا  اولویت -

به  9310ن قبب برخوردار بوده اهت. البته ا  هال هارشد بحیار ششمییرن احبت به هال

 هت. بعد توهعه هدها ن در کشور رواد کاهشی داشته ا

ن آبیارن و  هیشللی هان هللد هللا ن  احدام شللبیههارغم جدیت در توهللعه پروژهع ی -

 صورت ایرفته اهت.  هامتناهم با توهعه هد

ابوده  هان اص ی آبیارن و  هیشی هرشند هماهنگ و همزمان با توهعه هدهاتوهعه شبیه -

 اهت ولی به لیاظ کمی ا  پیشرفت خوبی برخوردار بوده اهت.

هان اصلل ی ا  ع م افتادگی هان فرعی آبیارن و  هیشللی احللبت به شللبیهاحدام شللبیه -

 فاحشی برخوردار اهت. 

 ها احبت به هد ها ن وجود دارد. ان در احدام کب شبیهع م افتادگی قابب مالحظه -

ن اص ی و فرعی آبیارن و  هیشی هم ا  هاو شلبیه هاتوان گفت توهلعه هلدبطورک ی می -

ی و هم ا  اظر میاای ااهماهنگ بوده اهللت. بطورییه در بحللیارن ا  موارد شللبیه اظر  ماا

هنو  شبیه فرعی اجرا اشده اهت و برعیس. حتی در مواردن ایز  لیاصل ی تیمیب شده و

 ن اص ی و فرعی اجرا شده ولی تامیی آ  ا  هد ممیی ایحت. هاشبیه

ن کالن صورت گرفته  هد  اص ی اهدر م موا  ع یرغم اقدامات شلایان و هلرمایه گذارن -

بردارن ا  ایی تاهللیحللات و اهللتفاده بهینه ا  منابع آ  و افزایش ایی پروژه که همان بهره

 تولید به ا ان واحد ح م آ  اهت  می ق اشده اهت.

ن هاو شبیه هاا  اراضی آبی کشور  یر هدحداکثر ایمی  هلدها نن هابا تیمیب کب ارح -

 یر دهللت هللایر منابع )شاه  کشللور  ا  اراضللی آبی  ایمی دییرحدود  مدرن خواهد بود و

 بصورت هنتی باقی خواهد مااد.ششمه  و....( و 
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 ی آبیاری و زهکشیهادر شبکهو مشکالت موجود  هاچالش -9

ا  یم ار  هنو  ا  اظر کمی توان بال وه  یادن در افزایش هطح  شلد که که اشلاره همااطورن

ن مدرن آبیارن و  هیشللی وجود دارد و با اا ام ایی مهم ح م  یادن ا  منابع هااراضللی  یر شللبیه

ن اا ام شده در خصوص هاا  ار  دییر بررهلی و گیردآ  و خاک کشلور در شرخه تولید قرار می

در مراحب  ن اجرا شدههادهند که اغ م شبیهاشان می هابردارن ایی شبیهعم یرد و وضلعیت بهره

اهدا    در اثر ایی مشللیالتگرداد که ن میهابردارن دشار محللا ب و مشللیالت عدیدموت ف بهره

ن آبیارن و  هیشی ا  اظر هامشلیالت مبتالبه شلبیهگیرد. مورد موااره قرار می هااولیه ایی ارح

ن موت ف متفاوت ها  ع ب و عوامب ای اد  میزان اثرگذارن  امیان اصلالح و ... در شبیهاوا   ماهیت

 :دکننن  یر امود پیدا میهاباشند که اغ م بصورتبوده و داران ایف بحیار وهیعی ا  عوامب می

o ن موت فهاویژه پوشش کااال به شیبو تاهیحات به هاتوریم ها ه 

o تنظیم وتو یع آ ن هاعم یرد اامناهم ها ه 

o ن هر  در جداره کااالهات مع رهو  و رویش ع ف 

o  شبیه راادمانپاییی بودن 

o  افت کیفی منابع آ  و خاک 

o   متعدد محا ب اجتماعی و فرهنییبرو 

با ایی حال ک یه ایی موارد در قالم دو گروه ک ی محللا ب مدیریتی و هللیاهللتیذارن و عوامب فنی و 

 اجرایی قلابلب تفییلم می بلاشلللنلد که در ایی بوش ایی دو گروه به اور اجمالی مورد بیش قرار 

 .گیرادمی
 

 مسائل مدیریتی و سیاستگذاری  -9-6

ن آبیارن و  هیشلی اجرا شده و برخی هان اا ام شلده در خصلوص وضلعیت شلبیههابررهلی

اماید به واهطه محا ب و مشیالت را تهدید می هان موجود که اثربوشلی آنهامحلا ب و ااهماهنیی

ینه اشدن اهاد ن غیر اصلولی اهلت.هان مدیریتی و حیمراایهاو جنبه هامربوه به هلیاهلتیذارن

 نهان بوشهاو براامه هاهمحو ابودن هیاهت  ن آبریزهاپیوهلته منابع آ  در حوضهمدیریت بهم

وان یم کاالن اقتصادن  و اجتماعی  عدم ایاه به آ  به عن  موت ف مرتبم با محلا ب آ  در کشلور

ن مصلللر  کشلللاور ن و صلللنعت بدون دراظر گرفتی هاتوهلللعه بوشو ن به آ  هاروییرد هلللا 

یف تناهم ضعها به دلیب و ها  شبیه ای بودن  مان هاختاوال  ن آبی منااق موت فهاپتااحلیب

ی هان آبیارن و  هیشا  جم ه محا ب مدیریتی مبتالبه شبیه اعتبارات توصلیصلی با فصلول کارن
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ها با مشیالتی همراه بردارن مناهم ا  شبیهو موارد متعدد دییرن بهرهاها آ  اهت که به واهطه ایی

 شده اهت. 

 مسائل فنی و اجرایی -9-2

دهند عالوه بر محللا ب مدیریتی منشللا بحللیارن ا  ن اا ام شللده اشللان میهایبررهللمطالعات و 

محا ب فنی و اجرایی اهت. ع یرغم اینیه برخی ا  ع ب و منشا ای اد مشیالت در   هامشیالت شبیه

باشد ولی موارد فنی و اجرایی ای اد ن آبیارن و  هیشی ااشی ا  شرایم خاص هر شبیه میهاشبیه

 بندن هحتند. ت ریبا ییحان بوده که به شرح  یر قابب اب ه هادر اغ م شبیهمشیالت 
 

 الف( مسائل مربوط به طراحی  

 نهان کشور ااشی ا  عدم توجه و یا کم توجهی به معیارهابوشلی ا  مشیالت موجود در شبیه

 در بوده اهلللت. ا  مهمتریی موارد مربوه بلله ضلللعف اراحی هللااراحی اجزان موت ف شلللبیلله

بیه به دان شعدم پیش بینی هیحتم رهوبییر در ابتهان اجرا شده می توان به مواردن اظیرا شبیه

ن دوام هاعدم اهتفاده ا  شاخ   ضعف در اراحی هیدرولییی م طع کااال دلیب هزینه  باالن آن  

حلللتم اراحی اامناهلللم و یا عدم پیش بینی  هلللی   بران ارا ه ارح اختاله بتی در  مان اراحی

هان عدم بررهی گزینه اهلتفاده ا  پوشش ییحان در منااق موت ف و  ن اابحلاایهادر  آببندن و

 094/0اهتفاده ا  عدد  ها و بینی ضلعیف تمهیدات حفاظتی و ایمنی شلبیهپیشموت ف پوشلش  

 اشاره کرد.ها بعنوان ضریم مااینگ در اراحی اولیه پوشش کااال
 

 ب(کیفیت مصالح و اجرا

م اومت میور بودن ار یابی بتی ب ان   کشللوری میاق  موت ف میدرشللرا بتی دوام به توجه عدم

ن هاعدم دقت دراجران در    آورنعمب ریزن وکیفیلت اامناهلللم مو وه بتی  بتی  دوام میورن

ع یم اشدن خاک بحتر در    پرداخت اامناهلم  هطح پوشش  اابحلاای وااتوا  ماده پرکننده آن

م ه ا  جها خاکریز م اور کااال ن  هیشی هطیی وهااجران اامناهم هیحتم  ن هر هام ابب ع ف

ن آبیارن کشور هامحلا ب مربوه به کیفیت مصلالح و مشلیالت اجرایی موجود در شلبیهمهمتریی 

 هحتند.

 برداری و نگهداریبهره (پ

تردد عبارتند ا : ن آبیارن کشللور هابردارن و ایهدارن موجود در شللبیهبرخی ا  مشللیالت بهره

عدم الیروبی به موقع ویا الیروبی اامناهم وخحارت دیدن    وهلایم ا  یه هنییی در م اورت کااال

ن هر  در هاعدم کنترل رشللد ع ف   ن محللتمر وهللالیااههاعدم اجران تعمیرات وبا دید   پوشللش

عدم اهتفاده ا  مشارکت ها  یت حریم کااالعدم رعا  بردارانپاییی بودن هطح آگاهی بهره ها  کااال

  هابردارن بهینه ا  شبیهبرداران جهت بهرهضعف در آمو ش بهره  برداران در تعمیر و ایهدارنبهره
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 ( مسائل ژئوتکنیکی بستر ت

ن عمراای  متاهلللفااه در هاع یرغم توجله ویژه و خاص به مطالعات ژ وتینییی در اغ م هلللا ه

یی ن ژ وتینیهاو ویژگی هان آبیارن و  هیشی به جنبههان شلبیههامربوه به پروژهمطالعات اولیه 

 به هاکه ایی گواه پروژهگیرد. در حالیاه هللبم بودن هللا ه  توجه جدن صللورت امیهابحللتر به  

شناهی متنوعی را در بر گرفته و همواره در تماس با آ  ن  مییها  هاختارهادلیب ماهیت خطی آن

عدم و در اتی ه  عدم اا ام مطالعات ژ وتینیم و یا مطالعات ااق  آنللذا بله واهلللطه هحلللتنلد. 

ن هان آبیارهان آبی و به ویژه پوشش بتنی کااال  ها هشلناخت صلییح ماهیت رفتارن خاک بحتر

 گیراد. ریم و تهدید قرار میدر اثر ااپایدارن بحتر مورد تو
 

 مسائل  فرهنگی و اجتماعی (ث

اصللوال توجه به محللا ب فرهنیی واجتماعی هللاکنیی منط ه ییی ا  مالحظات مهم و اجتنا  

ن آبیارن و  هیشلللی که هاباشلللد. در شلللبیهن عمراای میهاااپذیر در اراحی و اجران اکثر پروژه

 ه محلللت یم بللا عم یرد و بهره بردارن ا  شلللبیللهبرداران در ارتبللا ارعلیلی ملنط لله و بهره

باشللد. در ایران ایی موضللوا کمتر مورد باشللند  ایی موضللوا ا  اهمیت دو شنداای برخوردار میمی

ارن بردن آبیارن وهمچنیی محووالن بهرههاان متوجه شبیهتوجه بوده که به تبع آن محلا ب عدیده

هان آبیارن به دلیب تفیر هبردارن ا  شبیهمشلیالت بهر مرو ه بحلیارن ا . او  ارعیی گردیده اهلت

و ضللعف  هابرداران در امور موت ف شللبیهبهرهدادن عدم مشللارکت ان محللوولیی و اراحان و هللا ه

 گیرد. صورت میبران ن آ هاتشیب
 

 و( مسائل زیست محیطی 

ه دشو  هیشلی  آبیارنن هاییی دییر ا  محلا ب فنی که باعش برو  مشلیالت جدن در شلبیه

عدم ار یابی اثرات ن آبیارن و  هیشی و هان  یحت مییطی پروژههااهت  عدم توجه کافی به جنبه

 برخی ا   در مراحب موت فن آبیارن و  هیشلللیهان توهلللعله شلللبیلههلامییطی ارح یحلللت

رعایت کردن هللهم  توان با  میهادر مواجهه با افت کیفی منابع آ  در شللبیه بوده اهللت. هاپروژه

ن هاهلللا ن م دار آ  اکولوژییی منط ه ا  ای اد آلودگی و بیمارنها یحلللت مییطی رودخااه و ر

واگیر در محلللیر رودخلااله و همچنیی ا  افزایش بیش ا  حلد غ ظت امالح به دلیب کمبود آ  ایز 

 ج وگیرن کرد.
 

  های پیشنهادی ها و راهکارتوصیه -9

گیرن امود که اوال درگذشلللته توهلللعه توان اتی هعنوان شلللده میبا عنایت به مباحش کوتاه 

ن هاابوده اهت و هنو  پتااحیب  یادن در احدام شبیه هامتناهلم با احدام هد هافیزییی شلبیه
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ن هلاخته شلده و یا در حال هلاخت وجود دارد که بایحتی مورد اهتمام هاآبیارن و  هیشلی هلد

و  هشللبیه اصلل ی تیمیب گردید تنهان احدام شللده ایز هاشللبیهجدن قرار گیراد. ثاایا در اغ م 

ن احدام شلده با محا ب و مشیالت هاااد. ثالثا اغ م شلبیهن فرعی کمتر مورد توجه بودههاشلبیه

امایند. با توجه به موتب می را هابردارن بهینه ا  شللبیهعدیده مواجه هحللتند که ایی محللا ب بهره

ن اا ام شلللده و همچنیی اتایج تی ی ات صلللورت گرفته در ایی هام موعله مطالعات و بررهلللی

ن آتی و مرتفع هاختی بوشی ا  هاخصلوص  به منظور ج وگیرن ا  برو  مشلیالت مشلابه در ارح

ه ب اتیپیشللنهادو هاراهیار  هابردارن و افزایش کارا ی شللبیهمشللیالت موجود  بهبود وضللعیت بهره

 شود:ارا ه میبه شرح  یر و  تفییم ماهیتی
 

 اجراییهای راهبرد

 هاهان اص ی و هدو  هیشی متناهم با شبیهآبیارن فرعی ن هاشبیهتیمیب  -

   یفرع نهاآ  در شبیه عیاات ال و تو  نبرام ارن بحته یا هایر و ا  لوله  اهتفاده -

 هان آبیارن هطیی و میاایزه کردن روشن هنتی هاتوجه کافی به اصالح هامااه -

 ن  هیشیهاآالت مدرن مورد ایا  پروژهتامیی ت هزات و ماشیی -

 هارفع مشیب منابع آ   یر مینی در بهره بردارن ت فی ی ا  منابع آ  شبیه -

 هاماادهی پیماایاران و اهتفاده ا  پیماایاران م ر  و م هز -

 یرن جریان در ا اه مهم شبیه گتعبیه وها ب اادا ه -

 ها هان آبیارن و  هیشی  قنوات و ششمهدینامیم شبیهای اد باام ااالعاتی   -

 

  سیاستگذاریهای مدیریتی و راهبرد

 هان مرتبم با آ  در کشور ها و ها ماندهتیاهای اد هماهنیی و تعامب بیی  -

 آبیارن و  هیشی نهادر شبیه نادر کنار محا ب ها ه ناها ه ریتوجه خاص به محا ب غ -

 ن حفاظت ا  حریم منابع آ هاارت ا  و بهبود قواایی و روش  -

 هان هنتی آبیارن هان فنی و قااوای بران اصالح هامااهتدویی ها  و کار -

 برانن آ هات ویت و توهعه هاختار تشیب -

 هان مردمیبردارن به تشیبواگذارن امور بهرهرات مربوه به رتدویی و اصالح قواایی و م  -

 بر اهاس شرایم بومی منااق ناریآب یفرع نهاشبیه نهادارداهتاااامه و  یییاصالح آ -

 ن دولتیهااهادبردارن  کشاور ان و ن مصر  با حضور بهرههاتعاوای ای اد -

 برانن آ هابرداران و تشیببه بهره هااات ال مدیریت شبیه -

 بردارن ن بهرههامحا ب مرتبم با اظام -
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 راهتان ج وگیرن ا  خرد شدن اراضی و ح ابه )اصالح قااون ارم(اصالح قواایی در  -

 و تامیی امنیت غذایی پایدار الیون کشت در راهتان اهتفاده بهینه ا  آ  اصالح -

 هاالزامی امودن پایش شبیه -

 کشور آ اصالح قواایی آ  در راهتان اهتفاده بهینه ا  منابع  -
 

 فنیهای راهبرد

بردارن تدری ی و با گشت اص ی و فرعی بر اهاس اصب بهرهن هامطالعه و اجران شبیه -

 هرمایه

 بردارن و اجران در دهت بهرههان آبیارن در پاییی دهت هدهاتوهعه شبیه -

 ن آبیارنهاشبیهدر اراحی و اجران ها به مطالعات ژ وتینییی شبیه توجه خاص -

 هاشبیه یحت مییطی بران کب هان و ار یابیتوجه جدن به مطالعات   -

 ن هنتیهاو آبییر هااصالح بند -

 دوام  نهابه پارامتر توجهو ناهم با توجه به شرایم می یاهتفاده ا  مواد و مصالح م  -

  یشه انک هانرهیز ا  ا شهپاراحی دقیق با توجه به شرایم فنی و اجتماعی هر پروژه و  -

 محا ب اجتماعی ن فنی وهارها ن اراضی با در اظر گرفتی معیایپارشهیو اوها ن   ت هیز -

 ن برداراجرا و بهره  یمطالعه  اراحموت ف بردارن در مراحب بهرهدادن  مشارکت -

 ان آتی هان توهعهاهتفاده ا  ت ار  ار شمند گذشته در براامه -
 

  و نظارتیهای پژوهشی راهبرد

  هاشبیه نو ایهدار نبرداربهره تیو وضع راادمانمداوم  یابیو ار  شیپا -

  و  هیشی موجودآبیارن ن هاپروژهفنی ار یابی عم یرد  -

 هاار یابی تاثیر ارح احیا  و تعادل بوشی منابع آ  و ادامه محتمر آن با رفع ا اه ضعف -

 هان آبیارن و  هیشیار یابی اثر یوشی اقدامات  یربنایی اا ام شده در خصوص شبیه -
   

 منابع -4
در اهتان همدان. م  ه  ناریآب هانبر کنترل ت فات اشلت آ  ا  کااال یپوشلش بتن ری. تاث9319بهرام و  ر. 

 .73-12. ص: 99. هال ششم. شماره رانیپژوهش آ  ا

هان آبیارن. اشحت توصصی ا د و هان توهلعه شبیهها و هلیاهلت(. شالش9313رضلون ابون  م تبی. )

 ی ی ات فنی و مهندهی کشاور نهان آبیارن. موهحه تهان توهعه روشبررهی هیاهت

هان آبیارن و  هیشی. گزارش اهایی شماره ها ن شبیه. براامه راهبردن اصلالح و بهینه9371عباهلی  ن. 

 . مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.961
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هان هان تنظیم وتو یع آ  در شبیه. بررهلی ها ه9312عباهلی  ن  کیاای  ا  اخوان ک. و مامی پوش  ا. 

 . مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.961فرعی آبیارن.  گزارش اهایی شماره 
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 هاو راهکار هاچالش :ی آبیاریهاپوشش کانال
 

 نادر عباسی و رضا بهراملو

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و به ترتیب اعضای هیات علمی 

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، و  همدانآموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 

 مقدمه -6

هان آبیارن عبارت اهت ا  پوشاادن قحمتی ا  بداه یا کب کااال به منظور ج وگیرن پوشش کااال

با  آبیارناات ال و تو یع آ   نهاهیحتما  فرهلایش  اشت آ  و کاهش اصطیاک در م ابب جریان. 

تامیی شللده در میب منبع آ  )هللطیی یا  یر مینی( را تا حد شللواد که آ  ایی هد  اراحی می

امب در ایی محللیر شت فات آ  برهلااند.  ابتدان قطعهامیان به صلورت کامب و با کمتریی ت فات به 

بر اهللاس تی ی ات اا ام شللده  باشللد. ا  هللطح آ  میتبویر و ت فات  هاکااال هجداراشللت آ  ا  

درصد بوده و عمده ت فات  2تر ا  ن آبیارن کمهات فات تبویر ا  هطح آ  در موا ن ذخیره و کااال

باشد. به همیی دلیب بران کاهش ت فات و اهتفاده بهینه ا  آ  می هاکااالبه صلورت اشلت ا  بحتر 

ت ال م اادیشللیده شللود. در ادامه ایی بیش  وضللعیت تمهیداو  هاریزنتامیی شللده  بایحللتی براامه

و مشیالت موجود در پوشش و کاهش ت فات   اات ال آ   محا ب هانهلیحلتمموجود ت فات آ  در 

ن رفع ایی مشلللیالت و ج وگیرن ا  ت فات آ  و اامینان ا  مفید هاراهیار اهایتو در  هاآ  در آن

 ف کشور ارا ه شده اهت. گذارن در منااق و شرایم موت بودن هرمایه

 

تبیین وضع موجود  -2
اخیر مورد توجه خاص محوولیی  هانات اات ال در دههفهنتی به منظور کاهش ت  ااهارپوشلش 

 و هیمان  هنگ-خاکموت فی ا  جم ه  مصالح هاکااال بران پوشش .و کارشناهان قرار گرفته اهت

ر تاثیر متفاوتی ب هاگیرد. هر کدام ا  ایی پوششمی مورد اهتفاده قرارممبران ژ واخیرا بتی و مالت  

بر اهاس  .داشته و بران منااق موت ف بایحتی مورد بررهی قرار گیرادآ   ج وگیرن ا  ت فات اشت

ن اا ام شللده در ا اه موت ف کشللور  ایی پروژه م ی ا  کارایی مط و  مورد هاتی ی ات و ار یابی

 برآورده ها د. باشد را که همان کاهش ت فات اشت میاظر برخوردار ابوده و اتوااحته هد  اص ی 

یب ش) بر اهلاس اتایج شندیی هلاله تی ی ات در مؤهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن

ن آبیارن در شللرایم موجود ارا ه شللده هان موت ف در کااالهاوشللشم ادیر ت فات اشللت در پ ( 9

 اهت. 



52      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

 


 

 ی آبیاریهای مختلف و بدون پوشش در کانالهامقادیر تلفات نشت در پوشش -6شکل 

 

هان تریی اوا پوشللش در کااالهان اا ام شللده در ا اه موت ف کشللور  رایجبر اهللاس بررهللی

یالت ها ا  مشباشد و هایر پوششتریی مشیالت ایز در ایی اوا پوشش میآبیارن  بتی بوده و عمده

ی خوردگهان آبیارن با پوشش بتنی ترکهان برخوردار ایحلتند. مشیب اص ی موجود در کااالعمد

من ر به برآورده  ایی مشیب باشلد.ها میو توریم پوشلش خی ی  ودتر ا  پایان یافتی اول عمر آن

 شده اهت هادر آنگذارن اا ام شده کنترل ت فات اشت آ  و هدر رفتی هرمایهدر  اشدن ااتظارات

 (.9371)عباهی  

 

 ها و مسائل چالش -9

هان آبیارن در ا اه هان اا ام شده  محا ب و مشیالت موجود در پوشش کااالبر مبنان بررهی

مورد ااتظار و برآورده  موت ف کشلللور شلللاملب راادمان اات ال و تو یع پا یی و ت فات بیش ا  اادا ه

هان باشللد. عوامب اصلل ی در برآورده اشللدن اهدا  مورد ااتظار ا  کااالها میاشللدن اهدا  در آن

 باشد: پوشش شده در اثر یم یا شند عامب  یر باهم می
 

 شناخت ناکافی از مصالح  -الف
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شناخت کافی ا   ااپذیرن مدیران و کارشناهان اراح و م رن  عدمشلاید ییی ا  دال ب ریحلم

مصلالح موت ف احلبت به همدییر باشلد. اگر اتایج تی ی ات و مطالعات اا ام شلده بر رون مصالح 

اجرا  هللهولت اجرا  مدت  مان ال م بران اجرا  هزینه موت ف ا  لیاظ میزان کنترل ت فات اشللت  

ران الح مناهم بگیرن در ااتوا  مصباشد  تصمیم گیران و کارفرمایانتصمیم موجود و در دهترس

   تر خواهد شد.منط ه مورد اظر آهان
 

 ناپذیری مدیران و کارفرمایان در استفاده از مصالح نوین ریسک -ب

ن موت ف و به خصللوص در صللنعت هان اخیر همزمان با پیشللرفت ع وم در عرصللههادر هللال

  ا  دوام  کارایی اتی ی  مصلالح جدیدن تولید شده اهت که ضمی ههولت اجرا مشلت ات افت و پ ی

 منااق موت فهان آبیارن کااالبندن بحلیار خوبی جهت اهتفاده در پذیرن اقتصلادن و آ توجیه

توااد به راحتی مورد اهتفاده قرار گیرد. ولی اکثر و می برخوردار بودهکشلور و شلرایم بحلتر متنوا 

 شاید ریحمها به اظر آنکه )پوشش بتنی( اد که ا  مصلالح رایج هاکارفرمایان و مدیران عادت کرد

باشلد  اهلتفاده امایند و ایی محلو ه من ر به عدم اهلتفاده ا  مزایان فراوان مصالح کمترن داشلته

 مدرن شده اهت. 

هان آبیارن  پوشش بتنی اهت  ولی ایی تریی اوا پوشش در کااالهماایواه که مطرح شد  رایج

ت ال م برخوردار ابوده و همه اهدا  مورد ااتظار را برآورده انموده اوا پوشش  در همه ا اه ا  موف ی

 اهت.
 

 کاربرد پوشش بتنی با طرح اختالط یکسان برای همه مناطق کشور  -پ

ا اه موت ف کشور با اق یم و  هان آبیارن درپوشش کااال ارح اختاله بتی مورد اهلتفاده بران

ه و بدون در اظر گرفتی شللرایم دوام بتی در م ابب   ت ریبا ییحللان بودمتفاوتبحللتر شللرایم خاک 

گردد. بتی بادوام در منااق هردهیر )همااند همدان  اردبیب اجرا می منااق ن غالم و مور هاایرو

و .. باهمدییر متفاوت بوده و بایحتی بران  هاو ...(  گرم و خشلم )همااند کرمان و...(  هلواحب دریا

ایرون مور  در منااق  دلیب ایی موضلللوا ایی اهلللت که د.ور ارح و اجرا شلللشلللرایم مورد اظ

  یوبندان- ون ذهان بدون کیفیت به ترتیم هییبهاهلردهلیر گرمحلیر و منااق هلاح ی و آ 

 د.  شبامی هاو هولفات هاشدن   اگ  دگی آرماتور و حم ه اهیدن تر و خشمهاهییب
 

 هاکم توجهی به شرایط ویژه بتن در کانال -ت

ر دا  هلللطح فوقاای و  یریی به ترتیم به دلیب اینیه  هان آبیارنبتی مورد اهلللتفاده در کااال

ن محلیوای متفاوت بوده و بیشتر در هابا هلاختمان اهلت تماس دا م با آ  و خاک بحلتر اشلباا 

 ا  ار  دییر ضللوامت ایی اوا پوشللش کمتر ا  هللایرباشللد. معرض عوامب ابیعی و توریم می
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م ایی شرایاغ م شناخت کافی ا   متوصصیی بتی میضباشد. بوده و عمدتا غیر محل ح می هاهلا ه

ن ت ویزن هاشاخ به ارا ه ن عم یردن در شرایم مییطی  هاشلاخ ارا ه اداشلته  و ب ان ویژه 

اد که پاهللویون بوش کشللاور ن ایحللت. ا  ار  دییر مشللاوریی و پیماایاران بوش هاپرداخت

 متوصللصللییا  توصلل  و وظایف ن دوام و تضللمیی کیفیت بتی را هایی پارامترتدوایز کشللاور ن 

 .کنندمین موجود اکتفا هاعمران و بتی دااحته و به شاخ 
 

 و تهیه و اجرا  های متفاوت بتن در مقابل اجزاء، نسبتهاالعملعکس -ث

ن هابران پروژهتوان حتی ترکیم مصلللالح و روش تهیه و اجرا بوده و هیچیاه امیشلللامب بتی 

بایحتی قبب ا  آن شناخت کافی ا  بحتر  اق یم و لذا   و کردموت ف در یم منط ه احوه ثابتی ارا ه 

 ن موت فها( در دهترس باشد. در حالییه در پروژههاآ   هنیدااه  هیمان و افزودای) مصلالح بتی

 اجران ییحللان اهللتفاده ا  یم احللبت ثابت اجزا  و روش کشللوراغ م منااق  هانپوشللش کااال

گردد که ایی محلللو ه ممیی اهلللت در مناا ی بادوام و در شلللرایم دییر فاقد دوام ال م بوده و می

 خوردگی را به دابال داشته باشد.  توریم و ترک
 

 ی آبیاری هامحوری در پوشش بتنی کانالجای دواممحوری بهمقاومت -ج

هد   ها  تیمب بار و فشار ایحت  ب یه در آنآبیارنهان پوشلش بتنی در کااالهد  ا  اجران 

فیت ن ار یابی کیهاباشد. لذا معیارکنترل ت فات اشت آ  در شرایم ایرون غالم منااق موت ف می

ن دوام بتی در شللرایم خاص آن پروژه هاو تایید عم یرد پیماایاران بایحللتی دهللتیابی به پارامتر

توااد تایید کننده م اومت فشارن اهت که امی تنهاار یابی  که در حال حاضر مالکباشلد  در حالی

 المت پروژه در اول عمر آن باشد. ه
 

 بردارانعدم استفاده از مشارکت بهره -چ

که پیماایار مش ول  شلودمیبردار وقتی متوجه اجران پروژه در منط ه بهره هادر خی ی ا  پروژه

ن اولیه که من ر به افوذ آ  و مواد  ا ی و هاو دهللتیارن هاگردد  خی ی ا  شللیحللتییبه کار می

برداران در اثر همیی پدیده و کم توجهی به اظر بهره  گرددن تلدری ی بعدن میهلاای لاد توریلم

 .باشدمی
 

 شده بر کنترل تلفات آب عدم تاایر پوشش بتنی تخریب -ح

پوشللش بتنی توریم شللده در م ادیر ت فات اشللت آ  در بحللتر بدون پوشللش و  9در جدول 

 ادگیرن امودن اا ام شده اتی هها( بر اهاس کار9310و موا ن ارا ه شلده اهت. بهرام و ) هاکااال

دارن بیی کااال بدون پوشللش و خوردگی و توریم پوشلش بتنی  اختال  معنیترک که در صلورت
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ت آ  ن در کنترل ت فات اششلده ابوده و در اتی ه ایی پوشش تاثیرکااال با پوشلش بتنی توریم

 اوواهد داشت. هان آبیارنکااالدر 

 
ی مختلفهابا پوششو مخازن  هامیزان نشت آب از کانال  -6جدول   

 میااییی اشت
)مترمیعم در هر مترمربع 

 در رو (

 میزان ت فات اشت
)مترمیعم در هر 

 مترمربع در رو (

 ردیف نوع پوشش مخازن یا کانال

 9 بدون پوشش  35/9 -96/3 31/5

 5 پوشش بتنی توریم شده 12/5-15/0 14/9

 

 دوام نبود توجیه اقتصادی برای پوشش بتنی بی -خ

 وشلللش بتنی در آن دهلللته ا   پ(9310)بهرام و و هلللیدان  هان تی ی اتی یلافتهبر اهلللاس 

 نهاتبوده و اتوجیه اقتصادن  داران  شلوادمیاجه خوردگی و توریم موبا ترکهان آبیارن که کااال

د که در شو. یعنی اگر قرار باشلد پوشلش بتنی اا ام گذارن خواهد شلدمن ر به هدر رفتی هلرمایه

خوردگی و توریم مواجه گردد  آن پروژه اا ام داده اشللده و به صللورت هللنتی کوتاه مدت با ترک

 .باقی بمااد توجیه اقتصادن بیشترن دارد 
 

هاها و راهبردراهکار -4 
ن  یر بران هاو راهبرد ها  راهیارهاو مشلللیالت موجود در پوشلللش کااالبا توجه به محلللا ب 

 ت فات و اامینان ا  داشتی پوششی با کارایی  دوام و م اومت ال م جهت کنترل هاهلا ن آنبرار 

 شود:پیشنهاد می  گذارن مطمویاشت و هرمایه
 

 شناسایی و کاربرد مصالح محلی بادوام -الف

برخی ا  منااق کشور مصالح می ی وجود دارد که با شرایم اق یمی و می ی آن ها گار  در

ایی اوا ییی ا   بوده و ضللمی داشللتی اهللتییام  ا  توجیه اقتصللادن ال م ایز برخوردار اهللت.

منااق کوهحلتاای و هلردهیر قابب  هان آبیارنکه در کااال باشلدمالت می و مصلالح  هلنگ

 اهللاس آاالیز آمارن م دار ت فات اشللت آ  در ایی اوا پوشللش به اوربر اهللت. اهللتفاده 

و  خوردگیدر منااق هلردهیر کوهحتاای )که عمدتا با ترک دارن کمتر ا  پوشلش بتنیمعنی

 (.9310)بهرام و  باشد توریم مواجه اهت( می
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 استفاده از پوشش نوین ژئوممبران -ب

بیارن آن هاکااالپوشش هحتند که در  هاژ وممبرانافوذ ییی ا  مصالح ژ وهنتتیم غیرقابب 

ن ن آبیارهامزایان اهتفاده ا  ژ وممبران در کااالداراد.  کاربرد بران ج وگیرن ا  ت فات اشت آ 

 :(9312)بهرام و و همیاران   شامب موارد  یر اهت

 برابر کمتر ا  پوشش بتنی ( 940)حدود  آ  کاهش ت فات اشت 

  بندن اداشته و به عنوان یم مصالح آماده در مدت  مان )ایا  به قالمههولت اجرا 

 دارمحو هن با خاک هاج وگیرن ا  اشحت خاک  یر کااال در  میی 

  آن در پوشش بتنی %52به کاهش  مان اجران ارح 

  آن در پوشش رایج بتنی %30اجرا به  هزینه کاهش 

ده اهت. شباهم م ایحه  آبیارنن هااالدر پوشش کارایج موت ف  مصالح 5در جدول شماره 

مطابق ایی جدول پوشش ژ وممبران ا  همه جواام رتبه اول را داشته و ا  جنبه کنترل ت فات اشت 

 . آ  پوشش هنگ و مالت در رتبه دوم قرار دارد
 

 ی آبیاری کشورهامقایسه مصالح مختلف قابل استفاده در پوشش کانال -2جدول 

 نوع پوشش
 نشتتلفات 

)مترمیعم در 

 مترمربع در رو (

اجرای هر  هزینه 

 )ریال(مترمربع 

 رتبه بندی

کمترین 

 هزینه 

سرعت 

 اجرا

کنترل 

 نشت

 3 5 5 000/420 14/9 خوردهبتی ترک

 5 3 3 000/100 19/0 هنگ و مالت

 9 9 9 000/920 0952/0 ژ وممبران

 

 استفاده از پوشش بتنی بادوام  -پ

  مصالح می ی و یا ژ وممبران اهتفاده اشده و قصد اهتفاده ا  پوشش رایج بتنی که ا در صورتی

 اهت بایحتی تمهیدات  یر در اظر گرفته شود. 
 

  ارائه طرح اختالط ویژه هر پروژه -6-پ
ن موت ف بایحلتی بر اهاس هد  پروژه  مشوصات خاک بحتر  هاارح اختاله بتی بران پروژه

ایج ات مبنانبر مصللالح  ن غالم مور  بتی  اراحی و احللبتهاایرو کیفیت آ   وضللعیت اق یم و

 و تهیه گردد.  هاآ مایشیاهی بر رون امواه
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 حرکت از مقاومت محوری به دوام محوری -2-پ

  باشد فشارنابایحتی م اومت  بتین آبیارن مالک اامینان ا  عم یرد هادر پوشش بتنی کااال

وان تبا داشتی م اومت فشارن باال و بدون توجه به دوام امی تنهاحاکی ا  آن اهت که  هابررهی  یرا

 بتنی در اول عمر آن اامینان داشت.ا  هالمت پوشش 

ن ار یابی دوام باشللد  ایا ن به وجود ااظر م یم در ها: در صللورتی که شللاخ ایته بحللیار مهم

گیرن اموده و ام پروژه  ا  پوشلش اجرا شده م زهکافیحلت بعد ا  اتم تنهامیب پروژه اوواهد بود و 

. در ایی حالت پیماایار بدون ایا  به ااظر تمام تالش خود قرار گیردن دوام مورد بررهللی هاشللاخ 

بادوام اا ام خواهد داد.  بتنی را بران اجران پوشش
 

 های آبیاریهای فنی و کاربردی در پوشش کانالتوصیه -5

  بران هان اات ال آ در خصوص پوشش کااالبر اهلاس وضعیت و محا ب موجود ارا ه شده 

 پیشنهادهان هابهبود وضلعیت و اامینان ا  دوام و پایدارن پوشلش اجرا شده در ایی ها ه

 باشد: یر قابب ارا ه می

 رغم در منااق کوهحلتاای هلردهلیر با وجود هلنگ مناهلم  پوشش هنگ و مالت ع ی

مترمیعم در مترمربع در رو   در کنترل ت فات اشت  19/0باال با ت فات اشلت آ   هزینه 

مناهم تر ا  پوشش بتنی اهت.
 اثیر مثبت آن در کنترل توهلللعه کاربرد پوشلللش ژ وممبران در م ارن اات ال به دلیب ت

شللرایم پا یی و بادوام در برابر  هزینه   هولت اجرا  مدت  مان کوتاه اجرا  هللت فات اشللت

موت ف اق یمی.
 و در شروا فیر بران اجران پروژه  هاقبب ا  هر اوا اراحی و اجران پوشش بتنی در کااال

بردارن  بردارن در ج حلللات موت ف مطالعه  ا شللله)بلدو تولد پروژه( ا  مشلللارکت بهره

بردارن اهتفاده گردد. جاامایی  اجرا و بهره
 هان دوام شاییزیی معیارهات ف آبی  معیارن موهاضلروریحلت در پوشلش بتنی در ها ه 

م اومت فشللارن گردد. در ایی صللورت ا  هللالمت پوشللش در اول عمر پروژه اامینان 

حاصب خواهد شد.
 د  قبب ا  هرشیز بایحتی  شرایم اق یمی و شویی که ا  پوشلش بتنی اهلتفاده میهادر جا

گرفته و ارح اختاله بتی خاک بحلللتر و کیفیت خاک منط ه به دقت مورد مطالعه قرار 

 بران داشلللتی دوام ال م در برابر شلللرایم مییطی حللاکم ارا لله گردیللده و قبللب ا  اجرا 

ن ال م ارا ه گردد. هان دوام  پارامترهایی ا  آن تهیه و با اا ام آ مایشهاامواه
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 ه  به هی  عنوان ابایحتی ا  ارح اختاله بتی در پروژه دییر بران پروژه خاص در آن منط

اهتفاده امود.
 ن عم یردن ها( ا  توصیههان ت ویزن )م ادیر هریم ا  اجزا  و احبت آنهاب ان توصیه

د. شو)شاخ  عم یرد بتی در برابر عوامب( اهتفاده 
 گردد  ج وگیرن شود. ا  اجران پوشش بتنی در مناا ی که با توریم مواجه می

 

 منابع -1
فضب  م. کرامتی و ح. ریاحی. .ح موهونپوش  ن. هلالمتی  س.اخوان  ا.ر. مأمیبهرام و  ر.  م. موحدان  ک. 

و موا ن آ  کشللور    هان ژ وهللنتتیم اجرا شللده در کااالها.ار یابی فنی و اقتصللادن پوشللش9312

ص. 950.  29371مؤهحه فنی و مهندهی کشاور ن. شماره 
 ه همدان. م  اهتانن آبیارن در هااشلت آ  ا  کااال . تاثیر پوشلش بتنی بر کنترل ت فات9319بهرام و  ر. 

 .73-12. ص: 99پژوهش آ  ایران. هال ششم. شماره 

ن آبیارن با پوشش هنیی در منااق هردهیر و تاثیر آن بر ها. ار یابی ت فات اشت در کااال9310بهرام و  ر. 

 .1ران. هال پن م. شماره همدان(. م  ه پژوهش آ  ای اهتانذخایر منابع آ  )مطالعه موردن در 

ن کوشم آبیارن با پوشللش ها. ار یابی میزان اشللت در کااال9310بهرام و  ر.  ن.  عباهللی  و م.  موحدان. 

اشریه آبیارن و  همدان( اهلتانبتنی در اق یم هلرد و تاثیر آن بر ذخایر منابع آ  )مطالعه موردن در 

.19-79. ص: 2. ج د 9 هیشی ایران. شماره
ن آبیارن در هااقتصلللادن کاربرد پوشلللش بتنی در کااال -. ار یابی فنی9310و  ر. و س. م. هلللیدان. بهرام 

.565-524. ص: 2. ج د 5منااق  هردهیر. م  ه آبیارن و  هیشی. شماره 
شماره  اهایین آبیارن و  هیشی. گزارش هاشبیهها ن بهینه. براامه راهبردن اصلالح و 9371عباهلی  ن. 

 . مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.961

  



     53    آب و خاک  -اول بخش

 

ستفاده از منابع آب غیرمتعارف در راستای مدیریت بحران آب کشورا  
 

 بهمن یارقلی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش 

 و ترویج کشاورزی، کرج
 

 مقدمه -6

به ع ت رشلد جمعیت  توهلعه کشاور ن و پیشرفت  ای شند دهه گذشلته مصلر  آ  کشلور

ن خشیحالی  کشور را با بیران آ  مواجه هاافزایش ششمییرن داشته و هم  ماای آن با دورصنعت 

کشور بیراای و دشار بیالن  هاخشم و اکثر دشت هاهاخته اهت. در حال حاضر بحیارن ا  رودخااه

که منابع آ  غیر متعار  کشللور که ا  ح م قابب منفی پیش رواده هحللتند. ایی در حالی اهللت 

ن توهلللعه و هابه دلیب دارا بودن مشلللیالت کیفی با درجات موت ف  در براامه  توجهی برخورداراد

 بلا اا ام هلامشلللیالت آنکله االد. درصلللورتیبهره بردارن منلابع آ  کشلللور گن لاالده اشلللده

مدیریتی کاربردن و رعایت الزامات  یحت مییطی تا ن هااتواذ روشن موت ف تصلفیه و یا هاروش

ن شور  هاباشند. منابع آ  غیرمتعار  به م موعه آ می و اهتفاده اغماضاصالح و قابب حد  یادن 

ن حاصب هان صنعتی و آ هان کشاور ن  فاضال  شهرن  پحا ها هان فحی ی   هاشلور  آ لم

ن کشاور ن  ها هاگزارش دامنه منابع آ  اامتعار  شامب  شود. در ایی ااالق می هاا  بارورن ابر

باشد. اعت اد بر ایی اهت که ن صنعتی و منابع آ  شور و لم شور  میهان شهرن  پحا هافاضال 

ن بهداشللتی و  یحللت مییطی  هاریزن اصللولی و لیاظ کردن جنبهدر شللرایم حاضللر با براامه

ن مهم بران جبران بوشی ا  کمبود آ  در هانوان ییی ا  گزینهتوااد بعبردارن ا  ایی منابع میبهره

 ریزان کالن آ  کشور باشد.مصار  موت ف کشور  بویژه بوش کشاور ن مد اظر مدیران و براامه
 

 وضع موجود تبیین  -2

دهد کمبود آ  بران مصار  موت ف ییی ا  مهمتریی عوامب میدود کننده اشان می هابررهلی

ن موت ف صللنعتی  کشللاور ن و اقتصللادن اهللت. ایی در حالی اهللت که بوش هاهتوهللعه در  مین

ن کیفی )منابع آ  غیر متعار ( در هامهمی ا  منلابع آ  ت لدید پذیر کشلللور به دلیب میدودیت

د و حتی در بحلیارن ا  موارد آلودگی مییم  یحلت را به همراه داشته و باشلنشرخه اهلتفاده امی

  شامب 9شلواد. مهمتریی بوش ایی منابع مطابق شیب شماره خطرن بران هلالمتی میحلو  می

ن کشاور ن ها هان شهرن و صنعتی و  هان شلور و لم شلور هطیی و  یر مینی  فاضال هاآ 

(. 9311یارق ی  ) ارا ه گردیده اهت 9شور به تفییم در شیب باشند. ح م منابع آ  اامتعار  کمی



11      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

می یارد متر میعم داراد که  42هماایواه که مشاهده می شود ایی منابع در م موا ح می معادل 

دارد مصللر  گردیده و یا اهللتاابه جز بوش میدودن که مصللار   راعی دارد  عمدتا بصللورت غیر 

بدون هرگواه اهتفاده هودمندن وارد مییم شده و آلودگی منابع آ   خاک و توریم مییم  یحت 

 را به همراه دارد. 

یم می یارد  تنهاآورن فاضال   ن جمعهادر حال حاضلر با توجه به هلطح تیت پوشلش شبیه

 ن آ هاریزن  ولی با توجه به براامهگرددآورن و تصفیه مین خاایی جمعهامتر میعم ا  فاضلال 

گردد که در آینده ح م بیشلترن ا  فاضللال  تصللفیه شده خاایی بینی میو فاضلال  کشلور پیش

 (.9371یارق ی  ) گرددریزن در ایی خصوص امایان میحاصب گردیده و ضرورت توجه و براامه

 

 
 

 سال(حجم منابع آب غیر متعارف )میلیارد مترمکعب در  -1شکل
 

و  هادارداهتاان فاضال  کشور منطبق با هادر حال حاضلر پحلا  خروجی ا  اغ م تصفیه خااه

ن  یادن را در هاالزامات  یحلت مییطی و بهداشلتی ابوده و بواهلطه اهلتفاده غیر اصولی آلودگی

ی شبو تنهان  هیشی هامییم  یحت به همراه داراد. با توجه به وهعت اراضی تیت پوشش شبیه

ریزن آورن شللده و قابب مدیریت و براامه  کشللاور ن جمعهامی یارد متر میعم پتااحللیب   56ا  

باشلد. البته ایی ح م میدود ایز به درهلتی مدیریت اشده و با ورود به منابع آ  هطیی باعش می

یایی مآلودگی ایی منابع و افزایش شورن  ت مع عناصر م ذن ) ایتروژن و فحفر( و ب ایان هموم شی

ن موت ف تصلللفیه و یا اتواذ هاتوااد با اا ام روشکله ایی منابع آبی میصلللورتی شلللوالد. درمی

   با حداقب مواارات هاآورن  ن جمعهان مدیریتی در کاربرد و یا هلاختار و اجزا  شبیههاراهیار

 (. 9310و  9371یارق ی   یحت مییطی مورد اهتفاده قرار گیرد )
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 ن موت ف و اوهااات کمیهابا توجه به کمیت پا یی  برخوردارن ا  آالینده ن صنعتیهافاضال 

ن بودن و برخوردارن ا  پراکنش ج رافیایی  یاد  ا  دید مصلللار  هاکیفی شلللدید و همچنیی ا م

ن هام دد داران درجه اهمیت کمترن بوده ولی با دارا بودن پتااحللیب آالیندگی باال  ا  دید آلودگی

به ویژه توریم کیفیت منابع آ  حا ز اهمیت قابب توجهی می باشد. بهتریی گزینه   یحت مییطی 

ن صنعتی در جهت کاهش آ  مصرفی و همچنیی هان صنعتی اصالح فرآیندهادر خصلوص پحلا 

با یافت پحلا  صلنعتی بران مصلر  م دد در خود صنعت و یا فضان هبز مییم کارخااه جات و 

 .باشدصنایع می

ن بزرگ ا  هاهطح شهرن آلوده ییی ا  معضالت توهعه شهرن بوده و بویژه در شهرن هاروااا 

 رغم برخوردارن ا  کیفیللت اللامط و  وکمیللت قللابللب توجهی برخوردار بوده و متللاهلللفللاالله ع ی

ن هان کیفی  یاد  عمدتا در مصلار   راعی با الیون کشلتی اامناهلم در حواشی شهرهامیدودیت

ن هطح شهرن آلوده تهران هاشلواد. امواه بار  ایی منابع روااا می بزرگ صلر  مصلار   راعی و

ارا ا دجنو  تهران )فیرو  آباد  یاخچی آباد  کااال شهریور و ...( جریان داشته و ب ااهارباشد که در می

) مییروبی  شیمیایی  ف زات هنییی و ...( در اراضی جنو  تهران به  هابودن ایف وهیعی ا  آالینده

ن بزرگ کشور همچون شیرا   مشهد  هامشابه ایی حالت در هایر شهر ند.رهلصلر  کشلاور ن می

ن و ...ایز مشللاهده می شللود. ایی منابع ایا  به شللناهللایی  هللاماادهی  تصللفیه و هاتبریز  اصللف

 5 امودارباشند. در با میوریت حفظ هالمت و مییم  یحت می ریزن جهت مصلار  هودمندبراامه

که مشللاهده می موقعیت منابع آ  غیر متعار  در شرخه آ  کشللور ارا ه شللده اهللت.  همااطورن

شلود. منابع شیریی در شلود  منابع آ  کشلور به دو گروه اصل ی منابع شلور و شلیریی ت حلیم می

و پحا  حاصب ا  ایی مصار  بصورت  شودمیفاده مصار  موت ف ) شر   صنعت و کشاور ن( اهت

ن هااردداهتااتصفیه تا حد رهیدن به  دکه بران اهتفاده م دد ایا من گرددمیفاضال  وارد مییم 

 (.7و 1باشند )مورد اظر می
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 ی نامتعارفهاچرخه آب و فلوچارت استفاده از آب -2 شکل

 

 یپیشنهادی هاراهبرد-9

موجود و بیران کمی و کیفی منابع آ  کشور ییی ا  اهدا  ب ندمدت مدیریت با توجه به وضع 

راهبردن  برقرارن تعلادل بیی ت لاضلللا و منلابع موجود در حلداقلب  مان با کمتریی هزینه ممیی 

 ورنبهرهن مدیریت کارآمد جدید  افزایش هان صلرفه جویی در مصار  آ   توهعه روشها)راهبرد

 دایی اصللل ی و میورن دییر توجله به منابع آ  اامتعار  ا   جم ه امم نهلاآ  ( بوده و راهبرد

 اادا ششم  مینه ایی ن شهرن  صنعتی و کشاور ن می باشد.  درهامنابع آ  شور و تصفیه فاضال 

 اهت: قابب ترهیم ذیب شرح به منابع آ  غیر متعار  ا  بردارنبهره بران نپیشنهاد
 

 کشييور آب منابع برداریبهره و تخصييی  معمول فرایند از بخشييی غیرمتعارفآب  منابع از برداریبهره"

 قرار اول اولویت در شیرین خام آب منابع به نسبت برداری بهره کیفی و کمی الزامات با متناسب و باشيدمی

 ."دارد

 باید رکشو آ  منابع ب ندمدت ریزنبراامه توان اتی ه گرفت که درمی اادا ششم ایی به ا  توجه

ناهم مت اادا ششم ایی به رهیدن منظور به. باشد قرارداشته اولویت در منابع ایی ا  اهلتفاده م وله

 :گرددمی پیشنهادیی به شرح ذیب هاراهبرد  با اجزا  موت ف منابع آ  اامتعار 

 

 منابع آب شور از برداریبهره یهاراهبرد 
شللور  پراکنش ج رافیایی آن و همچنیی رواد ح م قابب توجه منابع آ  شللور و لم به باتوجه

 ا  منابع آ  شور و بردارنبهره ضعف و قوت ا اه تی یب و ت زیه ا  حاصب شورن منابع آ    اتایج
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 بران ایا  مورد نهاراهبرد ییهان بندنجمع آن  ا  حاصب موت ف نهاراهبرد بندندهته همچنیی

 :اهت ارا ه قابب 9 جدول شرح به  آ  شور منابع ا  اهتفاده

 
 

  شور آب منابع از استفاده یهاراهبرد بندی طبقه و بندیجمع -6جدول     

 ردیف
بندی طبقه

 راهبرد
 شرح راهبردی

9 

ی هاراهبرد

 ساختاری

ی های شور، لب شور ) طرهای خاص برای استفاده از آبهاو بودجه هادرنظر گرفتن برنامه

 جامع شورورزی(

 بردای از این منابع با محوریت توجه به مالحظات زیست محیطی  تدوین ضوابط بهره 2

 هاگذاری واقعی آب و حذف یارانهمطالعه و ارزش 3

 ی فراسازمانیهای الزم و توسعه همکاریهاایجاد سازوکار 4

0 
ی های زیرساختهای بخش خصوصی برای تامین محدودیتهااستفاده مناسب از پتانسیل

 اجرایی

6 

ی نرم هاراهبرد

 افزاری

 ی شور و لب شورهای مختلف بر سر آب در تخصیص آبهابریراستفاده از رقابت کا

 ی شور ولب شور در توسعه اراضی کشاورزی مستعد جدیدهابرنامه ریزی استفاده از آب 3

 خشکسالیی مدیریت های شور و لب شور در برنامههادرنظر گرفتن پتانسیل آب 8

 کی موجود در مناطق خشهابرنامه ریزی برای استفاده از این منابع آبی برای احیاء اکوسیستم 1

93 
برداری ی مختلف مدیریتی و بهرههااستفاده از تجارب و تحیقیات موجود و توسعه روش

 (…)تخصیص چرخشی آب شور و شیرین 

 خاک و محصوالتتدوین برنامه مناسب پایش کیفیت منابع آب و  99

92 
ی منابع آبی و الزامات مدیریت هاریزی و اقدام جهت افزایش آگاهی در خصوص محدودیتبرنامه

 ی غیر متعارفهامنابع آب برای استفاده از آب

 ی شور و لب شورهای الزم درخصوص نحوه استفاده مناسب برای استفاده از آبهاارائه آموزش 93

 ی اطالعاتی و علمیهامطالعات علمی و کاربردی جهت تامین نیازتوسعه تحقیقات و  94

90 

ی هاراهبرد

 یهاساز

ی و تأسیسات مورد نیاز برای زهکشی مناسب اراضی تحت آبیاری با هاطراحی و ساخت سازه

 ی سطحی شیرینهاو آب های شور و لب شور به آبخوانهااین منابع و جلوگیری از نفوذ آب

 ی و تجهیزات پایش کیفیت منابع آب و خاک و محصوالت تولیدیهای سازهازیرساختتامین  96

93 
ی گیاهی و آبزیان مقاوم به شوری جهت توسعه استفاده از این منابع در بخش هااستفاده از گونه

 کشاورزی
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 صنعتی یهافاضالب از برداریبهره یهاراهبرد 

باالو به تبع آن  آلودگی بار ا  ولی. اهت برخوردار ههم کمتریی ا   ح م لیاظ ا  صلنعت بوش

 وجمم پراکندگی و ا طه ان بودن صنایع همچنیی. باشلد برخوردار می منابع آ  آلودگی پتااحلیب

 نهافاضللال  ا  اهللتفاده پتااحللیب اینیال با. گردد میدود منبع ایی ا  بردارنبهره که شللودمی

 در ال م اهللت که گرددمی میحللو  مناهللبی ظرفیت  م موعه داخب در صللنعتی شللدهتصللفیه

 اب مرتبم موت ف نهاراهبرد. گیرد قرار توجه مورد هاآن ا  بردارنبهره و م دد اهتفاده ریزنبراامه

 ارا ه و بندنجمع 5 جدول قالم در توانمی را صنعتی نهافاضال  ا  م دد اهلتفاده و بردارنبهره

 .امود
 

 

صنعتی یهافاضالب از مجدد استفاده یهاراهبرد بندی طبقه و بندیجمع -2جدول   

 ردیف
طبقه بندی 

 راهبرد
 شرح راهبردی

9 

ی هاراهبرد

 ساختاری

 تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست

2 
ا استفاده ی صنعتی و تعیین نحوه تخلیه و یهاتعیین نظام نظارتی و کنترل بر نحوه تصفیه فاضالب

 صنعتمجدد آن در بخش 

3 
ل گرفتن ی صنعتی و فرایند تحویهاتبیین جایگاه قانونی وزارت نیرو در رابطه با استفاده از فاضالب

 ی مورد نیاز برای این منظورهای تصفیه شده صنعتی و تدوین مقررات و دستورالعملهافاضالب

3 

 نرم افزاری

 و اطالعات مورد نیاز هاآوری دادهی صنعتی و جمعهاتهیه بانک اطالعاتی فاضالب

4 
ریزی بازچرخانی کامل آب در بخش صنعت و کاهش استفاده از منابع آب شیرین در این بخش برنامه

 و مقایسه بازچرخانی داخلی صنعت در مقایسه با مصارف بالقوه سایر مصارف

0 

 سخت افزاری

 شده خروجیی صنعتی و بهبود شرایط تصفیه  و فاضالب تصفیه هاخانهتوسعه تصفیه

6 
اری ی صنعتی تصفیه شده در آبیهای ابیاری دقیق در استفاده از فاضالبهاتوسعه استفاده از روش

 فضای سبز

 

 

 کشاورزی یهابهاز از برداریبهره یهاراهبرد 

 کشاور ن اوال. اهت اهمیت حا ز ایته دو کشاور ن نها هامدیریت و با شرخاای   با رابطه در

. اراهتد را برگشتی نهاآ  تولید میزان بیشلتریی بالطبع کشلور  کننده اصل ی آ مصلر  بعنوان

 وشب ثاایا اهللت. آبی منبع ایی ا  م دد اهللتفاده به مربوه قوت ا اه ا  ییی موضللوا ایی بنابرایی

 بران متمرکز  هیشی هلیحتم فاقد و بوده هلنتی صلورت به کشلور کشلاور ن اراضلی ا  نهاعمد

 صللورت به کشللاور ن نها ها  ا  نهاعمد بوش لیاظ همیی به. باشللدمی تولیدن  ها  مدیریت
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ذکر شللده   موارد به توجه با. عم ی امی باشللد هاآن مدیریت و آورنجمع بوده و ناهغیرا ط منبع

 شود.می ارا ه 3 جدول صورت به کشاور ن نها هابردارن ا   ن بهرههاراهبرد

 
کشاورزی هایهابز از برداریبهره هایراهبرد بندی طبقه و بندیجمع-9جدول   

 ردیف

طبقه 

بندی 

 راهبرد

 شرح راهبردی

9 
ی هاراهبرد

 ساختاری

ی قوانین و مقررات الزم جهت اسااتقرار هامطالعه و ارزش گذاری اقتصااادی آب و ایجاد زیرساااخت
اقتصااادی اسااتفاده از نظام بهینه اقتصاااد آب و کاهش یا حذف سااوبسااید آب  جهت افزایش توجیه 

 ی کشاورزیهابهاز

ی اهی آب و کشاورزی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامههاایجاد ساازو کار همکاری مستقیم بخش
 ی کشاورزیهابهااستفاده از ز

 ی مشارکت بخش خصوصیهاتامین قوانین و مقررات و سااختار تشکیالتی الزم جهت ایجاد ظرفیت
 هابهااستفاده از زدر فرایند 

 ی کشاورزی برای مصارف مختلفهابهای اختصاصی استفاده از زهادارداستانتدوین 

2 

 نرم افزاری

ورزی ی کشاهابهاانجام مطالعات الزم به منظور امکان آماربرداری و تعیین دقیق کمیت و کیفیت  ز
شتی ی برگهاو آب هابهاطبیعی با زی آبریز مختلف و همچنین تفکیک بیالن منابع آب هادر حوضه

 بخش کشاورزی

3 

ی هاو آب هابهاریزی توسااعه اراضاای کشاااورزی در مناطق مسااتعد بر مبنای اسااتفاده از زبرنامه
 برگشتی قابل استفاده

 تدوین برنامه پایش زیست محیطی و کیفیت تدوین برنامه پایش زیست محیطی و کیفیت محصوالت

 ی کشاورزی درهابهامطالعات و پتانسایل سانجی به منظور شاناساایی مصارف بالقوه زلزوم انجام 
 ی مختلف مصرفهابخش

ی های کشاااورزی و کاهش آلودگیهابهاآموزش کشاااورزان برای همکاری در اسااتفاده مجدد از ز
 ی کشاورزیهابهاز

4 

سخت 
 افزاری

 و فاضالب تصفیه شده خروجیهای صنعتی و بهبود شرایط تصفیه خانهتوسعه تصفیه

0 

ی کشااورزی بویهه در مناطقی که ظرفیت توسااعه آتی اراضی هابهای زهکشای زهاتوساعه شابکه
 ی کشاورزی فراهم باشد.هابهاکشاورزی و استفاده از ز

کشاااورزی به منظور ارتقاء کیفیت انجام اقدامات عملیاتی به منظور کاهش مصاارف سااموم و کود در 
و حجم قابل  هابهای از این زهای بودن بخش عمدهای کشااااورزی )باتوجه به غیر نقطهاابهااز

 کند(.که امکان تصفیه را تا حد زیادی منتفی می هاتوجه آن

 

 روستایی و شهری یهافاضالب از استفاده یهاراهبرد 

. ددار وجود م دد اهتفاده بران توجهی قابب پتااحیب روهتایی و شهرن نهافاضلال  بوش در

 ثاایا. آوردمی فراهم را آن تصفیه و آورنجمع امیان فاضلال  منبع بودن نهاا م اوال بوش ایی در

 فاضال  توجهی قابب ح م متمرکز بطور تا آوردمی فراهم را امیان ایی بزرگ جمعیتی مراکز وجود
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وجود  دلیب به ثالثا و بود خواهد م دد اهتفاده بران مناهبی ظرفیت که باشد دهلترس در تولیدن

 در شللر  مصللار  به دهیاولویت به باتوجه و آ  اهللتفاده بران موت ف نهاکاربرن رقابت بیی

 همیی به توجه با. دارد وجود آ  اهللتفاده بران توجهیقابب ایا معموال  بزرگ نهاشللهر م اورت

 ترنبیش عم یاتی پتااحیب ا  معموال شهرن شدهتصفیه نهافاضال  ا  م دد اهلتفاده  عمده دالیب

 و شهرن نهافاضال  بهره بردارن ا   موت ف نهاراهبرد بندنجمع راهلتا ایی در. اهلت برخوردار

در ایی خصللوص توجه به پروهلله و گردش کار  .امود خالصلله 4 در جدول توانمی را روهللتایی

افع و وظا ف ربم و ذنشده در کشاور ن و شناخت اجزا  ذن ن اهلتفاده ا  فاضلال  تصفیههاارح

 حا ز اهمیت اهت. 3مطابق شیب  هاآن
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 ی شهری و روستاییهابرداری از فاضالبی بهرههابندی و طبقه بندی راهبردجمع -4جدول 

 ردیف
طبقه بندی 

 راهبرد
 شرح راهبردی

9 

ی هاراهبرد
 ساختاری

ی هاآوری و تصفیه فاضالبی جمعهاتوساعه سیستماختصااص بودجه خاص جهت سااخت و 
شاهری و روساتایی )با اولویت دهی به مناطقی که دارای پتانسایل آلوده سازی منابع آب بوده، 

فیه ی تصهای آبی بیشاتر و پتانسایل باالتر جهت استفاده مجدد از فاضالبهادارای محدودیت
 شده می باشند(

2 

گذاری بخش خصوصی برای مشاارکتی و ایجاد زمینه سارمایه یهاو سااختار هاایجاد ساازوکار
 دهی بهی استفاده مجدد با اولویتهای فاضاالب و سایساتمهاسااخت و توساعه تصافی خانه

 ی تصفیه شدههای متقاضی استفاده از فاضالبهاهمکاری کاربری

3 
نه استفاده بهیی تشکیالتی، در سطوح بخشی و فرابخشی به منظور مدیریت هاتنظیم ساازوکار
 و وظایف قانونی های تصفیه شده با درنظرگرفتن ظرفیتهامجدد از فاضالب

4 
ی قانونی و حقوقی تخصیص فاضالب تصفیه شده با اولویت بر تعادل بخشی هاتنظیم ساازوکار

 آبخوان از طریق تغذیه مصنوعی 

0 

 نرم افزاری

 بازیافتی در مجاورت ی تقاضای آبهاشناسایی و جمع آوری اطالعات پتانسیل

ی شااهری )بزر ( در هاخانهانجام مطالعات و تدوین برنامه اسااتفاده مجدد برای کلیه تصاافیه
اولویت اول مشاتمل بر اطالعات دقیق میزان فاضااالب تصافیه شااده قابل دساتر ، مصاارف 

 کنندگان بالقوه و بالفعل، امکانات و تأسیسات موجود

6 

گذاری واقعی آب خام وهمچنین محاساابه دقیق محیط زیساات و ارزشانجام مطالعات اقتصاااد 
ی تصفیه شده شهری و روستایی به منظور امکان تعیین های استفاده مجدد از فاضالبهاهزینه

 تعرفه مناسب

3 
 ی تصفیه شده به منظور امکان رقابتهادرنظر گرفتن سوبسید برای قیمت گذاری و فروش آب

 ی خامهابا مصارف آب

8 
ی تصفیه شده به منظور افزایش میزان پذیرش هاآموزش و فرهنگ ساازی استفاده از فاضالب

 اجتماعی استفاده مجدد

1 
ی های تصفیه شده در بخشهاتوساعه تحقیقات کاربردی در زمینه اساتفاده مجدد از فاضاالب

 المللیمختلف و استفاده از تجارب بین

93 
تفاده ی تصفیه شده و نحوه اسهاارتی و پایش کیفیت فاضالبریزی و ایجاد سایساتم نظبرنامه
 مجدد

99 

 سخت افزاری

 ی شهری و روستاییهاآوری و تصفیه فاضالبی جمعهاتسریع ساخت و توسعه سیستم

ی فاضالب )از قبیل درنظر هاخانهتوجه به الزامات اساتفاده مجدد برای طراحی و ساخت تصفیه
 بینی، پیش بینی تاساایساااتخروجی براسااا  نوع مصااارف قابل پیشی هادارداسااتانگرفتن 
 سازی برای متعادل سازی و تداوم جریان و یکنواخت کردن کیفیت و ...(ذخیره

92 
ی های موجود از دیدگاه تطابق کیفیت فاضالب تصفیه شده خروجی با معیارهاخانهبررسی تصفیه

 نیاز اعمال اصالحات مورد نیاز برای ارتقاء کیفیتاستفاده مجدد برای مصارف مختلف و درصورت 

 صفیه شدهی تهاساخت تاسیسات و تامین تجهیزات مورد نیاز برای پایش کمی و کیفی فاضالب 93
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 ساختار و گردش کار استفاده از فاضالب تصفیه شده در کشاورزی - 3شکل
 

 
 

 کاربردی پیشنهادهایبندی و جمع -4

ن مطروحه  هاارح شلللده در ایی گزارش  به منظور کاربردن شلللدن دیدگاهبا توجه به مباحش 

 ن اامتعار  به شللرح  یر ارا ههان موت ف آ هافنی و کاربردن به گروه پیشللنهادهانو  هاتوصللیه

 گردد: می 
 

 

 هاهابز 

ن ها هاآورن و مدیریت بهینه  ن آبیارن و  هیشللی به منظور جمعهاتوهللعه اصللولی شللبیه

 آبیارن  راادمانن کشاور ن  با افزایش ها هاکشاور ن و کاهش ح م  

ن  یحتی و ها گار با مییم هان کشلاور ن با اهتفاده ا  فناورنها هابهبود کمیت و کیفیت  

  هیشی کنترل شده مااند یحت 
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 ی خانگیهافاضالب 

اصللولی ا  تاهللیحللات ن فنی بران اراحی  اجرا  و بهره بردارن هاتوجه به معیار -

 آورن و تصفیه فاضال   منطبق  با شرایم اق یمی و ابیعی منط ه  جمع

آورن و تدویی شللاخ  و معیار فنی بران تعییی ضللرورت اجران هللیحللتم جمع -

  هاتصفیه فاضال  در شهر

و  هان خلاص و ترکیبات شلللیمیا ی و همچنیی ب ایان داروهلاتوجله بله آالینلده -

  ن فاضال هادر فاضال  ورودن و پحا  خروجی تصفیه خااه هاهورمون

 شود:می پیشنهادن  یر هامصار   فاضال  خاایی تصفیه شده براهاس اولویت -

ن موجود ا  منابع آ  هاتوصللی مصللار  صللنعتی و کشللاور ن بعنوان جاییزیی  -

 عهللطیی و  یر مینی با کیفیت مناهللم و ا  ایی اریق کمم به بیالن منفی مناب

 آبی

و کمم به تعادل  ن بیراایهات ذیه مصنوعی در دشتاهتفاده ا  ایی منابع بعنوان  -

 هاآبووان

  فضلان هبز و جنیب کارن  درختان غیر مثمربه ترتیم با اولویت مصلار  آبیارن  -

 میصوالت ع وفه ان  میصوالت صنعتی و

منظم و اراحی و اجران براامه پایش  یحللت مییطی به منظور بررهللی و مراقبت  -

ن خاایی  شامب مراحب موت ف هامداوم ا  مراحب تصفیه و بهره بردارن ا  فاضال 

تصلفیه فاضلال   کیفیت پحلا  تولیدن  خاک  میصوالت کشت شده  منابع آ  

 هطیی و  یر  مینی و کارگران شاغب 

آورن و تصلفیه فاضلال  در راهتان ج وگیرن ا  ن جمعهاتوهلعه اصلولی شلبیه -

ن کیفی و  یحت مییطی هادارداهتاا یحت و تولیدن پحابی حا ز آلودگی مییم 

 ال م بران مصار  موت ف ) ت ذیه مصنوعی  کشاور ن  صنعتی و مییم  یحت(

ن آاالیز کیفی پحا  با ت هیزات و هااادا ن و ت هیز آ مایشیاهریزن بران راهبراامه -

 دقت مناهم در هطح کشور
 

 ی صنعتیهافاضالب 

یابی و اهللت رار مناهللم صللنایع با و توجه و دقت ال م در میان آمایش هللر میی -

مصار  آ   یاد در هطح کشور و پرهیز ا  اهت رار صنایع پر مصر  در منااق کم 

 آ   
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ها ن پحا  تولیدن و با شرخاای ریزن در صنعت در جهت کمینهتوصلیه و براامه -

ان کاهش مصر  ن صنعتی در راهتهاآ  مصلرفی در خود صنعت ) اصالح فرآیند

آ   اهلللتفلاده ا  پحلللا  یم واحد یا بوش در بوش  واحد و یا  فرآیندن دییر  

 اهتفاده ا  پحا  صنعتی در آبیارن فضان هبز صنایع( 

 ی سطح شهریهارواناب 

ریزن و هماهنیی برون ن هلطح شهرن و براامهاشلناخت کمیت و کیفیت روااا  -

م دد ا  ایی منابع با میوریت هلللا ملاای جهت مدیریت کمی کیفی و اهلللتفاده 

 بهداشت و هالمت مییم  یحت

 نهان عم ی بران کنترل ا  مبدا  آالیندههاشللناهللایی منابع آالینده و ارا ه براامه -

 ن هطح شهرن هاروااا 

 شورمنابع آب شور و لب 

مطالعه و تعییی پتااحلیب برداشت ا  منابع آ  شور و لم شور هطیی و  یر مینی  -

 ا  برداشت غیر اصولی ا  منابع آ  شور  و ج وگیرن

 دایی کوشم توهم  ارعیی بدون توجه به ن اممهاج وگیرن ا  توهلعه هلیحتم -

شور ت ذیه اموده و با دفع غیر ن  یحت مییطی که ا  منابع آ  شور و لمهاجنبه

 ن تولیدن آلودگی منابع آ  و توریم خاک را به همراه دارد هااصولی شورابه

ن جامع شلللورور ن در منااق داران آ  و خاک هابه مطالعه و اجران ارحتوجه  -

ویژه در هلواحب جنو  کشلور )کشاور ن  آبزن پرورن  هوخت  یحتی و  هشلور  ب

 تولید اارژن( 

دارد و بدون تاییدیه اهلللتاان امم  دایی غیر هاج وگیرن ا  رواج و توهلللعه روش -

 جهادت  بهداشلللت و و ارت ن ذیصللالح )هلللا مان حفاظت مییم  یحلللهاارگان

توااد آلودگی مییم  یحت و میصول ذره  که می کشاور ن ( با اهتفاده ا  مواد اااو

 .تولیدن را در پی داشته باشد

 

   فرهنگ سازی و آمورشی 

هلا ن و آمو ش در هطوح  و اقشار و مدیریت مصلار  آ  و  فرهنگهلا ن بهینه -

شللر    (موت ف  و توجه به کاهش ح م پحللا  تولیدن بعنوان مهمتریی راهیار 

  صنعتی و کشاور ن(

علدم توجله بله منابع آ  غیر متعار  بعنوان منابع آبی جدید و تعریف مصلللارفی  -

 جدید بران ایی منابع
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ش و فرهنگ  یحلللت ن آمو شلللی بران ارت ا  هلللطح دااهاتدویی و اجران براامه -

 ن اامتعار  هان هد  اهتفاده ا  آ هان هنی و گروههامییطی در رده

ن آمو شی  ت هیزاتی  فنی و ااحاای در خصوص هاای اد و فراهم ها ن  یر هاخت -

  ن اامتعار  در هطح کشورها  اجرا و بهره بردارن ا  آ ریزنبراامه

 

 منابع -5
ها. دفتر مهندهی و هان برگشتی و پحا . ضلوابم  یحلت مییطی اهتفاده م دد ا  آ 9371 . یارق ی  

 . 342هان فنی آ  و آبفا و ارت ایرو. اشریه شماره معیار
هان تصفیه و اهتفاده م دد ا  فاضال  در . اثرات  یحت مییطی و براامه پایش در ارح9311  .یارق ی  

 .97  شماره 2هندهی کشاور ن  ج د و م کشاور ن پایدار. م  ه تی ی ات فنی
کیفی و میزان خود پاالیی اهر فیرو  آباد. گزارش اهایی. مؤهحه  -. بررهی ت ییرات کمی9371 . یارق ی  

 تی ی ات فنی مهندهی کشاور ن.
هان جامع تصلفیه و اهتفاده م دد ا  فاضال  در کشاور ن پایدار. اراح و اجران پروژه .9317  .یارق ی  
 .96  شماره 4  ه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  ج د م
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وری بارش محصویت دیم کشوربهرهنقدی بر   
 

 علیرضا توکلی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج عضو هیات علمی 

 کشاورزی، کرج

 

 مقدمه -6

 60-10دهد و حدود را تشییب می جهاندرصلد محلاحت اراضی کشاور ن  70کشلاور ن دیم 

آید  در حالی که ههم تولیدات میصوالت ا   راعت دیم به دهت می جهاندرصد تولیدات کشاور ن 

درصد تولیدات ا   راعت آبی اهت. ایی  10درصد و  90کشلاور ن کشور ا  اراضی دیم  ف م حدود 

 جهانت ذیه جمعیت رو به تزاید دهنده اهمیت حیاتی  راعت دیم در حیات بشللر و موضللوا اشللان

برابر محلاحت اراضلی آبی دایاهللت. هاختار تولید در  2/2  ت ریباً جهاناهلت  هلطح اراضلی دیم 

ن موضللوعی هر یم را به هاتوان ایرشباشللد و حتی امیکشللاور ن دیم با آبی بحللیار متفاوت می

 دییرن تحرن داد. 

دارد.  جهانت کشاور ن و غذان مردم کشلاور ن دیم هلهمی بحلیار مهم در تولیدات میصلوال

اگرشه هلطح قابب توجهی ا  اراضلی کشاور ن کشور به صورت دیم اهت اما با معضالت و مشیالت 

اهلاهلی مواجه هحت که مهمتریی آن عم یرد اادک  اوهااات و ااپایدارن  ماای عم یرد و بارش و 

 باشد. ف ر مواد غذایی می

 9/6می یون هیتار و هللطح اراضلی دیم کشللور حدود  2/7کب هلطح اراضللی آبی کشلور حدود 

( مرکز آمار و ااالعات و ارت 9369-71هلللاله ) 56مطابق با متوهلللم آمار  .می یون هیتار اهلللت

کی وگرم در  749 و 751هاله عم یرد گندم و جو دیم کشور به ترتیم  56کشلاور ن  متوهم جهاد

ن هاعیت اهت که پتااحیب بحیار وهیع و گحترددهنده ایی واقایی اعداد و ارقام اشان .هیتار اهلت

ن ابیعی من ر به افزایش هابران پژوهش و مطلالعله وجود داشلللتله  ولی ایی پتااحلللیب و قاب یت

ورن بارش  افزایش هلللهم مولد تولید و ای اد ثبات و پایدارن در تولید اشلللده عم یرد  بهبود بهره

 یرد گندم  جو  اوود و عدس دیم به ترتیم متوهللم عم 9315-13اهللت. مطابق با آماراامه هللال 

 (.9315)توک ی   اهتکی وگرم در هیتار  419و  413  9053  150

ورن بارش در تولید گندم  جو  اوود و عدس می یون هیتار  متوهللم بهره 6در هللطیی حدود 

ن ورکی وگرم بر متر میعم بارش و متوهلللم بهره 957/0و  991/0  531/0  515/0دیم به ترتیم 

گرم به ا ان هر  542کی وگرم بر متر میعم اهت ) 542/0میصلول دیم  شهاربارش در  راعت ایی 

منبع تامیی ایا  آبی میصللوالت  تنهالیتر آ  بارش( که اصللالً مط و  ایحللت. ا  آا ایی که  9000
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دیم  بارش اهللت  لذا بایحللتی تمهیدات مدیریتی بران ذخیره راوبت و کنترل تبویر ا  ییحللو و 

  هان  راعی برتر ا  هللون دییر اتواذ گردد. شللاخ  مهم اثربوشللی فعالیتهااعمال برخی مدیریت

 ورن بارش اهت که متاهفااه به عنوان مبنا و روییرد مبنایی قرار ایرفته اهت. بهره

ن ورورن بارش شللامب کنترل هللهم ت فات تبویر  توجه به بهرهن بهبود بهرههامهمتریی راهیار

فزایش ح م ذخیره راوبتی  اعملال مدیریت برتر  راعی برتر و آبیارن میدود و مبتنی بر ریشللله  ا

رو  شدن اهت. مناا ی که اهتعداد و توان تولید در شرایم ورن بارش )که ایا مند بهن بهرههاا شه

 د.اادیشللیده شللو هاتولید  راعت دیم اداراد  بایحللتی ا  شللمول دیم خارج و تمهیدات ال م بران آن

و به مفهومی تولید آ  افزایش تولید  من ر به میصلللوالت دیمورن بارش بهره ارت انگذارن هد 

 خواهد شد.

ن هاو گزاره هان مهمی شون وضعیت شرایم حاضر )فا  شناخت(  راهیارهاهلوواالت و هرفصب

 بهبود )فا  بهبود( و پایش و ار یابی بران کشاور ن دیم مطرح هحت. 

 

 ی اساسیهاطرح پرسش -2

 )شرایم حاضر شیواه اهت؟ )فا  شناخت 

 ن هاو گزاره هاتوان بلارش را در گحلللتره  راعلت دیم ملدیریلت کرد؟ و شه راهیارشیواله می

 توان عم یاتی کرد؟ )فا  بهبود(بهبودن را می

 توان شرایم بهبود را حفظ کرد؟ )پایش(شیواه می 

( در اراضلی دیم کشور و Rain Water Productivityورن بارش )شلناخت وضلعیت حاضلر بهره

ن عم یاتی بران هاها  تدویی و ارا ه راهیارورن بارش میصلوالت دیم   مینهن بهرههاتی یب ا شله

ن مناهللم بران رقابت و جاییزینی با هللیحللتم کشللت هابهبود شللرایم موجود و ایز ارا ه گزاره

ر  راعت دیم اهللت. بدیهی اهللت که بارش در میصللوالت  راعی  به منظور اصللالح مدیریت بارش د

 اراضی دیم ایا مند بررهی ا  دو وجه م دار و پراکنش )تو یع( اهت. 

باشد: یا محیر و جهت ااتوا  ا  منظر فنی عموماً ا  دو عامب می هاعدم توفیق و شلیحت براامه

 ضروریات اا ام فعالیت بینی ال م بران الزامات وشلده بران رهیدن به هد  اادرهت بوده و یا پیش

 صورت ایرفته اهت. در موضوا بهبود عم یرد میصوالت دیم  عامب اول رم داده اهت.

ن موت ف کشور و با میدوده وهیعی ا  م ادیر هااهتان راعت دیم با هطح قابب مالحظه آن در 

عدس را جو  اوود و  میصلللول گندم  شهارمی یون تی  97/6موت ف و پراکنش بارش  تولید حدود 

می یارد متر میعم بارشی اهت که بر  52تر حدود تر و اهاهی  ایا مند مدیریت صییحبر عهده دارد

لیتر  4000بارد و متاهفااه در شرایم حاضر به اور متوهم به ا ان هر ایی اراضلی تیت کشلت می
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یم ایران و د . لذا کارکرد اراضی(9315)توک ی   شلودمیکی وگرم میصلول دیم تولید  9بارش ف م 

 ورن  میی  شرایم مط وبی ادارد و بیمار هحت. ورن بارش و بهرهبهره

ورن بارش در هلطح ن بهرههادر فا  شلناخت و بر اهلاس تی یب صلورت گرفته در قالم ا شله

ورن بارش در تولید گندم  جو  کشلاور ن  متوهم بهرهجهادکشلور و بر مبنان آمار رهلمی و ارت 

کی وگرم بر متر میعلم بلارش به  957/0و  991/0  531/0  515/0ترتیلم  اوود و علدس دیم بله

 542/0میصول دیم  شهارورن بارش در  راعت ایی . متوهم بهره(9315)توک ی   دهت آمده اهت

لیتر آ  بارش( که اصللاًل مط و  ایحت.  9000گرم به ا ان هر  542کی وگرم بر متر میعم اهلت )

 52بارش در  راعت دیم و اابودن منابع پایه  حدود  ورنبهرهخ  محوولیت محت یم اادک بودن شا

می یارد متر میعبی بارش در ایی بوش  متوجه مدیریت ااکارآمد  راعی و هاختار پژوهشی اادرهت 

 آن اهت.
 

 

 (6982-81کشور )متوسط  حاضر وری بارش در شرایط، تولید و بهرهزراعت دیم سطح زیر کشت -6جدول 

ت 
وی

ص
ح

م

ی 
صل

ا
یم

د
 

میانگین 

 عملکرد

کل 

 سطح
 کل بارش

میانگین 

 بارش
 کل تولید

وری بهره

 بارش

Kg/ha 1000ha 3MM mm 1000Ton 3gr/m 

 515 4125 405 91925 4566 9994 گندم

 531 9025 427 4156 9035 9091 جو

 957 13 314 164 504 424 عدس

 991 576 316 5299 269 290 اوود

 9050 6063 52973  6975 542 

 

در تی یب بیالن آ  در مزرعه  میزان تعرق میصللول  بوش مولّد تبویر و تعرق اهللت و بهبود 

 ورنشود که به صورت شاخ  بهرههلهم تعرق گیاه  هلبم بهبود عم یرد و کارایی مصر  آ  می

ا  آبی منبع تامیی ای تنهاشود. ههم تبویر محت یم بارش در  راعت دیم که تعرق بیان و تعریف می

ن بهبود  بایحتی بر کنترل ایی ت فات متمرکز هاشود  قابب توجه بوده و براامهمیصلول میحو  می

 و هدایت شود.

دارد و ححا  ویژه ان بران آن در دو وجه  جهاندر حالی که  راعت دیم جاییاه برجحته ان در 

ثبات و پایدارن عم یرد در م یاس  ماای با   افزایش عم یرد )و به تبع آن تولید میصوالت( و ای اد

ن متولی ایی بوش و ع یرغم گذشللت پس ا  حدود دو دهه ا  هاشللده اهللت در کشللور ما  دهللتیاه
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 اد به ایی اهدا هایی که صورت گرفته  اتوااحتهاای اد موهلحه پژوهشی ویژه  با وجود تمام تالش

به خصلوص پس ا  ای اد رهمی موهحه دیم و هلاله تولید میصلوالت دیم و  56دهلت یابد. رواد 

یز الم  ی ان بییهان تابعه  گویان ت ییر میحللوس و م موهللی ایحللت و حتی همیارنهاایحللتیاه

 اتوااحته در راهتان عم یاتی شدن پیش رود. 

هلال گذشته با ت ییرات و اوهااات ششمییر تولید در  56میصلول ای  شهاربا مرور تولید ایی 

دهنده ایی موضوا مهم اهت که اتایج تی ی ات وت ف مواجه خواهیم بود که اشلاناول هلنوات م

کشلاور ن دیم اتوااحلته به پایدارن تولید در ایی بوش من ر شود. اادک افزایش عم یرد در اول 

 اهت. هاهنوات موت ف کامالً ابیعی اهت و مربوه به بهبود دااش عمومی کشاور ان و ت ار  آن

ورن بارش  بیاایر برآیند ضعف و ااکارآمدن مدیریت و ایرش پژوهشی بهرهاادک بودن شاخ  

حاکم بر  راعت دیم  ضلللعف مدیریت  راعی و عدم کفایت م دار بارش و پراکنش اامناهلللم آن در 

برخی مراحب رشللد اهللت. عدم کفایت م دار بارش و پراکنش اامناهللم آن  به عنوان یم واقعیت 

ن ع می و منط ی بران پایدارن هاوایی تعامب با آن و اتواذ روییردمحل ّم و پذیرفتنی اهللت اما شی

دهنده ایی تولید در ایی بوش بایحللتی بررهللی شللود. آاچه که در ایی بوش مشللهود اهللت اشللان

ن خاص و قابب دفاا ا  اثرات وجودن هاواقعیت اهت که ا  منظر ار یابی رواد تولید و عم یرد  اشان

 هان آن وجود ادارد و اتایج و یافتههلادیم و ردّ اثر اتلایج پژوهشن هلاملدل و هلللاختلار پژوهش

 شهاراتوااحلللته در م یاس قابب قبولی در هلللطح مزارا  ارعیی راه پیدا کرده و در رواد تولید ایی 

متوهم  9315-13میصلول ت ییر میحلوهلی به وجود آوراد. به اورن که مطابق با آماراامه هال 

کی وگرم در هیتار اهللت  419و  413  9053  150و عدس دیم به ترتیم عم یرد گندم  جو  اوود 

 .(9315)توک ی  

ارح و  هابه جهت کمّی ایز ع یرغم همت و تالش هلللتودای و قابب توجه می  یی در اجران ده

ات   تدویی گزارشهاپروژه تی ی اتی در هطح ها مان تی ی ات  آمو ش و ترویج کشاور ن و دااشیاه

الم  ی همچون ن مراکز بییهاگیرن ا  اظرات مشلللاورن متعدد  بهرههاهلللتورالعمبپژوهشلللی و د

ن م موس و میحوهی در بهبود هان آمو شلی فراوان  اشااههااییاردا  هلیمیت و ایز برگزارن دوره

 شود. عم یرد میصوالت دیم در مزارا  ارعیی و ج وگیرن ا  اوهااات  ماای آن مشاهده امی

 بندن کرد:توان به شرح  یر دهتهیب و عوامب را میتریی دالمهم

ابتدا بایحتی ا  جنبه مفاهیم موضوعی و هاختارن موضوا را مطرح و بررهی کرد. متاهفااه به  .9

ورن بارش  حفظ و ذخیره آ  مبنا و روییرد پژوهش قرار جان اینیه شلللاخ  و مفاهیم بهره

اژاد و گزینش ارقام متمرکز شده که اصالح گیرد  ایی مهم به شلدت م فول مااده و به شدت بر

راهتا ابوده و ایحت. بران گزینش و معرفی ارقام متناهم با با واقعیت  راعت دیم همحلو و هم

یی شون توهعه عم ی ریشه هاگیرن بیشتر ا  بارش  باید بر شاخ شلرایم دیم و با هد  بهره
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آ  در خاک و افزایش ح م آ  قابب  ن حفظ و ذخیرههاو جذ  آ  ا  اعماق   ودرهی  شیوه

دهترس بران میصول و ... و تی یب شرایم مییطی و اق یمی  تییه کرد و متمرکز شد. ع یرغم 

ن ححلاس و بیراای رشد هاورن بارش و کنترل دورهبر میور بهره جهانایی که تی ی ات دیم 

ن ها  داران و ن و اعتبار ویژن اصالحی و یافتی ارقام جدیدهاگیاه  بنا شلده در کشور ما جنبه

 اهت.

 هابدیهی اهلت که مدیریت  راعت دیم بایحتی در راهتان تعامب و ها گارن با ت ییرات پارامتر .5

و شللرایم متفاوت اق یمی و ای اد پایدارن تولید باشللد و اه در جهت م اب ه و تیدید شللرایم 

الزاماً ت ییر اق یم  یم واقعیت و ن اق یمی و اه هلااق یمی. وجود ت ییرات و اوهلللاالات پلارامتر

پدیده منع د شلده در  مان و میان اهلت و کحی را یاران م اب ه و تیدید آن ایحت  اما آاچه 

یی عم ی و مبتنی بر دااش و هاکله اهمیت دارد ایوه تعامب و هلللا گارن با آن و اتواذ راهیار

 ن اویی اهت.هابینش و با اتیا به ابزار

شود و اه تبویر و تعرق میصول به عنوان ههم مولد تولید میحو  می همااطور که بیان شلد .3

ن اصلالح اژادن میصلوالت دیم بر بهبود ههم تعرق متمرکز اشده هاتعرق. متاهلفااه پژوهش

ورن ورن ریشلله  کاهش ت فات تبویر  افزایش بهرهاهللت  شرا که تی یب رواد توهللعه و بهره

 د م فول در  راعت دیم هحتند.بارش  مدیریت حفظ راوبت و .... موار

گذارن شده )جاییاه فع ی و جاییاهی که قرار هحت به آن رهید( ییی دییر تعریف ا اه هد  .4

و مراکز پژوهشی و ع می دایا به  هاا  مواردن اهت که بحیار اهمیت دارد. آاچه که در دااشیاه

و ه پوشش و فراگیرن گذارن شلده با قید  مان و حآید وجود ا اه هد روشلنی به ششلم می

شود. ایی ییی ا  موارد اهلت که ا  هون مدیران ارشد تبییی و توهم پژوهشیران عم یاتی می

 خال در  راعت دیم اهت که محیر و براامه قابب رصدن بران آن تعریف اشده اهت. 

دهتاوردن داران مشوصه پایدارن اهت که ضمی تعدیب ضریم ت ییرات آن ای هییب  مان  .2

رایم وجود ت ییرات میزان و پراکنش بارش  کاربرد آن ههب  عم یاتی و عم ی بوده و و تیت ش

ای یم فرایند  ماای مشلو   تعمیم یافته و شرایم اامط و  موجود را اصالح اماید. در غیر 

ایی صلللورت  اا لام شنیی عم یلاتی به دلیب اداشلللتی پایدارن   ودگذر و غیرقابب جاییزیی 

 خواهند بود. 

هت که ییی ا  دالیب مح م در پاییی بودن عم یرد میصوالت دیم  شیدمان پا ل دیم بدیهی ا .6

ورن بارش ایی میصوالت اهت اما همواره ایی پرهش مطرح هحت ن بهرههابا عنایت به ا شله

ن مط و   شرا ایی هاا  معرفی شند رقم اوود با عم یرد هاکه مصداقاً پس ا  هپرن شدن هال

در مزارا  ارعیی خودامایی کنند؟ آیا آاچه که در معرفی ایی ارقام بیان شللده ارقام اتوااحللتند 

م رون به صللوا  ابوده و با واقعیت  راعت دیم هموواای ادارد؟ بدیهی اهللت اگر ارقام معرفی 



78      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

دار و با شیم صعودن قابب بایحت جهش معنیهمحو بوداد  می هاشده با شناهنامه معرفی آن

دهند. به بیان شنیی روادن را اشان امی هاگرفت که آمار و دادهیب مین در تولید شهامالحظ

 .شودن تی ی اتی در مزارا کشاور ان کمتر اثرن دیده میهاا  یافتهتر  هاده

 

 ی اصالحی بهبودهاراهکار -9

 اهتوار  "ورن بارششاخ  بهره"بر مبنان بایحتی اژادن دیم  راعی و بهن بههااجران پژوهش 

و توجه به میصلللوالتی با قاب یت  "کلاهش هلللهم ت فات تبویرن بارش"  "حفظ راوبلت"بوده و 

 . شودجزو اجزان راهیار اصالحی میحو  می "توهعه عم ی ریشه"

برداران به هطح عم یرد مزارا پژوهشی بایحلتی بنیون باشد که عم یرد مزارا بهره هاپژوهش

رن بارش  برخی منااق بایحللتی ا  شللمول دیم خارج شللواد و ون بهرههابرهللد. بر اهللاس ا شلله

ورن بارش بر ن بهرههااادیشلیده شلود. ضمی اینیه ضرورت دارد ا شه هاتمهیدات خاصلی بران آن

ن هان ااالعاتی خاک  مشللوصللات ج رافیایی و پارامترهااهللاس ااالعات جدید و ایز افزودن الیه

و  هاناا ی که امیان آبیارن میدود داراد  بر اهللاس دهللتاوردرو  شللود. عالوه بر ایی ماق یمی به

ن که بیشللتریی اثربوشللی را دارد  یم اوبت آبیارن صللورت هان موجود  در مرحبهادهللتورالعمب

 پذیرد. 

 دورنمای راهکار اصالح زراعت دیم

می یون و  3کی وگرم بر متر میعم یعنی افزایش  2/0ورن بارش گندم به رهللاادن بهرهمصللداقاً 

کی وگرم در هیتار. ایی یعنی آ ادهلللا ن  9101هزار تی تولید گندم با دهلللتیابی به عم یرد  210

 4/6کی وگرم در هیتار و تولید حدود  3700هزار هیتلار اراضلللی گندم آبی با عم یرد  150حلدود 

 متر میعم آ  در هیتار بران گندم آبی(.  1000میعم آ  )با فرض مصر   می یارد متر

)و دییر میصلللوالت که جاییاه فع ی تولید گندم دیم  ایییعنی  فوقگذارن شلللده ا لاه هد 

هان وضللعیت فع ی داران شالش ؟دشیحللت و قرار هحللت به کدام جاییاه برهلل راعی و باغی دیم( 

ورن گذشته و فع ی  اتوااحته در افزایش عم یرد و ارت ان بهره ها بوده و روییرداهلاهلی در ایرش

ها هیتار اراضلللی دیم  ت ییر ایرش و رجوا به اجزان راهیار بلارش موثر باشلللد. راه ا ات می یون

 اصالحی اهت.
 

 منابع  -4
. شماره ورن بارش در  راعت میصلوالت دیم کشورهان بهره. تهیه و تدویی ا شله شلاخ 9315.   اتوک ی

 ص. 994  موهحه تی ی ات کشاور ن دیم کشور  55/05/9315مورم  45131ثبت 
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 هاو معیار هافرصت :آوری آب بارانی استحصال و جمعهاسامانه

 
 علیرضا توکلی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج عضو هیات علمی 

 کشاورزی، کرج

 

 مقدمه -6

 زوجورن بارش  پایدارن تولید و ای اد اشت ال مدیریت بارش  کاهش ت فات تبویر  افزایش بهره

 ن دارویی دیمهاهزار هیتار باغات و گیا 420. حدود اهللتن اهللاهللی در کشللاور ن دیم هاروییرد

  در ایف وهللیعی ا  (بادام  اایور  اا یر   یتون  فندق  هللن د  گب میمدن  عنا    رشللم و ...)

شلرایم اق یمی متفاوت شیب گرفته و ایا  آبی ایی باغات  تماماٌ ا  اریق آ  باران )آ  هبز( تامیی 

 شود. می

می یون هیتار اراضلی  راعی دیم )گندم  جو  اوود و عدس( در کشور وجود دارد که  6افزون بر 

گزارش شللده گرم بر متر میعم  542بران تولید ایی میصللوالت حدود  "ورن بارشبهره"میااییی 

. اهلاس و هاختار  راعت دیم بر تامیی آ  صرفاً ا  اریق بارش  تعریف شده (9376)توک ی  اهلت 

ن جدیدن بران آن هاکند که گزارهورن بلارش در  راعت دیم  ای ا  میاهلللت. پلاییی بودن بهره

ن هان باغات دیم و کشلللت گیان مطموی و کلارآملد  احلدام و احیاهلاتعریف گردد. ییی ا  گزاره

آورن آ  باران هحلت که متناهم با شرایم اق یمی و ن اهلتیصلال و جمعهادارویی تیت هلامااه

آورن و تمرکز روااا  ااشللی ا  جمع ن آن قابب تعریف و جاامایی اهللت. به فرآیندهاضللوابم و معیار

مفید و مط و  در هطح هد   تر )هلطح روااا ( و ذخیره آن بران اهلتفادهباران ا  هلطیی بزرگ

اگرشه ای اد باغ  شود.آورن آ  باران ااالق مین اهتیصال و جمعهاهامااه تر )هطح افوذ(کوشم

و ورن بارش ضللمی کاهش ریحللم  بهره توانمییی هاراهیاربا باشللد اما دیم همراه با ریحللم می

 بوشید. را بهبود و ارت ان  افعانذنمعیشت 

دهد اشان می ( گرم بر متر میعم 542) ش میصلوالت  راعی دیم کشلورورن بارشلاخ  بهره

که ایوه اهلتفاده ا  آ  هلبز در  راعت دیم  مط وبیت اداشلته و عالوه بر ا  دهت رفتی منابع آ   

ضرورت دارد که برخی  لذابرداران را ایز به همراه داشته اهت. فرهلایش خاک و ف ر معیشلتی بهره

ن دارویی هاباغات دیم و گیا ای ادا  شللمول  راعت دیم خارج و به اهللم( )حتی با بارش منمنااق 

 آورن آ  باران اختصاص یابد.ن اهتیصال و جمعهاتیت هامااه

  با حذ  عم یات شللوم  فرهللایش خاک را کنترل هان مربوه به آنهااحدام باغات و هللامااه

کند. با احدام باغات  جریان روااا  مدیریت شلللده  هلللرعت جریان کند و فرصلللت افوذ ای اد می
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تبدیب ن( ها) یر پوهللتخواهد شللد  لذا جریان هللطیی به جریان  یر مینی و جریان  یرهللطیی 

 شده  میزان ت فات محت یم آ  هبز کاهش پیدا خواهد کرد. 

 دانش بومی و تجربیات اجرایی -2

ن هاو قدمت فعالیت "دااش بومی"ن فرهنیی و اجتملاعی هر کشلللورن  بله هلاییی ا  مزیلت

در  "ن دارویی دیمهاباغات دیم و گیا"فراواای ا   "مصادیق"گردد. خوشلبوتااه اهلت رار یافته برمی

وتیارن  خراهان  فارس  کردهتان  میال و بشهار اهتانتوان به مناا ی در کشور وجود دارد که می

ن و ..... اشاره کرد. اا یر دیم اصطهبااات فارس  بادامحتان کوهحرم کاشمر  باغات هاکرمااشاه  اصف

اایور دیم کردهللتان و خراهللان و فارس و .... جم یی موید ایی موضللوا هحللت که ا  ایی منظر  

ایز مورد توجه قرار گرفته  اوشللتارایی  ن مطموی و خوبی بران کشللور وجود دارد و درهاپشللتوااه

 اهت. 

مصلادیق فراواای ا  ای اد و توهلعه باغات دیم در اقالیم موت ف کشور و میصوالت ها گار با هر 

 شود:اق یم وجود دارد که به برخی اشاره می

ن موت ف من م ه فارس  خراهلللان هااهلللتانهزار هیتلار باغات بادام دیم که در  10حلدود  .9

شللرقی  کردهللتان و خراهللان جنوبی   خراهللان شللمالی  کرمان  همدان  آذربای انرضللون  

و بزرگتریی باغ بادام دیم در منط ه کوهحللرم  (9313)توک ی  ن و .... پراکنده اهللت هااصللف

هاله کشت بادام دیم و باشد. منط ه کوهحرم با قدمت شند دهکاشلمر خراهان رضون واقع می

ار ییی ا  منااق مهم و قابب اعتنان کشللت بادام دیم میحللو  هزار هیت 91با هللطیی حدود 

ن بادام تولیدن در منط ه  ارگاایم بودن و عارن بودن ا  هر گواه هلاشلللود. ییی ا  ویژگیمی

 باشد که ا  ایی منظر ایز بحیار اهمیت دارد. کود شیمیایی و هموم می

تی در  96تا  2/4اران عم یردن ا  ( که د9هزار هیتلار بلاغ اایور دیم وجود دارد  ) 13حلدود  .5

هیتار بوده و در مصلار  غوره و فرآورن کاربرد فراوان داشللته و جزو میصللوالت هالم و حتی 

غربی  خراهان جنوبی  خراهان رضون  خراهان شمالی  شواد. آذربای انارگاایم میحلو  می

دیم  ح  یر کشت اایورفارس  کردهتان  کرمااشاه و کهیی ویه و بویراحمد داران بیشتریی هطو

 هحتند.

فارس و شللهرهللتان  اهللتان( که عمدتا در 9هزار هیتار باغات اا یر دیم ) 47وجود افزون بر  .3

اهللتهبان متمرکز شللده  معیشللت هزاران افر را تامیی و میصللولی بحللیار ار شللمند را تولید 

 کنند.می

( تیت شرایم دیم به ن دارویی  توت )اوغانهاهطح  یر کشت فندق   یتون  گب میمدن  گیا .4

(. گب میمدن دیم عمدتا در 9باشللد )هیتار می 7500و  2000  2300  1200  1400ترتیم 

 فارس قرار دارد. اهتان
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ن فراواای در کشلور هم در اصالح و احیان باغات موجود و هم بران توهعه باغات دیم هاظرفیت

ن فنی و ع می و تیت هابم و معیارن دارویی وجود دارد که ضلللرورت دارد مطابق با ضلللواهاو گیا

ش داا آورن آ  باران و با ایاه حفظ راوبت و کنترل تبویر اقدام شود.ن اهتیصال و جمعهاهامااه

بومی هلیر تیام ی ت ربی داشته و کمتر ا  دااش فنی بهره گرفته اهت  به همیی دلیب گاهی دشار 

 خحران و آهیم جدن شده اهت.

بینی درهت در تامیی عموماٌ ااشلی ا  عدم پیشم موجود وجود دارد مشلیالتی که در باغات دی

مزمی خال و  ندوره"الزامات و ضللروریات اا ام فعالیت بوده اهللت. ییی ا  مصللادیق ایی مدعا  برو  

ریتی بران کاهش اثر آن بوده در منط ه کوهحللرم کاشللمر و عدم اتواذ تمهیدات مدی "ف دان بارش

اول که بحیار هوت  اوالای و  نده شده اهت. بر اهاس ایی شیب با هاشان دا 9اهت که در شیب 

را به درختان  هاتریی آهیمادامه یافت و هوت 9370شروا و تا آذر  17مور  بوده ا  اردیبهشلت 

رعایت و همیام با  "مهندهی بحتر"ای اد   "ن اهلتیصال آ  بارانهاهلامااه"وارد کرد و ی یناً اگر 

دوم  نبا هگرفت  ا ات درختان میحللر بود. صللورت می "آبیارن میدود"آن در یم اقدام تیمی ی  

رم داد و ف م یم هللال را متاثر اموده اهللت  در ایی  9371که به شللدت اوبت اول ابوده ا  بهمی 

 .باشد در عبور ا  شرایم هوت موثرتوااحت  مان ایز اقدامات تیمی ی پیش گفته می

 

 
 

 دوره مزمن خال و فقدان بارش در منطقه کوهسرخ کاشمر -6شکل 
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 چالش اصلی -9

اراضی م ی در  -5اراضی دیم کم با ده  -9در تی یب شالش بایحلتی هه وجه مداظر قرار گیرد  

 باغات دیم موجود. -3حال توریم بواار ف ر پوشش گیاهی و 

ورن بارش اادک و ت فات تبویر فراوان بوده و اقداماتی بران حفظ   شاخ  بهرهمنظردر هر هه 

ه با ده و به ویژراوبت و کاهش فرهایش خاک صورت ایرفته اهت. عم یرد اادک در اراضی دیم کم

در اراضلی شلیبدار  ضلمی غیراقتصادن بودن کشت و کار  منشا ا  دهت رفتی آ  و خاک مرغو  

ضعف درختان  گحترش  موجود باغات دیم در اثرات توریبی به همراه دارد. شده و به صورت هیب  

 .مشهود اهتو در اتی ه  وال و خشییدگی  هاآفات و بیمارن

اظر به ف دان محللتندات ع می  عدم کفایت دااش و ت ربیات بومی و ایز مواارات ااشللی ا    

موجود مورد ار یابی و پایش فنی و  وال و خشلللییدگی باغات موجود  ضلللرورت دارد که اوالً باغات 

ورن بارش )فیزییی و ع می دقیق قرار گرفتله و محلللتنلد گرداد تا ضلللمی تعییی شلللاخ  بهره

اقتصللادن(  ا اه ضللعف و قوت آن در هر منط ه مشللو  گردد. ثاایاً ا اه ضللعف و قوت و ع ب و 

ن اق یمی  هاپارامترعوامب توفیق یا  وال تعییی و بر اهلللاس شلللرایم ج رافیایی  عوامب مییطی  

 ن اصالحی و بهبود تدویی و ارا ه گردد. ها  راهیارهاو تنش انعرصهمدیریت و اقدامات 
 

 راهکار اصالحی -4

ای اد و "و  "اصلللالح و احیا"  "پایش"هان مذکور  اجران براامهشالشاصلللالحی بران  راهیلار

ن ها. ایی براامه بر هللاختارها اهللتضللوابم و معیار مبتنی بر ن دارویی و باغات دیمهاگیا "احدام

ن هان هللیاهلللتهاا  م موعه بند 95و  1  1  3  5ن هابنیادیی تولید در بوش کشللاور ن و بند

 اقتصاد م اومتی اهتوار اهت. 

 ن دارویی دیم کشورهاپایش و ار یابی فنی باغات و گیا 

 ن دارویی دیم موجود هااصالح و احیان باغات و گیا 

 ن دارویی دیم جدیدهاای اد باغات و گیا 

 ورن بارش و تی یب آنتعییی شاخ  بهره 
 ی راهکارهافرضیه

 شود.بوش اعظمی ا  بارش به صورت تبویر محت یم ا  دهترس خارج می 

 ای اد باغ داران مزیت احبی تولیدن و اقتصادن احبت به میصوالت  راعی دیم دارد 

 در ارت ان معیشت  ادگی و حفظ منابع پایه تولید موثر اهت. باغات دیم 
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 مربواه  نهاهیحتم و آبیارن هنییی تامیی و اات ال آ  و احدام شبیه هزینه به توجه با 

 کمیت و کیفیت متر دارانمی ی 520-300ا  باران با متوهم بارادگی باالن  اهتیصالی آ 

 باشدمی احبتاً اادک هزینه و مناهم

 

 دیمهان دارویی و گیای باغات هاضوابط و معیار -5
 آوری آب بارانی استحصال و جمعهاالف( مهندسی سامانه

ن موت ف  ضللرورت دارد که هابا توجه به پراکنش بارش در اول  مان و ت ییرات آن در هللال

بزرگتر و آورن آ  باران ا  هللطیی بران تامیی ایا  آبی درختان  تمهیداتی اادیشللیده شللود. جمع

دهد. با توجه به میزان کب را تشییب می هاهدایت آن به هلمت هد  )درختان(  اهلاس ایی هامااه

هللطوح "  "متر مربع به هر درخت 41یا توصللی   1در  1فواصللب "بارش هللالیااه  به اور مثال 

ده و ایت کرکف "بدون ایا  به اهلتفاده ا  پ یمر و مواد هوپرکاذ "و  " ده شلدهروااا  تمیز و غ تم

توااد ذخیره راوبتی کافی را بران رشللد و امو و باردهی و ب ان درخت به همراه داشللته باشللد می

و عم یات  راعی شامب هرس کردن   بحیار مورد تأکید اهت "کنترل تبویر". محو ة (9315)توک ی 

ل آفات باید ن هر  در هلللطوح روااا  و پان درختان و کنترهاکارن پان درختان  کنترل ع فبیلب

بحته به اوا میصول  جهت شیم  میزان شیم   یعنی شیب و ابعاد آن هااجرا شلود. آرایش هلامااه

 بافت خاک و عمر مفید باغ متفاوت خواهد بود.
 ب( مهندسی بستر

در احلدام باغ دیم  تهیه بحلللتر ال م و کامب بران  هلاتریی و اثرگلذارتریی پلارامترییی ا  مهم

شود که راوبت و آ  مورد ایا  تامیی شده و میصول درختان اهلت. ای اد بحتر مناهم  هبم می

 .(9315)توک ی تیت شرایم تنش و کمبود شدید آ  قرار اوواهند گرفت 

لذا تعبیه مناهم ( بحیار اهمیت دارد و SMCدر موضلوا بحلتر  افزایش ذخیره راوبتی خاک )

ابعاد شاله  افزودن کود دامی و ب ایان گیاهی  هدایت روااا  به پان درختان و ای اد شرایم مناهم 

باشد. پس ا  ایی عم یات  در بهبود ظرفیت آ  خاک می هابران توهعه عم ی ریشه ا  جم ه راهیار

 هااهللتفاده ا  ااواا مال حفظ راوبت و ج وگیرن ا  ا  تبویر آن بحللیار اهمیت خواهد داشللت که 

توااد کاربرد داشته باشد. بدیهی اهت آرایش )گیاهی  هلنیی  خاکی  میااییی  پالهتیم و .....( می

ادا ن در میب ت مع روااا  شود  در کاهش ت فات تبویر موثر هاصییح باغ که من ر به ای اد هان

 خواهد بود.

 نهاتواد هوپرجاذ  بود که اتایج اشان داد که اییی ا  موادن که در ایی تی یق اهلتفاده شد  م

ن هاکرد. به اورن که رشد شاخهاثر مثبت و مفیدن اداشته ب یه مشیالتی را بران درخت ای اد می

. (9315)توک ی بادام در شلرایم بدون هوپرجاذ  بیشتر ا  شرایم با کاربرد هوپر جاذ  بوده اهت 
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شود. به جان کاربرد مواد هوپرجاذ  داشته و توصیه امیضلمی اینیه ا  اظر اقتصلادن ایز توجیه ا

ن ها)هلوپر کاذ (  اهلتفاده و کاربرد مواد آلی  کمپوهت  کود دامی پوهیده  ب ایان گیاهی و پوکه

 شواد  قابب توصیه اهت. معدای که هبم افزایش ظرفیت ااباشت راوبتی می

 ج( مهندسی رواناب

  آ  باران یا آ  هان دارویی دیمباغات و گیا  مورد ایا  تریی منبع تامیی آمهمتریی و اصللل ی

هللبز اهللت که مدیریت آن ا  اهمیت باالیی برخوردار اهللت. ا  آا ایی که در شللرایم دیم  عموماً 

ن رشللد  با ف دان بارش مواجه ن ا  دورههاپراکنش بارش به ایون هحللت که ممیی اهللت در بره

ادیشیده شود تا آ  باران در بحتر میصول ذخیره و در  مان گردد  لذا ضلرورت دارد که تمهیداتی ا

ایا  و شلرایم کمبود راوبت  به مصلر  میصول رهیده و ا  برو  تنش ج وگیرن اماید. آ  باراای 

باشد  بوش مهیا ارهد  در صورتی که هطح مورداظر ادا  به هطح  میی میهاکه در خارج ا  هلان

گردد. بران مدیریت و اصللالح ایی شللرایم  هللطوح ارج مین آن تبویر شلده و ا  دهللترس خعمده

ه اهتاا"روااا  شلیب گرفته و آ  ا  ایی هلطوح که تالش خواهد شلد افوذ کمترن داشلته باشند  

آورن و به در جهت شیم به پیدا اماید  جمع "ضلریم روااا  افزایش"و  "کاهش یافته هاروااا  آن

 همت درخت هدایت خواهد شد. 

ن هر   هبم خواهد شد که هاها ن ایی هطوح و حذ  ع فهلطح روااا   فشلردهتمیز کردن 

ه روااا ( و هللهمی ا  آ  باران که به پان اهللتااآ  باران حتی با م ادیر کم  جارن شللده )کاهش 

. پس ا  ایی اقدام (9315)توک ی رهلللد )افزایش ضلللریم روااا ( افزایش پیدا اماید میصلللول می

 آورن شده  بحیار ضرورن و مهم ج وه خواهد کرد.ایهدارن آ  جمعمشترک و مهم  حفظ و 

بر اهللاس آمار ب ندمدت تی یب شللدت  مدت و فراواای بارش  ظرفیت آ  و  در موضللوا روااا 

   مان ف دان بارش  وضعیت خاک هاوقوا بارش احتمالخاک  شلیم و ت ییرات میزان و جهت آن  

 ایش کاشت ضرورن هحت و بایحتی مداظر قرار گیرد. هطیی  راوبت اولیه  پوشش گیاهی و آر

در مهندهللی روااا   بایحللتی به ایی ایته توجه داشللت که توا ن بیی تعرق میصللول با میزان 

ن اولیه و دوران هاجذ  آ  توهم ریشه  برقرار باشد.  یرا هرگواه اختالل در ایی توا ن بعد ا  هال

 .دگیرادرختان در معرض تهدید خشییدن قرار  ی ش آبدهی  هبم خواهد شد که با برو  تنمیصول
 د( مدیریت باغی

ایرن و جامعیت دارد  ااتوا  اوا تریی اقدامات که ایا  به آیندهییی ا  مهمتریی و اهلللاهلللی

یی شون هاباشللد. ویژگیا  الیون کشللت مین دارویی ارح و هللهم هر یم هان باغی و گیاهاگواه

فرآورن  قاب یت  هاهللرما  عدم ححللاهللیت به برخی آفات و بیمارن ت بهمتعامب با خشللیی  م او

ا همواردن هحت که در ااتوا  گواه و...دواای و توهعه عم ی ریشه  داشلتی  ایا  آبی اادک  ریشله

  اادکی هاا ش دارد. در شلرایم خشلیی  ابیعی اهلت که توان میصوالت در برابر آفات و بیمارن
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ف در شرایم تعری.ها را مداظر داشتآفات و بیمارنپدیده اپیدمی و ا یان  بایحلتیکاهش یابد  لذا 

ن شللیمیایی کاهش خواهد یافت  لذا میصللوالت هاو کود هاکش  مصللر  برخی هللموم  آفتشللده

تولیدن )یا فرآور شللده( داران ویژگی هللالم بودن )و حتی ارگاایم بودن( خواهند بود که بحللیار 

 باشد.بااهمیت و ار ش می

ل اهت. به عنوان مثال بادام به هه صورت هاییی ا  محلا ب مهم در احدام باغ  شلیوه کاشت ن

ل پیوادن قابب کشللت اهللت یا اایور به دو صللورت ق مه هابذرن  اشللایی )گ داای پالهللتییی( و ن

پذیر اهلت. در مبیش مدیریت باغی باید توجه داشت که باغات دار یا ق مه بدون ریشله امیانریشله

ود عموماً بذرن  داران اختاله و تفاوت رشلدن  فاقد بحلتر مناهلم  آرایش کشلت اامناهم و موج

 باشد  لذا در فرآیند اصالح و احیا بایحتی ایی موارد مداظر قرار گیرد.فاقد هرگواه مدیریت باغی می

 اجزای اصلی و حیاتی اصالح، احداث و نگهداری باغات دیم

 شامب آرایش و ابعاد( هامهندهی هامااهورن آ  باران )آن اهتیصال و جمعهاهامااه -9

 (آورن  هدایت و افوذ آ  در پان هد  )مهندهی روااا جمع -5

 ه روااا اهتااافزایش ضریم روااا  و کاهش  -5-9

 (مهندهی بحترتدارک و تهیه بحتر مناهم بران افزایش ظرفیت آ  خاک در پان درخت ) -3

 مصار  غیر مفیدکنترل تبویر و کاهش  -3-9

 آبیارن میدود و تیمی ی یم یا دو اوبت -4

 ن هان ت ذنهاپایش محتمر و تامیی ایا مندن -2

 ن متناهم با آنهان اق یمی و ارا ه راهیارهاپایش محتمر ت ییرات پارامتر -6

 دورنمای راهکار اصالح و ایجاد

ن آن هاو با رعایت ضوابم و معیارآورن آ  باران ن اهتیصال و جمعهاباغات دیم تیت هلامااه

ن ها  مهندهی روااا  و مهندهی بحتر(  کنترل تبویر  حفظ راوبت و مدیریتها)مهندهی هامااه

گردد ضللمی اینیه ا  اظر دااش بومی و باغی به عنوان یم ظرفیت و گزاره مط و  و برتر معرفی می

ن اجرایی و عم یاتی احدام  احیا و هالعمبمباای ع می و اظرن ایز غنی بوده و بران تدویی دهتورا

ن بعمب آمده در باغات دیم حاکی ا  هااصلالح اینیواه باغات میدودیت خاصلی وجود ادارد. بررهی

ن باالن اصالحی و بهبود شرایم بران اصالح و احیان باغات موجود ا  ییحو و ای اد هاوجود ظرفیت

 باشد.آورن آ  باران در اراضی جدید میو جمع ن اهتیصالهاباغات دیم جدید تیت هامااه

هزار هیتار ای براامه پن حللاله شللشم  و با برش میصولی  200با ای اد باغات جدید به میزان 

میمدن  اا یر و هللایر میصللوالت کب درآمد ااخال  برابر با مشللتمب بر بادام  اایور   رشللم  گب

اصللالح و احیان باغات بادام  اایور و اا یر موجود همچنیی با  شللود.می یارد تومان برآورد می 6413

کی وگرم در  520و  3000  200بلله ترتیلم بلله میزان  هلاهزار هیتللار( و افزایش عم یرد آن 599)
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می یارد تومان دهت  9959توان به درآمد ااخال  برابر با هیتار احبت به متوهم عم یرد فع ی  می

می یون تومان به ا ان هر هیتار  39/2د ااخال  معادل پیلدا کرد کله بطور میلااییی افزایش درآمل

 خواهد بود. 
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آورن آ  باران بران بادام دیم. هان اهتیصال و جمع. بررهی کارآیی هوپر جاذ  در هامااه9313 .توک ی  ا

 .62-70(: 9)3هان  راعی و باغی  هان تی ی اتی در گیایافته

آورن آ  باران بران بادام دیم. م  ه هان اهتیصال و جمعهان فنی هامااه. تعییی مشوصه9315. توک ی  ا

 .9-96: 5تی ی ات مهندهی کشاور ن  

. شماره ورن بارش در  راعت میصلوالت دیم کشورهان بهره. تهیه و تدویی ا شله شلاخ 9315. توک ی  ا

 ص. 994  موهحه تی ی ات کشاور ن دیم  45131ثبت 

آورن آ  هان موت ف اهتیصللللال و جمللعالعمب بادام دیم احبت به شیوهبررهی عیس. 9376. توک ی  ا

. موهحه تی ی ات کشاور ن دیم  شرقیدر آذربای ان (MCWH)هان کوشم بللللللللاران در حوضه

 صفیه.14  9453/76ها مان تی ی ات  آمو ش و ترویج کشاور ن  شماره 
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وری مصرف منظور ارتقای بهرههای سنتی آبیاری سطحی به اصالح سامانه

 آب
 

 و جواد باغانی فریبرز عباسی ،نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی، کرج

 

 مقدمه -6

اهتفاده بهینه ا  منابع آ  کشور و  راهتانن آبیارن هطیی درهااصالح و بهبود عم یرد روش      

که در رغم اییمصلر  آ  در بوش کشلاور ن ا  اهمیت خاصی برخوردار اهت. به ورنبهرهافزایش 

شللواد  ن هللطیی آبیارن میهادرصللد اراضللی فاریا  با روش 10بیش ا   جهانبحللیارن ا  منااق 

ن آبیارن هلللطیی پاییی هاروش اد. مشلللیب عمدهاهمورد کم توجهی قرار گرفت هالییی ایی روش

 نها یاد هامااه هزینه شود. با توجه به اهلت که ا  ضلعف مدیریت آبیارن ااشلی می راادمانبودن 

 ااپذیر اهت. ن آبیارن هطیی امرن ضرورن و اجتنا هاآبیارن تیت فشار  بهبود و اصالح روش

هان موت ف با روش ب یهو  هطیین هابا هامااه کب اراضلی آبی درصلد 72در ایران ازدیم به 

ن هااصالح هامااهشلواد. ایی بدان معنی اهت که اثربوشی اقدامات مرتبم با میآبیارن فشلار تیت

که با افزایش یم درصد در اورنفشار اهت . بههان تیتبرابر توهلعه روش 7حدود هلنتی آبیارن 

 ه برابر بللا ح م آ جویی شللللدهللان آبلیللارن هلللطیی میزان آ  صلللرفللهرااللدمللان روش

 هان آبیارن تیت فشار خواهد بود.  درصدن در توهعه روش 90جویی حاصب ا  افزایش صرفه

 

 تبیین وضع موجود  -2

بیارن )هنتی و مدرن( ن موت ف آهاو شبیه هااتایج حاصب ا  مطالعات متعدد میداای در هامااه

 انجویچهکرتی  اوارن و  نهاهامااهدر  دهدراادمان کاربرددر هلطح کشلور و تی یب آاها اشان می

ن هاکاربرد آ  در مزرعه در هللامااه راادمانمتوهللم . اهللتدرصللد  2/25و  1/25  3/22 میبه ترت

 (.9)شیب  می باشددرصد  9/19و   9/65ترتیم به ایز انهقطرموت ف آبیارن باراای و 
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ی مختلف آبیاری سطحی و تحت فشار در هاکاربرد آب آبیاری در سامانه راندمانمتوسط  -6شکل 

 در کشور 6971-34ی هاسال

 

هان در روش 9312-6هان در فصب  راعی متوهلم ح م آ  مصلرفی ذرت ع و  5در شلیب 

هان هنتی و ت هیز و اوها ن شده بران امواه م ایحه شده اهت. موت ف آبیارن هلطیی در شبیه

متر میعم در هیتار بیشتر ا  اراضی  5000هنتی حدود هان ح م آ  مصرفی در اراضی  یر شبیه

ورن مصللر  آ  ذرت هان ت هیز و اوهللا ن شللده بوده اهللت. به همیی ترتیم  بهره یر شللبیه

هان دهللت شبیهو در مزارا پاییی 0/1هان ت هیز و اوهلا ن شلده هان در مزارا  یر شلبیهع و 

ترتیم  با توجه به هطح وهیع اراضی بدیی (.3کی وگرم بر مترمیعم بوده اهلت )شیب  3/6هلنتی 

توااد گام موثرن در کاهش ها میهان هلنتی در کشور  اصالح و بهبود عم یرد ایی شبیه یر شلبیه

 ورن مصر  آ  باشد.ح م آ  و افزایش بهره
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ی های مختلف آبیاری سطحی در شبکههای در روشهامقایسه حجم آب مصرفی ذرت علوف -2شکل 

 سنتی و تجهیز و نوسازی شده

 

 
 

 ی مختلف آبیاری سطحی درهای در روشهاوری مصرف آب ذرت علوفمقایسه بهره -9شکل 

 ی سنتی و تجهیز و نوسازی شدههاشبکه
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 های فنیها و راهبردراهکار -9

ن مرتبم  در هطح هاو مطالعات منطق هان قب یپژوهشبر اهاس اتایج به دهت آمده ا  

بران بهبود و اقدامات متعددی هاو به صلللورت پای وت در شلللرایم  ارعیی هر منط ه  روشوهلللیع 

و در مورد آاها توضیح داده  قابب اا ام اهلت. در ایی خصوص به موارد  یر اشارهراادمان کاربرد آ  

 .شده اهت

 آبیارن در ااواا میصوالت کشاور ناا ام کم 

 جویی در مصر  آ صرفه کاربرد رژیم کاهش جریان در مزارا بمنظور 

 بندن مناهم اراضی و قطعه تحطیح 

  با مدیریت  هان با کیفیت بهتراهلتفاده ا  آ  شور به منظور کاهش مصر  آ

 خاص

  هیدروف وم(بران مثال فشار )آبیارن کمهان روشتوهعه 

 

 آبیاری در محصویت کشاورزیافزایش تولید با توسعه و اجرای عملیات کم

یم راهیار بهینه هلا ن اهت که ای آن میصوالت را به عمد در شرایم کمبود آ  کم آبیارن 

باشلللند یا قیمت آ  باالهلللت  دهند. وقتی منابع آ  داران میدودیت میو کاهش عم یرد قرار می

هلللطح بهینلة آبیلارن ا  دیلدگاه اقتصلللادن شیزن کمتر ا  م دار مورد ایا  بران حداکثر عم یرد 

ر جایی که هلللرمایة اولیه  اارژن  ایهدارن و ایرون کار جهت تأمیی آ  دشار عالوه دباشلللد. بهمی

 برانمناهلللم توان به عنوان راهیارن آبیارن را میمیدودیتند و یا هزینه بحلللیار باالیی داراد  کم

توان بران به حداکثر رهلللاادن یا تثبیت تولید افزایش هلللود به کار برد. همچنیی ا  ایی روش می

 اد کههااهللتفاده کرد. اتایج تی ی ات اشللان داد  اا ی که میدودیت  میی وجود ادارد راعی در من

درصللدن تولید  50-40درصللدن در هللطح  یرکشللت و افزایش  30-42آبیارن هللبم افزایش کم

آبیارن باعش افزایش کارا ی مصللر  آ  خواهد شللد که با دو روش میصللول شللده اهللت. اعمال کم

اعمال کم   -5ن غیرمؤثر با توجه به مراحب ححلللاس رشلللد هاارنحذ  آبی -9امیان پذیر اهلللت 

ن یاد شللده ایز هاآبیارن در روشن اعمال کمهان فصللب رشللد. البته شللیوههاآبیارن ا  ابتدا تا اات

 باشد.متفاوت می

آبیارن یم  ن کاربردن در ایی  مینه اهت.هاا  جم ه روش انجویچهروش آبیارن یم در میان 

آ  کارایی مصلللر   و راادمانافزایش قابب توجه هلللبم کاهش مصلللر  آ  و  هاجویچه در میان

در اتی ه اجران تی ی ات  ن مناهلللمهاگردد و در صلللورت تعییی جز یات عم ی و اهلللتراتژنمی

توان بله افزایش قابب توجهی در تولید میصلللول با م ادیر آ  موجود دهلللت یافت  کلاربردن  می

یارن بآارات احتمالی به کمیت و کیفیت میصول تولیدن وارد گردد. در ن که کمتریی خحلهابیون
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درمیان بران ج وگیرن ا  افوذ آبیارن یمآبیارن کم اهت.  راادمانهطیی بدلیب ماهیت آن عمدتا 

برد. اما شنااچه آبیارن را باال می راادمانرود و با کم کردن افوذ عم ی عم ی بیش ا  حلد بیلار می

دهد. افزایش میایز کارایی مصر  آ  را   ان همراه با کاهلتی م دار آ  ال م باشلددرمیآبیارن یم

ن با بافت متوهللم تا هادر خاک  گرددایی روش به دلیب ماهیت و هدفی که ا  اجران آن دابال می

ن هبم کارایی مناهبی ادارد و حتی ممیی اهت من ر به هاهلنییی قابب کاربرد اهلت و در خاک

درصللد در آ  مصللرفی  40 -30با ایی روش امیان صللرفه جو ی  آبیارن ایز بشللود. انراادمکاهش 

یم در میان بران  انجویچهیلم ارح عم ی بران توهلللعه روش آبیارن تینیلم ایی  وجود دارد.

 باشد. می  شوادمیصوالتی که به صورت ردیفی کشت می

 

 مصرف آبجویی در کاربرد رژیم کاهش جریان در مزارع بمنظور صرفه

ن با   معموالً ح م  یادن ا  آ  بوصوص در اراضی هان آبیارن هلطیی با ااتهادر روش      

ن مدیریتی بران کنترل و کاهش هاشللود. ییی ا  روششللیم دار بصللورت روااا  خروجی ت ف می

ن اهان  رژیم کاهش جریان اهت. بدیی ترتیم که ابتدا با شدت جریهاروااا  هطیی در ایی هامااه

زرعه  ن مهاازدیم به بیشلتریی دبی غیرفرهلایشی آبیارن را شروا و پس ا  رهیدن جریان به اات

 .شودمین  مان آبیارن ا  آن دبی اهتفاده هادبی ورودن به حدود اصف م دار اولیه کاهش و تا اات

 موجمو  داده درصلللد ا  ت فات آ  بصلللورت روااا  را کاهش 50ایی روش قلادر اهلللت تا حدود 

. رژیم کاهش جریان در همه اراضلللی شلللودجویی در مصلللر  آ  و بهبود با ده آ  آبیارن صللرفه

اراضی ت هیز و اوها ن شده به هادگی قابب  موصوصان آبیارن هلطیی هاکشلاور ن و همه روش

جویی در مصللر  آ  با بهبود مدیریت آبیارن در مزرعه و صللرفه  هد  ا  ایی عمب اعمال اهللت.

 باشد. ن اویی مدیریتی در اراضی ت هیز و اوها ن شده میهااعمال روش

 

 مناسب اراضی برای آبیاری سنتی و اجرای آبیاری نواری  تسطیح

در  ن مرتبمهابر اهاس اتایج به دهت آمده ا  تی ی ات گذشته و مطالعات منطقشیوه  در ایی 

میصللول و شرایم جه به اوا با توهلطح وهلیع و به صلورت پای وت در شلرایم  ارعیی هر منط ه  

اوارن( و ایز ت ییر اادا ه یا ن مناهلللم )روش آبیارن کرتی و هابه ییی ا  روش  توپوگرافی مزرعله

ن موت ف کشور و بران هااهتان. ایی روش در شوداراحی اا ام می قطعات  راعی به اادا ه مناهم

میی ا  الزامات اولیه اا ام آبیارن تحللطیح کردن  اکثر میصللوالت  راعی و باغی قابب اعمال اهللت. 

 هطیی اهت که بران رهیدن به راادمان کاربرد باال و کاهش ت فات آ  ایا  اهت.
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 با مدیریت خاص استفاده از آب شور

به  ن صنعتی و خاایی و آ  دریا (ها  فاضال هان اامتعار  )آ  شور  هیشهااهلتفاده ا  آ 

توااد در کاهش اثر خحللارت بار ااشللی ا  کم آبی ا ش راهبردن موثر  مین هاعنوان ییی ا  گزینه

ن فوق بران اهدا  کشلللاور ن اثرات منفی بر خاک و هاک یدن را با ن اماید. ا  آا ا که کاربرد آ 

رد کاربایی شیوه بران گیاه داراد  تمهیدات مدیریتی بران حفظ پایدارن کشلاور ن ضلرورن اهلت. 

به منظور تعدیب اثر خحارت بار ااشی ا  شورن و حفظ احبی عم یرد و تولید آ  شور در کشاور ن 

 گردد. می پیشنهاداقتصادن 

ف بذر در ک کاشت  اهان شورپحند و ارقام م اوم به شورنیتوان به کاشت گبه عنوان امواه می

خو  و شور هان با کیفیت گیاه  عدم اختاله آ شیارها  اهتفاده ا  یم اوا آ  در اول دوره رشد 

 باهم و ... اام برد.
 

 ورزی حفاظتی از خاکاستفاده 

 30حداقب   کاشتو  ور ناکخکه در آن پس ا  عم یات اهت  هلیحتمیحفاظتی  ور نخاک

 ا  مدیریت برداشت میصول باشد وقب ی پوشیده شده میصول درصلد هطح خاک به وهی ه ب ایان 

ن کم هاور ن حفاظتی )با تاکید بر اجران روشخاکن هااهللتفاده ا  روششللود. قب ی شللروا می

 هلاله موهحه تی ی ات فنی ومهندهی کشاور ن 90ن تی ی اتی هاخاک ور ن( با اهلتناد بر یافته

 شروا هاجهت اات ال و اجرایی امودن ایی یافته هااهتانکشاور ن  جهادبه ها مان  9376در هلال 

یی الیویی بالفاصل ه با اظارت و مشارکت محت یم همیاران هاو بران تحلریع بیشلتر ایی امر پای وت

به  76-71ن  گ حتان  خو هتان و قزویی در هال هان فارس  همدان  اصلفهااهلتانتی ی اتی در 

-77هیتار آبی بران میصوالت موت ف  راعی هر منط ه اا ام شد. ایی هطح در هال  9200میزان 

ن  گ حلللتان  هاشلللامب فارس   همدان  اصلللف اهلللتان 90هیتار آبی بران  90000به میزان  71

به میزان   77-77خو هللتان  قزویی  کرمان  خراهللان رضللون  تهران و اردبیب و در هللال  راعی 

ن هااهتانکشللاور ن  جهادن  راعت و ترویج هلا مان هاهیتار آبی و با هماهنیی مدیریت 31000

در مصر  آ  قابب توجهی ور ن حفاظتی درصد اکبا اعمال خمربواه در اظر گرفته و اجرا گردید. 

  شود.جویی میصرفه
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 های فنی و اجراییتوصیه -4
 

  شوادا آبیارن می  ن هطییهادرصلد اراضلی آبی کشلور با هامااه 72بیش ا  ا  آا ا که 

ن در مصر  آ  و هاجویی قابب مالحظصرفه  ن هلنتی آبیارن هطییهااصلالح هلامااه

 افزایش با ده آ  آبیارن خواهد داشت. 

 ن موت ف اظیر تحلطیح اراضی  ااتوا  هان آبیارن هلطیی به روشهابا اصلالح هلامااه

روش آبیارن هلطیی بهینه و متناهلم با مدیریت  راعی کشاور ان هر منط ه  اراحی و 

درصللد و  30-40 جویی در مصللر  آ  به میزاناجران مناهلم هللیحللتم و غیره  صللرفه

 پذیر اهت.آبیارن به میزان قابب توجه امیان راادمانافزایش 

 ن هابران ار یابی اثربوشی اصالح هامااه اهتانی بصلورت پای وت در هطح شند یهاپروژه

 تدویی و اجرا شود.هنتی 

 و تصللمیم  هاریزنن اجرایی و پژوهشللی داخ ی و خارجی در براامههاا  ت ربیات دهللتیاه

 اهتفاده گردد. ن هنتیهان کالن در خصوص اصالح هامااههاها ن

  توااد در پذیرش مین هنتی هان مناهم بران اصالح هامااههاتحلهیالت و مشوقاعطان

 برداران موثر باشد.و همراهی بهره

  گیرن راوبت و آ  آبیارن مداظرو ت هیزات اادا ه هاهلا ن دهتیاهدارداهلتااهلاخت و 

 قرار گیرد.

 برداران در دهتور کار قرار براامه آمو ش مدون کارشلناهلان  مشاوران و پیماایاران و بهره

 گیرد.

 ن در کاهش مصلللر  هاتوااد تاثیر قابب مالحظور ن حفاظتی مین خاکهاکاربرد روش

 آ  و افزایش با ده آ  آبیارن داشته باشد.

 ن اص ی در هاا  ایا که درن آبیارن هطیی ن مهان اراحی و اجران روشهادهتورالعمب

   تدویی و ابالغ شود.ن هنتی اهتهامحیر اصالح هامااه

 

 منابع -5
هان آبیارن: ت ییرات  ماای و میاای آن در ایران. . راادمان9314عباهلللی   .   . هلللهرا  و ن. عباهلللی  

 .صفیه 42  مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  47416گزارش فنی شماره 
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 در کشور ایگلخانهی هاروند توسعۀ کشت
 ها(گذاریها و هدفچالشها، )فرصت 

 

 یمؤمن داودی و زارع قاسم
 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ی،کشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه یاعضا

 رانیا کرج، ،یکشاورز

 

 مقدمه  -6

 دلیب افزایش ت اضا وبهبران تأمیی ایا  غذایی  جهانامرو ه تولید میصوالت کشاور ن در کب 

ت. ههاتر و دشللوارتر شداحلبت به گذشلته بحلیار پر اهمیتهان تولید  هاهادکاهش کمی و کیفی 

ن کشاور ن  محا ب هاافزایش جمعیت و ایا  رو  افزون به مواد غذایی در کنار ریحلم باالن فعالیت

ن اویی و مؤثرن را هاروش  هان مط و  بران آنهاحببران یلافتی راهبلایلد مهمی هحلللتنلد کله 

دالیب متعددن ا  جم ها امیان کنترل بران تولید میصوالت کشاور ن به جحت و کرد. ای اد گ وااه

ن هلللرما دگی و گرما دگی  اهلللتفاده مؤثرتر ا  منابع آ  و هاعواملب اق یمی و ج وگیرن ا  پدیده

و ....( و امیان تولید در خارج ا   رود  هللم  بذ)اارژن  ک هاهاهادتر هللایر خاک  امیان کاربرد مناهلم

وان عنبه انگ وااهاورن که کشت به ایی اوا ا  تولید داده اهلت. به انهویژشلرایم  ماای  جاییاه 

ویژه در منااق کم آ  ن اخیر بههاورن بحللیار  یاد  در هللالبا بهرههمراه یم روش تولید متفاوت 

 قرار گرفته و در حال توهعة رو  افزون اهت.اظیر ایران  مورد توجه جدن 

 که کشاور ن بوش در آ  ةبهین مصر   حاکم بر ایران خشلیی و خشلیحلالیفع ی  شلرایمبا 

 اویی نهاامااهه ا  اهلتفاده با ند. بنابراییکمی پیدا را دارد  ضلرورت کشلور آ  مصلر  بیشلتریی

 هحتند  آ  ةبهین مصر  نهاکارراه ا  که  ...و هاگ وااه کشت  احدام الیو و تاریخ اصلالح آبیارن 

 . گرددمی فراهم آ  کم منااق در تولید کردن و پایدار خشللیی و خشللیحللالی با هللا گارن امیان

 کارآیی نارت ا ها  باعشگ وااه مااند شللده ن کنترلهامییمعنوان مثال  اهللتفاده ا  کشللت در به

مطابق  همچنییدر مصللر  آ  خواهد شللد.  جوییصللرفه امیانو در اتی ه  برابر 90 تا آ  مصللر 

 تدری ی اات ال و هاگ وااه گحللترش با توانمیکشللاور ن   جهادهان و ارت ها و براامههللیاهللت

 ایی کشللت تیت نها میی تدریج بهها  گ وااه داخب به فضللان با  ا  صللیفی و هللبزن هانکشللت

 آبی ایا  با و .... روغنی نهادااه ذرت  جو  گندم  مااند ن اهتراتژیییهاگیا کاشلت به را میصلوالت

 داد. اختصاص ها فراهم اهت که امیان اهتفاده ا  آ  هبز ایز بران تولید آن ترکم
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  تبیین وضع موجود -2

افزایش عم یرد در واحد هلطح توأم با کاهش مصر  آ  بران تولید یم کی وگرم میصول و 

ا  اهمیت  هاورن آ   ا  جم ه مواردن هحلللتند که در گ وااهتوجه در بهرهدر اتی له افزایش قلابب

ترتیم بران تی در هیتار به 420و  672  150ن برخوردار هحللتند. مثالً رهللیدن به عم یرد هاویژ

در کشللور ه ند و یا مطابق  انگ وااهن هان و خیار در کشللتاهفرایی  ف فب دلممیصللوالت گوجه

ن فضللان هادر کشللت 3kg/m 91-94 فرایی ا یش کارآ ی مصللر  آ  در تولید گوجه  افزا9جدول 

و  هادر همیی کشور انگ وااهن هادر کشت 3kg/m  31-54 دریان مدیترااه به  ن حو هابا  کشلور

کشور ه ند  در یم دهة  انگ وااهن هادر کشلت 3kg/m 66-42 یا رهلیدن به کارآ ی مصلر  آ 

 (. Pardossi et al., 2004; FAO, 2013ی ا  ایی مزیت احبی اهت )گذشته  حاک
 

ی کشاات متفاوت در هافرنگی در شاارایط اقلیمی مختلف و ساایسااتمکارآئی مصاارف آب گوجه -6جدول 

 (Pardossi et al., 2004) ی واقع در حوزه دریای مدیترانه و شمال اروپا در یک دهۀ گذشتههاکشور

 کشور شرایط کشت و تولید
کارآئی مصرف آب 

(3kg/m) 

 فضان با 
 91 ف حطیی اش الی )کشت خاکی(

 94 فرااحه )کشت خاکی(

 ن پالهتیییهاگ وااه

 بدون گرمایش

 52 اهپاایا )کشت خاکی(

 54 فرااحه )کشت خاکی(

 33 ف حطیی اش الی )کشت خاکی(

 53 ایتالیا )کشت غیرخاکی با (

 41 بحته(ایتالیا )کشت غیرخاکی 

 ن با کشت غیرخاکیهاگ وااه

 اق یمن کنترلهاو داران هامااه

 31 فرااحه )هیحتم با (

 42 ه ند )هیحتم با (

 66 ه ند )هیحتم بحته(

 

ورن پا یی تولید  تأمیی ایا  به غذا در ایران را ایز بهره کشت ومیدودیت در توهلعة اراضی قابب

 گیرن بهینهکار بران حب ایی شالش  بهرهراه تنهااهت. در شنیی شرایطی با مشلیب مواجه هاخته 

یابی به اهدا  کمّی و کیفی منظور و بران دهللت ا  منابع میدود آ  و خاک کشللور اهللت. بدیی

اادا  بیحلت هلاله در حو   کشاور ن کشور  ضرورن اهت ن و ایز هلند ششلمهان توهلعهابراامه

کار گرفته شواد. تولید میصوالت ورن بهن رو  دایا با تییه بر ارت ان بهرههاورنو فنا هاآخریی روش

اهلللت. در ایران  اهلللتفاده ا  ایی  هان کنترل شلللده  ا  جم ه ایی فناورنهاکشلللاور ن در مییم

 انهویژخشلللم  ا  اهمیّت با توجه به اق یم خشلللم و ایمه انگ وااهو توهلللعه تولیدات  هافناورن
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ی کشللورمان با اول رو  ب ند  شللدت تابش  آ  و هواتنوا برخوردار اهللت. موقعیت ج رافیایی و 

ن  شرایم محاعدن را بران هان مصر  منطقهان موت ف و ازدییی به با ارهامناهلم  وجود اق یم

راهم ف انگ وااهو ایز توهعه کشت و تولید میصوالت  هاااتوا  میب مناهلم بران هاخت گ وااه

هیتار  90600ن کشور ا  مر  هارغم موارد عنوان شده  هنو  هطح  یرکشت گ وااهآورده اهت. ع ی

کشت کشور و ایز تنوا میصوالت  بحیار ااشیز بوده و فراتر ارفته و با توجه به محلاحت اراضی قابب

 ارعی ا 9312ام  بی اع می و اصولی ایی اوا کشت صورت گیرد ) ةام جدن در توهعال م اهت اهتمّ

 (.9312و مؤمنی  
 

 روو پیش موجودهای چالش -9

ن دارویی و قارچ معاوات امور باغباای ها  گیلاهلاآملار و ااالعلات موجود در دفتر امور گ ولااله

در کشور  ها  هطح  یرکشت گ وااه9314کشاور ن حاکی ا  آن اهت که تا پایان هال  جهادو ارت 

( به هللبزن و صللیفی  % 3/19هیتار ) 1223هیتار بوده اهللت. ا  ایی هللطح حدود  90600حدود 

ن و ها( ایز به هلللایر گیا% 4/2هیتلار ) 275ن  ینتی و هلا( بله گلب و گیلا% 3/53هیتلار ) 5462

ن هاگ وااه (. ایی در حالی اهت که ههم9312اام  اد )بیهااختصلاص داشت انگ وااهمیصلوالت 

ایی آمار اشللان  (.9312اهللت ) ارعی و همیاران    % 2/0 هنو  کمتر ا   جهانن هاایران ا  گ وااه

 1/5162ن تهران )هااهللتانترتیم در در کشللور در ایی هلال به هادهد بیشلتریی هلطح گ وااهمی

ن هاهیتار(  اصلللف 9693  اهلللتانهیتلار(  کرمان )منط ه جیرفت و کهنوج و هلللایر منااق ایی 

هیتللار(   7/401هیتللار(  خو هلللتللان ) 1/231هیتللار(  مرکزن ) 5/9339یزد )هیتلار(  2/9401)

 هیتار( قرار 9/593هیتار( و البر  ) 7/541هیتار(  هلللیحلللتان و ب وشحلللتان ) 1/511ما ادران )

مااده  و باقی اهتانن کشور در ایی ُاه هاا  کب محاحت گ وااه % 1/71حدود به عبارتی   :اداهداشلت

 (.9متمرکز بوده اهت )شیب  هااهتاندر هایر 
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 6934ی کشور در سال هااستاندر  هامساحت گلخانه -6 شکل
 

برابر  96( بیش ا  9312-9314هال گذشته ) 50ای  انگ وااههلطح  یرکشلت میصوالت 

. بدیهی اهت که هرعت (5)شیب  هت که اشاایر رشد شتابان ایی صنعت اوپا در کشور اهتهاشلد

 رایی هاو تهدید هان ال م  فرصتهادر ایران بدون ت ویت  یرهلاخت هاتوهلعة گ وااهباالن رشلد و 

 دابال خواهد داشت.به
 

 
 

 6975 -34ی هادر طول سال ایگلخانهتغییرات سطح زیرکشت محصویت  -2 شکل
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و مشیالت  هادهد شالشن کشلور و رواد توهعه آن اشان میهابررهلی وضلع موجود گ وااه

ا 9371وجود دارد ) ارعی و همیاران   هابردارن و مدیریت تولید در گ وااهمتعددن در توهعه  بهره

احدام  هادر آن هاعدم تناهللم اق یمی مناا ی که گ وااه  (. در ایی راهللتا9312 ارعی و مؤمنی  

  عدم کار گرفته شدهییطی بهدارد ابودن ها ه  ت هیزات و تاهیحات کنترل شرایم ماهتاااد  هاشد

کار گرفته شده با اق یم منط ه  عدم ااطباق اوا هلا ه  پوشش و ت هیزات کنترل شرایم مییطی به

برداران و عدم هاماادهی دایا  ضعف در مدیریت و کمبود دااش فنی بهره رو ن هااهتفاده ا  فناورن

وجود آمدن عوامب اهلاهی و اثرگذار در بهبه با ار مصلر  و با اررهلاای میصلوالت تولید شلده  ا  

 باشند:. در ایی خصوص موارد ذیب قابب بیان میهحتندها توهعه گ وااهمشیالت فرآرون 

 

متناهللم با اق یم و  انگ وااهن کشللور ارح هللا ه  اوا پوشللش و ت هیزات هااهللتاندر اغ م  -9

 در اتی هشللواد و وا  مین ااتهاصللورت ک یشمورد اظر ابوده و معموالٌ به اهللتانشللرایم 

 کم اهت.  هاورن آ  و اارژن و ایز میزان تولید در آنبهره

 ن و تأمیی دمان مط و  رشد اهت  اماهاناهلاخت گ وااه  اهلتفاده ا  اثر گ و هد  ا اگرشه  -5

ی ی  ن فحها)حتی در منااق احبتاً هرد( و ار ان بودن هوخت هاگحترده گ وااه ةدلیب توهعبه

گردد. لییی  امرو ه با توجه ن گرمایشی تأمیی میهامط و  گ وااه با اهلتفاده ا  هیحتم دمان

 یحتی و همچنیی گران شدن قیمت هوخت ااشی ا  حذ  ن مییمهابه بیران اارژن و آالینده

ن اارژن  دییر تأمیی دمان مط و  داخب گ وااه با اهلللتفاده هان حامبهاقحلللمتی ا  یلارااله

شللدت مصللر  اارژن در صللرفه اوواهد بود. بررهللی یه و غیراصللولی هللوخت  م رون بهروبی

باال ی اهللت. در  شللدت مصللر  اارژندهد که ایران داران اشللان می جهان ن منتومهاکشللور

منظور گرمایش در فصول هرد و همچنیی ن فحی ی بههاایز اارژن حاصلب ا  هلوخت هاگ وااه

 شواد.منظور هرمایش و تهویه در فصول گرم  اهتفاده میهعمدتاً ب  اارژن الیترییی

ت گذشته بوده و ها  ییی ا  اشتباهاصلورت شلهرک و م تمعبه هاگحلترش غیراصلولی گ وااه -3

 انگ وااهن هااد. شرا که در شهرکهااغ م با مشلیالت متعددن مواجه شلد هاگواه گ وااهایی

اور مؤثر ج وگیرن کرد و ایز امیااات مورد ایا  تولید را به هابیمارنتوان ا  شللیوا آفات و امی

ر داشللت که هاتوان اظداران فراهم کرد. در یم قضللاوت کارشللناهللی  می مان بران گ وااههم

 ف یت آمیز ابوده اهت.وم انگ وااهن هاو م تمع هاعم یرد ک ی شهرک

 اواف یت در ایی و  مانگ وااهن متوصللل  و کارآمد اهکه بدون داشلللتی ایروبا عنایت به ایی -4

ن اهکدام ا  دااشیاههلفااه در حال حاضللر هی أمت  پذیر ایحلت  امیانی و متراکمصلنعتتولید 

اداراد. به همیی دلیب  انگ وااهکشلور رشلته و یا دور  توصصی در خصوص گ وااه و تولیدات 
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صورت ت ربی و همراه با آ مون و خطا به هااهاهلت که عمده دااش فنی مورد اهلتفاده در گ وا

 ن ع می محتییمی اهتوار ایحتند.هابوده و بر پایه

  ت هیزات و ها  پوششهابردارن ا  ها هن م ی بران اراحی  هاخت و بهرههادارداهتاااداشلتی  -2

محتعد  مناهم وبندن اشدن منااق موت ف کشور بران تعییی ا اه و پهنه انگ وااهتاهیحات 

)همااند منط ة آاتالیا در ترکیه و منط ة آلمریا در اهپاایا( ا  دییر  انگ وااهن هاعنوان قطمبه

 آیند.شمار میبه انگ وااهن هاا اه ضعف کشور بران توهعة پایدار و اصولی کشت

ا( رکیه )منط ة آاتالین ایران )منط ة ورامیی( و تهام ایحلة اارژن مصرفی تولید خیار در گ وااه -6

ن ترکیه شندیی برابر ایران اهت. قحمتی ا  هامصر  اارژن در گ وااه راادماندهد که اشان می

ن واقع در م اورت دریان مدیترااه هاایی تفاوت  ااشلللی ا  شلللرایم آ  و هوایی معتدل گ وااه

 نه ا  اارژن و داشللتیاهللت که ایا  به مصللر  اارژن  یاد بران گرمایش اداراد. اهللتفاد  بهی

کیه تر انگ وااهمصللر  اارژن در تولیدات  راادمانبودن دارد  دلیب دییر باال اهللتاان هاگ وااه

مصللر  اارژن در ترکیه اهللت که دقت بیشللتر در  ةاهللت. لییی مهمتریی دلیب  باال بودن تعرف

ن هاخیار در گ وااهکند. همچنیی م ایحلله اارژن مصللرفی تولید آور میمصللر  اارژن را الزام

دلیب اهللتفاده دهدکه با وجود هللرمان بحللیار شللدید حاکم بر کااادا  بهایران و کااادا  اشلان می

ن معمولی و ایز ذخیره اارژن گرمایی هادر گ وااه 1بندن حرارتین عایقهامناهلم ا  هلیحتم

ن ایران و ایی هاگ وااه مصر  اارژن در راادمانن خورشلیدن ایی کشلور  هاتابشلی در گ وااه

 (.Kendirli, 2006ا 9377کشور ت ریباً در یم هطح قرار داراد )شرافتی  

االشار  موجود ن فوقهادلیب شالشاشاایر آن اهت که به 3شیب  مطابقآمار و ااالعات موجود  -1

ایران در م ایحلله با  انگ وااهورن آ  در تولید میصللوالت بهرهدارن کشللور  گ وااهدر صللنعت

ا FAO, 2013ا  9314تر اهلللت )ح اای  ی  پا ییجهاان پیشلللرو و حتی میااییی هلاکشلللور

Pardossi et al., 2004.) 

 

                                                                 
1- Energy saving screen 
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 جهانایران با  ایگلخانهوری آب در تولید محصویت مقایسه بهره -9شکل 

 

 فنی پیشنهادهایو  هاراهکار -4

ن فنی و کارشلناهی ذیب هادر ایی اوشلتار  توصلیه با عنایت به م موعه مباحش مطرح شلده

 ب ارا ه هحتند:ب  قاانگ وااهن هاجهت توهعة اصولی  ع می و پایدار کشت

اولیی قدم مهم در هاخت گ وااه  ااتوا  میب مناهم ا  اظر تناهم اق یمی بران احدام آن  .9

  هاهزینهبینی شده بران افزایش کمی و کیفی میصول همراه با کاهش ن پیشهااهت. براامه

 42منوه به ااتوا  میب صللییح بران احدام گ وااه اهللت. به همیی دلیب اهللت که حدود 

هزار هیتار گ وااه در منط ة آلمریان  20هزار هیتار گ وااه در منط ة آاتالیان ترکیه و حدود 

ن اهبه کشور هالید میصوالت متنوا کشاور ن و صادرات آناهپاایا متمرکز بوده و در حال تو

یابی  میدود  ارح مورد اظر باید ن عمومی میانهااروپا ی هحلتند. براهللاس ضللوابم و معیار

گ وااه باید در جا ی احدام همچنیی  داران حداقب شرایم مناهم بران احدام گ وااه باشد. 

 آن قرار داشته باشند. ن حمب و ا ب در ازدیییهاگردد که راه

)گا  ابیعی و یا  اوا هلللوخت مصلللرفی اهلللت  کنندمیب احدام گ وااه اغ م عامب تعییی .5

 هزینة هوخت مصرفی  گا  ابیعی دلیب امیان دهلترهی بهبه . در بعضلی ا  منااقگا و یب(

 اهت. ترار ان

 ا  اظر کیفیّت و کمّیت آ مایش شود حتیمنبع تامیی آ  ایز بای  گ وااهااتوا  میب قبب ا   .3

 . و در صورت مط و  بودن آن  اقدام به احدام گ وااه امود
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 هابحیار مهم اهت. اهی ت گ وااهبران ورود تابش خورشید گ وااه ایز  مناهم جهتااتوا   .4

 هند. اادا   هایة ای اد شده به  اویه تابش اور خورشید  فصب هال و اوا ها نکهایه ای اد می

 ماای که اغ م شدت اور کم  و بحلتیی دارد. تأثیر هلایه بر رشلد گیاه در  محلتان انگ وااه

 باشد.اهت  بحیار  یاد می

دارد هتااا انگ وااهبران تولید اقتصادن  یم گ وااه باید داران شرایطی باشد که بتوان آن را   .2

ر بودن ا  ح م و فضان کافی بران داردارد عبارتند ا ا برخواهتاان یم گ وااه هااامید. ویژگی

ا پذیرن بن وارده )باد  بر   و ن میصول و ....(  تطابقهارشد گیاه  م اومت کافی در م ابب بار

 von Elsner et al., 2000a; vonدار بودن ا  اور کافی )رن  تهویه مناهللم و برخوهاااواا گیا

Elsner et al., 2000b دارد م ی بران هللللاخللت و اهلللتللاالل(. بر ایی اهللللاس  تللدویی 

 ضرورت دارد.  انگ وااهو ت هیزات  هاها ه بردارن ا بهره

ا بگ وااه بایحلتی مناهم ااتوا  شود. هر قدر ح م و فضان یم گ وااه )ح م داخب( اادا    .6

  دگیردر گ وااه بهتر اا ام می)تهویه( بیشلتر باشد  اوالً  گردش هوا فرض محلاحت ییحلان 

 و ال م بران اا ام عمب فتوهلللنتز به م دار کافی در اختیار گیاه قرار خواهد گرفت 2COثاایاً  

ثالثاً  ت ییر پذیرن شللرایم اق یمی داخب گ وااه ا  ت ییرات اق یمی خارج گ وااه کمتر خواهد 

کشلت موجود در کشلور  امیان توصیة یم ن تیتها. با توجه به تنوا اق یمی و تنوا گیاشلد

 مشلللابه )ا  اظر اوا هلللا ه  شلللیب هندهلللی و ت هیزات درون آن( بران همةن اوا گ وااه

 (.Cepeda, 2013پذیر و اصولی ایحت )ن کشور امیانهااهتان

اد. در حالی که هاتوصلللیه شلللد هان متفاوتی بران گ وااههادر ا اه موت ف دایا  محلللاحت .1

حدود یم هیتار اهت  در ن پیشرفته هاکشوریشلتر در ب انگ وااهمیااییی هلطح یم واحد 

مترمربع  9000یم گ وااه با محللاحت کمتر ا  اظیر هندوهللتان   هاندر حال توهللع کشللور

اقتصلادن تعییی شده  عنوان محلاحتبهمترمربع  3000ایز هلطح  اقتصلادن اهلت. در ایران

  ی که محاحتهااا ام شده  گ وااه کارشناهی نهاو برآورد هابراهلاس میاهبهاهلت. لییی 

مترمربع باشلد  توجیه اقتصادن کافی در تولید هبزن و صیفی و  2000-4000کمتر ا   هاآن

 . ینتی ادارادهان گیا یا  گب و

ظر ا  بهانگ وااهن هابردارن و تولید گیابا توجه به هللهم باالن مصللر  اارژن در فرآیند بهره .7

بردارن موجود در دهللت بهره ن متداول و درهارهللد که بایحللتی توجیه اقتصللادن گ وااهمی

  مصر  آ  در بوش کشاور ن هان کشلور  بررهلی شلواد. گرشه با توهلعة گ وااههااهلتان

توااد کاهش یابد  لییی شالش دییرن در خصوص افزایش رواد مصر  اارژن در ایی کشور می

وا  ( که توجه به عوام ی اظیرا تناهلللم اق یمی میب اات4بوش بوجود خواهد آمد )شلللیب 
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 هاهاهاددارد  به کارگیرن بهینة اهتاا  اهتفاده ا  ها ه و ت هیزات هاشلده بران احدام گ وااه

 توااند ارم رشد مصر  اارژن را تعدیب امایند.   میهاو اعمال مدیریت صییح تولید در گ وااه

جان هدر حال حاضللر تینولوژن گ وااه ا  منظر اقتصللادن به مثابه جاییزینی هللرمایه ب .3

که در شللرایم میدودیّت  میی  آ  و شللرایم مناهللم فصلل ی  نهاگون میی و آ  اهللت. به

جان هایر عوامب به شیب گ وااه  تولید در واحد هطح و ح م هرمایه به توان با جاییزینیمی

صللورت مصللنوعی آ  را ادامه و افزایش داد. بران ایی منظور ضللرورن اهللت که در گ وااه به

رشلد گیاه را فراهم امود. ا  مهمتریی عوامب مییطی رشد  درجه حرارت و اور  شلرایم بهینه

 ن هحتند.هامط و  گیا

 

 
 

 ایگلخانهمحصویت تولید در فرآیند  انرژیو  پیوند آب -4شکل 

 

ضرورن اهت ا  یم ار  با اهتفاده ا  هایر   بهینة ا  منابع هلوخت  اهلتفادلزوم با توجه به  .90

ن خورشیدن صرفًا در هامنابع اارژن به ویژه اارژن خورشلیدن و ا  دییر هو  با تمرکز گ وااه

داراد  هلهم بیشترن ا  اارژن مورد ایا   هامناا ی که پتااحلیب خوبی در توهلعه ایی گ وااه

 ود.را ا  اور خورشید تأمیی ام هاگرمایش گ وااه

 به ایی امر اشللرا  داراد که قحللمت مهمی ا  هللود انگ وااهاظران تولیدات همه صللاحم .99

هللوختی اهللت که دولت بران تأمیی  ة  ااشللی ا  یارااانگ وااهن هادهللت آمده در مییمبه 

شندان دور  اادا  اهاماید. به همیی دلیب  در ششمدر فصول هرد پرداخت می هاگرمان گ وااه

ن هاداراای موفق خواهند بود که ضمی دارا بودن گ وااه  گ وااههات حذ  کامب یارااهدر صور
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دارد  با رعایت ک یه تمهیدات ال م و با مصللر  حداقب اارژن در واحد هللطح  به تولید اهللتاا

 مط و  دهت یابند. 

منظور بهبلا عنایت به موارد عنوان شلللده ضلللرورت دارد تی ی ات و مطالعات ال م و تیمی ی  .95

ن( مناهم و خاص بران هر منط ه ا  کشور صورت پذیرد. ا  ایی رو تی یق هاتوصلیة گ وااه)

در منااق گرم و خشم  گرم و مراو    انگ وااهن هان ها ههاو مطالعه در خصوص ویژگی

 کند.معتدل و هردهیر کشور  ضرورت پیدا می

 انگ وااهورن آ  در تولیلد هللله میصلللول مهم بهره  3اظر بله ایی کله مطلابق شلللیلب  .93

 پیشلللنهاداهلللت   یجهاامیااییی حد  ن در ایران کمتر ا هافرایی  خیار و ف فب دلمگوجله

 ورن آ  در تولید ایی هللله میصلللولهلللاله  رواد افرایش بهرهگردد در ای یم دور  دهمی

پس ا  یم دور  میان مدت   اورن کهدرصللد افزایش یافته به 2/2و  5  3ن هاترتیم با ارمبه

ورن بهره  بران افزایش 2(. مطابق امودار شیب 2برهد )شیب  یجهاامیااییی ایی شاخ  به 

 2/3فوق  ال م اهللت ا  ارم رشللدن در حدود  انگ وااههلله میصللول م موا آ  در تولید 

محللا ب  بینااه  ال م اهللت گذارن واقعدرصللد برخوردار باشللیم. بران رهللیدن به ایی هد 

بردارن و تولید در ن فنی و مدیریتی موجود در فرآیند هلللاخت  بهرههامشلللیالت و میدویت

 اشاره شد  هامان داده شواد.  هاکه در بوش قبب به آن هاگ وااه

ن کشللور را به خود اختصاص هاا  هلطح گ وااه % 10 ی حدود تنهاکشلت خیار در ایران به  .94

و ایز ای اد تنوا در  هاه با ار مصللر   تعادل بوشللی به قیمتداده اهللت. بران هللاماادهی ب

جات و ... اظیرا خربزه  االبی  بادا ان  لوبیا هبز    صیفیهاتولیدات  ال م اهلت ااواا هلبزن

 تولید شواد. هاو ... در گ وااه هابرگی  میوههبزی ات

ص صللنعت گ وااه و تولیدات ن جدید دااشللیاهی در خصللوهاادا ن رشللتههاتصللویم و را .92

ن بدون خاک ها  کشتانگ وااهکشلور اظیرا مهندهلی گ وااه  تولید میصلوالت  انگ وااه

 پرورن توأم بلا آ  کشلللت( و ... بران باال بردن دااش فنی)آ  کشلللت  هوا کشلللت و آبزن

ن رو  دایا به هابرداران و ایز ورود فناورنن فنی بهرههاگو ی بله ایلا داران  پلاهلللخگ ولااله

 .ضرورن اهت  هاگ وااه
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 ایگلخانهوری آب در تولید سه محصول مهم بهره ۀسالی برای افرایش دهپیشنهادروند  -5شکل 

 یجهانمنظور رسیدن به میانگین به
 منابع 

ها. گیهان . دفتر امور گ وااه9314. هلطح  یر کشلت ااواا میصوالت گ وااه ان تا پایان هال 9312اام  بی

 صفیه. 92دارویی و قارچ معاوات امور باغباای و ارت جهاد کشاور ن  

جو ی میزان مصر  آ  و آ ادها ن اراضی. موهحه ها در صرفه. بررهی ا ش توهعة گ وااه9314ح اای   . 

 صفیه. 44  9395ریزن  اقتصاد کشاور ن و توهعة روهتا ی. گزارش شمار  هان براامهپژوهش

ها. موهلللحللله تی ی ات فنی و گ وااهیابی بران احدام . راهنمان جامع میان9312 ارعی  ق. و د. مؤمنی. 

 صفیه. 17مهندهی کشاور ن  

مؤمی  ا.م. جعفرن  ک. شرافتی  عامرن  م. عابدن  م. بصیرت  ر. فامیبهاایج  و.ا. بنی ارعی  ق.  ح. ده اای

. براامه راهبردن تی ی ات گ وااه  گزارش پژوهشی 9371حیدرن.  م دم و ن.ا.ا. پالوچ  م.م. او واای

 صفیه.  417موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن   627/71شماره 

تهران   اهتانهان غالم هان کارآیی مصر  اارژن در تولید خیار گ وااه  بررهی شاخ 9377شرافتی  ک. 

 .612/71شاور ن  شماره گزارش پژوهشی موهحه تی ی ات فنی و مهندهی ک
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در ایران از منظر انرژی و  ایگلخانهی های توسعه کشتهاچالش  

زیستمحیط  

 

 یزارع قاسم ی ومؤمن داود
 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه یاعضا

 رانیا ،یکشاورز

 

 مقدمه -6

می یارد  90 میی به حدود  جمعیت کر  5020دهند که تا هلال الم  ی اشلان مین بییهاآمار

ن در حال توهعه خواهند بود. ایی رشد جمعیتی باعش هارهلد که بوش عمد  آن در کشلورافر می

 ن بشللر درها یحللت  در صللدر اولویتغذا و ایز تعامب با مییم خواهد شللد تا ایا  به اارژن  آ  

همیی دلیب توجه دااشلمندان به ایی همت معطو  شده تا کمبود غذا را با ن آینده باشلد. بههادهه

  به اور پایدار جبران کنند. هاهاهادافزایش تولید میصلللول در واحد هلللطح و با مصلللر  کمتریی 

و هموم شیمیایی و ایز توهعه  هاپرمیصول و خاص  اهتفاده ا  ااواا کودمعرفی و اهلتفاده ا  ارقام 

 .هحتند هاکار  ا  جم ة ایی راهانگ وااهن هاکشت

ن هادهد که مصللر  تمام منابع اارژن شللامب هللوختبررهللی ترا اامه اارژن دایا اشللان می

داشت. ایی ایته توجه رواد صعودن خواهند  5032هلنگ تا هلال فحلی ی مایع  گا ابیعی و  غال

ورن در مصللر  هللوخت  مطالعه در مورد منابع اارژن جاییزیی و محللا ب بیشللتر به افزایش بهره

کند. در همیی آماراامه  م دار آالیندگی دن اکحید  یحلتی در کنار ایی توهعه را ضرورن میمییم

همیارن اقتصادن و ن عضو و غیرعضو ها مان هان فحی ی در کشورهاکربی ااشی ا  مصر  هوخت

ن عضو هاایز بررهلی و گزارش گردیده اهلت. براهلاس ایی گزارش با وجود ایی که کشور 9توهلعه

ن در هااد ولی رواد توهللعهاهللا مان مذکور  م دار آالیندگی خود را در میدود  ثابتی ایه داشللت

ده  قواایی با دارا  یحت خواهد شد که با توجه بهن غیرعضو  باعش افزایش آالیندگی مییمهاکشور

 اام ا بی9319اام  ااپذیر اهت )بی یحلتی در کنار ایی توهعه اجتنا توجه جدن به محلا ب مییم

دهد اشان می 9376-13(. بررهی ترا اامه اارژن ایران در با ه  ماای Anonymous. 2014bو 9314

صر  ن مهاه در بیی بوشن آالیندهاکه بوش حمب و ا ب و ایروگاهی بیشتریی ههم در تولید گا 

ا  و گکوره  افتاد. ا  بیی منابع هلوخت فحی ی افتهاخود اختصلاص دادو تولید کننده اارژن را به

همچنیی گا  ابیعی در م ایحلله با  اد.هارا به خود اختصللاص داد هابنزیی  بیشللتریی هللهم آالینده

                                                                 
1-OECD and non-OECD countries. 
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ی م دار آالیندگی را داراهت ولی با رود و کمتریشمار مین فحی ی  هوختی پاک بههاهلایر هوخت

ا  کب ااتشار دن اکحید کربی مربوه به آن اهت که ا  اظر اثر  % 2/26توجه به ح م باالن مصر   

 یحللت در بررهللی وضللعیت اارژن و مییم و شالش ت ییرات اق یمی  قابب توجه اهللت. انگ وااه

ن هاش کشاور ن  عمده ااتشار گا دهد که در بون موت ف مصلر  کنند  اارژن  اشان میهابوش

 گا  بوده اهت.  ااشی ا  مصر  افتانگ وااهآالینده و 

تبیین وضع موجود -2  

 متنوا شرایمدرجه شلمالی و  40تا  52در میدود  عرض ج رافیایی  ایرانبا توجه به گحلتر  

در  انگ وااه نهاتوهلعه کشتبران  مناهلمییی ا  منااق رهلد اظر میموجود در آن  بهاق یمی 

ن داخ ی  ا ش هامیی ایا أعالوه بر ت در آن  انگ وااهخو  میصللوالت  تولید غر  آهللیاهللت که

صللادرات میصللوالت غیر افتی  ار آورن و مثبت امودن ترا  ت ارن بوش کشللاور ن ن در هاعمد

 خواهد داشت.

د که ا  ده(  اشان می9در کشلور )جدول انگ وااهبررهلی آمار هلطح  یرکشلت میصلوالت 

هیتلار به  1573ن  ینتی  حلدود هلاهیتلار بله گلب و گیلا 5564هیتلار  حلدود  90010م موا 

 اختصاص دارد. انگ وااهمیصوالت هبزن و صیفی و ب یه به هایر میصوالت 

 
 .(آمارنامه محصویت کشاورزی) 6934سال  درکشور  ایگلخانهسطح زیرکشت محصویت  -6جدول 

 محصول سطح )هکتار( درصد

 خیار 1/2791 8/57

 فراییگوجه 1/212 3/5

 ااواا ف فب 1/406 4

 بادم ان 4/932 9/6

 هایر هبزی ات 4/351 9/9

 ن  ینتیهاگب و گیا 6/5564 5/22

 فراییتوت 7/512 3/2

 ن داروییهاگیا 7/40 4/1

 هایر میصوالت 1/972 8/6

  کل 2/61171 611
 

ن اهدهند که مصر  اارژن در گ وااهن ایران ایز اشان میهاگ وااهمطالعات صورت گرفته در 

ن موت فی مااند آبیارن  عم یات ماشلینی  الیتریحته  بذر  کود مصرفی  حمب و هاکشلور در بوش

گیرد. با توجه به تولید خارج ا  فصللب  عمده ن کنترل اق یم گ وااه صللورت میهاا ب و هللیحللتم



     666    مهندسی گلخانه  -دوم خشب

 

ا مؤمنی  9377ن گرمایشی اهت )شرافتی  هان ایران  مربوه به هیحتمهامصلر  اارژن در گ وااه

(. ایی موضللوا باعش شللده تا هللهم اارژن در قیمت تمام شللده 9315و مؤمنی و همیاران   9310

 دایا گردااد. میااییی مصلللر  اارژن در انگ وااهمیصلللول  آن را غیرقلابلب رقلابلت بلا تولیدات 

ن اارژن در هاالهت که به عنوان امواه قبب ا  واقعی کردن قیمت حامبن ایران به حدن باهاگ وااه

ن خیار منط ه ورامیی فارغ ا  اوا گ وااه ت ریباً ها  مصللر  اارژن در گ وااه9371ایران در هللال 

لیتر  3/9در ایی منط ه  انگ وااهن کااادا بوده و به ا ان تولید هر کی وگرم خیار هامعلادل گ ولااله

شدا یعنی با احتحا  قیمت فو  گا و یب به م دار ت ریبی یم دالر به ا ان هر مصلر  می گا و یب

ریال هلللوخت مصلللر   90000در ایی منط ه حدود  انگ وااهگالی  بران تولید هر کی وگرم خیار 

 (.9377شده اهت )شرافتی  

( ایز 5ول ن احدام شده در کشور در کنار پراکنش جمعیت ایران )جدهابررهلی هطح گ وااه

 ن مرتبمهان گذشته براهاس اق یم و پارامترهادر ایران در هال هادهد که توهعه گ وااهاشلان می

 ان وااهگن هابر اهاس ازدییی به با ار مصر  صورت گرفته اهت و توهعه کشت تنهابا آن ابوده و 

ن ها ی و آالیندهن فحلللیهان آتی  رواد رو به رشلللد مصلللر  اارژنهابله همیی رویله در هلللال

  یحتی را به دابال خواهد داشت.مییم
 

  .6934ی پرجمعیت کشور در سال هااستاندر  هامقایسه توسعه گلخانه -2جدول 

 سطح گلخانه درصد گلخانه
درصد 

 جمعیت
 استان جمعیت

 انهاصف 4711395 2/6 2/9401 64

 البر  5495293 5/3 9/593 6/2

 تهران 95973319 5/96 1/5162 5/27

 رضونخراهان 2114405 7 594 6/2

 خو هتان 4239150 6 7/401 4

هیحتان و  5234351 4/3 7/541 5/2

 ب وشحتان

 گیالن 5470714 3/3 6/44 4/1

 ما ادران 3013143 9/4 1/511 9

 مرکزن 9493121 1/9 1/231 4/5

 هرمزگان 9217973 9/5 3/951 9/6

 یزد 9014457 4/9 5/9339 2/69

 جنو  کرمان 151173 9 9472 7/64

 هااهتانهایر  35565634 1/45 2/9310 1/69

 کل 75643113 611 2/61171 611
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  بردارانن ایران  مواردن مااند کمبود دااش فنی بهرههاعالوه بر مصر  باالن اارژن در گ وااه

مناهم و به  انگ وااهن اامناهلم و عدم اهلتفاده ا  هلا ه و ت هیزات هادر اق یم هاتوهلعة گ وااه

تی در هیتار باشد  520-320در حدود  هارو   باعش شلده تا عم یرد تولید میصلول در ایی گ وااه

تر اهللت. ایی ایته ایز به اقتصللادن تی در هیتار( پا یی 400-420ی )جهااکه در قیاس با میااییی 

افزاید و شلللاید ییی ا  دالیب خارج شلللدن ا  می انگ وااهابتی بودن تولیدات ابودن و غیرقلابب رق

 در انگ وااهن هادر کشللور و ایز کند شللدن رواد توهللعه کشللت هاشرخه تولید برخی ا  گ وااه

 ن اخیر  ایی موضوا باشد.هاهال

 

 تحلیل مساله -9

تر  بیش مااند افزایش کارایی مصر  آ   اشت ال انگ وااهن هاموجود در کشتبه ع ت مزایان 

تر  تهیه میصول خارج ا  فصب و تنظیم براامه کشت مطابق   تولید میصول با کیفیتعم یرد باالتر

 اور ک ین اخیر توهلعة ایی اوا کشلت بحلیار مورد توجه قرار گرفته اهت. بههاایا  با ار  در هلال

 ,Castilla and Hernandezاد )اشلرح ذیب وجود داشتوییرد بهدر دایا دو ر هابران توهلعة گ وااه

2000 et al.2006; Elsner 5و ااتوا  دوم کنترل فعال اق یم 9(. ااتوا  اول کنترل غیرفعال اق یم .

 ن تولید میصللول احبتهاهزینهتر  در روییرد اول با وجود تولید اامنظم و م طعی و عم یرد پاییی

 توان بللا اهلللتفللاده ا   گرشلله می9تر اهللللت. مطللابق شلللیللبیلیبلله االتلوللا  دوم  پللا ل

ی هحلتند با تولید در تمام اول هلال  میصول بیشتر با کیفیت یی که داران فناورن باالیهاگ وااه

(  ولی در م ابب به دلیب کنترل 3و  5  9بهتر و اثرات مییم  یحلللتی کمتر تولیلد کرد )کب اواحی

باالتر خواهند بود. به عبارت دییر  در روییرد کنترل غیرفعال اق یم   ن تولید ایزهاهزینهفعال اق یم 

 9بیش ا  حد اهت )اواحی هاگردد مواقعی ا  هال که ایا  گرمایشی و هرمایشی در گ وااههعی می

(  ایا  گرمایشی و هرمایشی 5(  کشلت اا ام ایردد. بدیهی اهت که در غیر ا  ایی مواقع )ااحیه3و 

 نه هزیحدن خواهند بود که بایحللتی با اهللتفاده ا  ت هیزاتی با فناورن متوهللم و با  در هاگ وااه

 پرداخت.  هامتعار   بتوان به کنترل شرایم مییم داخب آن

 

                                                                 
1- Passive Climate Control 

2- Active Climate Control 
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 هاانرژی مصرفی برای کنترل شرایط دمائی داخل گلخانه -6شکل
 

ن هاهللردهللیر و عرضدهد که در منااق در دایا اشللان می هابررهللی رواد توهللعه گ وااه

ن گران هان شلللمال اروپا اظیر ه ند(  معموالً گزینة دوم ااتوا  و گ وااههاج رافیایی باال )کشلللور

اد و ممیی اهللت بران کاهش هاقیمت  داران فناورن باال و با شرخة تولید بحللته  توهللعه پیدا کرد

و  گرمان منااق معتدل  ایمهمصللر  اارژن در اا ال   محللتاای  تولید صللورت اییرد. در م ابب بر

گردد و لللذا در ایی منللااق )اواحی معتللدل در اارا  دریللان گرم  معموالً گزینلله اول ااتوللا  می

اورن ن با فنهاملدیترااله اظیر منط ه آلمریا در جنو  اهلللپاایا و یا آاتالیا در جنو  ترکیه( گ وااه

اد هابا تولید به صلورت فص ی( توهعه یافتتر  داران پوشلش پالهلتییی و ن ار انهامیااه )گ وااه

(Elsner et al. 2000.) 

جنو    ی در دایا ایز در هشت منط ة شمالن با پوشش پالهتییهامطالعة رواد توهعه گ وااه

دهد که مهمتریی عوامب توهعة شرق اروپا  خاورمیااه  آهیا  آفری ا  آمرییا و اهترالیا ایز اشان می و

  مصر  اارژن در هادر دایا  عوامب اقتصلادن  ااشلی ا  کنترل شرایم اق یمی داخب گ وااه هاگ وااه

 ملردان بوده اهللللت. بللا وجود تفللاوت در ع للب  توهلللعللهگلیلرن دولللتو تصلللملیلم هللاآن

بوده اهت. به  هاها ن مصر  اارژن در گ وااه  بهینهها  ا طة مشترک آنهادر ایی کشلور هاگ وااه

ن ایی توهعه ا  هان به ایی اوا کشلت  شالشهاضلرورن اهلت که در کنار ایاه توهلع همیی دلیب
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 یحت ایز بران تی ق تولید پایدار  در اظر گرفته ها ن مصر  اارژن و حفاظت ا  مییممنظر بهینه

 شواد.

 های مربوه به مصلللر  اارژن در گ وااهجهاان هاگیرناور ک ی ت ربیات  مطالعات و اادا هبه

صورت محت یم اهت به هادرصلد کب اارژن مصرفی در گ وااه 6/66حاکی ا  آن هحلتند که حدود 

باشد و مربوه به درصلد دییر به صورت غیرمحت یم می 3/33شلود و که عمدتاً صلر  گرمایش می

ند تبندن و هایر موارد هحن شیمیایی  ایرون کارگرن  بحتههان تولید مااند کودهاهاهاداهتفاده ا  

(Djevic and Dimitrijevic, 2009اارژن مصلللرفی ویژه .))2(MJ/m اه هان توا ی تم دهادر گ وااه

 ,.Djevic and Dimitrijevic, 2009; Dimitrijevic et alاه اهللت )هان شند دهابیشللتر ا  گ وااه

1999; Hanan, 1998اه هللبم باال رفتی هان شند دها(. پا یی بودن اارژن مصللرفی ویژه در گ وااه

اه )توا ی( هان تم دهااحلللبت به گ وااه هاورن اارژن در ایی اوا ا  گ وااهاارژن و بهره راالدملان

 گ وااه  محللاحت )هللطح م طع( هندهللی فرم به توجه اارژن مصللر  هللا نبهینه گردد. برانمی

برخوردار  خاصللی ا  اهمیتدر آن   به کار رفته گرمایشللی نهاهللامااه راادمان و ایز اوا و گ وااه

و  %40تا  هااتی ی دو الیه همراه با هوان فشلللرده بیی آنن پ یهااهلللتفاده ا  پوشلللش .هحلللتند

مؤثر هحتند  هامنظور گرمایش گ وااهدر مصر  هوخت به  %20کربنات دو الیه تا ن پ یهاپوشلش

( Djevic and Dimitrijevic, 2009 and Nelson, 2003 اهتفاده .)ن حرارتی در اول شم هاا  پرده

جو ی در مصللر  اارژن بران گرمایش صللرفه % 52-30و در اول فصللب  راعی  هللبم  % 60باعش 

که (. با توجه به ایی .Djevic and Dimitrijevic, 2010 and Hanan, 1998شلللواد )می هاگ ولااه

گیرد و ن فحی ی اا ام میهاتجهت گرمایش و با اهتفاده ا  هوخ هامصلر  عمد  اارژن در گ وااه

 تر و محت زمگیرااههوت ها یحلتی و قواایی با داراده مصلر  ایی هلوختدر آینده  محلا ب مییم

به کاهش  هاالم  ی خواهد بود  ضللرورن اهللت که در کنار توهللعه گ وااهن بییهاپرداخت جریمه

هایر منابع اارژن  بیش ا  پیش  ن فحی ی و جاییزیی کردن بوشی ا  آن باهاشلدت مصلر  اارژن

 پوشاای بان فحی ی  همهاتوجه شلود. محا ب دییرن مااند میدود بودن عمر منابع و ذخایر هوخت

  درخواهت اارژن هااوج مصلر  خاایی  افزایش جمعیت و افزایش درخواهلت اارژن در هایر بوش

یرد ( و تالش بران افزایش عم هابیشتر در ایی بوش به دلیب افزایش هطح  یرکشت )توهعة گ وااه

میصول در واحد هطح گ وااه که افزایش مصر  اارژن در ایی بوش را بدابال خواهد داشت  مؤکد 

 ایی قضیه اهت.

 

 فنی و اجرایی پیشنهادهای -4

کننده بزرگی در بوش اارژن کشللور اگر شه بوش کشللاور ن و گ وااه در ایران  مصللر 

ا  آن در حال حاضللر در هللطح باالیی قرار ادارد ولی  هاآالیندهایحللتند و در اتی ه ااتشللار 
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 مصللر  آن ا  ااتشللارهللا ن بهینهضللرورن اهللت که با توجه به مدیریت مصللر  اارژن و 

ن اا ام شده در ایی اوشتار  بران کم هان  یحلت مییطی کاهلت. با عنایت به بیشهاآالینده

 هان ااشی ا  مصر  آنهاتی ا  میزان آالیندهن فحی ی و کاههاکردن ارم رشلد مصر  اارژن

 گردد: یر ارا ه می پیشنهادهاندر ایی بوش 

 ن مناهم  محتعد و داران مزیت احبی.هادر اق یم هاتوهعة گ وااه -

 تر.یییی با شدت مصر  اارژن پایهااهتفاده ا  گ وااه -

 ن حرارتی وهاپردهن دو الیه  هان ذخیره اارژن )پوشلللشهلااهلللتفلاده ا  هلللیحلللتم -

 (.هان غیرفعال ذخیر  اارژن در گ وااههاهیحتم

 باالتر. راادماناهتفاده ا  ت هیزات گرمایشی با  -

ن اارژن مصلللرفی در گ وااه و جاییزینی بوشلللی ا  آن با منابع اارژن هات ییر در حامب -

 ت دیدپذیر.

 باشند.اهتفاده ا  ارقام و میصوالتی که ایا  گرمایی کمترن داشته  -

 

 منابع -5

یی پروژه هان تهران. گزارش نهان مصر  اارژن تولید خیار در گ وااهها. بررهی شاخ 9377شرافتی  ک. 

 تی ی اتی موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.

ن  ینتی. همپو یوم م ی هان گب و گیاهان مناهم در اراحی و هاخت گ وااهها. هلیحتم9372مؤمنی  د. 

نتی ن  یهان  ینتی. مرکز م ی تی ی ات گب و گیاهان بهبود تولید و توهلعه صادرات گب و گیاهاراهیار

 مرکزن  ایران.  اهتانایران. میالت  

ن منط ه جیرفت و کهنوج. هان مصللر  اارژن تولید خیار در گ وااهها. بررهللی شللاخ 9310مؤمنی  د. 

 ی ات فنی و مهندهی کشاور ن. یی پروژه تی ی اتی موهحه تی هاگزارش ن

 خورشیدن گرمایش هامااه ار یابی و هلاخت اراحی . 9312. مینایی و س. قبادیان  .بناکار  ا. مؤمنی  د.  

 تبیح شماره  هفتم هال  نهاگ وان نهاکشت فنون و ع وم. م  ه گ وااه بران خطی فرهنب عدهی با

 .21-10  صفیات پن م و

ن ت ارن. هللومیی کنیره م ی هان کاهش مصللر  اارژن در گ وااهها. روش9313مؤمنی  د. و گرامی  ک. 

شهریور  50تا  97. کرج  مؤهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن انگ وااههیدروپوایم و تولیدات 
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 راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی حصویت کشاورزیمعات یکاهش ضا

 

 مؤمن و فرزاد گودرزیعادل میرمجیدی هشتجین، رضا فامیل 
 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه یاعضا

 .رانیاکرج،  ،یکشاورز

 

 مقدمه -6

ی را با شالش جدن جهااافزایش رو  افزون جمعیت و وضللعیت رو به کاهش منابع تولید  جامعه 

ند که دهاشان می هاتأمیی غذا روبرو هاخته اهت. برآوردویژه ن اولیه بشرن بههاپاهویویی به ایا 

درصللد بیشللتر  20و  20  30در پاازده هللال آینده ایا  بشللر به آ   اارژن و مواد غذایی به ترتیم 

در  ن بشللرنهاخواهد شللد. ا  هللون دییر  دهللتیابی به منابع و عوامب تولید به دلیب تاثیر فعالیت

 دشلللویز ت ییرات آ  و هوایی در کر   میی  رو  به رو  میدودتر میکمیت و کیفیت ایی منابع و ا

میی برایی  ایی دو عامب در کنار هم تأ. بنا(9312ا میرم یلدن و همیلاران  9371)فلامیلب مومی  

ایی در حالی اهت که بر اهاس گزارش فا و  هلا د.تر میغذان هلالم و کافی را رو  به رو  اامطموی

در فاصل ه  ماای برداشللت تا مصللر  به صورت  جهانتولید شلده در درصلد میصلوالت  20حدود 

 شهارا  هر  (. به تعبیر دییر9312میرم یدن و همیاران  شود )ضلایعات ا  شرخه مصر  خارج می

حداقب یم کالرن آن ا  مرح ه برداشللت تا مصللر  ا  بیی  جهانکالرن مواد غذایی تولید شللده در 

(. ایی بدان معنی اهللت که ایمی ا  کشلللاور ن را Gustavson, 2011 and USDA, 2014رود )می

دهد. کاهش ضایعات در مراحب ن پس ا  برداشت تشییب میهافرآیند تولید و ایمة دییر را مراقبت

پس ا  برداشلت راهیارن اهلت که بدون ایا  به افزایش هلطح  یر کشت که همان تییه بر مصر  

 ورن و تولید بیشللتر را فراهمت  امیان دهللتیابی به بهرهآ    میی  اارژن و ایرون کار بیشللتر اهلل

(. در اهللناد باالدهللتی و قواایی جارن کشللور  تأمیی امنیت غذایی و 9371فامیب مومی  هللا د )می

ارت ا  کیفیت بهداشلتی تولیدات کشاور ن به عنوان ییی ا  ارکان مهم توهعه مورد توجه بوده ولی 

تر بر افزایش تولید متمرکز بوده و توجه به محا ب کیفی غذا و در عمب  اقدامات صلورت گرفته بیشل

ااد ا : راگ بوده اهللت. برخی مواد قااوای و حاکمیتی در ایی خصللوص عبارتکاهش ضللایعات کم

 م و پن م توهعه اقتصادن کشور.شهاراادا   قااون براامه قااون اهاهی  هند ششم
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 نقش و جایگاه کاهش ضایعات در امنیت غذایی -2

ی  امنیت غذایی یعنی دهللترهللی همة مردم در تمامی اوقات به غذان جهااابق تعریف باام 

و میرم یدن و  9377ا میرم یدن  9315اام ا بی9377اام بیکافی بران داشتی یم  ادگی هالم )

. تأمیی امنیت غذایی ا  وظایف اصل ی بوش کشاور ن هر کشورن بوده و در ایران 9312همیاران  

ن هاهاهادکشللاور ن اهللت. میدود بودن جهادایز دهللتیابی به ایی امر مهم رهللالت اصلل ی و ارت 

کشاور ن  شرایم جون و مییطی و ضایعات بیش ا  حد تولیدات کشاور ن ا  جم ه عوام ی هحتند 

ذایی کشور تاحدن به شالش کشیده شود. بران غ به بر ایی شالش و ارت ا  که هلبم شلده امنیت غ

ن متعددن قابب بررهلی اهت که البته  هر هاهلطح امنیت غذایی با روییرد مدیریت بیران راه حب

رغم ع ی   ن اجرایی و فنی خاص خود را داراد. هامزایا و میدودیت هایلم ا  ایی روییرد و راهیار

ن ک ی تأمیی امنیت غذایی  در ایران بران تی ق ایی رهللالت  تمرکز بر هاو راهبرد هاوشتنوا در ر

 که ح م  یادتریی راهبرد مورد توجه و عمب اهت. در حالیعنوان اص یتولید و افزایش تولید غذا به

ی و ضایعات میصوالت کشاور ن خام و فرآورن شده و عدم توجه به ایهدارن مناهم تولیدات  راع

کنار  توان گفت که درعنوان مااع اصل ی بران ایب به تأمیی امنیت غذایی اهت. بنابرایی  میباغی به

اقدامات مربوه به افزایش تولید  توجه به کاهش ضللایعات و فرآورن میصللوالت ا ش اهللاهللی در 

 راهتان تی ق اهدا  یاد شده دارد. 
 

 تبیین وضع موجود -9

رون تی ق امنیت غذایی در جوامع بشلللرن  وجود ن پیشهاامرو ه ییی ا  معضلللالت و تهدید

درصللد  20م دار اامتعار  ضللایعات میصللوالت کشللاور ن اهللت. بر اهللاس گزارش فا و  حدود 

در مراحب تولید و مصر  به صورت ضایعات ا  شرخه مصر  خارج  جهانمیصلوالت تولید شده در 

تری یون دالر در هللال  9بالغ بر   غذاییشللود. ار ش ایی ح م باالن ضللایعات و هدر رفت مواد می

 باشد.می یارد دالر می 390ن در حال توهعه در ایی میان معادل هاو ههم کشوراهلت برآورد شلده 

درصد در  20تا 30حدود   گردد که ا  ایی م دارمی یارد تی مواد غذایی تولید می 4 جهانهاالاه در 

رود. ها ن  تو یع و مصر  ا  بیی میب و ا ب  ذخیرهن اامناهم برداشت  حمهااثر شلرایم و روش

می یارد تی مواد غذایی تبدیب به ضللایعات گردیده و ا  دهللترس  5تا  5/9ایی بدان معنی اهللت که 

میزان ضایعات مواد غذایی در  9(. شیب 9312میرم یدن و همیارن  شود )مصر  کننده خارج می

دهد د و مراحب موت ف پس ا  تولید را اشلللان میایران بله تفییلم اوا میصلللول در مرح ه تولی

(Postharvest.nri. org, 2014.) 

ن هادرصد میصوالت اهاهی کشاور ن در کشور 2/43ن رهمی فا و  هاالاه حدود هاابق آمار

ن هر   خشللیحللالی و ... در مراحب موت ف ا  جم ه ها  ع فهادر حال توهللعه در اثر آفات  بیمارن
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ن هارود. ضلایعات کشاور ن و هدر رفت مواد غذایی در ایران بنابر برآوردبرداشلت ا  بیی میپس ا  

ا  کب ضایعات درصد  3حدود  شلود که ایی م دار ده می در هلال تومیی %30 عمب آمده حدودبه

رت ن و اهااهت. در ایران بر اهاس آخریی برآورد جهانتولیدات کشاور ن و دور ریز مواد غذایی در 

درصد ا  تولیدات باغی در مراحب  57درصد ا  میصوالت  راعی و حدود  96د کشاور ن  حدود اهج

 (. در حال حاضلللر هلللاالاه و9315اام  و بی 9310اام  بیرود )موت ف تولید تا مصلللر  ا  بیی می

 فرضشودا که با می یون تی ااواا میصوالت کشاور ن در ایران تولید می 900اور متوهم حدود به

ن پس ا  برداشت  بران تامیی غذان مورد ایا  جمعیت اضافه شده تا هاحفظ شرایم موجود هیحتم

می یون تی میصول قابب مصر  بیشترن در دهترس آحاد  50تا  92بایحت حداقب می 9430هال 

تریی میی و حفظ هلللطح امنیت غذایی کشلللور ییی ا  بزرگأجلامعه قرار گیرد. بر ایی اهلللاس  ت

(. البته  9312و میرم یدن و همیاران  9315ایزدن رون دولتمردان خواهد بود )ن پیشهلاشلالش

ن دقیق و میفی در  مینه میزان ضلللایعات میصلللوالت موت ف وجود ادارد و مطالعات هاهنو  آمار

ن اولیه و هاراگ و ااشیزن در ایی  مینه صلللورت گرفته اهلللت ولی با ایی حال برآوردبحلللیار کم

ورن و کاهش یی به صللورت تومینی در دهللترس اهللت. بر اهللاس مطالعات کارگروه بهرههاآمار

درصلد ضایعات کب ضایعات برآورد شده  10حدود  9371ضلایعات میصلوالت کشلاور ن در هلال 

اوا میصول بوده و ح م ضایعات  50میصول باغی و  راعی عمده مورد مطالعه  مربوه به  60بران 

(. 9377و میرم یدن   9377اام  بیشود )رصد کب ضایعات را شامب مید 90میصول دییر  40در 

 دهنللد و دردرصلللد کللب ضلللایعللات را تشلللییللب می 10میصلللوالتی کلله  5مطللابق شلللیللب 

ی   مینهللیم فرایی ااد ا : گندم  گوجهبایحللتی بیشللتر مورد توجه باشللند عبارت هاریزنبراامه

ن  پرت ال  هبزی ات  ش توک  اهاان روغنی  هیم  ذرت دهان  دااهاهش ندرقند  اایور  اباتات ع وف

 جو  پیا   هندوااه  اارایی  یوا ه  خرما  لیمو شیریی و خربزه.
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ضایعات مواد غذایی در ایران به تفکیک نوع محصول در مرحله تولید و مراحل مختلف پس از  -6شکل 

 تولید

 

 

 

 تغییرات درصد نسبی تجمعی ضایعات محصویت کشاورزی  -2شکل 
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 اارات اقتصادی و اجتماعی کاهش ضایعات  -4

(  میزان تولیدات  راعی و باغی در کشور 9310اام  بیکشاور ن ) جهادن و ارت هابر اهاس آماراامه

دییر  ا  ایی م دار عبارت می یون تی بوده اهت. به 25/96و  04/14به ترتیم معادل  9313در هال 

می یون تی ا  میصللوالت باغی ضللایع  63/4می یون تی ا  میصللوالت  راعی و  72/99تولید  میزان 

کننده قرار ایرفته اهت. لذا با توجه به اعداد و ارقام ارا ه شده در خصوص شده و در دهترس مصر 

ن موت ف  کشاور ن  اثرات و هاهاهادمیزان ضلایعات میصوالت کشاور ن و به تبع آن ا  بیی رفتی 

تبعلات اقتصلللادن  اجتملاعی و حتی فرهنیی  یاد و قابب تأم ی را به همراه دارد. برخی ا  اهم ایی 

 اور خالصه ارا ه امود:توان به شرح  یر و بهمی   موارد را 

 می یون تی میصللول به صللورت ضللایعات ا  شرخه مصللر  خارج 2/96در ایران حدود  -9

شللود. ایی م دار میصللول معادل میصللول تولید شللده در هللطیی حدود یم می یون می

 هطح  یر کشت میصوالت آبی کشور اهت.  %95هیتار اهت. ایی رقم معادل 

 کشور یم توااد غذانبا یم قاعده هلراایشلتی ضایعات میصوالت کشاور ن در ایران می -5

 .(9312و همیاران   و میرم یدن 9315)ایزدن  را تامیی کند  افرن می یون 92

ورن متوهم آ  در کشور اگر بران تولید یم کی وگرم میصلول کشلاور ن  بر اهاس بهره -3

(3kg/m 5/9 )730  می یارد متر  1/93می یون تی ت ریباً  2/96لیتر آ  مصللر  شللود  بران

)ایزدن   آ  مصللرفی در بوش کشللاور ن اهللت  %97رود که معادل میعم آ  هدر می

 .(9312میرم یدن و همیاران  و  9315

دالر ار ش داشته باشد  ا  گذر ایی خحران   1/0اگر هر کی وگرم ا  ایی اابوه ضایعات ف م  -4

 رود.ا  دهت میکشور  هرمایهمی یارد دالر  97تا  96هاالاه 

 دادن ضلایعات میصلوالت کشلاور ن عاله بر اتال  غذا و میصول تولید شده موجم هدر -2

دارد   باالیی بران دولت هزینه که نهانایار نهاهاهادمنلابع میلدود آ   خاک و هلللایر 

 .(9312میرم یدن و همیاران  خواهد شد )

ویژه کمبود آ  در حال ن کشللاور ن )بههاهاهادتر ایز گفته شللد  میدود بودن اور که پیشهمان

اق یمی  محو ه مصر  اارژن و ... هبم شده که مییطی  شرایم جون و ن  یحتهاحاضر(  آلودگی

رهد که با پرداختی و عنایت اظر میرو بهامنیت غذایی کشلور تاحدن به شالش کشیده شود. ا  ایی

ن پس ا  برداشلللت  ااباردارن  مدیریت  ا یر  عرضللله و  ا یر  هلللرد ا  هاویژه به جاییاه فناورن

ر ورن بمنظور کاهش ضللایعات  بتوان با افزایش بهرهمزرعه تا مصللر  و توهللعه صللنایع تبدی ی به

ن تولید )خاک  کود  هم  هوخت و هاهاهادیی شون خشلیحالی  کارایی مصر  آ  و هایر هاشالش

 اً امنیت غذایی فا ق آمد. ا  هلللون دییر  کاربرد ضلللایعات و بهاهایتاارژن( در بوش کشلللاور ن و 
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به میصوالت با ار ش افزود   هاو ضایعات و فراورن و تبدیب آن هاعبارتی اهتفاده ا   ا دات  پحمااد

و میرم یدن و همیاران   9377میرم یدن  ) ورن خواهلد شلللدبهره بلاالتر ایز من ر بله ارت لان 

9312). 

 

 بندی و مراحل مختلف ضایعات طبقه  -5

 اهه مرح هکشلاور ن در میصلوالت ضلایعات اظر ا  ایاه کمی و کیفی  ا  اظر مرح ه وقوا  صلر 

ن م دماتی ها. با ایی حال بررهللیدهدرون میبرداشللت برداشللت و پس ا  حیی پیش ا  برداشللت  

مربوه به ن در حال توهعه هادر ایران و کشورضایعات   قحمت عمد دهند کهاا ام شلده اشان می

پیش ا   راگ به کاهش ضایعات در مراحبرغم توجه کمپس ا  برداشت اهت. ع یمراحب برداشت و 

برداشلت یعنی کاشلت  داشلت و حیی برداشلت  مرح ه پس ا  برداشت ح  ة م فول مااد   ا یره 

ن پس ا  برداشللت  ها(. ایی در حالی اهللت که مراقبت3اصلل ی کاهش ضللایعات می باشللد )شللیب 

فامیب مومی  ا ش بحللیار مهمی در کشللاور ن دارد )  فرآورن میصللول و صللنایع تبدی ی و تیمی ی

دهد که در می اشلللان یجهاا نها(. در ایی خصلللوص آمار9312میرم یدن و همیاران   و 9371

 در هبزی ات ا  درصد 45 و حدود جاتدرصد ا  میوه 54متوهم  اوربه  حال توهعه در نهاکشور

و  9377اام  ا بی9315ایزدن  رواد )می بیی ا  کنندهمصللر  تا رهللیدن به دهللت فاصلل ه تولید

به تعبیر کارشلناهان  ایمی ا  کشاور ن را تولید یعنی مراحب کاشت  داشت و  (.9377میرم یدن 

(. در حالی 9377میرم یدن  دهد )ن پس ا  برداشت تشییب میهامراقبت برداشلت و ایمة دییر را

ن در حال توهعه ح  ة فراموش شده تولید اهت. عالوه بر ایی  هاکه ایی مرح ه در ایران و در کشور

کشلاور ن بدون صلنایع تبدی ی و تیمی ی اقتصادن ابوده و ال مة هود  ای اد ار ش افزوده و ارت ا  

 ورن  توهعة صنایع تبدی ی اهت. بهره
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 ایران(چرخه تولید محصویت کشاورزی و حلقۀ مغفول پس از برداشت )در  - 9شکل 

 

 گیری ضایعاتمسائل و مشکالت مؤار بر شکل -1

عمب آمده بیاایر ایی مط م اهلت که ضایعات در بوش کشاور ن در تمام مراحب تولید مطالعات به

تا مصر  وجود دارد و عوامب و عناصر متعددن بر آن تأثیرگذاراد. برخی ا  عوامب ای اد ضایعات در 

کشاور ن  ریشه در مراحب قب ی ا  جم ه مراحب کاشت  داشت و مراحب پس ا  برداشت میصوالت 

ن فیزییی هاتوان به مواردن شون: آهیممیزان ضایعات می افزایش بر مؤثر برداشت داراد. ا  عوامب

امب ن و عواه  عوامب مییطی و مزرعهاو میلااییی  عوامب فیزیولوژییی و بیولوژییی  آفات و بیمارن

در ایران (. 9377میرم یدن  و اجتماعی  هلیاهی  فرهنیی  ابیعی( اشاره کرد )ثااویه )اقتصلادن 

ن در حال توهلعه درصلد ضلایعات پس ا  برداشلت تا رهیدن به مصر  کننده هامااند اکثر کشلور

رو اغ م  ضایعات پس ا  برداشت به عنوان احلبت به مراحب قبب ا  برداشت بحیار  یاد اهت. ا  ایی

   گردد.شود و بر اهمیت عم یات پس ا  برداشت تأکید میکشاور ن ت  ی میضایعات میصوالت 

 

 جایگاه تحقیقات در سنجش و پایش ضایعات -7

 400بوش تی ی ات صلنایع غذایی موهلحله تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن با اجران بیش ا  

  گیاهی یا حیواای مواد خام فحلللادپذیر ف ره پروژه تی ی لاتی در  مینة صلللنایع تبدی ی و فرآورن

ن پس ا  برداشللت هاتریی فناورنپایدار  به همراه معرفی مناهللم غذایی نهامنظور تولید فرآوردهبه

با هد  کاهش ضللایعات و افزایش قاب یت ماادگارن و بهبود کیفیت میصللوالت موت ف کشللاور ن 

 عمب آورد. تالش کرده اهت تا در جهت ارت ا  امنیت غذایی کشور اقدامات مؤثرن به
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ن تی ی اتی هادرصد ا  پروژه 10هلال گذشته  بیش ا   50گرفته در بندن صلورتبا توجه به جمع

به کاهش ضایعات ن پس ا  برداشت هافناورن صنایع غذایی و حو  در اجرا شلده و در دهلت اجرا 

و ا  عهد   میصلوالت باغی   راعی و هلبزن و صیفی اختصاص دارد که جز  وظایف حاکمیتی بوده

خارج اهت. در ایی راهتا ال م به یادآورن اهت که عنایت ویژه  هابوش خصوصی و یا هایر و ارتوااه

ن حاصب ا  تی ی ات ایز ا  مباحثی اهت که هاو دهلتاورد هابر جاییاه بوش ترویج در اات ال یافته

 بدون شلللم اات الرد. هلللزایی دادر اجرایی شلللدن اتلایج و اثربوشلللی تی ی ات ا ش ویژه و به

  شورکصنایع تبدی ی کشاور ن به عرصه تولید و  ن پژوهشی ایی بوشهان حاصب ا  فعالیتهایافته

ن در ابعاد موت ف اظیر کاهش ضایعات  افزایش قاب یت اهتیوالت قابب مالحظ تاهلبم خواهد شلد 

 ن جدید و ای اد تنوا غذایی هان کمی و کیفی  معرفی فرموالهلللیونهاویژگی ملاالدگارن  بهبود

امید اهت  آید. کشلور حاصبارت ا  امنیت غذایی  اهایتدر  و ناهن ت ذیهاورن و ار شبهره افزایش

ن تی ی اتی اا ام شلللده در ایی بوش هاکار بحلللتی اتایج حاصلللب ا  فعالیتبردارن و بلهبلا بهره

 گردد.ن ال م در خصوص رفع مشیالت موجود  فراهم ها مینه

 

 پیشنهادهای اجراییو  هاراهکار -8

ن در حال توهعه و ا  جم ه ایران  هادر کشورضلایعات   قحلمت عمدتر گفته شلد  اور پیشهمان

رهد که با پرداختی و عنایت اظر میرو بهپس ا  برداشلت اهلت. ا  اییمربوه به مراحب برداشلت و 

بتوان ا  ضللایعات میصللوالت   توهللعه صللنایع تبدی ین پس ا  برداشللت و هاویژه به جاییاه فناورن

  هاریزنتریی گام در براامهاولیی و اهلاهی در ایی راهلتا  کشلاور ن به میزان قابب توجهی کاهلت.

شللناخت وضللع موجود و ااالا دقیق ا  آمار و ااالعات مورد ایا  اهللت. تاکنون مطالعة جامعی در 

. عمب ایامده اهتحب موت ف  ا یر  تولید تا مصر  بهخصلوص تعییی م دار دقیق ضایعات در مرا

وان در دو م ولة اقدامات اجرایی ترا می ن اص ی بران کاهش ضایعاتهابراامه ها وبا ایی حال راهیار

مهمتریی اقدامات و  (.9377میرم یدن  ن پژوهشلللی  آمو شلللی و تروی ی ارا ه امود )هاو براامه

توااد مفید و موثر باشند و ایا  به حمایت جدن ر راهتان کاهش ضایعات مین اجرایی که دهابراامه

 ااد ا  :محوولیی و متولیان دولتی و عزم م ی دارد عبارت

مدیریت و هلللاماادهی   کشلللاور ن بوش در و تیمی ی تبدی ی صلللنایع ای اد و توهلللعه -9

  ن تولید  تو یع و صادرات میصوالت کشاور نها یرهاخت

 ن تولیدن مرتبم با کشاور ن و صنایع وابحتههات ویت هاختار تشیباصالح و  -5

 بندن مند امودن الیون بحتهای اد و گحترش  ا یر  هرد و اظام  اصالح شرخه تو یع -3

  ن کشت و صنعت و صنایع تبدی ی هاگحترش م تمع -4
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 کشاور ن   بیمه میصوالتهااعطان تحهیالت  توهعه مراکز تو یع محت یم و حذ  واهطه -2

 ...  و

کشاور ن و ایز صدا و هیمان  جهادن هاناهلا ن در هطح جامعه. هماهنیی ها مفرهنگ -6

 جمهورن اهالمی ایران در ایی خصوص ضرورن خواهد بود.

ن هاو براامه هاتدویی براامه جامع کاهش ضلایعات پس ا  برداشلت میصلوالت کشاور ن ا  راهیار

 کالن م ی تیت عناویی ذیب  اولویت  دربرگیراد  هللله ف ره ارحپژوهشلللی اهلللت کله به ترتیم 

 باشد:می

هللن ش و پایش میزان دقیق ت فات و ضللایعات میصللوالت کشللاور ن در مراحب موت ف  .9

 پس ا  برداشت.

 کاهش ضایعات میصوالت اهاهی کشاور ن در مراحب پس ا  برداشت. .5

 ن قابب مصر  وهایب  ا دات به فرآوردهو تبد هان گیاهی  پحلماادهاکارگیرن باقیماادهبه .3

 با ار ش افزوده بیشتر.

 

 منابع  -3
 و کشاور ن مهندهی فص نامه کشاور ن. ترویج آینده روییرد: ضلایعات . کاهش9315 .حیاتی  د ایزدن  نا

 .31 شماره ابیعی  منابع

 کشاور ن.  جهاد. و ارت 9314تا   9310هالنامه آمارن تولیدات کشاور ن.

. معاوات ترویج و آمو ش  کمیته 9377براامه مدیریت کنترل و کاهش ضلایعات میصوالت کشاور ن. هلند 

 کشاور ن. جهادورن و ارت بهره

شللماره  ان کاهش ضللایعات مراحب برداشللت و پس ا  برداشللت میصللوالت گ وااه. 9371فامیب مؤمی  ر. 

 یران. . موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن. کرج  ا242/71فروهت 

. دااشیاه تربیت مدرس. 9315کشاور ن.  شلشمیی همایش م ی بررهی ضایعات میصوالتم موعه م االت 

 تهران  ایران.

. گزارش براامه راهبردن کاهش ضللایعات میصللوالت کشللاور ن  شللماره فروهللت 9377میرم یدن  ا. 

 . موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن. کرج  ایران.135/77

. گزارش تی ی ی کاهش ضللایعات میصللوالت کشللاور ن 9312فامیب مؤمی  ر. گودر ن   .  میرم یدن  ا.

. موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی 20712راهبرد اصلل ی در ارت ا  امنیت غذایی  شللماره فروهللت 

 کشاور ن. کرج  ایران. 
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 وضعیت تولید و فرآوری خرما در کشور

 

 ابوالفضل گلشن تفتی
 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمانی کشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه عضو

 رانیاکرج،  ،یکشاورز

 

 مقدمه -6

رغم اهمیت و پتااحیب باالن کشور خرما ییی ا  میصلوالت عمده کشاور ن ایران اهت که ع ی

بردارن مناهلم ا  ایی میصلول در کشور صورت ایرفته در تولید آن  اقدام جدن در خصلوص بهره

گیرد بردارن قرار می  کشلللت و مورد بهرهجهلانکشلللور  31در خرملا اهلللت. در حلال حلاضلللر 

(Seddiq,2014 بر اهللاس آمار هللا مان خواربار و کشللاور ن  تولید .)5094ی خرما در هللال جهاا 

و قاره آهیا و آفری ا تولید شده و ههم درصلد آن در د 10تی بوده که بیش ا  می یون  6/1میالدن  

(. هللاالاه در حدود یم FAO, 2014درصللد گزارش شللده اهللت ) 92 جهانایران در تولید خرمان 

هزار تی آن در داخب  220-600شود که ا  ایی م دار  می یون تی میصول خرما در کشور تولید می

شلود. خرما به عنوان یم میصول یهزار تی ا  خرمان تا ه به خارج ا  کشلور صلادر م 950-960و 

اهلتراتژیم و مهم کشلاور ن هلهم بحزایی در ای اد اشت ال  درآمد ایی و توهعه منااق خرماخیز 

ن هااور محللت یم ا  اریق اشللت ال در او حللت نبردار بههزار افر بهره 420کشللور دارد. در حدود 

ن کشور اغ م در منااق هاارفی  او حت ن(. ا  9310اام  بیکنند )کشلور امرار معاش و ارتزاق می

 مییطیاد. بنابرایی تولید ایی میصول ا  اظر اجتماعی  امنیتی و  یحتهامیروم و مر ن واقع شلد

عنوان ییی ا  منابع مهم کحللم درآمد ار ن در توااد بهایز حا ز اهمیت اهللت. در هر حال  خرما می

ی توجه گردد. بر جهاان هایی عرضه آن در با اربوش کشلاور ن باشلد مشلروه بر ایی که به شیوا

میصول  راعی و  60( ا  9371ورن و ضلایعات میصوالت کشاور ن )اهلاس مطالعات کارگروه بهره

اوا میصللول اهللت که خرما با میزان  50درصللد ضللایعات مربوه به  10باغی عمده مورد مطالعه  

و  9371اام  بیضللایعات قرار دارد ) کشللورن در براامه کاهش 97درصللد در اولویت  50ضللایعات 

ن ایلاراده و ایز ت ار  و اظرات هلا(. ایی گزارش اتی له مطلالعلات و پژوهش9377میرم یلدن  

اور اادرکاران و فعاالن صنعت خرمان کشور در  مینه میصول خرما بوده که بهاظران  دهتصاحم

و  هاشالش اهایتاهللت. در  خالصلله به بررهللی وضللعیت موجود میصللول خرما در کشللور پرداخته

بندن و فرآورن مورد شلللناهلللایی و بررهلللی قرار گرفته و مشلللیالت فرا رون بوش تولید  بحلللته

 ن مربواه ارا ه گردیده اهت.  هان بران رفع مشیالت موجود در بوشپیشنهادن هاراهیار
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 تبیین وضع موجود -2

ن کرمان  هااهللتانشللود. کشللت و پرورش داده می   اوبکشللور اهللتان 93در حال حاضللر در 

عمده تولیدکننده خرما در ن هااهتانا  و هرمزگان فارس وشهر  بهیحتان و ب وشحتان  خو هتان  

 درصللد ا  خرمان تولیدن کشللور را به خود اختصللاص 17آیند که در حدود به شللمار می کشللور

ردم تر ماهت ولی بیش جهانتریی تولیدکننده خرما در عنوان بزرگاد. هر شند کشور ایران بهاهداد 

تریی کشللور ا  ارقام خرما  میصللوالت خرما و ار ش غذایی آن ااالا و شللناخت کافی اداراد. بیش

اهللت. مصللر  هللرااه ایی میصللول در  آاهامصللر  خرمان کشللور در منااق تولید و یا ازدیم به 

 91و  91  59  37ترتیم ی بهصر  لیبی و امارات متیده عربیی اظیر عربحلتان هعودن  مهاکشلور

اام  بیکی و گرم اهت ) 7-1گرم گزارش شلده اهلت در حالی که مصلر  هرااه خرما در ایران کی و

ن مناهم دارد که هاها ن و تب ی ات رهانافزایش مصلر  خرما در کشلور ایا  به فرهنگ(. 9310

اقدام  د کشللاور ن در ایی خصللوصهاپرورش و و ارت جمتأهللفااه رهللااه م ی  و ارت آمو ش و 

صنایع تبدی ی خرما در کشور رشد شنداای اداشته اهت. تعداد  اد. هاشلایحلته و کافی را اا ام اداد

م و  بران تأهلللیس ن فرآورن اهلللت. هابندن خرما در کشلللور بیش ا  کارگاهن بحلللتههاکارگاه

 هااهتانکشاور ن  جهادکب صنایع و مدیریت صنایع ها مان  بندن ا  اریق ادارهن بحلتههاکارگاه

بدون بررهی دقیق و ظرفیت منط ه صادر گردیده  هاصلورت گرفته که به موا ات ییدییر بوده و گا

ه بندن و فرآورن خرما هبم شده کپا یی بودن هطح دااش فنی بیشتر صاحبان صنعت بحته اهت.

روبرو شود. بوش قابب توجهی ا  خرمان کشور ت ارن و صلادرات ایی میصلول با مشلیالت جدن 

ن خرما در کشور و عدم هاتوااد محت یماً وارد با ار شود. تنوا کم فرآوردهقابب صادرات ابوده و امی

که قیمت خرمان صادراتی ایران کمتر ا  اصف قیمت  اهت بندن مناهم هبم شدهفرآورن و بحته

هان متعددن همراه اهللت که عمدتاً ایران با مشللیالت و شالش تولید خرما دری خرما باشللد. جهاا

 ندن کرد. ببندن و فرآورن اب هتوان به دو گروه محا ب مرتبم با تولید و محا ب مرتبم با بحتهمی

 

 تولید خرما ط بابتسائل مرم -الف

 عم یرد پا یی -9

 هاناکاشت ارقام اامناهم و قدیمی بودن او حت -5

 ت ذیه اامناهم اوبآبیارن و  -3

 خرده مالییت و عدم میاایزاهیون -4

 کیفیت پا یی میصول خرما -2
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( و عدم کارآیی مااند خشلللییدگی خوشللله خرما)و عوارض  هاخحلللارت آفات  بیمارن -6

 (.9ن کنترل که اتی ه آن افزایش میزان ضایعات خرما بوده اهت )شیب هاروش

 ن ابیعی هاپدیدهشرایم اامناهم مییطی و برو   -1

 عدم ااییزه کافی بران تولیدکنندگان -7

(. 5گیرد )شیب اور هنتی اا ام میدر حال حاضلر عم یات کاشلت  داشلت و برداشت خرما به

پرداخت شود  هافشان و خرماشیی و همچنیی دهتمزدن که باید به آنهادهلترهی به کارگران گرد

 گذارد. خرما و هنیام برداشت آن تأثیر میتولید ون ا  عوام ی اهت که به اور غیرمحت یم ر
 

 بندی و فرآوری خرمابسته مرتبط بامسائل  -ب

صللورت دهللتی و توهللم کارگران بندن خرما در اکثر منااق بهعم یات جداهللا ن و بحللته -9

شود که ایی روش به دلیب عدم رعایت بهداشت و دقت می ی و یا اعضلا  خااواده باغداران اا ام می

ارح بهبود  (.3)شیب  شللودمیبندن من ر به اات ال آلودگی و کاهش کیفیت خرما کافی در بحلته

هان خرماخیز کشور پیییرن اهتانکشاور ن  جهادمدیریت برداشت خرما بایحت ا  اریق ها مان 

 و اجرا  شود که متأهفااه ایی امر می ق اشده اهت.
 

 
 

 

 خسارت آفات )سمت راست( و عارضه خشکیدگی خوشه خرما -6شکل 

 

 
 برداشت سنتی محصول خرما -2شکل 
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ن م صد هاشلود و در کشلورن صلادر میهاصلورت فبدرصلد ا  خرمان ایران به 10حدود  -5

بندن و یا فرآورن شلده و با ار ش افزوده بیشلتر به با ار هد  ارهال ه ند( م دداٌ بحلته)فرااحله  

ان که خرماهت بندن هبم شده بندن و عدم شلیو  صلییح بحلتهگردد. کمبود امیااات بحلتهمی

ی به جهاان هاصلادراتی ایران با کیفیت مناهلم به خارج ا  کشور ارهیده و با قیمت پاییی در با ار

بندن خرمان صادراتی هبم هان گمرگی باال بران واردات مواد اولیه بحتهتعرفه وجود برهد. فروش

صللورت و لذا صللادرکنندگان  خرما را به اهللت بندن خرما در کشللور شللدههان بحلتهافزایش هزینه

رده و هال کار  تر ا  ایران اهتپا یی هابندن در آنبحته هزینه یی مااند دبی که هان به کشورهافب

کنند. در برخی موارد  صادرکنندگان میصول خرما ن هد  صادر میهابندن به با اربحته   پس ا  

که ایی عامب  کنندمیبه هلل ی ه و ت اضللان مشللتریان خارجی مبادرت به صللدور خرما  بدون توجه

 شود.ی میجهاان هامن ر به عدم فروش و یا فروش خرما با قیمت پاییی در با ار

ن با ار ش افزوده باال هادر تولید فرآورده هاآورن و اهتفاده ا  آنضلایعات خرما و عدم جمع -3

آورن به دلیب ابود ااالعات جامع در خصللوص ضللایعات  عدم تعییی هللا وکار مناهللم بران جمع

یدن ایز (. عالوه بر خرمان ضایعاتی  قحمتی ا  خرمان تول4ن فرآورن )هاضایعات و کمبود کارخااه

 رهد.اور محت یم جذ  با ار مصر  اشده و با قیمت بحیار پاییی به فروش میاامرغو  بوده و به

 

 
  

 بندی خرما توسط کارگران با روش سنتیجداسازی و بسته -9شکل 
 

ن هابندن و فرآورن خرما. ویژگیهللا ن  بحللتهن آمادههاو ماشللیی هاعدم توهللعه دهللتیاه -4

ن دییر در صلنعت فرآورن هاارقام خرما مااند شحلبندگی و افوذ آ  به داخب میوه ا  شالشبرخی 

ن اختصاصی در  مینه فرآورن خرما شده اهت هاآید که مااع گحلترش دهلتیاهخرما به شلمار می

 (.9310اام  بی)
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ان روماید بربندن خرما  یافتی جاییزیی بران گا  متیب بن بحلللتههاشلالش دییر در کارگاه -2

 ضدعفوای خرما اهت. 
شرده صورت فن حصیرن  پالهتییی  کارتی و بههان هنتی )بحتههایی که در بحلتههاخرما -6

بهداشتی ابوده و ممیی اهت در اول مدت ایهدارن  ضایع شواد.   شلوادبندن میدر ح م( بحلته

 همناهبی اداشتن خرمان ایران جذابیت هابندنبندن خرما وجود ادارد. بحلتهتنوا کافی در بحلته

خرمان ایران قاب یت رقابت با خرمان صلللادراتی   در اتی ه ابتدایی اهلللت. هاشلا  رون بحلللتهو

 ن دییر را ادارد.  هاکشور

ن حاون تنهادر کار 3و  5بندن خرمان درجة بندن خرما اظیر بحللتهت  بات در حیی بحللته -1

ت میصللول تأثیر دارد ب یه هللبم هلل م اعتماد خریداران خرما در کیفی تنهاخرمان درجه یم اه 

 گردد.می

کننده خرما به با ار ایز حق مشللو  ابودن و ااشللناخته ماادن شللرکت یا شللو  عرضلله -7

 کند. بران خرمان صادراتی ایران براد خاصی وجود ادارد.ااتوا  را ا  خریدار ه م می

و کمبود صنایع تبدی ی بران جذ  بوشی ا  خرمان ن خرما به روش هنتی هاتولید فرآورده -1

 مشیب دییرن در  مینه با اررهاای و صادرات خرما اهت.  تولید شده

شلرایم ایهدارن خرما ایز عامب دییرن اهلت که در ضلایعات ایی میصول ا ش بحزایی  -90

که اوالً ظرفیت و شود ن ارم و مراو  ا  هلردخااه اهلتفاده میهادارد. معموالً بران ایهدارن خرما

اعمال اشده و  هامیدود اهت و ثاایاً دما و راوبت احبی مناهبی در هردخااه هاپراکنش هلردخااه

ن هاخشم در اابارباال اهت. در بعضی منااق  ارقام خرمان خشم و ایمه هااوهلااات دمایی در آن

ا  اظر دما و راوبت احلللبی و گواه کنترلی شلللواد که هی معمولی و یلا فضلللان با  ایهدارن می

  گیرد.صورت امی هاجم آفات رون آنهاهمچنیی ت

 به حدو مراکز تی ی اتی  هان پژوهشللی و آمو شللی در  مینة خرما در دااشللیاههافعالیت -99

بندن  ایهدارن و فرآورن در  مینه میصول خرما ا  مرح ه برداشت تا بحتهکافی رشد ایرده اهت. 

گرمحللیرن و معاوات ن گرمحللیرن و ایمههان وجود دارد و ا  اریق دفتر میوههامشللیالت عدید

گواه اعتبارن بران اا ام پژوهش کشاور ن منعیس گردیده ولی متأهفااه هیج جهادباغباای و ارت 

  در اختیار مراکز و مؤهحات تی ی اتی قرار داده اشده اهت. هادر ایی  مینه
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 ها و برنامه هاراهکار  -9

 ی بخش تولیدپیشنهادی هاراهکار -الف

ن در بوش تولید  اصالح  احیا  و جاییزینی اویالت کشور اهت که ایی پیشنهادبهتریی راهیار 

شده اهت. شناهایی و توهعه ارقام ت ارن و  پیشلنهادکشلاور ن تهیه و  جهادارح توهلم و ارت 

ا    پربا ده خرما  کاهش ضلایعات ا  اریق اصلالح هیحتم تولید خرما و پشتیباای ا  تولیدکنندگان

 ورن در تولید خرما اهت. ن دییر در افزایش بهرهپیشنهادن هاراهیار

 

 بندی و فرآوری خرمای بخش بستهپیشنهاد یهاراهکار -ب

ؤثر گامی م  کنندگانها ن و تولید میصوالت متنوا ا  خرما متناهم با ذا  ه مصر فرهنگ -9

 هان خارجی ایز با شرکت در امایشیاههادر افزایش مصر  هرااه خرما در کشور اهت. در مورد با ار

 ن با ار هد  را شناهایی کرد.هاتوان ه ی ه و ایا می

 فرآورن خرما. بندن ون هنتی بحتههاارت ا  واحد -5

بندن و فرآورن خرما و حمایت ا  ن میاایزه و اویی بحلللتههان و توهلللعه روشریکارگبله -3

 بندن و صنایع تبدی ی و جاابی خرما با فناورن جدید.بحته در بوش گذارانهرمایه

توهلعه صنایع جاابی خرما در جهت اهتفاده ا  ضایعات در تولید میصوالت متنوا ا  خرما  -4

 یی اظیر تواس  ال زایر و مصرهاکشور باالتر. بران توهلعه صنعت خرما باید ا  ت ربه افزودهار شبا 

 اهتفاده کرد. 

 ن داخب و خارج.هان متنوا و متناهم با ه ی ه با ارهابندناراحی بحته -2

یق بندن و فرآورن خرما ا  ارارت ا  هللطح آگاهی و دااش فنی شللاغ یی در صللنایع بحللته  -6

 .هان آمو شی توصصی خرما و با دید ا  صنعت خرمان هایر کشورهابرگزارن کارگاه

گذارن در بوش تی ی ات در خصلللوص تعییی و معرفی فناورن مناهلللم بران هلللرملایله -1

ن جدید ا  خرما  اهتفاده ا  ضایعات هابندن و فرآورن ارقام خرما  معرفی فرآوردهها ن  بحتهآماده

ن جدید ضللدعفوای و ایهدارن ارقام خرما و هللایر هالید میصللوالت جدید  معرفی روشخرما در تو

 میصول.ایی  بندن  ایهدارن و فرآورن ن کاربردن در  مینه بحتههاپروژه

و ضللوابم و  هاداراهللتااافزایش کیفیت و هللطح بهداشللت میصللول خرما ا  اریق اجران  -7

 منظور حفظ کیفیتبه ن آمو شی.هاو ارا ه براامه هابندن کیفی بهداشت کارگاهم ررات فنی  درجه

کشاور ن و اداره کب اظارت بر مواد غذایی  جهادضرورن اهت ها مان   و تولید میصلولی بهداشتی

 احللبت به  ییدییرن خرماخیز کشللور با همیارن هااهللتانوابحللته به دااشللیاه ع وم پزشللیی در 
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شناهایی ک یه تولیدکنندگان در هر منط ه اقدام کرده و پس ا  اظارت  کد بهداشتی بران میصول 

 تولیدن صادر امایند. 

 

 منابع -4
 (. ملرکز فنللاورن ااالعللات و ارتبللااللات  معللاواللت9314. )9313آمللاراللاملله کشللللاور ن هللللال 

 کشاور ن  جهادکشاور ن. تهران: و ارت  جهادریزن و اقتصادن  و ارت براامه

(. 9314.  منوشهرن   . و اورو ن  ر. )9 اده  ش.  ه یماای  م.  شفیعیان  پور اصطهباااتی  ا.  رمضانححلی

گرمحللیرن  معاوات باغباای  و ارت هان گرمحللیرن و ایمههان ا  خرمان ایران. دفتر میوهاوشللتدهللت

 کشاور ن. جهاد

(. معاوات ترویج و آمو ش  کمیته 9371ریت کنترل و کاهش ضایعات میصوالت کشاور ن. )هند براامه مدی

 کشاور ن. جهادورن و ارت بهره

(. براامه راهبردن بوش خرما در کشور  اهوا : 9310هان گرمحیرن کشور. )مؤهحه تی ی ات خرما و میوه 

 ااتشارات کردگار.

(. گزارش براامه راهبردن کاهش ضللایعات میصللوالت کشللاور ن. کرج: 9377میرم یدن هشللت یی  ا. ) 

 .135/77موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  شماره فروهت 

Food and Agriculture Organization (FAO). (2014). Crop production. Available: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC, accessed 5 February, 2017. 
 Siddiq, M., Aleid, S.M., & Kader, A.A. (2014). Dates, postharvest science, 

processing technology and health benefits. New Delhi: Wiley Blackwell.   
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 چهارم بخش
 های کشاورزی و مکانیزاسیونماشین

 

 
 افشین ایوانی  ویراستار فنی:
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  693های کشاورزی و مکانیزاسیون    ماشین –بخش چهارم   

حفاظتی در ایرانورزی تحلیلی بر توسعه خاک  

 

 احمد شریفی مالواجردی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  عضو هیات علمی 

 کشاورزی، کرج، ایران

 

 مقدمه -6

در حفظ  ور نخاکو بی ور نخاکبا هد  افزایش بهرهورن اعم ا  کم حفاظتی  ور نخلاک      

 مان عم یات  مؤثر  و هزینه    کاهشراوبلت خلاک  بهبود مواد آلی خاک  کاهش مصلللر  اارژن

 30حداقب  کاشتو  ور ناکخکه در آن پس ا  عم یات اهت  هیحتمیحفاظتی  ور نخاکاهت. 

 ا  مدیریت برداشت میصول باشد وقب ی پوشیده شده میصول درصلد هطح خاک به وهی ه ب ایان 

  هنو  ع یرغم توهلللعله خلاک ور ن حفاظتی ای دهه اخیر در کشلللورشلللود. قب ی شلللروا می

ن مناهم مزارا با ابعاد کوشم و متوهم  حفظ و ایهدارن هاکمبود ماشییا  قبیب  ییهامیدودیت

وجود دارد. در م  س شوران   ت ییر ذهنیت کشاور ان ر کافی ب ایان گیاهی رون هطح خاکم ادی

ول شت میصهو ادان ب ایان گیاهی اراضی  راعی پس ا  بردااهلالمی قااوای تصویم شد که در آن 

مییوم می شللود. ایی قااون موجم توهللعه  متو ف ححللم مورد به پرداخت جزان ا دن وممنوا 

هان خاک ور ن حفاظتی در ایران می گردد. در ایی هرشه بیشللتر کشللاور ن حفاظتی و هللیحللتم

ور ن حفاظتی در ایران ا  حیش اثربوشی و هطوح  یرکشت و شالش گزارش تی ی ی  توهلعه خاک

 گیرد.آن مورد بررهی قرار میو مشیالت 

 

 و جهان ر ایرانورزی حفاظتی دخاک سابقه -2 

تی ی ات اا ام شللده در منااق موت ف ایران با شللرایم اق یمی متفاوت اشللان داد که کاربرد       

اهللتفاده ا گاوآهی ق می در   ور ن شللامبن کم خاکهاور ن حفاظتی مااند روشن خاکهاروش

عمق کمتر ا  گاواهی برگرداادار و یا اهللتفاده ا  دیحللم در عمق هللطیی خاک عم یرد میصللولی 

کاهش مصلللر   خاک ور ن حفاظتی  بر ایی همشلللابله با کاربرد گاوآهی برگرداادار می دهد. عالو

ور ن ن خاکهاروشهللوخت و هم شنیی کاهش  مان اا ام عم یات را به دابال دارد. اهللتفاده ا  

هلللاله  90ن تی ی اتی هاور ن( با اهلللتناد بر یافتهن کم خاکهاحفاظتی )با تاکید بر اجران روش

به  9376کشاور ن در هال  جهادمهندهی کشاور ن ا  ار  و یر وقت  موهلحله تی ی ات فنی و

ابالغ شللد. م رر شللد  اهجهت اات ال و اجرایی امودن ایی یافته هااهللتانکشللاور ن  جهادهللا مان 
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با  ی کشورن تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن مراکز تی ی ات کشاور ن و منابع ابیعهابوش

ن  راعت و ترویج بطور خاص( موضلللوا را تا هاکشلللاور ن )مدیریت جهادن هانهماهنیی هلللا ما

ی امر یع بیشتر ای. بران تحللرکننداجرایی  -ن فنیهابا تهیه دهلتورالعمبو حصلول اتی ه پیییرن 

  فارس ن هااهتاندر یی الیویی بالفاص ه با اظارت و مشارکت محت یم همیاران تی ی اتی هاپای وت

هیتار آبی بران  9200به میزان  76-71ن  گ حللتان  خو هللتان و قزویی در هللال هاهمدان  اصللف

هیتار  90000میزان به  71-77میصلوالت موت ف  راعی هر منط ه اا ام شد. ایی هطح در هال 

ن  گ حتان  خو هتان  قزویی  کرمان  خراهان هاشلامب فارس   همدان  اصلف اهلتان 90 آبی بران

با هماهنیی هیتار آبی و  31000بله میزان   77-71و در هلللال  راعی  رضلللون  تهران و اردبیلب

رفته و اجرا گردید. ن مربواه در اظر گهااهتانکشاور ن  جهادن  راعت و ترویج ها مان هامدیریت

دهللتور العمب با مشللارکت اشللان داده شللده اهللت.  9امواه ان ا  مزارا کشللت شللده در شللیب 

هطح اجران کشاور ن حفاظتی  ن مذکور ارهال شد.هااهتانن  راعت و ترویج تهیه و به هامعاوات

قرار اهلت تا پایان براامه شلشم توهعه به هه می یون هیتار آبی و دیم برهد  که با توجه به اهمیت 

ن هاکشللاور ن قرار گرفته و در حال گحللترش در قالم پاییاه جهادموضللوا در دهللتور کار و رات 

هطح  یر کشت کشاور ن اشد. می ب (Hub)تی ی اتی کاربردن  آمو ش و ترویج کشاور ن حفاظتی 

اشلان داده شلده اهلت. ایی هلطح هر هاله رواد افزایشی دارد. و به  5حفاظتی در ایران در شلیب 

موا ات آن ایز ال م اهت امیااات و ادوات مورد ایا  آن با بهر گیرن ا  توان تولید داخ ی تامیی و در 

یی ایز در هطح اجرایی هافعالیت 9373شلایان ذکر اهلت که در هال اختیار کشلاور ان قرار گیرد. 

   ور ن حفاظتی اا ام شده اهت.فارس در خصوص خاک اهتان

 

    
 

 ورزی( گندم در بقایای ذرت )راست(، و ذرت در بقایای گندم )چپ(کاشت مستقیم )بی خاک -6شکل 
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 نمودار سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی در ایران -2شکل 

 

ن هاایف گحلترده ان ا  شلرایم اق یمی ا  جم ه مواردن شلامب کشتشلاور ن حفاظتی در ک

رس  %74داران ن هامترن باالن هطح آن  خاک 3000 ارتفاا دیم و آبی  منااق همحلطح دریا تا

درجه شمالی و بران ایف گحترده  60ماهله ) یمباوه(  منااق رون خم اهتوا تا   %14)بر یب(  تا 

گندم  ذرت  براج  پنبه  هویا  آفتا  گردان  تنباکو و غیره حتی  ان ا  میصلوالت کشاور ن شامب:

هال قبب  40هلیم  مینی و کاهاوا امیان پذیر بوده و قابب اجرا اهت. کشاور ن حفاظتی در حدود 

امرو ه بیش ا  معرفی گردید.  جهانبه منظور تولید اقتصللادن میصللوالت به مزارا کشللاور ان در 

تیت کشاور ن حفاظتی در دایا وجود دارد. ابق آمار منتشر شده در ییصد و بیحت می یون هیتار 

 و جهانن موت ف هاکشت کشاور ن حفاظتی به تفییم قارهار هطح  یرمیالدن  امود 5095هال 

می یون هیتار بیشللتریی و قاره  46/22آمرییان جنوبی با  ارا ه شللده اهللت. 3در شللیب  جهانکب 

ریی هطح  یرکشت کشاور ن حفاظتی را دارا هحتند. در ایی بیی می یون هیتار کمت 09/9آفری ا با 

 می یون هیتار را به خود اختصاص داده اهت. 15/4قاره آهیا هطیی برابر با 
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 ,.Friedrich et al) جهاننمودار سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی به تفکیک قاره و کل  -9شکل 

2012) 

 

 ورزی حفاظتی در کشوراجرای خاک بخشیاار -9
  هاهنهادکاهش مصرف  -9-6

)شللریفی و همیاران  ن می  یی موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی کشللاور ن هااتایج یافته     

 توااد درور ن حفاظتی مید کله خاکهلدمیور ن حفلاظتی اشلللان در خصلللوص خلاک( 9314

ن عم یردن و فنی ماشللیی تاثیرگذار باشللد که اتایج آن در هاو پارامتر هاهاهادجویی برخی صللرفه

 آورده شده اهت.  9جدول 

 
 حفاظتی ورزیی خاکهاروشاجرای  در اار هاهنهادبرخی از مصرف در میزان صرفه جویی  -6جدول 

هاصرفه جویی خاک ورزی کم  ورزیبی خاک   متوسط 

 42 40 20 مصر  هوخت )لیتر در هیتار(

آ )مترمیعم در هیتار(مصر    5000 120 9312 

 22 30 70 بذر)کی وگرم در هیتار(

 42 50 10 کود)کی وگرم در هیتار(

در هیتار( مرتبهماشیی)ادوات و  تردد  3 9 5 

 972 910 500  مان)دقی ه در هیتار(

 

ور ن حفاظتی در کاشت گندم ا  ا  اتایج بدهت آمده در خصوص اجران عم یات خاک انامواه     

اشان داده  5ور ن حفاظتی در جدول ور ن مرهوم و خاکلیاظ اقتصلادن ایز در دو وضعیت خاک

55.46

39.98

17.16
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1.01

124.79
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ن اجران عم یات به هاهزینهصللرفه جویی در ور ن حفاظتی ن خاکهاشللده اهللت. با اعمال روش

 به روش مرهوم می باشد. درصد احبت 20میزان 
 

 ورزی حفاظتی برای گندم )مثال موردی(توجیه اقتصادی اجرای خاک  -2جدول 

 عنوان

 وضعیت
 هزینه 

 )هزار ریال در هکتار(

 ورزی حفاظتیخاک ورزی مرسومخاک
ورزی خاک

 مرسوم

ورزی خاک

 حفاظتی

 590 470 32 70 مصر  هوخت )لیتر در هیتار(

میعم  متوهم مصر  آ  )متر

 در هیتار(
3200 5952 5900 2/951 

 در هیتار(کی وگرم مصر  کود )

 470 120 70 اوره 952

 330 600 22 فحفات 900

 470 120 70 پتاس 952

 - - - 5 مصر  هم )لیتر در هیتار(

 12/9614 5390 942 500 در هیتار(کی وگرم مصر  بذر )

تاریخ کشت )به ا ا  هر رو  

در هیتار کی وگرم  2تاخیر 

 کاهش عم یرد(

 20کاهش 

 در هیتارکی وگرم 

 20افزایش 

 درکی وگرم 

 هیتار

2/211 2/211 

 - - 5/9 14/0 افزایش ماده آلی )درصد(

 عم یات  راعی )تعداد تردد(
 - - بار 9ور ن خاکبی 6

 - - بار 3ور ن خاککم 6

ر بکی وگرم کارایی مصر  آ  )

 متر میعم(
7/0 2/9 - - 

 75/9873 5/7517 - - جمع

 

 ای ماشینافزایش بازده مزرعه -9-2

 ور ن حفاظتی اشللانور ن مرهللوم و خاکن خاکهان ماشللیی را در روشاهبا ده مزرع 4شللیب 

درصد اهت  70ن خاک ور  حفاظتی به میزان هان ماشلیی با بیارگیرن روشهادهد. با ده مزرامی

 رهد.درصد می 60م دار به که در روش مرهوم ایی در حالی
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 خاک ورزی()کم ورزی حفاظتیورزی مرسوم و خاکای ماشین در خاکبازده مزرعهنمودار  -4شکل 

 

 ی کشاورزیهاتوانمندسازی تولیدکنندگان ماشین -9-9

ور ن حفاظتی و اهللت بال کشللاور ان و ن مفید حاصللب ا  اجران خاکهابا توجه به دهللتاورد     

و ادوات کشاور ن مورد  هاکارشلناهلان   مینه مناهلم بران ورود بوش خصوصی در تولید ماشیی

ن کاشلللت محلللت یم )بی هان مرکم  ماشلللییهاور ن حفاظتی شلللامب خاک ور ایا  بران خاک

ن عمده در هااشلان دهنده فعالیت برخی ا  شرکت  2شلیب ور ن( و .... فراهم و مهیا گردید. خاک

ن اخیر اهللت. هان خاک و رن حفاظتی در هللالهاولید داخ ی و یا واردات ادوات و ماشللیی مینه ت

ور ن ایی موضلوا بیاایر اثرگذارن اتایج تی ی اتی در توهعه میاایزاهیون کشاور ن در  مینه خاک

حفاظتی میصلوالت موت ف  راعی در ایران اهلت. در ایی خصوص باید در اظر داشت که ورود و یا 

ی ن هنییهاور ن حفاظتی با عرض کار  یاد که محت زم اهتفاده ا  تراکتورن خاکهاماشییهاخت 

ن متناهم هاور ن حفاظتی و ورود تینولوژناهلت توصیه امی شود. ب یه بومی ها ن ادوات خاک

 ور ن و خاکان ا  ادوات کمگردد. امواهپیشلللنهاد میبلا اادا ه مزارا کوشم کشلللاور ن کشلللور 

 (.9314اشان داده شده اهت )شریفی و همیاران   6ور ن در شیب اکخبی
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 ورزی حفاظتی در ایرانی داخلی سازنده و یا وارد کننده ادوات خاکهاتعداد شرکتنمودار  -5شکل 

 

      
 

 

 
 وسط( و ادوات-راست و چیزل پکر-ورزی )خاک ورز مرکبنمونه ای از ادوات کم خاک -1شکل 

 چپ(-ورزی )ماشین کاشت مستقیم خاکبی

 

 های فنی مهم در خاک ورزی حفاظتیتوصیه -4

ور ن حفاظتی در قالم دهلللتوالعمب فنی تهیه ایلات فنی ال م در  مینله اجران عم یات خاک     

شلده توهلم موهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن بران میصوالت وشرایم اق یمی موت ف 

 جهادهلتورالعمب در هلایت دفتر کشاور ن حفاظتی معاوات  راعت و رات بیان شلده اهلت. ایی د

به برخی موارد ضرورن به شرح ذیب اشاره   کشلاور ن ایز قابب دهلترهلی اهت. اما در ایی خالصه

 گردد.می

خاک ورز مرکب

چیزل پکر

بذرکار کاشت 
مستقیم
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ور ن حفاظتی )خاک ور  ور ن حفاظتی ا  دهترس بودن ادوات خاکقبب ا  اجران خاک -9

ن هاور ن )بذرکارن بی خاکهاگاوآهی ق می( و ماشللییمرکم  شیزل پیر  دیحللم و یا 

 کاشت محت یم( مناهم بران  مان مورد اظر اامینان حاصب شود. 

ور ن حفاظتی و کاشت محت یم رعایت گردد. در عمق کار و هرعت پیشرون ادوات خاک -5

 کی ومتر برهاعت 90تا  1متر با هرعت پیشرون هلااتی 50تا  92ایی خصلوص عمق کار 

کی ومتر بر هللاعت بران  95تا  90ور ن حفاظتی و هللرعت پیشللرون بران ادوات خاک

 گردد. ماشیی کاشت محت یم توصیه می

م دار ب ایان گیاهی ب ا مااده ا  میصلول قبب و وضعیت تحطیح  میی باید امیان اجران  -3

 م ها د.ن کاشللت را فراههان مورد اظر بویژه ماشلییهاور ن حفاظتی را با ماشلییخاک

وضللعیت مزرعه ا    ور ن حفاظتی ال م اهللتبنابرایی قبب ا  اقدام به اا ام عم یات خاک

لیاظ میزان ب ایان گیاهی ب ا مااده ا  کشلت قب ی با کمم کارشللناهللان و یا کشاور ان 

 گیرن قرار گیرد.  خبره مورد اادا ه

ر دن برخوردار باشد  بهتکه ب ایان گیاهی میصول هال قبب ا  تراکم بحیار  یادر صلورتی -4

ور ن بحهولت اهلت بوشلی ا  آن ا  مزرعه خارج گردد. بیواه ان که اا ام عم یات خاک

درصلد ب ایا )هلطح مزرعه پس ا  کاشت با ب ایان  30حداقب   اا ام و بعد ا  اتمام کشلت

 .مااد( در هطح  میی باقی بماادمیصول قبب پوشیده باقی می

ور ن(  ااتوا  خاکور ن و یا بیخاکبه اوا هلیحلتم )کم تناو   راعی صلییح با توجه -2

 گردد که ا  جهت اقتصادن قاب یت ماادگارن و حفظ آن توهم کشاور  وجود داشته باشد.

به دلیب پوشش هطح خاک بوهی ه ب ایا  تبویر ا  هطح خاک در م ایحه با روش مرهوم  -6

 باید  ب ایا را کنار  ده و پس محت یم ااشیز بوده و لذا قبب ا  اقدام به آبیارن مزارا کاشت 

ا  اامینان ا  خشیی هطح خاک اقدام به آبیارن شود. توجه شود که آبیارن بیش ا  حد 

 موجم کاهش آن ایز خواهد شد. ب یهعم یرد را اضافه اوواهد کرد  تنهاایا   اه 

ه ا  بور ن )کاشلت محلت یم( به دلیب راوبت بحیار کم خاک شنااچه ایخاکدر روش بی -1

ن ااخواهلللته بود و ترجییا با ها  باید مراقم روان آ ه باشلللدآبیارن مزرعه وجود داشلللت

ن فارو  آ  ورودن به مزرعه قطع گردد. پس ا  هلبز شدن مزرعه با هارهلیدن آ  به اات

 ن بعدن امیان افزایش  مان آبیارن وجود خواهد داشت. هاایی آ   بران آبیارن

 

 

 

 ورزی حفاظتیمشکالت توسعه خاکها و چالش -5
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در توهللعه خاک ور ن حفاظتی و بیارگیرن آن توهللم کشللاور ان خرده پا و حتی متوهللم  

مشلیالتی  وجود دارد که می توان به عوام ی که پذیرش کشاور ن حفاظتی توهم کشاور ان را در 

 ایران میدود هاخته اهت  به شرح ذیب اشاره امود: 

ویژه بران مزارا با ابعاد کوشم و متوهللم )راه حب ایی محللو ه در مناهللم بهن هاکمبود کاراده -

یی اظیر هان موت  شلرایم مورد اظر اهلت شبیه کارن که در کشورهااراحی و هلاخت ماشلیی

ن واقع در شللمال افری ا و غر  و مرکز آهللیا به وقوا پیوهللته هاهند  شیی  بنیالدش و ایز کشللور

 اهت(.

فظ و ایهدارن م ادیر کافی ب ایان گیاهی رون هللطح خاک می شللواد که در عوام ی که مااع ح -

ایی میان می توان ا  عوام ی اظیر هللو ااده شللدن هللهون و یا عمدن ب ایا  اهللتفاده ا  ب ایا بران 

ن هاتع یف دام و یا شران محلت یم آن و ایز اهلتفاده ا  ب ایان گیاهی بران تولید کاغذ و یا هوخت

برد )راه حب ایی محلو ه در مدیریت ب ایان گیاهی اهت به ایون که تالش شود تا  غیر فحلی ی اام

تعادلی میان ب ایان مورد اهتفاده بران تع یف دام و م دار باقیمااده رون هطح خاک برقرار گردد تا 

مفهوم پوشش هطح خاک توهم ب ایا ا  دهت ارود. ا  ارفی در صورت وجود ح م باالن ب ایا رون 

اا ام  هایی خواهد بود که بتوااند عم یات کاشللت میصللول را رون آنهاایا  به کاراده هللطح خاک

ب ایا باشلد. بدیهی اهت که خارج کردن بوش ما اد ب ایا ا   میی  هلو اادندهند بدون آایه ایا  به 

 هقبب ا  اقدام به کاشلت  ا  دییر تمهیداتی اهت ک هایی اظیر بحلته بندن آنهاکشلاور ن با روش

 ممیی اهت مااع ا  هو اادن اجبارن مزرعه و تحهیب کننده کاشت محت یم رون ب ایا گردد(.

ت ییر ذهنیت کشللاور ان  کارشللناهللان و مدیران اجرایی بوش کشللاور ن در  مینه کشللاور ن -

ن هاعمده آمو ش و ت ربیات کارشلناهلان و کشاور ان بر مبنان روش یرا حفاظتی مشلیب اهلت. 

ن بوده و روش حفاظتی بران آاان قدرن دور ا  ذهی ت  ی خواهد امود. لذا ت ییر ور مرهللوم خاک

تریی مرح ه کار باشد و شه بحا که ذهنیت افراد بران پذیرش اصول کشاور ن حفاظتی شاید هوت

کشاور ان یم منط ه آمادگی بیشترن ا  کارشناهان و اهب فی بران پذیرش ایی ت ییر ا  خود اشان 

   .(9310 اده  )اشرفی  دهند

 

   پیشنهادها -1

ور ن حفاظتی درکشور در حال توهعه و گحترش هحتند. ایی توهعه بایحتی ن خاکهاهیحتم     

 ن ع می و تی ی اتی باشند که من ر به اهدا  مداظر در کشاور ن پایدار گردد. هامبتنی بر توصیه

  ها گارن ادوات وارداتی و یا هاخت داخب با اادا ه مزارا کشاور ن و توان تراکتورن غالم

ور ن حفاظتی مورد توجه و موجود در کشور ا  جم ه ایاتی اهت که باید در توهعه خاک

 محوولیی امر قرار گیرد. 
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 در  در میان مدت و درا  مدت قابب دهتیابی اهت. گرشه هااثرات اقتصلادن ایی هلیحلتم

برخی موارد اثرات اقتصلادن مثبتی شلامب کاهش مصلر  بذر هم وکود  مصر  هوخت  

درصد  20ن اا ام عم یات به میزان هاهزینهمصلر  آ  و  مان عم یات و اتی تا کاهش 

 ور ن مرهوم بدهت آمده اهت.ن خاکهادر م ایحه با روش

 ر ن در داخب کشور و ن کشللاوهاهلوق داده شلدن هلا ادگان و تولید کنندگان ماشللیی

 ور ن حفاظتی بوده اهت. ا  اثرات مهم دییر اجران خاک هاتواامند شدن آن

 مدیریت ب ایان گیاهی ا   مان برداشت   هاییی ا  موضلوعات مهم در اجران ایی هلیحتم

درصد ا  هطح  30میصلول قب ی اهلت که ایا  اهت مد اظر قرار گیرد. بطورییه حداقب 

 یات کاشت توهم ب ایان گیاهی پوشیده شده باشد. مزرعه بعد ا  عم 

 ور ن مورد توجه قرار گیرد. ور ن احبت به روش بی خاکخاکتوهعه بیشتر روش کم 

 ور ن حفاظتی رعلایت ایات فنی مطروحه در ایی گزارش موجم بهبود رواد اجران خاک

حفاظتی در قالم ور ن در کشلور خواهد. ایات فنی بیشتر در  مینه اجران عم یات خاک

دهلتوالعمب فنی در موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن بران میصوالت وشرایم 

 اق یمی موت ف موجود اهت.

 

 منابع -7
 اهللتانها. گردهمایی می  یی و مروجیی ها و شالش. کشللاور ن حفاظتی  فرصللت9310اشللرفی  اده  ر  

 خو هتان. اهوا .

هان کشاور ن و میاایزاهیون در امنیت غذایی. ها مان ش تی ی ات ماشیی. ا 9314شریفی  ا.  و همیاران. 

 صفیه. 64تی ی ات  آمو ش و ترویج کشاور ن. 

ور ن حفاظتی )با هان خاک. شناخت و معرفی بعضی ا  روش9371میمدن گب  ر.  شریفی   ا.  و جوادن  ا. 

 فنی و مهندهی کشاور ن . موهحه تی ی ات57ور ن(. اشریه فنی شماره خاکتاکید بر کم

. راهنمان خاک 9314یواحی الموتی  م.  ص ح جو  ا.ا.  شریفی  ا.  جوادن  ا.  اشرفی  اده  س. ر  و تاکی  ا. 

ور ن حفاظتی و کاربرد آن. اشر آمو ش کشاور ن. معاوات ترویج و آمو ش ها مان تی ی ات  آمو ش 

 صفیه. 73و ترویج کشاور ن. 
Friedrich, T., R. Derpsch and A. Kassam. 2012. Overview of the global spread of 

conservation agriculture. The Journal of Field Actions Science Reports, 

Especial Issue, 6: 1-7.  
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 در کاهش  اارات کاهش و کنترل تلفات برداشت کمباینی گندم آبی

 رفت آب هدر

 
 یاسد یمحمد نینسرجواد باغانی و  ،مستوفی سرکاری محمدرضا

ها مان تی ی ات  آمو ش و ترویج کشاور ن   -اعضان هیوت ع می موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن

 نکشاور  ونیزاهیمیاا توهعه مرکز ارشد کارشناس  کرج  ایران

 

 مقدمه -6

ت مدیری .تولید گندم اهتتریی مراحب تریی و پر اهمیتبرداشت میصول ییی ا  ححاس

اهایت با ا  عدم برداشللت به موقع  موجم اتال   مان  اارژن  هللرمایه و در  ها واادرهللت کمبایی

 نها. مدیریت ضعیف ماشییمی شودآ  مصرفی  یهدررفتدهلت رفتی بوشلی ا  میصلول  باعش 

و  هاتنظیمات مورد ایا  کمباییبرداشلللت ا  اظر ااتوا  اوا  تعداد  دارا بودن معاینه فنی و اعمال 

اا ام عم یات برداشلت گندم در  مان اامناهم  باعش افزایش ت فات کمباینی دااه شده و در اتی ه 

ن فرهوده و ایا  هاپی کمباییدرشود. عالوه بر ایی  خرابی پیورن مصلر  آ  میباعش کاهش بهره

ر و ن فعال کشوهارایی واقعی ااوگان کمباییبه تعمیرات  یاد در فصب برداشت باعش کاهش توان اج

با ت فات برداشت کمباینی . گرددتاخیر در برداشلت میصول و اتال   مان کشت میصول بعدن می

هان کشللاور ن ا  جم ه آ  ایز ا  هاهادعالوه بر هدررفت میصللول )بطور محللت یم( ح م  یادن ا  

 2/0در کشللور آ   ورنبهرهمیااییی د. گردآ  می ورنبهرهدهللترس خارج شللده و باعش کاهش 

می باشد  13/0اهت در حالی که میااییی ایی شاخ  در دایا کی وگرم بر متر میعم گزارش شلده 

با توجه به ریزان کشلللور اهلللت. و رهلللیدن به عدد یم کی وگرم بر متر میعم مورد ااتظار براامه

تولید گندم در  ورنبهرهیم   ال م اهللت ضللربران مصللر  در بوش کشللاور ن میدودیت منابع آ 

آ  در کشللور  ا  دهللت رفتی بوشللی ا   ورنبهرهکشللور افزایش یابد. ییی ا  عوامب مهم کاهش 

ندم گ میصول در اثر ت فات برداشت با کمبایی اهت. لذا بایحتی رواد ت ییرات میزان کب ت فات دااه

ا که هم رفات برداشت کمباینی ت موت ف کمبایی مورد پایش قرار گرفته و ن هات فات در قحلمت و

 2 -3به حدود قابب قبول بیی منح م  ریزنبراامهقرار دارد با یم درصلد  90-7در میدوده اکنون 

و معادل هللا ن آن با آ  ت ف  هاه اهمیت ت فات دااه گندم در کمباییبا توجه ب. داددرصللد کاهش 

ن موت ف کمبایی و ت فات ک ی هاقحمتن میزان ریزش در هاداده  در ایی گزارش  شلده در کشور

و قرار گرفت تی یب مورد ت زیه و  اهلللتان  35در  13تلا  74ن هلابرداشلللت گنلدم ای هلللال

خالصه ایی اتایج که  امید اهللتال م بران برون رفت ا  ایی بیران ارایه شلده اهلت.  پیشلنهادهان
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ور تبییی وضعیت موجود کشلذا  د.ها ان کشور قرار گیرگیران و تصمیممورد اهتفاده تصمیمگزارش 

ار یابی و تعییی میزان هدررفت آ  معادل   ا  اظر رواد ت ییرات میزان ت فات ک ی در برداشت گندم

ا   رفتن فنی بران برونهاو توصللیه هان راهیارارا هو گندم ت ف شللده در اثر ت فات ک ی برداشللت 

ا  ک ی ایی گزارش بوده که به اور مشروح ا  اهدوضلع موجود و کاهش ت فات ک ی برداشت گندم 

 ها پرداخته شده اهت.به آن
 

 تبیین وضعیت موجود -2

وضعیت موجود  راعت گندم به تفییم هطح  یر کشت  عم یرد میصول  ت فات ابیعی  ت فات 

 داده اشان 9 جدول در جمع آورن و فرآورن و م موا ت فات کمباینی و ت فات ک ی برداشلت گندم

مت یر  تی هزار 199 تا 414بیی  13تا  74هان میزان ت فات ک ی برداشت گندم در هال  اهت شده

 عم یردمی یون هیتار ا  اراضی آبی با متوهم  63/5آن در ده هال گذشته در هطح  ییااییم بوده و

  شنااچه کارا ی مصر  آ  به 5هان جدول بر اهاس داده. باشدمی تی 211436 هیتار  در تی 2/3

کی وگرم بر متر میعم در اظر گرفته شود  ح م آ  ا  دهت رفته  15/0صلورت خوشبینااه معادل 

باشد. در هلال می میعم متر ونی یم 7/35ااد  برابر هایی گشلته که ت ف شلدهکه صلر  تولید دااه

 .دباشدرصد ا  کب ت فات دااه گندم در مرح ه برداشت مربوه به ت فات کمباینی می 62بیش ا  

 
 84-39ی زراعی های مورد بررسی در برآورد تلفات کلی برداشت به تفکیک سالهامتغیر -6جدول 

سال 

 زراعی

 زیر کشت سطح

 )هکتار(

 عملکرد

)کیلوگرم در 

 هکتار(

تلفات 

 طبیعی

 )تن(

 تلفات

آوری جمع

 )تن(

تلفات 

 فرآوری

 )تن(

مجموع 

 تلفات

کمباینی 

 )تن(

 تلفات کلی

 )تن(

72-74 5611474 1/3619 991414 523239 509119 422359 199490 

76-72 5164211 3651 996064 534216 969302 312779 273043 

71-76 5152199 3651 996064 545906 506014 441143 626161 

77-71 5271121 3574 902077 916114 913562 320557 291439 

71-77 5119562 5/3605 992561 590741 556253 431319 641702 

10-71 5610277 6/3226 993790 597271 506701 452314 650530 

15-19 5637761 3135 991452 599070 595156 453706 657711 

13-15 5477111 6/5131 14004 915514 941793 350074 414942 

14-13 5344676 2/3429 990447 972419 971319 315765 223096 

 کل/

 میانگین
3/2194491 8/9438 666319 266763 636522 419261 533491 

 
 84-39ی زراعی هامقدار هدررفت آب ناشی از تلفات کلی برداشت به تفکیک سال -2جدول 
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 سال زراعی

سطح 

 زیرکشت

 )هکتار(

 عملکرد

)کیلوگرم در 

 هکتار(

تلفات کلی 

 کمباین

 )تن(

 هدررفت آب

 )مترمکعب(

72-74 5611474 1/3619 199490 37102569 

76-72 5164211 3651 273043 39772914 

71-76 5152199 3651 626161 32151715 

77-71 5271121 3574 291439 57516171 

71-77 5119562 5/3605 641702 32236913 

10-71 5610277 6/3226 650530 33197750 

15-19 5637761 3135 657711 34319734 

13-15 5477111 6/5131 414942 52151171 

14-13 5344676 2/3429 223096 30543024 

 92786115 533491 8/9438 2194497 میانگین

 

 در اهتاناشلان می دهد متوهلم هدررفت آ  ااشلی ا  ت فات ک ی برداشت بران هر  5جدول 

می یون متر میعم در هللال بوده اهللت که ایی میزان بران کب  7/35  حدود 13تا  74هان هللال

که  هللت می آیدمی یون متر میعم بد 9041معادل ( به اور متوهللم رقمی اهللتان 35کشللور )

 هدررفت ایی ح م آ  قابب تعمق بوده و بایحتی مورد توجه جدن قرار گیرد.

ن آبیارن مزارا که بصورت اهتفاده ا  آ  هاور و روشبا توجه به منابع آ  موجود در کشلحال 

 اهللت  بران جبران هدررفت آ  و با گشللت آن به شللبیه و افزایش هاو شللبیه ها  رودخااههاشاه

ن مناهلبی در اظر گرفته شلود. شون معیار بررهی هدررفت هاورن آ  ضلرورن اهلت راهیاربهره 

ن هاآا ا ییه عمال آ  جاییزیی وجود ادارد  الزاما ا  آ آ   آ  جاییزیی بر آ  مصرفی اهت و ا  

 گرداد لذا ج وگیرنن گزافی میهاهزینهبرداران متیمب شود در اتی ه بهرهاهتفاده می هاپشت هد

  ا  هدررفت آ  داران توجیه اقتصادن قابب توجهی اهت.

 نهد  یه در آ  یهیرتصو در گردد  ییتام هاهلد ا  یییزیجا آ  به همیی منظور ال م اهلت

 بطور مزرعه  تا آن اات ال هزینه  با و حتیا حصلول قابب میعم متر هر نبا ا تومان 9000 ا  کمتر

 آ  اهتیصال مثال  عنوان به که اهت یحال در ییا و امود پرداخت تومان 9200 یحلتیبا ییااییم

 آ  آ   اات ال و دیتول و بوده میعم متر بر تومان 3000 یشللمال خراهللان اهللتان یدوهللت هللد ا 

 در میعم متر بر تومان 3200 بر بالغ نهزینه ا جوار هم نهااهتان به فارس جیخ  ا  هاکیییریشل

   .داشت خواهد بر

9213291194000=9041093516×9200  

 برداشللت یک  ت فات ا  یااشلل آ  هدررفتهزینه  تومان اردی یم 2/9213 هللاالاه یرید انیب به

 عییتضلل هاهاهاد هدررفت بصللورت یم  دیتول ا  هللال هر در که اهللت نهزینه ا ییا و بودهگندم 
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ار ش   لایر 95102  وگرمیک هربه ا ان  گندم ینیتضم دیخر متیق به توجه با ییهمچن .گرددیم

 دهللتیاه 9915 دیخر معادلکه  در هللال تومان اردی یم  165 حدوداقتصللادن گندم ت ف شللده 

  .اهت غالت یتوماا ونی یم 620 ییکمبا

 ا یا مورد ماتیتنظ اعمال نبرا برداشت ییح در دااه ت فات زانیم  یتشلو تیاهم به توجه با

 برداشت در اهلتفاده مورد دیجد یواردات نهاییکمبا یتمام اکنونهم مزارا  در موت ف میشلرا در

 نرو دااه ت فات شیریاما هامااه اصم نهزینه . هحتند م هز دااه ت فات شیریاما دهتیاه به گندم

 صرفه با و شده برآورد تومان ونی یم 95 ییااییم اور به JD-1165 تولید داخب مااند نهاییکمبا

 کاهش و کنترل موجم و اموده م هز دهللتیاه ییا به را ییکمبا 939956 توانیم مب غ ییا ییجو

 .دیگرد برداشت یک  و نفرآور ت فات

 
 تلفات کلی برداشت گندم ی تلفات فرآوری واستانبرش  -4جدول 

تلفات کلی 

)%( 

تلفات 

 فرآوری )%(
 استان

تلفات 

 کلی )%(

تلفات 

)%( فرآوری  
 استان

03/5  69/5  
هیحتان و 

 ب وشحتان
04/0 شرقی آذربای ان *5/14   

56/9 3/0 فارس **37/17  غربی آذربای ان **6/3   

07/5 5/0 قزویی **51/16   اردبیب **90/01 

07/9 39/0 قم **1/71   51/0 انهاصف   

43/0 کردهتان **57/52 **7/95  البر  **2/31 

73/0  62/9  ایالم **90/7 **4/65 کرمان 

97/9  بوشهر **7/11 *3/07 کرمااشاه **99/93 

4/0  94/97** 
کهیی ویه و 

 بویراحمد
29/0  تهران **1/61 

42/0  53/5 61/9 گ حتان   21/0  جیرفت 

12/0 گیالن **56/76 **93/39 بوتیارن و شهارمیال **90/37   

05/0 لرهتان **42/46 *3/01  05/9 شمالی خراهان   

56/0 33/0 ما ادران **1/1  رضون خراهان **3/15   

41/5 مرکزن **92/31 *5/7  خراهان جنوبی **95/6 

07/0  67/0  خو هتان **59/53 **4/76 هرمزگان 

29/0   ا ان **92/23 **6/34 همدان **1/01 

09/9  همنان **31/42 **4/42 یزد **6/91 

 

ی ت فات فرآورن و ت فات ک ی برداشت گندم را اشان می دهد که در آن بر اهلتاابرش  4جدول 

ایا  به کنترل و  اهلتان 54  بیش ا  k)2  (3.7 <%11در هلطح اامینان اهلاس آ مون مربع کان 

ر امایشللی مااند هللامااههان اویی با اهللتفاده ا  فناورنبایحللتی که میدارد کاهش ت فات فرآورن 
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بردارن قرارگیرد. همچنیی با مورد بهرهاقدام اموده و  اهللتانن هاکمباییو م هز امودن ت فات دااه 

ایا  به پایش معاینه فنی داشللته و ت فات  هاکمبایی اهللتان 1در   >k (2.8 2 (3.7>%11اامینان 

عنایت به مباحش کوتاه عنوان شللده  با بیش ا  حد م ا  و قابب قبول اهللت. هاک ی برداشللت در آن

 ن ک ی  یر قابب ارایه هحتند: هابندنجمع

 درصد  92/4ن موت ف کمبایی هاآورن و فرآورن( در قحمتمیااییی م موا ت فات )جمع

 برآورد  9313تا  9374ن  راعی هادرصلللد در هلللال 34/6و ت فات ک ی برداشلللت گندم 

 شود.می

  تی برآورد  211436برداشلت گندم در کشور در هر هال  راعی میااییی میزان ت فات ک ی

 گردد.می

  می یون  9041میااییی میزان کب هدررفت آ  با ان ت فات ک ی برداشللت گندم در کشللور

 متر میعم در هر هال برآورد شد.

  هدررفت آ  ااشی ا  ت فات ک ی برداشت گندم بوده  هزینه می یارد تومان  2/9213هاالاه

 اهت.

 آورن به همبحلللتیی بیی م موا ت فات کمباینی  ت فات فرآورن و جمع %11امینان بلا ا

   حاصب شد.ت فات ک ی برداشت گندم  ومنظور کاهش و کنترل ت فات فرآورن 

 

 فنی و اجرائی: پیشنهادهایتوصیه و  -9

 توهم "پایش محلتمر ت فات دااه گندم ا  مرح ه برداشللت تا هللی و"ن با عنوان هاهلامان 

تی ی ات فنی و مهندهللی کشللاور ن تهیه و تدویی گردد تا میزان ت فات دااه ا   موهللحلله

اات ال به هی و ثبت و ضبم شده و ضمی امایش  -حمب و ا ب -بارگیرن -مرح ه برداشلت

کلارکرد هر کلدام ا  مراحلب در دیتلابیس ااالعاتی فرآیند  به اور دایمی اشلللان دهنده 

 ت فات گندم در کشور باشد.ن مرتبم با کاهش هااثربوشی براامه

   ارت ا  هللطح کیفی هللامااه پایش معاینه فنی ااوگان کمباینی کشللور و در صللورت امیان

 اجبارن امودن ایی رواد بران کاهش ت فات و ضایعات برداشت کمباینی گندم.

 جر و الزام رااندگان کمبایی به هان بومی و مهان برشحم م و  برداشت بران کمباییتهیه

فت و الیاق هلاالاه ایی برشحلم بر رون کمبایی )مشابه برشحم معاینه فنی خودرو(. دریا

تهیه و تدویی اهاهنامه و دهتورالعمب ع می و فنی ایی فرآیند را  موهحه تی ی ات فنی و 

ن اجرایی هامهندهللی کشللاور ن به عنوان ییی ا  وظایف حاکمیتی خود با همیارن بوش

 گیرد.مرتبم به عهده می
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 ینهاییی مااند تصویم و اعمال ضریم کاهش حق بیمه هاالاه بران کمبایهان مشلوق هارا 

شلود )دهلتیاه اظارتی ایی موضوا می توااد ا   یر  یر حد م ا  برآورد می هاکه ت فات آن

 ن دفتر توهعه میاایزاهیون باشد(.هام موعه

 یی هاو هشدار به کمبایندار هابهبود و اظام مندکردن ار یابی تصادفی و در حیی کار کمبایی

بران  %3ن داخ ی و هللابران کمبللایی %2بیش ا  حللد م للا  ) هللاکلله ت فللات داالله در آن

جر داران ت فات بیش ا  هان مهاباشلللد.  ممااعت ا  ورود کمبایین وارداتی( میهاکمبایی

 دفترگندم معاواتتوااد در فصب برداشت میصول )م رن ایی امر می هااهتانحد م ا  به 

ن ع می و فنی ایی فرآیند توهللم موهللحه هامیترم امور  راعت باشلند  اما دهلتورالعمب

 گردد(.تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن تدویی می

 دماغه کمبایی(  نآورجمع واحد در گندمک ی برداشللت  ت فات حداکثر نیهیا به توجه با(

 نهاییکمبا نآورجمع واحد نها و بهینه اصالح  پروژ شودمی پیشنهاد شود یم حاصلب

 .گردد فیتی  مؤهحه ییا به کشور در موجود

  تمرکز بیشلتر بر آمو ش کشلاور ان و کارشلناهلان ااظر بران تشوی  و اظارت بر میزان

)آمو ش هرمی ایی موضلوا را موهلحه تی ی ات فنی و مهندهی  هات فات دااه در کمبایی

دار خواهد کشاور ن عهده جهادن هاو ش و ترویج هلا مانکشلاور ن به کمم معاوات آم

 شد(.

  ن م ا  برداشلت و بدون ت فات بداه به هللامااه امایشیر ت فات هات هیز کمباییتوهلعه و

ا ت فات ک ی برداشللت ضللرورن اهللت. اهایتدااه به منظور کنترل وکاهش ت فات فرآورن و 

کشاور ان با مشاهده میزان غیرابیعی ت فات بدیی ترتیم کمباینداران  ااظریی برداشلت و 

دااه هنیام برداشت میصول  رااندگان را مط ع اموده و پس ا  تنظیمات ال م باعش کنترل 

 و کاهش ت فات و ضایعات خواهند بود.

 ن هان امایشیر ت فات دااه در کمباییالزام تولید کنندگان داخ ی کمبایی به اصلم هامااه

 ن وارداتی عمدتا به ایی هامااه م هز هحتند.هااچه کمباییتولیدن جدید  هم شنا

  کشلللاور ن  معاوات میترم امور  راعت و دفتر گندم ا  تولید  جهادحمایت و ارت میترم

کنندگان داخ ی کمبایی که میصلوالت تولیدن خود را منضللم به هلامااه امایشللیر ت فات 

در تولیدات خود در محللیر کاهش ت فات و ن اویی هااد و با اهللتفاده ا  فناورنهادااه امود

 امایند. ضایعات برداشت گندم حرکت می
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هان جدید آبیارن بر منابع آ   یر  مینی  عم یرد و کارا ی مصر  آ  . اثر بوشی هیحتم9371باغاای  ج. 

 . 110/71هان  راعی دشت مشهد. گزارش اهایی. شماره ثبت آبیارن گیا

. انتو هخ اهتان در دمنگ ترداشب نهاییابمک در هداا اتف ت یبدال و زانیم هلیررب. 9377. اسیال  ان ده

 .77/141 تبث ارهمشها ی. گزارش ن

 رون برداشت متفاوت شرایم در دااه افت امایشیر دهتیاه ان مزرعه ار یابی. 9376. ر. م  نهرکار یمحتوف

 . 9307/76. گزارش اهایی. شماره ثبت JD 122 کمبایی

 با گندم جدید نهاکمبایی عم یرد اقتصللادن -فنی م ایحلله و ار یابی. 9377. ر. م  نهللرکار یمحللتوف

 .40661. گزارش اهایی. شماره ثبت (یم  ارح) هاآن ها ن بهینه  و اصالح منظور به رایج هانکمبایی

 ندمگ ینیکمبا برداشت ت فات کنترل و کاهش اثراتیمدن اهدن. محتوفی هرکارن  م. ر.  ج. باغاای و ن. م

 . 29522. گزارش تی ی ی. شماره ثبت آ  هدررفت کاهش دری آب

 غالت ییکمبا هاناات ت فات ان مزرعه یابیار . 9313  ا. را بر و ن  م. س.عهدیول . ر. م  نهرکار یمحتوف

 نهاییماشلل هیاشللر. JD 9962 و -JD 122 نهاییکمبا در دااه ت فات شللیریاما دهللتیاه به م هز

 .343-332. صفیات 5شماره  4. ج د مشهد یفردوه دااشیاهن. کشاور 

Mostofi Sarkari, M.R. 2010. Field Evaluation of Grain Loss Monitoring on 
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ی نوین در مهندسی کشاورزیهایفناورو  هانقش و جایگاه روش  
 

 

 محمدعلی رستمی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

  کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران استانمنابع طبیعی 

 
 مقدمه -6

ن جدید هانفناوراهللت که ا   هاییییماشللن مدیریتی و هامیاایزاهللیون اویی شللامب روش

 ارکبهن با فناورن اویی هات هیزات و ححیر هاآنن قدیمی که رون هاییماشلکنند یا یماهلتفاده 

ن کشاور ن شده و هایتفعال  باعش بهبود کیفیت و هرعت اا ام هااهت. ایی ت هیزات و روش رفته

 نهایزنربراامهی ا  مزرعه برداشت اموده و بران ار ش بابا اا ام کار اص ی  ااالعات بحیار   مانهم

خطان ااحلللاای را کاهش داده و  هاییماشلللدهند. اهلللتفاده ا  ایی یمآتی در اختیار کاربران قرار 

و در تنظیمات دا می را که باید با ت ییر شلللرایم در مزرعه رون ماشلللیی اا ام شلللود حذ  اموده 

  افزایش دقت کار و ایمنی ا ش هاهاهادمصلللر     کاهشهاهزینهکلاهش  ملان اا لام کار  کاهش 

هلله عمب  که یناتکمب ییماشللکنند. بران امواه اراحی و هللاخت اوعی یمبحللیار مهمی را با ن 

دهد  هم اا ام می را با هر  نهامبار ه با ع ف یییمیاا یاتو عم  ناوار نکود کارن  اوار یپاشهلم

ن اویی هانفناورشد. اهتفاده ا   درصد96و کود اوره تا  61 یزانکش تا مموجم کاهش مصر  ع ف

یشیر ماا یهبا تعبکه  انگواهبهدر برداشت غالت ایز اثرات ششمییرن در کاهش ت فات داشته اهت. 

به دااه افت   موجم کاهش متداول در کشللور نهاییکمبا نرو بر مربواه نهاو ححللیر ت فات دااه

گندم  ی وگرمهر ک یدخر یمتو ق گندم در هال تی ی یونم 90 یدتوللیاظ با  .شد درصلد 9کمتر ا  

 نهاییگندم در کمبا یزشرکاهش در درصد  هر یما   یااش جوییصرفه  12تومان در هال 9510

هللیحللتم اویی ایوماتییی  باشللد. اهللتفاده ا می تومان ی یاردم 951معادل   هللاالاه برداشللت غالت

 2/9به  مترمربع 1ا   هاغربالیا  مورداجان الم و غربال در کمبایی  باعش کاهش میزان فضلللان به

 90 حدود نهامرحب هللنتی یم برداشللتدر  ک زا که دااه ت فات زانیمشللد. همچنیی  مربع متر

با کاربرد  .یافتکاهش  درصللد 4 حدودبه  ناوار روش به ناهدومرح  برداشللت در بود  درصللد

برابر   5تا  یدنخورش نجذ  اارژ راادمان یشافزا  کشمش یهته نفعال برا یدنکی خورشلخشلم

بودن راگ میصول تا  یینواختآ اد   ن مان هوا درصد 20تا  میصلول کاهش  مان خشلم شلدن

ی برابر روش هنت 5/5تا  ناقتصاد ییکارا یشدرصد  افزا 60 تا میصول یعاتدرصلد  کاهش ضا 10



658       و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

ن پژوهشللی متعدد در خصللوص کاربرد هاو یافته هاگزارش شللده اهللت. با توجه به اتایج بررهللی

و  هایرن روشکارگبهن اخیر  ایی ایته به اثبات رهلللیده اهلللت که هان اویی در دهلههلافنلاورن

 ن کشاور ن الزامی اهت.هاییماشن اویی در هافناورن

که میاایزاهلیون کشلاور ن در کشور ما ا  یدرصلورتهد داتایج مطالعات اا ام شلده اشلان می

شامبا بذر  کود و هم بوده و  هاهاهاداشلود کماکان شلاهد مصلر  باالن  مندبهرهن اویی هانفناور

 یحت را به یممین قدیمی بر منابع خاک  آ  و هاییماشلیی اامناهلم کارآن ااشلی ا  هایمآهل

اظاره خواهیم اشحت. در ایی راهتا موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن براامه جامعی بران 

 نهاییماشن موجود  اراحی و هاخت هاییماشن اویی به هانفناورار یابی وضعیت کنوای  الیاق 

ن مط و  ا  اتایج برداربهرهن رایج  تدویی و اجرا اموده اهت. بران هاییماشها ن ینهبهیا  و موردا

کامب وارد عرصلله شللده و همچنیی  اوربهن پیشللنهادن فنی هابحللتهال م اهللت  آمدهدهللتبه

 شدهاا امن هاپژوهشیا  با اتایج ا موردن هانفناورواردات  ا جم هن مهم دییرن هاگذارنیاهته

 عم ی اشده اهت. تاکنونهماهنگ باشد که ایی موضوا مهم 

 

  کشاورزی دقیقی هاراهبرد -2

اهت.  شده اا امها ن کشاور ن دقیق یعمومها ن و یبومیی در راهتان شناهایی  هاپژوهش

 و توهعه متمرکزشدهن اویی  هانفناورن پژوهشی  تولیدن و واردات ارذگیاهتهاما ال م اهلت تا 

شمار یبمتوا ن اا ام شود. در غیر ایی صورت تنوا  صلورتبه  بر اهلاس ا شله راه و هانفناورایی 

الم  ی  توهللعه کشللور در ایی ییبن هان موجود در با ارهاافزارارمو  هاافزارهللوت  هاااواا ححللیر

ایرن و پژوهش یندهآقاب یت پشلللتیباای   که انگواهبله.  مینله را دشلار آشلللفتیی خواهلد امود

اثر خواهد هاخت. خالصه برخی ا  یبگیر ه م اموده و تصمیمات را یافته را ا  مراکز تصمیمها مان

(  GPSی )جهاایابی یتموقعینه کشللاور ن دقیق )هللامااه  م درن پژوهشللی هایی دهللتاوردترمهم

ن مبتنی بر هانفناور(  9( و فناورن ارم مت یرRS) ا دورهن ش(  GISهامااه ااالعات ج رافیایی )

ن غیر مور  و اااو فناورن ای ده هللال اخیر و هاآ مونبران اا ام  5اصللول اپتییی و آکوهللتییی

ن ک ی در هاارا ه شللده  راهبرد 9آاچه در جدول  آمده اهللت. 9ن در جدول پیشللنهادن هاراهبرد

ن اویی قابب کاربرد و هان اویی در کشللاور ن هحللتند. در ادامه فناورنهاخصللوص کاربرد فناورن

ور ن و کاشللت  تفییم مراحب موت ف میاایزاهللیون کشللاور ن یعنی خاک ن مربواه  بههاراهبرد

 گردد.داشت و برداشت با تفصیب بیشترن ارا ه می

                                                                 
1. Variable Rate Technology 

2. Optical and Acoustic Technologies 
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 ی و کاشتورزخاکی هانیماشهای پیشنهادی در های نوین و راهبردفناوری -9

متفاوت اهت.  کامالًکشلاور ن در منااق خشم با کشاور ن در منااق ایمه مراو  و مراو  

ن کاشت  هاو هلپس ماشیی آغا شلدهور ن ن  اوا ادوات و عمق خاکور خاکایی تفاوت ا  روش 

گردد. در کشور ما هالیاای یمعمق کاشلت بذر  اوا بذر  آرایش کاشلت و شیوه آبیارن را ایز شامب 

ور شده و ن و کاشت وارد کشور خاکن هاور ن حفاظتی و متناهلم با آن ماشلییاهلت که خاک

که شللرایطی  ادهاشللد واردیی هاعمدتاً ا  کشللور هااد. اما ایی ماشللییاههللپس تولید یا مواتاژ شللد

فعال( ایز  نهاور   روتوتی ر و هیی وتی ر )خاکمااند کمبینات نهاییمتفاوت با کشور ما داراد. ماشی

ف یر  خشم و شرایم بارش کشور اد تناهبی با خاک اهشدیج ترون وارد کشلور شده و هادورکه در 

دار و فعال موجود در کشللور که بران ن برگردانهاور خاکدهند که تعداد یماشللان  هااداراد. آمار

ن هاگاوآهین حفاظتی و هابرابر خاک ور  1ور ن در شللرایم خاک کشللور ما مفید ایحللتند خاک

ب )شی اداهشددادهید تشوی  خشم مفیمهاور ن در شرایم خشم و ق می هحتند که بران خاک

9  .) 

 

 

 

 (6939و همکاران،  عباد زاده) 6939آمار انواع خاک ورز موجود در کشور در سال  -6شکل 

 

 

 

 

 

38805

363976

47017

10886

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

انواع خاک ورز برگردان دارخاک ورز فعال گاوآهن قلمی خاک ورز حفاظتی

داد
تع

 



611       و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

ی هایفناورینه کشاورزی دقیق و درزمی پیشنهادو راهبرد  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصاه  -6جدول 

 نوین 

 منبع راهبرد پیشنهادی یافته پژوهشی

یرن کارگبهدهتیابی به دااش فنی هاخت و 

یرن م اومت میااییی گاادا ههان بالدراگ ححیر

و راوبت خاک  تعییی  مان آبیارن و پاشش 

یر مثبت تهیه ا شه تأثبالدراگ ا ت مایع و 

راوبت و م اومت میااییی خاک در مدیریت 

 مزرعه

هان ها ن اهتفاده ا  ححیریعموم

هان ییماشبرداشت ااالعات در 

یرن ا شه کارگبهکشاور ن. تهیه و 

هان موت ف و اهتفاده ینه م درااالعاتی 

 در مدیریت مزارا و باغات هاآنا  

شریفی و 

 9371همیاران  

ا شریفی 9315و 

و جمشیدنا 
Naderi 

Boldaji et 

al., 2011 ا
Sharifi et al., 

2011 

تر کم خطان)با  هاپاشهمدهتیابی به دااش فنی 

ن ارم مت یر  هاکودپاش( و لیتر در هیتار 0/72ا  

بر کاهش  هاآنیرن کارگبهیر مثبت تأثو اثبات 

آن کاهش هزینه  و حفظ  تبعبهو  هاهاهادمصر  

 مییم  یحت

با  هاهاهادهان اعمال ییماشها ن یبوم

  هاآنها ن یعمومارم مت یر و 

یابی دقیق میانن هاهامااهیرن کارگبه

هان ییکمباها  در تراکتور RTKمااند 

ن هاهامااهم هز به پایشیر عم یرد و 

 ارم مت یر

 

 

 

صداقت و یواحی  

ا جوادن و 9319

 9377همیاران  

 

 

 
 

ن عم یرد بندپهنهدااش فنی هامااه پایشیر و 

ن( کحم شده و اثرات هادانغالت )گندم و ذرت 

مثبت اهتفاده ا  آن بر کاهش ت فات برداشت و 

 به اثبات رهید هاهاهادمدیریت موضعی تو یع 

اعمال  منظوربهن عم یرد مزارا بندپهنه

مدیریت موضعی کود  هم  بذر و 

  بافت  ا جم هخصوصیات خاک مزارا 

شورن  پوشش  مواد آلی خاک  پراکنش 

و ضرایم و ضریم حوادم کشاور ن 

 میاایزاهیون

محتوفی و 

ا 9319همیاران  
Kaffashan, 

2013 

یرن هامااه غیر مور  کارگبهدااش فنی هاخت و 

آکوهتییی  اهپیتروهیوپی و پردا ش تصاویر 

مااده هم در میصوالت و یباقبران تعییی 

تشوی  میزان آلودگی بذور کحم گردید و 

 ید شدتا   هاآنکارایی 

هان اویی ها ن روشیبومتولید و 

اپتییی  آکوهتییی و پردا ش تصاویر 

هن ی و تشوی  هالمت بران کیفیت

میصوالت کشاور ن  دام و ایور  

هان دارویی    گیاوخاکآ هان آالینده

 هان کشاور نهاهادغذان دام و 

بیاتی و همیاران  

ا 9315
Jamshidi 

etal., 2015 ا
Huke etal., 

2013 
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دار به همراه هلللو اادن ب ایان گیاهی  معموالً به ع ت و برگردان ایی ادوات فعلال اهلللتفلاده ا 

راوبت کم خاک  باعش پودر شلدن خاک و افزایش شدت فرهایش بادن شده و افزایش غبار می ی 

ن م اور ایی اراضی را به همراه دارد )موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  هادر هوان شلهر

9314 .) 

خشلللم اا ام یمهایژه در منااق خشلللم و وبهن مرهللوم ور خاکبران کاهش اثرات مور   

ن حفاظتی ریحم فرهایش خاک  متناهم ور خاکبا اعمال شود. می پیشنهادور ن حفاظتی خاک

درصد  مصر  هوخت به  45درصلد  پتااحلیب تبویر تا  14تا  30با درصلد پوشلش هلطح خاک  

کی وگرم در هیتار   22در هیتار  مصر  بذر  مترمیعم 9312مصر  آ  لیتر در هیتار   42میزان 

 (. 9314یابد )شریفی و همیاران  دقی ه در هیتار کاهش می 972ن ور خاکبار و  مان  4تا  5تردد 

ن و کاشلت بذر اهتفاده ا  روش کاشت ور خاکبران بهبود شلرایم  هایی راهبردترمهما  ییی 

 یحتمه برانمحللت یم غالت ان پاهلویویی به ایی ایا   ماشلیی کاشلت باشلد. بریممحلت یم بذر 

توااد در کشت میاراحی و هلاخته شلد )کی و ک ا( که  م هز به شلیار با کی فعالن  ور خاکبی

توااد موجم . ایی ماشللیی میعنوان روشللی جدید در ایران معرفی شللودور ن غالت بهبدون خاک

هااتیمتر  پوشش بذر  5درصلد(  قرار دادن بذر در عمق  90کاهش به هم خوردگی خاک )کمتر ا  

بار  کاهش مصلللر  اارژن و خرید وقت شلللود.  4درصلللد   کاهش تردد در مزرعه تا  11با خاک تا 

م دار  ورکشلللن موجود در هاییماشلللااتوا  ماشلللیی مناهلللم بران کشلللت گندم دیم ا  بیی 

متر هللااتی 5درصللد و فاصلل ه میااییی عمق واقعی با عمق تنظیمی را به  3/9یدگی بذر را دصللدمه

هلا د. با ااتوا  صییح و کاهش داده و فاصل ه ردیف واقعی را بر فاصل ه ردیف تنظیمی منطبق می

ن هاژوهشپیی ترمهمیابد. خالصه اتایج درصد افزایش می 50بهبود شلرایم کشلت بذر  عم یرد تا 

( ارا ه شده 5ن و کاشت در جدول )ور خاکن هاییماشلن در  مینه پیشلنهادو راهبرد  شلدهاا ام

 اهت.

راهبرد کشت مستقیم بذر باید به صورت سازمان یافته مدیریت گردد زیرا در صورتی 

ای صورت گیرد تنوع ها بدون هیچ برنامه از قبل تعیین شاادهکه تولید و  واردات ماشاین

ی کشاورزان، اتالف منابع، ضعف سردرگمهای تولیدی و وارداتی باعث ماشاین حد ازشیب

 .خدمات پس از فروش و کاهش اارات مفید استفاده از آن خواهد شد
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 ی و کاشتورزخاکهای ینماشو راهبرد پیشنهادی در زمینه  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصه  -2جدول 

 منبع راهبرد پیشنهادی پژوهشی یافته

هان فعال در اهتفاده ا  خاک ور 

باعش  خشمیمهمنااق خشم و ا

اجران شده و توریم هاختمان خاک 

موجم ور ن حفاظتی صییح خاک

کاهش مصر  هوخت  بذر  کود  حفظ 

کاهش تردد   آ   کاهش فرهایش

 شودیخرید  مان مو ماشیی 

ور ن حفاظتی در خاکمعرفی بحته کامب فناورن 

یرن کارگبهو حذ   مهم کشاور ن نهاقطم

روتوتی ر و هیی وتی ر  ن دوار  کمبینات هاگاوآهی

خشم بر اهاس براامه در منااق خشم و ایمه

 نبند مان

ا 9314ایا  افض ی
Younesi Alamouti 

and  Mohammadi. 

2015 

ور ن موزای باعش کنترل روااا  خاک

درصد روااا  کنترل  51)تا  شودیم

 شد(

 خاک ور  موزای ها نیتولید و عموم
رهتمی و همیاران  

9313 

باعش ف ر خاک  هو اادن ب ایان گیاهی

مواد آلی و آلودگی هوا شده و  ا اظر

معایم دییرن ایز دارد )ماده آلی 

 درصد( 2/0حدود  اکنونهمخاک 

  تعییی جایزه RSبا فناورن ب ایا پایش هو اادن 

ور ن حفاظتی و جریمه بران هو اادن بران خاک

 ب ایا

 9377تاکی و همیاران  

دهتیابی به دااش فنی هاخت و 

هان کشت محت یم  ها ن ماشییینهبه

که موجم کاهش به  هاشیار با کیو 

 90هم خوردگی خاک )کمتر ا  

درصد(  حفظ راوبت خاک  کاهش 

بار(  کاهش  4تردد در مزرعه )تا 

 ژن و خرید وقت گردیدمصر  اار

هان کشت محت یم و یی ماشییترمناهمتعییی 

ن کشاور ن کشور  هاقطمهان مرکم بران ماشیی

 هانیرن ا  ای اد تنوا  یاد و اهتفاده ا  الیوج وگ

 هاآنها ن یبومو  با کیجدید شیار 

ا جوادن  9315تاکی  

و  جوص حا 9377

 9312همیاران  

دهتیابی به دااش فنی هاخت و 

هان غالت و ها ن دیم کارینهبه

یی خطی کار غالت ترمناهممعرفی 

درصد  50ی )آبکمبران شرایم دیم و 

 افزایش عم یرد(

هان ها ن یا واردات ماشییینهبهاراحی  هاخت  

اویی کشت دیم و کشت بذر در منااق خشم و 

 ن اامتعار هاآ خشم و خاک و ایمه

حبیبی اصب و لویمی  

9312 

دهتیابی به دااش فنی هاخت و 

هان کاشت بذر ها ن ماشییینهبه

 درون ب ایان گیاهی

هان اویی بران کاشت بذر درون نفناوراهتفاده ا  

ذر ی ب اجوااهافزایش درصد  منظوربهب ایان گیاهی 

 در کشاور ن حفاظتی و افزایش پتااحیب رشد بذر

 9377افض ی ایا  

هان کاشت گندم یی ماشییترمناهم

 73و ک زا )بهبود جوااه  ای بذر تا 

منظور کشت بذر با تراکم و ( بهدرصد 

 آرایش  متفاوت تعییی شد

تعییی بهتریی آرایش کاشت میصوالت در شرایم 

منظور افزایش راادمان  و خشم بهخشم و ایمه

 GISهان جدید مااند حفظ آ  در خاک با فناورن

 RS و

ت ی اژاد و فاضب ایا ن  

ا ایواای و شیراای 9313

 9310راد  
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 ی داشتهانیماشی در پیشنهادی های نوین و راهبردهافناوری -4

منظور ا ش اهللاهللی در عم یات داشللت داراد. بنابرایی در ایی بوش  به پاشهللمن هادهللتیاه

ا اه ضعف  و هاشالششود. اهم یمبحنده  هاپاشهمرعایت اختصار ف م به بررهی فناورن اویی در 

قدیمی  محللته م بودن و پاییی بودن کیفیت تولید  :ا  اادعبارتدر کشللور  هاپاشهللمموجود در 

و ااهماهنیی با  ن قدیمیهاکارگیرن افشللاامو به ن موجودها  متنوا ابودن افشللاامهاپاشهللم

مناهللم بران  پاشهللم  موجود ابودن هاپاشهللمی  عدم وجود هم  ن در اکثر جهاان هاپیشللرفت

ن هاروش بهی هراهرن مزارا و باغات بدون توجه پاشلهلمی درختان مرتفع مااند خرما  پاشلهلم

و ارم مت یر بران کاهش مصر  هم و هوشمند ابودن  هاهاهادجدید مااند مدیریت موضلعی اعمال 

 (.9314  اامبیدر کشور ) مورداهتفادهن هاپاشهم

 یق در یم تی. الزامی اهت یپاشبا فناورن اویی بران بهبود شرایم هم نهاپاشاهتفاده ا  هم

 واختییینه اهت  جم ه مییروار و الیترواهتاتیم اا ام شد ا   با فناورن اویی نهاپاشکه رون هم

مربع  متریقطره در هللاات 30با  ییروارم ییی والیترواهللتات نهاپاشدر هللم هاقطرات در رون برگ

مییروار با پاش هم  کنترل آفت اظر ا قطره تشوی  داده شد.  90با دار پاش الاسبهتر ا  اوا هلم

 اردپشت تراکتورن الاس پاشهمباالتریی درصد کنترل آفت و   درصلد 67 یم بالیترواهلتاتو ا 12

 ا اظر .تریی کنترل را به ثبت رهللاادیییپادرصللد   97با  که اهللتفاده ا  آن در کشللور رایج اهللت 

  392ن مییروار  الیترواهتاتیم و الاس دار به ترتیم هاپاشهمدر  هزینه اقتصادن احبت هود به 

رترن ب هاپاشهمفنی و اقتصادن بر دییر  ا اظرمییروار  پاشهلمصلورت ییبدبود که  995و  500

و راهبرد  هاپاششده در  مینه همن اا امهاپژوهش آمده ا دهتتریی اتایج بهخالصله مهم .داشلت

 آمده اهت. 3ن در جدول پیشنهاد
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 هاپاشسمی در زمینه پیشنهادو راهبرد  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصه  -9جدول 

 منابع هاراهبرد یافته پژوهشی

 یر کامبتأثی اوارن و موضعی ضمی پاشهم

درصد  20آفت باعش کاهش مصر  هم تا بر 

 گردید

ت ییر روییرد هراهر پاشی هموم به 

 مبار ه موضعی یا اوارن

به آ یی و شاکر  

ا  به آ یی و 9312

ا 9371همیاران  

 9372بوتیارن  

ی با ارم و یا غ ظت پاشهمدار یمعناثر 

مت یر بر کاهش مصر  هم به اثبات رهید و 

غ ظت مت یر به  پاشهمدااش فنی هاخت 

 لیتر در هیتار( 72/0دهت آمد )خطا کمتر ا  

 

ا ی پیوهته و بپاشهمت ییر فناورن 

ر با ارم مت ی پاشهمارم ثابت با فناورن 

 و غ ظت مت یر

صداقت و یواحی  

9319 

دااش فنی هاخت افشاام کامپو یت 

 اهشو کآلومینا  ایتریم و  یرکوایا کحم گردید 

درصدن  32تا  30مصر  هم به ع ت کاهش 

هاعت آ مون  حفظ  20ت ییر در دبی بعد ا  

 ید شدتا  هاهزینهکیفیت پاشش  کاهش 

ن با هاافشاامت ییر مواد و تولید 

هایش کم مااند ااواا  افشاام کامپو یت 

 عنوانبهآلومینا  ایتریم و  یرکوایا 

ن هاجاییزیی مناهم بران افشاام

 مرهوم هرامییی

امیرش اقی و 

ا کرمی 9315همیاران  

 اژاد

ن اتومایزر بوم دار یا هاپاشهماهتفاده ا  

ن اویی هاروشبوم دار با کمم هوا  و 

)الیتروهتاتییی  مییروار( باعش کاهش مصر  

 شد هزینه ی و کاهش باد بردگهم  

به همت  هاپاشهمارت ان فناورن 

  یمالیترواهتاتن هاپاشهماهتفاده ا  

ن جابهمییروار و م هز به دمنده 

 ن الاس دار رایجهاپاشهم

به آ یی و رحیمی  

ا امیرش اقی و 9313

 9371صفرن  

ی دقیق با ارم مت یر  به کمم پاشهم

 یابی دقیقمیانن هاهامااها شه با اهتفاده ا  

و اثرات مفید آن بر  شده اا ام DGPSمااند 

 کاهش مصر  هم به اثبات رهید

ی پاشهماهتفاده ا  فناورن اویی 

ا شه مبنا یا ححیر مبنا با اهتفاده ا  

 DGPSتر مااند یقدقیابی میانهامااه 

 TDKو 

جوادن و همیاران  

9310 

 

 ی برداشت های در ماشینپیشنهادی های نوین و راهبردهافناوری -5

در شلرایم کنوای ضلایعات و ت فات میصلوالت کشلاور ن در حیی برداشت  اات ال و ایهدارن 

کشاور ن در هال  جهادباشد. بر اهاس تومیی و ارت ییی ا  معضلالت اصل ی بوش کشلاور ن می

رود. ضایعات می یون تی آن ا  دهت می 92  می یون تی میصلول کشاور ن تولیدشده 72ا   9372

توجهی ا  ایی ضللایعات مربوه به شللود. م دار قاببدرصللد گزارش می 32تا  میصللوالت کشللاور ن

ن برداشت غالت  در هال هابرداشت اهت. خحارت اولیه ااشی ا  یم درصد ریزش گندم در کمبایی

 951تومان معادل  9510می یون تی و قیملت خرید هر کی وگرم گندم  90بلا تولیلد  9312 راعی 
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باشلللد. با الیاق می یارد تومان می 9510ده درصلللد ریزش گندم  معادل  می یلارد تومان و به ا ان

 توان ت فات برداشت را به میزان ششمییرن کاهش داد.یمن برداشت هاییماشن اویی به هانفناور

اهتفاده ا  دهتیاه امایشیر ت فات دااه  ا جم هن اوییا هانفناورو  هاروشاثر مثبت اهلتفاده ا  

ن که با اهللتفاده ا  دهللتیاه امایشیر اهگوابهن برداشلت به اثبات رهلیده اهلت  اهدومرح و روش 

 در دااه ت فات زانیم .تعییی شددرصد  9دارد و حدود اهتاان کمبایی در حد هات فات دااه  افت اات

 4 حدود ناوار روش با ناهدومرح  برداشللت در و درصللد 90 حدود  ن ک زااهمرح  می برداشللت

 ن که ت فات برداشتاهگوابهن هویا ایز به دهت آمد اهدومرح ایی اتی ه بران برداشت  .بود درصلد

ن کاهش داشت. اهتفاده ا  دماغه هامرحبدرصلد احلبت به برداشت یم  7ن به میزان  اهمرح  دو

تریی اتایج درصللد ت فات واحد برش را در برداشللت ک زا کاهش داد. مهم 9هیدرولییی ایز بیش ا  

 آمده اهت.  4ن در جدول پیشنهادن هان برداشت و راهبردهادر  مینه ماشیی هاپژوهشبرخی 
 

  ی برداشتهای در زمینه ماشینپیشنهادو راهبرد  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصه  -4جدول 
 منبع یپیشنهادراهبرد  یافته  پژوهشی

کمتریی کمبایی م هز به فناورن جدید 

 ت فات دااه را داشت

 هاالیاق فناورن اویی به کمبایی

 منظور کاهش ت فات برداشتبه
 9371محتوفی  

جاییزینی الم و غربال میااییی با فناورن 

 اویی ایوماتییی در کمبایی بحیار موفق بود

جاییزینی بوجارن میااییی با 

 ایوماتییی در کمبایی
 9310قهرماایان  

 6ن ک زا و هویا ت فات را هادومرحببرداشت 

 درصد کاهش داد 7تا 

ن و هادومرحبخ ق فناورن برداشت 

 ها ن آنیعموم

فاضب ایا ن  

9376 

جاییزینی دماغه میااییی با دماغه 

دارن یمعن صورتبههیدرولییی ت فات ک زا را 

 کاهش داد

با  هااوها ن دماغه برداشت کمبایی

 هیدرولییین جدید دماغه هافناورن

ا 9371افض ی  

 9371ت ی اژاد  

دار پایشیر و امایشیر ت فات دااه که یمعناثر 

پیوهته پایش  صورتبهمیزان ت فات برداشت را 

دهند در کمبایی  رون یماموده و به راانده اشان 

 کاهش ت فات برداشت به اثبات رهید

و  هاها ن و الیاق پایشیریبوم

 نهاواا ماشیین ت فات به ااهاامایشیر

برداشت میصوالتی که به ریزش ححاس 

 مان خشم بوده و یا شام و برگ گیاه هم

 شواد مااند ک زا و هویاامی

ا 9315محتوفی  

 9371محتوفی  

گیرن و پایش کارگیرن هامااه اادا هبه

 عم یرد با موف یت همراه بود

الیاق هامااه پایش عم یرد به ااواا 

 ن برداشتهاماشیی
 9313اظر  اده  

برداشت میاایزه پرت ال تامحون ااول به کمم 

درصدن برداشت را به همراه  50اتفون افزایش 

 داشت

ها ن اهتفاده ا  شاخه تیان یعموم

و مواد شیمیایی مناهم )در صورت ایا  ( 

و میصوالت  راعی   هادر برداشت میوه

 ...( )ک زا و

 9371محتوفی  
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ن اا ام ایی جابه  هامنظور اعمال تنظیمات بالدراگ در کمبایین اویی بههااهللتفاده ا  فناورن

یی باید یژه کمباوبهن برداشت هاکار توهم راانده گحترش  یادن یافته اهت. درکشور ما ایز ماشیی

 ن عم یردن ماشیی م هز شواد.هامنظور اعمال ت ییرات بالدراگ در پارامترن اویی بههابه فناورن

برداشت را ا  یم مزرعه به مزرعه دییر ت ییر دهد. توااد تنظیمات ماشیی یمشیواه یم راانده 

حرکت ک یه اجزان ماشیی یی که هان اویی را به خدمت گرفت. فناورنهادر ایی  مینه باید فناورن

 کندیمهماهنگ  باهمیم مزرعه با شرابرداشت را متناهم 

 

 گیرینتیجه -1

ر ن اویی دهان پژوهشلی متعدد در خصوص کاربرد فناورنهاو یافته هااتایج بررهلیبا توجه به 

ن اویی در هاو فناورن هایرن روشکارگبهن اخیر  ایی ایتله به اثبات رهلللیده اهلللت که هلادهله

ن اویی اثرات فنی  اقتصللادن و  یحللت هان کشللاور ن الزامی اهللت. اهللتفاده ا  فناورنهاییماشلل

 به شرح  یر اهت: هاتعددن را به دابال دارد که اهم برخی ا  آنمییطی م

  حذ  تنظیمات دهتی ماشیی 

 کاهش  مان اا ام کار 

  هاهزینهکاهش 

 افزایش دقت کار 

 کاهش به هم خوردگی خاک و حفظ راوبت 

 کاهش مصر  اارژن 

  یحت و افزایش ایمنی کاربر و ماشیی  یممیحفظ  

  هاییماشن هامزرا راادمانافزایش  

   کود  هم  بذر  آ  و...(  هاهاهادکاهش مصر( 

 کاهش ت فات میصول 

 

توااد در کشللور گحللترش یابند عبارتند ا  پایشللیر و ن اویی که میهانفناوربرخی ا  مهمتریی 

امااه ن بالدراگ  ههاححیر هیحتم ایوماتییی بوجارن  ن مربواه هاگرو حسامایشیر ت فات دااه 

GIS فناورن  RSن با فناورن جدید  هان فعال  افشاامهاشیار با کین کشت محت یم و ها  ماشلیی

ن عم یرد  هللامااه غیر مور  بندپهنههللامااه پایشللیر و  ن الیتروهللتاتییی و مییروار هاپاشهللم

 آکوهتییی و اهپیتروهیوپی. 
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ور ن خاکخی میصوالت ححاس  ن برهادومرحب برداشلتن هاو فناورن هابر ایی روشعالوه 

 ها جم ی و کودپاشلی با ارم و یا غ ظت مت یر  به کمم ا شه پاشلهلمی اوارن  پاشلهلم   موزای

در  هاآنیی و لزوم اهتفاده ا  کار آ شدهاا امن هاپژوهشن اوینی هحلتند که در هاروشیی ترمهم

 مهندهی کشاور ن به اثبات رهید.

 

 منابع -7
هان اویی در مهندهی کشاور ن. نفناورها و . گزارش تی ی ی ا ش و جاییاه روش9316رهتمی  میمدع ی. 

 ااتشارات موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.

یی. غذا یتامن یزاهیون درو میاا نکشاور  نهاییماش ی اتا ش تی . 9314شریفی  احمد و همیاران. 

 مهندهی کشاور ن. ااتشارات موهحه تی ی ات فنی و

دهه دوم تالش مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی . 9314مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  

  .صفیه 400کشاور ن. ااتشارات مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  
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 تحلیل مصرف انرژی در بخش کشاورزی
 

 عادل واحدی
استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 کرج، ایران

 

 مقدمه -6

 یانجر ییتعادل بمواجه می باشد  باید  یدمنابع تول یتبا میدود نبوش کشاور  یی کهاظر به ا

 یدبا دیاهتفاده ا  منابع تول و شود ی ادا نمیصوالت کشاور  یدتول یزانو م یدبرداشلت ا  منابع تول

 یانامزیدار تی ق یابد. پاو کشللاور ن  اشللود یدتهد یندهاحللب آ ییغذا یتباشللد که امن ناهبه گوا

ه شلللدمصلللر  ناارژ یییتع میدود تولید  منابعمدیریت  نبرایی فراهم آوردن مبنا ن تی یب اارژ

ن ها  تی یب هلللیحلللتمداراد یا را ا هاهاد ناارژ ییکه کمتر یمراح  ید  شلللناختتول نهایندفرآ

ع باشد. بررهی منابن کشاور ن میهاو بررهی اثرات  یحت مییطی هیحتم کشلاور ن کارا و ااکارا

اا ام شده ا  منابع کتابوااه ان  میداای  مصاحبه با کارشناهان خبره و کشاور ان پیشرو در موضوا 

ر به منظور بررهی هیر مصر  اارژن و اثرات دهد که مطالعات اا ام شلده در کشواارژن اشلان می

و پراکنده بوده و ا  جامعیت ال م برخوردار  ن تولیدن کشاور ن میدودها یحلت مییطی هلیحلتم

تی معادل  19/9اارژن در ایران  اهاییبیاایر ایی مط م هحللتند که هللرااه مصللر   هاایحللت. یافته

تی  96/9ی آن جهااو متوهللم  01/9ر ترکیه افت خام با ا  هر افر اهللت در حالییه ایی شللاخ  د

اارژن کشللور ای  اهاییمعادل افت خام با ا  هر افر  اهللت.  همچنیی شللاخ  شللدت مصللر  

بشیه معادل افت خام با ا  یم می یون  2/0رواد افزایشی داشته اهت و ا   9374-9315ن هاهلال

خام با ا  یم می یون ریال  بشلللیه معادل افت 26/0به  9374ریال تولید ااخال  داخ ی در هلللال 

افزایش یافته اهت. همچنیی اتایج بیاایر ایی موضوا اهت که  9315تولید ااخال  داخ ی در هال 

ن هان موت ف و بویژه در بوش کشللاور ن ای هللالهااارژن کشللور در بوش ورنبهرهشللاخ  

اارژن مصلللرفی  تولید رواد ازولی داشللته بعبارتی با ا  یم بشللیه معادل افت خام  9315-9374

کاهش  9315هزار ریال در هللال  5/9177به  9374هزار ریال در هللال  7/5000ااخال  داخ ی ا  

 یافته اهت.

ای  در جمعیت رشد بران بیشترن پتااحیب بودن جمعیت  جوان بع ت هوم جهان نهاکشلور در

 توهعه حال در نهاد کشوربا ار اقتصلا به جدید نهااحلب ایی ورود و داشلته وجود ن آیندههاهلال

 غذایی امنیت ای اد به ایا    ضللمیجهان جمعیت افزایش با گردد. می ت اضللان اارژن افزایش موجم

 گردد. افزایش  یحت مییم و  یحتی تنوا حفظ به توجه کافی همزمان اهلت ال م ی جهاا هلطح در
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 اهایی مییطی هلد و کلاهش اثرات  یحلللت ( ورودن نهلااارژن) تولیلد نهلاهاهلاد ورنبهره

 ااواا مصللر  اوا و ن موت فهافعالیت ماهیت به توجه با. پایدار می باشللد کشللاور ن نهاهللامااه

و  ها  هوخت ماشییهامرغدارن و هافضلان گ وااه گرم کردن کشلاور ن  بوش در اارژن نهاهاهاد

برقی و جیره  نهاشاه ا  آ  پمپاژ جهت هاالیتروپمپ ایرو میرکه شللیمیایی  نهاکود ت هیزات 

 شواد.می میحو  کشاور ن در اارژن ن مصار هابوش ترییمهم ا  غذایی دام و ایور و آبزیان

 نهاهوخت رویهیا  مصلر  ب یااشل ناگ وااه نهاو ااتشلار گا  نبیران اارژ در اظر گرفتی با

ن شللیمیایی به ویژه هارویه کودن  یحللت مییطی ااشللی ا  مصللر  بی های ی و هللایر آالیندهفحلل

ن پایان پذیر گران و هاو کود هاایی هوخت بر آن اهلت که مصلر  هاتمام تالش ن ایتروژاه هاکود

ن فحلی ی و مصللر  بی هایابد. اهلتفاده ا  هلوختحد امیان کاهش  آلوده کننده مییم  یحلت تا

ی  اهیدن شدن  جهااد گرمایش و هلموم شلیمیایی اثرات  یحلت مییطی موربی ماان هارویه کود

اوتریفییاهللیون خشللیی  تو یه الیه ا ن و اکحللیداهللیون فتوشللیمیایی و تو یه منابعی همچون 

و در حال  یشرفتهپ نهااکثر کشورن فحلی ی  فحلفات  پتاس و آ  را موجم شده اهت. هاهلوخت

و با  یرا بررهلل نمیصللوالت موت ف کشللاور  یدتول انوارد شللده در واحد هللطح بر نتوهللعه  اارژ

 نخود را ا  اظر مصر  اارژ نکشلاور  ن تولیدهااظاماد هاکرد یهلع ناارژ نهامیاهلبه شلاخ 

 .کنندینه به

 هگردید تولید افزایش موجم کشاور ن رایج نهاهامااه در میاایزاهلیون هلطح افزایش شه اگر

 کاهش مصللرفی اارژن کارآیی و افزایش افزون رو  اوربه  کشللاور ن در بوش مصللر  اارژن اما

 (.  9376 همیاران  و  ادهرحیمی)هت هایافت

 خاایی بوش کب کشور به اارژن مصر  ههم شود بیشترییمالحظه می 9در شیب همااطور که 

 مراتم به بوش ایی یافته توهعه نهاکشور در که حالی اهلت در ایی و دارد تع ق %1/31ت ارن با  و

ههم بوش کشاور ن ا  مصر   .دهدمی اختصاص خود به صلنعت بوش احلبت به را کمترن هلهم

 باشد. می %2/4اارژن کشور حدود  اهایی

 

 
 

 هادر مقایسه با سایر بخشسهم مصرف انرژی بخش کشاورزی  -6شکل 

39.9

28.2 27.4

4.5

0

10

20

30

40

50

خانگی و تجاری حمل و نقل صنعت کشاورزی

 



  676های کشاورزی و مکانیزاسیون    ماشین –بخش چهارم   

ااشیز بوده اهت. ایی در حالی  هادر م ایحه با هایر بوشهلهم مصلر  اارژن بوش کشاور ن 

یی ا ش به هللزایی در افزایش ار ش افزوده و کاهش ارم بییارن تنهااهللت که بوش کشللاور ن به 

 توان ا شکند و با اختصلاص میزان بیشترن ا  ههم مصر  اارژن در ایی بوش  میکشلور ایفا می

همیت توااد گویان  اایی امر می بعبارتی گیر امود.ایی بوش را در اقتصاد کشور بحیار بار تر و ششم

ن موا ن هاهمیام با فعالیت  ن مصلللر  اارژن در بوش کشلللاور نهابلاالن بررهلللی پتااحلللیب

ن مناهم در راهتان ا  بیی بردن هاهلیاهلت ضلمی اتواذ ایزاهلیون ایی بوش باشلد. لذا بایدیام

ر بوش کشاور ن احبت و عرضه اارژن بیشتر د ن اارژن در بوش کشاور نهاموااع مصلر  حامب

 .دبه بیارگیرن مناهم و بهینه اارژن هم اقدام امو

درصد ا  کب تولید ااخال  داخ ی   94ر حال حاضر بوش کشاور ن با دارا بودن ههمی در حدود د

درصد اشت ال کب کشور و  53درصلد صلادرات غیر افتی )بدون در اظر گرفتی میعااات گا ن(   39

درصد در میصوالت کشاور ن ا  موقعیت ممتا  و ویژه ان  14بیش ا  همچنیی ضلریم خودکفایی 

 .ن اقتصادن کشور برخوردار اهتهابوش میان در

متوهم ههم مصر  افت گا  بوش کشاور ن ا  ههم مصر  افت گا  کب کشور در ای پنج براامه 

یی امر اهت. ادرصد بوده اهت و رواد کاهشی داشته  99و 93  94  1/91  2/50توهلعه ان بترتیم 

ن هابراامه و ارح 2در ای  هاعملدتلاً بلدلیلب جلاییزینی برق بله جلان افلت گلا  در موتور پمپ

هلا ن مصلر  افت گا  در براامه پن م توهلعه بوده اهلت. در حال حاضللر بر اهاس ترا اامه بهینه

اختصاص داده درصد ا  مصر  افت گا  کشور را به خود  99بوش کشاور ن حدوداً   15اارژن هال 

 اهت.

 راعت )غالت  »  «مرغدارن»مصللر  عمده افت گا  در بوش کشللاور ن مربوه به هلله  یر بوش 

باشد. ههم می« دامدارن و پرورش آبزیان»و « انگ وااهن هاهلیفی  حبوبات و هبزی ات( و کشت

در هللال  باشللد. به اورن کها  ایی میزان مصللر  در  یربوش کشللاو رن بحللیار باال می مرغدارن

 3/4معادل می یون لیتر  2/9درصللد کب مصللر  افت گا  بوش کشللاور ن ) 40 ها  مرغدارن9319

 اد.هارا به خود اختصاص داد (درصد ا  کب مصر  افت گا  کشور

ایش بینی رشد باالن افزا  آا ایی که با توجه به ار ان بودن گوشت مرغ احبت به گوشت قرمز پیش

هلا ن مصر  هوخت در رهلد  بنابرایی بهینهتمب به اظر مییم ن آینده هاتولید مرغ ایز در هلال

ا  دییر  باشللد.ا  اهمیت  یادن برخوردار می  جویی در مصللر بران دهللتیابی به صللر  هامرغدارن

آالت کشاور ن و همچنیی ماشیی هاکیموارد مطرح در بوش کشلاور ن  مصلر  اارژن در خشلم

ن ضرور هامصر  اارژن در آنها ن بهینهو  صورت ایرفته اهت هاار آناهت که تاکنون تدویی معی

همچنیی بدلیب  .آالت کشاور ن ا ش بحزایی در مصر  افت گا  داراد در ایی میان ماشلیی .اهلت



672       و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

فرهلودگی و قدیمی بودن تینولوژن تولید ایی ماشلیی آالت در کشور  مصر  افت گا  ایی ماشیی 

 ومیی  ده شده اهت.ی تجهااآالت باالتر ا  ارم 

 شناخت وضعیت انرژی در ایران -2

 باشد.می 9به شرح جدول  9315ن ک ی اارژن کشور در هال هاشاخ 

 
 (6931 )بی نام، 6932ی کلی انرژی کشور در سال هاشاخص -6جدول 

 واحد مقدار شاخص

 9373می یارد ریال به قیمت ثابت هال  723/115/9 تولید ااخال  داخ ی ایران

 می یون بشیه معادل افت خام 3/9667 عرضه کب اارژن اولیه

 می یون بشیه معادل افت خام 3/9903 اارژن اهاییمصر  

 بشیه معادل افت خام به می یون ریال 72/0 شدت عرضه اارژن اولیه

 بشیه معادل افت خام به می یون ریال 26/0 اارژن اهاییشدت مصر  

 معادل افت خام به ا ا  هر افرتی  93/5 اهاییهرااه مصر  

 تی معادل افت خام به ا ا  هر افر 19/9 اارژن اهاییهرااه مصر  

 هزار ریال با ا  هر بشیه معادل افت خام 5/9177 اارژن ورنبهره

شاخ   که دهدمی اشان 9374هال در مشابه ارقام با 9315 هال در ایران اارژن وضعیت م ایحه

افت خام در هال  معادل بشیه می یون 4/9593درصد ا   9/4هالیااه با رشلد اولیه اارژن عرضله کب

 اهایی رهیده اهت. شاخ  مصر  9315افت خام در هال  معادل بشیه می یون 3/9667به  9374

 3/9903به  9374افت خام در هال  معادل بشیه می یون 7/733درصد ا   6/3هالیااه  با رشد اارژن

 افزایش یافته اهت. 9315ام در هال افت خ معادل بشیه می یون

می یون بشیه معادل افت خام و   6/41اارژن بوش کشاور ن  اهاییههم مصر   9315در هال 

ن اارژن شامب گا  ابیعی  برق و هاباشد. ههم حامباارژن کشور می اهاییدرصلد کب مصر   2/4

 بشیه می یون 2/53و  2/91  6/6اارژن بوش کشاور ن بترتیم  اهایین افتی در مصر  هافرآورده

ن افتی در هان اارژن شلللامب گا  ابیعی  برق و فرآوردههاافت خام و بعبارتی هلللهم حامب معادل

 بود. 9315در هال  %43/41و  %54/31   %3/93اارژن بوش کشاور ن  اهاییمصر  

افت خام در هال  معادل بشیه می یون 1/33اارژن در بوش کشاور ن ا   اهاییمتوهلم مصر  

افزایش  9315می یون بشلیه معادل افت خام در هال  6/41درصلد به  1/4با رشلد هلالیااه  9374

درصد 5/1اارژن بوش کشاور ن ای همیی دوره ا   اهاییمتوهلم ههم مصر    یافت. با ایی وجود

 درصد کاهش یافت. 2/4به 
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 در ها نبهینه اقدامات در شتا  و تداوم ضرورت ارژن ا اهایی مصلر  در ششلمییر افزایش ایی 

 صادرات هاالاه بررهی مورد دوره ای یرا  ها د.می ضرورن پیش ا  بیش را اارژن ت اضلان عرضله و

 رواد ایی ادامه اهت. یافته افزایش درصد 1/2 هاالاه واردات  اما داشته کاهش درصد 5/6کشور  اارژن

رغم افزایش جمعیت ای ع ی .یابد افزایش واردات به کشللور اارژن وابحللتیی که گرددمی هللبم

تولید ااخال  داخ ی هرااه کاهش یافته اهت که به دلیب تولید ااخال    9315تا 9371ن هاهلال

اهت. ادامه ایی رواد بیران اقتصادن و اجتماعی  15ن منتهی به هال هاداخ ی ت ریبا ثابت در هال

 ای اد خواهد کرد.

اشان می  9374-9315ن اارژن را ا  هان موت ف به تفییم حامبهاهم اارژن بوشه 5شیب 

ن اخیر کاهش هان افتی ای هالهادهد. در بوش کشلاور ن مالحظه می شود که مصر  فرآورده

ن اهو مصر  گا  ابیعی و برق رواد صعودن داشته اهت که ا  عمده دالیب ایی ت ییر مصر  حامب

ن هان کشللاور ن و گا  هللو  شللدن واحدهاتوااد برقی شللدن شاهاور ن میاارژن در بوش کشلل

 باشد. هاکیو خشم ها  دامدارنهاگرمایشی در مرغدارن
 

 

 6984-6932ی های انرژی طی سالهای مختلف به تفکیک حاملهاسهم انرژی بخش -2شکل 

 

اشان می دهد.  9374-9315ن هان موت ف را ای هلالهارواد مصلر  اارژن بوش 3شلیب  

 هاشلود که بوش کشلاور ن در مصلر  اارژن رواد افزایشللی  محللتمرن ای ایی هالمالحظه می
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  رشد هاالاه مصر  اارژن در هال هاپس ا  هدفمند کردن یارااه هاداشلته اهت ولی در هایر بوش

ه قبب ا  هللال کاهش و هللپس هللاالاه با شللدت کمترن احللبت ب هااول پس ا  هدفمندن یارااه

 رشد احبی داشته اهت.9377

 
 

 
 

 (6934)بی نام، 6932-6984ی های مختلف طی سالهامصرف انرژی بخش -9شکل

 

اارژن  اهاییاارژن بوش کشاور ن ا  کب مصر   اهاییشود ههم مصر  مشاهده می 4در شیب

شد در میان مدت کاهش یافته اهت و ادامه ایی رواد هبم خواهد  9374-15ن هاکشلور ای هال

رشد ایند. ایی در حالی اهت که رشد ههم بوش  هاتولید بوش کشلاور ن همحلان با هلایر بوش

 صنعت و خاایی و ت ارن ای ایی مدت قابب مالحظه اهت.

 

 
 (6934)بی نام، 6984-6932ی هاطی سال هاانرژی به تفکیک بخش نهاییروند مصرف  -4شکل
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که ایی تی معادل افت خام با ا  هر افر اهت در حالی 19/9اارژن در ایران  اهاییهلرااه مصر  

 تی معلادل افت خام با ا  هر افر  اهلللت 96/9ی آن جهلااو متوهلللم  01/9شلللاخ  در ترکیله 

 (. 5) جدول
 

 هاانرژی در ایران و برخی کشور نهاییتولید ناخالص داخلی، جمعیت، عرضه انرژی اولیه و مصرف  -2جدول

 (6931)واحدی، 2162در سال 

 نام کشور یا

 هاگروه  کشور

تولید ناخالص داخلی بر 

 اساس

 )میلیارد دیر(
 جمعیت

 )میلیون نفر(

عرضه انرژی 

 اولیه
 )میلیون تن

 معادل نفت خام(

 نهاییمصرف 

 انرژی
 )میلیون تن

معادل نفت 

 خام(

 سرانه

 )تن معادل نفت خام

 بر نفر(
 خریدنرخ ارز    برابری قدرت 

OECD 31410 4/31505 3/9524 1/2541 1/3520 91/4 21/5 

 41/3 23/2 2/9691 9/5270 5/466 1/91013 5/96225 آمرییان شمالی

 53/4 79/6 4/9357 6/5940 3/394 6/94539 6/94539 آمرییا

 95/5 22/3 7/510 3/425 6/951 7/3113 4/4614 ژاپی

 46/5 51/2 953 4/563 20 1/9311 5/9017 کره جنوبی

 01/9 26/9 5/70 1/996 1/14 4/9092 7/651 ترکیه

 6/3 75/2 9/97 5/51 2 2/537 3/351 اروژ

ن هاکشور

 (OECD) آهیایی
7/3261 1/95645 5/5350 1/9643 7/9052 19/0 44/0 

 47/0 67/0 1/297 7/135 9/9073 2/4916 7/9330 آفری ا

 19/9 97/3 7/317 7/104 3/559 1/4493 1/9691 خاور میااه

شیی و هنگ 

 کنگ
4/4126 3/93571 1/9321 1/5107 4/9214 94/5 96/9 

 37/0 64/0 1/412 9/177 1/9536 9/2261 9371 هند

 37/0 47/0 1/67 7/72 5/911 4/616 2/937 پاکحتان

عربحتان 

 هعودن
6/411 1/9570 3/57 3/500 5/11 07/1 7/5 

 67/9 22/5 4/20 4/16 30 9/419 9/915 وازو ال

 36/6 87/2 7/645 1/263 4/71 9/6159 2/245 ایران

 96/9 1/9 3/7910 93319 9/1031 6/75100 1/24271 جهان

 

شدت اارژن شاخصی دهد. را اشان می هاشلاخ  شدت اارژن در ایران و برخی کشور 3جدول 

م دار ایی شاخ  برابر با احبت مصر  . در تی یب مصلر  اارژن و ارتباه آن با اقتصاد کشور اهت

رهااد که به اارژن به تولید ااخال  داخ ی در یم کشلور اهلت. لذا شلدت اارژن  ایی مفهوم را می

ا ان یم واحد تولید ااخال  م ی  شه م دار اارژن مصلر  شلده اهت. در ایی صورت  هرشه م دار 
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که صللنایع آن کشللور  فناورن  دهنده ایی اهللتایی شللاخ  بران یم کشللور کمتر باشللد  اشللان

  .تر و هودآورن بیشترن دارادتر  مصر  اارژن کمپیشرفته

 

(6931واحدی، ) 2162در سال  هاشاخص شدت انرژی در ایران و برخی کشور -9جدول  

 نام کشور یا

 هاگروه  کشور 

 شدت عرضه انرژی اولیه
 )تن معادل نفت خام/ هزار دیر(

 شدت مصرف انرژی اولیه
 معادل نفت خام/ هزار دیر()تن 

 برابرن قدرت خرید ارم ار                      برابرن قدرت خرید ارم ار             

OECD 933/0 934/0 075/0 073/0 

 012/0 017/0 929/0 926/0 آمرییان شمالی

 013/0 013/0 920/0 920/0 آمرییا

 067/0 027/0 993/0 016/0 ژاپی

 077/0 994/0 977/0 544/0 کره جنوبی

 011/0 957/0 992/0 976/0 ترکیه

 016/0 022/0 955/0 071/0 اروژ

 ن آهیاییهاکشور

(OECD) 
460/0 930/0 577/0 079/0 

 954/0 310/0 970/0 220/0 آفری ا

 076/0 534/0 960/0 432/0 خاور میااه

 997/0 339/0 550/0 69/0 شیی و هنگ کنگ

 072/0 343/0 940/0 21/0 هند

 011/0 417/0 950/0 65/0 پاکحتان

 065/0 921/0 960/0 4/0 عربحتان هعودن

 901/0 563/0 960/0 4/0 وازو ال

 698/1 534/1 261/1 3/1 ایران

 011/0 920/0 960/0 540/0 جهان

 

ن گذشته رواد افزایشی داشته اهت و ا  هااارژن کشور ای هال اهاییشلاخ  شلدت مصلر  

 26/0به  9311بشللیه معادل افت خام با ا  یم می یون ریال تولید ااخال  داخ ی در هللال  41/0

افزایش یافته  9315بشلللیه معادل افت خام با ا  یم می یون ریال تولید ااخال  داخ ی در هلللال 

(. ت ییرات شاخ  شدت اارژن کشور بیاایر ایی مط م مهم و اهتراتژیم اهت که 4) جدول  اهلت

ایم و ایی کردههزینه گذشللته ما در ا ا  درآمد ااخال  داخ ی ثابت  اارژن بیشللترن  نهاای هللال

ن اارژن و به هاموضللوا با توجه به میدودیت منابع و رشللد جمعیت در آینده ممیی اهللت بیران

 ن فرهنیی  اجتماعی و اقتصادن بوجود آورد. هادابال آن تنش
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 (6931 واحدی،) 6932تا سال  6977ایران از سال روند تغییرات شاخص شدت انرژی  -4جدول

 سال

تولید ناخالص 

 داخلی به قیمت

اابت سال 

6989 

)میلیارد 

 ریال(

عرضه کل 

 انرژی اولیه

)میلیون 

 بشکه

معادل نفت 

 خام(

 نهاییمصرف 

 انرژی اولیه

)میلیون 

بشکه معادل نفت 

 خام(

شدت عرضه 

 انرژی اولیه کشور

)بشکه معادل 

نفت خام به 

 میلیون ریال(

 انرژی کشور نهاییشدت مصرف 

)بشکه معادل نفت خام به میلیون 

 ریال(

9374 9/9667976 4/9593 7/733 13/0 20/0 

9372 9161456 9339 4/101 12/0 29/0 

9376 1/9106446 2/9451 1/119 12/0 29/0 

9371 9197679 1/9479 176 11/0 29/0 

9377 2/9145171 4/9244 7/9033 11/0 23/0 

9371 1/5067199 1/9236 3/9034 14/0 2/0 

9310 9/5921134 3/9213 9/9060 14/0 41/0 

9319 5099224 1/9211 2/9021 7/0 23/0 

9315 9115723 3/9667 3/9903 72/0 26/0 

 

 نتیجه گیری -9

 2/4می یون بشیه معادل افت خام و   6/41اارژن بوش کشلاور ن  اهاییهلهم مصلر   -9

 اارژن کشور می باشد.  اهاییدرصد کب مصر  

اارژن  اهایین افتی در مصر  هان اارژن شامب گا  ابیعی  برق و فرآوردههاههم حامب -5

 افت خام هحت. معادل بشیه می یون 2/53و  2/91  6/6بوش کشاور ن بترتیم 

افت خام در  معادل بشیه می یون 1/33اارژن در بوش کشاور ن ا   هاییامتوهم مصر   -3

می یون بشیه معادل افت خام در هال  6/41درصد به  1/4با رشلد هلالیااه   9374هلال 

اارژن بوش کشاور ن ای  اهاییافزایش یافت. با ایی وجود متوهلم ههم مصر   9315

 درصد کاهش یافت. 2/4درصد به 5/1همیی دوره ا  

می یارد ریال به قیمت  134/921/5به رقم  9310شللاخ  تولید ااخال  داخ ی در هللال  -4

رواد کاهشللی داشللته بطورییه  9315و  9319ن هارهللید و در هللال 9373ثابت هللال 

می یارد ریال به قیمت  723/115/9به رقم  9315شللاخ  تولید ااخال  داخ ی در هللال 

 رهید. 9373ثابت هال 

رواد افزایشی داشته  9315اولیه ای پاازده هال منتهی به هال شاخ  عرضه کب اارژن  -2

 می یون بشیه معادل افت خام رهید. 3/9667و به 



678       و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

رواد افزایشی داشته و  9315اارژن ای پاازده هال منتهی به هال  اهاییشاخ  مصر   -6

 می یون بشیه معادل افت خام رهید. 3/9903به 

رواد ازولی داشته بعبارتی با ا   9374-9315ن هااارژن کشور ای هال ورنبهرهشاخ   -1

هزار ریال در  7/5000یم بشلیه معادل افت خام اارژن مصرفی  تولید ااخال  داخ ی ا  

 کاهش یافته اهت. 9315هزار ریال در هال  5/9177به  9374هال 

 ی اهت.جهاابرابر مصر   3/3مصر  اارژن در بوش کشاور ن ایران  -7

درصد   2ن تولید به م دار جزیی حداقب هاهاهادش مصر  بررهلی فوق اشان داد که کاه -1

باشللد  به م دار قابب مالحظه  به راحتی ممیی و میحللر می هاهاهادکه با مدیریت صللییح 
 شود.ژول هبم کاهش مصر  اارژن در هطح کالن م ی می 54/54× 9290

درصد ا  ههم اارژن مصرفی کشور را مصر   2/4 تنهابا عنایت به اینیه بوش کشلاور ن  -90

مصللر  اارژن در هلا ن بهینهمی اماید  لذا به اهمیت کاهش همیی م دار ااشیز منتج ا  

 توان پی برد. ق اقتصاد م اومتی در کشاور ن میتی

 

 پیشنهادها -4

ن صلورت گرفته  مشو  گردید که مطالعات تی ی ی ار یابی مصر  اارژن هادر بررهلی -9

و مراتع  صلللنایع تیمی ی و تبدی ی و بحلللیارن ا   هادر بوش دام  ایور و آبزیان  جنیب

 ایا  به  بنابرایی .میصلوالت  راعی و باغی اا ام اشلده و یا خی ی میدود اا ام شده اهت

ن هاشللده در ار یابی هللیر مصللر  اارژن در بوش ریزنبراامهتی ی ات جامع و مدون و 

 .  شودفوق کامالً حس می

ان  دو میصول کشاور ن صنعتی  دو هله میصول غ ه تنهان صلورت گرفته هادر تی یب -5

و  هاهاهادااد که در اثر مدیریت صییح میصلول باغی و یم میصلول دامی مطالعه شلده

ان در کاهش اارژن مصرفی ن تولید  بهبود قابب مالحظههاهاهادکاهش جزیی در مصلر  

اارژن مصرفی بوش ها ن بهینهها ن اارژن در هطح کالن حاصب گردید. بران و ذخیره

ن هان کمیابی مااند هوخت مصرفی  آ  آبیارن و کودهاهاهادکشاور ن به ویژه در مورد 

 اهایتن  یحت مییطی و ارت ا  هطح هالمت جامعه و در هاشیمیایی و کاهش االیندگی

تی ی ی جامع و م ی در خصللوص مدیریت مصللر  تی ق کشللاور ن پایدار ال م اهللت تا 

ن اارژن میصللوالت عمده و اهللتراتژیم  راعی و باغی و دامی هااارژن و تعییی شللاخ 

 کشور اا ام شود. 
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ن هاهاهادمصر  ها ن بهینهن مصلر  اارژن در بوش کشاور ن  هابران بهبود شلاخ  -3

ران افزایش شاخ  اارژن تولید و ارت ا  هلطح مدیریت مزرعه ضلرورن اهت. همچنیی ب

 ن داده مناهم و جامع الزامی اهت.هادر کشاور ن  داشتی باام

ن کشاور ن  هان تی یب مصلر  اارژن در هیحتمهامی شلود با اا ام پژوهش پیشلنهاد -4

و اارژن مصلللرفی در میصلللوالت و منااق موت ف کشلللور معیی شلللود و  هاهاهادم دار 

ن تولید هاهاهادن اارژن در هر مورد تعییی گردد تا الیون مناهلللم مدیریت هاشلللاخ 

ن اجرایی کشاور ن ابالغ هاو واحد هاالم دهتورالعمب اجرایی به مدیریتقمشلو  و در 

 شود.

ن کشاور ن  هان تی یب مصلر  اارژن در هللیحتمهاشلود با اا ام پژوهشمی پیشلنهاد -2

ن کشاور ن کارا و ااکارا هاکشاور ن ار یابی شده تا هیحتمن تولیدن هاکارایی هلیحلتم

ان میز اهایتو در  ارت ا  یابندن ااکارا هاتمیز داده شلود و  با ارا ه راهیار مناهلم هیحتم

 ها ن اارژن در هطح کالن میاهبه شود.  ذخیره

 

 منابع -5

 در بوم اارژن تی یب و ت زیه. 9376 ا.  مرجاای ا. دوهللت س.  مهربان  رضللا ح.  مدای   .م  اده  رحیمی

 .اارژن م ی همایش ششمیی .اارژن کارایی افزایش هانراهیار و کشاور ن نهااظام

مصر  اارژن در کشاور ن رهیافتی بران تی ق اقتصاد م اومتی.گزارش فنی هلا ن بهینه. 9316واحدن ا. 

 موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن)در دهت ااتشار( 

Nassiri, S. M., Singh, S. 2009. Non-parametric energy use efficiency, energy ratio 

and specific energy for wheat crop production. Iran Agricultural 

Research, 27:27-38. 
 

 
 


