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تحلیلی بر وضعیت راندمانهای آبیاری در ایران
فریبرز عباسی ،فرحناز سهراب و نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
تعییی راالدملان هلللاملاالههلان آبیلارن موجود و ار یابی ایو کار آنها ا اقدامات ال م بران
تصللمیمگیرن و تصللمیم هللا نهان مرتبم با مصللر بهینة آ الیون کشللت و کاهش ت فات آ
آبیارن اهلت .در گزارش حاضر اتایج حاصب ا بررهیهان میداای در هامااهها و شبیههان موت ف
آبیارن (هلنتی وپایییدهت هدها) در هطح کشور ای هالهان 9310-14جمعآورن و تی ی ی ا
وضلعیت راادمانهان آبیارن در کشور ارایه شده اهت .راادمانهان کاربرد اات ال و تو یع و راادمان
کب آبیارن در کشللور در  52هللال گذشللته بررهللی و رواد ت ییرات آن در با ماای مورد مطالعه
تی یب شلده اهلت .با بررهلی جامع اتایج مطالعات و تی ی ات گذشته در هطح م ی و بیی الم ی
بیش ا  500مورد مطالعة منتشللر شللده در خصللوص راادمانهان آبیارن در هللطح کشللور (حدود
 9100اوبت آبیارن اادا هگیرن شلده در مزرعه) ای هالهان  9310-14جمع آورن و بررهی شد.
دادههان جمع آورن شلده در ایی پژوهش اتایج حاصب ا پژوهشهان اا ام شده در هطح کشور در
موهللحللات تی ی اتی دااشللیاه ها و ارت ایرو شللرکت هان مشللاور و  ...بوده اهللت که در مزارا
کشلاور ان و با مدیریت آاها اادا هگیرن شلدهااد .ضلمی اینیه اتایج حاصب ا پژوهشها در م یاس
کرتهان آ مایشللی در ایحللتیاههان تی ی اتی لیاظ اشللده اهللت .به عبارت دییر اتایج حاصللب ا
مطالعات مزرعهان در خصللوص ار یابی راادمان آبیارن در هللامااهها و شلللبیههان موت ف آبیارن
(هللنتی و پاییی دهللت هللدها) در هللطح کشللور مورد توجه قرار گرفت که دهللتیاههان موت ف
پژوهشی و اجرایی اادا هگیرن کرده و به صورت رهمی گزارش دادهااد.
 -2وضعیت موجود
بلا توجله بله کمیلت و کیفیت دادههان موجود میتوان دریافت که تاکنون گامهایی در خور و
قابب توجه بران تعییی م ادیر راادمانهان آبیارن در هلطح کشلور برداشلته شده اهت .ایی دادهها
داران پراکندگی موضللوعی میاای و ماای یادن هحلللتند و بران ار یابی دقیق و جامع وضلللعیت
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راادمانهان آبیارن به ااالعات جامع و کافی ایا خواهد بود ولی تی یب مناهلللم همیی ااالعات
موجود ایز میتوااد تصویر اولیه و روشنی در اختیار متولیان صنعت آ کشور قرار دهد.
اتایج تی یبها اشلان میدهد که راادمان کاربرد آ آبیارن در کشلور ا  55/2تا  72/2درصلد
مت یر و میااییی آن  26/0درصد اهتا به اورنکه متوهم ایی راادمان در هامااههان کرتی اوارن
و جویچهان به ترتیم  25/1 22/3و  25/2درصلد اهت .ا بیی روشهان باراای ایز روش رولالیی
(آبفشان غ تان) و کالهیم ثابت به ترتیم بیشتریی ( 66/1درصد) و کمتریی ( 25/9درصد) راادمان
کاربرد را داراد و در آبیارن قطرهان ایی کمیت  19/9درصلللد اهلللت .متوهلللم راادمان کاربرد آ
آبیارن در هلامااههان آبیارن تیت فشلار و هلطیی بهترتیم  66/6و  23/6درصلد اهت .با م ایحة
روشهان موت ف آبیارن تیت فشللار مشللاهده میشللود میااییی راادمان کاربرد آ در روشهان
آبیارن باراای  65/9و در روشهان آبیارن قطرهان  19/9درصلد اهلت (شیبهان  9و  .)5با در اظر
گرفتی پتااحیب راادمان کاربرد آ آبیارن در هر یم ا هامااههان آبیارن در هطح کشور (هطیی
بلاراای و موضلللعی بله ترتیم برابر با  72 62و  10درصلللد) متوهلللم راادمان کاربرد آ آبیارن
هلللاملااههان فوق ا راادمان پتااحلللیب کمتر اهلللت .فاصللل ة وضلللعیت موجود تا پتااحلللیب در
هامااههان هطیی حدود  90درصد و در هامااههان باراای و موضعی حدود  50درصد اهت.
به اور ک ی آبیارن تیت فشار ا روشهان مؤثر در کاربرد آ اهت هر شند میااییی راادمان
کلاربرد آن کمتر ا حلد ااتظلار اهلللت .تلاکنون حدود 9/2می یون هیتار ا اراضلللی آبی م هز به
هللامااههان آبیارن تیت فشللار شللدهااد اگرشه اغ م هللامااههان اجرا شللده با درجات موت فی با
مشللیالت مواجه بودهااد .بی توجهی به محللا ب فنی در اراحی اجرا و بهرهبردارن ا هللیحللتمها ا
دالیب عمد مشلیالت موجود اهلت .دادهها اشلان میدهد که آن همه هزینه و اارژن بران توهعة
روشهان آبیارن تیتفشللار ف م به افزایش حدود  93درصللد در راادمان کاربرد آ آبیارن من ر
شلده اهلت که میتوان گفت :رهیدن به ایی درصد افزایش با هرمایهگذارن کمتر و توجه بیشتر به
هامااههان آبیارن هطیی امیانپذیر بوده اهت.
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شکل  -6مقایسۀ متوسط راندمان کاربرد در روشهای آبیاری بارانی و موضعی

جمعبندن مطالعات اشللان میدهد که روش آبیارن مزرعه تأثیر مهمی بر یینواختی تو یع آ
دارد .در ازدیم به  34درصد ا اادا هگیرنها یینواختی تو یع آ کمتر ا  61درصد اهت .ا میان
هلللامااههان آبیارن هلللطیی روش جویچهان بیشلللتریی یینواختی تو یع آ را دارد .متوهلللم
یینواختی تو یع آ در روشهان جویچهان و اوارن به ترتیم  14و  66/9درصللد اهللت .در میان
روشهان آبیارن تیتفشلللار آبیارن باراای (ع ربهان و خطی) با یینواختی تو یع  11/1درصلللد
بیشتریی و روش کالهیم ایمهثابت با متوهم  21/5درصد کمتریی یینواختی را دارد.

شکل  -2مقایسۀ متوسط راندمان کاربرد در سامانههای آبیاری تحتفشار و سطحی
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بر اهللاس اتایج حاصللب ا ایی مطالعه میااییی یینواختی تو یع آ هللامااههان آبیارن تیت
فشار و هطیی به ترتیم  15/5و  10/9درصد و ضریم ت ییرات در روشهان فوق به ترتیم 52/3
و  54/3درصللد اهللت .م ایحللة دو روش آبیارن هللطیی و تیتفشللار اشللان میدهد که اختال
یینواختی تو یع آ دو هلامااه ااشیز اهلت .بررهی رواد ت ییرات راادمان آ آبیارن ای هالهان
موت ف اشلللان میدهلد که راادمان کاربرد آ آبیارن در دو دهة  19-70و  79-10و هلللالهان
 19-14به ترتیم  27/4 25و  27/7درصلللد بوده اهلللت .همچنیی راادمان اات ال و تو یع ایز در
دهلههان مذکور به ترتیم  67/2 61/0و  14/5درصلللد بوده اهلللت .بدیی ترتیم راادمان کب در
دهههان یاد شلده به ترتیم  36/0 51/1و  43/7درصلد برآورد میشود (شیب  .)3بدیی معنا که ا
هلال ( 9312ایمة دهة  )19-70به بعد راادمان کب آبیارن هر هلال حدود یم درصد رشد داشته
اهلت .به عبارتی ا هال  9312به بعد رواد افزایشی راادمان آبیارن مطابق م ادیر پیشبینی شده
در براامههان توهللعهان کشللور (حدود  9درصللد) بوده اهللت .ا ع ب مهم افزایش راادمان در ایی
دههها میتوان به ت هیز و اوها ن اراضی افزایش میزان آگاهیهان بهرهبرداران در بار محا ب آ
و خاک گحللترش شللبیههان آبیارن توهللعة هللامااههان اویی آبیارن و ترویج و اات ال یافتههان
تی ی اتی به بهرهبرداران اشلللاره کرد .اتایج ار یابی راادمان کب آ آبیارن اشلللان میدهد که ایی
م دار راادمان آ آبیارن با راادمان کب آبیارن در کشلورهان در حال توهلعه ( 42درصلد) فاصل ة
شنداای ادارد که ایی فاصل ة ااشیز هم با توجه به رواد رو به رشللد در آینده ازدیم به آن کشللورها
خواهیم رهید .اما در م ایحه با کشورهان توهعه یافته (که راادمان آ آبیارن در آن کشورها حدود
 60درصلد اهلت) م دار راادمان کب فاصل ة بیشلترن دارد .هرشند شلرایم اق یمی کشور ما ا اظر
بارادگی و پتااحیب تبویر با شرایم اق یمی خی ی ا کشورهان دییر متفاوت اهت.

بخش اول -آب و خاک 7 

50
43.8

40
30
20

راندمان کل (درصد)

36.0
29.7

10
0

91-94

81-90

71-80

دهه

شکل  -9مقایسۀ راندمان کاربرد آب آبیاری ،راندمان انتقال و توزیع آب و راندمان
کل آب آبیاری به تفکیک سه دهۀ اخیر

 8

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

 -9چالشها و پیشنهادها
جمعبندن ایی گزارش اشان میدهد که رواد ک ی ت ییرات راادمان آ آبیارن در کشور مثبت
و افزایشلی اهلت .با توجه به م ادیر راادمان روشهان موت ف آبیارن تیتفشلار پیشنهاد میشود
توهلعه هامااههان آبیارن باراای به ویژه کالهیم ثابت به دلیب همراه بودن با یینواختی کمتر در
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
که در براامهریزنهان کالن کشللور اصللالح و بهبود هللامااههان آبیارن هللطیی ایز مورد توجه و
حمایت کافی قرار گیرد .به رغم موارد عنوان شلللده تدقیق و تیمیب ااالعات مربوه به راادمان آ
آبیارن ایا مند بررهللیهان بیشللترن اهللت .کمبود دادههان گزارش شللده در برخی ا اهللتانهان
کشلور ا جم ه اهلتان آذربای ان شرقی ایالم ما ادران مرکزن کردهتان کرمااشاه و کهیی ویه و
بویراحمد موجم شده که راادمان کاربرد آ آبیارن در ایی اهتانها دقت مناهم را اداشته باشد .ا
ارفی در برخی ا اهللتانها ا جم ه اهللتان تهران خراهللان جنوبی هلیحللتان و ب وشحللتان قم
لرهلتان و یزد دادههان گزارش شده آا در اادک اهت که امیتوان ار یابی دقی ی ا م ادیر راادمان
آ آبیارن در ایی اهتانها ارا ه کرد .در تعدادن ا اهتانهان کشور اظیر بوشهر خراهان شمالی و
هرمزگان ایز به دلیب ف دان داده امیان ار یابی وضللعیت راادمان آ آبیارن میحللر اشللد .در ایی
اهلتانها بران ار یابی وضلعیت موجود راادمان آ آبیارن باید براامهریزن شود .بر اهاس اتایج به
دهلت آمده ا ایی مطالعه عمده دادههان موجود در مینة راادمان آ آبیارن در کشور در مزارا و
رون میصوالت راعی اهت و ا ایی رو ال م اهت در مطالعات آتی به ار یابی راادمان آ آبیارن در
باغهان کشور توجه بیشترن شود و ار یابی راادمانهان اات ال و تو یع در شبیههان هنتی و مدرن
ایز بیشتر شود.

 -4منابع
عباهی  .و  .ههرا ق .ارعی ا.ر .آراهتی و س .ایریزن  .9377تی ی ی بر با دههان آبیارن در ایران.
گزارش اهایی پروژه  IRD1-85084شرکت ههامی مدیریت منابع آ ایران  900صفیه.
عباهلی  .ا .ااصلرن  .هلهرا ج .باغاای ن .عباهی م .اکبرن  .9314bارت ان بهرهورن مصر آ .
اشلریه 34/14ک مؤهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن ها مان تی ی ات آمو ش و ترویج
کشاور ن  62صفیه.
عباهللی  . .هللهرا و ن .عباهللی  .9314aراادمانهان آبیارن :ت ییرات ماای و میاای آن در ایران.
گزارش فنی شماره  47416مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  42صفیه.
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تحلیلی بر توسعه سامانههای نوین آبیاری در ایران
جواد باغانی ،نادر عباسی ،مهدی اکبری و فریبرز عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
هر میی ایران ع یرغم برخوردارن ا تنوا آ و هوایی و منابع ابیعی هرشار صدها هال
اهلت که خشیی محتمر و خشیحالیهان متناو و گحترده را ت ربه میکند و آثار ایی پدیدهها
در هللنتها و فرهنگ گذشللتیان و هللیاهللت گذارنها و تدویی قواایی کامالً مشللهود اهللت .ا
اوحلتیی هلیاهتگذارنهان بوش آ ایران در دوران جدید بیش ا هفت دهه میگذرد و ای
ایی مدت به ویژه در هله دهه گذشلته راهبردها و قواایی متعددن بران پیشبرد ایی هیاهتها
تدویی و اجرا شللدهااد که عمدتاً بر تامیی ذخیرههللا ن هللاماادهی برداشلت اات ال و تو یع آ
مبتنی بوده و مدیریت مصللر کمتر مورد توجه بوده اهللت .با ایی حال امرو ه صللرفه جویی در
مصلر و حفظ ذخایر آ کشور به دغدغهن اص ی هیاهتگذاران کشور تبدیب شده و آغا دوره
جدیدن ا خشیحالی ایی دغدغهها را به ایراای جدن تبدیب کرده اهت.
اینلم با تایید خدمات و احترام به حمات تمامی دهلللتاادرکاراای که تاکنون در هلللاماادهی
بهره بردارن و بهره ورن ا آ کشلللاور ن منشلللا خدمات درخور توجه بوده ااد به اظرمیرهلللد
ع یرغم تالشها و اقدامات ار اده اا ام شده اثربوشی اقدامات اا ام شده کمتر ا حد ااتظار بوده
اهلت .ا ایی رو ار یابی و آهلیم شلناهلی وضلع موجود به منظور با ایرن و اصالح هیاهتها و
براامهها با اتواذ راه کارهان جدید بران تداوم راهبردهان توهلللعه روش هان آبیارن امرن ال م و
اجتنا ااپذیر اهللت .در ایی گزارش هللعی بر آن اهللت که تی ی ی کارشللناهللی بر مبنان اتایج
پژوهشها و مطالعات میداای دو دهه اخیر می یی و کارشلللناهلللان بوش آ کشلللور به ویژه
ت ربیات موهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن با تییه بر بیاایه ارا ه شللده در اشللحت
توصلصلی ا د و بررهلی هلیاهتهان توهعه روشهان آبیارن که در آذرماه هال  9313توهم
موهحه و با همیارن متولیان و کارشناهان خبره بوش آ کشور برگزارگردیده اهت در خصوص
وضللع موجود محللا ب فنی و اقدامات پیشللنهادن ال م بران بهبود شللرایم و ارت ا اثربوشللی
فعالیتها ارا ه گردد.
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 -2وضع موجود
ییی ا اقدامات ار ادهان که در هلالهان اخیر در راهتان بهبود بهرهورن مصر آ و ها گارن
با اق یم خشلم ایران صلورت گرفته توجه خاص به توهلعه روشهان آبیارن تیت فشار اهت .به
اورن که تاکنون حدود  9/3می یون هیتار ا اراضلی کشور به ااواا هامااههان آبیارن تیتفشار
م هز شللده اهللت .اگرشه ا اظر کمی هنو راه ارفته یادن در ایی مینه در پیش رو اهللت اما
بررهلیهان اا ام شده اشان میدهند که به لیاظ کیفی در برخی موارد اهدا اولیه پروژهها به
اور کامب می ق اشللده اهللت .در اغ م ا اه دایا و یا کشللورهان پیشللرو در مینه آبیارن تیت
فشلار اوا هیحتم آبیارن و ها گارن آن در یم منط ه بر اهاس شاخ ها ن متعددن ا قبیبا
هلللرعت باد دما کیفیت و کمیت آ پارامترهان هیدرودینامییی و فیزییی خاک توپوگرافی و
مشللوصللات راعی گیاه و  ....تعییی میشللود .در صللورتیکه در ایران به دلیب عدم توهللعه ایی
هامااهها و اهمیت اجران آن دقت کافی در توهعه ایی روشها بهعمب ایامده و در اکثر موارد در
عمب به ایی جنبههان فنی کمتر توجه شده و توهعه فیزییی در اولویت اص ی بوده اهت .ایی امر
موجم شللده اهللت در برخی منااق اهدا مورد ااتظار می ق ایردد که امواههایی ا ایی موارد
به شرح ذیب مورد اشاره قرار میگیراد:
 در اراحیها به هلرعت باد کمتر توجه شللده و صلرفا ممیی اهللت به عنوان مشلوصللات
اق یمی در دفترشههان اراحی قید شلده باشلد در حالیکه در ااتوا هامااههان باراای
باد ا ش بحیار تعییی کنندهان دارد.
 کیفیت آ تاثیر قابب توجهی در گرفتیی قطرهشیانها در آبیارن قطرهان محلللمومیت
گیاه در هامااه باراای افزایش شورن در پروفیب خاک و ت مع امالح در هطح خاک دارد.
ایی عامب در بحیارن ا منااق کشور بران آبیارنهان تیت فشار خارج ا اهتااداردهان
بییالم ی بوده و اهللتاادارد خاصللی ایز بران درجه تناهللم هللیحللتمهان آبیارن اویی با
کیفیت آ تدویی اشده اهت.
 ا اظر کمیت آ ایز به خاار برخوردارن ا تحلللهیالت بالعوض بیشلللتر قریم به اتفاق
اراحیها عمدتا بر اهللاس دبی پروااه شاهها اا ام شللده اهللت .در حالیکه ممیی اهللت
امیان برداشلت دبی معادل پروااه ا شاه وجود اداشلته باشد .ایی امر ایز باعش شده اهت
که هلللامااههان آبیارن تیت فشلللار تاثیرن بر کاهش برداشلللت ا منابع آ یر مینی و
کاهش بیران آ اکثر دشللتها اداشللته باشللد .حتی من ر به افزایش هللطح یرکشللت و
برداشلت ا هلفره آ یر مینی شلده اهت که هر دو اتفاق مذکور بر خال اهدا اولیه
توهعه هطح آبیارن تیت فشار و م ایر با هیاهتهان و ارت متبوا در عدم توهعه هطح
یر کشت اهت.
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مشلوصات هیدرودینامییی و فیزیم خاک ایز در همه اراحیها بطور کامب رعایت اشده
اهللت .در قریم به اتفاق ارحهان آبیارن تیت فشللار اراحان صللرفاً دیدگاه هیدرولییی
داشللته و محللا ب مربواه رعایت شللده اهللت که اثرات ایی عوامب در شللروا بهرهبردارن
امایان میگردد .در حالیکه اثرات هایر عوامب در درا مدت ظهور پیدا میکند.
عالوه بر محللا ب فوق در اراحی هللیحللتمهان آبیارن (شللبیه کااال لوله و  )...دیدگاه
حفظ خاکها مییم یحلللت و محلللا ب مرتبم با حیات وحش موجود کمتر مورد توجه
بوده اهت که اثرات مور آن بر کشاور ن و مییم یحت در آینده امایانتر خواهد شد.

 -9مقایسه اجمالی سامانههای نوین آبیاری
عالوه بر محلا ب فنی که به برخی ا آنها در بوشهان قب ی اشلاره گردید محا ب اقتصادن و
اجتماعی ایز تاثیر مهمی در ااتوا اوا هلیحلتم آبیارن داراد .البته شایان ذکر اهت که هریم ا
هلامااههان آبیارن خصلوصلیات ویژهان داراد که کاربردهان عام و یا خاصی بر آنها مترتم بوده و
بیشهان اقتصادن به تنهایی امیتوااد تعییی کننده باشد.
ساامانههای آبیاری قطرهای :بطورک ی هزینه هلرمایهگذارن اولیه هیحتمهان قطرهان بیشتر ا
هلامااههان آبیارن باراای و هللطیی اهلت .بهرهبردارن ا هللامااههان آبیارن قطرهان در باغات (در
صلورت اهلتاادارد بودن لوا م) حداقب تا  50هال بدون ایا به هزینه خاصی اا ام میپذیرد .اما در
آبیارن قطرهان میصللوالت راعی به دلیب ایا به جاییزینی هللاالاه اوارهان آبیارن هزینه بحللیار
یادن به کشللاور تیمیب میکند که ایی امر باعش میشللود کشللاور اای که امیااات و تمیی مالی
کمی داراد با اهللتفاده ا اعتبارات راییان دولتی احللبت به احدام هللامااههان آبیارن قطرهان در
راعت اقدام اموده و در هلللالهان بعدن به دلیب عدم توااایی مالی و یا تمایب به جاییزینی اوارها
در برخی موارد هیحتم آبیارن در راعتها متوقف گردد.
ماشااینهای آبیاری نظیر ساانترپیوت و لینیر :اگرشه هزینه ت هیزات اولیه آنها در اراضلللی
کوشم یاد اهللت ولی هزینه بهرهبردارن ا آنها کم بوده و اول عمر بهرهبردارن ا آنها میتوااد
درا باشلد .ضلمی اینیه داران باالتریی راادمان آبیارن در بیی هلایر هللیحتمهان باراای میباشند.
هرشند ال م اهت حداقب هطح به لیاظ داشتی توجیه اقتصادن تعریف گردد هزینه اارژن مصرفی
ایی هللیحللتمها هم با توجه به پاشللندههان جدید و ارتفاا قابب تنظیم آنها بر هللایر هللیحللتمها
رجیان دارد.
ساامانههای آبیاری بارانی کالسایک و رول یین :هزینه هرمایهگذارن اولیه کمترن احبت به
برخی ا هلللاملاالههلان بلاراای دارالد ولی هزینههان کارگرن و بهرهبردارن آنها یادتر ا هلللایر
هلامااهها بوده و اهلتهالک یادن ایز داراد .همیی مشلیب باعش شده اهت که ایی هامااهها که در
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دهه قبب با اهللت بال کشللاور ان مواجه بود به تدریج میبوبیت خود را ا دهللت داده و تعداد قابب
توجهی ا کشاور ان اقدام به جمعآورن آنها امایند.
آبیاری بارانی کالسایک اابت با آبااشهای جابجا شونده :به رغم هرمایهگذارن اولیه و ایا به
اارژن و فشلار بحلیار یاد (بیشلتر ا هلایر هلیحلتمهان باراای) به دلیب ههولت در بهرهبردارن و
مصلوایت در برابر هرقت لوا م در هالهان اخیر خواهان یادن پیدا کرده اهت .ولی ایی هامااه در
آیندهان اه شندان دور با افزایش و واقعی شدن هزینه اارژن میبوبیت خود را ا دهت خواهد داد
و به هراوشت هیحتمهان آبیارن باراای کالهیم متیرک و رول الیی دشار خواهد شد.
آبیاری بارانی قرقرهای یا گان :ایی هللامااه در هللایر ا اه دایا بیشللتر بران آبیارنهان تیمی ی
اهلتفاده میشلود و ا دو بوش بوم و گان تشلییب شده اهت .قحمت بوم با اهتفاده ا آبپاشهان
اوا اهلپریر بران هلبز کردن بذر اهتفاده می شود و پس ا هبز شدن بذر و اهت رار بوته آبیارن با
اهلتفاده ا آبپاش گان (با فشلار و دبی یاد) ادامه پیدا میکند .بران کارکرد ایی هامااه ایا به یم
موتور دیزل و یا تراکتور می باشد و همااند روش کالهیم ثابت رایزر متیرک ایا به اارژن بیشترن
اهلت .ایی هلامااه آبیارن در ابتدان ارح گحلترش هلطح تیت پوشش آبیارنهان تیت فشار در
کشور بدون دهتیاه بوم وارد کشور شد و شرکتها ن ها اده داخ ی ایز همیی روش را بران تولید
ه لرلوحه کار خویش قرار داداد .هللا مانهان جهاد کشللاور ن ایز در برخی موارد بدون مطالعه ایی
هلامااه را با اهتفاده ا یارااهها ن دولتی و بدون توجه به امیااات فنی کشاور دبی در اختیار ارح
اوا و مرح ه کشللت گیاه و آمو ش بهرهبردار (موصللوصللا در اهللتانهان غربی کشللور) در اختیار
کشاور ان قرار داداد .کشاور ان در اولیی مراحب آبیارن متوجه خحارت ایی هامااه ااق (بدون بوم)
به گیاه موصلوصا در مرح ه هبز شدن شده و با رها کردن آن به هراغ هیحتمهان آبیارن هطیی
رون آوراد .البته در هالهان اخیر شرکتهایی (واردات یا هاخت داخب کشور) م دداً بران فروش
هیحتمهان آبیارن قرقرها ن همراه با بوم اقدام به با اریابی کرده و آارا به عنوان یم هامااه آبیارن
جدید معرفی میکنند.
نتیجهگیری کلی :هر یم ا هلامااههان آبیارن تیت فشار به اور بال وه داران مزایایی هحتند که
اگر ایات ال م و اختصلاصی آنها در اراحی اجرا و بهرهبردارن رعایت گردد میتوااند بحیار مفید
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
هلطح تیت پوشلش هلامااههان آبیارن تیت فشلار و ف دان یم هلیحتم دقیق آمو شی اجرایی
اظلارت و ار یلابی و ایز ارا له اعتبلارات راییلان بدون کنترلهان ال م و  ...من ر به جمعآورن ایی
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هلامااهها در برخی موارد و یا ت ییر هلامااه آبیارن اجرا شلده به هلیحلتم هللطیی شده و ع یرغم
هزینههان یاد کارآیی ال م و قابب قبول را اداشته باشد.
 -4پیشنهادها
با عنایت به بیش کوتاه فوق مالحظه میگردد بهرغم تالشها و خدمات دلحلو ااه هیاهتیذاران و
کارشلناهان کشور در هالهان اخیر در توهعه روشهان اویی آبیارن اثر بوشی ایی اقدامات کمتر
ا حد ااتظار بوده اهلت .لذا ضرورن اهت در ادامه راه با تییه بر ت ربیات هه دهه فعالیت اجرایی و
پژوهشی توجه شایحتهان به ارت ا هطح کیفی اجران هیحتمها در کنار توهعه کمی آنها مبذول
داشللت .در ایی راهللتا و به منظور تداوم توهللعه پایدار روش هان آبیارن و ارت ا اثربوشللی آنها
راهبردها و پیشلنهادهان مورد اظر در هله بوش فنی و اجرایی هلیاهتگذارن و عم یاتی به شرح
یر ارا ه میگرداد:
 -6-4پیشنهادهای فنی

-

-

با اجتنا ا جهتگیرنهان یم هلویه ضلرورن اهت به الزامات اراحی و اجران صییح
ااواا هلللاملااه ها و روشهان آبیارن (اعم ا ث ی تیت فشلللار و  )...توجه جدن و کافی
صورت گیرد.
در ااتوا هامااههان آبیارن بر اهتفاده ا هامااههان کم اارژن بر تاکید گردد.
بران جاامایی هللامااهها عالوه بر ه ل ی ه کشللاور بر مطالعه دقیق امیااات می ی اثرات
باد دما اارژن پایدارن خاک محا ب یحت مییطی و حق آبه حیات وحش تاکید گردد.
در م ابب اعتبارات راییان ترتیبی اتواذ گردد تا اراحیها بر اهاس کحرن ا دبی موجود
(تاه ف پروااه برداشت) و بدون افزایش هطح یرکشت قب ی اا ام شود.
قااون تیویب ح می آ اجرایی شود.
شرکتها ن م رن موظف به آمو ش و کمم به راهبرن هامااه آبیارن به مدت حداقب دو
هال راعی باشند.
در ارحهان بزرگ پایش هیحتمها بطور محتمر اا ام شود.

 -2-4پیشنهادهای اجرایی و سیاستگذاری

-

-

مدیریت ییپارشه عرضله و ت اضلان آ کشاور ن ا ضرورت هان اجتنا ااپذیر در اجران
موفق هلیاهلتها اهلت .در ایی ارتباه ضرورت ای اد هماهنیی بیشتر بیی و ارتوااههان
ایرو و جهاد کشاور ن مورد تاکید میباشد.
به منظور ج وگیرن ا خرد شلدن بیشلتر اراضلی اعتبارات یارانهان هامااههان آبیارن
ف م به اراضلی تیت پوشلش یم منبع آبی (شاه) و بصورت ییپارشه داده شود و ا دادن
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-

-

-

-

-

ایی اعتبارات به قحمتی ا اراضی تیت پوشش یم منبع آبی خوددارن شود تا کشاور ان
تشویق به تشییب تعاوایهان آ بران گرداد.
ترویج روشهان صلییح بهرهبردارن ا ایی هامااهها در رهااههان همیاای به ویژه صدا و
هیمان جمهورن اهالمی ایران میتوااد مفید و موثر واقع شود.
مدیریت ییپارشه تامیی اارژن بران توهعه هامااههان آبیارن تیت فشار و هماهنگها ن
هللیاهللتهان بوشهان آ و برق کشللور ا ضللرورتهایی اهللت که باید مورد توجه قرار
گیرد.
با ایرن در قواایی و دهلللتورالعمبهان اهلللتفاده ا تحلللهیالت دولتی ضلللرورن به اظر
میرهلد .شرا که ااپایدارن روشها و راهکارهان تامیی اعتبار هامااههان آبیارن در قواایی
بودجه کشلور و عدم تی یب کارآمدن یا ااکارآمدن ایی روشها به ویژه هرمایهگذارنها و
یارااه هان پرداخت شلده تاکنون ا مشلیالت اهلاهی در کاهش موف یت بهره بردارن ا
ایی هامااهها بوده اهت.
ضلمی تاکید بر کارآمدبودن و ضلرورت توجه بیشتر به تیویب ح می آ به بهره برداران
اعت اد بر ایی اهلللت که تامیی یرهلللاخت هان ال م در ایی مینه ایا به توجه و اهتمام
جللدن دارد هلم شلنیی حصلللول موف یللت در ایی مینلله محلللت زم همللاهنیی در
هیاهتگذارنهان تعییی آ بها میباشد.
با تاکید م دد بر توجه به پیآمدهان دوره جدید خشلیحلالی در ایران پیشنهاد میشودا
هیاهتگذارنهان براامه ششم توهعه عمراای کشور با میوریت مدیریت آ اا ام شود.
توجه به محلایب و مشیالت اجتماعی و ترویج و آمو ش روشهان ع می بران بهرهبردارن
ا هلامااههان آبیارن اعم ا ث ی و تیت فشلار و هایر روشها به عنوان ح ه مف ودهن
مدیریت و هلللیاهلللت گذارن هان اا ام شلللده تاکنون بوده اهلللت و ااتظار می رود در
براامهریزنهان جدید به صورت جدن و موثرتر مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ضلمی تاکید بر ضلرورت افزایش اختیارات و فعالیت هان شوران عالی آ ااتظار دارد در
ایی فعالیت ها راه کارهان ال م بران حضور هایر بوش هان موثر در هیاهت گذارن هان آ
کشلور به ویژه اهلتفاده محلت یم ا اظرات بداه کارشلناهی و بهره برداران آ کشاور ن
مورد توجه قرار گیرد.
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 -9-4پیشنهادهای عملیاتی

موهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی با پشلتوااه دو دهه پژوهش و ایرون ااحاای متوص در
مینه آبیارنهان اویی و هنتی آمادگی دارد تا در راهتان ارت ا و بهبود بهرهورن مصر آ
آبیلارن و بهرهبردارن اصلللولی ا هلللاملاالههلان آبیارن گامهان عم یاتی یر را با همیارن
معاواتهان اجرایی و ارت متبوا اا ام دهد:
 با ایرن پارامترهان ال م در اراحی هلامااههان آبیارن و تدویی دهتورالعمبهان اراحیبا توجه به شرایم بیراای آ و خاک کشور
 تدویی اهتاادارد پارامترهان کیفی آ در هامااههان آبیارن ار یابی محلتمر و فنی هیحتمهان اجرا شده به منظور اصالح آنها و ارا ه ااالعات ال مبه محوولیی تصمیمگیر کشور
 بررهی اثرات هامااههان آبیارن بر پایدارن کشاور ن خاک و مییم یحت مطالعه درجه تناهللم ااواا هللامااههان آبیارن بران منااق موت ف کشللور در قالم ارحمی
 -آمو ش بهرهبرداران قبب و بعد ا اجران هامااه

 -5منابع
باغاای ج .ر خوشلللبزم .9372 .بررهلللی تولید و کارآیی مصلللر آ آبیارن در میصلللوالت راعی
ش ندرقند هلیم مینی گوجه فرایی و ذرت ع وفه ان در روشهان آبیارن قطره ان و هطیی.
شوران پژوهشهان کاربردن ها مان جهاد کشاور ن خراهان رضون.
باغاای ج .ارا ش .م ج ینی .9371 .بررهللی اثربوشللی هللیحللتمهان جدید آبیارن بر منابع آ
یر مینی عم یرد و کارآیی مصلر آ آبیارن گیاهان راعی در دشلت مشهد (مطالعه موردن).
گزارش شماره  .710-110موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن کرج ایران.
بی اام  .9313بیاایه پایاای اشلحت توصصی " ا د و بررهی هیاهت هان توهعه روش هان آبیارن در
ایران" موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن کرج ایران.
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تحلیلی بر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی
فریبرز عباسی ،ابوالفضل ناصری ،مهدی اکبری ،جواد باغانی و نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
خشلللیحلللالی وکمبود آ در ایران یم واقعیت اق یمی اهلللت و با توجه به رواد رو افزون ایا
بوشهان موت ف به آ آهللیمهان خشللیحللالی در هللالهان آینده جدنتر ایز خواهد شللد .به
اورنکه بر اهللاس گزارش موهللحلله بیی الم ی مدیریت آ ( )IWMIکشللور ایران بران حفظ
وضلعیت موجود تا هال  5052باید بتوااد  995درصد به منابع آ قابب اهتیصال خود بیفزاید .ایی
امر با توجه به پتااحیب منابع آ و ایا هان رو افزون بوشهان کشاور ن شر صنعت و حفاظت
ا هللایر منابع یحللتی بحللیار دشللوار و حتی ااشللدای اهللت .بنابرایی در شنیی شللرایطی ییی ا
راهیارهان اثربوش کاربرد بهینه و صلرفهجویی در مصلر آ در بوش هان موت ف اهت .در ایی
میان تعییی و اادا هگیرن م دار احللبتاً دقیق آ مصللرفی در بوش کشللاور ن که بوش بزرگی ا
مصلر آ در ایران و جهان را شلامب میشلود ضلرورن اهلت .شون ییی ا مؤلفههان اص ی در
برالامهریزنهان کالن تأمیی توصلللی و مصلللر اصلللولی ا آ در بوشهان موت ف ا جم ه
کشاور ن اهت.
در ایران ایز همااند هلللایر کشلللورهان جهان بوش قابب توجهی ا منابع آ هان هلللطیی و
یر مینی بران تولیدات کشلاور ن اهلتفاده می شلود .تعییی م دار آ مصرفی در بوش کشاور ن
همواره ا دغدغههان اصل ی متولیان و براامه ریزان صلنعت آ کشور بوده و اهت .ا اییرو موهحه
تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن بهمنظور تهیه باام ااالعات آ مصلرفی میصوالت راعی و
باغی در دشلتها و اق یمهان موت ف برآورد و یا تعییی آ مصرفی در بوش کشاور ن را ا هالها
پیش در دهتور فعالیتهان پژوهشی خود قرار داده اهت.
 -2بیان مسئله
در ایران ایز همااند هلللایر کشلللورهان جهان بوش قابب توجهی ا منابع آ هان هلللطیی و
یر مینی بران تولیدات کشلاور ن اهلتفاده می شلود .تعییی م دار آ مصرفی در بوش کشاور ن
همواره ا دغدغههان اصل ی متولیان و براامهریزان صلنعت آ کشور بوده و اهت .درخصوص ح م
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آ مصلرفی در بوش کشلاور ن اعداد و ارقام ارا ه شلده بحیار متفاوت بوده و درخصوص صیت و
هل م آنها ایز تردیدهان جدن وجود دارد .لذا اا ام یم کار پژوهشی در هطح کشور که بتوااد به
اعداد مت نی در باره ح م آ مصللرفی میصللوالت موت ف در کشللور منتهی شللود امرن ال م و
ضلرورن بوده و اتایج آن میتوااد کمم شایاای به تصمیمگیرن محوولیی مرتبم با آ و کشاور ن
بنماید.
بررهلیها اشلان میدهد میزان آ مصلرفی در کشلور در هال  9357توهم مهندهیی مشاور
ماورا بیار حدود  200می یارد مترمیعم برآورد شلده اهت .ایی برآورد بیشتر ا حتی ح م بارش
هللاالاه در دشللت و ارتفاعات کشللور میباشللد .پس ا آن در هللال  9330گزارش ااقصللی توهللم
مهندهلیی مشلاور پارهوازجااحون براش در مورد برآورد آ یر مینی منتشر گردید .اولیی بررهی
مدون در مورد میزان آ مصللرفی در کشللور حدود پن اه هللال پیش ( )9345توهللم و ارت آ و
برق هابق در گزارش " توهعه منابع آ ایران :مشیالت و راه حبها" منتشر شده اهت (قدرت اما
 .)9311در هلال  9342هلا مان براامه گزارشی ا وضعیت منابع و مصار آ کشور منتشر اموده
که با گزارش منتشلر شلده در هلال  9345تفاوت اهلاهلی در ح م منابع و مصار آ در کشور
داشلت (قدرتاما  .)9311پس ا آن اشلریهها ن شلماره دو هشت و شاازده کمیته م ی آبیارن و
هیشی ایران در تمام یا بوشی ا ایی اشریهها به مبیش منابع و مصار آ در کشور پرداختهااد.
در اشلریه شلماره هشلت کمیته م ی آبیارن و هیشی ایران میااییی ح م آ حاصب ا بارش در
هللطح کشللور حدود  370می یارد مترمیعم گزارش شللده و اوهللااات هللاالاه آن بیی  570تا 250
می یارد مترمیعم و آ مصللرفی هر هیتار ا مییهان کشللاور ن فاریا حدود  1254متر میعم
در هیتلار بود .حلدود  76می یارد مترمیعم ا ح م آ با منشلللا بارش بهصلللورت محلللت یم و
غیرمحلت یم بران راعت آبی دیم مراتع و جنیبها اهتفاده میشده اهت .در هال  9326گزارش
ارح جامع (تی یق و توهللعه) م موعه بررهللیهان احللبتا جدن در مورد جمعآورن و تی یب آمار
منابع و مصلار آ در کشور را دابال کرد که م ادیر مطمونی بران ح م آ مصرفی در کشور به
دهت ایامد .در هال  9321گزارشی توهم ها مان براامه و بودجه در مورد بیالن منابع آ تا اوایب
هللال  9325منتشللر گردید .ییی ا مشللاوران حو ه معاوات و ارت ایرو معصللومی الموتی منابع و
مصللار آ کشللاور ن را اهللتوراج اموده اهللت (به ا ب ا قدرت اما  .)9311قدرتاما در هللال
 9311منابع و مصلار و ایا هان آبی در کشور را ا هال  9345تا  9315بررهی اموده و ت ییرات
مصلر آ در هلالهان گذشته را گزارش امود (جدول  .)9بران اولیی ( )9345و آخریی ()9315
هلال بررهلی درصد مصر آ کشاور ن ا کب مصر آ به ترتیم برابر  11و  14درصد در اظر
گرفته شلده اهلت .م دار مصلر آ کشلاور ن ا کحر ایا هان شر و صنعت ا کب مصر آ
حاصللب شللده اهللت .اغ م م ادیر اعالم شللده بران مصللار موت ف به ویژه در بوش کشللاور ن
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دادههان اادا هگیرن شلده ابوده و ا اریق برا ش بر مبنان برخی م ادیر تومینی حاصللب شدهااد.
بدیهی اهت که صیت ایی دادهها جان بیش و بررهی دارد.
جدول  -6تغییرات مصرف آب بر حسب نوع مصارف (قدرت نما)6977 ،

سال

کشاورزی

شرب و صنایع

کل

9345

44

0/45

44/45

9342

42

0/24

42/24

9320

41

0/12

41/12

9322

23/6

9/51

24/71

9321

22/6

9/29

21/90

9360

27/1

9/12

60/72

9365

60/2

5/71

63/4

9362

62/3

5/11

67/30

9310

13/3

4/22

11/72

9315

17/5

4/11

75/11

در خصوص م دار ح م آ حاصب ا بارادگی در پهنه کشور ایز آمارهان موجود بحیار متفاوت
می باشلد .م ادیر ح م آ حاصب ا بارش در هطح کشور بر اهاس منابع موت ف به شرح جدول 5
ارا ه شده اهت .موحددااش ( )9313ح م آ حاصب ا بارش در هطح کشور را حدود  400می یارد
مترمیعم و مصر آ در بوش کشاور ن را  10می یارد مترمیعم گزارش اموده اهت .میمد ولی
هلاماای ( )9374مصلر آ در کشور را در هالهان  9312و  9370به ترتیم برابر  76/7و 13/9
می یارد مترمیعم و مصر آ در بوش کشاور ن را  79/4و  76می یارد مترمیعم گزارش اموده و
بران هلال  9400مصلر آ در کشور و بوش کشاور ن را به ترتیم برابر  993/5و  903می یارد
مترمیعم پیش بینی اموده اهلللت .در گزارشلللی که و ارت ایرو به هیات دولت ت دیم اموده ح م
مصر آ در کشور  77/2می یارد مترمیعم و مصر آ در بوش کشاور ن  73می یارد مترمیعم
قید شده اهت .بران برآورد م دار مصر آ در بوش کشاور ن در هطح کشور با توجه به قاب یت
کالن تی ی ی میتوان ا روش بیالن آ در شرخه هیدرولوژن اهتفاده امود.
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جدول  -2مقدار حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور به استناد منابع مختلف

ردیف

حجم آب
(میلیارد مترمکعب)

منبع

9

200

5

 570تا 250

3

410

گن ی ().9323

4

361

و ارت ایرو ()9322

2

362

و ارت ایرو ()9326

6

440

1

400

7

400

عطرشیی ()9321

1

400

ای اایان ()9360

90

362

قطبی ()9360

99

400

و ارت ایرو ()9360

95

400

موحددااش ()9313

93

496

قدرتاما ()9311

94

493

کشاور و صادق اده ()9317

92

400

میمد ولی هاماای ()9374

مهندهیی مشاور ماورا بیار ()9357
اشریه شماره  7کمیته م ی آبیارن و هیشی ()9329

Bureau of Water Planning and
Development and Resources
)Corporation (1357
کوشم پور ()9321

بدیی ترتیم مالحظه میگردد درخصللوص ح م آ حاصللب ا بارش و ح م آ مصللرفی در
بوشهان موت ف به ویژه در بوش کشاور ن اعداد و ارقام ارا ه شده بحیار متفاوت بوده و در صیت
و ه م آنها ایز تردیدهان جدن وجود دارد .موهحه تی ی ات فنی و مهندهی در هالهان اخیر با
توجه به اهمیت موضلوا یاد شلده براامهریزن گحلتردها ن بران تعییی ح م آ مصرفی در بوش
کشلللاور ن اا لام داده اهلللت .در ایی راهلللتا ابتدا اقدام به برآورد مولفههان بیالن آ در شرخه
هیدرولوژن کشللور و تعییی ح م مصللر آ در بوش کشللاور ن بر اهللاس آن امود (ااصللرن و
همیاران  .)9314هلپس با بررهلی میدودیتهان روش بیالن آ در تومیی ح م مصر آ در
بوش کشلاور ن روشها ن دییر اا ام ایی مهم در دهلتور کار موهلحه قرار گرفته اهت .بر اهاس
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اتایج ااصلرن و همیاران ( )9314بران دو دوره ( 20ب ند مدت) و هفت هللاله (کوتاه مدت) مصر
آ در بوش کشاور ن به ترتیم  25و  19درصد بوده اهت.
هماناور که اشلاره شد در پژوهشهان گذشته ح م آ مصرفی همواره با روشهان تومینی
مثب روش بیالن آ برآورد شللده اهللت .بدیهی اهللت که روشهان تومینی دقیق ابوده و با خطا
همراه هحتند .لذا اادا هگیرن محت یم ح م آ مصرفی میصوالت راعی و باغی موت ف در کشور
توهلم موهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی کشاور ن در حال اا ام اهت که ضمی برآورد دقیقتر
ح م آ مصلرفی ااالعات آن بران واهلن ی و تدقیق روشهان غیرمحت یم ا جم ه روش  RSو
بیالن آ هم کاربرد خواهد داشت.
 -9روشهای تعیین آب مصرفی در بخش کشاوری
روشهان تعییی یا برآورد آ مصلرفی در بوش کشلاور ن به روشهان محت یم و غیرمحت یم
دهتهبندن میشواد .ا جم ه روشهان غیرمحت یم میتوان به روش بیالن آ و برآورد آ مصرفی
براهللاس ایا خال آ موردایا گیاهان و راادمان کاربرد آ اشللاره امود .در روش محللت یم ایز
میزان آ مصللرفی میصللوالت راعی و باغی در مزرعه با وهللایب اادا هگیرن دبی تعییی میشللود.
میزان آ مصرفی در بوش کشاور ن با روش بیالن آ بران دوره درا مدت پن اههاله و کوتاهمدت
هفتهاله (اخیر) بررهی گردید .اتایج اشان داد میااییی پن اههاله و هفتهاله بارش در کشور به
ترتیم  541±23و  506±33می یمتر اهللت لذا میااییی ح م آ مصللرفی در بوش کشللاور ن
بران دورههلان آمارن  20هلللاله و  1هلللاله به ترتیم معادل  61±97و  15±2می یارد مترمیعم
برآورد شد که به ترتیم حداکثر  25و  19درصد آ ت دیدپذیر را شامب گردید (شیب .)9
عالوه بر روش پلایش بیالن آ گزارش اتلایج تعییی ایلا خال آ موردایا گیاهان راعی و
بلاغی در منلااق موت ف و تبدیب آن به ایا ااخال با اعمال راادمان کاربرد در مزرعه ایز بهعنوان
هلناریون دوم پژوهشلی در موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن در حال تدویی اهت .اتایج
اشان داد ا کب آ مصرفی در بوش کشاور ن به ترتیم  12و  52درصد آن بران تولید میصوالت
راعی و بلاغی اهلللتفلاده می گردد .ا میصلللوالت راعی گندم یوا ه شللل توک ذرت و جو و ا
میصوالت باغی خرما و پحته بیشتریی مصر آ را ا بیی هایر میصوالت داشتند.
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شکل  -6مقادیر حجم آب تجدیدپذیر ،حجم و درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی

هلناریون هلوم اادا ه گیرن محلت یم میزان آ مصرفی میصوالت راعی و باغی بران شندیی
میصلول مهم راعی (ذرت ع وفهان لوبیا گندم ش ندرقند و براج) و باغی (پحته و عفران) ایز ا
تیرماه  9312در ایی موهلحله شلروا شلده و تعمیم اادا هگیرنهان محت یم آ مصرفی بران 32
میصلول دییر در اولویت دهتور فعالیت هان پژوهشی موهحه قرار دارد .بران امواه میااییی ح م
آ مصرفی بران تولید میصوالت لوبیا و ذرت ع وفهان در واحد هطح در شیب ( )5ارا ه شده اهت.
برایی اهلاس میااییی ح م آ مصرفی لوبیا و ذرت ع وفهان در کشور به ترتیم  90363و 7011
مترمیعم در هیتار اادا هگیرن شده اهت .اادا هگیرن آ مصرفی لوبیا در  6اهتان ( 93شهرهتان)
و ذرت ع و هان در  7اهتان ( 91شهرهتان) صورت گرفته اهت.
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شکل  -2میانگین حجم آب مصرفی لوبیا و ذرت علوفهای در کشور

 -4پیشنهادها
اظر به اهمیت و ا ش آمارهان مرتبم با ایوه و میزان مصللر آ در بوش کشللاور ن ای اد
مرکز آملار آ ایران در و ارت جهاد کشلللاور ن ضلللرورن اهلللت .وظیفه ایی مرکز جمع آورن و
پیش پردا ش آمار و ارقام راادمان آ آبیارن ح م آ مصلللرفی و بهرهورن مصلللر آ در بوش
کشلاور ن براهلاس یافتههان تی ی اتی اتایج مطالعات و هلایر محلتندات ع می موجود در هطح
کشور خواهد بود.
آمار جمعآورنشلده پس ا پیشپردا ش در مرکز یادشللده تصلویم و بهصللورت رهللمی برانبهرهبردارن در تصمیمگیرنها و براامهریزنهان کالن یا منط هان اعالم گردد.
موهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن با توجه به تواامندن هان شبیهان ا منابع ااحاای
و فیزییی موجود در کشلور آمادگی دارد که محللوولیت جمعآورن و تهیه آمار ایی مرکز را به عهده
بییرد.
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 -5منابع
عباهلی  .ا .ااصللرن  .هللهرا ج .باغاای ن .عباهللی م .اکبرن  .9314ارت ان بهرهورن مصللر آ .
اشلریه 34/14ک مؤهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن ها مان تی ی ات آمو ش و ترویج
کشاور ن  62صفیه.
ااصرن ا . .عباهی م .اکبرن  .9314برآورد مصر آ در بوش کشاور ن بر مبنان بیالن آ در شرخه
هیدرولوژن کشور و میدودیتهان آن .گزارش فنی شماره  47059مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی
کشاور ن کرج.
قدرتاما ق .9311 .منابع مصللار و ایا هان آبی در ایران :حال و آینده .آ و توهللعه (فص ل نامه امور آ
و ارت ایرو) .هال  6شماره  5و  3صفیه  50تا .46
میمد ولی هللاماای ج . 9374.مدیریت منابع آ و توهللعه پایدار .دفتر مطالعات یربنایی م س شللوران
اهالمی .شماره گزارش  32 .1314صفیه
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تحلیلی بر وضعیت بهرهوری مصرف آب در کشور
فریبرز عباسی ،نادر عباسی و علیرضا توکلی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
بهرهورن مصلر آ ییی ا شلاخ هان مصلر بهینة آ آبیارن اهت .مطابق با تعریف ک ی
بهرهورن آ احلبتی اهلت که در مورج کحر آن آ کاربردن (آ آبیارن بارش) و در صورت آن
موارد متنابهی ا مفاهیم کمی قرار میگیرد .ایی موارد مشللتمب بر عم یرد میصللول میزان درآمد
(هلود) خال میزان اارژن تولیدن میزان کالرن تولیدن میزان ار ش افزوده و  ....میشود .عموما
دو مفهوم بهرهورن فیزییی و اقتصلادن آ کاربرد بیشلترن داشته و در تی یبها و تصمیمگیرنها
مورد اهللتفاده قرار میگیرد .ابق تعریف بهرهورن فیزییی مصللر آ عبارت ا م دار میصللول
تولید شده به ا ان واحدح م آ مصرفی اهت که بر ححم کی وگرم بر مترمیعم بیان میشود .در
بهرهورن اقتصلللادن ار ش میصلللول تولید شلللده یا میزان هلللود مداظر قرار میگیرد .به عبارتی
بهرهبردار به ا ان م دار آبی که مصلللر میکند ش در درآمد کحلللم می اماید .در ایی گزارش
بهرهورن فیزییی آ که ا ایی پس بهاور هلاده بهرهورن گفته میشللود بران میصوالت راعی و
باغی برآورد شده اهت .تعییی م دار میصول تولیدن معموالً هادهتر و براهاس آمارهان رهمی قابب
برآورد اهللت ولی در خصللوص میزان آ مصللرفی آمارها بحللیار متفاوت اهللت .در اتی ه کمیت
بهرهورن به شلللدت وابحلللته به آمار مربوه به ح م آ مصلللرفی بوده و تعییی بهرهورن همواره با
تردیدهایی همراه اهللت .ایی شللاخ در ابتدان براامه توهللعة شهارم بیی  0/7تا  0/1کی وگرم بر
مترمیعم گزارش شللده اهللت .در براامه ششللماادا  50هللاله ایز ایی شللاخ  9/6کی وگرم بر
مترمیعم هد گذارن شده اهت.
 -2تبیین وضع موجود
ح م آ مصلرفی در بوش کشلاور ن به روش بیالن آ اخیراً توهم موهحه تی ی ات فنی و
مهندهلی کشلاور ن برآورد شلده اهت (ااصرن و همیاران  .)9314همچنیی براهاس ارقام برآورد
شللده بران ح م آ مصللرفی و آمار مربوه به تولید میصللوالت راعی و باغی کشللور در هللالهان
موت ف م ادیر بهرهورن مصلر آ به تفییم هلالهان موت ف تعییی شلده اهلت (شیب  .)9ا
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آا اییکه در ایی بررهلللی بهرهورن میصلللوالت آبی مداظر بوده اهلللت تولیدات راعی و باغی در
اراضی آبی در تعییی بهرهورن مصر آ لیاظ شده اهت .مطابق شیب ( )9م ادیر بهرهورن مصر
آ ا  0/71تا  9/35کی وگرم بر مترمیعم در  99هلال اخیر مت یر و متوهم آن  9/01کی وگرم بر
مترمیعم بوده اهلت .خوشبوتااه شاخ بهرهورن مصر آ در کشور ای هالهان گذشته رواد
صلعودن داشلته که ایی رواد به معنان اثربوشی فعالیتهان اا ام شده در کشور اهت .درم موا
فعالیتهان اا ام شده در کشور در خصوص "افزایش تولید" و "کاهش ح م آ مصرفی" دو دلیب
اص ی افزایش بهرهورن آ در کشور بوده اهت.
شنااچه متوهم هه هال اخیر به عنوان وضعیت موجود شاخ بهرهورن مصر آ ت ی شود
م دار ایی شللاخ  9/54کی وگرم بر مترمیعم خواهد بود .ع یرغم رواد افزایشللی ایی شللاخ در
هللالهان گذشللته به ویژه رشللد قابب توجه در هللال راعی  9313-14بران رهللیدن به م دار
هد گذارن شده ( 9/6کی وگرم بر متر میعم) در براامه ششماادا بیحت هاله باید تالش بیشترن
شود (شیب .)5
موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی کشللاور ن با اتیا به وظایف ذاتی و ماموریتهان هللا ماای
مربوه به مدیریت جامع مصلر آ اقدام به تبییی راهبردهان اهلاهلی مصلر آ و اادا هگیرن
دقیق و میداای بهرهورن مصلر آ میصوالت موت ف در هطح کشور در هال  9312اموده اهت
کله فعالیتهان صلللورت گرفته و آاهایی که در آینده عم یاتی خواهند شلللد ا عوامب اصللل ی و
تاثیرگذار در افزایش تولید و بهرهورن مصر اهادههان حو ه کشاور ن با میوریت آ میباشد.

شکل  -6روند تغییرات بهرهوری مصرف آب در کشور طی سالهای 6984-34
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شکل  -2مقایسه وضعیت موجود بهرهوری مصرف آب در کشور با مقدار هدفگذاری شده در برنامه
چشمانداز  21ساله

 -9الزامات دستیابی به هدف
اگرشه عدد هد گذارن شللده ( 9/6کی وگرم بر مترمیعم) یم برآورد ک ی و ح می اهللت اما
ایی موهلللحللله بر اهلللاس ایاه توصلللصلللی و درک عمیق مباحش مربوه به بهرهورن آ بدابال
هویتشللناهلللی بهرهورن آ و تعییی اجزان آن بران هر یم ا میصلللوالت بوده و قطعاً آاچه که
مبنان تصمیمگیرن بران اصالح الیون کشت و تدویی الیون تولید پایدار و اقتصادن اهت بهرهورن
فیزییی و اقتصلللادن هر یم ا میصلللوالت خواهد بود اه بهرهورن کبا به ایون که عدد بهرهورن
فیزییی و اقتصادن اختصاصی بران تم تم میصوالت ایز تعییی و تی یب خواهد شد.
شاخ بهرهورن آ اگرشه معیار بحیار مهمی در تصمیمگیرن و تعییی مزیت کشت میحو
میشلود اما گاهی قیودات حاکم بر هلاختار کشاور ن مثب کیفیت آ جنبه هان یحت مییطی
ریحللم تولید و با ار فرآورن و حتی محللا ب اجتماعی و هللیاهللی هللبم میشللود که تصللمیمات
مدیریتی متناهلم با شلرایم گرفته شود .شاخ بهرهورن آ صرفاٌ متاثر ا براامه و هامااه آبیارن
ابوده و عواملب مهم و فراواای در آن دخالت داراد که عبارتند ا  :آ و آبیارن (کیفیت و کمیت آ
منبع آ اظام و روش آبیارن ایا آبی و آبیارن براامه آبیارن ماشلییهان آبیارن اوهااات هطح
ایحلللتابی و هیشلللی مدیریت راعی کمآبیارن پارامترهان اق یمی آبیارن تیمی ی و تمآبیارن
اهلللتیصلللال و جمعآورن آ باران) خاک و ت ذیه گیاه اق یم آفات و بیمارنها و ع فهان هر
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اقتصللاد و با ار فرآورن و بحللتهبندن قواایی و براامهریزن ماشللییهان کشللاور ن الیون تولید و
الیون کشلت .بران موضلوا آبیارن و بهره ورن آ کشاور ن دو براامه متناهم با شرایم و الزامات
راعت آبی و راا دیم تبییی شده اهت که به صورت منفرد و یا مشترک با دییر موهحات پژوهشی
عم یاتی خواهد شد.
هلاختار گیاها ن بنیون اهلت که آ ا اریق ریشه جذ و در فرآیند حرکت آ در گیاه قرار
گرفته و پس ا فعب و اافعاالت ا اریق رو اههان گیاهی به اتمحفر برمیگردد .آاچه که در شرخه
تعرق گیاهی قرار میگیرد مولد تولید بوده و جزو مصلار مفید ت حیمبندن میشود .اما آن بوش
ا آ آبیارن (یا بارش) که محلت یماً ا هطح خاک تبویر شده یا به مصر ع فهان هر می رهد
جزو مصلار غیرمفید میحو میشود .برخی منابع ا ت فات تبویرن  30-20درصدن موا اه آبی
گزارش میکنند .هللهم ت فات تبویرن آ در راعت آبی در برخی مراحب به ویژه در ابتدان فصللب
میصلوالت راعی که فاقد پوشش هبز کامب هحتند ششمگیر اهت .ت فات تبویرن آ آبیارن در
مراحب اات ال موزن تو یع و مصللر ایز رم می دهد و ت فات مربوه به تعرق ع فهان هر عمدتاً
در مزرعه اتفاق می افتد .عم یات راعی و باغی آرایش کشلللت کشلللاور ن حفاظتی ااواا مال ها
اصالح هامااههان آبیارن اصالح تاریخ کشت و  ....مواردن هحتند که در کاهش ت فات تبویرن آ
آبیارن تاثیر داراد.
توهللعه میاایزاهللیون ییی ا عوامب اصلل ی و تاثیر گذار در افزایش تولید و بهرهورن مصللر
اهادههان حو ه کشلاور ن ا جم ه آ به شمار میرود .مباحثی شون کارکرد ماشییهان کشاور ن
(تهیه میی کاشت داشت و برداشت) مدیریت آ و خاک در کشاور ن حفاظتی مدیریت و بهبود
کارآیی اارژن مدیریت تنشها ن مییطی ا موارد موثر در بهبود تولید و افزایش بهرهورن میحو
میشود.
امرو ه تولید ااواا میصلوالت کشاور ن در مییمهان کنترل شده بهدلیب امیانفراهم هاختی
شللرایم مناهللم بران تولید حداکثر و حتی خارج ا فصللب و ایز کنترل میزان مصللر اهادههان
کشللاور ن و هللعی در کاهش مصللر آنها بهویژه آ مورد توجه خاص قرار گرفته اهللت .افزایش
عم یرد توأم با کاهش مصلللر آ و در اتی ه افزایش قاببتوجه در بهرهورن آ ا جم ه مواردن
هحتند که در گ وااهها ا اهمیت ویژهان برخورداراد.
اگرشه بران غ به بر شالش امنیت غذایی راهحبهایی مااند افزایش هلطح یر کشت و عم یرد
افزایش اهادهها ن کشلاور ن کنترل جمعیت و رشد مصر افزایش واردات و  ...ارا ه شده اهت اما
هر یم ا ایی موارد با میدودیتهان اجرایی خاص خود مواجهااد .لذا عم یتریی راه اهتفاده بهینه
ا تولیدات موجود و در رأس آنها کاهش ضایعات اهت .فرآورن و کاهش ضایعات در ح ی ت اوعی
افزایش بهره ورن منلابع تولیلد اهلللت .اولیی قدم بران پرداختی به امر تعدیب و کاهش ضلللایعات
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گردآورن ااالعات محللتند و مبتنی بر اصللول ع می و فنی میباشللد که متاهللفااه در ایی خصللوص
ضلعف جدن وجود دارد .تاکنون مطالعه جامعی در خصلوص تعییی م دار دقیق ضایعات در مراحب
موت ف ا یره تولید تا مصلللر بهعمب ایامده اهلللت و ایی امر ا مهمتریی دالیب و یربناها بران
تعییی کاهش ضلایعات ا هلون موهلحله تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن بوده اهت .با تعییی
میزان ضللایعات میصللوالت کشللاور ن میزان آ آبیارن معادل آن مشللو خواهد شللد که جزو
مصار غیرمفید قرار گرفته اهت.
آاچه که در روییردهان موهللحلله بران افزایش بهرهورن آ تب ور عینی و عم یاتی پیدا خواهد
کرد در شهار م وله "پژوهش" "فناورن" "آمو ش و تواامندها ن" و "ترویج دهتاوردها" خالصه
میگردد .بران دهللتیابی به ایی موارد و "بهبود ضللریم تاثیر یافتهها در عرصللههان کشللاور ن"
پایدارن منابع و ایز "ارت ان شللاخ هللرااه ع می و تولید دااش" اجماعی ا همحللویی و تعامب با
می یی و اعضللان هیات ع می دااشللیاهها واحدها و دهللتیاههان اجرایی تشللیبها و صللنو
کشللاور ن کمیحللیونها و اا میها صللورت خواهد گرفت .راهبرن و هدایت فعالیتها داران ایاه
جامع و با در اظر گرفتی تمام ابعاد و اجزا میباشد.
 -4پیشنهادها و توصیههای کاربردی
با عنایت به مباحش کوتاه عنوان شده به منظور بهبود بهرهورن مصر آ ال م اهت توجه کافی
به ارت ان وضلعیت موجود دو مولفه اصل ی بهرهورن یعنی میزان آ مصرفی و میزان تولید به ا ان
واحد ح م آ مصللر شللده به عمب آید .در ایی راهللتا برخی ایات فنی و کاربردن به شللرح یر
پیشنهاد میشود:
 تشلییب کمیته توصلصلی آمار و ارقام آ کشاور ن در و ارت جهاد کشاور ن به منظور
ییحللانهللا ن و تدقیق آمار و ارقام مربوه به مصللر آ در بوش کشللاور ن براهللاس
یافتههان تی ی اتی و هایر محتندات ع می موجود در هطح کشور
 اصالح الیون مصر آ در بوش کشاور ن
 توجه خاص و ویژه به میاایزه کردن روشهان آبیارن هطیی به در اظر گرفتی تحهیالت
و مشوقهان ال م همااند روشهان ابیارن تیت فشار
 توجه کافی به مباای ع می و اجرایی صییح با توجه به ظرفیتها و پتااحبهان هر منط ه
در توهعه روشهان موت ف آبیارن
 توجه به محللا ب یحللت مییطی و اصللب پایدارن منابع آ و خاک در توهللعه روشهان
موت ف آبیارن هطیی و تیت فشار
 مدیریت مصر آ با روییرد کاهش مصار غیرمفید آ کاربردن
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توجه به محا ب به اژادن و به راعی با روییرد کاهش مصر آ
توهعه خاکور ن و کشاور ن حفاظتی
تدویی و اجران براامه پایش و کاهش تبویر به منظور کاهش مصار غیرمفید
کاهش ضلللایعات میصلللوالت در مراحب موت ف فرآیند تولید برداشلللت اات ال و تو یع
بحتهبندن ااباردارن
اهتفاده ا ظرفیتهان گ وااهان در تولیدات کشاور ن و مدیریت آ و اارژن
تعییی و تی یب شاخ بهرهورن آ ا تامیی اات ال تو یع مصر و پحامصر آ
ارت ان بهرهورن آ با تبییی هاختار روابم آ خاک گیاه اتمحفر ااحان ماشیی و با ار

 -5منابع
توک ی ا.ر .9312 .بررهلی مزیت احلبی میصلوالت کشاور ن اهتان همنان با میوریت بهرهورن آ .
گزارش فنی شللماره شللماره  20031موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی کشللاور ن هللا مان
تی ی ات آمو ش و ترویج کشاور ن  12صفیه.
عبللاهلللی  .ا .اللاصلللرن  .هلللهرا ج .بللاغللاای ن .عبللاهلللی م .اکبرن  .9314ارت للان
بهرهورن مصلر آ  .اشلریه 34/14ک مؤهلحله تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن ها مان
تی ی ات آمو ش و ترویج کشاور ن  62صفیه.
ااصلرن ا . .عباهلی م .اکبرن  .9314برآورد مصر آ در بوش کشاور ن بر مبنان بیالن آ در
شرخه هیدرولوژن کشور و میدودیتهان آن .گزارش فنی شماره  47059مؤهحه تی ی ات فنی
و مهندهی کشاور ن کرج.
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چالشها و چشمانداز آبیاری قطرهای زیرسطحی در ایران
مهدی اکبری ،جواد باغانی و فریبرز عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
با توجه به شرایم کم آبی و وضعیت بیراای حاکم بر منابع آ ایران اهتفاده مط و و بهینه
ا منلابع میلدود آ امرن ال م و اجتنا ااپذیر اهلللت .بران تی ق ایی مهم راه حبهان موت فی
ممیی اهلت پیشنهاد گردد .ولی بران بهبود بهرهورن مصر آ دو راهیار ک ی و اهاهی :افزایش
تولید با حفظ منابع آبی موجود (مدیریت راعی) و کاهش میزان آ مصللرفی در بوش کشللاور ن
(مدیریت راعی و آبی) باید مد اظر قرار گیرد .بنابرایی هر کدام ا هامااههان آبیارن که بتوااند در
ملدیریلت هر یلم ا ایی عواملب موثرتر عمب کنند باعش افزایش بهرهورن مصلللر آ در بوش
کشلاور ن خواهند شلد .روشهان آبیارن تیتفشار در هطح مزارا به ع ت عم یرد متفاوت آنها
در رابطه با تبویر و تعرق راادمانهان متفاوتی را اشللان میدهند .به همیی دلیب روشهان آبیارن
باراای در م ایحلله با روشهان آبیارن قطرهان راادمان کاربرد کمترن داراد .ا آا ایی که تبویر ا
هللطح خاک در هللطح مزارا ایز جزو ت فات غیرمفید میباشللد روش آبیارن یرهللطیی به عنوان
روشلی که ایی ت فات را به حداقب م دار میرهلااد معرفی شلده اهلت .آبیارن قطرهان یرهطیی
ییی ا روشهان آبیارن قطرهان اهللت که در مورد کاربرد آن در ایران اظرات کامال متفاوتی وجود
دارد .در م ل للمللوا ا جللم ل لله مللزایللان ایللی روش آبللیللارن مللیتللوان بلله افللزایللش عللمللر
قطرهشیلانها کاهش در میزان آ مصلللرفی به دلیب کاهش تبویر افزایش عم یرد میصلللول و
تحلهیب در عم یات کشاور ن اشاره کرد .ضمی اینیه آ در یر میی در تمام جهات حرکت کرده
و با فایق آمدن بر عدم افوذ آ در بعضللی ا خاکها ا هللطح خاک اهللتفاده موثرتر ا آ و مواد
غذایی توهلم ریشه گیاه حذ روااا کاهش محایب ااشی ا آفات بیمارنها و ع ف هر به ع ت
فشلار کارکرد کمتر به اارژن مصلرفی کمترن ایز ایا دارد .اگر شه در حال حاضلر هلیحتم آبیارن
قطرهان یرهللطیی بر رون ااواا درختان ا جم ه پحللته یتون خرما مرکبات و اایور و برخی ا
راعتهان ردیفی مورد اهلتفاده قرار میگیرد لییی تی ی ات اولیه توهعه ایی هامااه آبیارن بران
راعت پحلته در کشلور اا ام شلده اهلت و ایی هلامااه بهصورت کاربردن در هطح حدود90000
هیتار ا باغات پحللته در هللطح کشللور توهللعه یافته اهللت ولی بران هللایر راعتها بهصللورت
پای وتها ن تی ی اتی اجرایی اا ام شلده اهلت .کاربرد ایی هامااه آبیارن در منااق خشم و ایمه
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خشلللم بلا شلالشهلان موت فی ا جم له هزینه باالن راهاادا ن تعییی ایا آبی ت مع امالح در
الیههان هلطیی خاک گرفتیی قطره شیانها توهلم ریشله گیاها ن میدودیت رشللد و گحترش
ریشله جویده شلدن لوله در یر هطح خاک عدم امیان بررهی بصرن آبدهی قطرهشیانها مواجه
میباشد و بران توهعه پایدار ایی هامااه باید مالحظات اراحی و مدیریت بهرهبردارن آن با توجه به
شلرایم آ خاک راعت و ..مورد توجه و بررهی دقیقتر قرار گیرد .آبیارن قطرهان یرهطیی در
صلورت اراحی اجرا و مدیریت صییح بهرهبردارن میتوااد احبت به روش آبیارن قطرهان هطیی
داران مزایان قابب مالحظهان باشد .ا ایی رو در هالهان اخیر تی ی ات متعددن در ایران و جهان
در خصوص کارآیی ایی هیحتمها اا ام شده اهت.
 -2نیاز آبیاری در روش قطرهای زیرسطحی
م دار آ مصرفی در آبیارن قطرهان یرهطیی ممیی اهت کمتر ا آبیارن قطرهان هطیی
اباشلد .یرا که در ایی روش تبویر ا هلطح خاک کمتر بوده و اثر آن بر افزایش راوبت احبی هوا
ایز کمتر اهلت بنابر ایی گیاه تعرق بیشلترن خواهد داشت .در آبیارن قطرهان یرهطیی به ع ت
کاهش تبویر ا هللطح خاک و راوبت مناهللم خاک گیاه تعرق بیشترن اا ام میدهد .مطالعات
اشان داده اهت که میزان تعرق در قطرهان یرهطیی  %92بیشتر ا آبیارن قطرهان معمولی اهت.
قرار دادن لولههان قطره شیاندار در یر هلللطح خاک ت فات تبویر ا هلللطح خاک را به حداقب
ممیی کاهش میدهد و ا آا ا که آ و مواد غذایی محت یما به میب ریشه وارد میشود گیاه رشد
بیشللترن دارد و غیریینواختی میاای و ماای تو یع آ کاهش می یابد .مارتینز و همیاران ()9119
ضلمی بررهلی تاثیر کوددهی در دو روش آبیارن قطرهان یرهلطیی و هلطیی اشان داداد جذ
فحلفر و پتاهلیم در هیحتم قطرهان یرهطیی بیشتر ا روش قطرهان هطیی اهت .آنها افزایش
جذ دو یون یاد شلده و در اتی ه افزایش معنیدار در عم یرد ذرت را به تو یع مناهمتر ریشه در
هللیحللتم قطرهان یرهللطیی احللبت به قطرهان هللطیی احللبت داداد .پایرو و همیاران ()5007
تی ی ی در خصللوص اثر م ادیر موت ف آ آبیارن با هللیحللتم قطرهان یر هللطیی رون تبویر و
تعرق عم یرد کارایی مصلر آ و ماده خشم تولیدن ذرت در آ و هوان ایمه خشم در غر
ابراهلللیا اا ام داداد .اتایج تی یق حاکی ا آن بود که م ادیر عم یرد تیمارها در دو هلللال متوالی
اختال معنیدارن با تیمار شللاهد به ترتیم به میزان  %55و  %25داشللته اهللت .با توجه به اتایج
تی ی ات اا ام شلده آبیارن قطرهان یرهلطیی در منااق خشلم به مدیریت خاصی ایا دارد و
ایا آبیارن در آبیارن قطرهان یرهللطیی و هللطیی تفاوت قابب مالحظهان اداشللته اهللت لییی
میزان تبویر ا هطح خاک کاهش و بوش تعرق گیاهی افزایش یافته اهت.
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 -4توزیع رطوبت و شوری خاک در آبیاری قطرهای زیرسطحی
در آبیارن قطرهان توهعهن راوبت در اارا قطرهشیان بهاور میحوهی به دبی خروجی ا
قطرهشیان و خصلوصلیات هیدرولییی خاک بحتیی دارد .بنابرایی دبی قطرهشیانها ییی ا عوامب
مهم در شلیبگیرن ح م خاک خیس شلده اارا قطرهشیانها خواهد بود .در منااق خشم در
هللیحللتم آبیارن قطرهان یرهللطیی بهاور ابیعی اممها در اارا پیا راوبتی در خاک ت مع
میکند دراتی ه غ ظت اممها در هطح خاک بیی ردیفهان کارگذارن لولهها یا ازدیم عمق پیا
راوبتی یادتر میباشللد ت مع تدری ی امم در هللطح خاک ییی ا مشللیالت ذاتی ایی هللامااه
آبیارن اهلللت .اگر شه کاربرد دقیق آ و کود در یر هلللطح خاک در ایی روش آبیارن یم مزیت
میحللو میشللود اما به تدریج جریان خال رو به باال و افت آ در اثر تبویر پتااحللیب افزایش
تلدری ی املم در هلللطح خلاک را موجم میگردد .اگر شه اتایج الیون راوبتی خاک در آبیارن
قطرهان یرهللطیی اشللان داده اهللت که ایی روش قاب یت آبشللویی ایمرم خاک در یم میدوده
شلعاعی اارا قطرهشیانها را دارد لییی بررهی ایمرم شورن خاک اشاندهنده ت مع شورن در
میدوده خارجی ایمرم راوبتی و همچنیی افزایش شلورن در اارا ریشله به ع ت جذ هریعتر
راوبت خاک و باقی ماادن شورن در خاک بوده اهت .در شرایم کاربرد آ شور اا ام آبشویی باید
مد اظر قرار گیرد .با توجه به اینیه اعمال آبشللویی با هللیحللتم آبیارن قطرهان یرهللطیی بران
آبشلویی شلورن خاک مؤثر امیباشلد در خصلوص اهلتفاده ا ایی هامااه بران مناا ی که میزان
بارادگی هللالیااه کمتر ا  420می یمتر باشللد و میزان بارادگی قابب قبولی بران هدایت شللورن ا
هللطح خاک وجود ادارد باید مدیریت و تمهیدات خاصللی در اظر گرفته شللود و ایا آبشللویی با
اهلللتفاده ا یم روش دییر آبیارن مااند باراای یا آبیارن غرقابی تامیی گردد .در شنیی شلللرایطی
کاشللت گیاهان م اوم به شللورن و اشللا کردن گیاهان میتوااد باعش کاهش مشللیالت شللورن در
آبیارن قطرهان یرهطیی باشد .همشنیی اتایج تی ی ات اا ام شده اشان داده اهت که جوااه ای
گیاهان دااهریز در کشلت محت یم با آبیارن قطرهان یرهطیی ییی دییر ا شالشهان ایی هامااه
اهت .لذا بران جوااه ای ایی گیاهان ال م اهت که ا هامااه دییر روشهان آبیارن ا جم ه آبیارن
ث ی و یا آبیارن باراای اهللتفاده گردد و ایا آبی جوااه ای گیاهان با اهللتفاده ا روشهان مذکور
تامیی گردد .بر اهلاس ت ربیات موجود در شرایطی که ا آ شور (  5تا  4دهی یمس بر متر) در
آبیارن قطرهان یرهللطیی اهللتفاده گردد فعالیت ریشللهها تنها در منط ه مراو خاک میدود
میگردد .در شرایطی که قطرهشیانها در عمق  30هااتیمترن اهت رار یابند باالتریی م دار شورن
(  96تا 50دهللی یمنس بر متر) تنها در الیه باالیی و ازدیم هللطح خاک اتفاق خواهد افتاد و در
م اورت قطرهشیانها دامنه ت ییرات شورن خاک  3تا  2دهی یمنس بر متر خواهد بود .بر اهاس
اتایج ارون و همیاران ( )5005تو یع راوبت و شلورن در ایمرم خاک در اثر آبیارن با آ شور در
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روشهان آبیارن قطرهان هطیی و یرهطیی اشان داد که فرض ح م مراو شده خاک بصورت
ایم کُره در قطرهان هلطیی و بصلورت کُره در قطرهان یرهلطیی با شرایم واقعی مزرعه مطاب ت
ادارد .در هلیحلتم قطرهان هلطیی به دلیب اینیه قطرهشیان در هلطح خاک محلت ر اهت تو یع
راوبت در همه فضللان  360درجه ایحللت و ف م به هللمت جواام و پاییی اهللت ولی در قطرهان
یرهلطیی تو یع راوبت خاک در همه جهات  360درجه صورت میگیرد و به همیی دلیب اگرشه
شلعاا خیس شلدگی آن کمتر اهلت ولی هطح و ح م خیس شده خاک بیشتر اهت و بطور ک ی
گیاه ا تعدد دفعات آبیارن هود میبرد .باتوجه به اینیه کشور ایران در منط ه خشم و ایمه خشم
قرار دارد کله عملدتاٌ داران بارادگی ااشیز بوده و ایی بارادگی ایا آبشلللویی خاک را تامیی اوواهد
کرد لذا بران توهللعه پایدار ایی هللامااه ال م اهللت که در مان اراحی هللامااه آبیارن قطرهان یر
هلللطیی میز ان آبشلللویی خللاک و روش اا للام آن ایز مشلللو گردد تللا بعللد ا شنللد هلللال
بهرهبردارن ا آبیارن قطره ان یر هلطیی افزایش تدری ی امم در الیه هلطح خاک موجم شور
شدن خاکها و ا بیی رفتی باغات ایردد.
 -2کیفیت آب در آبیاری قطرهای زیرسطحی
کیفیت آ اثر قابب مالحظهان رون عم یرد و اول عمر هیحتم آبیارن قطرهان یرهطیی
دارد .کیفیت پاییی آ ا اظر میزان کب امالح (شلورن) مشلیالتی بران رشد گیاه کیفیت خاک و
مییم یحت بوجود میآورد .بدون ار یابی کیفیت آ اراحی و راه اادا ن هیحتم آبیارن قطرهان
یرهلطیی با اشیاالت متعددن مواجه خواهد شد .ج وگیرن ا گرفتیی قطرهشیانها عامب ک یدن
در پایدارن هلیحتم آبیارن قطرهان یرهطیی اهت .بران ج وگیرن یا تعدیب شرایم گرفتیی ایا
به درک محایب کیفی ا منابع آبی مورد اهتفاده میباشد .ااالعات کیفی آ بران اراحی مدیریت
بهره بردارن و ایهدارن هلیحلتم ال م و ضرورن می باشد .در هیحتم آبیارن قطرهان به دلیب قطر
بحللیار کوشم میب خروج آ پتااحللیب گرفتیی جز ذات هللیحللتم اهللت .ا آا ا که آ مورد
اهلتفاده در کشاور ن داران ااخالصیهان متعددن اهت روشهان موت فی بران رفع گرفتیی و یا
کلاهش آثلار آن مورد اهلللتفلاده قرار میگیرد .به همیی دلیب بوش قابب توجهان ا هزینه آبیارن
قطرهان به فی تراهلیون هلیحلتم اختصلاص دارد .ااحداد قطرهشیانها باعش کاهش دبیآ تو یع
غیریینواخت آ عدم دریافت آ کافی توهلللم گیاه و همچنیی موجم اهلللتهالک قطرهشیانها
میگردد .لذا اراحی و ااتوا مناهللم ت هیزات مورد ایا در بوش فی تراهللیون ا اهمیت یادن
برخوردار اهت و بایحتی ااالعات کمی و کیفی آ و خاک در دهترس اراح قرار گیرد .با توجه به
اینیه در ایی هلامااه ک یه قطره شیانها در یر هطح خاک قرار داراد و امیان بررهی بصرن میزان
خروج آ ا قطرهشیانها تشوی و تعویض قطرهشیانهان معیو وجود ادارد اهمیت مدیریت
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بهرهبردارن ا هلامااه دوشندان می گردد و ال م اهلت بهرهبردارن ا ایی هامااه با دقت و اامینان
بحیار باال اا ام شود.
 -1تجمع و نفوذ ریشه در آبیاری قطرهای زیرسطحی
شیوایی تو یع ریشله و گرفتیی قطرهشیانها توهلم ریشه گیاهان ا دییر شالشهان اهاهی
بهرهبردارن درا مدت ا روش آبیارن قطرهان یرهلللطیی اهلللت .اگر شه عمق کارگذارن لولههان
آبیارن قطرهان بحلته به اوا خاک و اوا گیاه مت یر اهلت و عموماً بران گیاهان راعی و هبزی ات
ا  92تا  30هلااتیمتر و بران درختان ا  30تا  60هااتیمتر میباشد ولی با توجه به اینیه تو یع
ریشه عمدتاً در میدود خیس شده اارا قطرهشیانها قرار دارد ااحداد قطرهشیانها توهم ریشه
بلاعلش کلاهش دبی آ تو یع غیریینواخلت آ علدم دریافت آ کافی توهلللم گیاه و  ...موجم
اهلتهالک قطرهشیانها میگردد .در کشورهان موت ف داران ت ربه اهتفاده ا ایی روش آبیارن ا
روشهان متعددن بران رفع گرفتیی و یا کاهش آثار آن اهلللتفاده میشلللود .به گزارش روبینس و
لو یس ( )5003ملدیریلت آبیلارن میتواالد با کنترل راوبت مییم م اور قطرهشیان در خاک ا
ت لاو ریشللله بله حریم قطرهشیلان ج وگیرن کند .ایی می ان گزارش اموداد که افزایش تعداد
آبیللارن و بللاال ایهللداشلللتی راوبللت خللاک در مییم ریشللله میتوااللد در ج وگیرن ا گرفتیی
قطرهشیانها موثر باشلد .تأثیر افوذ ریشله در گرفتیی قطرهشیانها در همه گیاهان ییحان ایحت.
مثالً گیاها ن هلیاه ریشه آ دوهت بوده و با تمایب بیشترن به همت منط ه داران راوبت باال در
اارا قطرهشیانها داراد در حالی که گیاهان هللفید ریشلله تمایب کمترن جهت حضللور در ایی
ااحیه ا خود اشلان دادهااد .عمده مشیالت گرفتیی قطرهشیانها یا فشار به الترالها در اثر ااتشار
یا افوذ ریشه به همت خروجی قطرهشیانها در فصول محتان و مواقعی که گیاه ایمه فعال اهت و
آبیارن اا ام امیشلود اتفاق می افتد .روش رایج دییر بران ج وگیرن ا ورود ریشه به ااحیه م اور
قطرهشیان تزریق مواد شلیمیایی اظیر ترفالن اهلیدهلولفوریم و اهلید فحفریم اهت .حرکت و
اشر ترفالن در خاکها بهاور قاببتوجهی به ع ت جذ قون ذرات خاک بهکندن و با تأخیر صورت
میگیرد .بلدیی ترتیلم وجود ترفالن در خلاک م اور قطرهشیان مااع ورود ریشللله به قطرهشیان
میشود( یو و همیاران  .)5090با توجه به میدود بودن هطح اجرا شده آبیارن قطرهان یرهطیی
و تی ی ات اا ام شلللده در خصلللوص ار یابی ایی روش در ایران اراحی و اجران آبیارن قطرهان
یرهللطیی درکشللور عمدتاً مبتنی بر ت ربیات اجرایی شللرکتهان خصللوصللی و اتایج تی ی اتی و
اجرایی در هلایر کشلورها اهلت .اتایج تی ی ات اا ام شلده در موهلحه تی ی ات فنی و مهندهی
کشلاور ن ( اکبرن و همیاران  )9314در خصلوص اهتفاده ا ترفالن در گیاهان هیاه ریشه مااند
ردآلو و فندق حاکی ا آن اهللت که با وجود اهللتفاده ا ترفالن ریشلله در برخی ا قطره شیانها
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افوذ کرده و باعش گرفتیی قطره کانها شده اهت .اگر شه اتایج تی ی ات متعددن تاثیر اهتفاده ا
ترفالن در کاهش افوذ ریشللله به قطرهشیانها را تایید کرده اهلللت لییی ایا به اا ام مطالعات و
تی ی ات کاربردن بیشترن در رابطه با اثرات مت ابب اهتفاده ا ایی ماده در هیحتم آبیارن قطرهان
بر عم یرد میصول منابع آ یر مینی و اثرات یحت مییطی آن اححاس میشود.
 -7جمعبندی و پیشنهادها
بر اهلاس م موعه مطالعات و بررهلیهان اا ام شده در خصوص هامااههان آبیارن قطرهان
یرهطیی در کشور موارد یر پیشنهاد میگردد:
-

اهللتفاده ا ایی هللامااه در مناا ی که میزان بارادگی هللالیااه آن کمتر ا  420می یمتر
می باشد به مدیریت خاصی ایا دارد .با توجه به اینیه در ایی منااق میزان بارادگی قابب
قبولی بران هدایت شللورن ا هللطح خاک به الیههان یر ااحیه ریشلله وجود ادارد ال م
اهلت ایا آبشویی هالیااه مزارا و باغات با اهتفاده ا یم روش دییر آبیارن مااند باراای
یا آبیارن غرقابی تامیی گردد.

-

بلا توجله بله میلدودیلت کیفی آ در منلااق خشلللم و ایمه خشلللم و قرار گرفتی
قطرهشیانها در یر هطح خاک در قطرهان یرهطیی و عدم امیان کنترل بصرن آبدهی
قطرهشیانها ال م اهت که در مان اراحی ایی هامااه دقت بیشترن اا ام گردد و ضمی
ت هیز بوش فی تراهلللیون بله ت هیزات مورد ایلا و در اظر گرفتی تمهیدات ال م جهت
ج وگیرن ا گرفتیی قطرهشیانها ا قطره شیااهایی اهتفاده شود که میدودیت کمترن
احبت به گرفتیی داراد.

-

مدیریت مزرعه بران ج وگیرن ا ت مع امالح در هلطح خاک در شلرایم کاربرد آ شور
در هامااه آبیارن یرهطیی ضرورن اهت.

-

آبدهی عمق اصلم و فاص ه قطرهشیانها ا ییدییر در بافتهان موت ف خاک مدیریت
کاربرد اهللید و ع فکشها ا عوامب موثر در عم یرد هللامااه آبیارن قطرهان یرهللطیی
هحتند که ال م اهت مورد توجه قرار گیراد.

-

عدم تزریقترفالن بهمرور مان من ر به ت مع ریشلله در اارا قطرهشیان شللده و آبدهی
قطرهشیانها با ورود ریشه به داخب منافذ اا لها به موااره خواهد افتاد .لذا تزریقترفالن
و یا راهیارهان مشللابه در هللامااه آبیارن یرهللطیی میتوان اهللتفاده کرد .لییی ایا به
اا ام مطالعات و تی ی ات کاربردن بیشترن در رابطه با اثرات مت ابب اهتفاده ا ایی ماده
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یر مینی و اثرات یحللت مییطی آن
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توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی :چالشها و راهکارها
نادر عباسی و رضا بهراملو
اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران

 -6مقدمه
احدام شلبیههان آبیارن و هیشی مدرن در کشور بعنوان ییی ا راهیارهان اهاهی ها گارن
با وضلللعیت بیراای منابع آ و اهلللتفاده بهینه ا منابع میدودآ همواره مورد توجه بوده اهلللت.
خوشلبوتااه درهالهان اخیر اهتمام جدن واقدامات قابب توجهی درخصوص مدیریت تامیی اات ال
و مصر آ صورت گرفته اهت .بهاورییه در ایی راهتا تاکنون بیش ا  5می یون هیتار ا اراضی
تیت کشلت آبی به شلبیههان مدرن آبیارن و هیشلی م هز گردیده اهلت .ایی درحالی اهت که
براهلاس براامههان توهلعهان کشور و پتااحیبهان موجود ایی رقم به حدود  4می یون هیتار قابب
افزایش اهللت .بدیی ترتیم هنو ا اظر کمی توان بال وه یادن در افزایش هللطح یر شللبیههان
مدرن آبیارن و هیشللی وجود دارد و با اا ام ایی مهم ح م یادن ا منابع آ و خاک کشللور در
شرخه تولید قرار میگیرد .ا ار دییر بررهللیهان اا ام شللده در خصللوص عم یرد و وضللعیت
بهرهبردارن ایی شللبیهها اشللان دادهااد که اغ م آاها در مراحب موت ف بهرهبردارن دشار محللا ب و
مشلللیالت عدیدهان میگرداد که در اثر ایی مشلللیالت اهدا اولیه ایی ارحها مورد موااره قرار
میگیرد .ایی محلا ب که اغ م بصلورت توریم ها هها برو میامایند مع ول عوامب متعددن اظیر
محللا ب مربوه به اراحی اجرا کیفیت مصللالح مورد اهللتفاده وضللعیت بهرهبردارن و ایهدارن
محلا ب اجتماعی و فرهنیی و شرایم ژ وتینییی بحتر و تییهگاه ها هها میباشند .اتایج مطالعات و
تی ی ات اا ام شلده در ایی خصلوص اشلان دادهااد که عدم توجه به محلا ب کیفی در کنار توهعه
کمی اه تنها باعش توریم هلا هها در هلالهان اول بهرهبردارن گردیده ب یه امر اصالح و با ها ن
را مشلللیب و غیر اقتصلللادن میاماید .با عنایت به مباحش کوتاه عنوان شلللده میتوان دریافت که
همزمان با توهلعه شلبیههان آبیارن و هیشی توجه و اهتمام ویژه به شاخ هان کیفی و ار یابی
محتمر اثر بوشی اییگواه پروژهها امرن ال م و اجتنا ااپذیر اهت.
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 -2تبیین وضع موجود
 -6-2وضعیت اراضی کشاورزی

بر اهلاس آخریی آمار رهلمی کشور وهعت کب کشور ایران  962می یون هیتار اهت که ا ایی
م دار  29می یون هیتار قابب کشلت اهت .همچنیی وهعت کب اراضی کشاور ن کشور حدود 96/2
می یون هیتلار اهلللت کله ا آن حلدود  46/5درصلللد ( 1/6می یون هیتلار) آبی بوده و ماب ی دیم
میباشللد .ا کب اراضللی آبی  17/1درصللد ( 6می یون هیتار) راعی بوده و ماب ی به صللورت باغ و
ق محتان میباشد (جدول .)9
جدول  -6وضعیت اراضی زراعی و باغی کشور(منبع :مرکز آمار ایران ،سال 39
وسعت اراضی

کل

وهعت کب اراضی کشور
(می یون هیتار)

96/2

درصد اراضی

900

آبی

دیم

1/6
اراضی راعی6 :
باغ و ق محتان9/6 :
46

7/1
اراضی راعی7/1 :
باغ و ق محتان0/5 :
24

 -2-2وضعیت منابع آب

ا کب منابع آبی ت دیدپذیر کشللور که حدود 930می یارد متر میعم در هللال اهللت در حال
حاضلر قریم به  77/2می یارد متر میعم آن بران مصلار موت ف کشاور ن شر صنعت و هایر
مصللار عمومی اهللتفاده می شللود .گرشه هللهم دقیق هریم ا بوشهان مذکور مورد مناقشلله
کارشناهان صنعت آ بوده و اقداماتی ایز در حال حاضر جهت تعییی میزان مصر آ در هر یم
ا ایی بوشها در حال اا ام اهت ولی آاچه مح م اهت بوش اعظم ایی مصار در بوش کشاور ن
اهللت و ابیعتا هر گواه هللرمایه گذارن و براامهریزن بران اهللتفاده اصللولی ا منابع آ در بوش
کشاور ن ا کارآمدن و اثر بوشی بیشترن در جهت صرفه جویی ا منابع میدود آ کشور خواهد
داشلت .البته روشلی اهلت که ابتدا بایحلتی ا ت فات آ موجود ج وگیرن و هلپس به فیر توهعه
بهرهبردارن اصلللولی ا منابع آ افتاد .ا لیاظ توهلللعه بهرهبردارن ا آ هان یر مینی اکثر ا اه
کشللور داران وضللعیت بیراای بوده و بران ج وگیرن ا تشللدید بیران در آ هان یر مینی باید به
توهللعه بهرهبردارن ا منابع آ هان هللطیی به کمم شللبیههان مدرن آبیارن و هیشللی توجه
خاصی امود.
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 -9-2وضعیت اراضی آبی زیر سدها

هلللدهلللا ن در ایران ای شنلد دهه اخیر با اهدا موت ف ا جم ه تولید اارژن برقابی مهار
هلیال تأمیی آ شلر و آبیارن مورد توجه بوده اهت .بی شم تامیی و تنظیم آ بران آبیارن
اراضلی کشلاور ن ییی ا اهدا اصل ی و عمده صنعت هد ها ن در کشور در اول هالهان اخیر
بوده اهت .مشوصات هدهان ایران ا اظرتعداد و هطح یر کشت اراضی در پایا هدها به تفییم
فا هان موت ف عم یاتی در جدول  5ارا ه شلللده اهلللت .همچنیی تعداد هلللدهان خاتمه یافته در
دهههان  70 10 60و  10به ترتیم  33 53 95و  30مورد بوده اهت.
جدول  -2مشخصات سدهای ایران به تفکیک فازهای مختلف عملیاتی
فازهای عملیاتی

مشخصات سدهای
کشور

در حال بهره برداری

در حال ساخت

در دست

جمع

مطالعه

تعداد

641

946

231

9330

وهعت اراضی
(می یون هیتار)

5/421

0/712

9/006

4/327

 -4-2وضعیت شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی

به دابال توهللعه هللد هللا ن و همزمان با بهره بردارن ا هللدهان هللاخته شللده اغ م آنها به
شللبیههان مدرن آبیارن و هیشللی م هز گردیداد .در حال حاضللر حدود  5/947می یون هیتار ا
اراضلی راعی پایا هدهان در حال بهره بردارن که ا لیاظ وهعت بحیار متفاوت و ا حدود 300
هزار هیتار(اراضلی پایا هلد کرخه ) تا شلبیه هان کوشم با وهعتی کمتر ا  900هیتار را در بر
می گیرد تیت پوشلش شلبیه هان اصل ی آبیارن و هیشلی قرار گرفته اهلت .وهعت اراضی تیت
پوشلش شبیه هان اص ی آبیارن و هیشی در پایا هدها به تفییم فا هان عم یاتی مطابق شیب
 9بوده که در صللورت تیمیب ک یه هللدهان در دهللت اجرا و مطالعه در م موا به حدود  4می یون
هیتار خواهد رهید.
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شکل  -6وضعیت شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی به هزار هکتار (رضوی نبوی)6939 ،

همزمان با احدام شلبیههان اصل ی آبیارن و هیشلی که محوولیت اجرایی آن بر عهده و ارت
ایرو و شللرکتهان تابعه میباشللد وظیفه توهللعه شللبیههان فرعی آبیارن و هیشللی مشللتمب بر
کااالهان اات ال و تو یع درجه  3و  4ت هیز و اوها ن اراضی پوشش ااهار هنتی و عمومی ایز بر
عهده و ارت جهاد کشلاور ن بوده و در ایی راهتا اقداماتی ایز توهم ایی و ارتوااه در ای هالهان
اخیر صللورت گرفته اهللت .رواد توهللعه شللبیههان فرعی آبیارن ای هللالهان موت ف براامههان
توهلعهان کشلور ا ابتدان براامه اول( هال  )9361تا اواخر براامه پن م (هال  )9314در شیب 5
اشان داده شده اهت.

برنامه پنجم

برنامه
چهارم

برنامه
سوم

برنامه دوم

برنامه
اول
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شکل  -2روند توسعه شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی طی برنامه های مختلف توسعه

 -5-2جمعبندی وضع موجود

با توجه به آمار و ااالعات ارا ه شللده در خصللوص وضللعیت موجود شللبیههان مدرن آبیارن و
هیشی کشور ایات فنی و مدیریتی متعددن به شرح یر قابب اهتنتاج می باشند:
 خشیی در ایران یم واقعیت اق یمی اهت و بر اهاس ت حیم بندن ها مانهان جهاایمنابع آ اکثر ا اه کشور ایران داران شرایم بیران فیزییی آ اهت.
 توهلعه شلبیهها ن مدرن آبیارن و هیشی با هد اهتفاده بهینه و پایدار ا منابع میدودآ ییی ا راهیارهان اصولی بران ها گارن با شرایم بیراای آ ایران اهت.
 هلدهلا ن ا اولویتهان اصل ی براامههان توهعهان کشور بوده بطورییه در دهه هفتاد ارشد بحیار ششمییرن احبت به هالهان قبب برخوردار بوده اهت .البته ا هال  9310به
بعد توهعه هدها ن در کشور رواد کاهشی داشته اهت.
 ع ی رغم جدیت در توهللعه پروژههان هللد هللا ن احدام شللبیههان آبیارن و هیشللیمتناهم با توهعه هدها صورت ایرفته اهت.
 توهعه شبیه هان اص ی آبیارن و هیشی هرشند هماهنگ و همزمان با توهعه هدها ابودهاهت ولی به لیاظ کمی ا پیشرفت خوبی برخوردار بوده اهت.
 احدام شللبیههان فرعی آبیارن و هیشللی احللبت به شللبیههان اص ل ی ا ع م افتادگیفاحشی برخوردار اهت.
 ع م افتادگی قابب مالحظهان در احدام کب شبیهها احبت به هد ها ن وجود دارد. بطورک ی میتوان گفت توهلعه هلدها و شلبیههان اص ی و فرعی آبیارن و هیشی هم ااظر ماای و هم ا اظر میاای ااهماهنگ بوده اهللت .بطورییه در بحللیارن ا موارد شللبیه
اصل ی تیمیب شده ولی هنو شبیه فرعی اجرا اشده اهت و برعیس .حتی در مواردن ایز
شبیههان اص ی و فرعی اجرا شده ولی تامیی آ ا هد ممیی ایحت.
 در م موا ع یرغم اقدامات شلایان و هلرمایه گذارنهان کالن صورت گرفته هد اص یایی پروژه که همان بهرهبردارن ا ایی تاهللیحللات و اهللتفاده بهینه ا منابع آ و افزایش
تولید به ا ان واحد ح م آ اهت می ق اشده اهت.
 با تیمیب کب ارحهان هلدها ن حداکثر ایمی ا اراضی آبی کشور یر هدها و شبیههانمدرن خواهد بود و حدود ایمی دییر ا اراضللی آبی کشللور یر دهللت هللایر منابع (شاه
ششمه و )....و بصورت هنتی باقی خواهد مااد.
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 -9چالشها و مشکالت موجود در شبکههای آبیاری و زهکشی

همااطورنکه که اشلاره شلد ا یم ار هنو ا اظر کمی توان بال وه یادن در افزایش هطح
اراضللی یر شللبیههان مدرن آبیارن و هیشللی وجود دارد و با اا ام ایی مهم ح م یادن ا منابع
آ و خاک کشلور در شرخه تولید قرار میگیرد و ا ار دییر بررهلیهان اا ام شده در خصوص
عم یرد و وضلعیت بهرهبردارن ایی شبیهها اشان میدهند که اغ م شبیههان اجرا شده در مراحب
موت ف بهرهبردارن دشار محللا ب و مشللیالت عدیدهان میگرداد که در اثر ایی مشللیالت اهدا
اولیه ایی ارحها مورد موااره قرار میگیرد .مشلیالت مبتالبه شلبیههان آبیارن و هیشی ا اظر
اوا ماهیت ع ب و عوامب ای اد میزان اثرگذارن امیان اصلالح و  ...در شبیههان موت ف متفاوت
بوده و داران ایف بحیار وهیعی ا عوامب میباشند که اغ م بصورتهان یر امود پیدا میکنند:
 oتوریم ها هها و تاهیحات بهویژه پوشش کااال به شیبهان موت ف
 oعم یرد اامناهم ها ههان تنظیم وتو یع آ
 oت مع رهو و رویش ع فهان هر در جداره کااال
 oپاییی بودن راادمان شبیه
 oافت کیفی منابع آ و خاک
 oبرو محا ب اجتماعی و فرهنیی متعدد
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
میگیراد.
 -6-9مسائل مدیریتی و سیاستگذاری
بررهلیهان اا ام شلده در خصلوص وضلعیت شلبیههان آبیارن و هیشلی اجرا شده و برخی
محلا ب و ااهماهنییهان موجود که اثربوشلی آنها را تهدید میاماید به واهطه محا ب و مشیالت
مربوه به هلیاهلتیذارنها و جنبههان مدیریتی و حیمراایهان غیر اصلولی اهلت .اهادینه اشدن
مدیریت بهمپیوهلته منابع آ در حوضههان آبریز همحو ابودن هیاهتها و براامههان بوشهان
موت ف مرتبم با محلا ب آ در کشلور عدم ایاه به آ به عنوان یم کاالن اقتصادن و اجتماعی
روییرد هلللا هان به آ و توهلللعه بوشهان مصلللر کشلللاور ن و صلللنعت بدون دراظر گرفتی
پتااحلیبهان آبی منااق موت ف اوالای بودن مان هاخت و ها شبیهها به دلیب تناهم ضعیف
اعتبارات توصلیصلی با فصلول کارن ا جم ه محا ب مدیریتی مبتالبه شبیههان آبیارن و هیشی
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اهت که به واهطه ایی آاها و موارد متعدد دییرن بهرهبردارن مناهم ا شبیهها با مشیالتی همراه
شده اهت.
 -2-9مسائل فنی و اجرایی
مطالعات و برره لیهان اا ام شللده اشللان میدهند عالوه بر محللا ب مدیریتی منشللا بحللیارن ا
مشیالت شبیهها محا ب فنی و اجرایی اهت .ع یرغم اینیه برخی ا ع ب و منشا ای اد مشیالت در
شبیههان آبیارن و هیشی ااشی ا شرایم خاص هر شبیه میباشد ولی موارد فنی و اجرایی ای اد
مشیالت در اغ م شبیهها ت ریبا ییحان بوده که به شرح یر قابب اب هبندن هحتند.
الف) مسائل مربوط به طراحی
بوشلی ا مشیالت موجود در شبیههان کشور ااشی ا عدم توجه و یا کم توجهی به معیارهان
اراحی اجزان موت ف شلللبیللههللا بوده اهلللت .ا مهمتریی موارد مربوه بلله ضلللعف اراحی در
شبیههان اجرا شده می توان به مواردن اظیرا عدم پیش بینی هیحتم رهوبییر در ابتدان شبیه به
دلیب هزینه باالن آن ضعف در اراحی هیدرولییی م طع کااال عدم اهتفاده ا شاخ هان دوام
بران ارا ه ارح اختاله بتی در مان اراحی اراحی اامناهلللم و یا عدم پیش بینی هلللیحلللتم
آببندن و در هان اابحلاای اهلتفاده ا پوشش ییحان در منااق موت ف و عدم بررهی گزینههان
موت ف پوشلش پیشبینی ضلعیف تمهیدات حفاظتی و ایمنی شلبیهها و اهتفاده ا عدد 0/094
بعنوان ضریم مااینگ در اراحی اولیه پوشش کااالها اشاره کرد.
ب)کیفیت مصالح و اجرا
عدم توجه به دوام بتی درشللرایم موت ف اق یمی کشللور م اومت میور بودن ار یابی بتی ب ان
دوام میورن کیفیلت اامناهلللم مو وه بتی بتیریزن و عمبآورن عدم دقت دراجران در هان
اابحلاای وااتوا ماده پرکننده آن پرداخت اامناهلم هطح پوشش ع یم اشدن خاک بحتر در
م ابب ع فهان هر اجران اامناهم هیحتمهان هیشی هطیی و خاکریز م اور کااالها ا جم ه
مهمتریی محلا ب مربوه به کیفیت مصلالح و مشلیالت اجرایی موجود در شلبیههان آبیارن کشور
هحتند.
پ) بهرهبرداری و نگهداری
برخی ا مشللیالت بهرهبردارن و ایهدارن موجود در شللبیههان آبیارن کشللور عبارتند ا  :تردد
وهلایم ا یه هنییی در م اورت کااال عدم الیروبی به موقع ویا الیروبی اامناهم وخحارت دیدن
پوشللش عدم اجران تعمیرات وبا دیدهان محللتمر وهللالیااه عدم کنترل رشللد ع فهان هر در
کااالها پاییی بودن هطح آگاهی بهرهبرداران عدم رعایت حریم کااالها عدم اهتفاده ا مشارکت
بهرهبرداران در تعمیر و ایهدارن ضعف در آمو ش بهرهبرداران جهت بهرهبردارن بهینه ا شبیهها
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ت) مسائل ژئوتکنیکی بستر
ع یرغم توجله ویژه و خاص به مطالعات ژ وتینییی در اغ م هلللا ههان عمراای متاهلللفااه در
مطالعات اولیه مربوه به پروژههان شلبیههان آبیارن و هیشی به جنبهها و ویژگیهان ژ وتینییی
بحللتر به هااه هللبم بودن هللا ه توجه جدن صللورت امیگیرد .در حالیکه ایی گواه پروژهها به
دلیب ماهیت خطی آنها هاختارهان مییشناهی متنوعی را در بر گرفته و همواره در تماس با آ
هحلللتنلد .للذا بله واهلللطه عدم اا ام مطالعات ژ وتینیم و یا مطالعات ااق آن و در اتی ه عدم
شلناخت صلییح ماهیت رفتارن خاک بحتر ها ههان آبی و به ویژه پوشش بتنی کااالهان آبیارن
در اثر ااپایدارن بحتر مورد توریم و تهدید قرار میگیراد.
ث) مسائل فرهنگی و اجتماعی
اصللوال توجه به محللا ب فرهنیی واجتماعی هللاکنیی منط ه ییی ا مالحظات مهم و اجتنا
ااپذیر در اراحی و اجران اکثر پروژههان عمراای میباشلللد .در شلللبیههان آبیارن و هیشلللی که
ارعلیلی ملنط لله و بهرهبرداران در ارتبللاه محلللت یم بللا عم یرد و بهره بردارن ا شلللبیلله
میباشللند ایی موضللوا ا اهمیت دو شنداای برخوردار میباشللد .در ایران ایی موضللوا کمتر مورد
توجه بوده که به تبع آن محلا ب عدیدهان متوجه شبیههان آبیارن وهمچنیی محووالن بهرهبردارن
و ارعیی گردیده اهلت .امرو ه بحلیارن ا مشلیالت بهرهبردارن ا شبیههان آبیارن به دلیب تفیر
هللا هان محللوولیی و اراحان و عدم مشللارکت دادن بهرهبرداران در امور موت ف شللبیهها و ضللعف
تشیبهان آ بران صورت میگیرد.
و) مسائل زیست محیطی
ییی دییر ا محلا ب فنی که باعش برو مشلیالت جدن در شلبیههان آبیارن و هیشلی شده
اهت عدم توجه کافی به جنبههان یحت مییطی پروژههان آبیارن و هیشی و عدم ار یابی اثرات
یحلللتمییطی ارحهلان توهلللعله شلللبیلههان آبیارن و هیشلللیدر مراحب موت ف برخی ا
پروژهها بوده اهللت .در مواجهه با افت کیفی منابع آ در شللبیهها میتوان با رعایت کردن هللهم
یحلللت مییطی رودخااه و رهاهلللا ن م دار آ اکولوژییی منط ه ا ای اد آلودگی و بیمارن هان
واگیر در محلللیر رودخلااله و همچنیی ا افزایش بیش ا حلد غ ظت امالح به دلیب کمبود آ ایز
ج وگیرن کرد.
 -9توصیهها و راهکارهای پیشنهادی
با عنایت به مباحش کوتاه عنوان شلللده میتوان اتی هگیرن امود که اوال درگذشلللته توهلللعه
فیزییی شلبیهها متناهلم با احدام هدها ابوده اهت و هنو پتااحیب یادن در احدام شبیههان
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آبیارن و هیشلی هلدها ن هلاخته شلده و یا در حال هلاخت وجود دارد که بایحتی مورد اهتمام
جدن قرار گیراد .ثاایا در اغ م شللبیههان احدام شللده ایز تنها شللبیه اصلل ی تیمیب گردیده و
شلبیههان فرعی کمتر مورد توجه بودهااد .ثالثا اغ م شلبیههان احدام شلده با محا ب و مشیالت
عدیده مواجه هحللتند که ایی محللا ب بهرهبردارن بهینه ا شللبیهها را موتب میامایند .با توجه به
م موعله مطالعات و بررهلللیها ن اا ام شلللده و همچنیی اتایج تی ی ات صلللورت گرفته در ایی
خصلوص به منظور ج وگیرن ا برو مشلیالت مشلابه در ارحهان آتی و مرتفع هاختی بوشی ا
مشللیالت موجود بهبود وضللعیت بهرهبردارن و افزایش کارا ی شللبیهها راهیارها وپیشللنهاداتی به
تفییم ماهیتی و به شرح یر ارا ه میشود:
راهبردهای اجرایی
-

تیمیب شبیههان فرعی آبیارن و هیشی متناهم با شبیههان اص ی و هدها
اهتفاده ا لوله و یا هایر م ارن بحته بران اات ال و تو یع آ در شبیههان فرعی
توجه کافی به اصالح هامااههان هنتی و میاایزه کردن روشهان آبیارن هطیی
تامیی ت هزات و ماشییآالت مدرن مورد ایا پروژههان هیشی
رفع مشیب منابع آ یر مینی در بهره بردارن ت فی ی ا منابع آ شبیهها
هاماادهی پیماایاران و اهتفاده ا پیماایاران م ر و م هز
تعبیه وها ب اادا هگیرن جریان در ا اه مهم شبیه
ای اد باام ااالعاتی دینامیم شبیههان آبیارن و هیشی قنوات و ششمهها

راهبردهای مدیریتی و سیاستگذاری
-

ای اد هماهنیی و تعامب بیی دهتیاهها و ها مانهان مرتبم با آ در کشور
توجه خاص به محا ب غیر ها هان در کنار محا ب ها هان در شبیههان آبیارن و هیشی
ارت ا و بهبود قواایی و روشهان حفاظت ا حریم منابع آ
تدویی ها و کارهان فنی و قااوای بران اصالح هامااههان هنتی آبیارن
ت ویت و توهعه هاختار تشیبهان آ بران
تدویی و اصالح قواایی و م ررات مربوه به واگذارن امور بهرهبردارن به تشیبهان مردمی
اصالح آییی اامه و اهتااداردهان شبیههان فرعی آبیارن بر اهاس شرایم بومی منااق
ای اد تعاوایهان مصر با حضور بهرهبردارن کشاور ان و اهادهان دولتی
اات ال مدیریت شبیهها به بهرهبرداران و تشیبهان آ بران
محا ب مرتبم با اظامهان بهرهبردارن
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-

اصالح قواایی در راهتان ج وگیرن ا خرد شدن اراضی و ح ابه (اصالح قااون ارم)
اصالح الیون کشت در راهتان اهتفاده بهینه ا آ و تامیی امنیت غذایی پایدار
الزامی امودن پایش شبیهها
اصالح قواایی آ در راهتان اهتفاده بهینه ا منابع آ کشور

راهبردهای فنی
-

مطالعه و اجران شبیههان اص ی و فرعی بر اهاس اصب بهرهبردارن تدری ی و با گشت
هرمایه
توهعه شبیههان آبیارن در پاییی دهت هدهان در دهت بهرهبردارن و اجرا
توجه خاص به مطالعات ژ وتینییی شبیهها در اراحی و اجران شبیههان آبیارن
توجه جدن به مطالعات و ار یابیهان یحت مییطی بران کب شبیهها
اصالح بندها و آبییرهان هنتی
اهتفاده ا مواد و مصالح مناهم با توجه به شرایم می ی وتوجه به پارامترهان دوام
اراحی دقیق با توجه به شرایم فنی و اجتماعی هر پروژه و پرهیز ا ا شههان ک یشه ان
ت هیز اوها ن و ییپارشهها ن اراضی با در اظر گرفتی معیارهان فنی و محا ب اجتماعی
مشارکت دادن بهرهبردارن در مراحب موت ف مطالعه اراحی اجرا و بهرهبردارن
اهتفاده ا ت ار ار شمند گذشته در براامههان توهعهان آتی

راهبردهای پژوهشی و نظارتی
-

پایش و ار یابی مداوم راادمان و وضعیت بهرهبردارن و ایهدارن شبیهها
ار یابی عم یرد فنی پروژههان آبیارن و هیشی موجود
ار یابی تاثیر ارح احیا و تعادل بوشی منابع آ و ادامه محتمر آن با رفع ا اه ضعفها
ار یابی اثر یوشی اقدامات یربنایی اا ام شده در خصوص شبیههان آبیارن و هیشی

 -4منابع
بهرام و ر .9319 .تاثیر پوشلش بتنی بر کنترل ت فات اشلت آ ا کااالهان آبیارن در اهتان همدان .م ه
پژوهش آ ایران .هال ششم .شماره  .99ص.73-12 :
رضلون ابون م تبی .)9313( .شالشها و هلیاهلتهان توهلعه شبیههان آبیارن .اشحت توصصی ا د و
بررهی هیاهتهان توهعه روشهان آبیارن .موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن
عباهلی ن .9371 .براامه راهبردن اصلالح و بهینهها ن شبیه هان آبیارن و هیشی .گزارش اهایی شماره
 .961مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.

 51

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

عباهلی ن کیاای ا اخوان ک .و مامی پوش ا .9312 .بررهلی ها ههان تنظیم وتو یع آ در شبیههان
فرعی آبیارن .گزارش اهایی شماره  .961مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.
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پوشش کانالهای آبیاری :چالشها و راهکارها
رضا بهراملو و نادر عباسی
به ترتیب اعضای هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

 -6مقدمه
پوشش کااالهان آبیارن عبارت اهت ا پوشاادن قحمتی ا بداه یا کب کااال به منظور ج وگیرن
ا فرهلایش اشت آ و کاهش اصطیاک در م ابب جریان .هیحتمهان اات ال و تو یع آ آبیارن با
ایی هد اراحی میشللواد که آ تامیی شللده در میب منبع آ (هللطیی یا یر مینی) را تا حد
امیان به صلورت کامب و با کمتریی ت فات به ابتدان قطعه برهلااند .ت فات آ در ایی محللیر شامب
اشللت آ ا جداره کااالها و ت فات تبویر ا هللطح آ میباشللد .بر اهللاس تی ی ات اا ام شللده
ت فات تبویر ا هطح آ در موا ن ذخیره و کااالهان آبیارن کمتر ا  2درصد بوده و عمده ت فات
به صلورت اشلت ا بحتر کااالها میباشد .به همیی دلیب بران کاهش ت فات و اهتفاده بهینه ا آ
تامیی شللده بایحللتی براامهریزنها و تمهیدات ال م اادیشللیده شللود .در ادامه ایی بیش وضللعیت
موجود ت فات آ در هلیحلتمهان اات ال آ محا ب و مشیالت موجود در پوشش و کاهش ت فات
آ در آنها و در اهایت راهیارهان رفع ایی مشلللیالت و ج وگیرن ا ت فات آ و اامینان ا مفید
بودن هرمایهگذارن در منااق و شرایم موت ف کشور ارا ه شده اهت.
 -2تبیین وضع موجود 
پوشلش ااهار هنتی به منظور کاهش ت فات اات ال در دهههان اخیر مورد توجه خاص محوولیی
و کارشناهان قرار گرفته اهت .بران پوشش کااالها مصالح موت فی ا جم ه خاک-هیمان هنگ و
مالت بتی و اخیرا ژ وممبران مورد اهتفاده قرار میگیرد .هر کدام ا ایی پوششها تاثیر متفاوتی بر
ج وگیرن ا ت فات اشت آ داشته و بران منااق موت ف بایحتی مورد بررهی قرار گیراد .بر اهاس
تی ی ات و ار یابیهان اا ام شللده در ا اه موت ف کشللور ایی پروژه م ی ا کارایی مط و مورد
اظر برخوردار ابوده و اتوااحته هد اص ی که همان کاهش ت فات اشت میباشد را برآورده ها د.
بر اهلاس اتایج شندیی هلاله تی ی ات در مؤهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن (شیب
 )9م ادیر ت فات اشللت در پوشللشهان موت ف در کااالهان آبیارن در شللرایم موجود ارا ه شللده
اهت.
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شکل  -6مقادیر تلفات نشت در پوششهای مختلف و بدون پوشش در کانالهای آبیاری

بر اهللاس بررهللیهان اا ام شللده در ا اه موت ف کشللور رایجتریی اوا پوشللش در کااالهان
آبیارن بتی بوده و عمدهتریی مشیالت ایز در ایی اوا پوشش میباشد و هایر پوششها ا مشیالت
عمدهان برخوردار ایحلتند .مشیب اص ی موجود در کااالهان آبیارن با پوشش بتنی ترکخوردگی
و توریم پوشلش خی ی ودتر ا پایان یافتی اول عمر آنها میباشلد .ایی مشیب من ر به برآورده
اشدن ااتظارات در کنترل ت فات اشت آ و هدر رفتی هرمایهگذارن اا ام شده در آنها شده اهت
(عباهی .)9371
 -9چالشها و مسائل
بر مبنان بررهیهان اا ام شده محا ب و مشیالت موجود در پوشش کااالهان آبیارن در ا اه
موت ف کشلللور شلللاملب راادمان اات ال و تو یع پا یی و ت فات بیش ا اادا ه مورد ااتظار و برآورده
اشللدن اهدا در آنها میباشللد .عوامب اصلل ی در برآورده اشللدن اهدا مورد ااتظار ا کااالهان
پوشش شده در اثر یم یا شند عامب یر باهم میباشد:
الف -شناخت ناکافی از مصالح
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شلاید ییی ا دال ب ریحلمااپذیرن مدیران و کارشناهان اراح و م رن عدم شناخت کافی ا
مصلالح موت ف احلبت به همدییر باشلد .اگر اتایج تی ی ات و مطالعات اا ام شلده بر رون مصالح
موت ف ا لیاظ میزان کنترل ت فات اشللت هزینه اجرا هللهولت اجرا مدت مان ال م بران اجرا
موجود و در دهترس تصمیمگیران و کارفرمایان باشد تصمیمگیرن در ااتوا مصالح مناهم بران
منط ه مورد اظر آهانتر خواهد شد.
ب -ریسکناپذیری مدیران و کارفرمایان در استفاده از مصالح نوین

در هللالهان اخیر همزمان با پیشللرفت ع وم در عرصللههان موت ف و به خصللوص در صللنعت
مشلت ات افت و پ یاتی ی مصلالح جدیدن تولید شده اهت که ضمی ههولت اجرا ا دوام کارایی
توجیهپذیرن اقتصلادن و آ بندن بحلیار خوبی جهت اهتفاده در کااالهان آبیارن منااق موت ف
کشلور و شلرایم بحلتر متنوا برخوردار بوده و میتوااد به راحتی مورد اهتفاده قرار گیرد .ولی اکثر
کارفرمایان و مدیران عادت کردهااد که ا مصلالح رایج (پوشش بتنی) که به اظر آنها شاید ریحم
کمترن داشلته باشلد اهلتفاده امایند و ایی محلو ه من ر به عدم اهلتفاده ا مزایان فراوان مصالح
مدرن شده اهت.
هماایواه که مطرح شد رایجتریی اوا پوشش در کااالهان آبیارن پوشش بتنی اهت ولی ایی
اوا پوشش در همه ا اه ا موف یت ال م برخوردار ابوده و همه اهدا مورد ااتظار را برآورده انموده
اهت.
پ -کاربرد پوشش بتنی با طرح اختالط یکسان برای همه مناطق کشور

ارح اختاله بتی مورد اهلتفاده بران پوشش کااالهان آبیارن در ا اه موت ف کشور با اق یم و
شللرایم خاک بحللتر متفاوت ت ریبا ییحللان بوده و بدون در اظر گرفتی شللرایم دوام بتی در م ابب
ایروهان غالم و مور منااق اجرا میگردد .بتی بادوام در منااق هردهیر (همااند همدان اردبیب
و  )...گرم و خشلم (همااند کرمان و )...هلواحب دریاها و  ..باهمدییر متفاوت بوده و بایحتی بران
شلللرایم مورد اظر ارح و اجرا شلللود .دلیب ایی موضلللوا ایی اهلللت که ایرون مور در منااق
هلردهلیر گرمحلیر و منااق هلاح ی و آ هان بدون کیفیت به ترتیم هییبهان ذو -یوبندان
هییبهان تر و خشمشدن اگ دگی آرماتور و حم ه اهیدها و هولفاتها میباشد.
ت -کم توجهی به شرایط ویژه بتن در کانالها

بتی مورد اهلللتفاده در کااالهان آبیارن به دلیب اینیه ا هلللطح فوقاای و یریی به ترتیم در
تماس دا م با آ و خاک بحلتر اشلباا اهلت با هلاختمانها ن محلیوای متفاوت بوده و بیشتر در
معرض عوامب ابیعی و توریم میباشللد .ا ار دییر ضللوامت ایی اوا پوشللش کمتر ا هللایر
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هلا هها بوده و عمدتا غیر محل ح میباشد .متوصصیی بتی میض اغ م شناخت کافی ا ایی شرایم
ویژه اداشلته و ب ان ارا ه شلاخ هان عم یردن در شرایم مییطی به ارا ه شاخ هان ت ویزن
پرداختهااد که پاهللویون بوش کشللاور ن ایحللت .ا ار دییر مشللاوریی و پیماایاران بوش
کشللاور ن ایز تدویی پارامترهان دوام و تضللمیی کیفیت بتی را ا توص ل و وظایف متوصللصللیی
عمران و بتی دااحته و به شاخ هان موجود اکتفا میکنند.
ث -عکسالعملهای متفاوت بتن در مقابل اجزاء ،نسبتها و تهیه و اجرا

بتی شلللامب ترکیم مصلللالح و روش تهیه و اجرا بوده و هیچیاه امیتوان حتی بران پروژههان
موت ف در یم منط ه احوه ثابتی ارا ه کرد و لذا بایحتی قبب ا آن شناخت کافی ا بحتر اق یم و
مصلالح بتی (آ هنیدااه هیمان و افزودایها) در دهترس باشد .در حالییه در پروژههان موت ف
پوشللش کااالهان اغ م منااق کشللور ا یم احللبت ثابت اجزا و روش اجران ییحللان اهللتفاده
میگردد که ایی محلللو ه ممیی اهلللت در مناا ی بادوام و در شلللرایم دییر فاقد دوام ال م بوده و
توریم و ترکخوردگی را به دابال داشته باشد.
ج -مقاومتمحوری بهجای دواممحوری در پوشش بتنی کانالهای آبیاری

هد ا اجران پوشلش بتنی در کااالهان آبیارن تیمب بار و فشار ایحت ب یه در آنها هد
کنترل ت فات اشت آ در شرایم ایرون غالم منااق موت ف میباشد .لذا معیارهان ار یابی کیفیت
و تایید عم یرد پیماایاران بایحللتی دهللتیابی به پارامترهان دوام بتی در شللرایم خاص آن پروژه
باشلد در حالیکه در حال حاضر مالک ار یابی تنها م اومت فشارن اهت که امیتوااد تایید کننده
هالمت پروژه در اول عمر آن باشد.
چ -عدم استفاده از مشارکت بهرهبرداران

در خی ی ا پروژهها بهرهبردار وقتی متوجه اجران پروژه در منط ه میشلود که پیماایار مش ول
به کار میگردد خی ی ا شللیحللتییها و دهللتیارنهان اولیه که من ر به افوذ آ و مواد ا ی و
ای لاد توریلمهلان تلدری ی بعدن میگردد در اثر همیی پدیده و کم توجهی به اظر بهرهبرداران
میباشد.
ح -عدم تاایر پوشش بتنی تخریبشده بر کنترل تلفات آب

در جدول  9م ادیر ت فات اشللت آ در بحللتر بدون پوشللش و پوشللش بتنی توریم شللده در
کااالها و موا ن ارا ه شلده اهت .بهرام و ( )9310بر اهاس کارهان اا ام شده اتی هگیرن اموداد
که در صلورت ترکخوردگی و توریم پوشلش بتنی اختال معنیدارن بیی کااال بدون پوشللش و
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کااال با پوشلش بتنی توریمشلده ابوده و در اتی ه ایی پوشش تاثیر ن در کنترل ت فات اشت آ
در کااالهان آبیارن اوواهد داشت.
جدول  -6میزان نشت آب از کانالها و مخازن با پوششهای مختلف

میزان ت فات اشت

میااییی اشت

نوع پوشش مخازن یا کانال

(مترمیعم در هر
مترمربع در رو )

(مترمیعم در هر مترمربع
در رو )

9

بدون پوشش

9/35 -3/96

5/31

5

پوشش بتنی توریم شده

0/15-5/12

9/14

ردیف

خ -نبود توجیه اقتصادی برای پوشش بتنی بیدوام

بر اهلللاس یلافتههان تی ی اتی (بهرام و و هلللیدان  )9310پوشلللش بتنی در آن دهلللته ا
کااالهان آبیارن که با ترکخوردگی و توریم مواجه میشلواد داران توجیه اقتصادن ابوده و تنها
من ر به هدر رفتی هلرمایهگذارن خواهد شلد .یعنی اگر قرار باشلد پوشلش بتنی اا ام شود که در
کوتاه مدت با ترکخوردگی و توریم مواجه گردد آن پروژه اا ام داده اشللده و به صللورت هللنتی
باقی بمااد توجیه اقتصادن بیشترن دارد .
 -4راهکارها و راهبردها

با توجه به محلللا ب و مشلللیالت موجود در پوشلللش کااالها راهیارها و راهبردهان یر بران
برار هلا ن آنها و اامینان ا داشتی پوششی با کارایی دوام و م اومت ال م جهت کنترل ت فات
اشت و هرمایهگذارن مطموی پیشنهاد میشود:
الف -شناسایی و کاربرد مصالح محلی بادوام

در برخی ا منااق کشور مصالح می ی وجود دارد که با شرایم اق یمی و می ی آن ها گار
بوده و ضللمی داشللتی اهللتییام ا توجیه اقتصللادن ال م ایز برخوردار اهللت .ییی ا ایی اوا
مصلالح هلنگ و مالت میباشلد که در کااالهان آبیارن منااق کوهحلتاای و هلردهیر قابب
اهللتفاده اهللت .بر اهللاس آاالیز آمارن م دار ت فات اشللت آ در ایی اوا پوشللش به اور
معنیدارن کمتر ا پوشلش بتنی در منااق هلردهیر کوهحتاای (که عمدتا با ترکخوردگی و
توریم مواجه اهت) میباشد (بهرام و .)9310
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ب -استفاده از پوشش نوین ژئوممبران

ییی ا مصالح ژ وهنتتیم غیرقابب افوذ ژ وممبرانها هحتند که در پوشش کااالهان آبیارن
بران ج وگیرن ا ت فات اشت آ کاربرد داراد .مزایان اهتفاده ا ژ وممبران در کااالهان آبیارن
شامب موارد یر اهت (بهرام و و همیاران :)9312


کاهش ت فات اشت آ (حدود  940برابر کمتر ا پوشش بتنی )



ههولت اجرا (ایا به قالمبندن اداشته و به عنوان یم مصالح آماده در مدت مان



ج وگیرن ا اشحت خاک یر کااال در مییهان با خاک محو هدار



کاهش مان اجران ارح به  %52آن در پوشش بتنی

 کاهش هزینه اجرا به  %30آن در پوشش رایج بتنی
در جدول شماره  5مصالح رایج موت ف در پوشش کااالهان آبیارن باهم م ایحه شده اهت.
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.
جدول  -2مقایسه مصالح مختلف قابل استفاده در پوشش کانالهای آبیاری کشور
تلفات نشت
نوع پوشش

(مترمیعم در
مترمربع در رو )

رتبه بندی

هزینه اجرای هر
کمترین

سرعت

کنترل

هزینه

اجرا

نشت

بتی ترکخورده

9/14

420/000

5

5

3

هنگ و مالت

0/19

100/000

3

3

5

0/0952

920/000

9

9

9

ژ وممبران

مترمربع (ریال)

پ -استفاده از پوشش بتنی بادوام
در صورتیکه ا مصالح می ی و یا ژ وممبران اهتفاده اشده و قصد اهتفاده ا پوشش رایج بتنی
اهت بایحتی تمهیدات یر در اظر گرفته شود.
پ -6-ارائه طرح اختالط ویژه هر پروژه

ارح اختاله بتی بران پروژههان موت ف بایحلتی بر اهاس هد پروژه مشوصات خاک بحتر
کیفیت آ وضللعیت اق یم و ایروهان غالم مور بتی اراحی و احللبت مصللالح بر مبنان اتایج
آ مایشیاهی بر رون امواهها و تهیه گردد.
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در پوشش بتنی کااالهان آبیارن مالک اامینان ا عم یرد بتی ابایحتی م اومت فشارن باشد
یرا بررهیها حاکی ا آن اهت که تنها با داشتی م اومت فشارن باال و بدون توجه به دوام امیتوان
ا هالمت پوشش بتنی در اول عمر آن اامینان داشت.
ایته بحللیار مهم :در صللورتی که شللاخ هان ار یابی دوام باشللد ایا ن به وجود ااظر م یم در
میب پروژه اوواهد بود و تنها کافیحلت بعد ا اتمام پروژه ا پوشلش اجرا شده م زهگیرن اموده و
شللاخ هان دوام مورد بررهللی قرار گیرد .در ایی حالت پیماایار بدون ایا به ااظر تمام تالش خود
را بران اجران پوشش بتنی بادوام اا ام خواهد داد .
 -5توصیههای فنی و کاربردی در پوشش کانالهای آبیاری











بر اهلاس وضعیت و محا ب موجود ارا ه شده در خصوص پوشش کااالهان اات ال آ بران
بهبود وضلعیت و اامینان ا دوام و پایدارن پوشلش اجرا شده در ایی ها هها پیشنهادهان
یر قابب ارا ه میباشد:
در منااق کوهحلتاای هلردهلیر با وجود هلنگ مناهلم پوشش هنگ و مالت ع یرغم
هزینه باال با ت فات اشلت آ  0/19مترمیعم در مترمربع در رو در کنترل ت فات اشت
مناهم تر ا پوشش بتنی اهت .
توهلللعه کاربرد پوشلللش ژ وممبران در م ارن اات ال به دلیب تاثیر مثبت آن در کنترل
ت فات اشللت ه لهولت اجرا مدت مان کوتاه اجرا هزینه پا یی و بادوام در برابر شللرایم
موت ف اق یمی .
قبب ا هر اوا اراحی و اجران پوشش بتنی در کااالها و در شروا فیر بران اجران پروژه
(بلدو تولد پروژه) ا مشلللارکت بهرهبردارن در ج حلللات موت ف مطالعه ا شلللهبردارن
جاامایی اجرا و بهرهبردارن اهتفاده گردد .
ضلروریحلت در پوشلش بتنی در ها ههان موت ف آبی معیارهان دوام شاییزیی معیارها
م اومت فشللارن گردد .در ایی صللورت ا هللالمت پوشللش در اول عمر پروژه اامینان
حاصب خواهد شد .
در جاهایی که ا پوشلش بتنی اهلتفاده میشود قبب ا هرشیز بایحتی شرایم اق یمی و
خاک بحلللتر و کیفیت خاک منط ه به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و ارح اختاله بتی
بران داشلللتی دوام ال م در برابر شلللرایم مییطی حللاکم ارا لله گردیللده و قبللب ا اجرا
امواههایی ا آن تهیه و با اا ام آ مایشهان دوام پارامترهان ال م ارا ه گردد .
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به هی عنوان ابایحتی ا ارح اختاله بتی در پروژه دییر بران پروژه خاص در آن منط ه
اهتفاده امود .
ب ان توصیههان ت ویزن (م ادیر هریم ا اجزا و احبت آنها) ا توصیههان عم یردن
(شاخ عم یرد بتی در برابر عوامب) اهتفاده شود .
ا اجران پوشش بتنی در مناا ی که با توریم مواجه میگردد ج وگیرن شود .

 -1منابع
بهرام و ر .م .موحدان ک .اخوان ا.ر .مأمیپوش ن .هلالمتی س..ح موهونفضب م .کرامتی و ح .ریاحی.
.9312ار یابی فنی و اقتصللادن پوشللشهان ژ وهللنتتیم اجرا شللده در کااالها و موا ن آ کشللور
مؤهحه فنی و مهندهی کشاور ن .شماره  950 .29371ص .
بهرام و ر .9319 .تاثیر پوشلش بتنی بر کنترل ت فات اشلت آ ا کااالهان آبیارن در اهتان همدان .م ه
پژوهش آ ایران .هال ششم .شماره  .99ص.73-12 :
بهرام و ر .9310 .ار یابی ت فات اشت در کااالهان آبیارن با پوشش هنیی در منااق هردهیر و تاثیر آن بر
ذخایر منابع آ (مطالعه موردن در اهتان همدان) .م ه پژوهش آ ایران .هال پن م .شماره .1
بهرام و ر .ن .عباهللی و م .موحدان .9310 .ار یابی میزان اشللت در کااالهان کوشم آبیارن با پوشللش
بتنی در اق یم هلرد و تاثیر آن بر ذخایر منابع آ (مطالعه موردن در اهلتان همدان) اشریه آبیارن و
هیشی ایران .شماره .9ج د  .2ص .19-79 :
بهرام و ر .و س .م .هلللیدان .9310 .ار یابی فنی -اقتصلللادن کاربرد پوشلللش بتنی در کااالهان آبیارن در
منااق هردهیر .م ه آبیارن و هیشی .شماره  .5ج د  .2ص .565-524 :
عباهلی ن .9371 .براامه راهبردن اصلالح و بهینهها ن شبیههان آبیارن و هیشی .گزارش اهایی شماره
 .961مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.
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استفاده از منابع آب غیرمتعارف در راستای مدیریت بحران آب کشور
بهمن یارقلی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
ای شند دهه گذشلته مصلر آ کشلور به ع ت رشلد جمعیت توهلعه کشاور ن و پیشرفت
صنعت افزایش ششمییرن داشته و هم ماای آن با دورهان خشیحالی کشور را با بیران آ مواجه
هاخته اهت .در حال حاضر بحیارن ا رودخااهها خشم و اکثر دشتها کشور بیراای و دشار بیالن
منفی پیش رواده هحللتند .ایی در حالی اهللت که منابع آ غیر متعار کشللور که ا ح م قابب
توجهی برخورداراد به دلیب دارا بودن مشلللیالت کیفی با درجات موت ف در براامههان توهلللعه و
بهره بردارن منلابع آ کشلللور گن لاالده اشلللدهاالد .درصلللورتیکله مشلللیالت آنهلا بلا اا ام
روشهان موت ف تصلفیه و یا اتواذ روشهان مدیریتی کاربردن و رعایت الزامات یحت مییطی تا
حد یادن قابب اصالح و اغماض و اهتفاده میباشند .منابع آ غیرمتعار به م موعه آ هان شور
لمشلور آ هان فحی ی ها هان کشاور ن فاضال شهرن پحا هان صنعتی و آ هان حاصب
ا بارورن ابرها ااالق میشود .در ایی گزارش دامنه منابع آ اامتعار شامب ها هان کشاور ن
فاضال هان شهرن پحا هان صنعتی و منابع آ شور و لم شور می باشد .اعت اد بر ایی اهت که
در شللرایم حاضللر با براامهریزن اصللولی و لیاظ کردن جنبههان بهداشللتی و یحللت مییطی
بهرهبردارن ا ایی منابع میتوااد بعنوان ییی ا گزینههان مهم بران جبران بوشی ا کمبود آ در
مصار موت ف کشور بویژه بوش کشاور ن مد اظر مدیران و براامهریزان کالن آ کشور باشد.
 -2تبیین وضع موجود
بررهلیها اشان می دهد کمبود آ بران مصار موت ف ییی ا مهمتریی عوامب میدود کننده
توهللعه در مینههان موت ف صللنعتی کشللاور ن و اقتصللادن اهللت .ایی در حالی اهللت که بوش
مهمی ا منلابع آ ت لدید پذیر کشلللور به دلیب میدودیتهان کیفی (منابع آ غیر متعار ) در
شرخه اهلتفاده امیباشلن د و حتی در بحلیارن ا موارد آلودگی مییم یحلت را به همراه داشته و
خطرن بران هلالمتی میحلو میشلواد .مهمتریی بوش ایی منابع مطابق شیب شماره  9شامب
آ هان شلور و لم شلور هطیی و یر مینی فاضال هان شهرن و صنعتی و ها هان کشاور ن
میباشند .ح م منابع آ اامتعار کشور به تفییم در شیب  9ارا ه گردیده اهت (یارق ی .)9311
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هماایواه که مشاهده می شود ایی منابع در م موا ح می معادل  42می یارد متر میعم داراد که
به جز بوش میدودن که مصللار راعی دارد عمدتا بصللورت غیر اهللتاادارد مصللر گردیده و یا
بدون هرگواه اهتفاده هودمندن وارد مییم شده و آلودگی منابع آ خاک و توریم مییم یحت
را به همراه دارد.
در حال حاضلر با توجه به هلطح تیت پوشلش شبیههان جمعآورن فاضال تنها یم می یارد
متر میعم ا فاضلال هان خاایی جمعآورن و تصفیه میگردد ولی با توجه به براامهریزنهان آ
و فاضلال کشلور پیشبینی می گردد که در آینده ح م بیشلترن ا فاضللال تصللفیه شده خاایی
حاصب گردیده و ضرورت توجه و براامهریزن در ایی خصوص امایان میگردد (یارق ی .)9371

شکل -1حجم منابع آب غیر متعارف (میلیارد مترمکعب در سال)

در حال حاضلر پحلا خروجی ا اغ م تصفیه خااههان فاضال کشور منطبق با اهتااداردها و
الزامات یحلت مییطی و بهداشلتی ابوده و بواهلطه اهلتفاده غیر اصولی آلودگیهان یادن را در
مییم یحت به همراه داراد .با توجه به وهعت اراضی تیت پوشش شبیههان هیشی تنها بوشی
ا  56می یارد متر میعم پتااحللیب ها کشللاور ن جمعآورن شللده و قابب مدیریت و براامهریزن
می باشلد .البته ایی ح م میدود ایز به درهلتی مدیریت اشده و با ورود به منابع آ هطیی باعش
آلودگی ایی منابع و افزایش شورن ت مع عناصر م ذن ( ایتروژن و فحفر) و ب ایان هموم شیمیایی
میشلللوالد .در صلللورتیکله ایی منابع آبی میتوااد با اا ام روشهان موت ف تصلللفیه و یا اتواذ
راهیارهان مدیریتی در کاربرد و یا هلاختار و اجزا شبیههان جمعآورن ها با حداقب مواارات
یحت مییطی مورد اهتفاده قرار گیرد (یارق ی  9371و .)9310
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فاضال هان صنعتی با توجه به کمیت پا یی برخوردارن ا آالیندههان موت ف و اوهااات کمی
کیفی شلللدید و همچنیی ا مهان بودن و برخوردارن ا پراکنش ج رافیایی یاد ا دید مصلللار
م دد داران درجه اهمیت کمترن بوده ولی با دارا بودن پتااحللیب آالیندگی باال ا دید آلودگیهان
یحت مییطی به ویژه توریم کیفیت منابع آ حا ز اهمیت قابب توجهی می باشد .بهتریی گزینه
در خصلوص پحلا هان صنعتی اصالح فرآیندهان صنعتی در جهت کاهش آ مصرفی و همچنیی
با یافت پحلا صلنعتی بران مصلر م دد در خود صنعت و یا فضان هبز مییم کارخااه جات و
صنایع میباشد.
روااا هان هطح شهرن آلوده ییی ا معضالت توهعه شهرن بوده و بویژه در شهرهان بزرگ ا
کمیللت قللابللب توجهی برخوردار بوده و متللاهلللفللاالله ع یرغم برخوردارن ا کیفیللت اللامط و و
میدودیتهان کیفی یاد عمدتا در مصلار راعی با الیون کشلتی اامناهلم در حواشی شهرهان
بزرگ صلر مصلار راعی و میشلواد .امواه بار ایی منابع روااا ها ن هطح شهرن آلوده تهران
میباشد که در ااهار جنو تهران (فیرو آباد یاخچی آباد کااال شهریور و  )...جریان داشته و با دارا
بودن ایف وهیعی ا آالیندهها ( مییروبی شیمیایی ف زات هنییی و  )...در اراضی جنو تهران به
صلر کشلاور ن میرهلند .مشابه ایی حالت در هایر شهرهان بزرگ کشور همچون شیرا مشهد
تبریز اصللفهان و ...ایز مشللاهده می شللود .ایی منابع ایا به شللناهللایی هللاماادهی تصللفیه و
براامهریزن جهت مصلار هودمند با میوریت حفظ هالمت و مییم یحت میباشند .در امودار 5
موقعیت منابع آ غیر متعار در شرخه آ کشللور ارا ه شللده اهللت .همااطورنکه مشللاهده می
شلود منابع آ کشلور به دو گروه اصل ی منابع شلور و شلیریی ت حلیم میشلود .منابع شیریی در
مصار موت ف ( شر صنعت و کشاور ن) اهتفاده میشود و پحا حاصب ا ایی مصار بصورت
فاضال وارد مییم میگردد که بران اهتفاده م دد ایا مند تصفیه تا حد رهیدن به اهتااداردهان
مورد اظر میباشند ( 1و.)7
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شکل  -2چرخه آب و فلوچارت استفاده از آبهای نامتعارف

-9راهبردهای پیشنهادی
با توجه به وضع موجود و بیران کمی و کیفی منابع آ کشور ییی ا اهدا ب ندمدت مدیریت
راهبردن برقرارن تعلادل بیی ت لاضلللا و منلابع موجود در حلداقلب مان با کمتریی هزینه ممیی
(راهبردهان صلرفه جویی در مصار آ توهعه روشهان مدیریت کارآمد جدید افزایش بهرهورن
آ ) بوده و راهبردهلان اصللل ی و میورن دییر توجله به منابع آ اامتعار ا جم ه امم دایی
منابع آ شور و تصفیه فاضال هان شهرن صنعتی و کشاور ن می باشد .در ایی مینه ششماادا
پیشنهادن بران بهرهبردارن ا منابع آ غیر متعار به شرح ذیب قابب ترهیم اهت:
"بهرهبرداری از منابع آب غیرمتعارف بخشييی از فرایند معمول تخصييی

و بهرهبرداری منابع آب کشييور

میباشيد و متناسب با الزامات کمی و کیفی بهرهبرداری نسبت به منابع آب خام شیرین در اولویت اول قرار
دارد".

ا توجه به ایی ششماادا میتوان اتی ه گرفت که در براامهریزن ب ندمدت منابع آ کشور باید
م وله اهلتفاده ا ایی منابع در اولویت قرارداشته باشد .به منظور رهیدن به ایی ششماادا متناهم
با اجزا موت ف منابع آ اامتعار راهبردهایی به شرح ذیب پیشنهاد میگردد:



راهبردهای بهرهبرداری از منابع آب شور

باتوجه به ح م قابب توجه منابع آ شللور و لمشللور پراکنش ج رافیایی آن و همچنیی رواد
شورن منابع آ اتایج حاصب ا ت زیه و تی یب ا اه قوت و ضعف بهرهبردارن ا منابع آ شور و
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همچنیی دهتهبندن راهبردهان موت ف حاصب ا آن جمعبندن نهایی راهبردهان مورد ایا بران
اهتفاده ا منابع آ شور به شرح جدول  9قابب ارا ه اهت:
جدول  -6جمعبندی و طبقه بندی راهبردهای استفاده از منابع آب شور
ردیف

طبقهبندی
راهبرد

درنظر گرفتن برنامهها و بودجههای خاص برای استفاده از آبهای شور ،لب شور ( طرهای

9
2
3
4

شرح راهبردی

جامع شورورزی)
راهبردهای
ساختاری

تدوین ضوابط بهرهبردای از این منابع با محوریت توجه به مالحظات زیست محیطی
مطالعه و ارزشگذاری واقعی آب و حذف یارانهها
ایجاد سازوکارهای الزم و توسعه همکاریهای فراسازمانی
استفاده مناسب از پتانسیلهای بخش خصوصی برای تامین محدودیتهای زیرساختهای

0

اجرایی

6

استفاده از رقابت کاربریهای مختلف بر سر آب در تخصیص آبهای شور و لب شور

3

برنامه ریزی استفاده از آبهای شور ولب شور در توسعه اراضی کشاورزی مستعد جدید

8

درنظر گرفتن پتانسیل آبهای شور و لب شور در برنامههای مدیریت خشکسالی

1

برنامه ریزی برای استفاده از این منابع آبی برای احیاء اکوسیستمهای موجود در مناطق خشک

93
99

راهبردهای نرم
افزاری

استفاده از تجارب و تحیقیات موجود و توسعه روشهای مختلف مدیریتی و بهرهبرداری
(تخصیص چرخشی آب شور و شیرین …)
تدوین برنامه مناسب پایش کیفیت منابع آب و خاک و محصوالت
برنامهریزی و اقدام جهت افزایش آگاهی در خصوص محدودیتهای منابع آبی و الزامات مدیریت

92

منابع آب برای استفاده از آبهای غیر متعارف

93

ارائه آموزشهای الزم درخصوص نحوه استفاده مناسب برای استفاده از آبهای شور و لب شور

94

توسعه تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی جهت تامین نیازهای اطالعاتی و علمی
طراحی و ساخت سازهها ی و تأسیسات مورد نیاز برای زهکشی مناسب اراضی تحت آبیاری با

90
96
93

راهبردهای
سازهای

این منابع و جلوگیری از نفوذ آبهای شور و لب شور به آبخوانها و آبهای سطحی شیرین
تامین زیرساختهای سازهای و تجهیزات پایش کیفیت منابع آب و خاک و محصوالت تولیدی
استفاده از گونههای گیاهی و آبزیان مقاوم به شوری جهت توسعه استفاده از این منابع در بخش
کشاورزی

 14


تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

راهبردهای بهرهبرداری از فاضالبهای صنعتی

بوش صلنعت ا لیاظ ح م ا کمتریی ههم برخوردار اهت .ولی ا بار آلودگی باالو به تبع آن
پتااحلیب آلودگی منابع آ برخوردار می باشلد .همچنیی پراکندگی و ا طه ان بودن صنایع موجم
میشللود که بهرهبردارن ا ایی منبع میدود گردد .با اینیال پتااحللیب اهللتفاده ا فاضللال هان
تصللفیهشللده صللنعتی در داخب م موعه ظرفیت مناهللبی میحللو میگردد که ال م اهللت در
براامهریزن اهتفاده م دد و بهرهبردارن ا آنها مورد توجه قرار گیرد .راهبردهان موت ف مرتبم با
بهرهبردارن و اهلتفاده م دد ا فاضال هان صنعتی را میتوان در قالم جدول  5جمعبندن و ارا ه
امود.
جدول  -2جمعبندی و طبقه بندی راهبردهای استفاده مجدد از فاضالبهای صنعتی
ردیف

طبقه بندی
راهبرد

9
2

تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست
راهبردهای
ساختاری

3



مجدد آن در بخش صنعت
تبیین جایگاه قانونی وزارت نیرو در رابطه با استفاده از فاضالبهای صنعتی و فرایند تحویل گرفتن
تهیه بانک اطالعاتی فاضالبهای صنعتی و جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز

نرم افزاری

برنامهریزی بازچرخانی کامل آب در بخش صنعت و کاهش استفاده از منابع آب شیرین در این بخش
و مقایسه بازچرخانی داخلی صنعت در مقایسه با مصارف بالقوه سایر مصارف

0
6

تعیین نظام نظارتی و کنترل بر نحوه تصفیه فاضالبهای صنعتی و تعیین نحوه تخلیه و یا استفاده

فاضالبهای تصفیه شده صنعتی و تدوین مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز برای این منظور

3
4

شرح راهبردی

توسعه تصفیهخانههای صنعتی و بهبود شرایط تصفیه و فاضالب تصفیه شده خروجی
سخت افزاری

توسعه استفاده از روشهای ابیاری دقیق در استفاده از فاضالبهای صنعتی تصفیه شده در آبیاری
فضای سبز

راهبردهای بهرهبرداری از زهابهای کشاورزی

در رابطه با مدیریت و با شرخاای ها هان کشاور ن دو ایته حا ز اهمیت اهت .اوال کشاور ن
بعنوان مصلر کننده اصل ی آ کشلور بالطبع بیشلتریی میزان تولید آ هان برگشتی را داراهت.
بنابرایی ایی موضللوا ییی ا ا اه قوت مربوه به اهللتفاده م دد ا ایی منبع آبی اهللت .ثاایا بوش
عمدهان ا اراضلی کشلاور ن کشلور به صلورت هلنتی بوده و فاقد هلیحتم هیشی متمرکز بران
مدیریت ها تولیدن میباشللد .به همیی لیاظ بوش عمدهان ا ها هان کشللاور ن به صللورت
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منبع غیرا طهان بوده و جمعآورن و مدیریت آنها عم ی امی باشللد .با توجه به موارد ذکر شللده
راهبردهان بهرهبردارن ا ها هان کشاور ن به صورت جدول  3ارا ه میشود.
جدول -9جمعبندی و طبقه بندی راهبردهای بهرهبرداری از زهابهای کشاورزی
طبقه
ردیف

بندی

شرح راهبردی

راهبرد

9

راهبردهای
ساختاری

2

نرم افزاری
3

4

0



سخت
افزاری

مطالعه و ارزش گذاری اقتصااادی آب و ایجاد زیرساااختهای قوانین و مقررات الزم جهت اسااتقرار
نظام بهینه اقتصاااد آب و کاهش یا حذف سااوبسااید آب جهت افزایش توجیه اقتصااادی اسااتفاده از
زهابهای کشاورزی
ایجاد ساازو کار همکاری مستقیم بخشها ی آب و کشاورزی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامههای
استفاده از زهابهای کشاورزی
تامین قوانین و مقررات و سااختار تشکیالتی الزم جهت ایجاد ظرفیتهای مشارکت بخش خصوصی
در فرایند استفاده از زهابها
تدوین استانداردهای اختصاصی استفاده از زهابهای کشاورزی برای مصارف مختلف
انجام مطالعات الزم به منظور امکان آماربرداری و تعیین دقیق کمیت و کیفیت زهابهای کشاورزی
در حوضههای آبریز مختلف و همچنین تفکیک بیالن منابع آب طبیعی با زهابها و آبهای برگشتی
بخش کشاورزی
برنامهریزی توسااعه اراضاای کشاااورزی در مناطق مسااتعد بر مبنای اسااتفاده از زهابها و آبهای
برگشتی قابل استفاده
تدوین برنامه پایش زیست محیطی و کیفیت تدوین برنامه پایش زیست محیطی و کیفیت محصوالت
لزوم انجام مطالعات و پتانسایل سانجی به منظور شاناساایی مصارف بالقوه زهابهای کشاورزی در
بخشهای مختلف مصرف
آموزش کشاااورزان برای همکاری در اسااتفاده مجدد از زهابهای کشاااورزی و کاهش آلودگیهای
زهابهای کشاورزی
توسعه تصفیهخانههای صنعتی و بهبود شرایط تصفیه و فاضالب تصفیه شده خروجی
توساعه شابکههای زهکشای زهابها ی کشااورزی بویهه در مناطقی که ظرفیت توسااعه آتی اراضی
کشاورزی و استفاده از زهابهای کشاورزی فراهم باشد.
انجام اقدامات عملیاتی به منظور کاهش مصاارف سااموم و کود در کشاااورزی به منظور ارتقاء کیفیت
زهاابهاای کشااااورزی (باتوجه به غیر نقطهای بودن بخش عمدهای از این زهابها و حجم قابل
توجه آنها که امکان تصفیه را تا حد زیادی منتفی میکند).

راهبردهای استفاده از فاضالبهای شهری و روستایی

در بوش فاضلال هان شهرن و روهتایی پتااحیب قابب توجهی بران اهتفاده م دد وجود دارد.
در ایی بوش اوال ا مهان بودن منبع فاضلال امیان جمعآورن و تصفیه آن را فراهم میآورد .ثاایا
وجود مراکز جمعیتی بزرگ ایی امیان را فراهم میآورد تا بطور متمرکز ح م قابب توجهی فاضال
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تولیدن در دهلترس باشد که ظرفیت مناهبی بران اهتفاده م دد خواهد بود و ثالثا به دلیب وجود
رقابت بیی کاربرنهان موت ف بران اهللتفاده آ و باتوجه به اولویتدهی به مصللار شللر در
م اورت شللهرهان بزرگ معموال ایا قاببتوجهی بران اهللتفاده آ وجود دارد .با توجه به همیی
دالیب عمده اهلتفاده م دد ا فاضال هان تصفیهشده شهرن معموال ا پتااحیب عم یاتی بیشترن
برخوردار اهلت .در ایی راهلتا جمعبندن راهبردهان موت ف بهره بردارن ا فاضال هان شهرن و
روهللتایی را میتوان در جدول  4خالصلله امود .در ایی خصللوص توجه به پروهلله و گردش کار
ارحهان اهلتفاده ا فاضلال تصفیه شده در کشاور ن و شناخت اجزا ذنربم و ذنافع و وظا ف
آنها مطابق شیب  3حا ز اهمیت اهت.

بخش اول -آب و خاک 17 
جدول  -4جمعبندی و طبقه بندی راهبردهای بهرهبرداری از فاضالبهای شهری و روستایی
ردیف

طبقه بندی
راهبرد

9

2

راهبردهای
ساختاری

3
4

0

6
3

نرم افزاری

8
1
93

99
سخت افزاری
92
93

شرح راهبردی
اختصااص بودجه خاص جهت سااخت و توساعه سیستمهای جمعآوری و تصفیه فاضالبهای
شاهری و روساتایی (با اولویت دهی به مناطقی که دارای پتانسایل آلوده سازی منابع آب بوده،
دارای محدودیتهای آبی بیشاتر و پتانسایل باالتر جهت استفاده مجدد از فاضالبهای تصفیه
شده می باشند)
ایجاد ساازوکارها و سااختارهای مشاارکتی و ایجاد زمینه سارمایهگذاری بخش خصوصی برای
سااخت و توساعه تصافی خانههای فاضاالب و سایساتمهای استفاده مجدد با اولویتدهی به
همکاری کاربریهای متقاضی استفاده از فاضالبهای تصفیه شده
تنظیم ساازوکارهای تشکیالتی ،در سطوح بخشی و فرابخشی به منظور مدیریت بهینه استفاده
مجدد از فاضالبهای تصفیه شده با درنظرگرفتن ظرفیتها و وظایف قانونی
تنظیم ساازوکارهای قانونی و حقوقی تخصیص فاضالب تصفیه شده با اولویت بر تعادل بخشی
آبخوان از طریق تغذیه مصنوعی
شناسایی و جمع آوری اطالعات پتانسیلهای تقاضای آب بازیافتی در مجاورت
انجام مطالعات و تدوین برنامه اسااتفاده مجدد برای کلیه تصاافیهخانههای شااهری (بزر ) در
اولویت اول مشاتمل بر اطالعات دقیق میزان فاضااالب تصافیه شااده قابل دساتر  ،مصاارف
کنندگان بالقوه و بالفعل ،امکانات و تأسیسات موجود
انجام مطالعات اقتصاااد محیط زیساات و ارزشگذاری واقعی آب خام وهمچنین محاساابه دقیق
هزینههای استفاده مجدد از فاضالبهای تصفیه شده شهری و روستایی به منظور امکان تعیین
تعرفه مناسب
درنظر گرفتن سوبسید برای قیمت گذاری و فروش آبهای تصفیه شده به منظور امکان رقابت
با مصارف آبهای خام
آموزش و فرهنگ ساازی استفاده از فاضالبها ی تصفیه شده به منظور افزایش میزان پذیرش
اجتماعی استفاده مجدد
توساعه تحقیقات کاربردی در زمینه اساتفاده مجدد از فاضاالبهای تصفیه شده در بخشهای
مختلف و استفاده از تجارب بینالمللی
برنامهریزی و ایجاد سایساتم نظارتی و پایش کیفیت فاضالبهای تصفیه شده و نحوه استفاده
مجدد
تسریع ساخت و توسعه سیستمهای جمعآوری و تصفیه فاضالبهای شهری و روستایی
توجه به الزامات اساتفاده مجدد برای طراحی و ساخت تصفیهخانههای فاضالب (از قبیل درنظر
گرفتن اسااتانداردهای خروجی براسااا نوع مصااارف قابل پیشبینی ،پیش بینی تاساایسااات
ذخیرهسازی برای متعادل سازی و تداوم جریان و یکنواخت کردن کیفیت و )...
بررسی تصفیهخانههای موجود از دیدگاه تطابق کیفیت فاضالب تصفیه شده خروجی با معیارهای
استفاده مجدد برای مصارف مختلف و درصورت نیاز اعمال اصالحات مورد نیاز برای ارتقاء کیفیت
ساخت تاسیسات و تامین تجهیزات مورد نیاز برای پایش کمی و کیفی فاضالبهای تصفیه شده

 18

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

شکل - 3ساختار و گردش کار استفاده از فاضالب تصفیه شده در کشاورزی

 -4جمعبندی و پیشنهادهای کاربردی
با توجه به مباحش ارح شلللده در ایی گزارش به منظور کاربردن شلللدن دیدگاههان مطروحه
توصللیهها و پیشللنهادهان فنی و کاربردن به گروههان موت ف آ هان اامتعار به شللرح یر ارا ه
میگردد:


زهابها

توهللعه اصللولی شللبیههان آبیارن و هیشللی به منظور جمعآورن و مدیریت بهینه ها هان
کشاور ن و کاهش ح م ها هان کشاور ن با افزایش راادمان آبیارن
بهبود کمیت و کیفیت ها هان کشلاور ن با اهتفاده ا فناورنهان یحتی و ها گار با مییم
یحت مااند هیشی کنترل شده
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فاضالبهای خانگی

-

-

-



توجه به معیارهان فنی بران اراحی اجرا و بهره بردارن اصللولی ا تاهللیحللات
جمعآورن و تصفیه فاضال منطبق با شرایم اق یمی و ابیعی منط ه
تدویی شللاخ و معیار فنی بران تعییی ضللرورت اجران هللیحللتم جمعآورن و
تصفیه فاضال در شهرها
توجله بله آالینلدههلان خلاص و ترکیبات شلللیمیا ی و همچنیی ب ایان داروها و
هورمونها در فاضال ورودن و پحا خروجی تصفیه خااههان فاضال
مصار فاضال خاایی تصفیه شده براهاس اولویتهان یر پیشنهاد میشود:
مصللار صللنعتی و کشللاور ن بعنوان جاییزیی توصللی هان موجود ا منابع آ
هللطیی و یر مینی با کیفیت مناهللم و ا ایی اریق کمم به بیالن منفی منابع
آبی
اهتفاده ا ایی منابع بعنوان ت ذیه مصنوعی در دشتهان بیراای و کمم به تعادل
آبووانها
مصلار آبیارن به ترتیم با اولویت فضلان هبز و جنیب کارن درختان غیر مثمر
میصوالت صنعتی و میصوالت ع وفه ان
اراحی و اجران براامه پایش یحللت مییطی به منظور بررهللی و مراقبت منظم و
مداوم ا مراحب تصفیه و بهره بردارن ا فاضال هان خاایی شامب مراحب موت ف
تصلفیه فاضلال کیفیت پحلا تولیدن خاک میصوالت کشت شده منابع آ
هطیی و یر مینی و کارگران شاغب
توهلعه اصلولی شلبیههان جمع آورن و تصلفیه فاضلال در راهتان ج وگیرن ا
آلودگی مییم یحت و تولیدن پحابی حا ز اهتااداردها ن کیفی و یحت مییطی
ال م بران مصار موت ف ( ت ذیه مصنوعی کشاور ن صنعتی و مییم یحت)
براامهریزن بران راهاادا ن و ت هیز آ مایشیاههان آاالیز کیفی پحا با ت هیزات و
دقت مناهم در هطح کشور

فاضالبهای صنعتی

-

آمایش هللر میی و توجه و دقت ال م در میانیابی و اهللت رار مناهللم صللنایع با
مصار آ یاد در هطح کشور و پرهیز ا اهت رار صنایع پر مصر در منااق کم
آ
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-



روانابهای سطح شهری

-



شلناخت کمیت و کیفیت روااا هان هلطح شهرن و براام ریزن و هماهنیی برون
هلللا ملاای جهت مدیریت کمی کیفی و اهلللتفاده م دد ا ایی منابع با میوریت
بهداشت و هالمت مییم یحت
شللناهللایی منابع آالینده و ارا ه براامههان عم ی بران کنترل ا مبدا آالیندههان
روااا هان هطح شهرن

منابع آب شور و لبشور

-

-

-



توصلیه و براامهریزن در صنعت در جهت کمینهها ن پحا تولیدن و با شرخاای
آ مصلرفی در خود صنعت ( اصالح فرآیندهان صنعتی در راهتان کاهش مصر
آ اهلللتفلاده ا پحلللا یم واحد یا بوش در بوش واحد و یا فرآیندن دییر
اهتفاده ا پحا صنعتی در آبیارن فضان هبز صنایع)

مطالعه و تعییی پتااحلیب برداشت ا منابع آ شور و لم شور هطیی و یر مینی
و ج وگیرن ا برداشت غیر اصولی ا منابع آ شور
ج وگیرن ا توهلعه هلیحتمهان امم دایی کوشم توهم ارعیی بدون توجه به
جنبههان یحت مییطی که ا منابع آ شور و لم شور ت ذیه اموده و با دفع غیر
اصولی شورابههان تولیدن آلودگی منابع آ و توریم خاک را به همراه دارد
توجه به مطالعه و اجران ارحهان جامع شلللورور ن در منااق داران آ و خاک
شلور بهویژه در هلواحب جنو کشلور (کشاور ن آبزن پرورن هوخت یحتی و
تولید اارژن)
ج وگیرن ا رواج و توهلللعه روشهان امم دایی غیر اهلللتاادارد و بدون تاییدیه
ارگانهان ذیصللالح (هلللا مان حفاظت مییم یحلللت بهداشلللت و و ارت جهاد
کشاور ن ) با اهتفاده ا مواد اااو ذره که میتوااد آلودگی مییم یحت و میصول
تولیدن را در پی داشته باشد.

فرهنگ سازی و آمورشی

-

-

بهینههلا ن و مدیریت مصلار آ و فرهنگهلا ن و آمو ش در هطوح و اقشار
موت ف و توجه به کاهش ح م پحللا تولیدن بعنوان مهمتریی راهیار ) شللر
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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-

تدویی و اجران براامههان آمو شلللی بران ارت ا هلللطح دااش و فرهنگ یحلللت
مییطی در ردههان هنی و گروههان هد اهتفاده ا آ هان اامتعار
ای اد و فراهم ها ن یر هاختهان آمو شی ت هیزاتی فنی و ااحاای در خصوص
براامهریزن اجرا و بهره بردارن ا آ هان اامتعار در هطح کشور

 -5منابع
یارق ی  .9371 .ضلوابم یحلت مییطی اهتفاده م دد ا آ هان برگشتی و پحا ها .دفتر مهندهی و
معیارهان فنی آ و آبفا و ارت ایرو .اشریه شماره .342
یارق ی  .9311 .اثرات یحت مییطی و براامه پایش در ارحهان تصفیه و اهتفاده م دد ا فاضال در
کشاور ن پایدار .م ه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن ج د  2شماره .97
یارق ی  .9371 .بررهی ت ییرات کمی -کیفی و میزان خود پاالیی اهر فیرو آباد .گزارش اهایی .مؤهحه
تی ی ات فنی مهندهی کشاور ن.
یارق ی  .9317 .اراح و اجران پروژههان جامع تصلفیه و اهتفاده م دد ا فاضال در کشاور ن پایدار.
م ه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن ج د  4شماره .96
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نقدی بر بهرهوری بارش محصویت دیم کشور
علیرضا توکلی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
کشلاور ن دیم  70درصلد محلاحت اراضی کشاور ن جهان را تشییب میدهد و حدود 60-10
درصد تولیدات کشاور ن جهان ا راعت دیم به دهت میآید در حالی که ههم تولیدات میصوالت
کشلاور ن کشور ا اراضی دیم ف م حدود  90درصد و  10درصد تولیدات ا راعت آبی اهت .ایی
موضللوا اشللاندهنده اهمیت حیاتی راعت دیم در حیات بشللر و ت ذیه جمعیت رو به تزاید جهان
اهلت هلطح اراضلی دیم جهان ت ریباً  2/2برابر محلاحت اراضلی آبی دایاهللت .هاختار تولید در
کشللاور ن دیم با آبی بحللیار متفاوت میباشللد و حتی امیتوان ایرشهان موضللوعی هر یم را به
دییرن تحرن داد.
کشلاور ن دیم هلهمی بحلیار مهم در تولیدات میصلوالت کشاور ن و غذان مردم جهان دارد.
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
ف ر مواد غذایی میباشد.
کب هلطح اراضللی آبی کشلور حدود  7/2می یون هیتار و هللطح اراضلی دیم کشللور حدود 6/9
می یون هیتار اهلللت .مطابق با متوهلللم آمار  56هلللاله ( )9369-71مرکز آمار و ااالعات و ارت
جهادکشلاور ن متوهم  56هاله عم یرد گندم و جو دیم کشور به ترتیم  751و  749کی وگرم در
هیتار اهلت .ایی اعداد و ارقام اشاندهنده ایی واق عیت اهت که پتااحیب بحیار وهیع و گحتردهان
بران پژوهش و مطلالعله وجود داشلللتله ولی ایی پتااحلللیب و قاب یتهان ابیعی من ر به افزایش
عم یرد بهبود بهره ورن بارش افزایش هلللهم مولد تولید و ای اد ثبات و پایدارن در تولید اشلللده
اهللت .مطابق با آماراامه هللال  9315-13متوهللم عم یرد گندم جو اوود و عدس دیم به ترتیم
 413 9053 150و  419کی وگرم در هیتار اهت (توک ی .)9315
در هللطیی حدود  6می یون هیتار متوهللم بهرهورن بارش در تولید گندم جو اوود و عدس
دیم به ترتیم  0/991 0/531 0/515و  0/957کی وگرم بر متر میعم بارش و متوهلللم بهرهورن
بارش در راعت ایی شهار میصلول دیم  0/542کی وگرم بر متر میعم اهت ( 542گرم به ا ان هر
 9000لیتر آ بارش) که اص لالً مط و ایحللت .ا آا ایی که تنها منبع تامیی ایا آبی میصللوالت
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دیم بارش اهللت لذا بایحللتی تمهیدات مدیریتی بران ذخیره راوبت و کنترل تبویر ا ییحللو و
اعمال برخی مدیریتهان راعی برتر ا هللون دییر اتواذ گردد .شللاخ مهم اثربوشللی فعالیتها
بهرهورن بارش اهت که متاهفااه به عنوان مبنا و روییرد مبنایی قرار ایرفته اهت.
مهمتریی راهیارهان بهبود بهرهورن بارش شللامب کنترل هللهم ت فات تبویر توجه به بهرهورن
ریشللله افزایش ح م ذخیره راوبتی اعملال مدیریت برتر راعی برتر و آبیارن میدود و مبتنی بر
ا شههان بهرهورن بارش (که ایا مند بهرو شدن اهت .مناا ی که اهتعداد و توان تولید در شرایم
تولید راعت دیم اداراد بایحللتی ا شللمول دیم خارج و تمهیدات ال م بران آنها اادیشللیده شللود.
هد گذارن ارت ان بهرهورن بارش میصلللوالت دیم من ر به افزایش تولید و به مفهومی تولید آ
خواهد شد.
هلوواالت و هرفصبهان مهمی شون وضعیت شرایم حاضر (فا شناخت) راهیارها و گزارههان
بهبود (فا بهبود) و پایش و ار یابی بران کشاور ن دیم مطرح هحت.
 -2طرح پرسشهای اساسی
 شرایم حاضر شیواه اهت؟ (فا شناخت)
 شیواله میتوان بلارش را در گحلللتره راعلت دیم ملدیریلت کرد؟ و شه راهیارها و گزارههان
بهبودن را میتوان عم یاتی کرد؟ (فا بهبود)
 شیواه میتوان شرایم بهبود را حفظ کرد؟ (پایش)
شلناخت وضلعیت حاضلر بهرهورن بارش ( )Rain Water Productivityدر اراضلی دیم کشور و
تی یب ا شلههان بهرهورن بارش میصلوالت دیم مینهها تدویی و ارا ه راهیارهان عم یاتی بران
بهبود شللرایم موجود و ایز ارا ه گزارههان مناهللم بران رقابت و جاییزینی با هللیحللتم کشللت
میصللوالت راعی به منظور اصللالح مدیریت بارش در راعت دیم اهللت .بدیهی اهللت که بارش در
اراضی دیم ایا مند بررهی ا دو وجه م دار و پراکنش (تو یع) اهت.
عدم توفیق و شلیحت براامهها ا منظر فنی عموماً ا دو عامب میباشد :یا محیر و جهت ااتوا
شلده بران رهیدن به هد اادرهت بوده و یا پیشبینی ال م بران الزامات و ضروریات اا ام فعالیت
صورت ایرفته اهت .در موضوا بهبود عم یرد میصوالت دیم عامب اول رم داده اهت.
راعت دیم با هطح قابب مالحظه آن در اهتانهان موت ف کشور و با میدوده وهیعی ا م ادیر
موت ف و پراکنش بارش تولید حدود  6/97می یون تی شهار میصلللول گندم جو اوود و عدس را
بر عهده دارد ایا مند مدیریت صییحتر و اهاهیتر حدود  52می یارد متر میعم بارشی اهت که بر
ایی اراضلی تیت کشلت میبارد و متاهفااه در شرایم حاضر به اور متوهم به ا ان هر  4000لیتر
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بارش ف م  9کی وگرم میصلول دیم تولید میشلود (توک ی  .)9315لذا کارکرد اراضی دیم ایران و
بهرهورن بارش و بهرهورن میی شرایم مط وبی ادارد و بیمار هحت.
در فا شلناخت و بر اهلاس تی یب صلورت گرفته در قالم ا شلههان بهرهورن بارش در هلطح
کشلور و بر مبنان آمار رهلمی و ارت جهادکشلاور ن متوهم بهرهورن بارش در تولید گندم جو
اوود و علدس دیم بله ترتیلم  0/991 0/531 0/515و  0/957کی وگرم بر متر میعلم بلارش به
دهت آمده اهت (توک ی  .)9315متوهم بهرهورن بارش در راعت ایی شهار میصول دیم 0/542
ال مط و ایحت.
کی وگرم بر متر میعم اهلت ( 542گرم به ا ان هر  9000لیتر آ بارش) که اصل ً
محوولیت محت یم اادک بودن شاخ بهرهورن بارش در راعت دیم و اابودن منابع پایه حدود 52
می یارد متر میعبی بارش در ایی بوش متوجه مدیریت ااکارآمد راعی و هاختار پژوهشی اادرهت
آن اهت.

جدول  -6سطح زیر کشت زراعت دیم ،تولید و بهرهوری بارش در شرایط حاضر کشور (متوسط )6982-81

اصلی دیم

محصویت

میانگین
عملکرد

کل
سطح

کل بارش

میانگین
بارش

کل تولید

بهرهوری
بارش
gr/m3

Kg/ha

1000ha

MM3

mm

1000Ton

گندم

9994

4566

91925

405

4125

515

جو

9091

9035

4156

427

9025

531

عدس

424

504

164

314

13

957

اوود

290

269

5299

316

576

991

9050

6063

52973

6975

542

در تی یب بیالن آ در مزرعه میزان تعرق میصللول بوش مولّد تبویر و تعرق اهللت و بهبود
هلهم تعرق گیاه هلبم بهبود عم یرد و کارایی مصر آ میشود که به صورت شاخ بهرهورن
تعرق بیان و تعریف میشود .ههم تبویر محت یم بارش در راعت دیم که تنها منبع تامیی ایا آبی
میصلول میحو میشود قابب توجه بوده و براامههان بهبود بایحتی بر کنترل ایی ت فات متمرکز
و هدایت شود.
در حالی که راعت دیم جاییاه برجحته ان در جهان دارد و ححا ویژه ان بران آن در دو وجه
افزایش عم یرد (و به تبع آن تولید میصوالت) و ای اد ثبات و پایدارن عم یرد در م یاس ماای با
شللده اهللت در کشللور ما دهللتیاههان متولی ایی بوش و ع یرغم گذشللت پس ا حدود دو دهه ا
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ای اد موهلحه پژوهشی ویژه با وجود تمام تالشهایی که صورت گرفته اتوااحتهااد به ایی اهدا
دهلت یابد .رواد  56هلاله تولید میصلوالت دیم و به خصلوص پس ا ای اد رهمی موهحه دیم و
ایحللتیاههان تابعه گویان ت ییر میحللوس و م موهللی ایحللت و حتی همیارنهان بییالم ی ایز
اتوااحته در راهتان عم یاتی شدن پیش رود.
با مرور تولید ایی شهار میصلول ای  56هلال گذشته با ت ییرات و اوهااات ششمییر تولید در
اول هلنوات موت ف مواجه خواهیم بود که اشلان دهنده ایی موضوا مهم اهت که اتایج تی ی ات
کشلاور ن دیم اتوااحلته به پایدارن تولید در ایی بوش من ر شود .اادک افزایش عم یرد در اول
هنوات موت ف کامالً ابیعی اهت و مربوه به بهبود دااش عمومی کشاور ان و ت ار آنها اهت.
اادک بودن شاخ بهره ورن بارش بیاایر برآیند ضعف و ااکارآمدن مدیریت و ایرش پژوهشی
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
محل ّم و پذیرفتنی اهللت اما شیوایی تعامب با آن و اتواذ روییردهان ع می و منط ی بران پایدارن
تولید در ایی بوش بایحللتی بررهللی شللود .آاچه که در ایی بوش مشللهود اهللت اشللاندهنده ایی
واقعیت اهت که ا منظر ار یابی رواد تولید و عم یرد اشانهان خاص و قابب دفاا ا اثرات وجودن
ملدل و هلللاختلار پژوهشهلان دیم و ردّ اثر اتلایج پژوهشهلان آن وجود ادارد و اتایج و یافتهها
اتوااحلللته در م یاس قابب قبولی در هلللطح مزارا ارعیی راه پیدا کرده و در رواد تولید ایی شهار
میصلول ت ییر میحلوهلی به وجود آوراد .به اورن که مطابق با آماراامه هال  9315-13متوهم
عم یرد گندم جو اوود و عدس دیم به ترتیم  413 9053 150و  419کی وگرم در هیتار اهللت
(توک ی .)9315
به جهت کمّی ایز ع یرغم همت و تالش هلللتودای و قابب توجه می یی در اجران دهها ارح و
پروژه تی ی اتی در هطح ها مان تی ی ات آمو ش و ترویج کشاور ن و دااشیاهها تدویی گزارشات
پژوهشلللی و دهلللتورالعمبهان متعدد بهرهگیرن ا اظرات مشلللاورهان مراکز بییالم ی همچون
اییاردا هلیمیت و ایز برگزارن دورههان آمو شلی فراوان اشااههان م موس و میحوهی در بهبود
عم یرد میصوالت دیم در مزارا ارعیی و ج وگیرن ا اوهااات ماای آن مشاهده امیشود.
مهمتریی دالیب و عوامب را میتوان به شرح یر دهتهبندن کرد:
 .9ابتدا بایحتی ا جنبه مفاهیم موضوعی و هاختارن موضوا را مطرح و بررهی کرد .متاهفااه به
جان اینیه شلللاخ و مفاهیم بهرهورن بارش حفظ و ذخیره آ مبنا و روییرد پژوهش قرار
گیرد ایی مهم به شلدت م فول مااده و به شدت بر اصالحاژاد و گزینش ارقام متمرکز شده که
با واقعیت راعت دیم همحلو و همراهتا ابوده و ایحت .بران گزینش و معرفی ارقام متناهم با
شلرایم دیم و با هد بهرهگیرن بیشتر ا بارش باید بر شاخ هایی شون توهعه عم ی ریشه
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و جذ آ ا اعماق ودرهی شیوههان حفظ و ذخیره آ در خاک و افزایش ح م آ قابب
دهترس بران میصول و  ...و تی یب شرایم مییطی و اق یمی تییه کرد و متمرکز شد .ع یرغم
ایی که تی ی ات دیم جهان بر میور بهرهورن بارش و کنترل دورههان ححلاس و بیراای رشد
گیاه بنا شلده در کشور ما جنبههان اصالحی و یافتی ارقام جدید داران و ن و اعتبار ویژهان
اهت.
بدیهی اهلت که مدیریت راعت دیم بایحتی در راهتان تعامب و ها گارن با ت ییرات پارامترها
و شللرایم متفاوت اق یمی و ای اد پایدارن تولید باشللد و اه در جهت م اب ه و تیدید شللرایم
اق یمی .وجود ت ییرات و اوهلللاالات پلارامترهلان اق یمی و اه الزاماً ت ییر اق یم یم واقعیت و
پدیده منع د شلده در مان و میان اهلت و کحی را یاران م اب ه و تیدید آن ایحت اما آاچه
کله اهمیت دارد ایوه تعامب و هلللا گارن با آن و اتواذ راهیارهایی عم ی و مبتنی بر دااش و
بینش و با اتیا به ابزارهان اویی اهت.
همااطور که بیان شلد تعرق میصول به عنوان ههم مولد تولید میحو میشود و اه تبویر و
تعرق .متاهلفااه پژوهشها ن اصلالح اژادن میصلوالت دیم بر بهبود ههم تعرق متمرکز اشده
اهللت شرا که تی یب رواد توهللعه و بهرهورن ریشلله کاهش ت فات تبویر افزایش بهرهورن
بارش مدیریت حفظ راوبت و  ....موارد م فول در راعت دیم هحتند.
تعریف ا اه هد گذارن شده (جاییاه فع ی و جاییاهی که قرار هحت به آن رهید) ییی دییر
ا مواردن اهت که بحیار اهمیت دارد .آاچه که در دااشیاهها و مراکز پژوهشی و ع می دایا به
روشلنی به ششلم میآید وجود ا اه هد گذارن شلده با قید مان و حو ه پوشش و فراگیرن
اهلت که ا هون مدیران ارشد تبییی و توهم پژوهشیران عم یاتی میشود .ایی ییی ا موارد
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
و تیت شرایم وجود ت ییرات میزان و پراکنش بارش کاربرد آن ههب عم یاتی و عم ی بوده و
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.
بدیهی ا هت که ییی ا دالیب مح م در پاییی بودن عم یرد میصوالت دیم شیدمان پا ل دیم
با عنایت به ا شلههان بهرهورن بارش ایی میصوالت اهت اما همواره ایی پرهش مطرح هحت
که مصداقاً پس ا هپرن شدن هالها ا معرفی شند رقم اوود با عم یردهان مط و شرا ایی
ارقام اتوااحللتند در مزارا ارعیی خودامایی کنند؟ آیا آاچه که در معرفی ایی ارقام بیان شللده
م رون به صللوا ابوده و با واقعیت راعت دیم هموواای ادارد؟ بدیهی اهللت اگر ارقام معرفی
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شده با شناهنامه معرفی آنها همحو بوداد میبایحت جهش معنی دار و با شیم صعودن قابب
مالحظهان در تولید شیب میگرفت که آمار و دادهها شنیی روادن را اشان امیدهند .به بیان
هادهتر ا یافتههان تی ی اتی در مزارا کشاور ان کمتر اثرن دیده میشود.
 -9راهکارهای اصالحی بهبود
اجران پژوهشهان به راعی و بهاژادن دیم بایحتی بر مبنان "شاخ بهرهورن بارش" اهتوار
بوده و "حفظ راوبلت" "کلاهش هلللهم ت فات تبویرن بارش" و توجه به میصلللوالتی با قاب یت
"توهعه عم ی ریشه" جزو اجزان راهیار اصالحی میحو میشود.
پژوهشها بایحلتی بنیون باشد که عم یرد مزارا بهره برداران به هطح عم یرد مزارا پژوهشی
برهللد .بر اهللاس ا شللههان بهرهورن بارش برخی منااق بایحللتی ا شللمول دیم خارج شللواد و
تمهیدات خاصلی بران آنها اادیشلیده شلود .ضمی اینیه ضرورت دارد ا شههان بهرهورن بارش بر
اهللاس ااالعات جدید و ایز افزودن الیههان ااالعاتی خاک مشللوصللات ج رافیایی و پارامترهان
اق یمی بهرو شللود .عالوه بر ایی مناا ی که امیان آبیارن میدود داراد بر اهللاس دهللتاوردها و
دهللتورالعمبهان موجود در مرحبهان که بیشللتریی اثربوشللی را دارد یم اوبت آبیارن صللورت
پذیرد.
دورنمای راهکار اصالح زراعت دیم

مصللداقاً رهللاادن بهرهورن بارش گندم به  0/2کی وگرم بر متر میعم یعنی افزایش  3می یون و
 210هزار تی تولید گندم با دهلللتیابی به عم یرد  9101کی وگرم در هیتار .ایی یعنی آ ادهلللا ن
حلدود  150هزار هیتلار اراضلللی گندم آبی با عم یرد  3700کی وگرم در هیتار و تولید حدود 6/4
می یارد متر میعم آ (با فرض مصر  1000متر میعم آ در هیتار بران گندم آبی).
ا لاه هد گذارن شلللده فوق یعنی ایی که جاییاه فع ی تولید گندم دیم (و دییر میصلللوالت
راعی و باغی دیم) شیحللت و قرار هحللت به کدام جاییاه بره لد؟ وضللعیت فع ی داران شالشهان
اهلاهلی در ایرشها بوده و روییرد گذشته و فع ی اتوااحته در افزایش عم یرد و ارت ان بهرهورن
بلارش موثر باشلللد .راه ا ات می یونها هیتار اراضلللی دیم ت ییر ایرش و رجوا به اجزان راهیار
اصالحی اهت.
 -4منابع
توک ی ا .9315 .تهیه و تدویی ا شله شلاخ هان بهرهورن بارش در راعت میصلوالت دیم کشور .شماره
ثبت  45131مورم  9315/05/55موهحه تی ی ات کشاور ن دیم کشور 994ص.
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سامانههای استحصال و جمعآوری آب باران :فرصتها و معیارها
علیرضا توکلی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
مدیریت بارش کاهش ت فات تبویر افزایش بهرهورن بارش پایدارن تولید و ای اد اشت ال جزو
روییردهان اهللاهللی در کشللاور ن دیم اهللت .حدود  420هزار هیتار باغات و گیاهان دارویی دیم
(بادام اایور اا یر یتون فندق هللن د گب میمدن عنا رشللم و  )...در ایف وهللیعی ا
شلرایم اق یمی متفاوت شیب گرفته و ایا آبی ایی باغات تماماٌ ا اریق آ باران (آ هبز) تامیی
میشود.
افزون بر  6می یون هیتار اراضلی راعی دیم (گندم جو اوود و عدس) در کشور وجود دارد که
میااییی "بهرهورن بارش" بران تولید ایی میصللوالت حدود  542گرم بر متر میعم گزارش شللده
اهلت (توک ی  . )9376اهلاس و هاختار راعت دیم بر تامیی آ صرفاً ا اریق بارش تعریف شده
اهلللت .پلاییی بودن بهرهورن بلارش در راعت دیم ای ا میکند که گزارههان جدیدن بران آن
تعریف گردد .ییی ا گزارههلان مطموی و کلارآملد احلدام و احیان باغات دیم و کشلللت گیاهان
دارویی تیت هلامااههان اهلتیصلال و جمع آورن آ باران هحلت که متناهم با شرایم اق یمی و
ضللوابم و معیارهان آن قابب تعریف و جاامایی اهللت .به فرآیند جمعآورن و تمرکز روااا ااشللی ا
باران ا هلطیی بزرگتر (هلطح روااا ) و ذخیره آن بران اهلتفاده مفید و مط و در هطح هد
کوشمتر (هطح افوذ) هامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران ااالق میشود .اگرشه ای اد باغ
دیم همراه با ریحللم میباشللد اما با راهیارهایی میتوان ضللمی کاهش ریحللم بهرهورن بارش و
معیشت ذنافعان را بهبود و ارت ان بوشید.
شلاخ بهرهورن بارش میصلوالت راعی دیم کشلور ( 542گرم بر متر میعم) اشان میدهد
که ایوه اهلتفاده ا آ هلبز در راعت دیم مط وبیت اداشلته و عالوه بر ا دهت رفتی منابع آ
فرهلایش خاک و ف ر معیشلتی بهرهبرداران را ایز به همراه داشته اهت .لذا ضرورت دارد که برخی
منااق (حتی با بارش مناهللم) ا شللمول راعت دیم خارج و به ای اد باغات دیم و گیاهان دارویی
تیت هامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران اختصاص یابد.
احدام باغات و هللامااههان مربوه به آنها با حذ عم یات شللوم فرهللایش خاک را کنترل
میکند .با احدام باغات جریان روااا مدیریت شلللده هلللرعت جریان کند و فرصلللت افوذ ای اد
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خواهد شللد لذا جریان هللطیی به جریان یر مینی و جریان یرهللطیی ( یر پوهللتهان) تبدیب
شده میزان ت فات محت یم آ هبز کاهش پیدا خواهد کرد.
 -2دانش بومی و تجربیات اجرایی
ییی ا مزیلتهلان فرهنیی و اجتملاعی هر کشلللورن بله "دااش بومی" و قدمت فعالیتهان
اهلت رار یافته برمیگردد .خوشلبوتااه "مصادیق" فراواای ا "باغات دیم و گیاهان دارویی دیم" در
کشور وجود دارد که میتوان به مناا ی در اهتان شهارمیال و بوتیارن خراهان فارس کردهتان
کرمااشاه اصفهان و  .....اشاره کرد .اا یر دیم اصطهبااات فارس بادامحتان کوهحرم کاشمر باغات
اایور دیم کردهللتان و خراهللان و فارس و  ....جم یی موید ایی موضللوا هحللت که ا ایی منظر
پشللتوااههان مطموی و خوبی بران کشللور وجود دارد و در ایی اوشللتار ایز مورد توجه قرار گرفته
اهت.
مصلادیق فراواای ا ای اد و توهلعه باغات دیم در اقالیم موت ف کشور و میصوالت ها گار با هر
اق یم وجود دارد که به برخی اشاره میشود:
 .9حلدود  10هزار هیتلار باغات بادام دیم که در اهلللتانهان موت ف من م ه فارس خراهلللان
رضللون خراهللان جنوبی خراهللان شللمالی کرمان همدان آذربای انشللرقی کردهللتان و
اصللفهان و  ....پراکنده اهللت (توک ی  )9313و بزرگتریی باغ بادام دیم در منط ه کوهحللرم
کاشلمر خراهان رضون واقع میباشد .منط ه کوهحرم با قدمت شند دههاله کشت بادام دیم و
با هللطیی حدود  91هزار هیتار ییی ا منااق مهم و قابب اعتنان کشللت بادام دیم میحللو
میشلللود .ییی ا ویژگیهلان بادام تولیدن در منط ه ارگاایم بودن و عارن بودن ا هر گواه
کود شیمیایی و هموم میباشد که ا ایی منظر ایز بحیار اهمیت دارد.
 .5حلدود  13هزار هیتلار بلاغ اایور دیم وجود دارد ( )9که داران عم یردن ا  4/2تا  96تی در
هیتار بوده و در مصلار غوره و فرآورن کاربرد فراوان داشللته و جزو میصللوالت هالم و حتی
ارگاایم میحلو میشواد .آذربای انغربی خراهان جنوبی خراهان رضون خراهان شمالی
فارس کردهتان کرمااشاه و کهیی ویه و بویراحمد داران بیشتریی هطوح یر کشت اایور دیم
هحتند.
 .3وجود افزون بر  47هزار هیتار باغات اا یر دیم ( )9که عمدتا در اهللتان فارس و شللهرهللتان
اهللتهبان متمرکز شللده معیشللت هزاران افر را تامیی و میصللولی بحللیار ار شللمند را تولید
میکنند.
 .4هطح یر کشت فندق یتون گب میمدن گیاهان دارویی توت (اوغان) تیت شرایم دیم به
ترتیم  2000 2300 1200 1400و  7500هیتار میباشللد ( .)9گب میمدن دیم عمدتا در
اهتان فارس قرار دارد.
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ظرفیتها ن فراواای در کشلور هم در اصالح و احیان باغات موجود و هم بران توهعه باغات دیم
و گیاهان دارویی وجود دارد که ضلللرورت دارد مطابق با ضلللوابم و معیارهان فنی و ع می و تیت
هامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران و با ایاه حفظ راوبت و کنترل تبویر اقدام شود .دااش
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.
مشلیالتی که در باغات دیم موجود وجود دارد عموماٌ ااشلی ا عدم پیشبینی درهت در تامیی
الزامات و ضللروریات اا ام فعالیت بوده اهللت .ییی ا مصللادیق ایی مدعا برو "دورهن مزمی خال و
ف دان بارش" در منط ه کوهحللرم کاشللمر و عدم اتواذ تمهیدات مدیریتی بران کاهش اثر آن بوده
اهت که در شیب  9اشان داده شده اهت .بر اهاس ایی شیب با هن اول که بحیار هوت اوالای و
مور بوده ا اردیبهشلت  17شروا و تا آذر  9370ادامه یافت و هوتتریی آهیمها را به درختان
وارد کرد و ی یناً اگر "هلامااههان اهلتیصال آ باران" ای اد "مهندهی بحتر" رعایت و همیام با
آن در یم اقدام تیمی ی "آبیارن میدود" صللورت میگرفت ا ات درختان میحللر بود .با هن دوم
که به شللدت اوبت اول ابوده ا بهمی  9371رم داد و ف م یم هللال را متاثر اموده اهللت در ایی
مان ایز اقدامات تیمی ی پیش گفته میتوااحت در عبور ا شرایم هوت موثر باشد.

شکل  -6دوره مزمن خال و فقدان بارش در منطقه کوهسرخ کاشمر
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 -9چالش اصلی
در تی یب شالش بایحلتی هه وجه مداظر قرار گیرد  -9اراضی دیم کم با ده  -5اراضی م ی در
حال توریم بواار ف ر پوشش گیاهی و  -3باغات دیم موجود.
در هر هه منظر شاخ بهرهورن بارش اادک و ت فات تبویر فراوان بوده و اقداماتی بران حفظ
راوبت و کاهش فرهایش خاک صورت ایرفته اهت .عم یرد اادک در اراضی دیم کمبا ده و به ویژه
در اراضلی شلیبدار ضلمی غیراقتصادن بودن کشت و کار منشا ا دهت رفتی آ و خاک مرغو
شده و به صورت هیب اثرات توریبی به همراه دارد .در باغات دیم موجود ضعف درختان گحترش
آفات و بیمارنها و در اتی ه وال و خشییدگی مشهود اهت.
اظر به ف دان محللتندات ع می عدم کفایت دااش و ت ربیات بومی و ایز مواارات ااشللی ا
وال و خشلللییدگی باغات موجود ضلللرورت دارد که اوالً باغات موجود مورد ار یابی و پایش فنی و
ع می دقیق قرار گرفتله و محلللتنلد گرداد تا ضلللمی تعییی شلللاخ بهرهورن بارش (فیزییی و
اقتصللادن) ا اه ضللعف و قوت آن در هر منط ه مشللو گردد .ثاایاً ا اه ضللعف و قوت و ع ب و
عوامب توفیق یا وال تعییی و بر اهلللاس شلللرایم ج رافیایی عوامب مییطی پارامترهان اق یمی
مدیریت و اقدامات عرصهان و تنشها راهیارهان اصالحی و بهبود تدویی و ارا ه گردد.
 -4راهکار اصالحی
راهیلار اصلللالحی بران شالشهان مذکور اجران براامه"پایش" "اصلللالح و احیا" و "ای اد و
احدام" گیاهان دارویی و باغات دیم مبتنی بر ضللوابم و معیارها اهللت .ایی براامه بر هللاختارهان
بنیادیی تولید در بوش کشللاور ن و بندهان  1 1 3 5و  95ا م موعه بندهان هللیاهلللتهان
اقتصاد م اومتی اهتوار اهت.
 پایش و ار یابی فنی باغات و گیاهان دارویی دیم کشور
 اصالح و احیان باغات و گیاهان دارویی دیم موجود
 ای اد باغات و گیاهان دارویی دیم جدید
 تعییی شاخ بهرهورن بارش و تی یب آن
فرضیههای راهکار

 بوش اعظمی ا بارش به صورت تبویر محت یم ا دهترس خارج میشود.
 ای اد باغ داران مزیت احبی تولیدن و اقتصادن احبت به میصوالت راعی دیم دارد
 باغات دیم در ارت ان معیشت ادگی و حفظ منابع پایه تولید موثر اهت.
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 با توجه به هزینه هنییی تامیی و اات ال آ و احدام شبیه آبیارن و هیحتمهان مربواه
آ اهتیصالی ا باران با متوهم بارادگی باالن  520-300می یمتر داران کمیت و کیفیت
مناهم و هزینه احبتاً اادک میباشد
 -5ضوابط و معیارهای باغات و گیاهان دارویی دیم
الف) مهندسی سامانههای استحصال و جمعآوری آب باران

با توجه به پراکنش بارش در اول مان و ت ییرات آن در هللالهان موت ف ضللرورت دارد که
بران تامیی ایا آبی درختان تمهیداتی اادیشللیده شللود .جمعآورن آ باران ا هللطیی بزرگتر و
هدایت آن به هلمت هد (درختان) اهلاس ایی هامااهها را تشییب میدهد .با توجه به میزان کب
بارش هللالیااه به اور مثال "فواصللب  1در  1یا توصللی  41متر مربع به هر درخت" "هللطوح
روااا تمیز و غ تم ده شلده" و "بدون ایا به اهلتفاده ا پ یمر و مواد هوپرکاذ " کفایت کرده و
میتوااد ذخیره راوبتی کافی را بران رشللد و امو و باردهی و ب ان درخت به همراه داشللته باشللد
(توک ی  .)9315محو ة "کنترل تبویر" بحیار مورد تأکید اهت و عم یات راعی شامب هرس کردن
بیلبکارن پان درختان کنترل ع فهان هر در هلللطوح روااا و پان درختان و کنترل آفات باید
اجرا شلود .آرایش هلامااهها یعنی شیب و ابعاد آن بحته به اوا میصول جهت شیم میزان شیم
بافت خاک و عمر مفید باغ متفاوت خواهد بود.
ب) مهندسی بستر

ییی ا مهمتریی و اثرگلذارتریی پلارامترهلا در احلدام باغ دیم تهیه بحلللتر ال م و کامب بران
درختان اهلت .ای اد بحتر مناهم هبم می شود که راوبت و آ مورد ایا تامیی شده و میصول
تیت شرایم تنش و کمبود شدید آ قرار اوواهند گرفت (توک ی .)9315
در موضلوا بحلتر افزایش ذخیره راوبتی خاک ( )SMCبحیار اهمیت دارد و لذا تعبیه مناهم
ابعاد شاله افزودن کود دامی و ب ایان گیاهی هدایت روااا به پان درختان و ای اد شرایم مناهم
بران توهعه عم ی ریشه ا جم ه راهیارها در بهبود ظرفیت آ خاک میباشد .پس ا ایی عم یات
حفظ راوبت و ج وگیرن ا ا تبویر آن بحللیار اهمیت خواهد داشللت که اهللتفاده ا ااواا مال ها
(گیاهی هلنیی خاکی میااییی پالهتیم و  ).....می توااد کاربرد داشته باشد .بدیهی اهت آرایش
صییح باغ که من ر به ای اد هانهاادا ن در میب ت مع روااا شود در کاهش ت فات تبویر موثر
خواهد بود.
ییی ا موادن که در ایی تی یق اهلتفاده شد مواد هوپرجاذ بود که اتایج اشان داد که اتنها
اثر مثبت و مفیدن اداشته ب یه مشیالتی را بران درخت ای اد میکرد .به اورن که رشد شاخههان
بادام در شلرایم بدون هوپرجاذ بیشتر ا شرایم با کاربرد هوپر جاذ بوده اهت (توک ی .)9315
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ضلمی اینیه ا اظر اقتصلادن ایز توجیه اداشته و توصیه امیشود .به جان کاربرد مواد هوپرجاذ
(هلوپر کاذ ) اهلتفاده و کاربرد مواد آلی کمپوهت کود دامی پوهیده ب ایان گیاهی و پوکههان
معدای که هبم افزایش ظرفیت ااباشت راوبتی میشواد قابب توصیه اهت.
ج) مهندسی رواناب

مهمتریی و اصللل یتریی منبع تامیی آ مورد ایا باغات و گیاهان دارویی دیم آ باران یا آ
هللبز اهللت که مدیریت آن ا اهمیت باالیی برخوردار اهللت .ا آا ایی که در شللرایم دیم عموماً
پراکنش بارش به ایون هحللت که ممیی اهللت در برههان ا دورهن رشللد با ف دان بارش مواجه
گردد لذا ضلرورت دارد که تمهیداتی اادیشیده شود تا آ باران در بحتر میصول ذخیره و در مان
ایا و شلرایم کمبود راوبت به مصلر میصول رهیده و ا برو تنش ج وگیرن اماید .آ باراای
که در خارج ا هلانهاادا به هطح میی میرهد در صورتی که هطح مورداظر مهیا اباشد بوش
عمدهن آن تبویر شلده و ا دهللترس خارج میگردد .بران مدیریت و اصللالح ایی شللرایم هللطوح
روااا شلیب گرفته و آ ا ایی هلطوح که تالش خواهد شلد افوذ کمترن داشلته باشند "اهتااه
روااا آنها کاهش یافته" و "ضلریم روااا افزایش" پیدا اماید جمعآورن و به در جهت شیم به
همت درخت هدایت خواهد شد.
تمیز کردن هلطح روااا فشلردهها ن ایی هطوح و حذ ع فهان هر هبم خواهد شد که
آ باران حتی با م ادیر کم جارن شللده (کاهش اهللتااه روااا ) و هللهمی ا آ باران که به پان
میصلللول میرهلللد (افزایش ضلللریم روااا ) افزایش پیدا اماید (توک ی  .)9315پس ا ایی اقدام
مشترک و مهم حفظ و ایهدارن آ جمعآورن شده بحیار ضرورن و مهم ج وه خواهد کرد.
در موضللوا روااا و بر اهللاس آمار ب ندمدت تی یب شللدت مدت و فراواای بارش ظرفیت آ
خاک شلیم و ت ییرات میزان و جهت آن احتمال وقوا بارشها مان ف دان بارش وضعیت خاک
هطیی راوبت اولیه پوشش گیاهی و آرایش کاشت ضرورن هحت و بایحتی مداظر قرار گیرد.
در مهندهللی روااا بایحللتی به ایی ایته توجه داشللت که توا ن بیی تعرق میصللول با میزان
جذ آ توهم ریشه برقرار باشد .یرا هرگواه اختالل در ایی توا ن بعد ا هالهان اولیه و دوران
میصولدهی هبم خواهد شد که با برو تنش آبی درختان در معرض تهدید خشییدن قرار گیراد.
د) مدیریت باغی

ییی ا مهمتریی و اهلللاهلللی تریی اقدامات که ایا به آیندهایرن و جامعیت دارد ااتوا اوا
گواههان باغی و گیاهان دارویی ارح و هللهم هر یم ا الیون کشللت میباشللد .ویژگیهایی شون
تعامب با خشللیی م اومت به هللرما عدم ححللاهللیت به برخی آفات و بیمارنها قاب یت فرآورن
داشلتی ایا آبی اادک ریشلهدواای و توهعه عم ی ریشه و ...مواردن هحت که در ااتوا گواهها
ا ش دارد .در شلرایم خشلیی ابیعی اهلت که توان میصوالت در برابر آفات و بیمارنها اادکی
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کاهش یابد لذا بایحلتی پدیده اپیدمی و ا یان آفات و بیمارنها را مداظر داشت.در شرایم تعریف
شللده مصللر برخی هللموم آفتکشها و کودهان شللیمیایی کاهش خواهد یافت لذا میصللوالت
تولیدن (یا فرآور شللده) داران ویژگی هللالم بودن (و حتی ارگاایم بودن) خواهند بود که بحللیار
بااهمیت و ار ش میباشد.
ییی ا محلا ب مهم در احدام باغ شلیوه کاشت نهال اهت .به عنوان مثال بادام به هه صورت
بذرن اشللایی (گ داای پالهللتییی) و نهال پیوادن قابب کشللت اهللت یا اایور به دو صللورت ق مه
ریشلهدار یا ق مه بدون ریشله امیانپذیر اهلت .در مبیش مدیریت باغی باید توجه داشت که باغات
موج ود عموماً بذرن داران اختاله و تفاوت رشلدن فاقد بحلتر مناهلم آرایش کشلت اامناهم و
فاقد هرگواه مدیریت باغی میباشد لذا در فرآیند اصالح و احیا بایحتی ایی موارد مداظر قرار گیرد.
اجزای اصلی و حیاتی اصالح ،احداث و نگهداری باغات دیم

 -9هامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران (مهندهی هامااهها شامب آرایش و ابعاد)
 -5جمعآورن هدایت و افوذ آ در پان هد (مهندهی روااا )
 -9-5افزایش ضریم روااا و کاهش اهتااه روااا
 -3تدارک و تهیه بحتر مناهم بران افزایش ظرفیت آ خاک در پان درخت (مهندهی بحتر)
 -9-3کنترل تبویر و کاهش مصار غیر مفید
 -4آبیارن میدود و تیمی ی یم یا دو اوبت
 -2پایش محتمر و تامیی ایا مندنهان ت ذنهان
 -6پایش محتمر ت ییرات پارامترهان اق یمی و ارا ه راهیارهان متناهم با آن
دورنمای راهکار اصالح و ایجاد

باغات دیم تیت هلامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران و با رعایت ضوابم و معیارهان آن
(مهندهی هامااهها مهندهی روااا و مهندهی بحتر) کنترل تبویر حفظ راوبت و مدیریتهان
باغی به عنوان یم ظرفیت و گزاره مط و و برتر معرفی میگردد ضللمی اینیه ا اظر دااش بومی و
مباای ع می و اظرن ایز غنی بوده و بران تدویی دهتورالعمبهان اجرایی و عم یاتی احدام احیا و
اصلالح اینیواه باغات میدودیت خاصلی وجود ادارد .بررهیهان بعمب آمده در باغات دیم حاکی ا
وجود ظرفیتها ن باالن اصالحی و بهبود شرایم بران اصالح و احیان باغات موجود ا ییحو و ای اد
باغات دیم جدید تیت هامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران در اراضی جدید میباشد.
با ای اد باغات جدید به میزان  200هزار هیتار ای براامه پن حللاله شللشم و با برش میصولی
مشللتمب بر بادام اایور رشللم گبمیمدن اا یر و هللایر میصللوالت کب درآمد ااخال برابر با
 6413می یارد تومان برآورد میشللود .همچنیی با اصللالح و احیان باغات بادام اایور و اا یر موجود
( 599هزار هیتللار) و افزایش عم یرد آنهلا بلله ترتیلم بلله میزان  3000 200و  520کی وگرم در
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هیتار احبت به متوهم عم یرد فع ی میتوان به درآمد ااخال برابر با  9959می یارد تومان دهت
پیلدا کرد کله بطور میلااییی افزایش درآملد ااخال معادل  2/39می یون تومان به ا ان هر هیتار
خواهد بود.
 -1منابع
توک ی ا .9313 .بررهی کارآیی هوپر جاذ در هامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران بران بادام دیم.
یافتههان تی ی اتی در گیاهان راعی و باغی .62-70 :)9(3
توک ی ا .9315 .تعییی مشوصههان فنی هامااههان اهتیصال و جمعآورن آ باران بران بادام دیم .م ه
تی ی ات مهندهی کشاور ن .9-96 :5
توک ی ا .9315 .تهیه و تدویی ا شله شلاخ هان بهرهورن بارش در راعت میصلوالت دیم کشور .شماره
ثبت  45131موهحه تی ی ات کشاور ن دیم 994ص.
توک ی ا .9376 .بررهی عیسالعمب بادام دیم احبت به شیوههان موت ف اهتیصللللال و جمللعآورن آ
بللللللللاران در حوضههان کوشم ) (MCWHدر آذربای انشرقی .موهحه تی ی ات کشاور ن دیم
ها مان تی ی ات آمو ش و ترویج کشاور ن شماره 14 76/9453صفیه.
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اصالح سامانههای سنتی آبیاری سطحی به منظور ارتقای بهرهوری مصرف
آب
نادر عباسی ،فریبرز عباسی و جواد باغانی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
اصالح و بهبود عم یرد روشهان آبیارن هطیی درراهتان اهتفاده بهینه ا منابع آ کشور و
افزایش بهرهورن مصلر آ در بوش کشلاور ن ا اهمیت خاصی برخوردار اهت .بهرغم اییکه در
بحللیارن ا منااق جهان بیش ا  10درصللد اراضللی فاریا با روشهان هللطیی آبیارن میشللواد
لییی ایی روشها مورد کم توجهی قرار گرفتهااد .مشلللیب عمده روشهان آبیارن هلللطیی پاییی
بودن راادمان اهلت که ا ضلعف مدیریت آبیارن ااشلی میشود .با توجه به هزینه یاد هامااههان
آبیارن تیت فشار بهبود و اصالح روشهان آبیارن هطیی امرن ضرورن و اجتنا ااپذیر اهت.
در ایران ازدیم به  72درصلد کب اراضلی آبی با هامااههان هطیی و ب یه با روشهان موت ف
تیتفشلار آبیارن میشلواد .ایی بدان معنی اهت که اثربوشی اقدامات مرتبم با اصالح هامااههان
هلنتی آبیارن حدود  7برابر توهلعه روشهان تیتفشار اهت  .بهاورنکه با افزایش یم درصد در
رااللدمللان روشهللان آبلیللارن هلللطیی میزان آ صلللرفللهجویی شللللده برابر بللا ح م آ
صرفهجویی حاصب ا افزایش  90درصدن در توهعه روشهان آبیارن تیت فشار خواهد بود.
 -2تبیین وضع موجود
اتایج حاصب ا مطالعات متعدد میداای در هامااهها و شبیههان موت ف آبیارن (هنتی و مدرن)
در هلطح کشلور و تی یب آاها اشان میدهدراادمان کاربرد در هامااه هان کرتی اوارن و جویچهان
به ترتیم  25/1 22/3و  25/2درصللد اهللت .متوهللم راادمان کاربرد آ در مزرعه در هللامااههان
موت ف آبیارن باراای و قطرهان ایز بهترتیم  65/9و  19/9درصد می باشد (شیب .)9
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شکل  -6متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری در سامانههای مختلف آبیاری سطحی و تحت فشار در
سالهای  6971-34در کشور

در شلیب  5متوهلم ح م آ مصلرفی ذرت ع و هان در فصب راعی  9312-6در روشهان
موت ف آبیارن هلطیی در شبیههان هنتی و ت هیز و اوها ن شده بران امواه م ایحه شده اهت.
ح م آ مصرفی در اراضی یر شبیههان هنتی حدود  5000متر میعم در هیتار بیشتر ا اراضی
یر شللبیههان ت هیز و اوهللا ن شللده بوده اهللت .به همیی ترتیم بهرهورن مصللر آ ذرت
ع و هان در مزارا یر شلبیههان ت هیز و اوهلا ن شلده  1/0و در مزارا پایییدهللت شبیههان
هلنتی  6/3کی وگرم بر مترمیعم بوده اهلت (شیب  .)3بدییترتیم با توجه به هطح وهیع اراضی
یر شلبیههان هلنتی در کشور اصالح و بهبود عم یرد ایی شبیهها میتوااد گام موثرن در کاهش
ح م آ و افزایش بهرهورن مصر آ باشد.
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شکل  -2مقایسه حجم آب مصرفی ذرت علوفهای در روشهای مختلف آبیاری سطحی در شبکههای
سنتی و تجهیز و نوسازی شده

شکل  -9مقایسه بهرهوری مصرف آب ذرت علوفهای در روشهای مختلف آبیاری سطحی در
شبکههای سنتی و تجهیز و نوسازی شده
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 -9راهکارها و راهبردهای فنی
بر اهاس اتایج به دهت آمده ا پژوهشهان قب ی و مطالعات منطقهان مرتبم در هطح
وهلللیع و به صلللورت پای وت در شلللرایم ارعیی هر منط ه روشها و اقدامات متعددیبران بهبود
راادمان کاربرد آ قابب اا ام اهلت .در ایی خصوص به موارد یر اشاره و در مورد آاها توضیح داده
شده اهت.


اا ام کمآبیارن در ااواا میصوالت کشاور ن



کاربرد رژیم کاهش جریان در مزارا بمنظور صرفهجویی در مصر آ



تحطیح و قطعهبندن مناهم اراضی



اهلتفاده ا آ شور به منظور کاهش مصر آ هان با کیفیت بهتر با مدیریت
خاص



توهعه روشهان آبیارن کمفشار (بران مثال هیدروف وم)

افزایش تولید با توسعه و اجرای عملیات کمآبیاری در محصویت کشاورزی
کم آبیارن یم راهیار بهینه هلا ن اهت که ای آن میصوالت را به عمد در شرایم کمبود آ
و کاهش عم یرد قرار میدهند .وقتی منابع آ داران میدودیت میباشلللند یا قیمت آ باالهلللت
هلللطح بهینلة آبیلارن ا دیلدگاه اقتصلللادن شیزن کمتر ا م دار مورد ایا بران حداکثر عم یرد
میباشلللد .بهعالوه در جایی که هلللرمایة اولیه اارژن ایهدارن و ایرون کار جهت تأمیی آ دشار
میدودیتند و یا هزینه بحلللیار باالیی داراد کمآبیارن را میتوان به عنوان راهیارن مناهلللم بران
افزایش هلللود به کار برد .همچنیی ا ایی روش میتوان بران به حداکثر رهلللاادن یا تثبیت تولید
راعی در مناا ی که میدودیت میی وجود ادارد اهللتفاده کرد .اتایج تی ی ات اشللان دادهااد که
کمآبیارن هللبم افزایش  30-42درصللدن در هللطح یرکشللت و افزایش  50-40درصللدن تولید
میصللول شللده اهللت .اعمال کمآبیارن باعش افزایش کارا ی مصللر آ خواهد شللد که با دو روش
امیان پذیر اهلللت  -9حذ آبیارنهان غیرمؤثر با توجه به مراحب ححلللاس رشلللد  -5اعمال کم
آبیارن ا ابتدا تا ااتهان فصللب رشللد .البته شللیوههان اعمال کمآبیارن در روشهان یاد شللده ایز
متفاوت میباشد.
روش آبیارن یم در میان جویچهان ا جم ه روشهان کاربردن در ایی مینه اهت .آبیارن یم
در میان جویچهها هلللبم کاهش مصلللر آ و افزایش قابب توجه راادمان و کارایی مصلللر آ
میگردد و در صلللورت تعییی جز یات عم ی و اهلللتراتژنهان مناهلللم در اتی ه اجران تی ی ات
کلاربردن می توان بله افزایش قابب توجهی در تولید میصلللول با م ادیر آ موجود دهلللت یافت
بیونهان که کمتریی خحل ارات احتمالی به کمیت و کیفیت میصول تولیدن وارد گردد .در آبیارن
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هطیی بدلیب ماهیت آن عمدتا راادمان آبیارن کم اهت .آبیارن یم درمیان بران ج وگیرن ا افوذ
عم ی بیش ا حلد بیلار می رود و با کم کردن افوذ عم ی راادمان آبیارن را باال می برد .اما شنااچه
آبیارن یم درمیان همراه با کاهلتی م دار آ ال م باشلد کارایی مصر آ را ایز افزایش می دهد.
ایی روش به دلیب ماهیت و هدفی که ا اجران آن دابال می گردد در خاکهان با بافت متوهللم تا
هلنییی قابب کاربرد اهلت و در خاکهان هبم کارایی مناهبی ادارد و حتی ممیی اهت من ر به
کاهش راادمان آبیارن ایز بشللود .با ایی روش امیان صللرفه جو ی  40 -30درصللد در آ مصللرفی
وجود دارد .ایی تینیلم یلم ارح عم ی بران توهلللعه روش آبیارن جویچهان یم در میان بران
میصوالتی که به صورت ردیفی کشت میشواد میباشد.
کاربرد رژیم کاهش جریان در مزارع بمنظور صرفهجویی در مصرف آب
در روشهان آبیارن هلطیی با ااتها ن با معموالً ح م یادن ا آ بوصوص در اراضی
شللیم دار بصللورت روااا خروجی ت ف میشللود .ییی ا روشهان مدیریتی بران کنترل و کاهش
روااا هطیی در ایی هامااهها رژیم کاهش جریان اهت .بدیی ترتیم که ابتدا با شدت جریانهان
ازدیم به بیشلتریی دبی غیرفرهلایشی آبیارن را شروا و پس ا رهیدن جریان به ااتهان مزرعه
دبی ورودن به حدود اصف م دار اولیه کاهش و تا ااتهان مان آبیارن ا آن دبی اهتفاده میشود.
ایی روش قلادر اهلللت تا حدود  50درصلللد ا ت فات آ بصلللورت روااا را کاهش داده و موجم
صللرفهجویی در مصلللر آ و بهبود با ده آ آبیارن شلللود .رژیم کاهش جریان در همه اراضلللی
کشلاور ن و همه روشهان آبیارن هلطیی موصوصا اراضی ت هیز و اوها ن شده به هادگی قابب
اعمال اهللت .هد ا ایی عمب بهبود مدیریت آبیارن در مزرعه و صللرفهجویی در مصللر آ با
اعمال روشهان اویی مدیریتی در اراضی ت هیز و اوها ن شده میباشد.
تسطیح مناسب اراضی برای آبیاری سنتی و اجرای آبیاری نواری
در ایی شیوه بر اهاس اتایج به دهت آمده ا تی ی ات گذشته و مطالعات منطقهان مرتبم در
هلطح وهلیع و به صلورت پای وت در شلرایم ارعیی هر منط ه با توجه به اوا میصللول و شرایم
توپوگرافی مزرعله به ییی ا روشهان مناهلللم (روش آبیارن کرتی و یا اوارن) و ایز ت ییر اادا ه
قطعات راعی به اادا ه مناهم اراحی اا ام میشود .ایی روش در اهتانها ن موت ف کشور و بران
اکثر میصللوالت راعی و باغی قابب اعمال اهللت .تحللطیح کردن میی ا الزامات اولیه اا ام آبیارن
هطیی اهت که بران رهیدن به راادمان کاربرد باال و کاهش ت فات آ ایا اهت.

 32

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

استفاده از آب شور با مدیریت خاص
اهلتفاده ا آ هان اامتعار (آ شور هیشها فاضال هان صنعتی و خاایی و آ دریا ) به
عنوان ییی ا گزینههان راهبردن موثر میتوااد در کاهش اثر خحللارت بار ااشللی ا کم آبی ا ش
ک یدن را با ن اماید .ا آا ا که کاربرد آ هان فوق بران اهدا کشلللاور ن اثرات منفی بر خاک و
گیاه داراد تمهیدات مدیریتی بران حفظ پایدارن کشلاور ن ضلرورن اهلت .ایی شیوه بران کاربرد
آ شور در کشاور ن به منظور تعدیب اثر خحارت بار ااشی ا شورن و حفظ احبی عم یرد و تولید
اقتصادن پیشنهاد میگردد.
به عنوان امواه میتوان به کاشت گیاهان شورپحند و ارقام م اوم به شورن کاشت بذر در کف
شیارها اهتفاده ا یم اوا آ در اول دوره رشد گیاه عدم اختاله آ هان با کیفیت خو و شور
باهم و  ...اام برد.
استفاده از خاکورزی حفاظتی
خاکور ن حفاظتی هلیحتمی اهت که در آن پس ا عم یات خاکور ن و کاشت حداقب 30
درصلد هطح خاک به وهی ه ب ایان میصول قب ی پوشیده شده باشد و ا مدیریت برداشت میصول
قب ی شللروا میشللود .اهللتفاده ا روشهان خاکور ن حفاظتی (با تاکید بر اجران روشهان کم
خاک ور ن) با اهلتناد بر یافتههان تی ی اتی  90هلاله موهحه تی ی ات فنی ومهندهی کشاور ن
در هلال  9376به ها مان جهاد کشاور ن اهتانها جهت اات ال و اجرایی امودن ایی یافتهها شروا
و بران تحلریع بیشلتر ایی امر پای وتهایی الیویی بالفاصل ه با اظارت و مشارکت محت یم همیاران
تی ی اتی در اهلتانهان فارس همدان اصلفهان گ حتان خو هتان و قزویی در هال  76-71به
میزان  9200هیتار آبی بران میصوالت موت ف راعی هر منط ه اا ام شد .ایی هطح در هال -77
 71به میزان  90000هیتار آبی بران  90اهلللتان شلللامب فارس همدان اصلللفهان گ حلللتان
خو هللتان قزویی کرمان خراهللان رضللون تهران و اردبیب و در هللال راعی  77-77به میزان
 31000هیتار آبی و با هماهنیی مدیریتهان راعت و ترویج هلا مان جهاد کشللاور ن اهتانهان
مربواه در اظر گرفته و اجرا گردید .با اعمال خاکور ن حفاظتی درصد قابب توجهی در مصر آ
صرفهجویی میشود.
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ا آا ا که بیش ا  72درصلد اراضلی آبی کشلور با هامااههان هطیی آبیارن می شوادا
اصلالح هلامااههان هلنتی آبیارن هطیی صرفهجویی قابب مالحظهان در مصر آ و
افزایش با ده آ آبیارن خواهد داشت.



با اصلالح هلامااههان آبیارن هلطیی به روشهان موت ف اظیر تحلطیح اراضی ااتوا
روش آبیارن هلطیی بهینه و متناهلم با مدیریت راعی کشاور ان هر منط ه اراحی و
اجران مناهلم هللیحللتم و غیره صللرفهجویی در مصللر آ به میزان  30-40درصللد و
افزایش راادمان آبیارن به میزان قابب توجه امیانپذیر اهت.



پروژههایی بصلورت پای وت در هطح شند اهتان بران ار یابی اثربوشی اصالح هامااههان
هنتی تدویی و اجرا شود.



ا ت ربیات دهللتیاههان اجرایی و پژوهشللی داخ ی و خارجی در براامهریزنها و تصللمیم
ها نهان کالن در خصوص اصالح هامااههان هنتی اهتفاده گردد.



اعطان تحلهیالت و مشوقهان مناهم بران اصالح هامااههان هنتی میتوااد در پذیرش
و همراهی بهرهبرداران موثر باشد.



هلاخت و اهلتااداردهلا ن دهتیاهها و ت هیزات اادا هگیرن راوبت و آ آبیارن مداظر
قرار گیرد.



براامه آمو ش مدون کارشلناهلان مشاوران و پیماایاران و بهرهبرداران در دهتور کار قرار
گیرد.




کاربرد روشهان خاکور ن حفاظتی میتوااد تاثیر قابب مالحظهان در کاهش مصلللر
آ و افزایش با ده آ آبیارن داشته باشد.
دهتورالعمبهان اراحی و اجران روشهان مدرن آبیارن هطیی که ا ایا هان اص ی در
محیر اصالح هامااههان هنتی اهت تدویی و ابالغ شود.

 -5منابع
عباهلللی  . .هلللهرا و ن .عباهلللی  .9314راادمانهان آبیارن :ت ییرات ماای و میاای آن در ایران.
گزارش فنی شماره  47416مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  42صفیه.
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روند توسعۀ کشتهای گلخانهای در کشور
(فرصتها ،چالشها و هدفگذاریها)
قاسم زارعی و داود مؤمنی
اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران

 -6مقدمه
امرو ه تولید میصوالت کشاور ن در کب جهان بران تأمیی ایا غذایی بهدلیب افزایش ت اضا و
کاهش کمی و کیفی اهادههان تولید احلبت به گذشلته بحلیار پر اهمیتتر و دشللوارتر شدهاهت.
افزایش جمعیت و ایا رو افزون به مواد غذایی در کنار ریحلم باالن فعالیتهان کشاور ن محا ب
مهمی هحلللتنلد کله بلایلد بران یلافتی راهحبهان مط و بران آنها روشهان اویی و مؤثرن را
جحت و کرد .ای اد گ وااه بران تولید میصوالت کشاور ن بهدالیب متعددن ا جم ها امیان کنترل
عواملب اق یمی و ج وگیرن ا پدیدههان هلللرما دگی و گرما دگی اهلللتفاده مؤثرتر ا منابع آ و
خاک امیان کاربرد مناهلمتر هللایر اهادهها (اارژن کود هللم بذر و  )....و امیان تولید در خارج ا
شلرایم ماای جاییاه ویژهان به ایی اوا ا تولید داده اهلت .بهاورن که کشت گ وااهان بهعنوان
یم روش تولید متفاوت همراه با بهرهورن بحللیار یاد در هللالهان اخیر بهویژه در منااق کم آ
اظیر ایران مورد توجه جدن قرار گرفته و در حال توهعة رو افزون اهت.
با شلرایم فع ی خشلیی و خشلیحلالی حاکم بر ایران مصر بهینة آ در بوش کشاور ن که
بیشلتریی مصلر آ کشلور را دارد ضلرورت پیدا میکند .بنابرایی با اهلتفاده ا هامااههان اویی
آبیارن اصلالح الیو و تاریخ کشت احدام گ وااهها و  ...که ا راهکارهان مصر بهینة آ هحتند
امیان هللا گارن با خشللیی و خشللیحللالی و پایدار کردن تولید در منااق کم آ فراهم میگردد.
بهعنوان مثال اهللتفاده ا کشللت در مییمهان کنترل شللده مااند گ وااهها باعش ارت ان کارآیی
مصللر آ تا  90برابر و در اتی ه امیان صللرفهجویی در مصللر آ خواهد شللد .همچنیی مطابق
هللیاهللتها و براامههان و ارت جهاد کشللاور ن میتوان با گحللترش گ وااهها و اات ال تدری ی
کشللتهان هللبزن و صللیفی ا فضللان با به داخب گ وااهها به تدریج مییهان تیت کشللت ایی
میصلوالت را به کاشلت گیاهان اهتراتژییی مااند گندم جو ذرت دااههان روغنی و  ....با ایا آبی
کمتر که امیان اهتفاده ا آ هبز ایز بران تولید آنها فراهم اهت اختصاص داد.
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 -2تبیین وضع موجود
افزایش عم یرد در واحد هلطح توأم با کاهش مصر آ بران تولید یم کی وگرم میصول و
در اتی له افزایش قلاببتوجه در بهرهورن آ ا جم ه مواردن هحلللتند که در گ وااهها ا اهمیت
ویژهان برخوردار هحللتند .مثالً رهللیدن به عم یرد  672 150و  420تی در هیتار بهترتیم بران
میصللوالت گوجهفرایی ف فب دلمهان و خیار در کشللتهان گ وااهان در کشللور ه ند و یا مطابق
جدول  9افزایش کارآ ی مصللر آ در تولید گوجهفرایی ا  94-91 kg/m3در کشللتهان فضللان
با کشلورهان حو دریان مدیترااه به  54-31 kg/m3در کشتهان گ وااهان در همیی کشورها و
یا رهلیدن به کارآ ی مصلر آ  42-66 kg/m3در کشلتهان گ وااهان کشور ه ند در یم دهة
گذشته حاکی ا ایی مزیت احبی اهت (.)Pardossi et al., 2004; FAO, 2013
جدول  -6کارآئی مصاارف آب گوجهفرنگی در شاارایط اقلیمی مختلف و ساایسااتمهای کشاات متفاوت در
کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه و شمال اروپا در یک دهۀ گذشته ()Pardossi et al., 2004
شرایط کشت و تولید
فضان با

گ وااههان پالهتییی
بدون گرمایش

گ وااههان با کشت غیرخاکی
و داران هامااههان کنترلاق یم

کشور
ف حطیی اش الی (کشت خاکی)
فرااحه (کشت خاکی)
اهپاایا (کشت خاکی)
فرااحه (کشت خاکی)
ف حطیی اش الی (کشت خاکی)
ایتالیا (کشت غیرخاکی با )
ایتالیا (کشت غیرخاکی بحته)
فرااحه (هیحتم با )
ه ند (هیحتم با )
ه ند (هیحتم بحته)

کارآئی مصرف آب
()kg/m3
91
94
52
54
33
53
41
31
42
66

میدودیت در توهلعة اراضی قاببکشت و ایز بهرهورن پا یی تولید تأمیی ایا به غذا در ایران را
با مشلیب مواجه هاخته اهت .در شنیی شرایطی تنها راهکار بران حب ایی شالش بهرهگیرن بهینه
ا منابع میدود آ و خاک کشللور اهللت .بدیی منظور و بران دهللتیابی به اهدا کمّی و کیفی
براامههان توهلعهان و ایز هلند ششلماادا بیحلت هلاله در حو کشاور ن کشور ضرورن اهت
آخریی روشها و فناورنهان رو دایا با تییه بر ارت ان بهرهورن بهکار گرفته شواد .تولید میصوالت
کشلللاور ن در مییمهان کنترل شلللده ا جم ه ایی فناورنها اهلللت .در ایران اهلللتفاده ا ایی
فناورنها و توهلللعه تولیدات گ وااهان با توجه به اق یم خشلللم و ایمهخشلللم ا اهمیّت ویژهان
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برخوردار اهللت .موقعیت ج رافیایی و تنوا آ و هوا ی کشللورمان با اول رو ب ند شللدت تابش
مناهلم وجود اق یمهان موت ف و ازدییی به با ارهان مصر منطقها ن شرایم محاعدن را بران
ااتوا میب مناهلم بران هاخت گ وااهها و ایز توهعه کشت و تولید میصوالت گ وااهان فراهم
آورده اهت .ع یرغم موارد عنوان شده هنو هطح یرکشت گ وااههان کشور ا مر  90600هیتار
فراتر ارفته و با توجه به محلاحت اراضی قاببکشت کشور و ایز تنوا میصوالت بحیار ااشیز بوده و
ال م اهت اهتمّام جدن در توهعة ع می و اصولی ایی اوا کشت صورت گیرد (بی اام 9312ا ارعی
و مؤمنی .)9312
 -9چالشهای موجود و پیشرو
آملار و ااالعلات موجود در دفتر امور گ ولاالههلا گیلاهان دارویی و قارچ معاوات امور باغباای
و ارت جهاد کشاور ن حاکی ا آن اهت که تا پایان هال  9314هطح یرکشت گ وااهها در کشور
حدود  90600هیتار بوده اهللت .ا ایی هللطح حدود  1223هیتار ( )% 19/3به هللبزن و صللیفی
 5462هیتلار ( )% 53/3بله گلب و گیلاهلان ینتی و  275هیتلار ( )% 2/4ایز به هلللایر گیاهان و
میصلوالت گ وااهان اختصلاص داشتهااد (بیاام  .)9312ایی در حالی اهت که ههم گ وااههان
ایران ا گ وااههان جهان هنو کمتر ا  % 0/2اهللت ( ارعی و همیاران  .)9312ایی آمار اشللان
میدهد بیشلتریی هلطح گ وااهها در کشللور در ایی هلال بهترتیم در اهللتانهان تهران (5162/1
هیتلار) کرمان (منط ه جیرفت و کهنوج و هلللایر منااق ایی اهلللتان  9693هیتار) اصلللفهان
(9401/2هیتلار) یزد ( 9339/5هیتللار) مرکزن ( 231/1هیتللار) خو هلللتللان ( 401/7هیتللار)
ما ادران ( 511/1هیتار) هلللیحلللتان و ب وشحلللتان ( 541/7هیتار) و البر ( 593/9هیتار) قرار
داشلتهااد :به عبارتی حدود  % 71/1ا کب محاحت گ وااههان کشور در ایی ُاه اهتان و باقیمااده
در هایر اهتانها متمرکز بوده اهت (شیب .)9
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شکل  -6مساحت گلخانهها در استانهای کشور در سال 6934

هلطح یرکشلت میصوالت گ وااهان ای  50هال گذشته ( )9312-9314بیش ا  96برابر
شلدهاهت که اشاایر رشد شتابان ایی صنعت اوپا در کشور اهت (شیب  .)5بدیهی اهت که هرعت
باالن رشلد و توهلعة گ وااهها در ایران بدون ت ویت یرهلاختهان ال م فرصتها و تهدیدهایی را
بهدابال خواهد داشت.
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بررهلی وضلع موجود گ وااههان کشلور و رواد توهعه آن اشان میدهد شالشها و مشیالت
متعددن در توهعه بهرهبردارن و مدیریت تولید در گ وااهها وجود دارد ( ارعی و همیاران 9371ا
ارعی و مؤمنی  .)9312در ایی راهللتا عدم تناهللم اق یمی مناا ی که گ وااهها در آنها احدام
شدهااد اهتاادارد ابودن ها ه ت هیزات و تاهیحات کنترل شرایم مییطی بهکار گرفته شده عدم
ااطباق اوا هلا ه پوشش و ت هیزات کنترل شرایم مییطی بهکار گرفته شده با اق یم منط ه عدم
اهتفاده ا فناورنهان رو دایا ضعف در مدیریت و کمبود دااش فنی بهرهبرداران و عدم هاماادهی
به با ار مصلر و با اررهلاای میصلوالت تولید شلده ا عوامب اهلاهی و اثرگذار در بهوجود آمدن
مشیالت فرآرون توهعه گ وااهها هحتند .در ایی خصوص موارد ذیب قابب بیان میباشند:
-9

-5

-3

-4

در اغ م اهللتانهان کشللور ارح هللا ه اوا پوشللش و ت هیزات گ وااهان متناهللم با اق یم و
شللرایم اهللتان مورد اظر ابوده و معموالٌ بهصللورت ک یشهان ااتوا میشللواد و در اتی ه
بهرهورن آ و اارژن و ایز میزان تولید در آنها کم اهت.
اگرشه هد ا هلاخت گ وااه اهلتفاده ا اثر گ وانهان و تأمیی دمان مط و رشد اهت اما
بهدلیب توهعة گحترده گ وااهها (حتی در منااق احبتاً هرد) و ار ان بودن هوختهان فحی ی
دمان مط و گ وااه با اهلتفاده ا هیحتمهان گرمایشی تأمیی میگردد .لییی امرو ه با توجه
به بیران اارژن و آالیندههان مییم یحتی و همچنیی گران شدن قیمت هوخت ااشی ا حذ
قحلللمتی ا یلاراالههان حامبهان اارژن دییر تأمیی دمان مط و داخب گ وااه با اهلللتفاده
بیرویه و غیراصللولی هللوخت م رون بهصللرفه اوواهد بود .بررهللی شللدت مصللر اارژن در
کشللورهان منتوم جهان اشللان میدهد که ایران داران شللدت مصللر اارژن باال ی اهللت .در
گ وااهها ایز اارژن حاصلب ا هلوختهان فحی ی بهمنظور گرمایش در فصول هرد و همچنیی
اارژن الیترییی عمدتاً بهمنظور هرمایش و تهویه در فصول گرم اهتفاده میشواد.
گحلترش غیراصلولی گ وااهها بهصلورت شلهرک و م تمعها ییی ا اشتباهات گذشته بوده و
اییگواه گ وااهها اغ م با مشلیالت متعددن مواجه شلدهااد .شرا که در شهرکهان گ وااهان
امیتوان ا شللیوا آفات و بیمارنها بهاور مؤثر ج وگیرن کرد و ایز امیااات مورد ایا تولید را
هم مان بران گ وااهداران فراهم کرد .در یم قضللاوت کارشللناهللی میتوان اظهار داشللت که
عم یرد ک ی شهرکها و م تمعهان گ وااهان موف یت آمیز ابوده اهت.
با عنایت به اییکه بدون داشلللتی ایروهان متوصللل و کارآمد گ وااهان موف یت در ایی اوا
تولید صلنعتی و متراکم امیانپذیر ایحلت متأهلفااه در حال حاضللر هی کدام ا دااشیاههان
کشلور رشلته و یا دور توصصی در خصوص گ وااه و تولیدات گ وااهان اداراد .به همیی دلیب
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اهلت که عمده دااش فنی مورد اهلتفاده در گ وااهها بهصورت ت ربی و همراه با آ مون و خطا
بوده و بر پایههان ع می محتییمی اهتوار ایحتند.
 -2اداشلتی اهتااداردهان م ی بران اراحی هاخت و بهرهبردارن ا ها هها پوششها ت هیزات و
تاهیحات گ وااهان و پهنهبندن اشدن منااق موت ف کشور بران تعییی ا اه مناهم و محتعد
بهعنوان قطمهان گ وااهان (همااند منط ة آاتالیا در ترکیه و منط ة آلمریا در اهپاایا) ا دییر
ا اه ضعف کشور بران توهعة پایدار و اصولی کشتهان گ وااهان بهشمار میآیند.
 -6م ایحلة اارژن مصرفی تولید خیار در گ وااههان ایران (منط ة ورامیی) و ترکیه (منط ة آاتالیا)
اشان میدهد که راادمان مصر اارژن در گ وااههان ترکیه شندیی برابر ایران اهت .قحمتی ا
ایی تفاوت ااشلللی ا شلللرایم آ و هوایی معتدل گ وااههان واقع در م اورت دریان مدیترااه
اهللت که ایا به مصللر اارژن یاد بران گرمایش اداراد .اهللتفاد بهینه ا اارژن و داشللتی
گ وااههان اهللتاادارد دلیب دییر باال بودن راادمان مصللر اارژن در تولیدات گ وااهان ترکیه
اهللت .لییی مهمتریی دلیب باال بودن تعرفة مصللر اارژن در ترکیه اهللت که دقت بیشللتر در
مصللر اارژن را الزامآور میکند .همچنیی م ایحلله اارژن مصللرفی تولید خیار در گ وااههان
ایران و کااادا اشلان میدهدکه با وجود هللرمان بحللیار شللدید حاکم بر کااادا بهدلیب اهللتفاده
مناهلم ا هلیحتمهان عایقبندن حرارتی 1در گ وااههان معمولی و ایز ذخیره اارژن گرمایی
تابشلی در گ وااههان خورشلیدن ایی کشلور راادمان مصر اارژن در گ وااههان ایران و ایی
کشور ت ریباً در یم هطح قرار داراد (شرافتی 9377ا .)Kendirli, 2006
 -1آمار و ااالعات موجود مطابق شیب  3اشاایر آن اهت که بهدلیب شالشهان فوقاالشار موجود
در صللنعتگ وااهدارن کشللور بهرهورن آ در تولید میصللوالت گ وااهان ایران در م ایحلله با
کشلللورهلان پیشلللرو و حتی میااییی جهاای پا ییتر اهلللت (ح اای 9314ا FAO, 2013ا
.)Pardossi et al., 2004
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شکل  -9مقایسه بهرهوری آب در تولید محصویت گلخانهای ایران با جهان

 -4راهکارها و پیشنهادهای فنی
با عنایت به م موعه مباحش مطرح شلده در ایی اوشلتار توصلیههان فنی و کارشلناهی ذیب
جهت توهعة اصولی ع می و پایدار کشتهان گ وااهان قابب ارا ه هحتند:
 .9اولیی قدم مهم در هاخت گ وااه ااتوا میب مناهم ا اظر تناهم اق یمی بران احدام آن
اهت .براامههان پیشبینی شده بران افزایش کمی و کیفی میصول همراه با کاهش هزینهها
منوه به ااتوا میب صللییح بران احدام گ وااه اهللت .به همیی دلیب اهللت که حدود 42
هزار هیتار گ وااه در منط ة آاتالیان ترکیه و حدود  20هزار هیتار گ وااه در منط ة آلمریان
اهپاایا متمرکز بوده و در حال تولید میصوالت متنوا کشاور ن و صادرات آنها به کشورهان
اروپا ی هحلتند .براهللاس ضللوابم و معیارهان عمومی میانیابی میدود ارح مورد اظر باید
داران حداقب شرایم مناهم بران احدام گ وااه باشد .همچنیی گ وااه باید در جا ی احدام
گردد که راههان حمب و ا ب در ازدییی آن قرار داشته باشند.
 .5میب احدام گ وااه اغ م عامب تعیییکنند اوا هلللوخت مصلللرفی اهلللت (گا ابیعی و یا
گا و یب) .در بعضلی ا منااق بهدلیب امیان دهلترهی به گا ابیعی هزینة هوخت مصرفی
ار انتر اهت.
 .3قبب ا ااتوا میب گ وااه منبع تامیی آ ایز بایحتی ا اظر کیفیّت و کمیّت آ مایش شود
و در صورت مط و بودن آن اقدام به احدام گ وااه امود.
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ااتوا جهت مناهم گ وااه ایز بران ورود تابش خورشید بحیار مهم اهت .اهی ت گ وااهها
هایه ای اد میکن ند .اادا هایة ای اد شده به اویه تابش اور خورشید فصب هال و اوا ها ه
گ وااهان بحلتیی دارد .تأثیر هلایه بر رشلد گیاه در محلتان و ماای که اغ م شدت اور کم
اهت بحیار یاد میباشد.
بران تولید اقتصادن یم گ وااه باید داران شرایطی باشد که بتوان آن را گ وااهان اهتاادارد
اامید .ویژگیهان یم گ وااه اهتاادارد عبارتند ا ا برخوردار بودن ا ح م و فضان کافی بران
رشد گیاه م اومت کافی در م ابب بارهان وارده (باد بر و ن میصول و  )....تطابقپذیرن با
ااواا گیاهان تهویه مناهللم و برخوردار بودن ا اور کافی ( von Elsner et al., 2000a; von
 .)Elsner et al., 2000bبر ایی اهللللاس تللدویی اهلللتللاا لدارد م ی بران هللللاخللت و
بهرهبردارن ا ها هها و ت هیزات گ وااهان ضرورت دارد.
اادا (ح م داخب) گ وااه بایحلتی مناهم ااتوا شود .هر قدر ح م و فضان یم گ وااه با
فرض محلاحت ییحلان بیشلتر باشد اوالً گردش هوا (تهویه) در گ وااه بهتر اا ام میگیرد
ثاایاً  CO2ال م بران اا ام عمب فتوهلللنتز به م دار کافی در اختیار گیاه قرار خواهد گرفت و
ثالثاً ت ییر پذیرن شللرایم اق یمی داخب گ وااه ا ت ییرات اق یمی خارج گ وااه کمتر خواهد
شلد .با توجه به تنوا اق یمی و تنوا گیاهان تیتکشلت موجود در کشلور امیان توصیة یم
اوا گ وااهن مشلللابه (ا اظر اوا هلللا ه شلللیب هندهلللی و ت هیزات درون آن) بران همة
اهتانهان کشور امیانپذیر و اصولی ایحت (.)Cepeda, 2013
در ا اه موت ف دایا محلللاحتهان متفاوتی بران گ وااهها توصلللیه شلللدهااد .در حالی که
میااییی هلطح یم واحد گ وااهان در بیشلتر کشورهان پیشرفته حدود یم هیتار اهت در
کشللور در حال توهللعهان اظیر هندوهللتان یم گ وااه با محللاحت کمتر ا  9000مترمربع
اقتصلادن اهلت .در ایران ایز هلطح  3000مترمربع بهعنوان محلاحت اقتصلادن تعییی شده
اهلت .لییی براهلاس میاهبهها و برآوردهان کارشناهی اا ام شده گ وااهها ی که محاحت
آنها کمتر ا  2000-4000مترمربع باشلد توجیه اقتصادن کافی در تولید هبزن و صیفی و
یا گب و گیاهان ینتی اداراد.
با توجه به هللهم باالن مصللر اارژن در فرآیند بهرهبردارن و تولید گیاهان گ وااهان بهاظر
میرهللد که بایحللتی توجیه اقتصللادن گ وااههان متداول و در دهللت بهرهبردارن موجود در
اهلتانهان کشلور بررهلی شلواد .گرشه با توهلعة گ وااهها مصر آ در بوش کشاور ن
کشور میتوااد کاهش یابد لییی شالش دییرن در خصوص افزایش رواد مصر اارژن در ایی
بوش بوجود خواهد آمد (شلللیب  )4که توجه به عوام ی اظیرا تناهلللم اق یمی میب ااتوا
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شلده بران احدام گ وااهها اهتفاده ا ها ه و ت هیزات اهتاادارد به کارگیرن بهینة اهادهها
و اعمال مدیریت صییح تولید در گ وااهها میتوااند ارم رشد مصر اارژن را تعدیب امایند.
 .3در حال حاضللر تینولوژن گ وااه ا منظر اقتصللادن به مثابه جاییزینی هللرمایه بهجان
میی و آ اهللت .بهگونهانکه در شللرایم میدودیّت میی آ و شللرایم مناهللم فص ل ی
میتوان با جاییزینی هرمایه بهجان هایر عوامب به شیب گ وااه تولید در واحد هطح و ح م
آ را ادامه و افزایش داد .بران ایی منظور ضللرورن اهللت که در گ وااه بهصللورت مصللنوعی
شلرایم بهینه رشلد گیاه را فراهم امود .ا مهمتریی عوامب مییطی رشد درجه حرارت و اور
مط و گیاهان هحتند.
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شکل  -4پیوند آب و انرژی در فرآیند تولید محصویت گلخانهای

 .90با توجه به لزوم اهلتفاد بهینة ا منابع هلوخت ضرورن اهت ا یم ار با اهتفاده ا هایر
منابع اارژن به ویژه اارژن خورشلیدن و ا دییر هو با تمرکز گ وااههان خورشیدن صرف ًا در
مناا ی که پتااحلیب خوبی در توهلعه ایی گ وااهها داراد هلهم بیشترن ا اارژن مورد ایا
گرمایش گ وااهها را ا اور خورشید تأمیی امود.
 .99همه صللاحماظران تولیدات گ وااهان به ایی امر اشللرا داراد که قحللمت مهمی ا هللود
بهدهللت آمده در مییمهان گ وااهان ااشللی ا یارااة هللوختی اهللت که دولت بران تأمیی
گرمان گ وااهها در فصول هرد پرداخت میاماید .به همیی دلیب در ششماادا اهشندان دور
در صورت حذ کامب یارااهها گ وااهداراای موفق خواهند بود که ضمی دارا بودن گ وااههان
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اهللتاادارد با رعایت ک یه تمهیدات ال م و با مصللر حداقب اارژن در واحد هللطح به تولید
مط و دهت یابند.
بلا عنایت به موارد عنوان شلللده ضلللرورت دارد تی ی ات و مطالعات ال م و تیمی ی بهمنظور
توصلیة گ وااه(ها ن) مناهم و خاص بران هر منط ه ا کشور صورت پذیرد .ا ایی رو تی یق
و مطالعه در خصوص ویژگیهان ها ههان گ وااهان در منااق گرم و خشم گرم و مراو
معتدل و هردهیر کشور ضرورت پیدا میکند.
اظر بله ایی کله مطلابق شلللیلب  3بهرهورن آ در تولیلد هللله میصلللول مهم گ وااهان
گوجلهفرایی خیار و ف فب دلمهان در ایران کمتر ا حد میااییی جهاای اهلللت پیشلللنهاد
میگردد در ای یم دور دههلللاله رواد افرایش بهرهورن آ در تولید ایی هللله میصلللول
بهترتیم با ارمهان  5 3و  2/2درصللد افزایش یافته بهاورن که پس ا یم دور میان مدت
ایی شاخ به میااییی جهاای برهد (شیب  .)2مطابق امودار شیب  2بران افزایش بهرهورن
آ در تولید م موا هلله میصللول گ وااهان فوق ال م اهللت ا ارم رشللدن در حدود 3/2
درصللد برخوردار باشللیم .بران رهللیدن به ایی هد گذارن واقعبینااه ال م اهللت محللا ب
مشلللیالت و میدویتهان فنی و مدیریتی موجود در فرآیند هلللاخت بهرهبردارن و تولید در
گ وااهها که در بوش قبب به آنها اشاره شد هامان داده شواد.
کشلت خیار در ایران به تنها ی حدود  % 10ا هلطح گ وااهها ن کشللور را به خود اختصاص
داده اهللت .بران هللاماادهی به با ار مصللر تعادل بوشللی به قیمتها و ایز ای اد تنوا در
تولیدات ال م اهلت ااواا هلبزنها صیفی جات و  ...اظیرا خربزه االبی بادا ان لوبیا هبز
هبزی اتبرگی میوهها و  ...در گ وااهها تولید شواد.
تصللویم و راهاادا ن رشللتههان جدید دااشللیاهی در خصللوص صللنعت گ وااه و تولیدات
گ وااهان کشلور اظیرا مهندهلی گ وااه تولید میصلوالت گ وااهان کشتهان بدون خاک
(آ کشلللت هوا کشلللت و آبزنپرورن توأم بلا آ کشلللت) و  ...بران باال بردن دااش فنی
گ ولاالهداران پلاهلللخگو ی بله ایلا هان فنی بهرهبرداران و ایز ورود فناورنهان رو دایا به
گ وااهها ضرورن اهت.
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شکل  -5روند پیشنهادی برای افرایش دهسالۀ بهرهوری آب در تولید سه محصول مهم گلخانهای
بهمنظور رسیدن به میانگین جهانی
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چالشهای توسعه کشتهای گلخانهای در ایران از منظر انرژی و
محیطزیست
داود مؤمنی و قاسم زارعی
اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،ایران

 -6مقدمه
آمارهان بییالم ی اشلان میدهند که تا هلال  5020جمعیت کر میی به حدود  90می یارد
افر میرهلد که بوش عمد آن در کشلورهان در حال توهعه خواهند بود .ایی رشد جمعیتی باعش
خواهد شللد تا ایا به اارژن آ غذا و ایز تعامب با مییم یحللت در صللدر اولویتهان بشللر در
دهههان آینده باشلد .بههمیی دلیب توجه دااشلمندان به ایی همت معطو شده تا کمبود غذا را با
افزایش تولید میصلللول در واحد هلللطح و با مصلللر کمتریی اهادهها به اور پایدار جبران کنند.
معرفی و اهلتفاده ا ارقام پرمیصول و خاص اهتفاده ا ااواا کودها و هموم شیمیایی و ایز توهعه
کشتهان گ وااهان ا جم ة ایی راهکارها هحتند.
بررهللی ترا اامه اارژن دایا اشللان میدهد که مصللر تمام منابع اارژن شللامب هللوختهان
فحلی ی مایع گا ابیعی و غالهلنگ تا هلال  5032رواد صعودن خواهند داشت .ایی ایته توجه
بیشللتر به افزایش بهرهورن در مصللر هللوخت مطالعه در مورد منابع اارژن جاییزیی و محللا ب
مییم یحلتی در کنار ایی توهعه را ضرورن میکند .در همیی آماراامه م دار آالیندگی دن اکحید
کربی ااشی ا مصر هوختهان فحی ی در کشورهان عضو و غیرعضو ها مان همیارن اقتصادن و
توهلعه 9ایز بررهلی و گزارش گردیده اهلت .براهلاس ایی گزارش با وجود ایی که کشورهان عضو
هللا مان مذکور م دار آالیندگی خود را در میدود ثابتی ایه داشللتهااد ولی رواد توهللعهان در
کشورهان غیرعضو باعش افزایش آالیندگی مییم یحت خواهد شد که با توجه به قواایی با داراده
توجه جدن به محلا ب مییم یحلتی در کنار ایی توهعه اجتنا ااپذیر اهت (بیاام 9319ا بیاام
 9314و .)Anonymous. 2014bبررهی ترا اامه اارژن ایران در با ه ماای  9376-13اشان میدهد
که بوش حمب و ا ب و ایروگاهی بیشتریی ههم در تولید گا هان آالینده در بیی بوشهان مصر
و تولید کننده اارژن را بهخود اختصلاص دادهااد .ا بیی منابع هلوخت فحی ی افتکوره افتگا و
بنزیی بیشللتریی هللهم آالیندهها را به خود اختصللاص دادهااد .همچنیی گا ابیعی در م ایحلله با
1-OECD and non-OECD countries.
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هلایر هوختهان فحی ی هوختی پاک بهشمار میرود و کمتریی م دار آالیندگی را داراهت ولی با
توجه به ح م باالن مصر  % 26/2ا کب ااتشار دن اکحید کربی مربوه به آن اهت که ا اظر اثر
گ وااهان و شالش ت ییرات اق یمی قابب توجه اهللت .بررهللی وضللعیت اارژن و مییم یحللت در
بوشهان موت ف مصلر کنند اارژن اشان میدهد که در بوش کشاور ن عمده ااتشار گا هان
آالینده و گ وااهان ااشی ا مصر افتگا بوده اهت.
 -2تبیین وضع موجود
با توجه به گحلتر ایران در میدود عرض ج رافیایی  52تا  40درجه شلمالی و شرایم متنوا
اق یمی موجود در آن بهاظر میرهلد ییی ا منااق مناهلم بران توهلعه کشتهان گ وااهان در
غر آهللیاهللت که تولید خو میصللوالت گ وااهان در آن عالوه بر تأمیی ایا هان داخ ی ا ش
عمدهان در صللادرات میصللوالت غیر افتی ار آورن و مثبت امودن ترا ت ارن بوش کشللاور ن
خواهد داشت.
بررهلی آمار هلطح یرکشلت میصلوالت گ وااهان در کشلور (جدول )9اشان میدهد که ا
م موا  90010هیتلار حلدود  5564هیتلار بله گلب و گیلاهلان ینتی حلدود  1573هیتلار به
میصوالت هبزن و صیفی و ب یه به هایر میصوالت گ وااهان اختصاص دارد.
جدول  -6سطح زیرکشت محصویت گلخانهای کشور در سال ( 6934آمارنامه محصویت کشاورزی).
محصول

سطح (هکتار)

درصد

خیار

2791/1

57/8

گوجهفرایی

212/1

5 /3

ااواا ف فب

406/1

4

بادم ان

932/4

6/9

هایر هبزی ات

351/4

9/9

گب و گیاهان ینتی

5564/6

22/5

توتفرایی

512/7

2/3

گیاهان دارویی

40/7

1/ 4

هایر میصوالت

972/1

6/ 8

کل

61171/2

611

مطالعات صورت گرفته در گ وااههان ایران ایز اشان میدهند که مصر اارژن در گ وااههان
کشلور در بوشها ن موت فی مااند آبیارن عم یات ماشلینی الیتریحته بذر کود مصرفی حمب و
ا ب و هللیحللتمهان کنترل اق یم گ وااه صللورت میگیرد .با توجه به تولید خارج ا فصللب عمده
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مصلر اارژن در گ وااههان ایران مربوه به هیحتمهان گرمایشی اهت (شرافتی 9377ا مؤمنی
 9310و مؤمنی و همیاران  .)9315ایی موضللوا باعش شللده تا هللهم اارژن در قیمت تمام شللده
میصلللول آن را غیرقلابلب رقلابلت بلا تولیدات گ وااهان دایا گردااد .میااییی مصلللر اارژن در
گ وااههان ایران به حدن باالهت که به عنوان امواه قبب ا واقعی کردن قیمت حامبهان اارژن در
ایران در هللال  9371مصللر اارژن در گ وااههان خیار منط ه ورامیی فارغ ا اوا گ وااه ت ریباً
معلادل گ ولاالههان کااادا بوده و به ا ان تولید هر کی وگرم خیار گ وااهان در ایی منط ه  9/3لیتر
گا و یب مصلر می شدا یعنی با احتحا قیمت فو گا و یب به م دار ت ریبی یم دالر به ا ان هر
گالی بران تولید هر کی وگرم خیار گ وااهان در ایی منط ه حدود  90000ریال هلللوخت مصلللر
شده اهت (شرافتی .)9377
بررهلی هطح گ وااههان احدام شده در کشور در کنار پراکنش جمعیت ایران (جدول  )5ایز
اشلان میدهد که توهعه گ وااهها در ایران در هالهان گذشته براهاس اق یم و پارامترهان مرتبم
با آن ابوده و تنها بر اهاس ازدییی به با ار مصر صورت گرفته اهت و توهعه کشتهان گ وااهان
بله همیی رویله در هلللالهان آتی رواد رو به رشلللد مصلللر اارژنهان فحلللی ی و آالیندههان
مییم یحتی را به دابال خواهد داشت.
جدول  -2مقایسه توسعه گلخانهها در استانهای پرجمعیت کشور در سال .6934
استان

جمعیت

اصفهان

4711395

درصد
جمعیت
6/2

سطح گلخانه

درصد گلخانه

9401/2

64

البر

5495293

3/5

593/9

2/6

تهران

95973319

96/5

5162/1

27/5

خراهانرضون

2114405

7

594

2/6

خو هتان

4239150

6

401/7

4

هیحتان و
ب وشحتان
گیالن

5234351

3/4

541/7

2 /5

5470714

3/3

44/6

1/4

ما ادران

3013143

4/9

511/1

9

مرکزن

9493121

9/1

231/1

5/4

هرمزگان

9217973

5/9

951/3

6/9

یزد

9014457

9/4

9339/5

69/2

جنو کرمان

151173

9

9472

64/7

هایر اهتانها

35565634

45/1

9310/2

69/1

کل

75643113

611

61171/2

611
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عالوه بر مصر باالن اارژن در گ وااههان ایران مواردن مااند کمبود دااش فنی بهرهبرداران
توهلعة گ وااهها در اق یمهان اامناهلم و عدم اهلتفاده ا هلا ه و ت هیزات گ وااهان مناهم و به
رو باعش شلده تا عم یرد تولید میصلول در ایی گ وااهها در حدود  520-320تی در هیتار باشد
که در قیاس با میااییی جهاای ( 400-420تی در هیتار) پا ییتر اهللت .ایی ایته ایز به اقتصللادن
ابودن و غیرقلابب رقابتی بودن تولیدات گ وااهان میافزاید و شلللاید ییی ا دالیب خارج شلللدن ا
شرخه تولید برخی ا گ وااهها در کشللور و ایز کند شللدن رواد توهللعه کشللتهان گ وااهان در
هالهان اخیر ایی موضوا باشد.
 -9تحلیل مساله
به ع ت مزایان موجود در کشتهان گ وااهان مااند افزایش کارایی مصر آ اشت ال بیشتر
عم یرد باالتر تولید میصول با کیفیت تر تهیه میصول خارج ا فصب و تنظیم براامه کشت مطابق
ایا با ار در هلالهان اخیر توهلعة ایی اوا کشلت بحلیار مورد توجه قرار گرفته اهت .بهاور ک ی
بران توهلعة گ وااهها در دایا دو روییرد بهشلرح ذیب وجود داشتااد ( Castilla and Hernandez,
 .)2006; Elsner et al. 2000ااتوا اول کنترل غیرفعال اق یم 9و ااتوا دوم کنترل فعال اق یم.5
در روییرد اول با وجود تولید اامنظم و م طعی و عم یرد پایییتر هزینهها ن تولید میصللول احبت
بلله االتلوللا دوم پللا لیلیتر اهللللت .مطللابق شلللیللب 9گرشلله میتوان بللا اهلللتفللاده ا
گ وااههایی که داران فناورن باالیی هحلتند با تولید در تمام اول هلال میصول بیشتر با کیفیت
بهتر و اثرات مییم یحلللتی کمتر تولیلد کرد (کب اواحی 5 9و  )3ولی در م ابب به دلیب کنترل
فعال اق یم هزینههان تولید ایز باالتر خواهند بود .به عبارت دییر در روییرد کنترل غیرفعال اق یم
هعی میگردد مواقعی ا هال که ایا گرمایشی و هرمایشی در گ وااهها بیش ا حد اهت (اواحی9
و  )3کشلت اا ام ایردد .بدیهی اهت که در غیر ا ایی مواقع (ااحیه )5ایا گرمایشی و هرمایشی
گ وااهها در حدن خواهند بود که بایحللتی با اهللتفاده ا ت هیزاتی با فناورن متوهللم و با هزینه
متعار بتوان به کنترل شرایم مییم داخب آنها پرداخت.

1- Passive Climate Control
2- Active Climate Control
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شکل -6انرژی مصرفی برای کنترل شرایط دمائی داخل گلخانهها

بررهللی رواد توهللعه گ وااهها در دایا اشللان میدهد که در منااق هللردهللیر و عرضهان
ج رافیایی باال (کشلللورهان شلللمال اروپا اظیر ه ند) معموالً گزینة دوم ااتوا و گ وااههان گران
قیمت داران فناورن باال و با شرخة تولید بحللته توهللعه پیدا کردهااد و ممیی اهللت بران کاهش
مصللر اارژن در اا ال محللتاای تولید صللورت اییرد .در م ابب بران منااق معتدل ایمهگرم و
گرم معموالً گزینلله اول ااتوللا میگردد و لللذا در ایی منللااق (اواحی معتللدل در اارا دریللان
ملدیترااله اظیر منط ه آلمریا در جنو اهلللپاایا و یا آاتالیا در جنو ترکیه) گ وااههان با فناورن
میااه (گ وااههان ار انتر داران پوشلش پالهلتییی و با تولید به صلورت فص ی) توهعه یافتهااد
(.)Elsner et al. 2000
مطالعة رواد توهعه گ وااههان با پوشش پالهتییی در دایا ایز در هشت منط ة شمال جنو
و شرق اروپا خاورمیااه آهیا آفری ا آمرییا و اهترالیا ایز اشان می دهد که مهمتریی عوامب توهعة
گ وااهها در دایا عوامب اقتصلادن ااشلی ا کنترل شرایم اق یمی داخب گ وااهها مصر اارژن در
آنهللا و تصلللملیلمگلیلرن دولللتملردان بوده اهللللت .بللا وجود تفللاوت در ع للب توهلللعلله
گ وااهها در ایی کشلورها ا طة مشترک آنها بهینهها ن مصر اارژن در گ وااهها بوده اهت .به
همیی دلیب ضلرورن اهلت که در کنار ایاه توهلعهان به ایی اوا کشلت شالشهان ایی توهعه ا
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منظر بهینهها ن مصر اارژن و حفاظت ا مییم یحت ایز بران تی ق تولید پایدار در اظر گرفته
شواد.
بهاور ک ی ت ربیات مطالعات و اادا هگیرنهان جهاای مربوه به مصلللر اارژن در گ وااهها
حاکی ا آن هحلتند که حدود  66/6درصلد کب اارژن مصرفی در گ وااهها بهصورت محت یم اهت
که عمدتاً صلر گرمایش میشلود و  33/3درصلد دییر به صورت غیرمحت یم میباشد و مربوه به
اهتفاده ا اهادههان تولید مااند کودهان شیمیایی ایرون کارگرن بحتهبندن و هایر موارد هحتند
( .)Djevic and Dimitrijevic, 2009اارژن مصلللرفی ویژه) (MJ/m2در گ وااههان توا ی تم دهااه
بیشللتر ا گ وااههان شند دهااه اهللت ( Djevic and Dimitrijevic, 2009; Dimitrijevic et al.,
 .)1999; Hanan, 1998پا یی بودن اارژن مصللرفی ویژه در گ وااههان شند دهااه هللبم باال رفتی
راالدملان اارژن و بهرهورن اارژن در ایی اوا ا گ وااهها احلللبت به گ وااههان تم دهااه (توا ی)
میگردد .بران بهینههللا ن مصللر اارژن توجه به فرم (هللطح م طع) هندهللی گ وااه محللاحت
گ وااه و ایز اوا و راادمان هللامااههان گرمایشللی به کار رفته در آن ا اهمیت خاصللی برخوردار
هحلللتند .اهلللتفاده ا پوشلللشهان پ یاتی ی دو الیه همراه با هوان فشلللرده بیی آنها تا  %40و
پوشلشهان پ یکربنات دو الیه تا  %20در مصر هوخت به منظور گرمایش گ وااهها مؤثر هحتند
( .) Djevic and Dimitrijevic, 2009 and Nelson, 2003اهتفاده ا پردههان حرارتی در اول شم
باعش  % 60و در اول فصللب راعی هللبم  % 52-30صللرفهجو ی در مصللر اارژن بران گرمایش
گ ولااهها میشلللواد ( .)Djevic and Dimitrijevic, 2010 and Hanan, 1998.با توجه به ایی که
مصلر عمد اارژن در گ وااهها جهت گرمایش و با اهتفاده ا هوختهان فحی ی اا ام میگیرد و
در آینده محلا ب مییم یحلتی و قواایی با داراده مصلر ایی هلوختها هوتگیرااهتر و محت زم
پرداخت جریمههان بییالم ی خواهد بود ضللرورن اهللت که در کنار توهللعه گ وااهها به کاهش
شلدت مصلر اارژنهان فحی ی و جاییزیی کردن بوشی ا آن با هایر منابع اارژن بیش ا پیش
توجه شلود .محا ب دییرن مااند میدود بودن عمر منابع و ذخایر هوختهان فحی ی همپوشاای با
اوج مصلر خاایی افزایش جمعیت و افزایش درخواهلت اارژن در هایر بوشها درخواهت اارژن
بیشتر در ایی بوش به دلیب افزایش هطح یرکشت (توهعة گ وااهها) و تالش بران افزایش عم یرد
میصول در واحد هطح گ وااه که افزایش مصر اارژن در ایی بوش را بدابال خواهد داشت مؤکد
ایی قضیه اهت.
 -4پیشنهادهای فنی و اجرایی
اگر شه بوش کشللاور ن و گ وااه در ایران مصللر کننده بزرگی در بوش اارژن کشللور
ایحللتند و در اتی ه ااتشللار آالیندهها ا آن در حال حاضللر در هللطح باالیی قرار ادارد ولی
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ضللرورن اهللت که با توجه به مدیریت مصللر اارژن و بهینههللا ن مصللر آن ا ااتشللار
آالیندههان یحلت مییطی کاهلت .با عنایت به بیشها ن اا ام شده در ایی اوشتار بران کم
کردن ارم رشلد مصر اارژنهان فحی ی و کاهتی ا میزان آالیندهها ن ااشی ا مصر آنها
در ایی بوش پیشنهادهان یر ارا ه میگردد:
 توهعة گ وااهها در اق یمهان مناهم محتعد و داران مزیت احبی. اهتفاده ا گ وااههایی با شدت مصر اارژن پایییتر. اهلللتفلاده ا هلللیحلللتمهلان ذخیره اارژن (پوشلللشهان دو الیه پردههان حرارتی وهیحتمهان غیرفعال ذخیر اارژن در گ وااهها).
 اهتفاده ا ت هیزات گرمایشی با راادمان باالتر. ت ییر در حامبهان اارژن مصلللرفی در گ وااه و جاییزینی بوشلللی ا آن با منابع اارژنت دیدپذیر.
 اهتفاده ا ارقام و میصوالتی که ایا گرمایی کمترن داشته باشند. -5منابع
شرافتی ک .9377 .بررهی شاخ هان مصر اارژن تولید خیار در گ وااههان تهران .گزارش نهایی پروژه
تی ی اتی موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.
مؤمنی د .9372 .هلیحتمهان مناهم در اراحی و هاخت گ وااههان گب و گیاهان ینتی .همپو یوم م ی
راهیارهان بهبود تولید و توهلعه صادرات گب و گیاهان ینتی .مرکز م ی تی ی ات گب و گیاهان ینتی
ایران .میالت اهتان مرکزن ایران.
مؤمنی د .9310 .بررهللی شللاخ هان مصللر اارژن تولید خیار در گ وااههان منط ه جیرفت و کهنوج.
گزارش نهایی پروژه تی ی اتی موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.
مؤمنی د .ا .بناکار  .قبادیان و س .مینایی .9312 .اراحی هلاخت و ار یابی هامااه گرمایش خورشیدن
با عدهی فرهنب خطی بران گ وااه .م ه ع وم و فنون کشتهان گ وانهان هال هفتم شماره بیحت
و پن م صفیات .21-10
مؤمنی د .و گرامی ک .9313 .روشهان کاهش مصللر اارژن در گ وااههان ت ارن .هللومیی کنیره م ی
هیدروپوایم و تولیدات گ وااهان .کرج مؤهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن  97تا  50شهریور
.9313
Dimitrijevic, M., Devic, M., Boretos, M., Miodragovic, R. 1999. Design and
rd

;Control Systems in Greenhouses, Technique towards the 3 Milenium
Haifa, Israel.
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کاهش ضایعات محصویت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی
عادل میرمجیدی هشتجین ،رضا فامیل مؤمن و فرزاد گودرزی
اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران.

 -6مقدمه
افزایش رو افزون جمعیت و وضللعیت رو به کاهش منابع تولید جامعه جهاای را با شالش جدن
پاهویویی به ایا هان اولیه بشرن بهویژه تأمیی غذا روبرو هاخته اهت .برآوردها اشان میدهند که
در پاازده هللال آینده ایا بشللر به آ اارژن و مواد غذایی به ترتیم  20 30و  20درصللد بیشللتر
خواهد شللد .ا هللون دییر دهللتیابی به منابع و عوامب تولید به دلیب تاثیر فعالیتهان بشللرن در
کمیت و کیفیت ایی منابع و ا یز ت ییرات آ و هوایی در کر میی رو به رو میدودتر میشلللود
(فلامیلب مومی 9371ا میرم یلدن و همیلاران  .)9312بنابرایی ایی دو عامب در کنار هم تأمیی
غذان هلالم و کافی را رو به رو اامطمویتر میهلا د .ایی در حالی اهت که بر اهاس گزارش فا و
حدود  20درصلد میصلوالت تولید شلده در جهان در فاصل ه ماای برداشللت تا مصللر به صورت
ضلایعات ا شرخه مصر خارج میشود (میرم یدن و همیاران  .)9312به تعبیر دییر ا هر شهار
کالرن مواد غذایی تولید شللده در جهان حداقب یم کالرن آن ا مرح ه برداشللت تا مصللر ا بیی
میرود ( .)Gustavson, 2011 and USDA, 2014ایی بدان معنی اهللت که ایمی ا کشلللاور ن را
فرآیند تولید و ایمة دییر را مراقبتهان پس ا برداشت تشییب می دهد .کاهش ضایعات در مراحب
پس ا برداشلت راهیارن اهلت که بدون ایا به افزایش هلطح یر کشت که همان تییه بر مصر
آ میی اارژن و ایرون کار بیشللتر اهللت امیان دهللتیابی به بهرهورن و تولید بیشللتر را فراهم
میهللا د (فامیب مومی  .)9371در اهللناد باالدهللتی و قواایی جارن کشللور تأمیی امنیت غذایی و
ارت ا کیفیت بهداشلتی تولیدات کشاور ن به عنوان ییی ا ارکان مهم توهعه مورد توجه بوده ولی
در عمب اقدامات صلورت گرفته بیشلتر بر افزایش تولید متمرکز بوده و توجه به محا ب کیفی غذا و
کاهش ضللایعات کمراگ بوده اهللت .برخی مواد قااوای و حاکمیتی در ایی خصللوص عبارتااد ا :
قااون اهاهی هند ششماادا قااون براامه شهارم و پن م توهعه اقتصادن کشور.
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 -2نقش و جایگاه کاهش ضایعات در امنیت غذایی
ابق تعریف باام جهاای امنیت غذایی یعنی دهللترهللی همة مردم در تمامی اوقات به غذان
کافی بران داشتی یم ادگی هالم (بیاام 9377ا بیاام 9315ا میرم یدن  9377و میرم یدن و
همیاران  . 9312تأمیی امنیت غذایی ا وظایف اصل ی بوش کشاور ن هر کشورن بوده و در ایران
ایز دهللتیابی به ایی امر مهم رهللالت اص ل ی و ارت جهادکشللاور ن اهللت .میدود بودن اهادههان
کشاور ن شرایم جون و مییطی و ضایعات بیش ا حد تولیدات کشاور ن ا جم ه عوام ی هحتند
که هلبم شلده امنیت غذایی کشور تاحدن به شالش کشیده شود .بران غ به بر ایی شالش و ارت ا
هلطح امنیت غذایی با روییرد مدیریت بیران راه حبهان متعددن قابب بررهلی اهت که البته هر
یلم ا ایی روییرد و راهیارها مزایا و میدودیتهان اجرایی و فنی خاص خود را داراد .ع یرغم
تنوا در روشها و راهبردهان ک ی تأمیی امنیت غذایی در ایران بران تی ق ایی رهللالت تمرکز بر
تولید و افزایش تولید غذا بهعنوان اص یتریی راهبرد مورد توجه و عمب اهت .در حالیکه ح م یاد
ضایعات میصوالت کشاور ن خام و فرآورن شده و عدم توجه به ایهدارن مناهم تولیدات راعی و
باغی بهعنوان مااع اصل ی بران ایب به تأمیی امنیت غذایی اهت .بنابرایی میتوان گفت که در کنار
اقدامات مربوه به افزایش تولید توجه به کاهش ضللایعات و فرآورن میصللوالت ا ش اهللاهللی در
راهتان تی ق اهدا یاد شده دارد.
 -9تبیین وضع موجود
امرو ه ییی ا معضلللالت و تهدیدهان پیشرون تی ق امنیت غذایی در جوامع بشلللرن وجود
م دار اامتعار ضللایعات میصللوالت کشللاور ن اهللت .بر اهللاس گزارش فا و حدود  20درصللد
میصلوالت تولید شده در جهان در مراحب تولید و مصر به صورت ضایعات ا شرخه مصر خارج
میشللود .ار ش ایی ح م باالن ضللایعات و هدر رفت مواد غذایی بالغ بر  9تری یون دالر در هللال
برآورد شلده اهلت و ههم کشورهان در حال توهعه در ایی میان معادل  390می یارد دالر میباشد.
هاالاه در جهان  4می یارد تی مواد غذایی تولید میگردد که ا ایی م دار حدود  30تا 20درصد در
اثر شلرایم و روشهان اامناهم برداشت حمب و ا ب ذخیرهها ن تو یع و مصر ا بیی میرود.
ایی بدان معنی اهللت که  9/5تا  5می یارد تی مواد غذایی تبدیب به ضللایعات گردیده و ا دهللترس
مصر کننده خارج میشود (میرم یدن و همیارن  .)9312شیب  9میزان ضایعات مواد غذایی در
ایران بله تفییلم اوا میصلللول در مرح ه تولید و مراحب موت ف پس ا تولید را اشلللان میدهد
(.)Postharvest.nri. org, 2014
ابق آمارهان رهمی فا و هاالاه حدود  43/2درصد میصوالت اهاهی کشاور ن در کشورهان
در حال توهللعه در اثر آفات بیمارنها ع فهان هر خشللیحللالی و  ...در مراحب موت ف ا جم ه
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پس ا برداشلت ا بیی میرود .ضلایعات کشاور ن و هدر رفت مواد غذایی در ایران بنابر برآوردهان
بهعمب آمده حدود  %30در هلال تومیی ده میشلود که ایی م دار حدود  3درصد ا کب ضایعات
تولیدات کشاور ن و دور ریز مواد غذایی در جهان اهت .در ایران بر اهاس آخریی برآوردهان و ارت
جهاد کشاور ن حدود  96درصد ا میصوالت راعی و حدود  57درصد ا تولیدات باغی در مراحب
موت ف تولید تا مصلللر ا بیی میرود (بیاام  9310و بیاام  .)9315در حال حاضلللر هلللاالاه و
بهاور متوهم حدود  900می یون تی ااواا میصوالت کشاور ن در ایران تولید میشودا که با فرض
حفظ شرایم موجود هیحتمها ن پس ا برداشت بران تامیی غذان مورد ایا جمعیت اضافه شده تا
هال  9430میبایحت حداقب  92تا  50می یون تی میصول قابب مصر بیشترن در دهترس آحاد
جلامعه قرار گیرد .بر ایی اهلللاس تأمیی و حفظ هلللطح امنیت غذایی کشلللور ییی ا بزرگتریی
شلالشهلان پیشرون دولتمردان خواهد بود (ایزدن  9315و میرم یدن و همیاران  .)9312البته
هنو آمارهان دقیق و میفی در مینه میزان ضلللایعات میصلللوالت موت ف وجود ادارد و مطالعات
بحلللیار کم راگ و ااشیزن در ایی مینه صلللورت گرفته اهلللت ولی با ایی حال برآوردهان اولیه و
آمارهایی به صللورت تومینی در دهللترس اهللت .بر اهللاس مطالعات کارگروه بهرهورن و کاهش
ضلایعات میصلوالت کشلاور ن در هلال  9371حدود  10درصلد ضایعات کب ضایعات برآورد شده
بران  60میصول باغی و راعی عمده مورد مطالعه مربوه به  50اوا میصول بوده و ح م ضایعات
در  40میصول دییر  90درصد کب ضایعات را شامب میشود (بیاام  9377و میرم یدن .)9377
مطللابق شلللیللب  5میصلللوالتی کلله  10درصلللد کللب ضلللایعللات را تشلللییللب میدهنللد و در
براامهریزنها بایحللتی بیشللتر مورد توجه باشللند عبارتااد ا  :گندم گوجهفرایی هللیم مینی
ش ندرقند اایور اباتات ع وفهان دااههان روغنی هیم ذرت دااها ن پرت ال هبزی ات ش توک
جو پیا هندوااه اارایی یوا ه خرما لیمو شیریی و خربزه.
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شکل  -6ضایعات مواد غذایی در ایران به تفکیک نوع محصول در مرحله تولید و مراحل مختلف پس از
نمودار  -1تغ رات درصد نسب

درصد نسب

تجمع

گندم
گوجه فرنگی
سیب زمینی
چغندر قند
انگور
سایر نباتات علوفه ای
دانه های روغنی
سیب
ذرت دانه ای
پرتقال
سایر سبزیجات
شلتوک
جو
پیاز
هندوانه
نارنگی
یونجه
خرما
لیمو ترش
لیمو شیرین
خربزه
کیوی
انجیر
هلو
توت فرنگی
پنبه
زردآلو و قیسی
گیالس
گالبی
شفتالو
شلیل
آلو قطره طال
پسته
آلو
آلبالو
چای
انبه
موز
گریپ فروت
خیار
انار
سایر مرکبات
سایر میوه های خشک
به
توتون و تنباکو
سایر میوه های هسته دار
نخود
گردو
بادام
نارنج
سایر حبوبات
گوجه فرنگی
توت درختی
خرمالو
فندق
عدس
سایر محصوالت جالیزی
لوبیا
زیتون
سایر میوه های گرمسیری
سایر میوه های نیمه گرمسیری

شکل  -2تغییرات درصد نسبی تجمعی ضایعات محصویت کشاورزی
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 -4اارات اقتصادی و اجتماعی کاهش ضایعات
بر اهاس آماراامههان و ارت جهاد کشاور ن (بیاام  )9310میزان تولیدات راعی و باغی در کشور
در هال  9313به ترتیم معادل  14/04و  96/25می یون تی بوده اهت .بهعبارت دییر ا ایی م دار
تولید میزان  99/72می یون تی ا میصللوالت راعی و  4/63می یون تی ا میصللوالت باغی ضللایع
شده و در دهترس مصر کننده قرار ایرفته اهت .لذا با توجه به اعداد و ارقام ارا ه شده در خصوص
میزان ضلایعات میصوالت کشاور ن و به تبع آن ا بیی رفتی اهادههان موت ف کشاور ن اثرات و
تبعلات اقتصلللادن اجتملاعی و حتی فرهنیی یاد و قابب تأم ی را به همراه دارد .برخی ا اهم ایی
موارد را میتوان به شرح یر و بهاور خالصه ارا ه امود:
 -9در ایران حدود  96/2می یون تی میصللول به صللورت ضللایعات ا شرخه مصللر خارج
میشللود .ایی م دار میصللول معادل میصللول تولید شللده در هللطیی حدود یم می یون
هیتار اهت .ایی رقم معادل  %95هطح یر کشت میصوالت آبی کشور اهت.
 -5با یم قاعده هلراایشلتی ضایعات میصوالت کشاور ن در ایران میتوااد غذان یم کشور
 92می یون افرن را تامیی کند (ایزدن  9315و میرم یدن و همیاران .)9312
 -3اگر بران تولید یم کی وگرم میصلول کشلاور ن بر اهاس بهرهورن متوهم آ در کشور
( 730 )9/5 kg/m3لیتر آ مصللر شللود بران  96/2می یون تی ت ریباً  93/1می یارد متر
میعم آ هدر میرود که معادل  %97آ مصللرفی در بوش کشللاور ن اهللت (ایزدن
 9315و میرم یدن و همیاران .)9312
 -4اگر هر کی وگرم ا ایی اابوه ضایعات ف م  0/1دالر ار ش داشته باشد ا گذر ایی خحران
هاالاه  96تا  97می یارد دالر هرمایه کشور ا دهت میرود.
 -2ضلایعات میصلوالت کشلاور ن عاله بر اتال غذا و میصول تولید شده موجم هدر دادن
منلابع میلدود آ خاک و هلللایر اهادههان یارانهان که هزینه باالیی بران دولت دارد
خواهد شد (میرم یدن و همیاران .)9312
هماناور که پیشتر ایز گفته شللد میدود بودن اهادههان کشللاور ن (بهویژه کمبود آ در حال
حاضر) آلودگیهان یحتمییطی شرایم جون و اق یمی محو ه مصر اارژن و  ...هبم شده که
امنیت غذایی کشلور تاحدن به شالش کشیده شود .ا اییرو بهاظر می رهد که با پرداختی و عنایت
ویژه به جاییاه فناورنهان پس ا برداشلللت ااباردارن مدیریت ا یر عرضللله و ا یر هلللرد ا
مزرعه تا مصللر و توهللعه صللنایع تبدی ی بهمنظور کاهش ضللایعات بتوان با افزایش بهرهورن بر
شالشهایی شون خشلیحالی کارایی مصر آ و هایر اهادههان تولید (خاک کود هم هوخت و
اارژن) در بوش کشلللاور ن و اهایتاً امنیت غذایی فا ق آمد .ا هلللون دییر کاربرد ضلللایعات و به
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عبارتی اهتفاده ا ا دات پحماادها و ضایعات و فراورن و تبدیب آنها به میصوالت با ار ش افزود
بلاالتر ایز من ر بله ارت لان بهرهورن خواهلد شلللد (میرم یدن  9377و میرم یدن و همیاران
.)9312
 -5طبقهبندی و مراحل مختلف ضایعات
صلر اظر ا ایاه کمی و کیفی ا اظر مرح ه وقوا ضلایعات میصلوالت کشلاور ن در هه مرح ها
پیش ا برداشللت حیی برداشللت و پس ا برداشللت رون میدهد .با ایی حال بررهللیهان م دماتی
اا ام شلده اشان میدهند که قحمت عمد ضایعات در ایران و کشورهان در حال توهعه مربوه به
مراحب برداشت و پس ا برداشت اهت .ع یرغم توجه کمراگ به کاهش ضایعات در مراحب پیش ا
برداشلت یعنی کاشلت داشلت و حیی برداشلت مرح ه پس ا برداشت ح ة م فول مااد ا یره
اص ل ی کاهش ضللایعات می باشللد (شللیب  .)3ایی در حالی اهللت که مراقبتهان پس ا برداشللت
فرآورن میصللول و صللنایع تبدی ی و تیمی ی ا ش بحللیار مهمی در کشللاور ن دارد (فامیب مومی
 9371و میرم یدن و همیاران  .)9312در ایی خصلللوص آمارهان جهاای اشلللان میدهد که در
کشورهان در حال توهعه بهاور متوهم  54درصد ا میوهجات و حدود  45درصد ا هبزی ات در
فاصلل ه تولید تا رهللیدن به دهللت مصللر کننده ا بیی میرواد (ایزدن 9315ا بیاام  9377و
میرم یدن  .)9377به تعبیر کارشلناهان ایمی ا کشاور ن را تولید یعنی مراحب کاشت داشت و
برداشلت و ایمة دییر را مراقبتهان پس ا برداشت تشییب میدهد (میرم یدن  .)9377در حالی
که ایی مرح ه در ایران و در کشورهان در حال توهعه ح ة فراموش شده تولید اهت .عالوه بر ایی
کشلاور ن بدون صلنایع تبدی ی و تیمی ی اقتصادن ابوده و ال مة هود ای اد ار ش افزوده و ارت ا
بهرهورن توهعة صنایع تبدی ی اهت.
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شکل  - 9چرخه تولید محصویت کشاورزی و حلقۀ مغفول پس از برداشت (در ایران)

 -1مسائل و مشکالت مؤار بر شکلگیری ضایعات
مطالعات به عمب آمده بیاایر ایی مط م اهلت که ضایعات در بوش کشاور ن در تمام مراحب تولید
تا مصر وجود دارد و عوامب و عناصر متعددن بر آن تأثیرگذاراد .برخی ا عوامب ای اد ضایعات در
مراحب پس ا برداشت میصوالت کشاور ن ریشه در مراحب قب ی ا جم ه مراحب کاشت داشت و
برداشت داراد .ا عوامب مؤثر بر افزایش میزان ضایعات میتوان به مواردن شون :آهیمهان فیزییی
و میلااییی عوامب فیزیولوژییی و بیولوژییی آفات و بیمارنها عوامب مییطی و مزرعهان و عوامب
ثااویه (اقتصلادن و اجتماعی هلیاهی فرهنیی ابیعی) اشاره کرد (میرم یدن  .)9377در ایران
مااند اکثر کشلورها ن در حال توهلعه درصلد ضلایعات پس ا برداشلت تا رهیدن به مصر کننده
احلبت به مراحب قبب ا برداشت بحیار یاد اهت .ا ایی رو اغ م ضایعات پس ا برداشت به عنوان
ضایعات میصوالت کشاور ن ت ی میشود و بر اهمیت عم یات پس ا برداشت تأکید میگردد.
 -7جایگاه تحقیقات در سنجش و پایش ضایعات
بوش تی ی ات صلنایع غذایی موهلحله تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن با اجران بیش ا 400
ف ره پروژه تی ی لاتی در مینة صلللنایع تبدی ی و فرآورن مواد خام فحلللادپذیر گیاهی یا حیواای
بهمنظور تولید فرآوردههان غذایی پایدار به همراه معرفی مناهللمتریی فناورنهان پس ا برداشللت
با هد کاهش ضللایعات و افزایش قاب یت ماادگارن و بهبود کیفیت میصللوالت موت ف کشللاور ن
تالش کرده اهت تا در جهت ارت ا امنیت غذایی کشور اقدامات مؤثرن بهعمب آورد.
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با توجه به جمعبندن صلورتگرفته در  50هلال گذشته بیش ا  10درصد ا پروژههان تی ی اتی
اجرا شلده و در دهلت اجرا در حو صنایع غذایی و فناورنهان پس ا برداشت به کاهش ضایعات
میصلوالت باغی راعی و هلبزن و صیفی اختصاص دارد که جز وظایف حاکمیتی بوده و ا عهد
بوش خصوصی و یا هایر و ارتوااهها خارج اهت .در ایی راهتا ال م به یادآورن اهت که عنایت ویژه
بر جاییاه بوش ترویج در اات ال یافتهها و دهلتاوردها ن حاصب ا تی ی ات ایز ا مباحثی اهت که
در اجرایی شلللدن اتلایج و اثربوشلللی تی ی ات ا ش ویژه و بههلللزایی دارد .بدون شلللم اات ال
یافتههان حاصب ا فعالیتهان پژوهشی ایی بوش به عرصه تولید و صنایع تبدی ی کشاور ن کشور
هلبم خواهد شلد تا تیوالت قابب مالحظهان در ابعاد موت ف اظیر کاهش ضایعات افزایش قاب یت
ملاالدگارن بهبود ویژگیهان کمی و کیفی معرفی فرموالهلللیونهان جدید و ای اد تنوا غذایی
افزایش بهرهورن و ار شهان ت ذیهان و در اهایت ارت ا امنیت غذایی کشلور حاصب آید .امید اهت
بلا بهرهبردارن و بلهکار بحلللتی اتایج حاصلللب ا فعالیتهان تی ی اتی اا ام شلللده در ایی بوش
مینههان ال م در خصوص رفع مشیالت موجود فراهم گردد.
 -8راهکارها و پیشنهادهای اجرایی
هماناور پیشتر گفته شلد قحلمت عمد ضلایعات در کشورهان در حال توهعه و ا جم ه ایران
مربوه به مراحب برداشلت و پس ا برداشلت اهلت .ا اییرو بهاظر میرهد که با پرداختی و عنایت
ویژه به جاییاه فناورنهان پس ا برداشللت و توهللعه صللنایع تبدی ی بتوان ا ضللایعات میصللوالت
کشلاور ن به میزان قابب توجهی کاهلت .در ایی راهلتا اولیی و اهلاهیتریی گام در براامهریزنها
شللناخت وضللع موجود و ااالا دقیق ا آمار و ااالعات مورد ایا اهللت .تاکنون مطالعة جامعی در
خصلوص تعییی م دار دقیق ضایعات در مراحب موت ف ا یر تولید تا مصر بهعمب ایامده اهت.
با ایی حال راهیارها و براامههان اص ی بران کاهش ضایعات را میتوان در دو م ولة اقدامات اجرایی
و براامههان پژوهشلللی آمو شلللی و تروی ی ارا ه امود (میرم یدن  .)9377مهمتریی اقدامات و
براامههان اجرایی که در راهتان کاهش ضایعات میتوااد مفید و موثر باشند و ایا به حمایت جدن
محوولیی و متولیان دولتی و عزم م ی دارد عبارتااد ا :
 -9ای اد و توهلللعه صلللنایع تبدی ی و تیمی ی در بوش کشلللاور ن مدیریت و هلللاماادهی
یرهاختهان تولید تو یع و صادرات میصوالت کشاور ن
 -5اصالح و ت ویت هاختار تشیبهان تولیدن مرتبم با کشاور ن و صنایع وابحته
 -3اصالح شرخه تو یع ای اد و گحترش ا یر هرد و اظاممند امودن الیون بحتهبندن
 -4گحترش م تمعهان کشت و صنعت و صنایع تبدی ی
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 -2اعطان تحهیالت توهعه مراکز تو یع محت یم و حذ واهطهها بیمه میصوالت کشاور ن
و...
 -6فرهنگهلا ن در هطح جامعه .هماهنیی ها مانهان جهاد کشاور ن و ایز صدا و هیمان
جمهورن اهالمی ایران در ایی خصوص ضرورن خواهد بود.
تدویی براامه جامع کاهش ضلایعات پس ا برداشلت میصلوالت کشاور ن ا راهیارها و براامههان
پژوهشلللی اهلللت کله به ترتیم اولویت دربرگیراد هللله ف ره ارح کالن م ی تیت عناویی ذیب
میباشد:
 .9هللن ش و پایش میزان دقیق ت فات و ضللایعات میصللوالت کشللاور ن در مراحب موت ف
پس ا برداشت.
 .5کاهش ضایعات میصوالت اهاهی کشاور ن در مراحب پس ا برداشت.
 .3بهکارگیرن باقیماادههان گیاهی پحلماادها و تبدیب ا دات به فرآوردههان قابب مصر و
با ار ش افزوده بیشتر.
 -3منابع
ایزدن نا حیاتی د .9315 .کاهش ضلایعات :روییرد آینده ترویج کشاور ن .فص نامه مهندهی کشاور ن و
منابع ابیعی شماره .31
هالنامه آمارن تولیدات کشاور ن 9310.تا  .9314و ارت جهاد کشاور ن.
هلند براامه مدیریت کنترل و کاهش ضلایعات میصوالت کشاور ن .9377 .معاوات ترویج و آمو ش کمیته
بهرهورن و ارت جهاد کشاور ن.
فامیب مؤمی ر .9371 .کاهش ضللایعات مراحب برداشللت و پس ا برداشللت میصللوالت گ وااهان شللماره
فروهت  .71/242موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن .کرج ایران.
م موعه م االت شلشمیی همایش م ی بررهی ضایعات میصوالت کشاور ن .9315 .دااشیاه تربیت مدرس.
تهران ایران.
میرم یدن ا .9377 .گزارش براامه راهبردن کاهش ضللایعات میصللوالت کشللاور ن شللماره فروهللت
 .77/135موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن .کرج ایران.
میرم یدن ا .فامیب مؤمی ر .گودر ن  .9312 .گزارش تی ی ی کاهش ضللایعات میصللوالت کشللاور ن
راهبرد اصلل ی در ارت ا امنیت غذایی شللماره فروهللت  .20712موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی
کشاور ن .کرج ایران.
Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., and Otterdijk, R.V., Meybeck, A.
2011. Global Food Losses and Wastes. Foods and Agriculture Organization
of the United Nations. Rome, Italy.
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وضعیت تولید و فرآوری خرما در کشور

ابوالفضل گلشن تفتی
عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران

 -6مقدمه
خرما ییی ا میصلوالت عمده کشاور ن ایران اهت که ع یرغم اهمیت و پتااحیب باالن کشور
در تولید آن اقدام جدن در خصلوص بهرهبردارن مناهلم ا ایی میصلول در کشور صورت ایرفته
اهلللت .در حلال حلاضلللر خرملا در  31کشلللور جهلان کشلللت و مورد بهرهبردارن قرار میگیرد
( .)Seddiq,2014بر اهللاس آمار هللا مان خواربار و کشللاور ن تولید جهاای خرما در هللال 5094
میالدن  1/6می یون تی بوده که بیش ا  10درصلد آن در دو قاره آهیا و آفری ا تولید شده و ههم
ایران در تولید خرمان جهان  92درصللد گزارش شللده اهللت ( .)FAO, 2014هللاالاه در حدود یم
می یون تی میصول خرما در کشور تولید میشود که ا ایی م دار  220-600هزار تی آن در داخب
و  950-960هزار تی ا خرمان تا ه به خارج ا کشلور صلادر میشلود .خرما به عنوان یم میصول
اهلتراتژیم و مهم کشلاور ن هلهم بحزایی در ای اد اشت ال درآمد ایی و توهعه منااق خرماخیز
کشللور دارد .در حدود  420هزار افر بهرهبردار بهاور محللت یم ا اریق اشللت ال در او حللت نهان
کشلور امرار معاش و ارتزاق میکنند (بیاام  .)9310ا ارفی او حت نهان کشور اغ م در منااق
میروم و مر ن واقع شلدها اد .بنابرایی تولید ایی میصول ا اظر اجتماعی امنیتی و یحتمییطی
ایز حا ز اهمیت اهللت .در هر حال خرما میتوااد بهعنوان ییی ا منابع مهم کحللم درآمد ار ن در
بوش کشلاور ن باشلد مشلروه بر ایی که به شیوایی عرضه آن در با ارهان جهاای توجه گردد .بر
اهلاس مطالعات کارگروه بهرهورن و ضلایعات میصوالت کشاور ن ( )9371ا  60میصول راعی و
باغی عمده مورد مطالعه  10درصللد ضللایعات مربوه به  50اوا میصللول اهللت که خرما با میزان
ضللایعات  50درصللد در اولویت  97کشللورن در براامه کاهش ضللایعات قرار دارد (بیاام  9371و
میرم یلدن  .)9377ایی گزارش اتی له مطلالعلات و پژوهشهلان ایلاراده و ایز ت ار و اظرات
صاحماظران دهت اادرکاران و فعاالن صنعت خرمان کشور در مینه میصول خرما بوده که بهاور
خالصلله به بررهللی وضللعیت موجود میصللول خرما در کشللور پرداخته اهللت .در اهایت شالشها و
مشلللیالت فرا رون بوش تولید بحلللتهبندن و فرآورن مورد شلللناهلللایی و بررهلللی قرار گرفته و
راهیارهان پیشنهادن بران رفع مشیالت موجود در بوشهان مربواه ارا ه گردیده اهت.
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 -2تبیین وضع موجود
در حال حاضللر در  93اهللتان کشللور اوب کشللت و پرورش داده میشللود .اهللتانهان کرمان
هیحتان و ب وشحتان خو هتان بوشهر فارس و هرمزگان ا اهتانهان عمده تولیدکننده خرما در
کشللور به شللمار میآیند که در حدود  17درصللد ا خرمان تولیدن کشللور را به خود اختصللاص
دادهااد .هر شند کشور ایران بهعنوان بزرگتریی تولیدکننده خرما در جهان اهت ولی بیشتر مردم
کشللور ا ارقام خرما میصللوالت خرما و ار ش غذایی آن ااالا و شللناخت کافی اداراد .بیشتریی
مصللر خرمان کشللور در منااق تولید و یا ازدیم به آاها اهللت .مصللر هللرااه ایی میصللول در
کشلورهایی اظیر عربحلتان هعودن مصر لیبی و امارات متیده عربی بهترتیم  91 59 37و 91
کی وگرم گزارش شلده اهلت در حالی که مصلر هرااه خرما در ایران  7-1کی و گرم اهت (بیاام
 .)9310افزایش مصلر خرما در کشلور ایا به فرهنگها ن و تب ی ات رهانهان مناهم دارد که
متأهللفااه رهللااه م ی و ارت آمو ش و پرورش و و ارت جهاد کشللاور ن در ایی خصللوص اقدام
شلایحلته و کافی را اا ام ادادهااد .صنایع تبدی ی خرما در کشور رشد شنداای اداشته اهت .تعداد
کارگاههان بحلللتهبندن خرما در کشلللور بیش ا کارگاههان فرآورن اهلللت .م و بران تأهلللیس
کارگاههان بحلتهبندن ا اریق اداره کب صنایع و مدیریت صنایع ها مان جهاد کشاور ن اهتانها
صلورت گرفته که به موا ات ییدییر بوده و گاها بدون بررهی دقیق و ظرفیت منط ه صادر گردیده
اهت .پا یی بودن هطح دااش فنی بیشتر صاحبان صنعت بحتهبندن و فرآورن خرما هبم شده که
صلادرات ایی میصلول با مشلیالت جدن روبرو شود .بوش قابب توجهی ا خرمان کشور ت ارن و
قابب صادرات ابوده و امیتوااد محت یماً وارد با ار شود .تنوا کم فرآوردهها ن خرما در کشور و عدم
فرآورن و بحتهبندن مناهم هبم شده اهت که قیمت خرمان صادراتی ایران کمتر ا اصف قیمت
جهاای خرما باشللد .تولید خرما در ایران با مشللیالت و شالشهان متعددن همراه اهللت که عمدتاً
میتوان به دو گروه محا ب مرتبم با تولید و محا ب مرتبم با بحتهبندن و فرآورن اب هبندن کرد.
الف -مسائل مرتبط با تولید خرما

 -9عم یرد پا یی
 -5کاشت ارقام اامناهم و قدیمی بودن او حتانها
 -3آبیارن و ت ذیه اامناهم اوب
 -4خرده مالییت و عدم میاایزاهیون
 -2کیفیت پا یی میصول خرما
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 -6خحلللارت آفات بیمارنها و عوارض (مااند خشلللییدگی خوشللله خرما) و عدم کارآیی
روشهان کنترل که اتی ه آن افزایش میزان ضایعات خرما بوده اهت (شیب .)9
 -1شرایم اامناهم مییطی و برو پدیدههان ابیعی
 -7عدم ااییزه کافی بران تولیدکنندگان
در حال حاضلر عم یات کاشلت داشلت و برداشت خرما بهاور هنتی اا ام میگیرد (شیب .)5
دهلترهی به کارگران گردهافشان و خرماشیی و همچنیی دهتمزدن که باید به آنها پرداخت شود
ا عوام ی اهت که به اور غیرمحت یم رون تولید خرما و هنیام برداشت آن تأثیر میگذارد.
ب -مسائل مرتبط با بستهبندی و فرآوری خرما
 -9عم یات جداهللا ن و بحللتهبندن خرما در اکثر منااق بهصللورت دهللتی و توهللم کارگران
می ی و یا اعضلا خااواده باغداران اا ام می شود که ایی روش به دلیب عدم رعایت بهداشت و دقت
کافی در بحلتهبندن من ر به اات ال آلودگی و کاهش کیفیت خرما میشللود (شیب  .)3ارح بهبود
مدیریت برداشت خرما بایحت ا اریق ها مان جهاد کشاور ن اهتانهان خرماخیز کشور پیییرن
و اجرا شود که متأهفااه ایی امر می ق اشده اهت.

شکل  -6خسارت آفات (سمت راست) و عارضه خشکیدگی خوشه خرما

شکل  -2برداشت سنتی محصول خرما
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 -5حدود  10درصلد ا خرمان ایران بهصلورت فبهان صلادر میشلود و در کشلورهان م صد
(فرااحله ه ند) م دداٌ بحلته بندن و یا فرآورن شلده و با ار ش افزوده بیشلتر به با ار هد ارهال
میگردد .کمبود امیااات بحلتهبندن و عدم شلیو صلییح بحلتهبندن هبم شده اهت که خرمان
صلادراتی ایران با کیفیت مناهلم به خارج ا کشور ارهیده و با قیمت پاییی در با ارهان جهاای به
فروش برهد .وجود تعرفههان گمرگی باال بران واردات مواد اولیه بحتهبندن خرمان صادراتی هبم
افزایش هزینههان بحلتهبندن خرما در کشللور شللده اهللت و لذا صللادرکنندگان خرما را بهصللورت
فبهان به کشورهایی مااند دبی که هزینه بحتهبندن در آنها پا ییتر ا ایران اهت ارهال کرده و
بحتهبندن به با ارهان هد صادر میکنند .در برخی موارد صادرکنندگان میصول خرما
پس ا
بدون توجه به ه ل ی ه و ت اضللان مشللتریان خارجی مبادرت به صللدور خرما میکنند که ایی عامب
من ر به عدم فروش و یا فروش خرما با قیمت پاییی در با ارهان جهاای میشود.
 -3ضلایعات خرما و عدم جمعآورن و اهتفاده ا آنها در تولید فرآوردههان با ار ش افزوده باال
به دلیب ابود ااالعات جامع در خصللوص ضللایعات عدم تعییی هللا وکار مناهللم بران جمعآورن
ضایعات و کمبود کارخااههان فرآورن ( .)4عالوه بر خرمان ضایعاتی قحمتی ا خرمان تولیدن ایز
اامرغو بوده و بهاور محت یم جذ با ار مصر اشده و با قیمت بحیار پاییی به فروش میرهد.

شکل  -9جداسازی و بستهبندی خرما توسط کارگران با روش سنتی

 -4عدم توهللعه دهللتیاهها و ماشللییهان آمادههللا ن بحللتهبندن و فرآورن خرما .ویژگیهان
برخی ارقام خرما مااند شحلبندگی و افوذ آ به داخب میوه ا شالشهان دییر در صلنعت فرآورن
خرما به شلمار میآید که مااع گحلترش دهلتیاههان اختصاصی در مینه فرآورن خرما شده اهت
(بیاام .)9310
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 -2شلالش دییر در کارگاههان بحلللتهبندن خرما یافتی جاییزیی بران گا متیب بروماید بران
ضدعفوای خرما اهت.
 -6خرماهایی که در بحلتههان هنتی (بحتههان حصیرن پالهتییی کارتی و بهصورت فشرده
در ح م) بحلتهبندن میشلواد بهداشتی ابوده و ممیی اهت در اول مدت ایهدارن ضایع شواد.
تنوا کافی در بحلتهبندن خرما وجود ادارد .بحلتهبندنهان خرمان ایران جذابیت مناهبی اداشته
وشلا رون بحلللتهها ابتدایی اهلللت .در اتی ه خرمان ایران قاب یت رقابت با خرمان صلللادراتی
کشورهان دییر را ادارد.
 -1ت بات در حیی بحللتهبندن خرما اظیر بحللتهبندن خرمان درجة  5و  3در کارتنهان حاون
خرمان درجه یم اه تنها در کیفیت میصللول تأثیر دارد ب یه هللبم هلل م اعتماد خریداران خرما
میگردد.
 -7مشللو ابودن و ااشللناخته ماادن شللرکت یا شللو عرضللهکننده خرما به با ار ایز حق
ااتوا را ا خریدار ه م میکند .بران خرمان صادراتی ایران براد خاصی وجود ادارد.
 -1تولید فرآوردههان خرما به روش هنتی و کمبود صنایع تبدی ی بران جذ بوشی ا خرمان
تولید شده مشیب دییرن در مینه با اررهاای و صادرات خرما اهت.
 -90شلرایم ایهدارن خرما ایز عامب دییرن اهلت که در ضلایعات ایی میصول ا ش بحزایی
دارد .معموالً بران ایهدارن خرماهان ارم و مراو ا هلردخااه اهلتفاده میشود که اوالً ظرفیت و
پراکنش هلردخااهها میدود اهت و ثاایاً دما و راوبت احبی مناهبی در هردخااهها اعمال اشده و
اوهلااات دمایی در آنها باال اهت .در بعضی منااق ارقام خرمان خشم و ایمهخشم در اابارهان
معمولی و یلا فضلللان با ایهدارن میشلللواد که هی گواه کنترلی ا اظر دما و راوبت احلللبی و
همچنیی تهاجم آفات رون آنها صورت امیگیرد.
 -99فعالیتهان پژوهشللی و آمو شللی در مینة خرما در دااشللیاهها و مراکز تی ی اتی به حد
کافی رشد ایرده اهت .در مینه میصول خرما ا مرح ه برداشت تا بحته بندن ایهدارن و فرآورن
مشللیالت عدیدهان وجود دارد و ا اریق دفتر میوههان گرمحللیرن و ایمهگرمحللیرن و معاوات
باغباای و ارت جهاد کشاور ن منعیس گردیده ولی متأهفااه هیج گواه اعتبارن بران اا ام پژوهش
در ایی مینهها در اختیار مراکز و مؤهحات تی ی اتی قرار داده اشده اهت.
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 -9راهکارها و برنامهها
الف -راهکارهای پیشنهادی بخش تولید

بهتریی راهیار پیشنهادن در بوش تولید اصالح احیا و جاییزینی اویالت کشور اهت که ایی
ارح توهلم و ارت جهاد کشلاور ن تهیه و پیشلنهاد شده اهت .شناهایی و توهعه ارقام ت ارن و
پربا ده خرما کاهش ضلایعات ا اریق اصلالح هیحتم تولید خرما و پشتیباای ا تولیدکنندگان ا
راهیارهان پیشنهادن دییر در افزایش بهرهورن در تولید خرما اهت.
ب -راهکارهای پیشنهادی بخش بستهبندی و فرآوری خرما

 -9فرهنگها ن و تولید میصوالت متنوا ا خرما متناهم با ذا ه مصر کنندگان گامی مؤثر
در افزایش مصر هرااه خرما در کشور اهت .در مورد با ارهان خارجی ایز با شرکت در امایشیاهها
میتوان ه ی ه و ایا هان با ار هد را شناهایی کرد.
 -5ارت ا واحدهان هنتی بحتهبندن و فرآورن خرما.
 -3بلهکارگیرن و توهلللعه روشهان میاایزه و اویی بحلللتهبندن و فرآورن خرما و حمایت ا
هرمایهگذاران در بوش بحتهبندن و صنایع تبدی ی و جاابی خرما با فناورن جدید.
 -4توهلعه صنایع جاابی خرما در جهت اهتفاده ا ضایعات در تولید میصوالت متنوا ا خرما
با ار شافزوده باالتر .بران توهلعه صنعت خرما باید ا ت ربه کشورهایی اظیر تواس ال زایر و مصر
اهتفاده کرد.
 -2اراحی بحتهبندنهان متنوا و متناهم با ه ی ه با ارهان داخب و خارج.
 -6ارت ا هللطح آگاهی و دااش فنی شللاغ یی در صللنایع بحللتهبندن و فرآورن خرما ا اریق
برگزارن کارگاههان آمو شی توصصی خرما و با دید ا صنعت خرمان هایر کشورها.
 -1هلللرملایلهگذارن در بوش تی ی ات در خصلللوص تعییی و معرفی فناورن مناهلللم بران
آمادهها ن بحتهبندن و فرآورن ارقام خرما معرفی فرآوردههان جدید ا خرما اهتفاده ا ضایعات
خرما در تولید میصللوالت جدید معرفی روشهان جدید ضللدعفوای و ایهدارن ارقام خرما و هللایر
پروژههان کاربردن در مینه بحتهبندن ایهدارن و فرآورن ایی میصول.
 -7افزایش کیفیت و هللطح بهداشللت میصللول خرما ا اریق اجران اهللتاادارها و ضللوابم و
م ررات فنی درجهبندن کیفی بهداشت کارگاهها و ارا ه براامههان آمو شی .بهمنظور حفظ کیفیت
و تولید میصلولی بهداشتی ضرورن اهت ها مان جهاد کشاور ن و اداره کب اظارت بر مواد غذایی
وابحللته به دااشللیاه ع وم پزشللیی در اهللتانهان خرماخیز کشللور با همیارن ییدییر احللبت به

بخش سوم -مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت 695 

شناهایی ک یه تولیدکنندگان در هر منط ه اقدام کرده و پس ا اظارت کد بهداشتی بران میصول
تولیدن صادر امایند.
 -4منابع
آمللاراللاملله کشللللاور ن هللللال  .) 9314( .9313ملرکز فنللاورن ااالعللات و ارتبللااللات معللاواللت
براامهریزن و اقتصادن و ارت جهاد کشاور ن .تهران :و ارت جهاد کشاور ن
ححلیپور اصطهباااتی ا .رمضان اده ش .ه یماای م .شفیعیان  .9منوشهرن  .و اورو ن ر.)9314( .
دهللتاوشللتهان ا خرمان ایران .دفتر میوههان گرمحللیرن و ایمهگرمحللیرن معاوات باغباای و ارت
جهاد کشاور ن.
هند براامه مدیریت کنترل و کاهش ضایعات میصوالت کشاور ن .)9371( .معاوات ترویج و آمو ش کمیته
بهرهورن و ارت جهاد کشاور ن.
مؤهحه تی ی ات خرما و میوههان گرمحیرن کشور .) 9310( .براامه راهبردن بوش خرما در کشور اهوا :
ااتشارات کردگار.
میرم یدن هشللت یی ا .)9377( .گزارش براامه راهبردن کاهش ضللایعات میصللوالت کشللاور ن .کرج:
موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن شماره فروهت .77/135
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.

 691

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

بخش چهارم
ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

ویراستار فنی :افشین ایوانی

 698

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

بخش چهارم – ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون 693 

تحلیلی بر توسعه خاکورزی حفاظتی در ایران

احمد شریفی مالواجردی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران

 -6مقدمه
خلاکور ن حفاظتی با هد افزایش بهرهورن اعم ا کم خاکور ن و بیخاکور ن در حفظ
راوبلت خلاک بهبود مواد آلی خاک کاهش مصلللر اارژن کاهش هزینه و مان عم یات مؤثر
اهت .خاکور ن حفاظتی هیحتمی اهت که در آن پس ا عم یات خاکور ن و کاشت حداقب 30
درصلد هطح خاک به وهی ه ب ایان میصول قب ی پوشیده شده باشد و ا مدیریت برداشت میصول
قب ی شلللروا میشلللود .ع یرغم توهلللعله خلاک ور ن حفاظتی ای دهه اخیر در کشلللور هنو
میدودیتهایی ا قبیب کمبود ماشییهان مناهم مزارا با ابعاد کوشم و متوهم حفظ و ایهدارن
م ادیر کافی ب ایان گیاهی رون هطح خاک ت ییر ذهنیت کشاور ان وجود دارد .در م س شوران
اهلالمی قااوای تصویم شد که در آن هو ادان ب ایان گیاهی اراضی راعی پس ا برداشت میصول
ممنوا و متو ف ححللم مورد به پرداخت جزان ا دن مییوم می شللود .ایی قااون موجم توهللعه
هرشه بیشللتر کشللاور ن حفاظتی و هللیحللتمهان خاک ور ن حفاظتی در ایران می گردد .در ایی
گزارش تی ی ی توهلعه خاکور ن حفاظتی در ایران ا حیش اثربوشی و هطوح یرکشت و شالش
و مشیالت آن مورد بررهی قرار میگیرد.
 -2سابقه خاکورزی حفاظتی در ایران و جهان
تی ی ات اا ام شللده در منااق موت ف ایران با شللرایم اق یمی متفاوت اشللان داد که کاربرد
روشهان خاکور ن حفاظتی مااند روشهان کم خاکور ن شللامب اهللتفاده ا گاوآهی ق می در
عمق کمتر ا گاواهی برگرداادار و یا اهللتفاده ا دیحللم در عمق هللطیی خاک عم یرد میصللولی
مشلللابله با کاربرد گاوآهی برگرداادار می دهد .عالوه بر ایی خاک ور ن حفاظتی کاهش مصلللر
هللوخت و هم شنیی کاهش مان اا ام عم یات را به دابال دارد .اهللتفاده ا روشهان خاکور ن
حفاظتی (با تاکید بر اجران روشهان کم خاکور ن) با اهلللتناد بر یافتههان تی ی اتی  90هلللاله
موهلحله تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن ا ار و یر وقت جهاد کشاور ن در هال  9376به
هللا مان جهاد کشللاور ن اهللتانها جهت اات ال و اجرایی امودن ایی یافتهها ابالغ شللد .م رر شللد
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بوشها ن تی ی ات فنی و مهندهلی کشلاور ن مراکز تی ی ات کشاور ن و منابع ابیعی کشور با
هماهنیی هلللا مانهان جهاد کشلللاور ن (مدیریتهان راعت و ترویج بطور خاص) موضلللوا را تا
حصلول اتی ه پیییرن و با تهیه دهلتورالعمبهان فنی -اجرایی کنند .بران تحللریع بیشتر ایی امر
پای وتهایی الیویی بالفاص ه با اظارت و مشارکت محت یم همیاران تی ی اتی در اهتانهان فارس
همدان اصللفهان گ حللتان خو هللتان و قزویی در هللال  76-71به میزان  9200هیتار آبی بران
میصلوالت موت ف راعی هر منط ه اا ام شد .ایی هطح در هال  71-77به میزان  90000هیتار
آبی بران  90اهلتان شلامب فارس همدان اصلفهان گ حتان خو هتان قزویی کرمان خراهان
رضلللون تهران و اردبیلب و در هلللال راعی  77-71بله میزان  31000هیتار آبی و با هماهنیی
مدیریتهان راعت و ترویج ها مان جهاد کشاور ن اهتانهان مربواه در اظر گرفته و اجرا گردید.
امواه ان ا مزارا کشللت شللده در شللیب  9اشللان داده شللده اهللت .دهللتور العمب با مشللارکت
معاواتهان راعت و ترویج تهیه و به اهتانهان مذکور ارهال شد .هطح اجران کشاور ن حفاظتی
قرار اهلت تا پایان براامه شلشم توهعه به هه می یون هیتار آبی و دیم برهد که با توجه به اهمیت
موضللوا در دهللتور کار و رات جهاد کشللاور ن قرار گرفته و در حال گحللترش در قالم پاییاههان
تی ی اتی کاربردن آمو ش و ترویج کشاور ن حفاظتی ) (Hubمی باشد .هطح یر کشت کشاور ن
حفاظتی در ایران در شلیب  5اشلان داده شلده اهلت .ایی هلطح هر هاله رواد افزایشی دارد .و به
موا ات آن ایز ال م اهت امیااات و ادوات مورد ایا آن با بهر گیرن ا توان تولید داخ ی تامیی و در
اختیار کشلاور ان قرار گیرد .شلایان ذکر اهلت که در هال  9373فعالیتهایی ایز در هطح اجرایی
اهتان فارس در خصوص خاکور ن حفاظتی اا ام شده اهت.

شکل  -6کاشت مستقیم (بی خاک ورزی) گندم در بقایای ذرت (راست) ،و ذرت در بقایای گندم (چپ)
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شکل  -2نمودار سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی در ایران

کشلاور ن حفاظتی در ایف گحلترده ان ا شلرایم اق یمی ا جم ه مواردن شلامب کشتهان
دیم و آبی منااق همحلطح دریا تا ارتفاا  3000مترن باالن هطح آن خاکهان داران  %74رس
(بر یب) تا  %14ماهله ( یمباوه) منااق رون خم اهتوا تا  60درجه شمالی و بران ایف گحترده
ان ا میصلوالت کشاور ن شامب :گندم ذرت براج پنبه هویا آفتا گردان تنباکو و غیره حتی
هلیم مینی و کاهاوا امیان پذیر بوده و قابب اجرا اهت .کشاور ن حفاظتی در حدود  40هال قبب
به منظور تولید اقتصللادن میصللوالت به مزارا کشللاور ان در جهان معرفی گردید .امرو ه بیش ا
ییصد و بیحت می یون هیتار تیت کشاور ن حفاظتی در دایا وجود دارد .ابق آمار منتشر شده در
هال  5095میالدن امودار هطح یرکشت کشاور ن حفاظتی به تفییم قارههان موت ف جهان و
کب جهان در شللیب  3ارا ه شللده اهللت .آمرییان جنوبی با  22/46می یون هیتار بیشللتریی و قاره
آفری ا با  9/09می یون هیتار کمت ریی هطح یرکشت کشاور ن حفاظتی را دارا هحتند .در ایی بیی
قاره آهیا هطیی برابر با  4/15می یون هیتار را به خود اختصاص داده اهت.
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کل جهان

124.79

آفریقا

1.01
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6.45
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آمریکای جنوبی

55.46
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شکل  -9نمودار سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی به تفکیک قاره و کل جهان (Friedrich et al.,
)2012

 -9ااربخشی اجرای خاکورزی حفاظتی در کشور
 -6-9کاهش مصرف نهادهها

اتایج یافتههان می یی موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی کشللاور ن (شللریفی و همیاران
 )9314در خصلللوص خلاکور ن حفلاظتی اشلللان میدهلد کله خاکور ن حفاظتی میتوااد در
صللرفهجویی برخی اهادهها و پارامترهان عم یردن و فنی ماشللیی تاثیرگذار باشللد که اتایج آن در
جدول  9آورده شده اهت.
جدول  -6میزان صرفه جویی در مصرف برخی از نهادهها در اار اجرای روشهای خاکورزی حفاظتی
صرفه جوییها

کم خاک ورزی

بی خاکورزی

متوسط

مصر هوخت (لیتر در هیتار)

20

40

42

مصر آ (مترمیعم در هیتار)

5000

120

9312

بذر(کی وگرم در هیتار)

70

30

22

کود(کی وگرم در هیتار)

10

50

42

تردد ادوات و ماشیی(مرتبه در هیتار)

3

9

5

مان(دقی ه در هیتار)

500

910

972

امواهان ا اتایج بدهت آمده در خصوص اجران عم یات خاکور ن حفاظتی در کاشت گندم ا
لیاظ اقتصلادن ایز در دو وضعیت خاکور ن مرهوم و خاکور ن حفاظتی در جدول  5اشان داده
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شللده اهللت .با اعمال روشهان خاکور ن حفاظتی صللرفه جویی در هزینههان اجران عم یات به
میزان  20درصد احبت به روش مرهوم می باشد.
جدول  -2توجیه اقتصادی اجرای خاکورزی حفاظتی برای گندم (مثال موردی)
هزینه

وضعیت

(هزار ریال در هکتار)

عنوان

خاکورزی

خاکورزی

مرسوم

حفاظتی
590

خاکورزی مرسوم

خاکورزی حفاظتی

70

32

470

3200

5952

5900

951/2

 952اوره
 900فحفات
 952پتاس
5
500

70
22
70
942
افزایش 20
کی وگرم در
هیتار
9/5

120
600
120
5390

470
330
470
9614/12

211/2

211/2

-

-

6

بیخاکور ن  9بار

-

-

6

کمخاکور ن  3بار

-

-

کارایی مصر آ (کی وگرم بر
متر میعم)

0/7

9/2

-

-

جمع

-

-

7517/5

9873/75

مصر هوخت (لیتر در هیتار)
متوهم مصر آ (متر میعم
در هیتار)
مصر کود (کی وگرم در هیتار)
مصر هم (لیتر در هیتار)
مصر بذر (کی وگرم در هیتار)
تاریخ کشت (به ا ا هر رو
تاخیر  2کی وگرم در هیتار
کاهش عم یرد)
افزایش ماده آلی (درصد)
عم یات راعی (تعداد تردد)

کاهش 20
کی وگرم در هیتار
0/14

 -2-9افزایش بازده مزرعهای ماشین

شللیب  4با ده مزرعهان ماشللیی را در روشهان خاکور ن مرهللوم و خاکور ن حفاظتی اشللان
میدهد .با ده مزراهان ماشلیی با بیارگیرن روشهان خاک ور حفاظتی به میزان  70درصد اهت
در حالیکه در روش مرهوم ایی م دار به  60درصد میرهد.
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شکل  -4نمودار بازده مزرعهای ماشین در خاکورزی مرسوم و خاکورزی حفاظتی (کمخاک ورزی)

 -9-9توانمندسازی تولیدکنندگان ماشینهای کشاورزی

با توجه به دهللتاوردهان مفید حاصللب ا اجران خاکور ن حفاظتی و اهللت بال کشللاور ان و
کارشلناهلان مینه مناهلم بران ورود بوش خصوصی در تولید ماشییها و ادوات کشاور ن مورد
ایا بران خاکور ن حفاظتی شلللامب خاک ور هان مرکم ماشلللییهان کاشلللت محلللت یم (بی
خاکور ن) و  ....فراهم و مهیا گردید .شلیب  2اشلان دهنده فعالیت برخی ا شرکتهان عمده در
مینه تولید داخ ی و یا واردات ادوات و ماشللییهان خاک و رن حفاظتی در هللالهان اخیر اهللت.
ایی موضلوا بیاایر اثرگذارن اتایج تی ی اتی در توهعه میاایزاهیون کشاور ن در مینه خاکور ن
حفاظتی میصلوالت موت ف راعی در ایران اهلت .در ایی خصوص باید در اظر داشت که ورود و یا
هاخت ماشییهان خاکور ن حفاظتی با عرض کار یاد که محت زم اهتفاده ا تراکتورهان هنییی
اهلت توصیه امی شود .ب یه بومی ها ن ادوات خاکور ن حفاظتی و ورود تینولوژنهان متناهم
بلا اادا ه مزارا کوشم کشلللاور ن کشلللور پیشلللنهاد میگردد .امواهان ا ادوات کمخاکور ن و
بیخاکور ن در شیب  6اشان داده شده اهت (شریفی و همیاران .)9314
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بذرکار کاشت
مستقیم

وارداتی

شرکت داخلی

چیزل پکر
خاک ورز مرکب
15
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شکل  -5نمودار تعداد شرکتهای داخلی سازنده و یا وارد کننده ادوات خاکورزی حفاظتی در ایران

شکل  -1نمونه ای از ادوات کم خاکورزی (خاک ورز مرکب-راست و چیزل پکر-وسط) و ادوات
بیخاکورزی (ماشین کاشت مستقیم -چپ)

 -4توصیههای فنی مهم در خاک ورزی حفاظتی
ایلات فنی ال م در مینله اجران عم یات خاکور ن حفاظتی در قالم دهلللتوالعمب فنی تهیه
شلده توهلم موهلحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن بران میصوالت وشرایم اق یمی موت ف
بیان شلده اهلت .ایی د هلتورالعمب در هلایت دفتر کشاور ن حفاظتی معاوات راعت و رات جهاد
کشلاور ن ایز قابب دهلترهلی اهت .اما در ایی خالصه به برخی موارد ضرورن به شرح ذیب اشاره
میگردد.
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قبب ا اجران خاکور ن حفاظتی ا دهترس بودن ادوات خاکور ن حفاظتی (خاک ور
مرکم شیزل پیر دیحللم و یا گاوآهی ق می) و ماشللییهان بی خاکور ن (بذرکارهان
کاشت محت یم) مناهم بران مان مورد اظر اامینان حاصب شود.
عمق کار و هرعت پیشرون ادوات خاک ور ن حفاظتی و کاشت محت یم رعایت گردد .در
ایی خصلوص عمق کار  92تا  50هلااتیمتر با هرعت پیشرون  1تا  90کی ومتر برهاعت
بران ادوات خاکور ن حفاظتی و هللرعت پیشللرون  90تا  95کی ومتر بر هللاعت بران
ماشیی کاشت محت یم توصیه میگردد.
م دار ب ایان گیاهی ب ا مااده ا میصلول قبب و وضعیت تحطیح میی باید امیان اجران
خاکور ن حفاظتی را با ماشلییهان مورد اظر بویژه ماشلییهان کاشللت را فراهم ها د.
بنابرایی قبب ا اقدام به اا ام عم یات خاکور ن حفاظتی ال م اهللت وضللعیت مزرعه ا
لیاظ میزان ب ایان گیاهی ب ا مااده ا کشلت قب ی با کمم کارشللناهللان و یا کشاور ان
خبره مورد اادا هگیرن قرار گیرد.
در صلورتیکه ب ایان گیاهی میصول هال قبب ا تراکم بحیار یادن برخوردار باشد بهتر
اهلت بوشلی ا آن ا مزرعه خارج گردد .بیواه ان که اا ام عم یات خاکور ن بحهولت
اا ام و بعد ا اتمام کشلت حداقب  30درصلد ب ایا (هلطح مزرعه پس ا کاشت با ب ایان
میصول قبب پوشیده باقی میمااد) در هطح میی باقی بمااد.

 -2تناو راعی صلییح با توجه به اوا هلیحلتم (کمخاکور ن و یا بیخاکور ن) ااتوا
گردد که ا جهت اقتصادن قاب یت ماادگارن و حفظ آن توهم کشاور وجود داشته باشد.
 -6به دلیب پوشش هطح خاک بوهی ه ب ایا تبویر ا هطح خاک در م ایحه با روش مرهوم
ااشیز بوده و لذا قبب ا اقدام به آبیارن مزارا کاشت محت یم باید ب ایا را کنار ده و پس
ا اامینان ا خشیی هطح خاک اقدام به آبیارن شود .توجه شود که آبیارن بیش ا حد
ایا اه تنها عم یرد را اضافه اوواهد کرد ب یه موجم کاهش آن ایز خواهد شد.
 -1در روش بیخاکور ن (کاشلت محلت یم) به دلیب راوبت بحیار کم خاک شنااچه ایا به
آبیارن مزرعه وجود داشلللته باشلللد باید مراقم روان آ هان ااخواهلللته بود و ترجییا با
رهلیدن آ به ااتهان فارو آ ورودن به مزرعه قطع گردد .پس ا هلبز شدن مزرعه با
ایی آ بران آبیارنهان بعدن امیان افزایش مان آبیارن وجود خواهد داشت.

 -5چالشها و مشکالت توسعه خاکورزی حفاظتی
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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:
 کمبود کارادههان مناهللم بهویژه بران مزارا با ابعاد کوشم و متوهللم (راه حب ایی محللو ه دراراحی و هلاخت ماشلییهان موت شلرایم مورد اظر اهلت شبیه کارن که در کشورهایی اظیر
هند شیی بنیالدش و ایز کشللورهان واقع در شللمال افری ا و غر و مرکز آهللیا به وقوا پیوهللته
اهت).
 عوام ی که مااع حفظ و ایهدارن م ادیر کافی ب ایان گیاهی رون هللطح خاک می شللواد که درایی میان می توان ا عوام ی اظیر هللو ااده شللدن هللهون و یا عمدن ب ایا اهللتفاده ا ب ایا بران
تع یف دام و یا شران محلت یم آن و ایز اهلتفاده ا ب ایان گیاهی بران تولید کاغذ و یا هوختهان
غیر فحلی ی اام برد (راه حب ایی محلو ه در مدیریت ب ایان گیاهی اهت به ایون که تالش شود تا
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
هللطح خاک ایا به کارادههایی خواهد بود که بتوااند عم یات کاشللت میصللول را رون آنها اا ام
دهند بدون آایه ایا به هلو اادن ب ایا باشلد .بدیهی اهت که خارج کردن بوش ما اد ب ایا ا میی
کشلاور ن با روشهایی اظیر بحلته بندن آنها قبب ا اقدام به کاشلت ا دییر تمهیداتی اهت که
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 نحفاظتی مشلیب اهلت .یرا عمده آمو ش و ت ربیات کارشلناهلان و کشاور ان بر مبنان روشهان
مرهللوم خاکور ن بوده و روش حفاظتی بران آاان قدرن دور ا ذهی ت ی خواهد امود .لذا ت ییر
ذهنیت افراد بران پذیرش اصول کشاور ن حفاظتی شاید هوتتریی مرح ه کار باشد و شه بحا که
کشاور ان یم منط ه آمادگی بیشترن ا کارشناهان و اهب فی بران پذیرش ایی ت ییر ا خود اشان
دهند (اشرفی اده .)9310
 -1پیشنهادها
هیحتمهان خاک ور ن حفاظتی درکشور در حال توهعه و گحترش هحتند .ایی توهعه بایحتی
مبتنی بر توصیهها ن ع می و تی ی اتی باشند که من ر به اهدا مداظر در کشاور ن پایدار گردد.
 ها گارن ادوات وارداتی و یا هاخت داخب با اادا ه مزارا کشاور ن و توان تراکتورن غالم
و موجود در کشور ا جم ه ایاتی اهت که باید در توهعه خاکور ن حفاظتی مورد توجه
محوولیی امر قرار گیرد.
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اثرات اقتصلادن ایی هلیحلتمها در میان مدت و درا مدت قابب دهتیابی اهت .گرشه در
برخی موارد اثرات اقتصلادن مثبتی شلامب کاهش مصلر بذر هم وکود مصر هوخت
مصلر آ و مان عم یات و اتی تا کاهش هزینههان اا ام عم یات به میزان  20درصد
در م ایحه با روشهان خاکور ن مرهوم بدهت آمده اهت.
هلوق داده شلدن هلا ادگان و تولید کنندگان ماشللییهان کشللاو ر ن در داخب کشور و
تواامند شدن آنها ا اثرات مهم دییر اجران خاکور ن حفاظتی بوده اهت.
ییی ا موضلوعات مهم در اجران ایی هلیحتمها مدیریت ب ایان گیاهی ا مان برداشت
میصلول قب ی اهلت که ایا اهت مد اظر قرار گیرد .بطورییه حداقب  30درصد ا هطح
مزرعه بعد ا عم یات کاشت توهم ب ایان گیاهی پوشیده شده باشد.
توهعه بیشتر روش کمخاکور ن احبت به روش بی خاکور ن مورد توجه قرار گیرد.
رعلایت ایات فنی مطروحه در ایی گزارش موجم بهبود رواد اجران خاکور ن حفاظتی
در کشلور خواهد .ایات فنی بیشتر در مینه اجران عم یات خاکور ن حفاظتی در قالم
دهلتوالعمب فنی در موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن بران میصوالت وشرایم
اق یمی موت ف موجود اهت.

 -7منابع
اشللرفی اده ر  .9310کشللاور ن حفاظتی فرصللتها و شالشها .گردهمایی می یی و مروجیی اهللتان
خو هتان .اهوا .
شریفی ا .و همیاران .9314 .ا ش تی ی ات ماشییهان کشاور ن و میاایزاهیون در امنیت غذایی .ها مان
تی ی ات آمو ش و ترویج کشاور ن 64 .صفیه.
میمدن گب ر .شریفی ا .و جوادن ا .9371 .شناخت و معرفی بعضی ا روشهان خاکور ن حفاظتی (با
تاکید بر کمخاکور ن) .اشریه فنی شماره  .57موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن
یواحی الموتی م .ص ح جو ا.ا .شریفی ا .جوادن ا .اشرفی اده س .ر و تاکی ا .9314 .راهنمان خاک
ور ن حفاظتی و کاربرد آن .اشر آمو ش کشاور ن .معاوات ترویج و آمو ش ها مان تی ی ات آمو ش
و ترویج کشاور ن 73 .صفیه.
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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اارات کاهش و کنترل تلفات برداشت کمباینی گندم آبی در کاهش
هدر رفت آب
محمدرضا مستوفی سرکاری ،جواد باغانی و نسرین محمدی اسدی
اعضان هیوت ع می موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن -ها مان تی ی ات آمو ش و ترویج کشاور ن
کرج ایران کارشناس ارشد مرکز توهعه میاایزاهیون کشاور ن

 -6مقدمه
برداشت میصول ییی ا ححاستریی و پر اهمیتتریی مراحب تولید گندم اهت .مدیریت
اادرهللت کمباییها و عدم برداشللت به موقع موجم اتال مان اارژن هللرمایه و در اهایت با ا
دهلت رفتی بوشلی ا میصلول باعش هدررفتی آ مصرفی می شود .مدیریت ضعیف ماشییهان
برداشلللت ا اظر ااتوا اوا تعداد دارا بودن معاینه فنی و اعمال تنظیمات مورد ایا کمباییها و
اا ام عم یات برداشلت گندم در مان اامناهم باعش افزایش ت فات کمباینی دااه شده و در اتی ه
باعش کاهش بهرهورن مصلر آ میشود .عالوه بر ایی خرابی پیدرپی کمباییهان فرهوده و ایا
به تعمیرات یاد در فصب برداشت باعش کاهش توان اجرایی واقعی ااوگان کمباییهان فعال کشور و
تاخیر در برداشلت میصول و اتال مان کشت میصول بعدن میگردد .با ت فات برداشت کمباینی
عالوه بر هدررفت میصللول (بطور محللت یم) ح م یادن ا اهادههان کشللاور ن ا جم ه آ ایز ا
دهللترس خارج شللده و باعش کاهش بهرهورن آ میگردد .میااییی بهرهورن آ در کشللور 0/2
کی وگرم بر متر میعم گزارش شلده اهت در حالی که میااییی ایی شاخ در دایا  0/13می باشد
و رهلللیدن به عدد یم کی وگرم بر متر میعم مورد ااتظار براامهریزان کشلللور اهلللت .با توجه به
میدودیت منابع آ بران مصللر در بوش کشللاور ن ال م اهللت ضللریم بهرهورن تولید گندم در
کشللور افزایش یابد .ییی ا عوامب مهم کاهش بهرهورن آ در کشللور ا دهللت رفتی بوشللی ا
میصول در اثر ت فات برداشت با کمبایی اهت .لذا بایحتی رواد ت ییرات میزان کب ت فات دااه گندم
و ت فات در قحلمتهان موت ف کمبایی مورد پایش قرار گرفته و ت فات برداشت کمباینی را که هم
اکنون در میدوده  90-7درصلد قرار دارد با یم براامهریزن منح م به حدود قابب قبول بیی 2 -3
درصللد کاهش داد .با توجه به اهمیت ت فات دااه گندم در کمباییها و معادل هللا ن آن با آ ت ف
شلده در کشور در ایی گزارش دادههان میزان ریزش در قحمتها ن موت ف کمبایی و ت فات ک ی
برداشلللت گنلدم ای هلللالهلان  74تلا  13در  35اهلللتان مورد ت زیه و تی یب قرار گرفت و
پیشلنهادهان ال م بران برون رفت ا ایی بیران ارایه شلده اهلت .امید اهللت که اتایج ایی خالصه
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گزارش مورد اهتفاده تصمیمگیران و تصمیمها ان کشور قرار گیرد .لذا تبییی وضعیت موجود کشور
ا اظر رواد ت ییرات میزان ت فات ک ی در برداشت گندم ار یابی و تعییی میزان هدررفت آ معادل
گندم ت ف شللده در اثر ت فات ک ی برداشللت و ارا هن راهیارها و توصللیههان فنی بران برونرفت ا
وضلع موجود و کاهش ت فات ک ی برداشت گندم ا اهدا ک ی ایی گزارش بوده که به اور مشروح
به آنها پرداخته شده اهت.
 -2تبیین وضعیت موجود
وضعیت موجود راعت گندم به تفییم هطح یر کشت عم یرد میصول ت فات ابیعی ت فات
جمع آورن و فرآورن و م موا ت فات کمباینی و ت فات ک ی برداشلت گندم در جدول  9اشان داده
شده اهت میزان ت فات ک ی برداشت گندم در هالهان  74تا  13بیی  414تا  199هزار تی مت یر
بوده و میااییی آن در ده هال گذشته در هطح  5/63می یون هیتار ا اراضی آبی با متوهم عم یرد
 3/2تی در هیتار  211436تی میباشد .بر اهاس دادههان جدول  5شنااچه کارا ی مصر آ به
صلورت خوشبینااه معادل  0/15کی وگرم بر متر میعم در اظر گرفته شود ح م آ ا دهت رفته
که صلر تولید دااههایی گشلته که ت ف شلدهااد برابر  35/7می یون متر میعم در هلال میباشد.
بیش ا  62درصد ا کب ت فات دااه گندم در مرح ه برداشت مربوه به ت فات کمباینی میباشد.
جدول  -6متغیرهای مورد بررسی در برآورد تلفات کلی برداشت به تفکیک سالهای زراعی 84-39
مجموع
تلفات کلی

تلفات

(تن)

کمباینی
(تن)

تلفات
فرآوری
(تن)

تلفات

تلفات

عملکرد

جمعآوری

طبیعی

(کیلوگرم در

(تن)

(تن)

هکتار)

سطح زیر کشت
(هکتار)

199490
273043
626161
291439
641702
650530
657711
414942
223096

422359
312779
441143
320557
431319
452314
453706
350074
315765

509119
969302
506014
913562
556253
506701
595156
941793
971319

523239
534216
545906
916114
590741
597271
599070
915514
972419

991414
996064
996064
902077
992561
993790
991452
14004
990447

3619/1
3651
3651
3574
3605/5
3226/6
3135
5131/6
3429/2

5611474
5164211
5152199
5271121
5119562
5610277
5637761
5477111
5344676

533491

419261

636522

266763

666319

9438/8

2194491/3

جدول  -2مقدار هدررفت آب ناشی از تلفات کلی برداشت به تفکیک سالهای زراعی 84-39

سال
زراعی
74-72
72-76
76-71
71-77
77-71
71-10
19-15
15-13
13-14
کل/
میانگین
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هدررفت آب
(مترمکعب)
37102569
39772914
32151715
57516171
32236913
33197750
34319734
52151171
30543024
92786115

تلفات کلی
کمباین
(تن)
199490
273043
626161
291439
641702
650530
657711
414942
223096
533491

عملکرد
(کیلوگرم در
هکتار)

سطح
زیرکشت

سال زراعی

(هکتار)

3619/1
3651
3651
3574
3605/5
3226/6
3135
5131/6
3429/2

5611474
5164211
5152199
5271121
5119562
5610277
5637761
5477111
5344676

74-72
72-76
76-71
71-77
77-71
71-10
19-15
15-13
13-14

9438/8

2194497

میانگین

جدول  5اشلان می دهد متوهلم هدررفت آ ااشلی ا ت فات ک ی برداشت بران هر اهتان در
هللالهان  74تا  13حدود  35/7می یون متر میعم در هللال بوده اهللت که ایی میزان بران کب
کشللور ( 35اهللتان) به اور متوهللم رقمی معادل  9041می یون متر میعم بدهللت می آید که
هدررفت ایی ح م آ قابب تعمق بوده و بایحتی مورد توجه جدن قرار گیرد.
حال با توجه به منابع آ موجود در کشلور و روشهان آبیارن مزارا که بصورت اهتفاده ا آ
شاهها رودخااهها و شللبیهها اهللت بران جبران هدررفت آ و با گشللت آن به شللبیه و افزایش
بهرهورن آ ضلرورن اهلت راهیارهان مناهلبی در اظر گرفته شلود .شون معیار بررهی هدررفت
آ آ جاییزیی بر آ مصرفی اهت و ا آا ا ییه عمال آ جاییزیی وجود ادارد الزاما ا آ هان
پشت هدها اهتفاده میشود در اتی ه بهرهبرداران متیمب هزینههان گزافی میگرداد لذا ج وگیرن
ا هدررفت آ داران توجیه اقتصادن قابب توجهی اهت.
به همیی منظور ال م اهلت آ جاییزیی ا هلدها تامیی گردد در صورتییه آ در هی هدن
کمتر ا  9000تومان با ان هر متر میعم قابب حصلول ایحت و با هزینه اات ال آن تا مزرعه بطور
میااییی بایحلتی  9200تومان پرداخت امود و ایی در حالی اهت که به عنوان مثال اهتیصال آ
ا هللد دوهللتی اهللتان خراهللان شللمالی  3000تومان بر متر میعم بوده و تولید و اات ال آ آ
شلیرییکیها ا خ یج فارس به اهتانهان هم جوار هزینه ان بالغ بر  3200تومان بر متر میعم در
بر خواهد داشت.
9200×9041093516=9213291194000
به بیان دییر هللاالاه  9213/2می یارد تومان هزینه هدررفت آ ااش لی ا ت فات ک ی برداشللت
گندم بوده و ایی هزینه ان اهللت که در هر هللال ا تولید م ی بصللورت هدررفت اهادهها تضللییع
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میگردد .همچنیی با توجه به قیمت خرید تضمینی گندم به ا ان هر کی وگرم  95102ریال ار ش
اقتصللادن گندم ت ف شللده حدود  165می یارد تومان در هللال که معادل خرید  9915دهللتیاه
کمبایی  620می یون توماای غالت اهت.
با توجه به اهمیت تشلوی میزان ت فات دااه در حیی برداشت بران اعمال تنظیمات مورد ایا
در شلرایم موت ف در مزارا هماکنون تمامی کمباییهان وارداتی جدید مورد اهلتفاده در برداشت
گندم به دهتیاه امایشیر ت فات دااه م هز هحتند .هزینه ن اصم هامااه امایشیر ت فات دااه رون
کمباییهان تولید داخب مااند  JD-1165به اور میااییی  95می یون تومان برآورد شده و با صرفه
جویی ایی مب غ میتوان  939956کمبایی را به ایی دهللتیاه م هز اموده و موجم کنترل و کاهش
ت فات فرآورن و ک ی برداشت گردید.
جدول  -4برش استانی تلفات فرآوری و تلفات کلی برداشت گندم
تلفات کلی
()%

تلفات
فرآوری ()%

5/03

5/69

9/56
5/07
9/07
**7/95
0/73
9/97

**37/17
**51/16
**1/71
**57/52
9/62
**99/93

0/4

**94/97

0/42
**93/39
*3/01
0/56
*5/7
0/07
0/29
9/09

5/53
**56/76
**42/46
**1/1
**92/31
0/67
**1/01
**6/91

استان
هیحتان و
ب وشحتان
فارس
قزویی
قم
کردهتان
کرمان
کرمااشاه
کهیی ویه و
بویراحمد
گ حتان
گیالن
لرهتان
ما ادران
مرکزن
هرمزگان
همدان
یزد

تلفات
کلی ()%

تلفات
فرآوری ()%

استان

0/04

*5/14

آذربای ان شرقی

0/3
0/5
0/39
0/43
**4/65
*3/07

**6/3
**90/01
0/51
**2/31
**90/7
**7/11

آذربای ان غربی
اردبیب
اصفهان
البر
ایالم
بوشهر

0/29

**1/61

تهران

9/61
0/12
0/05
0/33
5/41
**4/76
**6/34
**4/42

0/21
**90/37
9/05
**3/15
**95/6
**59/53
**92/23
**31/42

جیرفت
شهارمیال و بوتیارن
خراهان شمالی
خراهان رضون
خراهان جنوبی
خو هتان
ا ان
همنان

جدول  4برش اهلتاای ت فات فرآورن و ت فات ک ی برداشت گندم را اشان می دهد که در آن بر
اهلاس آ مون مربع کان در هلطح اامینان  (k2 > 3.7) %11بیش ا  54اهلتان ایا به کنترل و
کاهش ت فات فرآورن دارد که میبایحللتی با اهللتفاده ا فناورنهان اویی مااند هللامااه امایشللیر
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ت فات دااه و م هز امودن کمباییهان اهللتان اقدام اموده و مورد بهرهبردارن قرارگیرد .همچنیی با
اامینان  (2.8< k2 <3.7) %11در  1اهللتان کمباییها ایا به پایش معاینه فنی داشللته و ت فات
ک ی برداشللت در آنها بیش ا حد م ا و قابب قبول اهللت .با عنایت به مباحش کوتاه عنوان شللده
جمعبندنهان ک ی یر قابب ارایه هحتند:


میااییی م موا ت فات (جمعآورن و فرآورن) در قحمتهان موت ف کمبایی  4/92درصد
و ت فات ک ی برداشلللت گندم  6/34درصلللد در هلللالهان راعی  9374تا  9313برآورد
میشود.



میااییی میزان ت فات ک ی برداشلت گندم در کشور در هر هال راعی  211436تی برآورد
میگردد.





میااییی میزان کب هدررفت آ با ان ت فات ک ی برداشللت گندم در کشللور  9041می یون
متر میعم در هر هال برآورد شد.
هاالاه  9213/2می یارد تومان هزینه هدررفت آ ااشی ا ت فات ک ی برداشت گندم بوده
اهت.
بلا اامینان  %11همبحلللتیی بیی م موا ت فات کمباینی ت فات فرآورن و جمعآورن به
منظور کاهش و کنترل ت فات فرآورن و ت فات ک ی برداشت گندم حاصب شد.

 -9توصیه و پیشنهادهای فنی و اجرائی:


هلامانهان با عنوان "پایش محلتمر ت فات دااه گندم ا مرح ه برداشللت تا هللی و" توهم
موهللحلله تی ی ات فنی و مهندهللی کشللاور ن تهیه و تدویی گردد تا میزان ت فات دااه ا
مرح ه برداشلت -بارگیرن -حمب و ا ب -اات ال به هی و ثبت و ضبم شده و ضمی امایش
کلارکرد هر کلدام ا مراحلب در دیتلابیس ااالعاتی فرآیند به اور دایمی اشلللان دهنده
اثربوشی براامههان مرتبم با کاهش ت فات گندم در کشور باشد.



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.



تهیهن برشحم م و برداشت بران کمباییهان بومی و مهاجر و الزام رااندگان کمبایی به
دریافت و الیاق هلاالاه ایی برشحلم بر رون کمبایی (مشابه برشحم معاینه فنی خودرو).
تهیه و تدویی اهاهنامه و دهتورالعمب ع می و فنی ایی فرآیند را موهحه تی ی ات فنی و
مهندهللی کشللاور ن به عنوان ییی ا وظایف حاکمیتی خود با همیارن بوشهان اجرایی
مرتبم به عهده میگیرد.
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ارا هن مشلوقهایی مااند تصویم و اعمال ضریم کاهش حق بیمه هاالاه بران کمباینهایی
که ت فات آنها یر حد م ا برآورد میشلود (دهلتیاه اظارتی ایی موضوا می توااد ا یر
م موعههان دفتر توهعه میاایزاهیون باشد).
بهبود و اظام مندکردن ار یابی تصادفی و در حیی کار کمباییها و هشدار به کمبایندارهایی
کلله ت فللات داالله در آنهللا بیش ا حللد م للا ( %2بران کمبللاییهللان داخ ی و  %3بران
کمباییهان وارداتی) میباشلللد .ممااعت ا ورود کمباییهان مهاجر داران ت فات بیش ا
حد م ا به اهتانها در فصب برداشت میصول (م رن ایی امر میتوااد دفترگندم معاوات
میترم امور راعت باشلند اما دهلتورالعمبها ن ع می و فنی ایی فرآیند توهللم موهللحه
تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن تدویی میگردد).
با توجه به اینیه حداکثر ت فات ک ی برداشللت گندم در واحد جمعآورن (دماغه کمبایی)
حاصلب میشود پیشنهاد میشود پروژ اصالح و بهینهها ن واحد جمعآورن کمباییهان
موجود در کشور به ایی مؤهحه تی یف گردد.
تمرکز بیشلتر بر آمو ش کشلاور ان و کارشلناهلان ااظر بران تشوی و اظارت بر میزان
ت فات دااه در کمباییها (آمو ش هرمی ایی موضلوا را موهلحه تی ی ات فنی و مهندهی
کشلاور ن به کمم معاوات آمو ش و ترویج هلا مانهان جهاد کشاور ن عهدهدار خواهد
شد).
توهلعه و ت هیز کمباییها ن م ا برداشلت و بدون ت فات بداه به هللامااه امایشیر ت فات
دااه به منظور کنترل وکاهش ت فات فرآورن و اهایتا ت فات ک ی برداشللت ضللرورن اهللت.
بدیی ترتیم کمباینداران ااظریی برداشلت و کشاور ان با مشاهده میزان غیرابیعی ت فات
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.
الزام تولید کنندگان داخ ی کمبایی به اصلم هامااهن امایشیر ت فات دااه در کمباییهان
تولیدن جدید هم شنااچه کمباییهان وارداتی عمدتا به ایی هامااه م هز هحتند.
حمایت و ارت میترم جهاد کشلللاور ن معاوات میترم امور راعت و دفتر گندم ا تولید
کنندگان داخ ی کمبایی که میصلوالت تولیدن خود را منضللم به هلامااه امایشللیر ت فات
دااه امودهااد و با اهللتفاده ا فناورنهان اویی در تولیدات خود در محللیر کاهش ت فات و
ضایعات برداشت گندم حرکت میامایند.

 -4منابع
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باغاای ج .9371 .اثر بوشی هیحتم هان جدید آبیارن بر منابع آ

یر مینی عم یرد و کارا ی مصر آ

آبیارن گیاهان راعی دشت مشهد .گزارش اهایی .شماره ثبت . 71/110
ده ان الیاس .9377 .بررهلی میزان و دالیب ت فات دااه در کمباییهان برداشت گندم در اهتان خو هتان.
گزارش نها ی .شماره ثبت .141/77
محتوفی هرکارن م .ر .9376 .ار یابی مزرعه ان دهتیاه امایشیر افت دااه در شرایم متفاوت برداشت رون
کمبایی  .JD 122گزارش اهایی .شماره ثبت . 76/9307
محللتوفی هللرکارن م .ر .9377 .ار یابی و م ایحلله فنی -اقتصللادن عم یرد کمباییهان جدید گندم با
کمباییهان رایج به منظور اصالح و بهینه ها ن آنها (ارح م ی) .گزارش اهایی .شماره ثبت .40661
محتوفی هرکارن م .ر .ج .باغاای و ن .میمدن اهدن .اثرات کاهش و کنترل ت فات برداشت کمباینی گندم
آبی در کاهش هدررفت آ  .گزارش تی ی ی .شماره ثبت .29522
محتوفی هرکارن م .ر .ولیعهدن م .س .و را بر ا .9313 .ار یابی مزرعه ان ت فات ااتهان کمبایی غالت
م هز به دهللتیاه امایشللیر ت فات دااه در کمباییهان  -JD 122و  .JD 9962اشللریه ماشللییهان
کشاور ن .دااشیاه فردوهی مشهد .ج د  4شماره  .5صفیات .343-332
Mostofi Sarkari, M.R. 2010. Field Evaluation of Grain Loss Monitoring on
Combine JD 955. Advances in Environmental Biology. Vol 2, No. 4, PP. 162167.
Mostofi Sarkari, M.R., Shaker, M. & Mahdinia, A., 2011. Investigation and
Technical Comparison of New and Conventional Wheat Combines
Performance for Improvement and Modification. CIGR Journal. No. 3, 2011.
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نقش و جایگاه روشها و فناوریهای نوین در مهندسی کشاورزی
محمدعلی رستمی
عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرمان ،ایران

 -6مقدمه
میاایزاهللیون اویی شللامب روشهان مدیریتی و ماشللییهایی اهللت که ا فناورنهان جدید
اهلتفاده میکنند یا ماشلییهان قدیمی که رون آنها ت هیزات و ححیرها ن با فناورن اویی بهکار
رفته اهت .ایی ت هیزات و روشها باعش بهبود کیفیت و هرعت اا ام فعالیتهان کشاور ن شده و
هم مان با اا ام کار اص ی ااالعات بحیار با ار شی ا مزرعه برداشت اموده و بران براامهریزنهان
آتی در اختیار کاربران قرار میدهند .اهلللتفاده ا ایی ماشلللییها خطان ااحلللاای را کاهش داده و
تنظیمات دا می را که باید با ت ییر شلللرایم در مزرعه رون ماشلللیی اا ام شلللود حذ اموده و در
کلاهش ملان اا لام کار کاهش هزینهها کاهش مصلللر اهادهها افزایش دقت کار و ایمنی ا ش
بحللیار مهمی را با ن میکنند .بران امواه اراحی و هللاخت اوعی ماش لیی کمبینات که هلله عمب
هلمپاشی اوارن کود کارن اوارن و عم یات میااییی مبار ه با ع فهان هر را با هم اا ام میدهد
موجم کاهش مصر ع فکش تا میزان  61و کود اوره تا 96درصد شد .اهتفاده ا فناورنهان اویی
در برداشت غالت ایز اثرات ششمییرن در کاهش ت فات داشته اهت .بهگواهان که با تعبیه امایشیر
ت فات دااه و ححللیرهان مربواه بر رون کمباییهان متداول در کشللور موجم کاهش افت دااه به
کمتر ا  9درصلد شد .با لیاظ تولید  90می یون تی گندم در هال و قیمت خرید هر کی وگرم گندم
9510تومان در هال  12صرفهجویی ااشی ا هر یم درصد کاهش در ریزش گندم در کمباییهان
برداشللت غالت هللاالاه معادل  951می یارد تومان میباشللد .اهللتفاده ا هللیحللتم اویی ایوماتییی
بهجان الم و غربال در کمبایی باعش کاهش میزان فضلللان موردایا غربالها ا  1مترمربع به 9/2
متر مربع شللد .همچنیی میزان ت فات دااه ک زا که در برداشللت هللنتی یم مرحبهان حدود 90
درصللد بود در برداشللت دومرح هان به روش اوارن به حدود  4درصللد کاهش یافت .با کاربرد
خشلمکی خورشلیدن فعال بران تهیه کشمش افزایش راادمان جذ اارژن خورشیدن تا  5برابر
کاهش مان خشلم شلدن میصلول تا  20درصد مان هوان آ اد یینواخت بودن راگ میصول تا
 10درصلد کاهش ضایعات میصول تا  60درصد افزایش کارایی اقتصادن تا  5/5برابر روش هنتی
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گزارش شللده اهللت .با توجه به اتایج بررهللیها و یافتههان پژوهشللی متعدد در خصللوص کاربرد
فنلاورنهلان اویی در دهلههان اخیر ایی ایته به اثبات رهلللیده اهلللت که بهکارگیرن روشها و
فناورنهان اویی در ماشییهان کشاور ن الزامی اهت.
اتایج مطالعات اا ام شلده اشلان میدهد درصلورتیکه میاایزاهلیون کشلاور ن در کشور ما ا
فناورنهان اویی بهرهمند اشلود کماکان شلاهد مصلر باالن اهادهها شامبا بذر کود و هم بوده و
آهلیمهان ااشلی ا کارآیی اامناهلم ماشلییهان قدیمی بر منابع خاک آ و مییم یحت را به
اظاره خواهیم اشحت .در ایی راهتا موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن براامه جامعی بران
ار یابی وضعیت کنوای الیاق فناورنهان اویی به ماشییهان موجود اراحی و هاخت ماشییهان
موردایا و بهینهها ن ماشییهان رایج تدویی و اجرا اموده اهت .بران بهرهبردارن مط و ا اتایج
بهدهللتآمده ال م اهللت بحللتههان فنی پیشللنهادن بهاور کامب وارد عرصلله شللده و همچنیی
هیاهتگذارنهان مهم دییرن ا جم ه واردات فناورنهان مورد ایا با اتایج پژوهشهان اا امشده
هماهنگ باشد که ایی موضوا مهم تاکنون عم ی اشده اهت.
 -2راهبردهای کشاورزی دقیق
پژوهشهایی در راهتان شناهایی بومیها ن و عمومیها ن کشاور ن دقیق اا ام شده اهت.
اما ال م اهلت تا هیاهتگذارن پژوهشی تولیدن و واردات فناورنهان اویی متمرکزشده و توهعه
ایی فناورنها بر اهلاس ا شله راه و بهصلورت متوا ن اا ام شود .در غیر ایی صورت تنوا بیشمار
ااواا ححللیرها هللوتافزارها و ارمافزارهان موجود در با ارهان بییالم ی توهللعه کشللور در ایی
مینله را دشلار آشلللفتیی خواهلد امود .بلهگواهان که قاب یت پشلللتیباای آیندهایرن و پژوهش
ها مانیافته را ا مراکز تصمیمگیر ه م اموده و تصمیمات را بیاثر خواهد هاخت .خالصه برخی ا
مهمتریی دهللتاوردهان پژوهشللی در مینه کشللاور ن دقیق (هللامااه موقعیتیابی جهاای ()GPS
هامااه ااالعات ج رافیایی ( )GISهن شا دور ( )RSو فناورن ارم مت یر )9فناورنهان مبتنی بر
اصللول اپتییی و آکوهللتییی 5بران اا ام آ مونهان غیر مور و اااو فناورن ای ده هللال اخیر و
راهبردهان پیشللنهادن در جدول  9آمده اهللت .آاچه در جدول  9ارا ه شللده راهبردهان ک ی در
خصللوص کاربرد فناورنهان اویی در کشللاور ن هحللتند .در ادامه فناورنهان اویی قابب کاربرد و
راهبردهان مربواه به تفییم مراحب موت ف میاایزاهللیون کشللاور ن یعنی خاکور ن و کاشللت
داشت و برداشت با تفصیب بیشترن ارا ه میگردد.
. Variable Rate Technology

1

. Optical and Acoustic Technologies

2
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 -9فناوریهای نوین و راهبردهای پیشنهادی در ماشینهای خاکورزی و کاشت
کشلاور ن در منااق خشم با کشاور ن در منااق ایمه مراو و مراو کامالً متفاوت اهت.
ایی تفاوت ا روش خاکور ن اوا ادوات و عمق خاکور ن آغا شلده و هلپس ماشییهان کاشت
عمق کاشلت بذر اوا بذر آرایش کاشلت و شیوه آبیارن را ایز شامب میگردد .در کشور ما هالیاای
اهلت که خاکور ن حفاظتی و متناهلم با آن ماشلییهان خاکور ن و کاشت وارد کشور شده و
هللپس تولید یا مواتاژ شللدهااد .اما ایی ماشللییها عمدتاً ا کشللورهایی وارد شللدهااد که شللرایطی
متفاوت با کشور ما داراد .ماشینهایی مااند کمبینات روتوتی ر و هیی وتی ر (خاکور هان فعال) ایز
که در دورهان وارد کشلور شده و ترویج شدهااد تناهبی با خاک ف یر خشم و شرایم بارش کشور
اداراد .آمارها اشللان میدهند که تعداد خاکور هان برگرداندار و فعال موجود در کشللور که بران
خاکور ن در شللرایم خاک کشللور ما مفید ایحللتند  1برابر خاک ور هان حفاظتی و گاوآهیهان
ق می هحتند که بران خاکور ن در شرایم خشم و ایمهخشم مفید تشوی دادهشدهااد (شیب
.)9

400000

363976

350000
300000
250000

تعداد

200000
150000
100000
47017

38805

10886

50000
0

خاک ورز حفاظتی

گاوآهن قلمی انواع خاک ورز برگردان دارخاک ورز فعال

شکل  -6آمار انواع خاک ورز موجود در کشور در سال ( 6939عباد زاده و همکاران)6939 ،
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جدول  -6خالصاه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی درزمینه کشاورزی دقیق و فناوریهای
نوین
یافته پژوهشی

راهبرد پیشنهادی

منبع

دهتیابی به دااش فنی هاخت و بهکارگیرن
ححیرهان بالدراگ اادا هگیرن م اومت میااییی
و راوبت خاک تعییی مان آبیارن و پاشش
بالدراگ ا ت مایع و تأثیر مثبت تهیه ا شه
راوبت و م اومت میااییی خاک در مدیریت
مزرعه

عمومیها ن اهتفاده ا ححیرهان
برداشت ااالعات در ماشییهان
کشاور ن .تهیه و بهکارگیرن ا شه
ااالعاتی در مینههان موت ف و اهتفاده
ا آنها در مدیریت مزارا و باغات

شریفی و
همیاران 9371
و 9315ا شریفی
و جمشیدنا
Naderi
Boldaji et
al., 2011ا
Sharifi et al.,
2011

دهتیابی به دااش فنی همپاشها (با خطان کمتر
ا  72/0لیتر در هیتار) و کودپاشهان ارم مت یر
و اثبات تأثیر مثبت بهکارگیرن آنها بر کاهش
مصر اهادهها و بهتبع آن کاهش هزینه و حفظ
مییم یحت

بومیها ن ماشییهان اعمال اهادهها با
ارم مت یر و عمومیها ن آنها
بهکارگیرن هامااههان میانیابی دقیق
مااند  RTKدر تراکتورها کمباییهان
م هز به پایشیر عم یرد و هامااههان
ارم مت یر

دااش فنی هامااه پایشیر و پهنهبندن عم یرد
غالت (گندم و ذرت دانهان) کحم شده و اثرات
مثبت اهتفاده ا آن بر کاهش ت فات برداشت و
مدیریت موضعی تو یع اهادهها به اثبات رهید

پهنهبندن عم یرد مزارا بهمنظور اعمال
مدیریت موضعی کود هم بذر و
خصوصیات خاک مزارا ا جم ه بافت
شورن پوشش مواد آلی خاک پراکنش
و ضریم حوادم کشاور ن و ضرایم
میاایزاهیون

دااش فنی هاخت و بهکارگیرن هامااه غیر مور
آکوهتییی اهپیتروهیوپی و پردا ش تصاویر
بران تعییی باقیمااده هم در میصوالت و
تشوی میزان آلودگی بذور کحم گردید و
کارایی آنها تا ید شد

تولید و بومیها ن روشهان اویی
اپتییی آکوهتییی و پردا ش تصاویر
بران کیفیتهن ی و تشوی هالمت
میصوالت کشاور ن دام و ایور
آالیندههان آ وخاک گیاهان دارویی
غذان دام و اهادههان کشاور ن

صداقت و یواحی
9319ا جوادن و
همیاران 9377

محتوفی و
همیاران 9319ا
Kaffashan,
2013

بیاتی و همیاران
9315ا
Jamshidi
etal., 2015ا
Huke etal.,
2013
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اهلللتفلاده ا ایی ادوات فعلال و برگرداندار به همراه هلللو اادن ب ایان گیاهی معموالً به ع ت
راوبت کم خاک باعش پودر شلدن خاک و افزایش شدت فرهایش بادن شده و افزایش غبار می ی
در هوان شلهرها ن م اور ایی اراضی را به همراه دارد (موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن
.)9314
بران کاهش اثرات مور خاکور ن مرهللوم بهویژه در منااق خشلللم و ایمهخشلللم اا ام
خاکور ن حفاظتی پیشنهاد میشود .با اعمال خاکور ن حفاظتی ریحم فرهایش خاک متناهم
با درصلد پوشلش هلطح خاک  30تا  14درصلد پتااحلیب تبویر تا  45درصد مصر هوخت به
میزان  42لیتر در هیتار مصر آ  9312مترمیعم در هیتار مصر بذر  22کی وگرم در هیتار
تردد  5تا  4بار و مان خاکور ن  972دقی ه در هیتار کاهش مییابد (شریفی و همیاران .)9314
ییی ا مهمتریی راهبردها بران بهبود شلرایم خاکور ن و کاشلت بذر اهتفاده ا روش کاشت
محلت یم بذر میباشلد .بران پاهلویویی به ایی ایا ماشلیی کاشلت محللت یم غالت بران هیحتم
بیخاکور ن م هز به شلیار با کی فعال اراحی و هلاخته شلد (کی و ک ا) که میتوااد در کشت
بدون خاکور ن غالت بهعنوان روشللی جدید در ایران معرفی شللود .ایی ماشللیی میتوااد موجم
کاهش به هم خوردگی خاک (کمتر ا  90درصلد) قرار دادن بذر در عمق  5هااتیمتر پوشش بذر
با خاک تا  11درصلللد کاهش تردد در مزرعه تا  4بار کاهش مصلللر اارژن و خرید وقت شلللود.
ااتوا ماشلللیی مناهلللم بران کشلللت گندم دیم ا بیی ماشلللییهان موجود در کشلللور م دار
صللدمهدیدگی بذر را  9/3درصللد و فاص ل ه میااییی عمق واقعی با عمق تنظیمی را به  5هللااتیمتر
کاهش داده و فاصل ه ردیف واقعی را بر فاصل ه ردیف تنظیمی منطبق میهلا د .با ااتوا صییح و
بهبود شلرایم کشلت بذر عم یرد تا  50درصد افزایش مییابد .خالصه اتایج مهمتریی پژوهشهان
اا امشلده و راهبرد پیشلنهادن در مینه ماشلییهان خاکور ن و کاشت در جدول ( )5ارا ه شده
اهت.
راهبرد کشت مستقیم بذر باید به صورت سازمان یافته مدیریت گردد زیرا در صورتی
که تولید و واردات ماشاینها بدون هیچ برنامه از قبل تعیین شاادهای صورت گیرد تنوع
بیشاز حد ماشاینهای تولیدی و وارداتی باعث سردرگمی کشاورزان ،اتالف منابع ،ضعف
خدمات پس از فروش و کاهش اارات مفید استفاده از آن خواهد شد.

 612

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

جدول  -2خالصه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی در زمینه ماشینهای خاکورزی و کاشت

منبع

یافته پژوهشی

راهبرد پیشنهادی

اهتفاده ا خاک ور هان فعال در
منااق خشم و ایمهخشم باعش
توریم هاختمان خاک شده و اجران
صییح خاکور ن حفاظتی موجم
کاهش مصر هوخت بذر کود حفظ
آ کاهش فرهایش کاهش تردد
ماشیی و خرید مان میشود

معرفی بحته کامب فناورن خاکور ن حفاظتی در
قطمهان مهم کشاور ن و حذ بهکارگیرن
گاوآهیهان دوار کمبینات روتوتی ر و هیی وتی ر
در منااق خشم و ایمهخشم بر اهاس براامه
مانبندن

افض یایا 9314ا
Younesi Alamouti
and Mohammadi.
2015

خاکور ن موزای باعش کنترل روااا
میشود (تا  51درصد روااا کنترل
شد)

تولید و عمومیها ن خاک ور موزای

رهتمی و همیاران
9313

هو اادن ب ایان گیاهی باعش ف ر خاک
ا اظر مواد آلی و آلودگی هوا شده و
معایم دییرن ایز دارد (ماده آلی
خاک هماکنون حدود  0/2درصد)

پایش هو اادن ب ایا با فناورن  RSتعییی جایزه
بران خاکور ن حفاظتی و جریمه بران هو اادن
ب ایا

تاکی و همیاران 9377

دهتیابی به دااش فنی هاخت و
بهینهها ن ماشییهان کشت محت یم
و شیار با کیها که موجم کاهش به
هم خوردگی خاک (کمتر ا 90
درصد) حفظ راوبت خاک کاهش
تردد در مزرعه (تا  4بار) کاهش
مصر اارژن و خرید وقت گردید

تعییی مناهمتریی ماشییهان کشت محت یم و
ماشییهان مرکم بران قطمهان کشاور ن کشور
ج وگیرن ا ای اد تنوا یاد و اهتفاده ا الیوهان
جدید شیار با کی و بومیها ن آنها

تاکی 9315ا جوادن
9377ا ص حجو و
همیاران 9312

دهتیابی به دااش فنی هاخت و
بهینهها ن دیم کارهان غالت و
معرفی مناهمتریی خطی کار غالت
بران شرایم دیم و کمآبی ( 50درصد
افزایش عم یرد)

اراحی هاخت بهینهها ن یا واردات ماشییهان
اویی کشت دیم و کشت بذر در منااق خشم و
ایمهخشم و خاک و آ هان اامتعار

حبیبی اصب و لویمی
9312

دهتیابی به دااش فنی هاخت و
بهینهها ن ماشییهان کاشت بذر
درون ب ایان گیاهی

اهتفاده ا فناورنهان اویی بران کاشت بذر درون
ب ایان گیاهی بهمنظور افزایش درصد جوااه ای بذر
در کشاور ن حفاظتی و افزایش پتااحیب رشد بذر

افض ی ایا 9377

مناهمتریی ماشییهان کاشت گندم
و ک زا (بهبود جوااه ای بذر تا 73
درصد ) بهمنظور کشت بذر با تراکم و
آرایش متفاوت تعییی شد

تعییی بهتریی آرایش کاشت میصوالت در شرایم
خشم و ایمهخشم بهمنظور افزایش راادمان و
حفظ آ در خاک با فناورنهان جدید مااند GIS
وRS

ت ی اژاد و فاضب ایا ن
9313ا ایواای و شیراای
راد 9310
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 -4فناوریهای نوین و راهبردهای پیشنهادی در ماشینهای داشت
دهللتیاههان هللمپاش ا ش اهللاهللی در عم یات داشللت داراد .بنابرایی در ایی بوش بهمنظور
رعایت اختصار ف م به بررهی فناورن اویی در همپاشها بحنده میشود .اهم شالشها و ا اه ضعف
موجود در هللمپاشها در کشللور عبارتااد ا  :قدیمی محللته م بودن و پاییی بودن کیفیت تولید
هللمپاشها متنوا ابودن افشللاامهان موجود و بهکارگیرن افشللاامهان قدیمی و ااهماهنیی با
پیشللرفتهان جهاای عدم وجود هم ن در اکثر هللمپاشها موجود ابودن هللمپاش مناهللم بران
هلمپاشلی درختان مرتفع مااند خرما هلمپاشلی هراهرن مزارا و باغات بدون توجه به روشهان
جدید مااند مدیریت موضلعی اعمال اهادهها و ارم مت یر بران کاهش مصر هم و هوشمند ابودن
همپاشهان مورداهتفاده در کشور (بیاام .)9314
اهتفاده ا همپاشهان با فناورن اویی بران بهبود شرایم همپاشی الزامی اهت .در یم تی یق
که رون همپاشهان با فناورن اویی ا جم ه مییروار و الیترواهتاتیم اا ام شده اهت یینواختی
قطرات در رون برگها در هللمپاشهان الیترواهللتاتییی و مییروار با  30قطره در هللااتیمتر مربع
بهتر ا اوا هلمپاش الاسدار با  90قطره تشوی داده شد .ا اظر کنترل آفت همپاش مییروار با
 12و الیترواهلتاتیم با  67درصلد باالتریی درصد کنترل آفت و همپاش پشت تراکتورن الاسدار
که اهللتفاده ا آن در کشللور رایج اهللت با  97درصللد پایییتریی کنترل را به ثبت رهللااد .ا اظر
اقتصادن احبت هود به هزینه در همپاشهان مییروار الیترواهتاتیم و الاس دار به ترتیم 392
 500و  995بود که بدییصلورت هلمپاش مییروار ا اظر فنی و اقتصادن بر دییر همپاشها برترن
داشلت .خالصله مهمتریی اتایج بهدهتآمده ا پژوهشهان اا امشده در مینه همپاشها و راهبرد
پیشنهادن در جدول  3آمده اهت.
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جدول  -9خالصه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی در زمینه سمپاشها
یافته پژوهشی

راهبردها

منابع

ت ییر روییرد هراهر پاشی هموم به
مبار ه موضعی یا اوارن

به آ یی و شاکر
9312ا به آ یی و
همیاران 9371ا
بوتیارن 9372

اثر معنیدار همپاشی با ارم و یا غ ظت
مت یر بر کاهش مصر هم به اثبات رهید و
دااش فنی هاخت همپاش غ ظت مت یر به
دهت آمد (خطا کمتر ا  0/72لیتر در هیتار)

ت ییر فناورن همپاشی پیوهته و با
ارم ثابت با فناورن همپاش با ارم مت یر
و غ ظت مت یر

صداقت و یواحی
9319

دااش فنی هاخت افشاام کامپو یت
آلومینا ایتریم و یرکوایا کحم گردید و کاهش
مصر هم به ع ت کاهش  30تا  32درصدن
ت ییر در دبی بعد ا  20هاعت آ مون حفظ
کیفیت پاشش کاهش هزینهها تا ید شد

ت ییر مواد و تولید افشاامهان با
هایش کم مااند ااواا افشاام کامپو یت
آلومینا ایتریم و یرکوایا بهعنوان
جاییزیی مناهم بران افشاامهان
هرامییی مرهوم

امیرش اقی و
همیاران 9315ا کرمی
اژاد

اهتفاده ا همپاشهان اتومایزر بوم دار یا
بوم دار با کمم هوا و روشهان اویی
(الیتروهتاتییی مییروار) باعش کاهش مصر
هم باد بردگی و کاهش هزینه شد

ارت ان فناورن همپاشها به همت
اهتفاده ا همپاشهان الیترواهتاتیم
مییروار و م هز به دمنده بهجان
همپاشهان الاس دار رایج

به آ یی و رحیمی
9313ا امیرش اقی و
صفرن 9371

همپاشی دقیق با ارم مت یر به کمم
ا شه با اهتفاده ا هامااههان میانیابی دقیق
مااند  DGPSاا ام شده و اثرات مفید آن بر
کاهش مصر هم به اثبات رهید

اهتفاده ا فناورن اویی همپاشی
ا شه مبنا یا ححیر مبنا با اهتفاده ا
هامااه میانیابی دقیقتر مااند DGPS
و TDK

جوادن و همیاران
9310

همپاشی اوارن و موضعی ضمی تأثیر کامب
بر آفت باعش کاهش مصر هم تا  20درصد
گردید

 -5فناوریهای نوین و راهبردهای پیشنهادی در ماشینهای برداشت
در شلرایم کنوای ضلایعات و ت فات میصلوالت کشلاور ن در حیی برداشت اات ال و ایهدارن
ییی ا معضلالت اصل ی بوش کشلاور ن میباشد .بر اهاس تومیی و ارت جهاد کشاور ن در هال
 9372ا  72می یون تی میصلول کشاور ن تولیدشده  92می یون تی آن ا دهت میرود .ضایعات
میصللوالت کشللاور ن تا  32درصللد گزارش میشللود .م دار قاببتوجهی ا ایی ضللایعات مربوه به
برداشت اهت .خحارت اولیه ااشی ا یم درصد ریزش گندم در کمباییهان برداشت غالت در هال
راعی  9312بلا تولیلد  90می یون تی و قیملت خرید هر کی وگرم گندم  9510تومان معادل 951
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می یلارد تومان و به ا ان ده درصلللد ریزش گندم معادل  9510می یارد تومان میباشلللد .با الیاق
فناورنهان اویی به ماشییهان برداشت میتوان ت فات برداشت را به میزان ششمییرن کاهش داد.
اثر مثبت اهلتفاده ا روشها و فناورنهان اوییا ا جم ه اهتفاده ا دهتیاه امایشیر ت فات دااه
و روش دومرح هان برداشلت به اثبات رهلیده اهلت بهگواها ن که با اهللتفاده ا دهللتیاه امایشیر
ت فات دااه افت ااتهان کمبایی در حد اهتاادارد و حدود  9درصد تعییی شد .میزان ت فات دااه در
برداشللت یم مرح هان ک زا حدود  90درصللد و در برداشللت دومرح هان با روش اوارن حدود 4
درصلد بود .ایی اتی ه بران برداشت دومرح هان هویا ایز به دهت آمد بهگواهان که ت فات برداشت
دو مرح هان به میزان  7درصلد احلبت به برداشت یم مرحبهان کاهش داشت .اهتفاده ا دماغه
هیدرولییی ایز بیش ا  9درصللد ت فات واحد برش را در برداشللت ک زا کاهش داد .مهمتریی اتایج
برخی پژوهشها در مینه ماشییهان برداشت و راهبردهان پیشنهادن در جدول  4آمده اهت.
جدول  -4خالصه مهمترین نتایج بهدستآمده و راهبرد پیشنهادی در زمینه ماشینهای برداشت
یافته پژوهشی

راهبرد پیشنهادی

منبع

کمبایی م هز به فناورن جدید کمتریی
ت فات دااه را داشت

الیاق فناورن اویی به کمباییها
بهمنظور کاهش ت فات برداشت

محتوفی 9371

جاییزینی بوجارن میااییی با
ایوماتییی در کمبایی

قهرماایان 9310

خ ق فناورن برداشت دومرحبهان و
عمومیها ن آن

فاضب ایا ن
9376

جاییزینی الم و غربال میااییی با فناورن
اویی ایوماتییی در کمبایی بحیار موفق بود
برداشت دومرحبهان ک زا و هویا ت فات را 6
تا  7درصد کاهش داد
جاییزینی دماغه میااییی با دماغه
هیدرولییی ت فات ک زا را بهصورت معنیدارن
کاهش داد

اوها ن دماغه برداشت کمباییها با
فناورنهان جدید دماغه هیدرولییی

افض ی 9371ا
ت ی اژاد 9371

اثر معنیدار پایشیر و امایشیر ت فات دااه که
میزان ت فات برداشت را بهصورت پیوهته پایش
اموده و به راانده اشان میدهند در کمبایی رون
کاهش ت فات برداشت به اثبات رهید

بومیها ن و الیاق پایشیرها و
امایشیرهان ت فات به ااواا ماشییهان
برداشت میصوالتی که به ریزش ححاس
بوده و یا شام و برگ گیاه هم مان خشم
امیشواد مااند ک زا و هویا

محتوفی 9315ا
محتوفی 9371

الیاق هامااه پایش عم یرد به ااواا
ماشییهان برداشت

اظر اده 9313

عمومیها ن اهتفاده ا شاخه تیان
و مواد شیمیایی مناهم (در صورت ایا )
در برداشت میوهها و میصوالت راعی
(ک زا و )...

محتوفی 9371

بهکارگیرن هامااه اادا هگیرن و پایش
عم یرد با موف یت همراه بود
برداشت میاایزه پرت ال تامحون ااول به کمم
اتفون افزایش  50درصدن برداشت را به همراه
داشت
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اهللتفاده ا فناورنهان اویی بهمنظور اعمال تنظیمات بالدراگ در کمباییها بهجان اا ام ایی
کار توهم راانده گحترش یادن یافته اهت .درکشور ما ایز ماشییهان برداشت بهویژه کمبایی باید
به فناورنهان اویی بهمنظور اعمال ت ییرات بالدراگ در پارامترهان عم یردن ماشیی م هز شواد.
شیواه یم راانده میتوااد تنظیمات ماشیی برداشت را ا یم مزرعه به مزرعه دییر ت ییر دهد.
در ایی مینه باید فناورنهان اویی را به خدمت گرفت .فناورنهایی که حرکت ک یه اجزان ماشیی
برداشت را متناهم با شرایم مزرعه باهم هماهنگ میکند
 -1نتیجهگیری
با توجه به اتایج بررهلیها و یافتههان پژوهشلی متعدد در خصوص کاربرد فناورنهان اویی در
دهلههلان اخیر ایی ایتله به اثبات رهلللیده اهلللت که بهکارگیرن روشها و فناورنهان اویی در
ماش لییهان کشللاور ن الزامی اهللت .اهللتفاده ا فناورنهان اویی اثرات فنی اقتصللادن و یحللت
مییطی متعددن را به دابال دارد که اهم برخی ا آنها به شرح یر اهت:
 حذ تنظیمات دهتی ماشیی
 کاهش مان اا ام کار
 کاهش هزینهها
 افزایش دقت کار
 کاهش به هم خوردگی خاک و حفظ راوبت
 کاهش مصر اارژن
 حفظ مییم یحت و افزایش ایمنی کاربر و ماشیی
 افزایش راادمان مزراهان ماشییها
 کاهش مصر اهادهها (کود هم بذر آ و)...
 کاهش ت فات میصول
برخی ا مهمتریی فناورنهان اویی که میتوااد در کشللور گحللترش یابند عبارتند ا پایشللیر و
امایشیر ت فات دااه و حسگرهان مربواه هیحتم ایوماتییی بوجارن ححیرهان بالدراگ هامااه
 GISفناورن  RSماشلییهان کشت محت یم و شیار با کیهان فعال افشاامهان با فناورن جدید
هللمپاشهان الیتروهللتاتییی و مییروار هللامااه پایشللیر و پهنهبندن عم یرد هللامااه غیر مور
آکوهتییی و اهپیتروهیوپی.
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عالوه بر ایی روشها و فناورنهان برداشلت دومرحبهان بر خی میصوالت ححاس خاکور ن
موزای هلمپاشلی اوارن هلمپاشلی و کودپاشلی با ارم و یا غ ظت مت یر به کمم ا شه ا جم ه
مهمتریی روشهان اوینی هحلتند که در پژوهشهان اا امشده کار آیی و لزوم اهتفاده ا آنها در
.مهندهی کشاور ن به اثبات رهید
 منابع-7
. گزارش تی ی ی ا ش و جاییاه روشها و فناورنهان اویی در مهندهی کشاور ن.9316 .رهتمی میمدع ی
.ااتشارات موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن
. ا ش تی ی ات ماشییهان کشاور ن و میاایزاهیون در امنیت غذایی.9314 .شریفی احمد و همیاران
.ااتشارات موهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن
 دهه دوم تالش مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی.9314 مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن
. صفیه400  ااتشارات مؤهحه تی ی ات فنی و مهندهی کشاور ن.کشاور ن
Huke, P., Klattenhoff, R., von Kopylow, C. and Bergmann, R. B. 2013. Novel
trends in optical non-destructive testing methods. J. Europ. Opt. Soc. Rap.
Public. 8, 13043.
Jamshidi, B., Mohajerani, E., Jamshidi, J., Minaei, S., and Sharifi, A. 2015. Nondestructive detection of pesticide residues in cucumber using visible/nearinfrared spectroscopy. Food Additives and Contaminants - Part A
Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment. Doi:
10.1080/19440049.2015.1031192.
Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B., Younesi-Alamouti, M. and Minaei,
S. 2011. A dielectric-based combined horizontal sensor for on-the-go
measurement of soil water content and mechanical resistance. Sensors and
Actuators A: Physical. 171, 131-137.
Sharifi, A., Mohsenimanesh, A. and Jamshidi, B. 2011. A modified arrangement
of multi-prismatic tips on a horizontal sensor for on-the-go measurement of
soil mechanical resistance. International Journal of Food, Agriculture and
Environment. 9 (3&4), 775-778.
Younesi Alamouti, M. and P. Mohammadi. 2015. Residue and Tillage Effects on
Crop Yield Components: Field Evaluation of Common Tillage Practices in
Rainfed Wheat Planting, CIGR journal Vol. 17 No 2, pp, 45-56.
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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

 -6مقدمه
اظر به ایی که بوش کشاور ن با میدودیت منابع تولید مواجه می باشد باید تعادل بیی جریان
برداشلت ا منابع تولید و میزان تولید میصوالت کشاور ن ای اد شود و اهتفاده ا منابع تولید باید
به گواهان باشللد که امنیت غذایی احللب آینده تهدید اشللود و کشللاور ن پایدار تی ق یابد .مزایان
تی یب اارژن فراهم آوردن مبنایی بران مدیریت منابع میدود تولید تعییی اارژن مصلللر شلللده
فرآیندهان تولید شلللناخت مراح ی که کمتریی اارژن اهاده را ایا داراد تی یب هلللیحلللتمهان
کشلاور ن کارا و ااکارا و بررهی اثرات یحت مییطی هیحتمهان کشاور ن میباشد .بررهی منابع
اا ام شده ا منابع کتابوااه ان میداای مصاحبه با کارشناهان خبره و کشاور ان پیشرو در موضوا
اارژن اشلان میدهد که مطالعات اا ام شلده در کشو ر به منظور بررهی هیر مصر اارژن و اثرات
یحلت مییطی هلیحلتمهان تولیدن کشاور ن میدود و پراکنده بوده و ا جامعیت ال م برخوردار
ایحللت .یافتهها بیاایر ایی مط م هحللتند که هللرااه مصللر اهایی اارژن در ایران  9/19تی معادل
افت خام با ا هر افر اهللت در حالییه ایی شللاخ در ترکیه  9/01و متوهللم جهاای آن  9/96تی
معادل افت خام با ا هر افر اهللت .همچنیی شللاخ شللدت مصللر اهایی اارژن کشللور ای
هلالهان  9374-9315رواد افزایشی داشته اهت و ا  0/2بشیه معادل افت خام با ا یم می یون
ریال تولید ااخال داخ ی در هلللال  9374به  0/26بشلللیه معادل افت خام با ا یم می یون ریال
تولید ااخال داخ ی در هال  9315افزایش یافته اهت .همچنیی اتایج بیاایر ایی موضوا اهت که
شللاخ بهرهورن اارژن کشللور در بوشهان موت ف و بویژه در بوش کشللاور ن ای هللالهان
 9374-9315رواد ازولی داشللته بعبارتی با ا یم بشللیه معادل افت خام اارژن مصلللرفی تولید
ااخال داخ ی ا  5000/7هزار ریال در هللال  9374به  9177/5هزار ریال در هللال  9315کاهش
یافته اهت.
در کشلورهان جهان هوم بع ت جوان بودن جمعیت پتااحیب بیشترن بران رشد جمعیت در ای
هلالهان آینده وجود داشلته و ورود ایی احلبهان جدید به با ار اقتصلاد کشورهان در حال توهعه
موجم افزایش ت اضللان اارژن می گردد .با افزایش جمعیت جهان ضللمی ایا به ای اد امنیت غذایی
در هلطح جهاای ال م اهلت همزمان توجه کافی به حفظ تنوا یحتی و مییم یحت گردد .افزایش
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بهرهورن اهلادههلان تولیلد (اارژنهلان ورودن) و کلاهش اثرات یحلللت مییطی هلد اهایی
هللامااههان کشللاور ن پایدار می باشللد .با توجه به ماهیت فعالیتهان موت ف و اوا مصللر ااواا
اهادههان اارژن در بوش کشلاور ن گرم کردن فضلان گ وااهها و مرغدارنها هوخت ماشییها و
ت هیزات کودهان شللیمیایی ایرو میرکه الیتروپمپها جهت پمپاژ آ ا شاههان برقی و جیره
غذایی دام و ایور و آبزیان ا مهمتریی بوشهان مصار اارژن در کشاور ن میحو میشواد.
با در اظر گرفتی بیران اارژن و ااتشلار گا هان گ وااهان ااشلی ا مصلر بی رویه هوختهان
فح لی ی و هللایر آالیندههان یحللت مییطی ااشللی ا مصللر بی رویه کودهان شللیمیایی به ویژه
کودهان ایتروژاه تمام تالش ها بر آن اهلت که مصلر ایی هوختها و کودهان پایان پذیر گران و
آلوده کننده مییم یحلت تا حد امیان کاهش یابد .اهلتفاده ا هلوختهان فحلی ی و مصللر بی
رویه کودها و هلموم شلیمیایی اثرات یحلت مییطی موربی مااند گرمایش جهاای اهیدن شدن
اوتریفییاهللیون خشللیی تو یه الیه ا ن و اکحللیداهللیون فتوشللیمیایی و تو یه منابعی همچون
هلوختهان فحلی ی فحلفات پتاس و آ را موجم شده اهت .اکثر کشورهان پیشرفته و در حال
توهللعه اارژن وارد شللده در واحد هللطح بران تولید میصللوالت موت ف کشللاور ن را برره لی و با
میاهلبه شلاخ هان اارژن هلعی کردهااد اظامهان تولید کشلاور ن خود را ا اظر مصر اارژن
بهینه کنند.
اگر شه افزایش هلطح میاایزاهلیون در هامااههان رایج کشاور ن موجم افزایش تولید گردیده
اما مصللر اارژن در بوش کشللاور ن به اور رو افزون افزایش و کارآیی اارژن مصللرفی کاهش
یافتهاهت (رحیمی اده و همیاران .)9376
همااطور که در شیب  9مالحظه میشود بیشتریی ههم مصر اارژن کب کشور به بوش خاایی
و ت ارن با  %31/1تع ق دارد و ایی در حالی اهلت که در کشورهان توهعه یافته ایی بوش به مراتم
هلهم کمترن را احلبت به بوش صلنعت به خود اختصاص میدهد .ههم بوش کشاور ن ا مصر
اهایی اارژن کشور حدود  %4/2میباشد.
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شکل  -6سهم مصرف انرژی بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها
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هلهم مصلر اارژن بوش کشاور ن در م ایحه با هایر بوشها ااشیز بوده اهت .ایی در حالی
اهللت که بوش کشللاور ن به تنهایی ا ش به هللزایی در افزایش ار ش افزوده و کاهش ارم بییارن
کشلور ایفا میکند و با اختصلاص میزان بیشترن ا ههم مصر اارژن در ایی بوش میتوان ا ش
ایی بوش را در اقتصاد کشور بحیار بار تر و ششمگیر امود .بعبارتی ایی امر میتوااد گویان اهمیت
بلاالن بررهلللی پتااحلللیبهان مصلللر اارژن در بوش کشلللاور ن همیام با فعالیتهان موا ن
میاایزاهلیون ایی بوش باشلد .لذا باید ضلمی اتواذ هلیاهلتهان مناهم در راهتان ا بیی بردن
موااع مصلر حامبهان اارژن در بوش کشاور ن و عرضه اارژن بیشتر د ر بوش کشاور ن احبت
به بیارگیرن مناهم و بهینه اارژن هم اقدام امود.
در حال حاضر بوش کشاور ن با دارا بودن ههمی در حدود  94درصد ا کب تولید ااخال داخ ی
 39درصلد صلادرات غیر افتی (بدون در اظر گرفتی میعااات گا ن)  53درصد اشت ال کب کشور و
همچنیی ضلریم خودکفایی بیش ا  14درصد در میصوالت کشاور ن ا موقعیت ممتا و ویژه ان
در میان بوشهان اقتصادن کشور برخوردار اهت.
متوهم ههم مصر افت گا بوش کشاور ن ا ههم مصر افت گا کب کشور در ای پنج براامه
توهلعه ان بترتیم  93 94 91/1 50/2و 99درصد بوده اهت و رواد کاهشی داشته اهت .ایی امر
عملدتلاً بلدلیلب جلاییزینی برق بله جلان افلت گلا در موتور پمپها در ای  2براامه و ارحهان
بهینه هلا ن مصلر افت گا در براامه پن م توهلعه بوده اهلت .در حال حاضللر بر اهاس ترا اامه
اارژن هال  15بوش کشاور ن حدوداً  99درصد ا مصر افت گا کشور را به خود اختصاص داده
اهت.
مصللر عمده افت گا در بوش کشللاور ن مربوه به هلله یر بوش «مرغدارن» « راعت (غالت
هلیفی حبوبات و هبزی ات) و کشتهان گ وااهان» و «دامدارن و پرورش آبزیان» میباشد .ههم
مرغدارن ا ایی میزان مصللر در یربوش کشللاو رن بحللیار باال میباشللد .به اورن که در هللال
 9319مرغدارنها  40درصللد کب مصللر افت گا بوش کشللاور ن ( 9/2می یون لیتر معادل 4/3
درصد ا کب مصر افت گا کشور) را به خود اختصاص دادهااد.
ا آا ایی که با توجه به ار ان بودن گوشت مرغ احبت به گوشت قرمز پیشبینی رشد باالن افزایش
تولید مرغ ایز در هلالهان آینده میتمب به اظر میرهلد بنابرایی بهینههلا ن مصر هوخت در
مرغدارنها بران دهللتیابی به صللر جویی در مصللر ا اهمیت یادن برخوردار میباشللد .ا دییر
موارد مطرح در بوش کشلاور ن مصلر اارژن در خشلمکیها و همچنیی ماشییآالت کشاور ن
اهت که تاکنون تدویی معیار آنها صورت ایرفته اهت و بهینهها ن مصر اارژن در آنها ضرورن
اهلت .در ایی میان ماشلیی آالت کشاور ن ا ش بحزایی در مصر افت گا داراد .همچنیی بدلیب
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فرهلودگی و قدیمی بودن تینولوژن تولید ایی ماشلیی آالت در کشور مصر افت گا ایی ماشیی
آالت باالتر ا ارم جهاای تومیی ده شده اهت.
 -2شناخت وضعیت انرژی در ایران
شاخ هان ک ی اارژن کشور در هال  9315به شرح جدول  9میباشد.
جدول  -6شاخصهای کلی انرژی کشور در سال ( 6932بی نام)6931 ،
شاخص

مقدار

واحد

تولید ااخال داخ ی ایران
عرضه کب اارژن اولیه
مصر اهایی اارژن
شدت عرضه اارژن اولیه
شدت مصر اهایی اارژن
هرااه مصر اهایی
هرااه مصر اهایی اارژن
بهرهورن اارژن

9/115/723
9667/3
9903/3
0/72
0/26
5/93
9/19
9177/5

می یارد ریال به قیمت ثابت هال 9373
می یون بشیه معادل افت خام
می یون بشیه معادل افت خام
بشیه معادل افت خام به می یون ریال
بشیه معادل افت خام به می یون ریال
تی معادل افت خام به ا ا هر افر
تی معادل افت خام به ا ا هر افر
هزار ریال با ا هر بشیه معادل افت خام

م ایحه وضعیت اارژن ایران در هال  9315با ارقام مشابه در هال 9374اشان میدهد که شاخ
عرضله کب اارژن اولیه با رشلد هالیااه 4/9درصد ا  9593/4می یون بشیه معادل افت خام در هال
 9374به  9667/3می یون بشیه معادل افت خام در هال  9315رهیده اهت .شاخ مصر اهایی
اارژن با رشد هالیااه  3/6درصد ا  733/7می یون بشیه معادل افت خام در هال  9374به 9903/3
می یون بشیه معادل افت خام در هال  9315افزایش یافته اهت.
در هال  9315ههم مصر اهایی اارژن بوش کشاور ن  41/6می یون بشیه معادل افت خام و
 4/2درصلد کب مصر اهایی اارژن کشور میباشد .ههم حامبهان اارژن شامب گا ابیعی برق و
فرآوردههان افتی در مصر اهایی اارژن بوش کشاور ن بترتیم  91/2 6/6و  53/2می یون بشیه
معادل افت خام و بعبارتی هلللهم حامبهان اارژن شلللامب گا ابیعی برق و فرآوردههان افتی در
مصر اهایی اارژن بوش کشاور ن  %31/54 %93/3و  %41/43در هال  9315بود.
متوهلم مصر اهایی اارژن در بوش کشاور ن ا  33/1می یون بشیه معادل افت خام در هال
 9374با رشلد هلالیااه  4/1درصلد به  41/6می یون بشلیه معادل افت خام در هال  9315افزایش
یافت .با ایی وجود متوهلم ههم مصر اهایی اارژن بوش کشاور ن ای همیی دوره ا 1/5درصد
به  4/2درصد کاهش یافت.
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ایی افزایش ششلمییر در مصلر اهایی اارژن ضرورت تداوم و شتا در اقدامات بهینهها ن در
عرضله و ت اضلان اارژن را بیش ا پیش ضرورن میها د .یرا ای دوره مورد بررهی هاالاه صادرات
اارژن کشور  6/5درصد کاهش داشته اما واردات هاالاه  2/1درصد افزایش یافته اهت .ادامه ایی رواد
هللبم میگردد که وابحللتیی اارژن کشللور به واردات افزایش یابد .ع یرغم افزایش جمعیت ای
هلالهان 9371تا  9315تولید ااخال داخ ی هرااه کاهش یافته اهت که به دلیب تولید ااخال
داخ ی ت ریبا ثابت در هالهان منتهی به هال  15اهت .ادامه ایی رواد بیران اقتصادن و اجتماعی
ای اد خواهد کرد.
شیب  5ههم اارژن بوشهان موت ف به تفییم حامبهان اارژن را ا  9374-9315اشان می
دهد .در بوش کشلاور ن مالحظه می شود که مصر فرآوردههان افتی ای هالهان اخیر کاهش
و مصر گا ابیعی و برق رواد صعودن داشته اهت که ا عمده دالیب ایی ت ییر مصر حامبهان
اارژن در بوش کشللاور ن میتوااد برقی شللدن شاههان کشللاور ن و گا هللو شللدن واحدهان
گرمایشی در مرغدارنها دامدارنها و خشمکیها باشد.

شکل  -2سهم انرژی بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی طی سالهای 6984-6932

شلیب  3رواد مصلر اارژن بوشهان موت ف را ای هلالهان  9374-9315اشان می دهد.
مالحظه می شلود که بوش کشلاور ن در مصلر اارژن رواد افزایشللی محللتمرن ای ایی هالها
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داشلته اهت ولی در هایر بوشها پس ا هدفمند کردن یارااهها رشد هاالاه مصر اارژن در هال
اول پس ا هدفمندن یارااهها کاهش و هللپس هللاالاه با شللدت کمترن احللبت به قبب ا هللال
9377رشد احبی داشته اهت.

شکل -9مصرف انرژی بخشهای مختلف طی سالهای ( 6932-6984بی نام)6934،

در شیب 4مشاهده میشود ههم مصر اهایی اارژن بوش کشاور ن ا کب مصر اهایی اارژن
کشلور ای هالهان  9374-15کاهش یافته اهت و ادامه ایی رواد هبم خواهد شد در میان مدت
تولید بوش کشلاور ن همحلان با هلایر بوشها رشد ایند .ایی در حالی اهت که رشد ههم بوش
صنعت و خاایی و ت ارن ای ایی مدت قابب مالحظه اهت.

شکل -4روند مصرف نهایی انرژی به تفکیک بخشها طی سالهای ( 6984-6932بی نام)6934،

بخش چهارم – ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون 675 

هلرااه مصر اهایی اارژن در ایران  9/19تی معادل افت خام با ا هر افر اهت در حالیکه ایی
شلللاخ در ترکیله  9/01و متوهلللم جهلاای آن  9/96تی معلادل افت خام با ا هر افر اهلللت
( جدول.)5
جدول -2تولید ناخالص داخلی ،جمعیت ،عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی در ایران و برخی کشورها
در سال ( 2162واحدی)6931،
تولید ناخالص داخلی بر
نام کشور یا
گروه کشورها

اساس
(میلیارد دیر)

عرضه انرژی
جمعیت
(میلیون نفر)

اولیه
(میلیون تن
معادل نفت خام)

نرخ ارز برابری قدرت خرید

مصرف نهایی
سرانه

انرژی
(میلیون تن

(تن معادل نفت خام

معادل نفت

بر نفر)

خام)

31410
96225/5
94539/6
4614/4
9017/5
651/7
351/3

31505/4
91013/1
94539/6
3113/7
9311/1
9092/4
537/2

9524/3
466/5
394/3
951/6
20
14/1
2

2541/1
5270/9
5940/6
425/3
563/4
996/1
51/5

3520/1
9691/2
9357/4
510/7
953
70/5
97/9

4/91
2/23
6/79
3/22
2/51
9/26
2/75

5/21
3/41
4/53
5/95
5/46
9/01
3/6

3261/7

95645/1

5350/5

9643/1

9052/7

0/19

0/44

آفری ا
خاور میااه
شیی و هنگ
کنگ
هند
پاکحتان
عربحتان
هعودن
وازو ال

9330/7
9691/1

4916/2
4493/1

9073/9
559/3

135/7
104/7

297/1
317/7

0/67
3/97

0/47
9/19

4126/4

93571/3

9321/1

5107/1

9214/4

5/94

9/96

9371
937/2

2261/9
616/4

9536/1
911/5

177/9
72/7

412/1
67/1

0/64
0/47

0/37
0/37

411/6

9570/1

57/3

500/3

11/5

1/07

5/7

915/9

419/9

30

16/4

20/4

5/22

9/67

ایران

245/2

6159/9

71/4

263/1

645/7

2/87

6/36

جهان

24271/1

75100/6

1031/9

93319

7910/3

9/1

9/96

OECD
آمرییان شمالی
آمرییا
ژاپی
کره جنوبی
ترکیه
اروژ
کشورهان
آهیایی ()OECD

جدول  3شلاخ شدت اارژن در ایران و برخی کشورها را اشان میدهد .شدت اارژن شاخصی
در تی یب مصلر اارژن و ارتباه آن با اقتصاد کشور اهت .م دار ایی شاخ برابر با احبت مصر
اارژن به تولید ااخال داخ ی در یم کشلور اهلت .لذا شلدت اارژن ایی مفهوم را میرهااد که به
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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ایی شللاخ بران یم کشللور کمتر باشللد اشللاندهنده ایی اهللت که صللنایع آن کشللور فناورن
پیشرفتهتر مصر اارژن کمتر و هودآورن بیشترن داراد .
جدول -9شاخص شدت انرژی در ایران و برخی کشورها در سال ( 2162واحدی)6931 ،
نام کشور یا

شدت عرضه انرژی اولیه

شدت مصرف انرژی اولیه

گروه کشورها

(تن معادل نفت خام /هزار دیر)

(تن معادل نفت خام /هزار دیر)

ارم ار

برابرن قدرت خرید

ارم ار

برابرن قدرت خرید

آمرییان شمالی
آمرییا
ژاپی
کره جنوبی
ترکیه
اروژ
کشورهان آهیایی

0/933
0/926
0/920
0/016
0/544
0/976
0/071
0/460

0/934
0/929
0/920
0/993
0/977
0/992
0/955
0/930

0/075
0/017
0/013
0/027
0/994
0/957
0/022
0/577

0/073
0/012
0/013
0/067
0/077
0/011
0/016
0/079

آفری ا
خاور میااه
شیی و هنگ کنگ
هند
پاکحتان
عربحتان هعودن
وازو ال

0/220
0/432
0/69
0/21
0/65
0/4
0/4

0/970
0/960
0/550
0/940
0/950
0/960
0/960

0/310
0/534
0/339
0/343
0/417
0/921
0/563

0/954
0/076
0/997
0/072
0/011
0/065
0/901

ایران

1/ 3

1/261

1/534

1/698

جهان

0/540

0/960

0/920

0/011

OECD

()OECD

شلاخ شلدت مصلر اهایی اارژن کشور ای هالهان گذشته رواد افزایشی داشته اهت و ا
 0/41بشللیه معادل افت خام با ا یم می یون ریال تولید ااخال داخ ی در هللال  9311به 0/26
بشلللیه معادل افت خام با ا یم می یون ریال تولید ااخال داخ ی در هلللال  9315افزایش یافته
اهلت ( جدول  .)4ت ییرات شاخ شدت اارژن کشور بیاایر ایی مط م مهم و اهتراتژیم اهت که
ای هللالهان گذشللته ما در ا ا درآمد ااخال داخ ی ثابت اارژن بیشللترن هزینه کردهایم و ایی
موضللوا با توجه به میدودیت منابع و رشللد جمعیت در آینده ممیی اهللت بیرانهان اارژن و به
دابال آن تنشهان فرهنیی اجتماعی و اقتصادن بوجود آورد.
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جدول -4روند تغییرات شاخص شدت انرژی ایران از سال  6977تا سال ( 6932واحدی)6931 ،
تولید ناخالص
داخلی به قیمت
اابت سال

سال

6989
(میلیارد
ریال)

عرضه کل
انرژی اولیه
(میلیون
بشکه
معادل نفت
خام)

مصرف نهایی
انرژی اولیه
(میلیون

شدت عرضه
انرژی اولیه کشور
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هلهم مصلر اهایی اارژن بوش کشلاور ن  41/6می یون بشیه معادل افت خام و 4/2
درصد کب مصر اهایی اارژن کشور می باشد.
ههم حامبهان اارژن شامب گا ابیعی برق و فرآوردههان افتی در مصر اهایی اارژن
بوش کشاور ن بترتیم  91/2 6/6و  53/2می یون بشیه معادل افت خام هحت.
متوهم مصر اهایی اارژن در بوش کشاور ن ا  33/1می یون بشیه معادل افت خام در
هلال  9374با رشلد هلالیااه  4/1درصد به  41/6می یون بشیه معادل افت خام در هال
 9315افزایش یافت .با ایی وجود متوهلم ههم مصر اهایی اارژن بوش کشاور ن ای
همیی دوره ا 1/5درصد به  4/2درصد کاهش یافت.
شللاخ تولید ااخال داخ ی در هللال  9310به رقم  5/921/134می یارد ریال به قیمت
ثابت هللال  9373رهللید و در هللالهان  9319و  9315رواد کاهشللی داشللته بطورییه
شللاخ تولید ااخال داخ ی در هللال  9315به رقم  9/115/723می یارد ریال به قیمت
ثابت هال  9373رهید.
شاخ عرضه کب اارژن اولیه ای پاازده هال منتهی به هال  9315رواد افزایشی داشته
و به  9667/3می یون بشیه معادل افت خام رهید.
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 -6شاخ مصر اهایی اارژن ای پاازده هال منتهی به هال  9315رواد افزایشی داشته و
به  9903/3می یون بشیه معادل افت خام رهید.
 -1شاخ بهرهورن اارژن کشور ای هالهان  9374-9315رواد ازولی داشته بعبارتی با ا
یم بشلیه معادل افت خام اارژن مصرفی تولید ااخال داخ ی ا  5000/7هزار ریال در
هال  9374به  9177/5هزار ریال در هال  9315کاهش یافته اهت.
 -7مصر اارژن در بوش کشاور ن ایران  3/3برابر مصر جهاای اهت.
 -1بررهلی فوق اشان داد که کاهش مصر اهادههان تولید به م دار جزیی حداقب  2درصد
که با مدیریت صللییح اهادهها به راحتی ممیی و میحللر میباشللد به م دار قابب مالحظه
 54/54 ×9092ژول هبم کاهش مصر اارژن در هطح کالن م ی میشود.
 -90با عنایت به اینیه بوش کشلاور ن تنها  4/2درصد ا ههم اارژن مصرفی کشور را مصر
می اماید لذا به اهمیت کاهش همیی م دار ااشیز منتج ا بهینههلا ن مصللر اارژن در
تی ق اقتصاد م اومتی در کشاور ن میتوان پی برد.
 -4پیشنهادها
 -9در بررهلیها ن صلورت گرفته مشو گردید که مطالعات تی ی ی ار یابی مصر اارژن
در بوش دام ایور و آبزیان جنیبها و مراتع صلللنایع تیمی ی و تبدی ی و بحلللیارن ا
میصلوالت راعی و باغی اا ام اشلده و یا خی ی میدود اا ام شده اهت .بنابرایی ایا به
تی ی ات جامع و مدون و براامهریزن شللده در ار یابی هللیر مصللر اارژن در بوشهان
فوق کامالً حس میشود.
 -5در تی یبهان صلورت گرفته تنها هله میصول غ هان دو میصول کشاور ن صنعتی دو
میصلول باغی و یم میصلول دامی مطالعه شلدهااد که در اثر مدیریت صییح اهادهها و
کاهش جزیی در مصلر اهادههان تولید بهبود قابب مالحظهان در کاهش اارژن مصرفی
و ذخیرهها ن اارژن در هطح کالن حاصب گردید .بران بهینهها ن اارژن مصرفی بوش
کشاور ن به ویژه در مورد اهادهها ن کمیابی مااند هوخت مصرفی آ آبیارن و کودهان
شیمیایی و کاهش االیندگیهان یحت مییطی و ارت ا هطح هالمت جامعه و در اهایت
تی ق کشللاور ن پایدار ال م اهللت تا تی ی ی جامع و م ی در خصللوص مدیریت مصللر
اارژن و تعییی شللاخ هان اارژن میصللوالت عمده و اهللتراتژیم راعی و باغی و دامی
کشور اا ام شود.
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 -3بران بهبود شلاخ هان مصلر اارژن در بوش کشاور ن بهینهها ن مصر اهادههان
تولید و ارت ا هلطح مدیریت مزرعه ضلرورن اهت .همچنیی بران افزایش شاخ اارژن
در کشاور ن داشتی باامهان داده مناهم و جامع الزامی اهت.
 -4پیشلنهاد می شلود با اا ام پژوهشهان تی یب مصلر اارژن در هیحتمهان کشاور ن
م دار اهادهها و اارژن مصلللرفی در میصلللوالت و منااق موت ف کشلللور معیی شلللود و
شلللاخ هان اارژن در هر مورد تعییی گردد تا الیون مناهلللم مدیریت اهادههان تولید
مشلو و در قالم دهتورالعمب اجرایی به مدیریتها و واحدهان اجرایی کشاور ن ابالغ
شود.
 -2پیشلنهاد میشلود با اا ام پژوهشهان تی یب مصلر اارژن در هللیحتمهان کشاور ن
کارایی هلیحلتمهان تولیدن کشاور ن ار یابی شده تا هیحتمهان کشاور ن کارا و ااکارا
تمیز داده شلود و با ارا ه راهیار مناهلم هیحتمهان ااکارا ارت ا یابند و در اهایت میزان
ذخیرهها ن اارژن در هطح کالن میاهبه شود.
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