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  شود؟ يآب م ييباعث صرفه جو ياريآب يشرفتهپ يآور فن ياآ :خالصه كتاب

ها، زوال استفاده ناپايدار از منابع آب (برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزميني، خشك شدن فصلي رودخانه
ها) به مشكلي جهاني تبديل شده است. اين معضل بخصوص در كشورهاي واقع در خاورميانه و الباها و تدرياچه

براي  اين كشورها معموالخودنمايي كرده است،  هاي كمبود آب مواجه هستند، كه با بيشترين چالششمال آفريقا 
اندازي به محيط زيست و  دستاز طريق آب  تأمينبه وابسته  ،و ديگر نيازهاي خود شربآب تامين  امنيت غذايي و

و به ه گرديدانجام ميبا مديريت محلي  و در مقياس كوچك، توسعه قبيل اند. بطور تاريخي اينبوده اجتماعي مسائل
بارش، رواناب و تغذيه  مقاديردر آنها محدود به آب ميزان مصرف ، عالوه بر اين. ستالحاظ هيدرولوژيكي مستقل بوده

- هاي اخير، احداث و بهره. اما طي دههه استشدبرقرار ميدر آنها و تعادل ي تنظيم-خودو به عبارتي نوعي  هبود

 آب برداشتمنجر به افزايش  ،هاي عميقهاهاي حفر چ آوري ر بزرگ آبي و توسعه فنيهايي با ذخاسامانه زبرداري ا
براي و شده بخشي و رقابت بين به منابع آب ناپايدار وابستگيموجب  ،ها برداريبهره ضمن اينكه اينگونه .شده است

. بديهي است كه كنند  ، ورود پيدا ميعمدتا منابع غيرتجديدپذير هستندكه  آبيجديد  مرزهايبه جبران كمبود آب، 
ظرفيت نهادهاي سنتي تر از آنها، به مراتب فرا ايجاد شده بينها و روابط جديد بين بخشي اين سامانه مديريت

      باشد. مي

تصفيه و  ،آبصرف كاهش م: ، مانندرسندساده به نظر مي أظاهر ،اتخاذ شدهاين مشكالت حل براي  كه  يهايحلراه
و  ياسيس تبعات ،ساده يهاحلراه هنگونيا اما. آب قابل دسترس نوع هربرداري از بهرهو فاضالب استفاده مجدد از 

چه كشوري، چه سهم ؟ سته شودبايد كابر آب كدام حقابه سهم ازبه عنوان مثال:  .دارند بهمراه زين يسخت اجتماعي
 هايي چه خواهد شد؟امنيت غذايي چنين كاهش و اي، چه بخشي و يا كدام كشاورز؟ پيامد اقتصادي، اجتماعيمنطقه

  ؟گونه خواهد بودآنها چ محيطي تبعات زيست

وجود داشته، گرايش به سمت استفاده هرچه بيشتر از منابع قابل استحصال  هاضافهنگامي كه آب  تادر اين راستا 
ها با حلاينگونه راه، خودنمايي كرده ،و ناپايداري مصرف آب زيست محيطيكه تاثيرات  ين اواخرا اما. بوده است
مشكالت ورود مستقيم به كاهش تخصيص  ،رسديي كه به نظر ميهاحلراه. متعاقبا ستاهايي مواجه شدهمحدوديت

معطوف  ،هاحل. اين راهستاگرفتهگذاران و موسسات مالي قرار ريزان، سياستبرنامه مورد توجهدارند، بيشتر نآب را 
، باشد هابخشي از اين برنامه بايستي يزنهادي ن اتاصالح قاعدتاً. ستا آبياري شده دوباره يمهندسسازي و به نوسازي
عمدتا شامل انتقال آب با لوله، تسطيح ها آوريفن. اين اندبوده آنهامركز ثقل  معموالً آبياري هايآوريفناما بهبود 

 »غيركارآمد«هدف جايگزيني آبياري  . در هر مورداست اي و زيرسطحيآبياري تحت فشار باراني، قطره و ليزري مزارع
به حد اكثر رسيده و زمان و اعتماد پذيري تحويل  ،استفاده موثر گياه از آب طريق آن از كه هاييآوريفن اسنتي ب

 »پيشرفتهآوري  با فن«تحت عنوان آبياري  از اين دست اقدامات در گزارش پيش رو، .باشد ، ميآب را بهبود ميبخشد
  اصلي بدنبال داشته باشد: فايدهدو  ميرود كه انتظار هااز اين نوآوري .نام برده شده است

  ،آب و رهاسازي آن براي ساير مصارف در مصرف» جوييصرفه« -
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  .واحد آبهر توليد بيشتر محصول از  -

زيرا در تحليل  نياز دارد.شفاف حسابداري به  ،ت بر مصرف منابع آبي اثرگذار استاقدامادرك اينكه چگونه اين 
اي، متوليان بردان سامانه، مديران حوضهبهرهنفعان (كشاورزان اراضي ديم و آبي، صنعت، ديدگاه ذي ،هاي آبيسامانه
مهم و اين  باشدد، موثر ميگذاري شوو ارزش گذاريبرچسبهاي مختلف زيست و غيره) براينكه چگونه جريانمحيط

 يتوان براي هر مقياس و هر نوع كاربرعبارات ساده زير را ميمقدور خواهد بود. بدين منظور، آب از طريق حسابداري 
  :بندي نمودبراساس آنها طبقههرگونه مصرف را  و د استفاده قرار دادآب مور

  (تبديل آب به بخار آب)، شامل: (Consumptive use) مصرفي آب -1
هاي ها؛ برجتبخير از تاالبتعرق گياه؛  :مانند(  (Beneficial Consumption)مصرف سودمند  -1-1

          خنك كننده)

سطح آزاد آب، و  تبخير از (مانند: (Non-beneficial Consumption)مصرف غير سودمند  -1-2
      )          هاي هرز علف تعرق از ؛خاك مرطوب

 ماند)، شامل:ع باقي مي(آبي كه در حالت ماي (Non-consumptive use) غير مصرفيآب  -2

گردد و امكان (آبي كه به رودخانه يا سفره باز مي (Recoverable flows)آب قابل برگشت  -2-1
 مجدد آن وجود دارد) استفاده

هاي گاه(آبي كه به دريا يا ساير تخليه (Non-recoverable flows)آب غير قابل برگشت  -2-2
 رود كه به لحاظ اقتصادي برداشت آن مقرون به صرفه نباشد) مي

 تغيير در ذخيره -3

كشاورزي آبي با آن  ي كه دراز موارد شفاف يد تا تعريفدهرا مي مكاناين ا ،اصطالحات فوق در مورد حسابداري آب
، ي برتر آبياريژ ناشي از بكارگيري تكنولوجويي درصد صرفه 50ادعاي  ،. به عنوان مثالداشته باشيم ،ايم مواجه

و يا بازگشت مجدد  سفره تغذيه صرف آب برگشتي كه، و شود مي مربوط عد محلي و مزرعهب كاربرد آب درمعموال به 
و يا خروجي آب سطحي به باشد اگر سفره آب زيرزميني شور  البته كند.لحاظ نميرا  شود ميبه پائين دست رودخانه 

، تنها يك مجموعه كامل ذكر شدهمانگونه كه  ليكن  جويي صورت گرفته است.توان گفت صرفهدريا برود، آنگاه مي
اتفاق افتاده است يا خير؟ و متعاقبا تصميم  آب جويي واقعيصرفه كه آيا دهدنشان  ميتواند حسابداري آب است كه

  ؟يا خيرديگري رهاسازي كرد  درا بدون تبعات منفي براي كاربر صرفه جويي شدهتوان آب گرفت كه آيا مي

هاي هنگامي كه روش داد،پاسخ بايد و  دن داردي شمك بهنياز  ،آب بر مصرفآبياري  روش مدرن بدين ترتيب تاثير
  ؟افتدچه تغييري در مصرف آب اتفاق ميگردد، اي و يا باراني تبديل ميقطرهروش مدرن آبياري سنتي به 

اجازه دهد كه به ازاي تحويل  آبياري پيشرفته روش كند. اگروري آب هدايت ميموضوع مهم بهره را بهارد فوق ما وم
وري بيوفيزيكي به صورت بهرهگردد؛ در اين توليد غالت) همان مقادير قبلي و يا بيشتر محصول (مثالًبه  ،آب كمتر

وري بهره يافته است. اگر آب تحويلي ثابت بماند و سطح زير كشت افزايش يابد، مجدداًافزايش ازاي آب تحويلي 
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 آب واحد به ازايتوليد محصول را  بايد آب است، در جويياگر هدف ما صرفه افزايش يافته است. اما بيوفيزيكي آب
چنين تعبيري، بخصوص براي محصوالت زراعي  بر حسب كيلوگرم در متر مكعب آب مصرفي بيان كنيم. مصرف شده

محصول و منطقه هر به عبارت ديگر براي  -بررسي شود انهكارمحافظهكامال (مانند: غالت، فيبر، صيفي، نيشكر) بايد 
همزمان با افزايش  كه است آنبين مصرف آب و توليد محصول وجود دارد. پيامد مهم اين رابطه خطي رابطه  ،اقليمي
  به احتمال زياد مصرف آب هم باال خواهد رفت. ،عملكرد

 شاخصرا كشت كنند، تري آبياري اجازه دهد تا كشاورزان محصوالت با ارزش هاي مدرن روش از طرف ديگر، چنانچه 
آب مصرفي  واحد پول به حسبگردد و بر وري اقتصادي آب اطالق ميبهره به آن گيرد كهديگري مورد توجه قرار مي

با هدف مديريت موثرتر ( پيشرفتهژي   شود كه تكنولو تري حاصل مي بدين ترتيب دليل قوي شود.گيري مياندازه
  كند. تشويق مي گذاري روي محصوالت با درآمد بيشتر، را به سرمايه ) يكي از عواملي است كه كشاورزانآبياري

. است زيادي اهميتحائز  آب مناطق كمدر  ،آب در برصرفه جوييدر خصوص تاثير آبياري پيشرفته  موارد مطروحه
آبي كممعضالت براي پاسخ به  يي است كه بيشتر كشورهاهابرنامه محور اصلي ،هاي مدرن آبياري روش استفاده اززيرا 

   كنند. پيشنهاد مي

 ان. بدين ترتيب كه كشاورزباشدمي مختلفمقياس و منافع نيز وجود دارد كه مربوط به دو مولفه واگرا در اين راستا 
و با تمركز ملي (در مقياس حوضه آبريز و يا  منابع آب متوليانديگري در مقياس مزرعه با تمركز بر منفعت خود) و (

  پردازند.مي هاي خود دغدغهبه  )آب منابع بر پايداري

 بهبود(مطابق تعريف عبارت است از هرگونه اقدام فني در جهت  آبياري مدرن هاي روش جاي كتمان نيست كهالبته  
استفاده از ، هاي پمپاژهزينه، برداشت آب زيرا كه. داشته باشد منافعي در بر تواندميبه مزرعه)  وضعيت تحويل آب

 تنوع كند و در عين حالكم ميو نهايتا نيروي انساني مورد نياز را  )هاي مربوطآلودگيمتعاقبا ( مس ،مواد مغذي
 نهايتا هاي آبياري روشاصالح از  منافع حاصلكند. اما سوال اينجاست كه آيا تر ميرا وسيع الگوي كشتهاي گزينه

اينجاست كه مقياس در ارزيابي شود؟ ينيز باعث م را يدر مقياس حوضه آبريز و كشور »آب واقعي جوييصرفه«
. توجه به اين سواالت عد مزرعه باشدتواند متفاوت با نتايج آن در بكند و ميها نقش پيدا ميعملكرد اين سامانه

خشك مواجه هستند، بسيار اهميت  يهاهاي در حال تخليه و رودخانهبخصوص براي مناطقي كه با كمبود آب، سفره
   دارد.  

متخصص ارتباط برقرار شد و درخواست گرديد تا مشاهدات خود را  150اين متن، با بيش از  در هنگام نوشتن
از  طيفي شامل ،ارائه دهند. اين متخصصين آنوري اري در مصرف آب و بهرهيآب هاي مدرن روش درخصوص تاثير

، ييبانك جهاني، بانك توسعه آسيا ،المللي مديريت آب موسسه بين محققين مستقل تا افرادي در موسساتي مانند
ارسال گرديد كه از طريق سايت شبكه جهاني آب و غذا  ها. درخواستندفائو و غيره بود-سازمان خواروبار ملل متحد 

       .عضو دارد (بخشي از آنها با گروه اول همپوشاني دارند) 150خود حدود 

بطور دقيق آثار آبياري پيشرفته  ،موارد بسيار محدوديدر مرور نتايج نشان داد كه به شكلي بسيار تعجب برانگيز، 



شود؟ يآب م ييصرفه جو آبياري باعث يشرفتهپ يآور فن آيا 1396 تابستان ،فائو خالصه كتاب

 

                                                                                          كميته ملي آبياري و زهكشي ايران 5

 

با ايجاد سامانه بودند،  هاي بسياري وجود داشت كه فرض كرده. در حاليكه مثالاست شدهمستندسازي بررسي و 
نشان داد كه  عموماً مطالعاتاين همچنين . يافتخواهد  ءوري ارتقاو بهره خواهد شد جوييصرفه يآبآبياري پيشرفته 

بيني پيش بدينگونه (همانطور كه علم هم را باال برده آب مصرف امر، در واقعيت ،هاي آبياريسامانه گونه توسعه اين
وري آب در واحد آب مصرفي نيز كم وبيش ثابت باقي همچنين، بهره .ستانداشته آب تاثيري بر مصرف كند) و يامي

اي در مقايسه با غرقابي تا استفاده از آبياري قطره هكه نشان داد هبه باغات بودمانده است. استثناء در اين نتايج مربوط 
از  توان به عنوان انتظاراتموردي كه مي(افزايش داده است  نيزو عملكرد را  شدهمصرف آب  باعث كاهش درصد 6

  . )ها برشمرداين سامانه

 ، قبل از هر چيز نيازمندبندي اين گزارش اينگونه است كه برگرداندن تعادل بين تامين پايدار آب و مصرف آنجمع
اقدامات  ، بدنبال آناست آب پايدارمصرف  در راستاي ،كنترل فيزيكي منابع آب توسط دولت يا ساير نهادهاي مسئول

است كه آبياري پيشرفته هايي كنترلدر چارچوب چنين . ضروري استنيز  ها تخصيصميزان كاهش  الزم براي
از مزاياي مختلف آبياري تا گيرد ب تصميمتوانند  مي انكشاورز ،در اين چارچوب . سپسيابد جتوسعه و تروي تواند مي

  . يا خير دنپيشرفته منتفع شو

شرايط را بدتر خواهد  معموالً ،آبياري در غياب كنترل تخصيص آب استفاده از روش هاي مدرناينكه، تامل نكته قابل 
شوند تا رود، سطح زيركشت افزايش يابد، كشاورزان ترغيب  مصرف آب در واحد سطح باال گردد تانمود و سبب مي

بايد مقدم بر  ،دسترسي به آب كنترلنتيجه اين كه برداشت نمايند.  يترعميقآب زيرزميني آب را بيشتر و از منابع 
  بكارگيري روش هاي پيشرفته آبياري باشد.

توان و مسئوليت حكومتي خود را در ها بايد گران اصلي در بخش آب دارد: دولتيپيام مهمي براي باز ،فوق نتايج
هايي را كه در باال به آنها اشاره . نهاهاي مالي نيز بايد تبعات فعاليتاعمال نمايندحفاظت از اين منابع بحراني و ملي 

هاي الزم در غياب كنترل هاهاي آبياري پيشرفته و نوسازي شبكهو از حمايت مالي طرحمورد توجه قرار دهند شد را 
  . كنندپرهيز  ،در تخصيص آب

 كنيم، باز مينفعان اصلي كه درگير حوزه مديريت منابع آب هستندبا اين گزارش، ما بستر را براي بحث با تمامي ذي
فان خود را ها مخال. مبحثي كه براي مدتفرصتي براي تعامالت الزم فراهم گردد ،يك چارچوب مناسب و علمي تا در

هاي آبياري و موسسات مالي دعوت هوسعه ساماناندركان تگذاران، مديران منابع آب، دستنيز داشته است. از سياست
كه بدين منظور تعريف شده، ارسال نمايند.  WSI@fao.orgشود تا نظرات و بازخوردهاي خود را به آدرس مي

 تاند مهيا كفضايي باز و سازنده ) براي بحث در اينترنتيهمزمان، فائو در نظر دارد تا كارگاهي (بطور حضوري و يا 
  نمود.و توصيه را براي پايداري منابع آب ترسيم  يبتوان مسيربراين اساس 

و آقاي  اند ها دكتر محبوبه زارع و دكتر مريم يوسفي كه هركدام بصورت جداگانه متن فوق را ترجمه نموده از سركار خانم و تشكر:تقدير 
آقاي مهندس مسعود اقبالي زحمات شود. همچنين از  اند تقدير و تشكر مي دكتر سعيد مريد كه ويراستاري خالصه گزارش را تقبل كرده

 آيد. گزارش سپاسگزاري بعمل ميبراي ويرايش تكميلي 
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 "جویی واقعی آبهای تحت فشار آبیاری در صرفهارزیابی نقش سیستم"نشست 

 با همکاری

 پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس 
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 سمه تعالیب

 مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری

 "جویی واقعی آبهای تحت فشار آبیاری در صرفهارزیابی نقش سیستم"نشست 

 

نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه و همچنین کشاورزان پیشرو  55نشستی با حضور بیش از  11/5/55در تاریخ 

 هایامانهستوسعه پیرامون نقش تجربیات و در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری با هدف تبادل دانش 

با  ،گرددبرگزار گردید که جمع بندی آن به شرح زیر ایفاد می 1"جویی واقعی آبصرفه"در تحت فشار آبیاری 

رف مصکاهش بر مبنای ی ریز، برنامهبنا بر مراجع جهانی "صرفه جویی واقعی آب"این توضیح که منظور از 

 :است تا برداشت( تبخیر)

 مكان ابرای  آنها، ظرفیت گرددقلمداد میهای آبیاری تحت فشار سامانه به عنوان برتریآنچه که صوال ا

ت تا اسکاهش نیروی انسانی  و و مكان معیندر زمان  حجم آب تحویلیکنترل  از منظر مدیریت بهتر آب آبیاری

راحی طاز طریق در سطح مزرعه افزایش راندمان آبیاری گردد که تاکید می هكاینضمن آب.  واقعی وییجصرفه امر

 باشد.قابل حصول می (یا سطحیو تحت فشار آبیاری ) هرسامانهصحیح و مدیریت 

 نقش مثبتی ی تحت فشارهاسامانهکه توسعه  هداخل و خارج از کشور نشان داد درارائه شده  هایگزارش 

اغلب رد افزایش عملكاین که  گردیدهتاکید ست. اما این نیز ابر افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی داشته

 افزایش عملكرد و افزایش مصرف، هاسامانهاین  عملكرد لذا در ارزیابی. بوده استمصرف آب بیشتر همراه با 

  . داردبه توجه نیاز مان أتوآب 

  ای برخوردار است. آنچه که در مراجع ، بعد مقیاس مكانی از اهمیت ویژههاسامانهدر ارزیابی عملكرد این

رزیابی انیز تاکید شده است، کشور و خوشبختانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجه بوده تمورد جهانی 

های تگاهاکنون از طرف دسباشد. گزارشاتی که همآبریز میدر مقیاس حوضهکارآیی سیستم های آبیاری تحت فشار 

تایج نکه  هستنددر سطح مزرعه  هاارزیابیمتكی بر  شود، عمدتا ارائه می هاسامانهاجرایی مبنی بر عمكلرد این 

انه و خوشبخت داردهای خاص خود را . ارزیابی در مقیاس حوضه آبریز پیچیدگیدارندای را به همراه نواقع بینانه

جود وکشور برای ارائه گزارشات الزم با این رویكرد ها و موسسات تحقیقاتی رفیت بسیار مناسبی در دانشگاهظ

 هدایت کنند. طور صحیح باره برا در این هاریگیتصمیمتواند دارد که می
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  ر نگاه جامع دفقدان  ،های تحت فشارسامانه کاربرد ناشی از کشاورزی باور کاهش مصرف آبمتاسفانه

 و متعاقباً یکشت آبمنجر به توسعه سطح اراضی بعضاً  ؛نظارت کافی و فرآیند پایشاز طرفی نبود این خصوص و 

ی تهدید را بهها این سامانه های ممكنفرصت امر از منابع آب زیرزمینی شده که اینص بخصو ،آب بیشتربرداشت 

    مبدل کرده است. جدی

 ؤثر مبدون اعمال تحت فشار  های آبیاریسامانهگذاری فعلی دولت در توسعه آنچه مشخص است سرمایه

ر دافق روشنی را از نقش آنها  باشد کهمیبهینه سازی الگوی کشت در کنار کاهش سطح کشت آبی  هایسیاست

ای امهبرن تدوین در این خصوص .دهدکاهش بحران فعلی منابع آبی نشان نمیصرفه جویی واقعی مصرف آب و 

لحوظ مبا و کارشناسان خبره های اجرایی مربوط، کشاورزان پیشرو دستگاهحضور موثر با بین بخشی جامع و 

 ، شوری خاک، آموزش، ،عملكرد محصولمصرف آب،  بهینه کشت، الگوی اقلیم، مانند: کلیدیمتغیرهای داشتن 

های آبیاری سامانهمدیریت و ساخت  ،طراحی هایبهبود روش، محیط زیست و های اقتصادی و اجتماعیمولفه

ز حمایت افعلی های سنگین با هزینهدر مقایسه  افزاریهای نرمرنامهبمسلما هزینه چنین  ضروری است. کامالً

 ناچیز خواهد بود. بسیار ، رقمی های آبیاری تحت فشارسامانهتوسعه 

 بین اهداف آنها از تعارضهای باالدستی نشان دهنده نوعی برخی قوانین و برنامه گزارشات ارائه شده از 

ین شده که های اجرایی تعیباشد، بطوریكه تكالیفی برای دستگاهمنظر امنیت غذایی و ظرفیت منابع آب کشور می

در  دهد.رار ق مورد تهدیدکشور را بیش از پیش  آب بیالن منفیتواند میموارد پیش گفته بدون اعمال تحقق آنها 

 نابعم بخشی عادلت"هدف و  "جویی واقعی آبصرفه"با قید  هااین برنامهاین خصوص الزمست تا بازنگری در 

 صورت گیرد. کشور هایدشت در "زیرزمینی آبهای

  بلكه هیچ تكنولوژی توان پاسخ به وضعیت خطرناک منابع آبی کشور را هاسامانهاینكه نه تنها این نهایتا ،

و جایگزینی مشاغل دیگر برای در کشور  آبی کاهش سطح زیر کشت ؛حل اصولی در این بارهندارد و تنها راه

ه به همراه داشترا  اجتماعی -اقتصادی های تنشتواند می یرویكردچنین باشد. بدیهی است که میکشاورزان 

   .خواهد بودفردا غیر قابل کنترل های های قابل کنترل امروز به بحرانبحرانتبدیل  ی برایمانعاما  ،باشد

  


