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ضرورت ترجمه گزارشهای راهبردی
نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل میدهند .جهان امرروز نیرز دربرگیرنرده هرزاران اندیشرکده ،م س ره مطالعرا
راهبردی و اتاقهای فکری است که کارشناسان و تحلیلگران راهبردی را در خود گرد آوردهاند و با انتشار گزارشهای راهبردی
بر افکار سیاستمداران ،بخش خصوصی ،رسانهها و جوامع تأثیر میگذارند .نزدیک به هفت هزار اندیشکده در جهران وجرود دارد
که مجموعه گ تردهای از دانش راهبردی درباره موضوعا مختلفی از محیطزی ت تا اقتصاد ،روابط بینالملل ،و م ائل نظامی
و امنیتی را منتشر میکنند .این م س ا همچنین میکوشند تا برآوردهای خود از آینده را نیز ارائه کنند و آینردهپژوهی یکری از
مهمترین اقداما آنهاست.
آگاهی یافتن از موضوعا مدنظر اندیشکدهها و م س ا مطالعا راهبردی در جهان یکی از ضررور های تفکرر راهبرردی در
ایران است .تحلیلگران و استراتژی تهای ایرانی برای ارائه تحلیلهرایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت
گزارشهای اندیشکدههای خارجی نیازمند ه تند .اینگونه گزارشها همچنین به لحرا روششرناختی نیرز گراه حرائز اهمیرت
ه تند .پوشیده نی ت که هنوز روششناسی پژوهشهای راهبردی و حتی گاه شیوه نگارش گزارشهای راهبردی مر ثر نیرز در
میان ب یاری از اندیشکدههای ایرانی کاستیهایی دارد.
مرکز بررسیهای استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلگران کشور ،و همچنین جهت اطالعیابی مردیرانی کره در
معرض م ائل و تصمیمگیریهای راهبردی ه تند ،ن بت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعهای از متون
راهبردی اقدام میکند .مرکز بررسیهای استراتژیک اگرچه پیشگفتارهای کوتاهی را به ابتدای این گزارشها میافزاید و ترالش
دارد تا قرائت تحلیلگران این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید ،اما منردرجا ایرن گزارشهرا الزامراب بیرانگر دیردگاههای مرکرز
بررسیهای استراتژیک نی تند .امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبرردی کمرک نمایرد .مرکرز بررسریهای اسرتراتژیک از
هرگونه نقد و نظر و همچنین دریافت نظرا مخاطبان این مجموعه درباره مندرجا گزارشها استقبال میکنرد .کارشناسران و
تحلیلگران همچنین میتوانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسران و تحلیرلگران راهبرردی کشرور
مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند.

حسامالدین آشنا
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک
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پیشگفتار
منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا صاحب یکی از پایینترین مقادیر سرانه آب شیرین قابل دسترس در میان تمامی
مناطق جهان است .این منطقه که به طور طبیعی در معرض کمآبی مزمن قرار دارد ،در دهههای آتی به واسطه
عوامل متعدد جمعیتی ،سیاستهای امنیت غذایی ،توسعه اجتماعی-اقتصادی و تغییرات اقلیمی با کمبود شدید آب
روبرو خواهد شد .کشت آبی که هم اکنون بیش از  85درصد آب مصرفی منابع تجدیدپذیر آب شیرین در منطقه را
به خود اختصاص داده است ،در تأمین افزایش میزان تقاضا برای غذا و کمک به توسعه اقتصادی در مناطق
دورافتاده ،با چالشهای عمدهای مواجه خواهد شد.
کشورهای این منطقه از جهان در برنامههای ملی خود به مقوله کارآیی و بهرهوری در بخش آبیاری و نیز
حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی کمیاب و شکننده به ویژه آب توجه دارند .سازمان خواروبار و کشاورزی
ف به
ملل متحد (فائو) از طریق طرح منطقهای در حال پشتیبانی و کمک به تمرکز تالشها در جهت مواجهه با شکا ِ
سرعت در حال افزایش میان میزان منابع آب شیرین قابل دسترس و میزان تقاضا برای این منابع است .اما یک
پرسش کلیدی که باید به آن پرداخته شود ،این است که کشورها چگونه میتوانند به طور همزمان این فاصله را
کاهش دهند ،مدیریت پایدار منابع آب را ترویج و به شکلی مؤثر به تقویت امنیت غذایی و نیز بهبود شرایط تغذیه
کمک کنند.
این تصور معموالً وجود داشته است که افزایش میزان کارآیی آبیاری از طریق بهکارگیری فنآوریهای جدیدی
مانند آبیاری قطرهای ،به صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب منجر میشود و این میزان آب صرفهجویی شده به
محیط بازگشته یا به مصارف دیگر میرسد .اما شواهد حاصل از تحقیقات و سنجشهای میدانی نشان میدهند که
چنین نیست .ممکن است در مقیاس محلی و در واحد مزرعه ،مزایای انجام این کار بسیار باال به نظر برسد ،اما اگر
میزان کل مصرف آب را در مقیاس زیرزمین به درستی محاسبه کنیم ،درمییابیم که در این شیوه میزان مصرف به
جای آنکه کاهش یابد ،افزایش پیدا میکند .امکان بالقوه افزایش میزان بهرهوری آب (محصول بیشتر به ازای هر
قطره آب) نیز در مورد اکثر انواع محصوالت کشاورزی ناچیز است.
این یافتهها نشان میدهند که کاهش مصرف آب از طریق کشت آبی ،حاصل صرف فنآوری نخواهد بود ،بلکه
تضمین میزان پایدار مصرف آب نیازمند اتخاذ تمهیداتی از قبیل محدود کردن میزان آب تخصیص یافته خواهد بود.
در گزارش حاضر ،شواهد مورد نیاز جهت گشودن باب گفتگو با طرفهای اصلی ذینفع در زمینه مدیریت
منابع آب در یک چارچوب دارای سالمت علمی مورد نیاز جهت مقابله مشترک با کمآبی ،پایداری منابع آب و
مشکالت امنیت غذایی ارائه شدهاند؛ گفتگویی که مدتهای مدیدی است از آن غفلت شده است.
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خالصه مدیریتی
مصرف ناپایدار آب (بهرهبرداری بیرویه از سفرههای آب ،رودخانههایی که در برخی فصول خشک هستند،
دریاچههایی که در برخی فصول ناپدید میشوند و نیز باتالقها) در سراسر جهان به عنوان یک معضل مطرح است.
این مسئله به ویژه در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا صادق است که بسیاری از کمآبترین کشورهای جهان را
در خود جای داده است .این کشورها همواره برای تنظیم میزان مصرف آب جهت تأمین امنیت غذایی ،مصارف
خانگی و سایر انواع مصارف به مداخالت انسانی وابسته بودهاند .این تحوالت از دیرباز در مقیاسی کوچک رخ
دادهاند ،در سطح محلی مدیریت شدهاند و به لحاظ آبشناسی نیز از یکدیگر مجزا بودهاند .نظامهای مصرف آب
در این کشورها به لحاظ آبشناسی خودتنظیمگر بودهاند و میزان بارش ساالنه ،میزان هرزآبها و میزان بازگشت
آب به چرخه طبیعت تعیین کننده میزان مصرف بودهاند .با این حال در دهههای اخیر ،گسترش سیستمهای ذخیره
آب در مقیاس گسترده و ورود فنآوری حفر چاههای آبی عمیق ،به افزایش شدید میزان استخراج آب و ایجاد
وابستگیهای متقابل و رقابت در مرزهای تازه و غالباً فاقد قواعد مشخص ،به بهرهبرداری شدید از منابع
غیرتجدیدپذیر منجر شده است .اما مدیریت این روابط تازه نیازمند توانی بسیار فراتر از توان نهادهای سنتی است.
راه حل مقابله با این مشکالت ظاهراً ساده است؛ آب کمتری باید مصرف شود ،فاضالب تصفیه شده باید
مجدداً مورد استفاده قرار گیرد و تمامی آب موجود باید با حداکثر بهرهوری به مصرف برسد .اما سیاستهای ناظر
بر این راه حل ساده به هیچ وجه ساده نیستند .چه کسی باید میزان مصرف آب را کاهش دهد؟ کدام کشور ،منطقه،
بخش یا کشاورز؟ پیامدهای کاهش میزان مصرف آب در حوزه اقتصادی ،اجتماعی و امنیت غذایی کداماند؟
تا زمانی که آب بیشتری در دسترس بوده ،روندها به سمت افزایش میزان مصرف این منابع متمایل بوده است.
اما اخیراً و با آشکار شدن تأثیرات زیستمحیطی و عدم قابلیت تداوم شکل کنونی مصرف آب ،راهکارهایی که
ظاهراً دشواریهای مربوط به مداخالت مستقیم جهت کاهش میزان آب مصرفی را نداشتند ،در برنامههای
برنامهریزان ،سیاستگذاران و مؤسسات مالی نمود برجستهای یافتهاند .این راهکارها متضمن شکلی از
مدرنیزهسازی یا بازمهندسی مدیریت آبیاری هستند .هرچند اصالحات نهادی غالباً بخشی از این برنامهها بودهاند،
اما بهبود فنآوریهای آبیاری نیز همواره در این قبیل برنامهها نقشی محوری داشتهاند .این فنآوریها شامل
سیستمهای آبرسانی عمدت ًا مبتنی بر لولهکشی ،هموار کردن اراضی با استفاده از لیزر ،تغییر به سامانههای تحت
فشار جهت آبیاری قطرهای ،آبیاری سطحی یا زیرسطحی هستند .هدف در تمامی این موارد جایگزین کردن آبیاری
سنتی و ناکارآمد با شیوههایی است که میزان مصرف مفید آب در محصوالت کشاورزی را به حداکثر ممکن
میرسانند و زمانبندی و میزان قابلیت اتکای سیستمهای آبرسانی را نیز بهبود میبخشند .در گزارش حاضر ،از
مجموعه این مداخالت با عنوان آبیاری پیشرفته یاد شده است.
انتظار میرود این نوآوریها دو مزیت عمده را به همراه داشته باشند:
 صرفهجویی در مصرف آب و تخصیص منابع صرفهجوییشده به سایر انواع مصارف؛
 افزایش میزان تولید به ازای هر واحد آب مصرفی
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درک نحوه تأثیر مداخالت مختلف بر مصرف منابع نیازمند آشنایی با مجموعه مشخصی از واژگان حسابداری
است ،زیرا در تحلیل سامانههای آبی ،دیدگاههای طرفهای ذینفع (کشاورزان دیم ،صاحبان کشت آبی ،فعاالن
بخش صنعت ،اپراتورهای سیستم ،مدیران حوزههای آبی ،حامیان محیط زیست و …) بر نحوه نامگذاری و
ارزشگذاری روندهای مختلف تأثیر میگذارند .مجموعه عناوین فاقد ارزشگذاری ذیل را میتوان در هر مقیاس و
در مورد تمامی انواع استفاده از آب به کار گرفت .به عبارت دیگر ،تمامی آب مورد استفاده ،در یک یا چند مقوله
از مقوالت ذیل قرار میگیرد:
 .1استفاده مصرفی (تبدیل آب به بخار آب) شامل:
 1-1مصرف مفید (تعریق محصول ،تبخیر باتالقها ،برجهای خنککننده)
 1-2مصرف غیرمفید (تبخیر از سطوح آبهای آزاد و خاکهای مرطوب ،تعریق علفهای هرز)
 .2استفاده غیرمصرفی (آبی که به حالت مایع باقی میماند) شامل:
 2-1جریانهای قابل بازیابی (که جهت استفاده مجدد احتمالی به یک رودخانه یا آبخوان بازمیگردند)
 2-2جریانهای غیرقابل بازیابی (که به دریا یا یک حوضه آبریز فاقد صرفه اقتصادی میریزند)
 .3تغییر در ذخیره آب
استفاده از این مفاهیم ،امکان تعریف روشنتر مسائل و گزینههایِ پیشِ رو در حوزه کشت آبی را فراهم میکند.
اخباری که در آنها مثالً ادعا میشود که با بهبود فنآوری  50درصد در میزان مصرف آب صرفهجویی شده است،
در همه موارد ناظر بر دیدگاهی محدود به مقیاس محلی در زمینه آب مصرفی در اراضی کشاورزی هستند و در
آنها جریانهای بازگشتی که مجدداً به آبخوانها وارد میشوند یا به جریانهای در حال حرکت به سمت پاییندست
رودخانهها میپیوندند ،محاسبه نمیشود .اگر آبخوان اصلی نمکی باشد ،یا جریان آب مستقیم ًا وارد دریا شود،
مقادیر اعالم شده صرفهجویی واقعی خواهد بود ،اما تنها توجه به مجموعۀ کامل محاسبات آبی است که میتواند
نشان دهد آیا صرفهجویی واقعی در مصرف آب صورت گرفته است یا خیر و آیا میتوان آب صرفهجوییشده را
بدون ایجاد پیامدهای منفی به سایر انواع مصرف اختصاص داد یا خیر.
بنابراین ،تأثیر آبیاری پیشرفته بر میزان مصرف آب باید به لحاظ کمّی مورد سنجش قرار گیرد تا مشخص شود
زمانی که در برخی مناطق به جای روشهای سنتی از روش پیشرفته آبیاری قطرهای استفاده میشود ،چه تغییراتی
در مصرف آب رخ میدهد.
این مسئله ما را به بحث بهرهوری آب رهنمون میکند .اگر آبیاری پیشرفته امکان تولید میزان مشابه یا باالتری از
(مثالً) غالت را در عین کاهش میزان مصرف آب فراهم کند ،در این صورت میتوان گفت میزان بهرهوری
بیوفیزیکی آب در مقیاس کیلوگرم بر مترمکعب افزایش یافته است .اگر میزان آب مصرفی ثابت بماند و وسعت
ناحیه تحت آبیاری افزایش یابد نیز میزان بهرهوری بیوفیزیکی آب افزایش یافته است .اما اگر صرفهجویی در
مصرف آب دغدغه ما باشد ،باید تولید به ازای هر واحد آب مصرفی به واحد کیلوگرم بر مترمکعب را اندازه
بگیریم .این مقدار به ویژه برای محصوالت روی زمین (غالت ،سبزیجات ،علوفه دام و نیشکر) در بسیاری از
7
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پژوهشهای صورتگرفته بسیار با احتیاط تخمین زده شده است .به عبارت دیگر ،برای یک محصول و یک شرایط
خاص زراعی-اقلیمی ،رابطه میان میزان آب مصرفی و محصول تولیدشده رابطهای خطی است .معنایِ ضمنیِ مهم
این رابطه خطی آن است که اگر میزان بازدهی به واحد سطح افزایش یابد ،میزان آب مصرفی نیز احتماالً افزایش
خواهد یافت.
از سوی دیگر اگر آبیاری پیشرفته امکان تولید محصوالت باارزشتری را برای کشاورزان فراهم کند ،ما باید به
شاخص دیگری توجه کنیم که همان میزان بهرهوری اقتصادی آب است که به واحد دالر بر هر متر مکعب آب
مصرفی محاسبه میشود .در اینجا شواهد قویتری وجود دارند که نشان میدهند استفاده از فنآوریهای پیشرفته
(که در اکثر موارد امکان کنترل و زمانبندی بهتر فرایند آبیاری را فراهم میکند) یکی از عوامل متعددی است که
کشاورزان را به سرمایهگذاری در تولید محصوالت با بازدهی بیشتر تشویق میکند.
این پرسشها در زمینه آبیاری با استفاده از فنآوریهای پیشرفته در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا از
اهمیت حیاتی برخوردار هستند ،زیرا انجام آبیاری پیشرفته ،محور برنامههایی را تشکیل میدهد که بیشتر کشورها و
مؤسسات مالی برای مقابله با کمبود آب پیشنهاد کردهاند .در واقع ،آبیاری پیشرفته به عنوان هر نوع مداخله فنی با
هدف بهبود آبرسانی به مزارع ،مزایای فراوانی به همراه دارد؛ میزان مصرف آب کاهش مییابد ،هزینههای مربوط به
تلمبه کردن آب پایین میآید ،در مصرف کود و سایر انواع مواد شیمیایی صرفهجویی میشود و میزان آلودگی
کاهش مییابد ،هزینه نیروی کار در اغلب موارد کاهش مییابد و گزینههای بیشتری به لحاظ انتخاب نوع محصول
در اختیار کشاورز قرار میگیرند .اما آیا این مزایای حاصل از بهبود فنآوریهای آبیاری به صرفهجویی در مصرف
آب در سطح حوضههای آبریز یا در سطح کشوری نیز منجر میشوند؟ پاسخ این پرسش در مناطقی که در آنها
کمبود آب وجود دارد و به ویژه مناطقی که سفرههای زیرزمینی بیش از حد مورد استفاده قرار میگیرند و در آنها
رودخانهها نیز درحال خشک شدن هستند ،حائز اهمیت است.
در جریان نگارش گزارش حاضر ،از بیش از  150کارشناس خواسته شد تا شواهد مربوط به تأثیرات آبیاری
پیشرفته بر میزان مصرف و میزان بهرهوری آب را ارائه کنند .این کارشناسان شامل پژوهشگران و نیز مؤسساتی
مانند مؤسسه بینالمللی مدیریت آب ( 1)IWMIبانک جهانی ،بانک توسعه آسیا ،سازمان خواربار و کشاورزی و ...
بودند .این دعوت در وبسایت شبکه جهانی آب و غذا-2که خود نیز دارای حدود  150عضو است (که برخی از
آنها در گروه نخست نیز عضویت دارد) -و نیز در پایگاه موسوم به فهرست آبیاری3منتشر شد.
اما نتایج این بررسی تا حدی غافلگیر کننده بوده و نشان میدهد که شمار موارد کامالً مستند مربوط به تأثیرات
مثبت حاصل از آبیاری پیشرفته ،نسبتاً معدود است ،در حالی که نمونههای فراوانی از طرحها و برنامههایی را
میتوان سراغ گرفت که در آنها فرض بر صرفهجویی در مصرف آب و افزایش بهرهوری بوده است .مطالعاتی نیز
که در این زمینه صورت گرفتهاند یا به نتیجه قطعی نرسیدهاند و یا نتایج آنها در بیشتر موارد حاکی از آن هستند که
1

International Water Management Institute
Global Water and Food Network
3
Irrigation List
2
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چنانکه یافتههای علمی نیز پیشبینی کردهاند ،با ارتقای سامانههای آبیاری میزان مصرف آب افزایش یافته و میزان
بهره وری به ازای هر واحد آب مصرفی کمابیش ثابت مانده است .یکی از موارد استثنایی در این نتایج ،به
محصوالت درختی مربوط میشود که یکی از اصلیترین شانسها برای صرفهجویی واقعی در مصرف آب و
افزایش میزان بهرهوری آب به شمار میروند .طبق مطالعات انجام شده ،میانگین میزان کاهش مصرف آب در مورد
این محصوالت در عین افزایش میزان تولید در قیاس با محصوالت آبیاری شده به شکل غرقابی ،در حدود  6درصد
بوده است.
گزارش حاضر حاوی این نتیجهگیری است که بازگرداندن نوعی توازن میان تأمین و مصرف پایدار آب در وهله
نخست مستلزم کنترل فیزیکی منابع آبی توسط دولت یا سایر متولیان مصرف پایدار این منابع و در وهله بعد انجام
مداخالتی با هدف کاهش میزان منابع مصرفی است .در صورت رعایت سهمیههای مشخص شده ،آبیاری پیشرفته
نیز به همان اندازه که برای کشاورزان عالقهمند به استفاده از مزایای مختلف این شیوه مقرون به صرفه باشد ،تکامل
و گسترش خواهد یافت .اما استفاده از شیوه آبیاری پیشرفته بدون اعمال کنترلهای الزم بر نحوه تخصیص منابع
آب معموالً به بدتر شدن شرایط منجر میشود؛ میزان مصرف به ازای واحد سطح افزایش خواهد یافت ،سطح زیر
آبیاری افزایش خواهد یافت و کشاورزان به سمت استخراج آب بیشتر از منابع عمیقتر پیش میروند .این بدان معنا
است که دسترسی کنترل شده به منابع آبی باید مقدم بر ایجاد امکان آبیاری پیشرفته باشد.
این نتایج حاوی پیامدهای مهمی برای بازیگران در حوزه آب هستند .دولتها باید مسئولیت مهم و دشوار
هدایت را ایفا نمایند و تأمینکنندگان مالی نیز باید ضمن رعایت توالی اقدامات فوق ،از تأمین منابع مالی الزم
جهت مدرنیزه کردن فرایند آبیاری بدون اعمال کنترلهای الزم بر روند تخصیص منابع آب خودداری کنند.
هدف ما از انتشار گزارش حاضر ،تالش برای گشودن باب گفتگو با تمامی طرفهای عمده ذینفع در حوزه
مدیریت منابع آب در زمینه چارچوب مناسب و علمی مورد نیاز جهت مقابله با کمبود آب و مسائل مربوط به
پایداری است؛ گفتگویی که برای مدت زمانی طوالنی از آن غفلت شده است.
همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) کارگاههایی حضوری و مجازی را به منظور بحث آزاد و
سازنده در زمینه مسیر دستیابی به پایداری منابع آب برگزار میکند.
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 -1مقدمه
رقابت بر سر منابع آب و مقادیر ناپایدار مصرف این ماده در سرتاسر جهان ،از کالیفرنیا گرفته تا منطقه خاور
نزدیک و شمال آفریقا و دشتهای شمال چین مشهود است (کندی 1و دیگران2003 ،؛ زامورا ،کیرچنر و لوستگارتن،

2

 .)2015حتی مناطق معتدل اروپا که از بارشهای نسبت ًا مناسبی نیز برخوردار هستند ،در حال حاضر با کمآبی
موضعی مواجه هستند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )2015 ،که مستلزم انجام مداخالتی به منظور حفاظت
از محیط زیست و پایداری مصرف آب در درازمدت است.
در جدول  1با تمرکز بر خاورمیانه و نیز خاور نزدیک و شمال آفریقا ،دادههای مربوط به  AQUASTAT2در
زمینه میزان دسترسی به آب به تفکیک کشورها در سال  2014آورده شده است .بسیاری از کشورهایی که با
بیشترین میزان کمآبی در جهان روبرو هستند ،در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا قرار گرفتهاند و تنها ایران،
عراق و ترکیه که کمبود شدید موضعی آب را گزارش کردهاند ،جزء  50کشور نخست در میان  200کشوری که
میزان منابع آبی تجدیدپذیر ساالنه آنها کمتر از  1000مترمکعب به ازای هر نفر است و لذا در زمره کشورهای
کمآب طبقهبندی میشوند قرار ندارند (فالکنمارک ،الندکویست و ویدستراند.)19893،

پیشبینی میشود که میزان سرانه دسترسی به آب شیرین در این منطقه که هم اکنون  10درصد میانگین جهانی
است و طی چهل سال اخیر نیز تا دوسوم کاهش یافته است تا سال  50 ،2050درصد دیگر نیز کاهش یابد .عالوه
بر این ،طی چند دهه اخیر ،روند نگرانکنندهای مشاهده شده که نشان میدهد تعداد دفعات ،شدت و نیز طول
مدت خشکسالیها در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا در نتیجه تغییرات اقلیمی افزایش یافته است (IPCC

 .) 2014به طور کلی و با توجه به رویکرد کنونی در حوزه مدیریت ،منابع آبی در منطقه خاور نزدیک و شمال
آفریقا شکننده و ناپایدار تلقی میشوند.
بخش عمده آب مصرفی در کشاورزی آبی مورد استفاده قرار میگیرد و این بخش حدود  85درصد کل منابع
آبی تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده و فشار سنگینی را به رودخانهها و آبهای زیرزمینی وارد میکند.
روندهای معطوف به آینده نشان میدهند که منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا به واسطه عواملی چند مانند
رشد جمعیت ،تمایل به افزایش خودکفایی غذایی به منظور کاهش میزان آسیبپذیری در برابر نوسانات در بخش
واردات و نیز قیمتها ،تغییرات در رژیمهای غذایی با گرایش به غذاهایی با مقدار آب بیشتر و پروتئینهای
حیوانی ،گسترش شهرنشینی ،تقاضا برای انرژی و توسعه اقتصادی-اجتماعی ،با کمبود شدید آب مواجه خواهد
شد (سازمان خواربار و کشاورزی.)205 ،

به منظور مقابله با کمآبی ،تمهیدات چندی اتخاذ میشوند .در بخش تأمین آب ،بر بازیافت و استفاده مجدد از
فاضالبهای تصفیه شده ،شیرینسازی آب شور و آب دریا و آب باران یا ذخیرهسازی و تصفیه آب باران،
مدیریت ترکیبی آبهای سطحی و زیرزمینی و ذخیرهسازی آب تمرکز میشود .در این بخش حفظ کیفیت و نیز
1

Kendy
Zamora, Kirchner and Lustgarten
3
Falkenmark, Lundquist and Widstrand
2
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نگهداری آب مورد توجه ویژه قرار میگیرد .در بخش تقاضا نیز تمرکز اصلی بر افزایش میزان کارآیی و بهرهوری
در مصرف آب و نیز کاهش میزان اتالف یا از میان رفتن محصوالت کشاورزی در زنجیره عرضه است.
با توجه به نقش آب مجازی و اهمیت رژیمهای غذایی پایدار ،مسئله تجارت به شکل فزایندهای مورد توجه
قرار گرفته است .با این همه ،مدرنیزه کردن فیزیکی سیستمهای آبیاری عمدت ًا از طریق اقداماتی مانند سیستمهای
آبرسانی مبتنی بر لولهکشی ،مسطحسازی اراضی با استفاده از لیزر و سیستمهای آبیاری تحت فشار بارانی یا زمینی
شامل سیستمهای زیرسطحی همچنان بخش غالب برنامههای سرمایهگذاری در این بخش را تشکیل میدهد.
مفروضات بنیادین این رویکرد بدین قرار هستند:


از آنجا که میزان کارآیی روشهای سنتی آبیاری 50 ،درصد یا کمتر از آن است ،امکان صرفهجویی مقدار
فراوانی آب وجود دارد؛



به موازات افزایش میزان بهرهوری در مصرف آب ،میزان بازدهی محصول به ازای هر هکتار نیز افزایش
مییابد.

کوتاه سخن آنکه آبیاری مدرن (که در اینجا از آن با عنوان آبیاری پیشرفته نام برده شده است) به مثابه یک راهکار
بنیادین برای مقابله با کمآبی تلقی میشود.
ما در گزارش حاضر این استدالل را مطرح کردهایم که انجام این اقدامات به واسطه عدم وجود سهمیههای
کنترل شده ،در عمل به وخیمتر شدن مشکل کمآبی در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا منجر شده است.
اطالعات حاصل از محاسبه صحیح مقدار آب (بچلور 1و دیگران ،)2016 ،مرور ادبیات موضوع و تحلیل نتایج پروژه
حاضر ،منابع استخراج شواهد مربوط به تأیید این استدالل هستند .در پایان نیز به شرح پیامدهای این شرایط در
حوزه مدیریت پایدار منابع آب خواهیم پرداخت.

1

Batchelor
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الجزیره
بحرین
مصر
ایران
عراق
اسرائیل
اردن
کویت
لبنان
لیبی
موریتانی
مراکش
فل طین
اشغالی
عمان
قطر
عرب تان
سعودی
سودان
سوریه
تونس
ترکیه
امارا متحده
عربی
یمن

جدول  – 1منابع آبی تجدیدپذیر در خاور نزدیک و شکال آفریقا ()AQUASTAT
رتبه جهانی
داخلی (میلیون متر خارجی (میلیون متر کل (میلیون متر
میزان بارش
مکعب در سال) (از کم به زیاد)
مکعب در سال)
مکعب در سال)
(میلیمتر در سال)
15
11670
420
11250
89
7
116
112
4
83
22
58300
56500
1800
51
54
137000
8500
128500
228
69
89860
54660
35200
216
13
1780
1030
750
435
11
937
225
682
111
1
20
20
0
121
26
4500
-300
4800
661
9
700
0
700
56
76
11400
11000
400
92
27
29000
0
29000
346
402

812

25

837

12

125
74

1400
56

0
2

1400
58

16
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 -2از مصرف پایدار تا مصرف ناپایدار آب
مفهوم پایداری با طیف متنوعی از دیدگاهها و ابعاد (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،بومشناسی و  )...پیوند
یافته است .محور اصلی گزارش حاضر آب است و هرچند آب نقش مهمی در برخی جنبههای مهم پایداری دارد،
اما دایره تحلیل ما صرفاً به شاخصهای فیزیکی پایداری به عنوان مبنای تمامی دیدگاههای دیگر در حوزه توسعه
پایدار متمرکز خواهد بود .از این منظر ،پایین رفتن مستمر سفرههای آب زیرزمینی و وجود رودخانههای فصلی یا
دائم ًا خشکی که به دریا نمیپیوندند از جمله شاخصههای مصرف ناپایدار به شمار میروند .این شاخصها عموم ًا
با کاهش کیفیت آب ،ورود نمک به سفرههای آب ساحلی ،و کیفیت پایین آب رودخانهها همراه هستند.
در مناطق بیابانی که بخش عمدهای از خاور نزدیک و شمال آفریقا را تشکیل میدهند ،امنیت غذایی همواره به
کنترل منابع کمیاب آب بستگی داشته است .رویکردهای مختلفی در این زمینه بسته به نقشه ناهمواریها،
ویژگیهای زمینشناسی و آبشناختی هر منطقه اتخاذ شدهاند ،اما طراحی و ایجاد این رویکردها عمدتاً بر مبنای
مالحظات محلی صورت گرفته است .راهاندازی و مرمت این سیستمها نیز حول نهادهای محلی (اعم از رسمی و
غیررسمی) به شکلی سامان یافته است که اولویتهای تخصیص منابع آب بازتابدهنده اولویتهای اجتماعی و
اقتصادی یک گروه نسبتاً کوچک و برخوردار از انسجام اجتماعی باشند .روندهای توسعه نیز عمدت ًا پراکنده و به
لحاظ مسائل آبشناختی نیز از یکدیگر مجزا بودند.
در اینجا به معرفی سه نمونه مدیریت پایدار آب جهت آبیاری در منطقه پیش از ورود سیستمهای آبیاری مدرن
به عرصه ،یعنی تا اواسط قرن بیستم خواهیم پرداخت.
نمونه  -1سیستمهای آبیاری بارانی در برخی کشورهای عربی نقش مهمی را ایفا کرده و حدود  20درصد
اراضی تحت آبیاری در یمن و الجزایر را تحت پوشش خود داشتند .این سیستمها از سدهای خاکی غالباً موقتی
تشکیل میشوند که آب را از سیالبهای سریع و موقتی که پس از بارشهای قابل توجه ایجاد میشوند ،منحرف
می کنند .کشاورزان به طور مشترک مالکیت این سدها را در اختیار داشتند و اراضی قابل آبیاری توسط این سدها به
طور کامل از زمینهایی که آب باران از آنها گرفته شده بود ،متمایز بودند .در یمن زمینهایی وجود دارد که آب
باران در آنها جمع میشود و مثالً چرای حیوانات در آنها آزاد است اما کشت محصول یا هر اقدام دیگری که بر
روند حرکت طبیعی بارشها تأثیر بگذارد ممنوع است.
از آنجا که آبیاری بارانی به شکل ناگهانی و غیرقابل پیشبینی رخ میدهد ،اعمال و انتقال رویههای تقسیم آب
در این شیوه نیز باید به همین نسبت ساده و آسان باشد .معمو ًال وسعت منطقه مجاز برای آبیاری معموالً به طور
شفاف تعریف میشود ،عمق مجاز برای آبیاری بر مبنای یه معیار ساده (تا سر زانوها) مشخص میگردد و یکی از
روشهای اطالعرسانی در مورد پایان نوبت آبیاری یک کشاورز شلیک تیر هوایی است که به وسیله آن کشاورز
بعدی مطلع میشود که می تواند مسیر آب را بر روی زمین خود باز کند .هرچند این تمهیدات بسیار ابتدایی به نظر
ال نامشخصی از آب بر مبنای قواعد ساده و
میرسند ،اما در یک سیستم آبیاری بارانی جهت تقسیم مقدار کام ً
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ارتباطات سریع ،این شیوه بسیار مناسب است .برایند استفاده از این شیوه (ن.ک .به شکل  )1توزیع نسبت ًا یکنواخت
آب در میان مصرفکنندگان است.
شکل  -1سیستم آبیاری بارانی در یمن

نمونه  -2قناتها در بسیاری از کشورهای عربی و نیز در افغانستان و چین و در امتداد همین مسیر به سمت شرق
یافت میشوند .اجتماعات ساکن شمال آفریقا شیوه استفاده از قنات را به اسپانیا بردند و هنوز هم قناتهایی در این
کشور به قوت خود باقی هستند .ساکنان اسپانیا نیز این شیوه را به آمریکای جنوبی منتقل کردند .هنوز هم در
مکزیک ،پرو و شیلی قنات یافت میشود .یک قنات (ن.ک .به شکل  )2عبارت است از تونلی که در پای تپه و
همسطح با زمین آغاز میشود و در امتداد مسیر خود به سمت تپه با زاویه کمتری نسبت به سطح زمین به سمت
باال شیب پیدا میکند ،به طوری که هرچه به طرف تپه حرکت میکنیم ،عمق تونل نیز بیشتر میشود و سرانجام
مسیر سفره آب زیرزمینی موجود در پای تپه را قطع میکند .قناتها اصوالً چشمههای ساخته دست انسان هستند
که مسیری برای نفوذ آب از قسمتهای باالدست را به سمت یک نقطه مشخص فراهم میکنند .روزنههای عمومی
قنات امکان دسترسی به بخشهای مختلف آن در جریان ساخت را فراهم میکنند .طول برخی قناتها چندین
کیلومتر است.
مالکان یک قنات آب را میان خود تقسیم میکنند .مالکان قنات در عمان روشهای پیچیدهای برای اولویتبندی
در تخصیص منابع آب دارند که بر مبنای آن آب ابتدا به خانهها و بعد به باغها و درختان و در مرحله آخر به
محصوالت مزرعهای اختصاص مییابد .از ابزارهای شبیه ساعت آفتابی برای تعیین زمان آبیاری کاربران مختلف
استفاده میشده است.
یک قنات عالوه بر کانال یا سازههای دیگری جهت تغییر مسیر آب ،ممکن است شامل امکاناتی جهت تسهیل
فرایند تقسیم آب از قبیل سازههای سنگی تقسیم آب باشد که در آن ،عرض کانالها بسته به سهم افراد از رودخانه
متغیر است.
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شکل  -2برش مقطع یک قنات

نمونه  -3ساقیهها 1تا پیش از احداث سد اسوان 2در مصر ،کانالهای سیلبند مسیر سیالبهای ساالنه نیل را
منحرف میکردند .دولت به طور اسمی مسئولیت انحراف مسیر آب به داخل این کانالها را بر عهده داشت ،اما در
واقع باال و پایین رفتن سطح آب نیل باعث میشد تا این فرایند به شکل خودکار صورت گیرد .جالب آنکه عمق
ی توزیع آب که به دوران ترشیاری زمینشناسی مربوط میشوند به حدی بود که کشاورزان مجبور
این کانالها ِ
بودند آب را با استفاده از ساقیههایی که حیوانات آنها را به حرکت درمیآوردند از داخل آنها استخراج کنند .همین
مسئله مشوقی طبیعی را برای کاهش میزان آب مصرفی در اراضی کشاورزی فراهم میکرد .مالکیت ساقیهها عموماً
گروهی بود و کشاورزان در مورد نحوه تقسیم آب آنها با یکدیگر به توافق میرسیدند.
گذشته از این روشهای بهرهبرداری از منابع آب در منطقه ،چاههای روباز جهت بهرهبرداری از سفرههای آبی
کمعمق نیز رواج بسیار داشتند .تمامی شیوههای آبیاری فوق دارای دو مؤلفه مشترک هستند:
 بهرهبرداری از منابع آب به شکلی طبیعی به میزان منابع تجدیدپذیر ساالنه محدود بود .بدین ترتیب پایداری
در تمامی این سیستمهای آبیاری امری تضمینشده بود ،زیرا میزان آب موجود جهت بهرهبرداری به میزان
بارش ،ویژگیهای آبشناسی و ویژگیهای آبزمینشناسی بستگی داشت.
 ارتباط میان این سیستمها به سطح محلی محدود بود و شیوه مدیریت سفرههای آب زیرزمینی ،حوزههای آبی،
سطوح محلی و منطقهای برای تضمین پایداری ضرورت نداشت.
اما این شرایط در نیمه دوم قرن بیستم به واسطه تلفیقی از عوامل کامالً مشخص به کلی دگرگون شد :افزایش
جمعیت افزایش تقاضا برای غذا و سبزیجات را در پی داشت؛ باال رفتن استانداردهای زندگی و تغییر رژیمهای
غذایی نیز به افزایش هرچه بیشتر میزان تقاضای سرانه کمک کرد؛ و باالخره صنعتی شدن و شهرنشینی تقاضاهای
تازهای برای آب ایجاد نمودند .عامل آخری که شاید تعیینکنندهترین نقش را در ایجاد عدم توازن فزاینده میان
میزان تقاضا و منابع تجدیدپذیر داشت ،تحول در حوزه فنآوری بود .در سیستمهای آبیاری سطحی ،ورود
سیستمهای عظیم ذخیرهسازی و تغییر مسیر آب سیالبها فرصتی برای ذخیره آب ایجاد کرد .کنترل میزان منابع
1

Sakias
Aswan Dam

2
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آبی تخصیص یافته به بخش آبیاری در اغلب موارد به افزایش میزان کل مصرف و در نهایت ایجاد رقابت میان
کاربران جدا از یکدیگر به لحاظ جغرافیایی در حوزه یک رودخانه منجر گردید .در حوزه سیستمهای مربوط به
آبهای زیرزمینی نیز ورود موتورهای ارزان قیمت و قابل حمل و تلمبههای زیرسطحی میزان بالقوه آب قابل
استخراج از رودخانهها ،رودها و مهمتر از همه سفرههای آب زیرزمینی را به حدی افزایش داد که به کاهش مستمر
سطح آبهای زیرزمینی منجر شد.
در بخشهای دیگری از منطقه و البته کل جهان ،تلمبههای زیرسطحی امکان افزایش عمق چاهها و بهرهبرداری
از سفرههای آب زیرزمینی عمیقتر را به حدی فراهم کردند که به ایجاد مزاحمت برای سایر مصرفکنندگان منجر
شد (فاستر و گاردونو )2016 1،و این مسئله به تراژدی آشنای مردمان عادی تبدیل گردید (هاردین .)1968 2،به همین
ترتیب در سیستمهای سطحی ،افزایش میزان مصرف در تمامی مناطق باالدستی به کاهش جریان رودخانهها منجر
شد ،به طوری که هم اکنون بسیاری از رودخانهها در منطقه تنها در مواقع بارشهای استثنایی به دریا میرسند.

1

Foster and Garduno
Hardin

2
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 -3یک چارچوب پایه برای تحلیل تأثیر واکنشها در برابر کمآبی و میزان باالی تقاضا برای آب
افزایش مداوم تقاضا برای آب ،امکان دسترسی به آبی بیش از میزان موجود در منابع تجدیدپذیر و ابزارهای جدید
دسترسی به آب که مرزبندیهای سنتی محلی جهت ایجاد توازن میان مصرفکنندگان را از میان بردهاند ،مجموعاً
چالشهای کامالً تازهای را در حوزه مدیریت منابع آب ایجاد کردهاند:
 اعمال حکمرانی در این حوزه هم اکنون مستلزم وجود نهادهایی به منظور تعیین اولویتها ،وضع قوانین و
مشارکت در فعالیتهایی است که بازتاب دهنده وابستگیهای متقابل در سطح حوضههای آبریز و سفرههای
آب هستند.
 این امر به لحاظ فنی به معنای ایجاد شرایطی است که در آن کاربران به رعایت حقوق دیگران ترغیب شوند و
در عین حال اتالف فیزیکی نیز به حداقل ممکن کاهش یابد.
 این امر به لحاظ اقتصادی به معنای به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی-اجتماعی ناشی از کاهش میزان آب
قابل دسترسی از قبیل تخصیص آب به باالترین اولویتهای استفاده است.
شناخت تأثیر مداخالت فنی و اقتصادی بر تقاضا برای آب و مصرف این ماده مستلزم در اختیار داشتن یک
ال به معرفی آن به عنوان مبنایی برای مباحث بعدی پیرامون مسائل
چارچوب منسجم حسابداری آب است که ذی ً
فنی و اقتصادی خواهیم پرداخت.
 -3-1حسابداری فیزیکی آب
لفظ «حسابداری» در رایجترین معنای خود به ثبت سوابق فعالیتهای مالی اطالق میشود .اصولی که شالوده
حسابداری مالی را تشکیل میدهند را میتوان در هر نوع حسابداری دیگری نیز مورد استفاده قرار داد .حسابداری
مالی متضمن بهکارگیری مجموعهای از تعاریف و قواعد در مورد درآمدها ،هزینهها و سایر انواع معامالت با هدف
توصیف گردشهای مالی شامل افزایش و کاهش میزان پسانداز ،سود و زیان برای یک واحد مالی در یک دوره
زمانی مشخص است.
ما با بسیاری از واژگان مورد استفاده در حسابداری مالی از قبیل هزینه ،درآمد ،پسانداز ،تراز و … آشنا هستیم
و به سادگی می توانیم بسیاری از مفاهیم مرتبط مانند سود و زیان را درک کنیم .همچنین ما به خوبی میدانیم که
شیوه های مورد استفاده در حسابداری مالی مستقل از مقیاس هستند .به دیگر سخن ،هر یک از واژگان یادشده،
خواه در مورد پولی که به عنوان خرجی به کودک داده میشود ،در یک مغازه سر نبش خیابان یا یک کشور به کار
گرفته شوند ،معنای واحدی دارند .همچنین دوره زمانی نیز در این زمینه حائز اهمیت است .میزان فروش در یک
فصل ممکن است در مقایسه با میزان فروش در یک فصل دیگر بسیار بیشتر یا بسیار کمتر باشد و لذا عامل
چارچوب زمانی نیز باید در محاسبات مالی لحاظ شود .مهمتر از همه ،در چارچوب دوره زمانی و مقیاس مورد
نظر ،منشأ تمامی گردش های مالی باید مشخص شود و هر گونه اختالف میان هزینه و درآمد باید در افزایش یا
کاهش میزان پسانداز بازتاب داشته باشد.
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علم آبشناسی و حوزه عملی مهندسی آب از گذشتههای دور در مقیاسهای متفاوت و با اهداف متفاوتی
شکل گرفتهاند .در نتیجه ،مجموعهای از تعاریف مشترک میان این دو حوزه شکل نگرفته است که بتوان بر مبنای
آنها یک سیستم حسابداری مناسب را طراحی کرد .زمانی که آبیاری به بخش مهمی از آبشناسی حوضههای آبریز
تبدیل میشود ،تداخل مفاهیم موجب ایجاد دشواریهایی در زمینه درک مفهوم آبیاری و سایر مقوالت استفاده از
آب در چارچوب علم آبشناسی میشود.
در مقیاس جهانی و در درازمدت ،تبخیر رودها ،دریاها و … در کنار تبخیر و تعریق در سطح زمین باید با
میزان بارش برابر باشد .اما زمانی که چارچوب بررسی ما کوچکتر از مقیاس جهانی و دوره زمانی مورد نظر ما نیز
کوتاهتر از یک بازه زمانی درازمدت است ،جریانهای آبی آن سوی مرزهای حوزه مورد مطالعه و نیز تغییرات در
ذخیرهسازی آب در آن حوزه مشخص باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
در فرایند تجزیه و تحلیل با هدف یافتن بهترین واکنش در برابر استفاده ناپایدار از آب ،استفاده از واژگان
مناسب و عاری از ابهام بسیار ضروری است .نخستین تمایز مهم در این بخش ،تمایز میان استفاده از آب (مثالً
برای تولید برق آبی یا لباس شستن) و مصرف آب (مثالً در سیستمهای آبیاری به واسطه تبخیر و تعریق در
محصوالت کشاورزی) است .در مورد استفاده از آب ،بخش اعظم آب استفاده شده مستقیماً و البته شاید در محلی
دیگر و حتی شاید با افزوده شدن برخی آالیندهها به حوزه آبی که از آن استخراج شده بود بازمیگردد ،اما این آب
به لحاظ فیزیکی همچنان برای استفاده مجدد در دسترس است .اما وقتی آب به واسطه تبخیر یا تعریق مصرف
میشود ،دیگر قابل دسترس نیست.
نکته دوم به نگاه به مسئله از دیدگاه مهندسی آب مربوط میشود که در برنامهریزی ،طراحی و راهاندازی
سیستمهای آبیاری کامالً معتبر و متناسب است .در این دیدگاه ،آبی که از مرزهای حوزه تعریف شده خارج شود به
عنوان آب تلف شده در نظر گرفته میشود .اما یک تحلیلگر با گرایشهای زیستمحیطی ممکن است با کمال
خرسندی این آبهای تلفشده را به عنوان منبعی برای تجدید سفرههای آب زیرزمینی یا باتالقها تلقی کند .به
عبارت دیگر ،آنچه در مهندسی آب از آن با عنوان «اتالف» یاد میشود ،از نگاه حامیان محیط زیست یک «منبع»
تأمین آب است.
ال معرفی میشود (پری20071،؛ بچلور و دیگران )2016 ،انواع مختلف جریانهای آب مربوط به
در چارچوبی که ذی ً
هر یک از انواع استفاده از آب از یکدیگر تفکیک شدهاند و میتوان آنها را در مورد هر بخش و در هر مقیاسی
بدون ایجاد هیچ گونه تغییری به کار گرفت:
استفاده از آب :هر گونه کاربرد آب برای یک هدف مشخص (آبیاری ،تغییر کاربری از طریق یک ایستگاه تولید
برق ،شستشوی خانگی ،فرایندهای صنعتی و …) .تمامی موارد استفاده از آب مشمول یک یا چند مورد از مقوالت
ذیل میباشد:
 .1کاربری مصرفی (تبدیل آب به بخار آب) ،شامل:
1

Perry
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الف) مصرف مفید (تعریق در محصوالت کشاورزی ،تبخیر برجهای خنککننده)
ب) مصرف غیرمفید (تبخیر آبهای آزاد سطحی و خاکهای مرطوب ،تعریق مربوط به علفهای هرز)

 .2استفاده غیرمصرفی شامل:
الف) جریانهای قابل بازیابی (جهت استفاده مجدد احتمالی به رودخانه یا سفرههای زیرزمینی بازمیگردند)
ب) جریانهای آب غیرقابل بازیابی (که به دریا یا سایر حوضههای آبریز فاقد صرفه اقتصادی وارد میشوند)

 .3تغییر در ذخیرهسازی
طبق قانون بقای جرم:
استفاده از آب=  1الف  1 +ب  2 +الف  2+ب 3 +

در ارزیابی تأثیر یک مداخله ،وضعیت هر یک از انواع جریانهای آبی باید پیش و پس از انجام مداخله مشخص
شود تا امکان ارائه توصیف کاملی از تأثیر مداخله مورد نظر فراهم گردد .توصیفات ناقص ،چنان که بعداً به
نمونههای آن خواهیم پرداخت ،میتوانند بسیار گمراهکننده باشند.
بیشتر انواع مداخالتی که با هدف مقابله با کمآبی طراحی شدهاند ،بر اجرای تمهیدات فنی به منظور افزایش
کارآیی توزیع فیزیکی آب از طریق کاهش میزان اتالف آب یا افزایش میزان بهرهوری آبی که در اختیار
مصرفکنندگان قرار میگیرد (مثالً افزایش میزان نسبت محصول به ازای هر قطره آب) متمرکز بودهاند.
کارآیی آبیاری معمو ًال به عنوان نسبت میان میزان آب قابل دسترس در بخشهای مجزای یک سیستم آبیاری
(مثالً نسبت میان آبی که در اختیار کشاورزان قرار میگیرد به میزان آبی که وارد چرخه آبیاری میشود و یا نسبت
میان میزان آبی که در یک مسیر آبیاری قرار میگیرد به میزان آبی که به زمین کشاورزی میرسد) تعریف میشود.
ال مترمکعب بر مترمکعب) یا به صورت درصد است .در سیستمهای آبیاری
کارآیی آبیاری یک نسبت فاقد بعد (مث ً
غرقابی که آب در آنها از طریق کانالهای خاکی منتقل میشود ،نسبت میزان آب مصرفی توسط محصول و آبی که
وارد سیستم آبیاری میشود ،غالباً تنها در حدود  40درصد است .معموالً از این آمار چنین نتیجهگیری میشود که
 60درصد آبی که به سیستم آبیاری وارد میشود به هدر میرود و لولهکشی و بهبود شیوه مدیریت آب در مزرعه
(آبیاری قطرهای ،سطحی ،تسطیح لیزری و …) میتواند میزان باالی صرفهجویی در مصرف آب را به همراه داشته
باشد.
اما اگر این سناریو را در چارچوب حسابداری آب که در باال به آن اشاره شد قرار دهیم ،مشخص میشود که تا
زمانی که ندانیم آبی که هدر رفته چه سرنوشتی یافته است ،نمیتوانیم در مورد میزان صرفهجویی در مصرف آب از
طریق بهبود مدیریت مصرف آن آمار دقیقی ارائه کنیم .به عنوان نمونه ،نشت آب ناشی از آبیاری ناکارآمد (نخستین
مورد مربوط به آیتم  2در باال) غالب ًا یکی از منابع اصلی ورود مجدد آب به سفرههای زیرزمینی است .اگر یک
کشاورز بتواند سطح تحت آبیاری و نیز میزان مصرف مفید آب (مورد اول از آیتم  1در باال) را افزایش و میزان
نشت آب به یک سفره زیرزمینی قابل استفاده یا میزان آبی را که به کاربران پاییندست میرسد کاهش دهد ،تأثیر
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کلی این شرایط ،افزایش میزان مصرف آب در سطح محلی و کاهش آب قابل دسترس بری سایر کاربران در سایر
اوقات سال خواهد بود.
طرح این مسائل به معنای حمایت از آبیاری ناکارآمد نیست ،بلکه هدف ما تنها تأکید بر شفافیت در زمینه
گزارش و ارزیابی تأثیرات فیزیکی ناشی از بهبود فنآوریهای آبیاری است .بدین ترتیب زمانی که طرفداران
آبیاری قطرهای استدالل میکنند که استفاده از این شیوه ،سطح آبیاری شده را به دو برابر افزایش میدهد ،باید این
افزایش را به معنای دو برابر شدن مصرف آب وارد شده به مزرعه و لذا کاهش شدید میزان آبی که به محیط
بازگشته یا در اختیار سایر کاربران قرار میگیرد ،تلقی کنیم.
 -3-2محاسبه میزان بهرهوری آب
بهرهوری آب را به دو شیوه میتوان تعریف کرد؛ بهرهوری بیوفیزیک آب بر حسب نسبت تولید محصول به
کیلوگرم به ازای هر واحد آب مصرفی به مترمکعب ،و بهرهوری اقتصادی آب به عنوان ارزش محصوالت
تولیدشده به دالر آمریکا به ازای هر واحد آب مصرفی به متر مکعب تعریف میشود.
معموالً از بهرهوری بیوفیزیکی آب با عنوان کارآیی استفاده از آب نیز یاد میشود و میزان آن به نوع محصول و
محل کشت بستگی دارد .در مورد محصوالت مزرعهای معمولی (غالت ،علوفه دام ،سبزیجات و شکر )1ارتباط
میان میزان بازدهی به لحاظ زیستتوده و میزان مصرف آب (تعریق) در طیف گستردهای از اراضی دارای میزان
بازدهی متوسط اساساً از نوع خطی است (هاول19902،؛ فررز و سوریانو20073،؛ استدوتو و دیگران .)2012 ،اگر میزان آب
قابل دسترس پایین و دارای نوسان باشد ،افزایش تدریجی و کنترلشده میزان آبیاری میتواند به افزایش باالی میزان
بازدهی منجر شود؛ در سطوح بسیار باالی مدیریت ،تنش کنترل شده در مراحل غیر حساس رشد میتواند تا حدی
به افزایش میزان بهره وری بیوفیزیکی آب کمک کند ،اما در مواردی که میزان بازدهی متوسط است ،افزایش میزان
بازدهی معموالً با افزایش میزان آب مصرفی محصول همراه است .شیب رابطه میان تولید زیستتوده و تعریق نیز
از شرایط اقلیمی محلی تأثیر میپذیرد .هرچه هوا گرم و خشکتر باشد ،میزان تعریق مورد نیاز به ازای هر واحد
تولید زیستتوده نیز بیشتر خواهد بود ،اما این رابطه نیز در مقیاس محلی رابطهای «ثابت» خواهد بود.
یک شیوه مبتنی بر کشاورزی علمی که تا حدی بر میزان بهرهوری بیوفیزیک آب تأثیر داشته ،آبیاری کاستی

4

است .در این شیوه ،میز ان آب کمتری در قیاس با آب مورد نیاز محصول به لحاظ تبخیر و تعریق به محصول داده
میشود .در این حالت دو وضعیت ممکن است به وجود بیاید .در وضعیت نخست ،آب ذخیره شده در خاک و یا
آب حاصل از نزوالت جوی این کمبود آب را جبران میکند و محصول به لحاظ تبخیر و تعریق با کمبودی مواجه
نمیشوند و بدین ترتیب هیچ گونه صرفهجویی نیز در مصرف آب صورت نمیگیرد .این سناریو غالب ًا برای استفاده
بهینه از آب ذخیره شده در خاک بسیار مناسب است ،اما تحقق آن مستلزم مدیریت و محاسبه دقیق منابع آب به
1

sugar
Howell
3
Fereres and Soriano
4
Deficit Irrigation
2
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منظور جلوگیری از بروز کاستی در تبخیر و تعریق خواهد بود .وضعیت دوم زمانی رخ میدهد که میزان آب
موجود جهت آبیاری به عمد و به منظور ایجاد کسری آب پایین نگه داشته میشود تا میزان واقعی تبخیر و تعریق
محصول از میزان تعیین شده کمتر باشد .در این وضعیت ،با توجه به ارتباط نزدیک میان میزان تولید و میزان
تعریق ،بازدهی محصول عموماً کمتر از میزان بازدهی در شرایط آبیاری کامل است.
برخی محصوالت (محصوالت درختی و بوتهای آشناترین نمونهها هستند) به کاستی تبخیر و تعریق واکنش
مثبتی نشان میدهند و فرصت استفاده از شیوه آبیاری ناقص به منظور افزایش بهرهوری بیوفیزیکی آب را ایجاد
میکنند .اما امکان استفاده از این شیوه در مورد اکثر انواع غالت بسیار محدود است .مثالً در مورد ذرت ،بسیاری از
آزمایشها نشان داده اند که آبیاری کامل بهترین گزینه به لحاظ اقتصادی است و اگر قرار است میزان آب مورد
استفاده جهت آبیاری این محصول محدود شود ،این محدودیت باید در قسمتهای دارای تراکم محصول کمتر
متمرکز باشد .در مورد گندم ،شواهد مربوط به آبیاری تکمیلی در خاورمیانه و سایر مناطق جهان نشان میدهند که
هرچند با استفاده از این شیوه میتوان میزان بهرهوری آب در بخش آبیاری را افزایش داد ،در صورت استفاده از
این روش ،همواره میزانی از بازده محصول کاسته خواهد شد .اگر بهای آب بسیار گران یا میزان آن اندک باشد،
ممکن است بتوان حد بهینهای از کاستی میزان آبیاری را محاسبه کرد ،اما این میزان 80-90 ،درصد کل میزان تبخیر
و تعریق محصول خواهد بود .در میان سایر محصوالت مزرعهای ،پنبه و ذرت خوشهای برای آبیاری ناقص
گزینههای مناسبی هستند.
برای اکثر محصوالت مزرعهای و سبزیجات ،میزان اثربخشی آبیاری ناقص اندک است و این میزان نیز باید از
طریق یک فرایند بهینهسازی مبتنی بر دادههای محلی مورد ارزیابی قرار گیرد .حتی در این صورت نیز از منظر
عملی ،مدیریت کاهش ناچیز میزان تبخیر و تعریق فرایندی بسیار دشوار و پرمخاطره است که غالباً به شور شدن
خاک منجر میشود .در مورد گیاهان ساقهدار چندساله (درختان و بوتههای میوه) نیز آبیاری ناقص یک گزینه قابل
اجرا جهت صرفهجویی در مصرف آب و بهینهسازی مصرف منابع آبی محدود به شمار میرود (استدوتو و دیگران،
.)2012

روش دیگر مبتنی بر کشاورزی علمی که تأثیرگذاری آن در افزایش میزان بهرهوری بیوفیزیکی آب به اثبات
رسیده ،روش آبیاری مکمل است .هرچند آبیاری مکمل در محیطهای مختلف معانی متفاوتی دارد ،اما عموماً نوعی
از آبیاری ناقص است که در آن مقادیر اندکی آب به عنوان مکمل آب حاصل از نزوالت جوی به محصول داده
می شود .هرچند از این اصطالح در گذشته در مورد مناطق مرطوب استفاده شده است ،اما این مفهوم عمدت ًا در
مناطق بیابانی خاورمیانه جهت افزایش تولید غالت زمستانه ابداع شده است .این شیوه معمو ًال در کنار ذخیرهسازی
آب حاصل از نزوالت جوی توصیه میشود (اویس و هوچوم .)2006 1،آزمایشهای بسیاری نشان دادهاند که دادن
مقادیر نسبتاً اندکی آب به غالت زمستانه در حوالی زمان شکوفهدهی ،تأثیر بسیار واضحی بر میزان بازدهی
محصول و میزان بهرهوری آب به واحد کیلوگرم بر مترمکعب دارد .دلیل این امر نیز آن است که دادن آب کافی در
1

Oweis and Hochum
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این مقطع زمانی تأثیر مثبتی بر شاخص برداشت محصول در شرایط خشکسالی در این قبیل محیطهای دارای منابع
آبی محدود دارد .اما علیرغم حصول نتایج مثبت در آزمایشها ،کشاورزان تاکنون از شیوه آبیاری مکمل در مقیاس
گسترده استفاده نکردهاند.
دالیل این عدم استقبال گسترده از شیوه آبیاری مکمل به دشواریهای موجود در زمینه اجرای این شیوه مربوط
میشوند .محدودیتهای عمده در این زمینه عبارتند از :تردید در مورد بازگشت سرمایهگذاریهای مورد نیاز جهت
جمعآوری و استفاده از آب موجود جهت آبیاری ،نوسانات در زمانبندی کاستی آب با توجه به محدود بودن منابع
آب موجود جهت آبیاری ،و باالخره تمایل به تخصیص بخش عمده آب موجود جهت آبیاری برای افزایش
حداکثری میزان تولید به واحد سطح (غالباً در مورد محصوالت دارای ارزش اقتصادی باال مانند سبزیجات) به جای
توزیع این آب در یک محدوده گستردهتر مانند آبیاری مکمل برای غالت .با توجه به دالیل فوق ،قابلیت اجرای
روش آبیاری مکمل در عمل کمتر از آن است که نتایج آزمایشی بیانگر آن هستند .البته استفاده از این روش در
مورد معدودی از میوههای درختی مانند زیتون با موفقیت همراه بوده است.
بنابراین ،برای یک محصول مشخص در یک شرایط اقلیمی معین ،افزایش میزان تولید با افزایش میزان آب
مصرفی محصول همراه است و در مورد اکثر محصوالت مزرعهای میزان بهرهوری بیوفیزیکی آب (کیلوگرم بر
مترمکعب) زمانی که میزان مصرف آب و میزان بازدهی محصول در واحد هکتار به حداکثر ممکن افزایش مییابد،
به باالترین میزان خود میرسد ،زیرا میزانی از تبخیر غیرمفید از خاک یا شاخ و برگهای مرطوب غیرقابل اجتناب
است که البته با افزایش میزان بالقوه تعریق به حداکثر میزان ممکن ،بخش کوچکتری از کل میزان آب مصرفی را
تشکیل میدهد.
محاسبه میزان بهرهوری اقتصادی آب (به واحد دالر بر مترمکعب) پیچیدهتر از محاسبه بهرهوری بیوفیزیکی
است .دسترسی آسان به بازارها و در دسترس بودن بذر مناسب ،مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی و
نیز منابع مالی الزم از جمله عواملی هستند که به کشاورزان امکان میدهند محصوالت دارای ارزش اقتصادی باالتر
مانند میوهها ،سبزیجات ،محصوالت جالیزی و … را برای کشت انتخاب کنند .چنین انتخابهایی موجب افزایش
هزینههای تولید خواهند شد .محصوالتی که به این شیوه تولید میشوند نیز فاسدشدنیتر هستند و بازار آنها نیز از
ثبات کمتری برخوردار است .دسترسی کنترل شده و قابل اتکا به آب ،غالباً یک عنصر حیاتی در تصمیم کشاورزان
به تالش برای کسب عواید باالتر اما با ریسک بیشتر حاصل از این قبیل محصوالت از تمامی منابع موجود اعم از
زمین ،نیروی کار و سرمایه به شمار میرود .آبیاری پیشرفته نقش بسزایی در تأمین قابل اتکا ،مناسب و بهموقع آب
دارد و از همین رو به عنوان یکی از پیششرطهای ضروری سرمایهگذاری امن در سایر پروژههای مربوط به
افزایش بهرهوری اقتصادی آب تلقی میشود .توزیع یک افزایش کلی در ارزش افزوده در میان تمامی عوامل مکمل
تولید و لحاظ کردن ریسک و نوسان در قیمتها کار سادهای نیست ،اما زمانی که میانگین درآمد مزرعه صرفاً بر
مبنای میزان مصرف آب محاسبه میشود ،افزایش ظاهری میزان بهرهوری اقتصادی آب به واسطه آبیاری پیشرفته
غالباً رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد.
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به طور خالصه ،مؤلفههای تحلیل مورد نیاز جهت ارزیابی تأثیرات ناشی از تغییرات در فنآوری آبیاری بدین
قرار هستند:
 در محاسبات مربوط به آب ،این مسئله باید مطرح شود که چه تغییری در مصرف آب ایجاد شده و این
تغییرات چه تأثیری بر جریانهای آبی بازگشتی به محیط یا سفرههای آب زیرزمینی دارند
 موارد افزایش میزان بهرهوری بیوفیزیکی باید به تغییرات در مصرف آب به وسیله محصوالت کشاورزی مرتبط
گردد؛ و باالخره این که
 موارد افزایش میزان بهرهوری اقتصادی باید به طور مجزا گزارش شوند.
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 .4تأثیرات گزارش شده مداخالت فنی؛ مروری بر شواهد موجود
شواهدی که ذیالً به آنها اشاره میشود ،از طیف گستردهای از منابع گوناگون شامل نظرات کارشناسان و متخصصان
فنی در سازمانهای بینالمللیِ اعطاکننده کمکهای مالی ،مراکز تحقیقاتی بینالمللی و سایر نهادهای دارای
تأثیرگذاری باال در حوزه آب ،محققانی که به طور ویژه در حوزه آب و آبیاری مشغول فعالیت هستند ،ویراستاران
نشریات مرتبط با موضوع و نیز تماسهای شخصی با نویسندگان عالقهمند به حوزه آبیاری ،از جمله تولیدکنندگان
تجهیزات آبیاری پیشرفته استخراج شدهاند .عالوه بر این ،نویسندگانِ این مقاالت ،مطالب منتشر شده در حوزه
ادبیات موضوع را نیز مورد بررسی قرار دادهاند.
ضمن تماس مستقیم با حدود  120نفر از آنها خواسته شد تا به ارائه داده ،گزارش یا آثار منتشره در زمینه تعیین
کمّی میزان تأثیرگذاری بهبود فنآوری آبیاری بر مصرف و بهرهوری آب بپردازند 1.برخی از این افراد اطالعات
مفیدی را ارائه کردند و برخی دیگر نیز این درخواست را برای دیگران ارسال کردند و بدین ترتیب در مجموع
حدود  150-200نفر از این طرح مطلع شدند.
معیارهای مورد نظر جهت انتخاب مطالعات ،عبارت از این بودند که مطالعه مورد نظر میبایست حاوی
اطالعاتی در زمینه مصرف آب یا میزان تولید به ازای هر واحد آب مصرفی یا دادههایی در ارتباط با محصوالت
مزرعهای (برنج ،گندم ،ذرت ،پنبه ،نیشکر ،علوفه و …) باشد .تمامی منابع اطالعاتی که واجد معیارهای فوق
بودهاند در مجموعه نمونههایی که ذیالً به معرفی آنها پرداختایم گنجانده شدهاند .هیچ گونه گزینشی با هدف
برجستهتر کردن نمونههای مؤید استداللهای مندرج در گزارش حاضر و یا حذف نمونههایی که با این
نتیجهگیریها مغایرت دارند صورت نگرفته است .نمیتوان ادعا کرد که شواهد ارائه شده در این گزارش جامع
هستند ،اما علیرغم جستجوی گستردهای که برای یافتن نمونههای مورد نظر در میان گروههای ذینفع صورت
گرفت ،تمامی شواهد و قراین موجود حاکی از آن هستند که استفاده از آبیاری پیشرفته در اغلب موارد مصرف آب
در سطح محلی را افزایش میدهد و هر گونه افزایشی در میزان بازدهی محصول ،معموالً با افزایش میزان مصرف
آب توسط محصول همراه است.
هرچند ممکن است این نتیجه مایه تعجب باشد ،اما این فرض رایج که آبیاری پیشرفته به «صرفهجویی» در
مصرف آب منجر میشود و میزان بهرهوری آب را افزایش میدهد ،معلول تداوم خلط میان تأثیرات در سطح محلی
(صرفهجویی در آب در مزارع لزوماً به معنای صرفهجویی در منابع آبی حوضههای آبریز نیست) و نیز تمرکز بر
آب داده شده به زمین به جای آب مصرفشده به عنوان شاخص سنجش بهبود بهرهوری بوده است .در مقالهای که
در این زمینه نوشته شده است (پری )2011 2،دو پروژه ارائه شده به کنفرانس مدیریت آب کشاورزی مورد بررسی
قرار گرفتهاند که در هر دوی آنها ادعای صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب و نیز افزایش قابل توجه میزان

1

در میان این افراد چندین عضو پرسنل بانک جهانی ،سازمان خواربار و کشاورزی ،بانک توسعه آسیایی ،انستیتوی بینالمللی مدیریت آبIRRI IFPRI ،

انستیتوی آب برای غذا WaterAccounting.org ،و دانشمندان بسیاری در دانشگاههای و مراکز تحقیقاتی مختلف به چشم میخوردند.

2

Perry
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بهرهوری آب مطرح شده بود .اطالعات ارائه شده به حدی حاوی جزئیات بودند که امکان بررسی مجدد این ادعاها
وجود داشت .در تحلیل مجدد مشخص شد که میزان صرفهجویی در مصرف آب ناشی از کاهش میزان تبخیر بسیار
کمتر از میزان ادعا شده بوده و میزان بهرهوری آب نیز تقریباً هیچ گونه تغییری نکرده است.
در این بخش ،موارد میدانی از سراسر جهان به منظور آزمون فرضیه صفر آورده شدهاند :فرضیه که قانون
پایستگی جرم و روابط شناخته شده میان میزان بازدهی محصول و میزان مصرف آب نیز مؤید آن هستند و طبق آن،
آبیاری پیشرفته به واسطه افزایش سطح زیر آبیاری و یا افزایش میزان محصول به واحد سطح به افزایش میزان
مصرف آب منجر میشود ،درحالی که میزان بهرهوری بیوفیزیکی آب (بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب) کمابیش
ثابت باقی میماند و میزان بهرهوری اقتصادی آب (به واحد دالر بر مترمکعب) در اکثر موارد افزایش مییابد (پری و
همکاران.)2009 ،

البته طرح مطالب فوق به معنای انکار مزایای پرشمار آبیاری پیشرفته (به معنای هر گونه مداخله فنی با هدف
بهبود آبرسانی به مزارع) مانند کاهش میزان آب مورد استفاده ،کاهش هزینههای استخراج آب از زیر زمین به کمک
تلمبه ،صرفهجویی در مصرف کود و سایر مواد شیمیایی و به تبع آن کاهش آلودگی ،کاهش هزینههای نیروی کار
در اغلب موارد و گسترش دایره انتخاب از میان محصوالت کشاورزی نیست .اما در مواردی که منابع آب کمیاب
هستند و به ویژه آبخوانها به شکل بیرویه مورد استفاده قرار گرفته و رودخانهها درحال خشک شدن هستند،
کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید اولویت اصلی سیاستها و سرمایهگذاریها باشد .در صفحات
پیشِ رو به ارائه خالصهای از گزارشهایی حاوی اطالعات کمّی پیرامون تأثیر بهکارگیری شیوههای پیشرفته بر
میزان مصرف و بهرهوری آب خواهیم پرداخت .موارد به تفکیک کشور مورد بررسی قرار میگیرند.
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 -4-1استرالیا
عناوین گزارشها
System of Environmental-Economic Accounting for Water (SEEA-Water) (United Nations Statistics
;)Division, 2012); Water Account Australia 2004–05, (Australian Bureau of Statistics, 2006
;)Drought and the rebound effect: A Murray–Darling basin example (Loch and Adamson, 2015
Understanding irrigation water use efficiency at different scales for better policy reform: A case
study of the Murray- Darling Basin, Australia (Qureshi et al. , 2011); Water Reform and Planning
)in the Murray–Darling Basin, Australia (Grafton, 2017

کلیات
استرالیا در تدوین حقوق آب در عین برخورداری از نوسان بسیار شدید منابع آب ،در جهان پیشگام بوده است .این
امر به نوبه خود مبنای مبادالت مدیریت شده میان بخشهای مختلف مصرف و مناطق مختلف و نیز آموزههای
ارزشمندی پیرامون مسائل و مشکالت بالقوه تبدیل شده است ،چنانکه امروزه امتیازاتی که به میزان کافی از آنها
استفاده نمیشود فروخته شده و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و در صورت خارج شدن حجم قابل توجهی آب
از یک منطقه به واسطه مبادله ،داراییهای سرگردان نیز همین وضعیت را خواهند داشت .شواهد جدیدتر حاکی از
آن هستند که برنامههای اعطای یارانه برای صرفهجویی در مصرف آب نیز ظاهراً فاقد اثربخشی ،فاقد طراحی
مناسب و نیز عاری از اولویتبندی بودهاند.
نکات برجسته
حوضه آبریز موری دارلینگ (1)MDBبه واسطه برخورداری از استانداردهای پیشرفته جهت مدیریت منابع آب و به
ویژه سیستم مبتنی بر حقوق قابل مبادله آب که امکان انتقال آب به صورت اجارهای در کوتاهمدت یا به شکل دائم
را که توسط مراجع قانونی نیز به لحاظ تأثیرات آن بر طرفهای ثالث مورد ارزیابی قرار میگیرد فراهم کرده است،
شهرت فراوان دارد .استرالیا در تدوین نظام حسابداری زیستمحیطی-اقتصادی برای آب که توسط سازمان
مللمتحد ایجاد شده نقش داشته است .در این سامانه ،آب استخراج شده از محیط (رودخانهها ،آبخوانها و …)،
استفاده از این آب در بخشهای مختلف شامل انتقال میان بخشهای مختلف (مثالً تأمین آب مورد نیاز یک
کارخانه یا شهرک توسط یک شرکت آبرسانی) ،مصرف آب به واسطه تبخیر/تعریق و جریان آبی که به طور مستقیم
یا غیرمستقیم به محیط و حوضههای آبریز وارد میشوند لحاظ میگردند .اجرای آزمایشی این طرح در استرالیا
برنامهریزی شد و مرکز آمار استرالیا پیشتر و در سال  2006دستورالعملهایی را با ارجاع به این سامانه منتشر کرده
بود2و قرار شد این سیستم در گزارش آمارهای ملی مربوط به آب در بازه زمانی  2004-2005اعمال شود.
با این حال ،این فراز از فصل چهارم گزارش مذکور 3آشکارا با یکی از مؤلفههای اصلی رویکرد مبتنی بر
 SEEAWیعنی تفکیک میان کاربردهای مصرفی و غیرمصرفی در تعارض است:

1

Murray Darling Basin
)UN-System of Environmental-Economic Accounting for Water (SEEAW
3
http://www.water.gov.au/Publications/ABS_Water_Account_2004-05_Chpt4.pdf.
2
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«در این فصل به بررسی استفاده از آب در صنعت کشاورزی در استرالیا خواهیم پرداخت .آب مورد
استفاده در این صنعت شامل آب آشامیدنی دام و طیور و آب مورد استفاده در آبیاری محصوالت و
مراتع میشود .از آنجا که صنعت کشاورزی آب را در محدود کانالهای ایجاد شده 1مصرف نمیکند
و آب سایر کاربران را نیز تأمین نمیکند ،میزان کل آب مورد استفاده معادل همان میزان آب مصرفی
خواهد بود».
در بخش دیگری از این سند چنین آمده است:
«تصور میشود نشت آب از منابع آب سطحی مانند رودخانهها و محلهای ذخیره آب به درون زمین
در حوزه حوضه آبریز موری دارلینگ رخ میدهد ،با این حال اطالعات موثقی در مورد حجم این
نشتی در دست نیست و درحال حاضر نیز هیچ رویکرد مناسبی جهت تخمین این حجم وجود
ندارد».
آیا این فرض صفر بودن جریانهای بازگشتی حائز اهمیت است؟ البته که چنین است! استرالیا هم اینک برنامه
گستردهای را با هزینه  10میلیارد دالر (استرالیا) جهت حفظ آب برای محیط زیست آغاز کرده که شامل اعطای
یارانه به کشاورزان جهت سرمایهگذاری در زمینه استفاده از فنآوریهای پیشرفته در مزارع است .میزان
صرفهجویی بر مبنای کارآییهای عمومی مصرف (مثالً  50درصد در آبیاری غرقابی 90 ،درصد در آبیاری قطرهای
و …) تخمین زده میشود .بدین ترتیب اگر کشاورزی با سهمیهای معادل  100واحد آب آبیاری قطرهای را
جایگزین آبیاری غرقابی کند ،فرض بر آن است که در مقطع کنونی میزان مصرف وی  50واحد خواهد بود و
بنابراین پس از تغییر شیوه آبیاری ،تنها  )55.5( 50/0.9واحد آب پاسخگوی نیاز وی خواهد بود .سپس  44.5واحد
آب صرفهجوییشده بین کشاورز و محیط تقسیم میشود .از  22.5واحد آبی که به کشاورز اختصاص پیدا میکند،
او با استفاده از فنآوری جدید بیش از  20واحد اضافه مصرف خواهد کرد .بنابراین ،انتظار میرود میزان مصرف
آب در مزرعه از  50واحد به  70واحد و حجم جریان آب بازگشتی به محیط نیز تقریباً به همین میزان کاهش یابد
و این کامالً با اهداف طرح مغایرت دارد .در برخی موارد این آبهای بازگشتی به آبهای زیرزمینی شور وارد
میشوند و لذا دیگر قابل بازیابی نیستند؛ در موارد دیگر که آبیاری در نزدیکی رودخانهها صورت میگیرد یا آب
زیرزمینی قابل استفاده است ،جریانهای آب بازگشتی قابل بازیابی هستند و نمیتوان آنها را در تخمین میزان
صرفهجویی لحاظ کرد .با این حال در شیوه کنونی ارزیابی سرمایهگذاریها هیچ مبنای مشخصی برای ارزیابی این
مسئله که آیا اعطای یارانه به منظور بهرهگیری از سیستمهای پیشرفته آبیاری در عمل به آزاد شدن آب جهت
استفاده در سایر مصارف کمک کرده یا صرفاً به واسطه افزایش میزان آب تخصیصیافته به کشاورزان افزایش
مصرف را به دنبال داشته است ،وجود ندارد .در صورت اجرای فراگیرتر سیستم موسوم به  UN-SEEAWبه
طوری که جریان آبهای بازگشتی به محیط نیز به طور مشخص لحاظ میشدند ،این مشکل نیز حل میشد.
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محققان دیگر نیز به وجود این مسئله اشاره کردهاند .کیورشی 1و همکاران ( )2011به مشکل نادیده گرفتن
جریانهای آب بازگشتی و خطر ناشی از تمرکز صرف بر کارآیی در سطح محلی اشاره کردهاند .اما الک و
آدامسون )2015( 2به معرفی «اثر ارتجاعی» 3نیز پرداختهاند که به واسطه آن ،زمانی که آب ورودی به مزارع از
ارزش بیشتری برخوردار باشد ،تقاضا برای آب نیز افزایش مییابد.
گرافتون ( )2017اخیرا و ضمن انتشار مطلبی در ویژهنامه اقتصاد و سیاست آب 4که در آن به بسیاری از
پیچیدگیهای مدیریت کمآبی در حوضه آبریز موری دارلینگ پرداخته شده است ،نکات کلیدی ذیل را در زمینه
تجربه استرالیا در اعطای یارانه به منظور ارتقای سطح فنآوریهای آبیاری در مزارع مطرح کرده است:
 حدود  2/5میلیارد دالر از پولهای مالیاتدهندگان که در بهبود آبیاری مزارع هزینه شده عمدت ًا برای اشخاص
[و نه جامعه] نفع داشته است؛
 این سرمایهگذاریها هیچ تأثیر مشخصی به لحاظ کاهش میزان استفاده از آب به واحد سطح یا قرار گرفتن
آب در اختیار سایر کاربران [در بخشهای دیگر] نداشتهاند؛
 بیع متقابل حقوق آب از کسانی که مایل به فروش این حقوق هستند ،مؤثرترین ابزار و شیوه استفاده از پول
مالیاتدهندگان به منظور آزاد کردن منابع آب جهت استفاده سایر کاربران بوده است؛
 سرمایهگذاریهای صورتگرفته در بخش آبیاری با هدف افزایش میزان بهرهوری محصول به واحد آب
نتوانسته است به صرفهجویی در مصرف آب در سطح حوضههای آبریز منجر شود.
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 4-2چین
عنوان گزارش:
Policies Drain the North China Plain: Agricultural Policy and Groundwater Depletion in
)Luancheng County, 1949 – 2000 (Kendy et al., 2006

کلیات
این گزارش تحلیلی با استناد به شواهد متقن نشان میدهد آبیاری پیشرفته چه نقشی در بهرهبرداری بیرویه از
آبخوانها داشته است .در این گزارش تفکیک دقیقی میان آب داده شده به زمین و آب مصرف شده لحاظ گردیده
است.
نکات برجسته
حوضه آبریز علیا 1واقع در جلگه چین شمالی اهمیت بسزایی در تأمین امنیت غذایی این کشور دارد ،اما به واسطه
تداوم بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی بسیاری آن را در معرض تهدید میدانند .در این گزارش به
بررسی دادههای مربوط به حدود  50سال در زمینه سطوح آب زیرزمینی و میزان استخراج آب با استفاده از تلمبه
در استان لوانچنگ 2پرداخته شده است .طبق یافتههای این مطالعه ،با وجود کاهش مستمر حجم کل آب استخراج
شده با تلمبه از اواسط دهه  ، 1970سطح این آبخوان با آهنگی کمابیش ثابت همچنان رو به کاهش بوده است .یکی
از دالیل ایجاد چنین وضعیتی آن است که دولت و کشاورزان مبالغ هنگفتی را در زمینه بهبود فنآوریهای مورد
استفاده در آبیاری سرمایهگذاری کردهاند و لذا بخش بسیار بیشتری از آب استخراج شده به مصرف میرسد و به
عبارت دیگر ،به موازات کاهش میزان آب دادهشده به زمین در واحد سطح ،میزان مصرف ثابت مانده و حتی
افزایش یافته است.
عنوان گزارش
Basin-wide evapotranspiration management: Concept and practical application in Hai Basin,
)China (Wu et al., 2014

کلیات
در این تحلیل از حسگرهای کنترل شونده از راه دور برای میزان مازاد مصرف در آبریز علیا در قیاس با منابع
تجدیدشونده استفاده و پیشنهاد تمرکز بر مدیریت تبخیر-تعریق به منظور بازگرداندن مجدد توازن به چرخه مصرف
آب مطرح گردیده است.
نکات برجسته
با توجه به تجربه ناموفق چین در کاهش میزان مصرف آب از طریق استفاده از آبیاری پیشرفته ،مفهوم مدیریت
تبخیر-تعریق در قالب چندین طرح که توسط بانک جهانی اجرا شدهاند ،ارائه گردیده است .در این رویکرد با
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تمرکز بر مصرف آب ،محدودیتهایی برای استفاده پایدار از آب بر مبنای مؤلفههای اصلی توازن چرخه آب یعنی
بارش ،تبخیر-تعریق و جریانها بیرونرو تعیین میشود .در این مطالعه ضمن ارزیابی مؤلفههای کنونی توازن
چرخه آب چنین نتیجهگیری شده که میزان مصرف آب در بخش آبیاری باید حدود  20درصد ( 6میلیارد مترمکعب
در سال) کاهش یابد تا امکان بازگشت توازن در این چرخه فراهم گردد .در این مطالعه به مقیاس امکانات محیطی
جهانی )GEF( 1طرح جامع آب حوضه آبریز علیا 2و طرح مدیریت محیط 3استناد شده است که اصل مدیریت
تبخیر-تعریق مبنای آن را تشکیل میدهد .در مواردی که این اصل در حوضه آبریز علیا و سایر مناطق چین در
قالب پروژههای بانک جهانی اجرا شده است ،مداخله اصلی جهت کاهش میزان تبخیر-تعریق ،ایجاد تغییرات در
الگوی کشت و از جمله کاهش سطح زیر آبیاری بوده است.
عنوان گزارش
Assessing potential water savings in agriculture on the Hai Basin plain, China (Yan et al.,
)2015

کلیات
این گزارش یک پیشبینی محاسباتی ساده مبتنی بر نتایج تحقیقات پیرامون موارد بالقوه صرفهجویی در مصرف آب
از طریق مالچپاشی ،ایجاد تغییرات در الگوهای کشت محصول ،آبیاری ناقص و تغییرات در پروژههای زراعی بر
مبنای میزان تعیین شده کمآبی در منطقه مورد نظر است .در این گزارش نشان داده شده است که حتی اگر
کشاورزان به طور کامل این روشها را به کار میبستند نیز روند بیرویه برداشت از آبخوانها همچنان ادامه
مییافت و لذا الزم بود که میزان تولید غالت به منظور بازگرداندن مجدد توازن به چرخه آب کاهش یابد.
نکات برجسته
در این گزارش به ارزیابی امکان بالقوه نظری به منظور از میان بردن فاصله میان میزان مصرف و حجم منابع
تجدیدپذیر در حوضه آبریز علیا پرداخته شده است که در حدود  6میلیارد متر مکعب در سال و یا حدود 20
درصد کل حجم مصرفی تخمین زده میشود .در این تحلیل فرض بر آن است که امکان تکرار صرفهجویی آب و
افزایش میزان بازدهی محصول که در ایستگاههای تحقیقاتی گزارش شده در مزارع نیز وجود دارد .نتایج تحقیقات
نشان میدهند که مالچپاشی میتواند میزان مصرف را به مقدار قابل توجهی ( 5الی 10درصد) کاهش و میزان
بازدهی گندم زمستانه (تا سقف  18درصد) و ذرت ( 5درصد) را افزایش دهد .نتیجه بسیار مثبت استفاده از این
شیوه در مورد گندم عمدتاً ناشی از طوالنی بودن زمان پیش از ثمر دادن گندم زمستانه است که طی آن میزان تبخیر
به واسطه مالچ پاشی کاهش یافته و رطوبت برای تعریق توسط گیاه حفظ شده است .مقادیر بالقوه صرفهجویی در
مصرف آب به واسطه آبیاری ناقص نیز در این گزارش محاسبه و نشان داده شده است که موارد جزئی افزایش
بهرهوری آب (به واحد کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی) تحقق یافته است ،اما این مسئله همواره با کاهش میزان
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بازدهی به دلیل کاهش بیشتر آب مصرفی است ،به طوریکه از منظر کشاورزان ،میزان کل تولید و به تبع آن میزان
درآمد کاهش مییابد .در این گزارش چنین نتیجهگیری شده است که روشهایی مانند مالچپاشی از آن رو برای
کشاورزان جذابیت دارند که با استفاده از آنها میزان تولید افزایش مییابد .علت جذابیت کمتر آبیاری ناقص برای
کشاورزان نیز آن است که این شیوه در عین کاهش میزان تولید ،مستلزم تالش بیشتر در زمینه مدیریت آب است.
عنوان گزارش
Towards groundwater neutral cropping systems in the Alluvial Fans of the North China Plain (van
)Oortet al., 2016

کلیات
در این گزارش با استفاده از شبیهسازیهای مدل سیستمهای کاشت و برداشت به وسیله شبیهسازی سیستمهای
تولید کشاورزی ( 1)APSIMبه بررسی فرصتهای تولید در بخشی از جلگه چین شمالی با حجم باالی کاشت و
فاقد دسترسی به آبیاری سطحی پرداخته شده است .بر همین اساس ،میزان تولید گندم و ذرت درصورت کاهش
میزان میانگین برداشت از آبخوانها و رسیدن این میزان به مقدار آب ورودی به این سفرهها از طریق ایجاد تغییراتی
در ترتیب کشت محصول ،روشهای آبیاری و فنآوریهای حفظ آب (مانند مالچپاشی یا استفاده از روکشهای
پالستیکی) تخمین زده شد.
نکات کلیدی
ایجاد مجدد توازن میان حجم آب ورودی به آبخوانها و حجم برداشت از آنها به کاهش  44درصدی میزان تولید
غالت در مقایسه با روش کنونی منجر خواهد شد .جلوگیری از اتالف آب با استفاده از روکشهای پالستیکی
میتواند این میزان کاهش را به  21-33درصد محدود کند.
 -4-3مصر
عنوان گزارش
)The new era of water resources management (Seckler, 1996

کلیات
مصر به لحاظ حسابداری آب در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد .میزان بارش در این کشور عمالً صفر است،
آبیاری از طریق توزیع کنترل شده آب از یک باتالق صورت میگیرد و جریانهای بازگشتی آب در داخل مرزهای
کشور تمام ًا به چرخه رود نیل بازمیگردند .با توجه به این شرایط ،بسیار بعید است افزایش میزان کارآیی آبیاری به
استثنای کاهش میزانی از آب مصرفی بدون فایده (مانند روانآبهای سطحی و تبخیر آب از خاکهای مرطوب) به
صرفهجویی واقعی در مصرف آب منجر شود .شرایط در مناطق ساحلی پیچیدهتر است :در این مناطق از دادن آب
شیرین بیش از حد به زمینهای آبیاری شده برای کنترل پیشرفت نمک به درون زمینها استفاده میشود.
1
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نکات برجسته
مصر به لحاظ آبیاری شرایط منحصر به فردی دارد .بیش از  95درصد منابع آب این کشور در قالب جریانهای
ورودی از حوضههای آبریز باالدستی از رود نیل تأمین میشود و میزان بارش در این کشور بسیار ناچیز است .این
شرایط به لحاظ آبشناسی تحلیل نحوه استفاده از آب را نسبت ًا ساده میکند؛ تمامی جریانهای بازگشتی از محل
مازاد آب داده شده به زمین وارد آبخوانهای زیرزمینی میشوند (که در مناطق برخوردار از آبیاری سطحی در
شرایط متوازن قرار دارند و در مناطق جدیداً توسعهیافته در دلتای غربی نیل مورد بهرهبراری بیرویه قرار دارند) یا
از طریق کانالهای آبی (به استثنای محل تالقی نیل با دریای مدیترانه در بخش شمالی) به چرخه آبهای سطحی
بازمیگردند .در نقطه تالقی رود نیل با دریای مدیترانه در شمال این رودخانه ،پیشرفتگی آبهای شور یک معضل
است و لذا حفظ توازن و دور کردن مواد آالینده مستلزم تزریق آب شرین به دریا است .بنابراین مصر یک نمونه
آشکار از وجود جریانهای آب قابل بازیابی است که در آن کارآیی در مزرعه نقش چندانی در صرفهجویی در
مصرف آب ندارد.
با این حال ،میلیونها دالر (طبق اطالعات غیررسمی وزارت کشاورزی این کشور) با هدف افزایش میزان
کارآیی آبیاری در مزارع صرف بهبود شرایط آبیاری شده است و تا سال  2015نیز سازمان موسوم به «پروژه توسعه
آبیاری در مزرعه» 1در گزارش خود اعالم کرده که امکان صرفهجویی حجم عظیمی از آب از طریق افزایش میزان
کارآیی از  5به  80درصد در زمینهای قدیمی وجود دارد و این امر میتواند به گسترش نواحی تحت آبیاری در
سایر مناطق کمک کند.
به همین ترتیب ،سامانه پایدار تولید غذا و انرژیهای زیستی از طریق آبیاری مبتنی بر صرفهجویی در حوضه
آبریز نیل در مصر (در قالب طرح همکاری پژوهشی علمی-فنی برای توسعه پایدار ))SATREPS( 2که اعتبارات
مالی آن توسط ژاپنیها تأمین شده بود ،نشان داد که «شیوههای در مزرعه میتواند بدون توجه به مقصد نهایی
آبهای مازاد به میزان  20درصد یا حتی بیشتر صرفهجویی در مقدار آب داده شده به زمین را به دنبال داشته
باشند».
حدود  25سال پیش ،همین ایدهها در میزگردی در قاهره مورد ارزیابی قرار گرفته بودند و افراد حاضر در آن
میزگرد به این نتیجه رسیده بودند که میزان آبی که امکان صرفهجویی در مصرف آن وجود دارد ،بسیار ناچیز است
(کلر.)19923،

1

On farm Irrigation Development Project
Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development
3
Keller
2
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 -4-4هند
عنوان گزارشها
?Halting the groundwater decline in north-west India. Which crop technologies will be winners
)(Humphreys et al., 2010

کلیات
در این گزارشها به بررسی مداخالتی پرداخته شده که با هدف بهبود بهرهوری آب و یا صرفهجویی در مصرف
آب انجام شده است .بدین منظور از یک چارچوب حسابداری آب استفاده شده که در آن میان استفاده و مصرف به
تفکیک لحاظ گردیده است .طبق نتایج این گزارشها ،شواهد بسیار اندکی در اثبات کاهش واقعی میزان تبخیر-
تعریق وجود دارد .بهترین راه برای صرفهجویی در مصرف آب اعمال تغییرات در تاریخ کاشت و گونههای
زودبازده است.
نکات برجسته
فنآوریهای اصالحشدة بسیاری جهت استفاده در سیستمهای آبیاری برنج-گندم در دست طراحی هستند که
اهداف چندی را نیز دنبال میکنند که از آن جمله میتوان به افزایش میزان تولید ،بهبود حاصلخیزی خاک ،افزایش
کارآیی در استفاده از عوامل ورودی ،کاهش آلودگی محیط و افزایش سود کشاورزان اشاره کرد .این فنآوریها
شامل تسطیح لیزری اراضی ،مدیریت آب با آب دادن و قطع آببر روی اراضی در مورد برنج ،تأخیر پیوند برنج،
کشت گونه های برنج با بازدهی زودتر ،گندم بدون شخم ،باال بردن سطح بسترها و جایگزینی برنج با سایر
محصوالت هستند .با این حال ،ماهیت صرفهجوییهای صورتگرفته در بخش آبیاری به ندرت مشخص شده
است .این صرفهجویی به احتمال قویتر ناشی از کاهش میزان نشت آب در اعماق زمین است که تأثیر چندانی بر
تبخیر-تعریق ندارد.
بیش از  90درصد مناطق اصلی کشت برنج در شمال غربی هند حداقل بخشی از آب مورد نیاز خود را از منابع
آبهای زیرزمینی دریافت میکنند .در این مناطق کاهش میزان نشت آب به اعماق زمین ،نه به صرفهجویی در
مصرف آب منجر میشود و نه میزان پایین رفتن سطح آبخوانها را کاهش میدهد .در این مناطق ،استفاده از
فنآوریهای کاهشدهنده تبخیر/تعریق و افزایشدهنده میزان محصول تولید شده به ازای هر واحد آب مصرف
شده به صورت تبخیر/تعریق اهمیت حیاتی دارد .بهترین فنآوریها برای تحقق این هدف تأخیر در پیوند برنج و
کشت گونههای برنج زودبازده است .احتمال جایگزین کردن برنج با سایر محصوالت با میزان تبخیر/تعریق کمتر
ضعیفتر است.
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عنوان گزارش
The effect of rice straw mulch on evapotranspiration, transpiration and soil evaporation of
)irrigated wheat in Punjab, India (Balwinder-Singh et al., 2011

کلیات
به موازات بهبود شیوههای آبیاری و آبیاری محصوالت به شیوههای دقیقتر ،انتظار میرود شاهد کاهش تبخیر
غیرمولد باشیم .این نتایج غالباً در مورد محصوالت باغی و نرمساقهها گزارش میشوند که در آنها فاصله بین
محصوالت زیاد است .اما در این مطالعه به بررسی گندم که یک محصول مزرعهای رایجتر است و تاجپوشه آن نیز
نسبتاً زود بسته میشود ،پرداخته و این نتیجهگیری مطرح شده است که کاهش میزان تبخیر تقریب ًا به طور کامل به
واسطه افزایش میزان تعریق خنثی شده است.
نکات برجسته
تبخیر از خاک مرطوب به عنوان یکی از مؤلفههای غیر مولد تبخیر/تعریق تلقی میشود .انتظار میرود کاهش میزان
تبخیر خاک بر میزان آب موجود جهت تعریق به عنوان مؤلفه مولد فرایند تبخیر/تعریق تأثیر بگذارد .آزمایشهای
میدانی به منظور بررسی تأثیرات مالچپاشی با استفاده از کاه برنج بر مؤلفههای توازن آب در آبیاری گندم در
بازههای زمانی  2006-7و  2007-8در پنجاب هند و در یک خاک کشاورزی بررسی انجام شدند .میزان تبخیر
روزانه خاک مرطوب نیز با استفاده از دستگاههای میلیلیسیمتر 1اندازهگیری شد .مالچپاشی میزان کل تبخیر خاک
در طول فصل رشد محصول را در سالهای نسبتاً پربارش و کمبارش به ترتیب به میزان  35و  40میلیمتر کاهش
داد .با این حال بخش عمدهای از این حجم آب صرفهجوییشده وارد فرایند تعریق شد که میزان آن نیز در
سالهای پربارش و کمبارش به ترتیب  30و  37میلیمتر افزایش یافت .در نتیجه ،مالچپاشی در هیچ یک از سالها
تأثیری بر میزان کل تبخیر/تعریق نداشت .اما در هر دو سال ،میزان تولید زیستتوده و نیز میزان بازدهی غالت به
واسطه مالچپاشی افزایش یافت .کارآیی تعریق در قیاس با میزان بازدهی محصول غله در بازه زمانی ،2006-7
 1/1-88/91کیلوگرم بر متر مکعب و در بازه زمانی  1/46-1/64 ،2007-8کیلوگرم بر مترمکعب بود .هرچند
پرورش گندم با استفاده از مالچپاشی در اغلب موارد میزان کارایی تعریق را کاهش میداد ،مقدار این کاهش تنها در
بازه زمانی  2007-8معنادار بود .نتایج این بررسی نشان میدهند که هرچند مالچپاشی مزارع گندمی که از آبیاری
مناسبی برخوردار هستند ،میزان تبخیر از خاک را کاهش میدهد ،اما به صرفهجویی در مصرف آب منجر نمیشود،
زیرا افزایش میزان تعریق و کاهش میزان کارآیی تعریق تأثیر آن را خنثی میکند.

 1دستگاهی جهت سنجش میزان انحاللپذیری مواد در آب و …
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 -4-5رژیم صهیونیستی
عنوان گزارش:
Decoupling dependence on natural water: Reflexivity in the regulation and allocation of water in
)Israel (Gilmont, 2014

کلیات
اسرائیل در زمینه افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی با تکیه بر آبیاری پیشرفته در شرایط کمآبی موفق بوده
است .شرایط محیطی نقش تعیینکنندهای در حصول این موفقیت داشتهاند :نهادهای دولتی در اسرائیل از همان
نخستین روزها به مدیریت و کنترل آب پرداختند .شرکت ملی انتقال آب که آب را از مناطق نسبتاً پرآب شمال به
اراضی بایر اما حاصلخیز در جنوب منتقل میکرد ،دارای ظرفیتی محدود بود و لذا دسترسی نامحدود به آب جهت
آبیاری کامالً منتفی بود .به همین ترتیب ،آبهای زیرزمینی نیز به عنوان سرمایه ملی تلقی شدند و دسترسی به آنها
نیز با استفاده از سازوکارهای سختگیرانه کنترل کمّی محدود شد .کل حجم آبرسانی از گذشته تا به امروز به
لحاظ حجمی محدود و مشخص بوده است.
کاربری اراضی نیز توسط دولت تعیین میشد و لذا افزایش سطح زیر آبیاری که امکان آن از طریق استفاده از
سیستمهای آبیاری پیشرفته وجود دارد ،تنها با اجازه دولت میسر بود .به طور کلی در اسرائیل دولت مالک منابع
آب است و استفاده از این منابع تنها پس از اخذ مجوز امکانپذیر خواهد بود .مالکیت زمین نیز در اختیار دولت
است و کاربری آن شامل سطح مجاز برای آبیاری و میزان آب تخصیصیافته به آن نیز توسط دولت کنترل میشود.
بدین ترتیب اراضی کشاورزی بر مبنای سطح قابل آبیاری و میزان آبی که جهت آبیاری به آنها اختصاص یافته،
تعریف میشوند.
نکات برجسته
در اسرائیل آب بر مبنای یک حجم ساالنه بر حسب هکتار توزیع میشود که بر مبنای توزیع عادی در هر سال
تعیین میگردد .بنابراین در یک سال خشک ،حجم آب مجاز ممکن است  80درصد حجم عادی و در یک سال
پرباران این حجم بیش از حجم عادی باشد .قیمتگذاری در این سازوکار نقش دارد ،اما اصل بر تخصیص یک
سهم ساالنه و فزایش تصاعدی قیمتها به منظور تشویق به رعایت آن سهمیه است.
میزان آب تخصیصیافته به بخش کشاورزی برای سالهای متمادی افزایش داشت که دلیل آن نیز ایجاد
زیرساختهای جدید جهت پوشش مناطق جدید ،بهرهبرداری از روانآبهای طبیعی کشور ،تجدید این منابع از
جمله توسط شرکت ملی انتقال آب ،بهرهبرداری از آب رودخانهها و توسعه آبخوانهای کوهستانی و ساحلی بود.
در بازه زمانی منتهی به دهه  1970میالدی ،میزان آب تخصیصیافته به بخش کشاورزی به تدریج ثابت شد و در
سالهای بعد از میزان آب شیرین تخصیصیافته به این بخش به دلیل وقوع برخی خشکسالیهای شدید و نیز اتخاذ
سیاستهایی در جهت توجه به نیازهای سایر بخشها به آب و نیز مهار و خنثی کردن تأثیرات زیستمحیطی
توسعه منابع آب کاسته شد .با این وجود ،روند افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی همچنان ادامه یافت.
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دو عامل مجزا در حصول این موفقیت نقش داشتهاند .نخست ،بهبود مستمر فنآوریهای آبیاری و بهکارگیری
آنها در مقیاس گسترده به افزایش میزان کارآیی آبیاری در مزرعه (افزایش نسبت آبی که در اختیار کشاورز قرار
میگیرد و به محصول تبدیل میشود) منجر شد .میزان کارآیی آبیاری غرقابی با مدیریت مناسب عموم ًا 55-50
درصد است ،یعنی نیمی از آب در این شیوه به مصرف محصول میرسد ،در حالی که میزان کارآیی آبیاری با
استفاده از فنآوریهای پیشرفته آبیاری قطرهای و چکهای به آسانی از  80درصد نیز فراتر میرود و با استفاده از
این روشها حتی امکان شستشوی نمکهای موجود نیز وجود دارد .بدین ترتیب ،تأمین آب مورد نیاز محصوالت
کشاورزی طی این مدت به موازات تغییر روش از شیوه آبیاری غرقابی به آبیاری قطرهای و سایر انواع شیوههای
آبیاری مکانیزه افزایش یافت و در عین حال میزان استخراج آب شیرین نیز ثابت ماند .ثانیاً منابع آب شیرین طی
یک دهه اخیر به شدت کاهش یافتهاند و جای خود را به فاضالبهای تصفیهشده دادهاند .اما با وجود کاهش میزان
آب شیرین تخصیصیافته به بخش کشاورزی ،سیستمهای مکانیزه امکان افزایش مصرف آب توسط محصوالت در
این بخش را افزایش دادهاند و همین مسئله مبنای افزایش تولید بوده است :پدیدهای که در جلگه چین شمالی نیز
مشاهده شده است (کندی و همکاران .)2006 ،فرازهای ذیل از مکاتبات صورتگرفته با تولیدکنندگان تجهیزات
مربوط به آبیاری قطرهای در اسرائیل استخراج شدهاند:
 درحالیکه در محصوالت تودهای ،آنچه دریافت میکنید معادل همان چیزی است که هزینه میکنید ،من اطالع
دارم که در مورد درختهای میوه ،انگور ،سبزیجات و … سود شما بیش از هزینهای است که صرف
میکنید.

1

 با فرض بازده یکسان برای آبیاری قطرهای و سطحی ،میزان آب مصرفی محصول برابر خواهد بود.

2

عالوه بر این ،شهرها و شهرکهای اسرائیل پسآبهای خود را به رودخانههایی منتهی به دریا میریزند یا آنها را به
تصفیهخانههای محلی میفرستند که آب را با اندکی تصفیه وارد طبیعت میکنند .اخیراً و به ویژه با تبدیل شدن
مصارف غیرکشاورزی به بخش عمدهای از تقاضای داخلی برای آب ،ظرفیت بالقوه تصفیه و بازیابی فاضالبهای
شهری نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفته و منبع عمده تازهای برای تأمین نیاز بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
احداث تأسیسات عظیم آبشیرینکن در ده سال اخیر نیز میزان آب در دسترس جهت استفاده در این کشور را به
شدت افزایش داده است ( 600میلیمتر مکعب در سال از کل میزان  2000میلیمتر مکعب در سال).
موفقیتهای اسرائیل در بخش کشت آبی موارد قابل توجهی هستند که ظاهراً همان چرخه معمول توسعه منابع
آب ،گسترش کشاورزی ،بهرهبرداری بیرویه از آبخوانها و رودخانهها و به تبع آن کاهش سطح آبها ،آلودگی و
تخریب محیط زیست و اکنون نیز ورود به یک سناریوی غیرمعمول را طی میکند که در آن افزایش تدریجی میزان
منابع آب قابل دسترس به واسطه نمکزدایی برای تأمین نیازهای شهری به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و
استفاده مجدد از فاضالب حاصل از این فرایند نیز منبعی مقرون به صرفه جهت آبیاری مکانیزه به شمار میرود.
1

Personal Communication, Naty Barak, Chief Sustainability Officer, Netafm
Personal Communication, Dr Itamar Nadav, Project Manager, R&D Department, Netafm
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با این حال چندین مؤلفه شکل دهنده این موفقیت مختص اسرائیل هستند و مهمتر از آن ،وجود آنها الزمه
الگوبرداری از این موفقیت در سایر مناطق جهان است:
 کنترل مرکزی منابع آب سطحی و زیرزمینی؛
 اعمال کنترل مؤثر بر میزان تقاضا (تعیین سهمیههای حجمی بر مبنای یک ساختار تعرفه مشخص)؛
 کنترل سطح زیر آبیاری؛
 وجود آب بازیافتی جهت افزایش قابل توجه میزان آب تخصیصیافته به بخش کشاورزی؛
 وجود منابع کافی آبهای سطحی و زیرزمینی به منظور تأمین مازاد پیشبینینشده به شکل فصلی.
در سایر کشورهایی که به لحاظ کمآبی و نیز شرایط اقلیمی مشابه اسرائیل هستند ،فقدان کنترل بر میزان تقاضا،
عدمتوانایی تعیین ،اندازهگیری و تأمین ضمانت اجرایی سهمیه برای تخصیص آب و عدمتوانایی محدود کردن
سطح زیر آبیاری ،تأثیرات آبیاری مکانیزه در صرفهجویی در مصرف آب را با اما و اگرهای فراوانی مواجه کردهاند.
افزایش میزان بهرهوری اقتصادی آب که آبیاری مکانیزه امکان آن را فراهم میکند ،در اکثر موارد به افزایش مصرف
کوتاهمدت و نیز افزایش تقاضا برای منابع آبی کمیاب منجر میشود که درست در نقطه مقابل تأثیر مورد نظر قرار
دارد.
 -4-6ایران
عنوان گزارش
Irrigation Improvement Project, Islamic Republic of Iran, World Bank Staff Appraisal Report
)(World Bank, 1993); Lake Uromiyeh. A concise Baseline Report (Lotf, 2012

کلیات
هدف از اجرای این پروژه ،احیا یا حداقل تثبیت وضعیت دریاچهای بود که به دلیل گسترش آبیاری در مناطق
باالدست به شکل فزایندهای در حال خشک شدن بود .هدف از انجام مداخله اصلی در این پروژه افزایش میزان
کارآیی آبیاری بود .تا زمان انجام این پروژه هیچ گزارش مدونی در زمینه ارزیابی این مسئله تهیه نشده بود که آیا
جریانهای آب بازگشتی تا پیش از اجرای این طرح تلف میشدهاند یا خیر .همچنین هیچ گزارشی در راستای
پیشبینی تأثیرات اقدامات پیشنهادی بر میزان مصرف آب تهیه نشده بود.
نکات برجسته
در سال  ،1993بانک جهانی ،اعتبارات مالی الزم جهت اجرای یک پروژه بهبود آبیاری در ایران را تأمین کرد که
بخشی از مناطق اطراف دریاچه ارومیه را شامل میشد .در این طرح به مسائل چندی از جمله میزان بسیار پایین
کارآیی آبیاری ( 20-30درصد) پرداخته و بر وجود امکان بالقوه صرفهجویی فراوان در مصرف آب از طریق بهبود
ی احتما ًال تلف شده (حوضههای آبریز نمکی،
این پارامتر تأکید شد .اما هیچ جزئیاتی در مورد مقصد این آبها ِ
تبخیر بیش از حد ،نشت ،ورود به فاضالبها و …) ارائه نشده است.
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بعدها و در قالب یک تحلیل بسیار مفصل درباره ناپدید شدن تدریجی دریاچه ارومیه ،تمامی جنبههای
آبشناسی و زمینشناسی مناطق اطراف دریاچه مورد ارزیابی قرار گرفتند و با ارائه دالیل مستند نشان داده شد که
سطح زیر آبیاری و میزان آب مورد استفاده در بخش کشاورزی در بازه زمانی  1970-2006در این منطقه تقریبا سه
برابر شده است .در این گزارش همچنین به یافتههای حاصل از ارزیابی بانک جهانی و ناکارآمدی آبیاری در منطقه
نیز اشاره شده است .در این گزارش (لطف )2012 ،چنین نتیجهگیری شده است که «ظرفیت بالقوه عظیمی جهت
افزایش میزان کارآیی در استفاده از آب در سطح مزارع و صرفهجویی در حجم قابل توجهی آب جهت احیا و
حفظ دریاچه ارومیه بدون ایجاد اخالل در تولید محصوالت کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان وجود دارد .این
منبع بالقوه آب حتی میتواند تا حدی نیاز به احداث سدهای ذخیره آب را نیز مرتفع سازد».
این سناریو از چند جنبه نگرانکننده است .او ًال در این سناریو به توازن کلی آب و تأثیرات احتمالی ناشی از
بهبود کارآیی آبیاری توجهی نشده است .ثانیاً ،نتایج حاصل از مطالعات منطقهای بیانگر آن هستند که آبخوانهای
آبرفتی عمدتاً توسط آب رودخانهها و به میزان کمتری نیز به واسطه نزوالت جوی تغذیه میشوند و این امر به
روشنی نشان میدهد که در صورت دادن آب اضافه به نواحی تحت آبیاری ،این نواحی نیز میتوانند به تجدید این
سفرهها کمک کنند .ثالثاً در این سناریو به این نکته نیز توجه نشده است که دلیل اصلی تداوم کاهش سطح آب
دریاچه و آبخوانهای تغذیهکننده آن ،سه برابر شدن مساحت مناطق تحت آبیاری و به تبع آن افزایش سه برابری
میزان مصرف آب در بخش کشت آبی است.
 -4-7مراکش
عنوان گزارش
Programme National d’economie d’eau en Irrigation (Morocco, Ministry of Agriculture and
)Fisheries, no date

کلیات
منابع آب مراکش به شدت محدود هستند .سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق این کشور به سرعت درحال
پایین رفتن است و اکثر رودخانهها در این کشور به طور منظم به دریا نمیرسند .در اغلب موارد کنترلی نیز بر حفر
چاه و نصب تلمبههای آب وجود ندارد .هرچند مسئله بهرهبرداری بیرویه از منابع آب و نیز این نکته که نشت آب
از سیستمهای آبیاری یکی از عوامل اصلی تجدید منابع آبی به شمار میرود نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ،اما
اعطای یارانه جهت تغییر شیوه آبیاری به آبیاری قطرهای بدون تجزیه و تحلیل تأثیرات بالقوه این رویکرد بر سطح
آبهای زیرزمینی همچنان به عنوان یکی از راههای اصلی مقابله با معضل کمآبی مطرح است.
نکات برجسته
این برنامه ملی دربردارنده مؤلفهها و پیشنهادهای متعددی در حوزه سیاستگذاری است ،اما به شدت متکی بر این
فرض است که شیوههای آبیاری در مزرعه را میتوان به شدت بهبود بخشیده و از این طریق و با صرفهجویی در
38

آیا بهبود فنآوری آبیاری به صرفهجویی آب منجر خواهد شد؟

مصرف آب ،امکان گسترش آبیاری در سایر مناطق را فراهم کرد .در تشریح یکی از مفروضات بنیادین این طرح
چنین آمده است:
«در میان شیوههای مختلف آبیاری ،آبیاری ثقلی 1کمترین میزان کارآیی ( 50-60درصد) را در مراکش دارد .در
مقابل ،آبیاری قطرهای کارآمدترین شیوه آبیاری ( 90درصد یا باالتر) است».
در چندین سیستم آبیاری ،هدف نه افزایش میزان آب توزیع شده ،بلکه افزایش میزان بهرهوری اقتصادی آب
است .تأثیرات اندازهگیری شده استفاده از آبیاری قطرهای به جای آبیاری غرقابی در گزارش ذیل تشریح گردیدهاند.
عنوان گزارش
Satellite Based Evapotranspiration Mapping and Water Use by Rural Communes of Morocco,
)Riverside study for World Bank, (Riverside, 2009

کلیات
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان تبخیر/تعریق در حدود  250هکتار از مزارع مرکبات در مراکش بود که
بخشی از آنها با استفاده از آبیاری شیبی و مابقی به صورت قطرهای آبیاری میشدند .میزان تبخیر/تعریق در هر دو
مورد تقریبا یکسان بود.
نکات برجسته
منابع آب در مراکش کمیاب هستند و توزیع آنها نیز ناهمگون است .به دلیل رشد جمعیت و نیز افزایش میزان
شهرنشینی ،میزان تقاضا برای آب نیز درحال افزایش است .تولید محصوالت کشاورزی بخش عمدهای از آب
مصرفی را به خود اختصاص داده است و حدود  85درصد منابع آب موجود در مراکش به این بخش اختصاص
یافته است .در برنامه دولت ،مصرف محدود آب توسط کشاورزان از طریق مدرنیزه کردن زیرساختها جبران
میشود ،به طوری که آب بر حسب تقاضا و نه بر حسب نوبت چرخشی میان کشاورزان توزیع میشود .همچنین
در این طرح به کشاورزان کمک میشود تا به بازارهای محصوالت خود دسترسی داشته باشند و به کشت
محصوالت دارای ارزش باالتر بپردازند .بدین ترتیب ،دو شاخص موفقیت این برنامه ،ارزش افزوده به ازای هر
واحد آب مصرفی توسط کشاورزان ذینفع و میزان مصرف آبهای زیرزمینی توسط این کشاورزان است.
محدوده مورد مطالعه شامل سه ناحیه تعیینشده از سوی اداره منطقهای قیمتگذاری محصوالت

کشاورزی2

( )ORMVAیعنی تدال ،هاوز و دوکاله 3در حوضه آبریز عونالرعبیا 4بود .در این بررسی فرایند تحلیل بر
محدودههای آزمایشی در داخل مناطق تحت مدیریت اداره منطقهای قیمتگذاری محصوالت کشاورزی متمرکز بود
که در آنها برخی اصالحات یا اقدامات مربوط به مدرنیزه کردن در زمینه آبیاری صورت گرفته بود .بانک جهانی
ضمن امضای قراردادی شرکت ریورساید 5را مأمور انجام دورسنجی و تحلیلهای مربوط به توازن آب کرد .به
1
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3
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منظور تخمین میزان تبخیر/تعریق بر مبنای دادههای ماهوارهای ،از روش نقشهبرداری از تبخیر/تعریق با وضوح
تصویر باال و با استفاده از الگوریتم کالیبرسنجی داخلی (( )METRICالن 1و همکاران )2007 ،استفاده شد .الگوریتم
 METRICمشابه الگوریتم موازنه انرژی سطح برای زمین )SEBAL( 2است (باستیانسن 3و همکاران ،)1998 ،اما در
آن از روشهای دیگری برای کالیبرسنجی استفاده میشود.
از حدود  9میلیون هکتار زمینهای زیر کشت در مراکش ،حدود 1/5میلیون هکتار برای آبیاری مجهز شدهاند
( .)AQUASTAT, Data 2004تخمین زده میشود که حدود  70درصد آب مورد نیاز جهت آبیاری از منابع آب
سطحی تأمین میشود و  30درصد مابقی نیز از آبهای زیرزمینی تأمین میشود (.)AQUASTAT, Data 2000

شیوههای رایج آبیاری شامل آبیاری سطحی (آبیاری غرقابی شیارهای زمین) که  83درصد کل میزان آبیاری را
تشکیل میدادند و نیز سیستمهای بارانی که  10درصد کل میزان آبیاری را به خود اختصاص داده بودند ،و نیز سایر
روشهای محلی (آبیاری قطرهای و …) بودند.
در این مطالعه میزان تبخیر/تعریق در  12مزرعه به عنوان نمونه با مساحتی مجموع ًا حدود  250هکتار مورد
ارزیابی قرار گرفت .تمامی این مزارع زیر کشت مرکبات قرار داشتند .پنج مزرعه با آبیاری ثقلی و بقیه به صورت
قطرهای آبیاری میشدند .میانگین میزان مصرف آب در مزارعی که با روش قطرهای آبیاری میشدند  0/1درصد
کمتر از میانگین مصرف زمینهایی بود که برای آبیاری از شیوه آبیاری ثقلی استفاده میکردند ( 947/9میلیمتر در
مقابل  956/3میلیمتر) .میزان بازدهی محصوالت در این مطالعه گزارش نشده است و لذا ارزیابی تأثیر انتخاب شیوه
آبیاری بر میزان بهرهوری امکانپذیر نیست .با این حال میزان مصرف آب در هر دو مورد تقریب ًا برابر بود.
در مطالعهای که به تازگی صورت گرفته (مول )20174،به ارزیابی سرمایهگذاریهای صورتگرفته در مراکش در
زمینه تغییر شیوه آبیاری از شیوه سنتی به شیوه قطرهای با هدف صرفهجویی در مصرف آب پرداخته شده است.
هرچند تا سقف  4میلیارد دالر برای اجرای این سیاست درنظر گرفته شده است ،شواهدی دال بر کاهش میزان
مصرف آب تاکنون وجود ندارد و سطح آب سفرههای زیرزمینی نیز با آهنگی نگرانکننده در حال کاهش است و
میزان کسری آب در این سفرهها در حدود یک میلیارد مترمکعب در سال تخمین زده میشود .مسئله نگرانکنندهتر،
فقدان نظارت و ارزیابی مؤثر این سرمایهگذاریها است.

1
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 -4-8پاکستان
عنوان گزارش
Constraints and opportunities for water savings and increasing productivity through Resource
Conservation Technologies in Pakistan [Mobin-ud-Din Ahmada, Ilyas Masih, Mark Giordano
(2014). Agriculture, Ecosystems and Environment, 187: 106–115[.

کلیات
پاکستان عموماً با مشکل کمآبی مواجه است .بخشهای وسیعی از ایالت پنجاب بر روی ذخایر آبهای شیرین
زیرزمینی قرار گرفتهاند که این ذخایر نیز به شکل بیرویهای مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .سایر مناطق ایالت
پنجاب و بخش عمدهای از مناطق ایالت سند بر روی آبهای زیرزمینی شور قرار گرفتهاند و در معرض باال آمدن
سطح آب سفرههای زیرزمینی و به تبع آن شوری خاک قرار دارند .در این گزارش ضمن بررسی راهکارهای
طراحی شده به منظور صرفهجویی در مصرف آب این نتیجه به دست آمده است که این راهکارها با هدف کاهش
میزان آب داده شده به زمین بدون سنجش دقیق میزان کاهش مصرف آب طراحی شدهاند .در مناطق نزدیک به
منابع آب شیرین ،امکان بازیابی مازاد آب وجود دارد ،درحالی که کاهش میزان آب مورد استفاده در سایر مناطق
خطر باال آمدن سفرههای آب شور و شوری خاک را کاهش میدهد.
نکات برجسته
جمعیت پاکستان در ده سال اخیر بیش از  25درصد افزایش یافته است و پیشبینی میشود جمعیت این کشور تا
سال  2030به بیش از  230میلیون نفر برسد 1.این مسئله چالش عمدهای را به لحاظ امنیت غذایی ایجاد میکند،
زیرا بیش از نیمی از مناطق این کشور در حال حاضر نیز در گروه مناطق فاقد امنیت غذایی طبقهبندی شدهاند .یکی
از مسائل کلیدی در پیوند با تالشها به منظور تداوم افزایش میزان تولید مواد غذایی (حداقل با سرعتی برابر با
سرعت رشد جمعیت) محدود بودن آب شیرین موجود جهت استفاده در بخش کشاورزی است .فنآوریهای
مختلفی به منظور حفظ منابع آب )RCT( 2در حال حاضر به ویژه برای تولید برنج و گندم مورد استفاده قرار
میگیرند :دو محصولی که در کنار هم  90درصد میزان تولید غالت خوراکی کشور را تشکیل میدهند .این
فنآوریها شامل گندم بدون نیاز به شخم ،برنج با بذر مستقیم ،کاشت گلخانهای گندم و برنج ،تسطیح لیزری زمین
و نگهداری بقایای محصول هستند.
مطالعات آزمایشی بر روی مزارع کشاورزی نتایج مختلفی را در زمینه تأثیر کاربرد این فنآوریها بر طیف
متنوعی از این عوامل به دست دادهاند ،اما میزان آب مورد استفاده جهت آبیاری و میزان بازدهی محصول دو
شاخص عملکردی اصلی در همه این مطالعات بودهاند .بنابر نتایج این مطالعات ،کاشت بدون شخم ،تسطیح لیزری
و کشت شیاری ،میزان آب مورد استفاده در بخش آبیاری را  23-45درصد کاهش و میزان بازدهی محصول را
1
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2
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افزایش دادهاند .کشت محصوالت بینیاز از شخم در ایالت پنجاب در پاکستان در مقایسه با شیوههای کشاورزی
سنتی کاهش  5-15درصدی میزان استفاده از آب در بخش آبیاری و نیز میزان مشابه بازدهی محصول را به همراه
داشته است .طبق نتایج برخی مطالعات دیگر ،تسطیح اراضی کاهش حدود  25درصدی میزان آب مورد استفاد
جهت آبیاری و افزایش حدود  30درصدی میزان بازدهی محصول گندم در قیاس با روشهای سنتی را به همراه
داشته است.
همچنین در این گزارش ضمن بررسی سایر مطالعات صورت گرفته در پاکستان در زمینه تأثیرات این
فنآوریها ،چنین نتیجهگیری شده است که هرچند امکان کاهش آب مورد استفاده به میزان قابل توجهی وجود
دارد ،تأثیرات ناشی از به کار گیری این فنآوریها بر آب مصرفی به واسطه تبخیر/تعریق بسیار ناچیز و میزان تولید
به ازای هر واحد تبخیر/تعریق برای برنج در روش سنتی پیوندزنی در مقایسه با رویکردهای مبتنی بر صرفهجویی
آب باالتر است و در مورد گندم نیز کشت گندم بدون نیاز به شخم برتری بسیار ناچیزی در قیاس با روشهای
سنتی به لحاظ میزان بازدهی محصول و میزان تولید به ازای هر واجد تبخیر/تعریق دارد.
همچنین در این گزارش به این نکته اشاره شده است که کاهش میزان آب مورد استفاده در ایالت پنجاب که در
آن آب های زیرزمینی از نوع شیرین هستند و به طور گسترده نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرند ،به صرفهجویی
ناچیزی در مصرف آب منجر میشود .آب مازادی که در فصل بارشهای موسمی و در هنگام وفور آب به زمینها
داده میشود ،در باقی سال به افزایش میزان آبهای زیرزمینی قابل دسترس کمک میکند.
در استان سند که آبهای زیرزمینی در آن شور است ،کاهش میزان نشت آب به درون سفرههای زیرزمینی یک
دستاورد مثبت واقعی است و لذا استفاده از فنآوریهای حفظ منابع آب نیز از جذابیت بسیار بیشتری برخوردار
است .همچنین در این مطالعه مشخص شد که در مواردی که کاهش میزان آب داده شده به زمین محقق شده است،
میزان آب صرفهجویی شده به احتمال قوی برای گسترش حوزه تحت پوشش آبیاری مورد استفاده قرار گرفته و لذا
میزان مصرف آب عمالً افزایش یافته است.

42

آیا بهبود فنآوری آبیاری به صرفهجویی آب منجر خواهد شد؟

 -4-9آفریقای جنوبی
عنوان گزارش
Standards and Guidelines for Improved Efficiency of Irrigation Water Use from Dam Wall Release
)to Root Zone Application, (Reinders et al., 2010

کلیات
آفریقای جنوبی درحال تالش برای دستورالعملهای مربوط به حسابداری آب است که در آنها جریانهای بازگشتی
قابل بازیابی و غیرقابل بازیابی بر مبنای یک قانون آب از یکدیگر تفکیک شدهاند که در آن صراحتاً موارد
استفادهای که جریان رودخانهها را کاهش میدهند (یعنی استفادههای مصرفی) مورد اشاره قرار گرفتهاند .همچنین
مدیران سیستمهای آبیاری به دنبال کاهش میزان اتالف آب در مناطق دور از نقاطی هستند که بازیابی آب در آنها
امکانپذیر است.
نکات برجسته
کمیسیون تحقیقات آب 1دستورالعملهایی را جهت ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری منتشر کرده است که زبان
مورد استفاده در آن تا حد زیادی مشابه زبانی است که کمیسیون بینالمللی آبیاری و فاضالب )ICID( 2مورد
استفاده قرار گرفته و واژگان مربوط به آن در بند  3این گزارش آورده شدهاند .مبنای چارچوب موردنظر کمیسیون
بینالمللی آبیاری و فاضالب این است که تمامی آب برداشت شده از حوضههای آبریز جهت استفاده در بخش
آبیاری در نهایت به تغییر میزان آب ذخیره شده ،افزایش کسر مصرف یا نسبت آب غیرمصرفی در نقطهای پایین
دست نسبت به محل استخراج آب منجر میشوند .آب مصرفی یا در جهت اهداف تعیین شده (مصرف مفید) یا در
جهتی غیر از این (مصرف غیرمفید) مصرف خواهد شد .آبی که مصرف نمیشود اما در چرخه باقی میماند نیز یا
جهت استفاده مجدد قابل بازیابی است و یا غیرقابل بازیابی خواهد بود .به منظور افزایش میزان آب موجود در
حوضههای آبریز ،مراجع مربوطه باید توجه خود را بر کاهش میزان مصرف غیرمفید و نیز کاهش نسبت آبهای
غیرقابل بازیابی متمرکز کنند .فعالیتهای صورت گرفته در جهت تحقق این هدف را میتوان بهترین شیوههای
مدیریت نامید.
اما اجرای چنین سیاستی در عمل دشوار بوده است؛ 3مدلسازی و اندازهگیریها تاکنون فرایند تعیین میزان
آبهای قابل بازیابی و غیرقابل بازیابی را بسیار دشوار کردهاند .دلیل این امر نیز آن است که این مسئله آشکارا به
وضعیت مرمت و نگهداری کانالهای موجود در چرخه آبیاری (یعنی ساخت دیوارههای خاکی یا بتونی) و انجام
تعمیراتی به منظور کاهش میزان نشت آب بستگی دارد .این استدالل مطرح شده است که نسبت آبهای
غیرمصرفی و غیرقابل بازیابی رقمی میان  50تا  90درصد است.
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متولیان حوزه آب به مرور زمان در جهت کاهش اختالف حجمی میان آب آزاد شده برای استفاده و آب
استخراج شده تالش کرده و در نهایت سقف متغیری را برای مقادیر اتالف حجمی در نظر میگیرند که میتوان آن
را در چرخه آبیاری مورد نظر اعمال کرد .این امر امکان مدیریت مؤثرتر آب و کاهش میزان اتالف حجمی آب به
یک سطح قابل قبول را فراهم خواهد کرد .تفاضل قابل قبول میان میزان آب آزاد شده و میزان آب استخراج شده
نباید بیش از  20درصد باشد .عالوه بر این ،از آن پس نیز باید نسبتهای تقریبی اتالفهای قابل بازیابی و غیرقابل
بازیابی تخمین زده شوند زیرا این نسبتها نشان دهنده میزان واقعی صرفهجویی صورت گرفته یعنی میزان آب
قابل بازیابی هستند که جهت استفاده در محیط یا سایر کاربردها (آبیاری یا مصارف صنعتی یا خانگی) در خارج از
چرخه آبیاری در دسترس قرار دارد.
 -4-10اسپانیا
عنوان گزارش
Literature Review on Rebound Effect of Water Saving Measures and Analysis of a Spanish Case
)Study (Berbel et al., 2014

کلیات
چندین حوضه آبریز دارای مشکل شدید کمآبی در جنوب اسپانیا قرار دارند که در آنها آبیاری به شدت توسعه
یافته است .یارانههایی جهت کمک به تبدیل شیوه آبیاری سنتی به آبیاری قطرهای یا بارانی پرداخته شده است و
گزارش مورد اشاره نیز به بررسی تأثیرات ناشی از این سرمایهگذاریها پرداخته است .تهیهکنندگان این گزارش به
طور خاص به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بودهاند که آیا افزایش میزان مصرف و تقاضای آب ناشی از این
تغییرات بوده است یا خیر .البته ارائه تفسیر شفاف و عاری از ابهام از نتایج این مطالعه دشوار است .نوسان قابل
توجهی در میزان بارش وجود داشته و شاید عامل بارش در کاهش تقاضا برای آب در دوره پس از انجام
سرمایهگذاریهای مورد بررسی نقش داشته است؛ میزان آب داده شده به زمین در برخی مناطق آشکارا کاهش یافته
است ،اما مشخص نیست که آیا این امر بازتاب دهنده کاهش میزان مصرف آب نیز هست یا خیر .تهیهکنندگان این
گزارش چنین نتیجه گرفتهاند که اعمال اجبار شدید جهت کاهش میزان توزیع آب مانع از افزایش میزان مصرف
شده است.
نکات برجسته
در این گزارش به ارائه یک مطالعه موردی به همراه بررسی اجمالی مطالعات مربوط به مدلسازی و شواهد تجربی
ال تنها به ارائه خالصهای از شواهد تجربی بسنده میکنیم.
پرداخته شده است .ذی ً
تأثیر ارتجاعی که در عنوان گزارش به آن اشاره شده با عنوان تناقض جیوونز 1نیز شناخته میشود (یورک و

مکجی .)2015 2،در سال  ،1865ویلیام استنلی جیوونز  1،اقتصاددان انگلیسی دریافت که پیشرفتها در حوزه
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فنآوری که به افزایش کارآیی در استفاده از زغالسنگ منجر میشوند ،در طیف گستردهای از صنایع افزایش میزان
مصرف این ماده را نیز در پی داشتهاند .درحالی که تصور عمومی بر آن بود که اگر میزان کمتری از یک ماده
ورودی برای دستیابی به یک برایند معین مورد نیاز باشد ،میزان تقاضا برای آن ماده اولیه کاهش خواهد یافت ،اما
واقعیت آن بود که با کاهش قیمت واقعی ماده اولیه ،میزان تقاضا افزایش مییابد.
اسپانیا عموماً کشوری کمآب است که البته بخش آبیاری در آن از اهمیت برخوردار است .در مقیاسی گستردهتر
در منطقه مدیترانه ،اخیراً تالش شده تا از طریق اتخاذ سیاستهای معطوف به بخش تقاضا و به ویژه سرمایهگذاری
در زمینه فنآوریهای صرفهجویی در مصرف آب و نیز کاهش میزان اتالف آب در شبکههای توزیع مربوط به
تعیین قیمت آب ،مشکل بیشتر بودن میزان تقاضا نسبت به میزان قابل دوام عرضه حل شود.
دولت اسپانیا برنامه ملی آبیاری را با هدف تبدیل زیرساختهای توزیع قدیمی مبتنی بر کانالهای روباز به
شبکههای انتقال آب تحت فشار با استفاده از لولهکشی به موعد اجرا گذاشته است و پیشبینی میشود این اقدام به
صرفهجویی به میزان ساالنه  3000میلیون متر مکعب آب منجر شود .این سیستمهای لولهکشی تحت فشار بر مبنای
میزان تقاضا عمل میکنند و همین مسئله امکان آبیاری به دفعات مکرر ،زمانبندی بهینه آبیاری محصول و
متنوع سازی الگوهای پرورش محصول و سوق دادن این الگوها به سمت تولید محصوالت دارای ارزش باالتر را
فراهم میکند .نوسازی سیستمهای آبیاری و مقادیر پیشبینی شده صرفهجویی در مصرف آب یکی از معیارهای
کلیدی در برنامههای مربوط به مدیریت حوزههای آبریز رودخانهها در اسپانیا است .با اجرای این تمهیدات ،میزان
آب توزیع شده میان کاربران سیستمهای جدید آبیاری به میزان  25درصد کاهش خواهد یافت.
تحقیقات اصلی ارائه شده در این گزارش بر مبنای دادههای انجمنهای کاربران آب در مورد  36هزار هکتار در
مناطق مختلف حوضه آبریز گوادالکویویر 2صورت گرفته است .دادههای مربوط به بازه زمانی  1999-2001با
دادههای مربوط به بازه زمانی  2009-11مقایسه شد که تا آغاز بازه زمانی دوم ،دو یا سه فصل آبیاری از راهاندازی
سیستمهای مدرنیزه گذشته بود .یارانههای دولتی  60درصد هزینههای مربوط به ایجاد سیستمهای آبرسانی اصالح
شده و سرمایهگذاریهای مربوط به آبیاری قطرهای و بارانی را تأمین کرد .کشاورزان سایر هزینههای سرمایهای،
هزینه راهاندازی و مرمت سیستمهای جدید ،کاهش  25درصدی حق آب (و رسیدن میزان آب توزیعی به 6000
متر مکعب در هر سال به ازای هر هکتار) ،محاسبه قبض بر اساس حجم مصرف و عدم افزایش سطح زیر آبیاری
را پذیرفتند.
البته ارزیابی برایند چنین برنامهای کار آسانی نیست و مهمترین دلیل آن نیز آن است که میانگین میزان بارش در
دوره پس از مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری در مقایسه با دوره پیش از آن بیش از  50درصد افزایش یافته و
همین مسئله عامل  19درصد از افزایش تقاضا برای محصوالت در بازه زمانی نخست و  28درصد از حجم تقاضای
محصول در دوره بازه زمانی پس از راهاندازی سیستمهای مدرنیزه بوده است .در نتیجه اجرای این برنامه ،میزان
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تقاضای ساالنه برای آب جهت آبیاری از  6526متر مکعب در هکتار به  5159مترمکعب در هر هکتار کاهش
یافت ،اما میزان تقاضا برای آب به ازای هر واحد محصول به دلیل تغییرات در الگوی پرورش محصول اندکی
افزایش یافت و لذا مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری به کاهش میزان مصرف بالقوه منجر نشد .چه پیش و چه پس
از مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری ،میزان توزیع آب از میزان تقاضای کشاورزان بیشتر بود .دادهها نیز به روشنی
نشان میدهند که کل میزان عرضه آب در دوره زمانی پیش از مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری  98درصد کل
تقاضای بالقوه محصول بوده است و این مقدار در دوره زمانی پس از مدرنیزه کردن به  90درصد کاهش یافته
است .اما مشخص نیست که آیا این اختالف ناشی از صرفهجویی واقعی در مصرف آب است یا خیر.
نویسندگان این گزارش چنین نتیجه گرفتهاند که اثر ارتجاعی افزایش میزان مصرف در نتیجه مدرنیزه کردن
سیستمهای آبیاری درصورتی قابل اجتناب است که حوزه تحت آبیاری کنترل شود .نویسندگان سپس به بررسی
مطالعات مدلسازی متعدد (ن.ک .به گزارشهای ذیل) و چهار مطالعه تجربی در اسپانیا میپردازند که در آنها
تغییرات در میزان مصرف آب به واسطه استفاده از آبیاری مکانیزه تخمین زده شده است .در چهار مطالعه (پالیان و

ماتئوس2006 1،؛ لسینا 2و همکارانb2010 ،a2010 ،؛ رودریگز دیاز 3و همکاران )2012 ،افزایش میزان مصرف گزارش شده
است .دو مطالعه دیگر نشان دهنده کاهش میزان مصرف هستند ،اما در آنها دالیل این کاهش به طور دقیق عنوان
نشده است .در یک مطالعه (گارسیا-گاریزابال و کاساپه )2010 4،کاهش میزان نیاز به آب مطرح شده است که دلیل
احتمالی آن نیز تغییر در الگوی پرورش محصول بوده است .در یک مطالعه دیگر (گارسیا-موال 5و همکاران)2013 ،

گرایش به کشت محصوالت دارای ارزش باالتر و بهبود سطح آب سفرههای آبی گزارش شده است.
عنوان گزارش
Effects of modernization and medium term perspectives on water and energy use in irrigation
)districts (Fernandez Garcia et al., 2014

کلیات
در این مطالعه چنین نتیجهگیری شده است که برنامه مدرنیزه کردن آبیاری در اسپانیا میزان آب مورد استفاده را به
میزان قابل توجهی کاهش داده است ،اما در درازمدت به واسطه تغییرات ایجاد شده در الگوهای کشت و پرورش
محصول ،به افزایش میزان مصرف آب منجر گردیده است.
نکات برجسته
همچنین در این گزارش به ارزیابی تأثیر برنامه مکانیزه کردن آبیاری و کاهش میزان توزیع آب در جنوب اسپانیا با
استفاده از دادههای انجمنهای کاربران آب پرداخته شده است .طبق یافتههای نگارندگان این گزارش ،میزان آب
مورد استفاده پس از استفاده از سیستمهای آبیاری قطرهای به میزان  23درصد کاهش یافته است .در زمان انجام این
1

Playán and Mateos
Lecina
3
Rodriguez Díaz
4
García-Garizábal and Causapé
5
Garcìa-Mollá
2
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تحلیل ،میزان مصرف آب اندکی باالتر ( 2درصد) بوده است ،اما پس از رشد کامل درختان مرکباتی که تازه کاشته
شدهاند ،پیشبینی میشود این میزان تا حدود  9درصد نیز افزایش یابد.
عنوان گزارش:
Modernizing water distribution networks: Lessons from the Bembézar MD irrigation district, Spain
)(Rodriguez Díaz et al., 2012

کلیات
هرچند میزان آب تأمینشده برای مناطق تحت آبیاری به مقدار قابل توجهی کاهش یافته ،میزان مصرف آب به
واسطه کشت محصوالتی که نیاز به آب بیشتری دارند ،افزایش داشته است .هزینههای تأمین انرژی مورد نیاز
سیستمهای آبیاری تحت فشار نیز باال است.
نکات برجسته
در این مطالعه روند مدرنیزه کردن شبکههای توزیع آب با استفاده از شاخصهای عملکردی مربوط به پیش و پس
از روند مدرنیزه کردن یک حوزه آبیاری (بمبزار)1در منطقه اندلس در جنوب اسپانیا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج این تحلیل نشان دهنده کاهش حدود  40درصدی آب مورد استفاده جهت آبیاری به واسطه بهکارگیری یک
سیستم توزیع کارآمدتر است .اما این مسئله به بروز تغییراتی در تناوب محصوالت منجر شده که طی آن،
محصوالت دارای ارزش باالتر که نیاز بیشتری به آب دارند ،وارد این چرخه شدهاند .در نتیجه این امر ،میزان
تعریق/تبخیر محصوالت به میزان قابل توجهی ( 21درصد) افزایش یافته است .همچنین روند مدرنیزه کردن افزایش
شدید (چهاربرابری) هزینههای مدیریتی ،عملیاتی و نیز هزینههای مربوط به مرمت و نگهداری را به دنبال داشته
است .بخش عمدهای از این هزینهها ناشی از وابستگی شدید سیستمهای جدید آبیاری تحت فشار به منابع انرژی
( 0/15کیلووات ساعت برق به ازای هر مترمکعب آب) است .تا پیش از روند مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری و
به واسطه وابسته بودن این سیستمها به شیب زمین ،این هزینهها بسیار ناچیز بودند.
عنوان گزارش
Water and energy consumption after modernization of irrigation in Spain (González-Cebollada,
(2015

کلیات
اسپانیا در دهههای اخیر برنامه قابل توجهی را در زمینه مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری به موعد اجرا گذاشته
است که البته چنان که انتظار میرفت این برنامه به نتایج قابل توجهی در زمینه حفظ و صرفهجویی در مصرف آب
نیز منجر شده است .با توجه به اهمیت این اهداف اصلی ،این انتظار وجود داشت که ارزیابی دقیقی از میزان
مصرف آب پیش و پس از طرحهای مختلف مربوط به مدرنیزه کردن صورت گیرد .همچنین این انتظار وجود
داشت که آب صرفهجویی از این طریق در اختیار متولیان حوزه آب قرار گیرد و آنها نیز مثالً بر مبنای
1

Bembézar
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دستورالعملهای اتحادیه اروپا در حوزه آب ،مورد مصرف تازه آن را مشخص کنند .اما پاسخ دولت به پرسشهای
پارلمان (مه  )2013این بود که «هیچ ارزیابی مشخصی که بتواند مقدار کمّی صرفهجویی در مصرف آب را نشان
دهد وجود ندارد» .از همین رو نویسنده به منظور ارائه شواهدی در اثبات تغییرات در میزان مصرف آب و انرژی
در پی اجرای طرح مدرنیزه کردن آبیاری در اسپانیا به گردآوری مطالعات علمی صورت گرفته توسط دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی پرداخت.
نکات برجسته
در این گزارش چندین مطالعه موردی در حوزه رودخانههای ابرو ،تاگوس و گوادالکویر مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتهاند و دادههای مربوط به مصرف آب و انرژی ،پیش و پس از روند مدرنیزه کردن ارائه گردیدهاند .نتایج این
تحلیل نشان میدهد که کارآیی آبیاری (نسبت آب مصرف شده به آب داده شده به زمین) ،در نمونههای مورد
مطالعه در نتیجه بکارگیری شیوههای آبیاری مدرن با افزایشی قابل توجه از  67درصد در سال  1950به 82/5
درصد در سال  2007رسیده است .با این حال آب مورد استفاده در بخش کشاورزی و میزان مصرف آب در همین
بازه زمانی به ترتیب  2/4و  4برابر شدهاند.
همچنین نتایج این بررسی حاکی از افزایش نوزده برابری میزان مصرف انرژی جهت تأمین برق مورد نیاز
تلمبههای آب در بازه زمانی  1950-2007است .در حال حاضر کشت آبی بزرگترین مصرف کننده برق در اسپانیا
است و  2/37درصد کل برق تولیدی در کشور در این بخش به مصرف میرسد .طبق نظر نویسنده این گزارش،
پیشبینی میشود تولید محصوالت کشاورزی بیش از هزینههای مربوط به تأمین انرژی افزایش یابد و لذا در ابتدا
سرمایهگذاری در بخش مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری به ویژه با وجود کمکهای مالی قابل توجه دولت ،بسیار
سودآور بوده است .با این حال ،پیشبینی قیمت برق (و سایر متغیرها) در بازههای زمانی بسیار طوالنی مانند
بازههای زمانی مورد مطالعه در پروژههای مدرنیزهسازی بسیار دشوار است (به ویژه نرخ ویژه برق جهت آبیاری در
بازه زمانی منتهی به ژوئیه  2008یعنی زمانی که قیمت برق آزاد شد).
نویسنده در پایان گزارش خود چنین نتیجهگیری میکند« :میتوان گفت سیاست مدرنیزه کردن چرخه آبیاری در
اسپانیا با تکیه بر میلیاردها یورو کمکهای بخش عمومی از سوی نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا و بودجههای
ملی و منطقهای که با مطرح کردن ارقام فرضی در مورد میزان صرفهجویی در مصرف آب نیز توجیه میشود،
درعمل هیچ گونه صرفهجویی در مصرف آب را به همراه نداشته و حتی به عکس این روند کمک کرده است.
منابع آب به هیچ روی برای استفاده در محیط یا سایر انواع کاربریها آزاد نشدهاند  ...میزان بهرهوری در مزارع
مدرنیزه شده به واسطه روند مدرن سازی افزایش یافته است ،اما هزینههای مربوط به تأمین انرژی و نیز هزینههای
بازیابی سرمایهگذاریهای اولیه نیز در اکثر موارد افزایش یافته است».
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 -4-11تونس
عنوان گزارش
Water Balance and Evaluation of Water Saving Investments in Tunisian Agriculture (Zwart and
)Bastiaanssen, 2008

کلیات
این گزارش یکی از جامعترین مطالعات در زمینه تأثیرات میدانی آبیاری مکانیزه در مقیاس گسترده است .نتایج این
مطالعه به طور کامل با تحلیل ارائه شده در متن اصلی همخوانی دارند؛ میزان مصرف آب تا حدی افزایش یافته
است ،میزان بازدهی محصول به واحد هکتار افزایش یافته است ،رابطه میان بازدهی محصول گندم و مصرف آب
نیز یک رابطه مستقیم است.
نکات برجسته
تونس نیز به مانند سایر کشورهای واقع در شمال آفریقا با محدودیت منابع آب و کمآبی جدی ناشی از پایین بودن
میزان بارش ساالنه روبرو است .بنا به دالیل اقتصادی و به منظور ارتقای سطح امنیت غذایی ،دولت تونس کشت
آبی را تبلیغ کرده و بدین ترتیب فشار بیشتری را بر منابع آب شیرین موجود وارد میکند .دولت تونس در سال
 1995برنامه ملی صرفهجویی در مصرف آب )PNEE( 1را به موعد اجرا گذاشت .این برنامه با هدف افزایش
ارزش اقتصادی آب و حفظ توازن میان منابع آب موجود و میزان تقاضا برای آب در بخش آبیاری به موعد اجرا
گذاشته شد.
این سرمایهگذاریها باید به کاهش میزان مصرف آب در بخش کشت آبی در سطح کشوری به نفع سایر
بخشها مانند صنعت و مصارف خانگی منجر شود .سرمایهگذاریها در بخش آبیاری را میتوان به سه گروه تقسیم
کرد:
 )1بهبود کیفیت آبیاری سطحی (احداث آبانبار ،دیوارکشی کانالها ،تأمین تجهیزات آبیاری و مانند آن)
 )2نصب تجهیزات آبیاری بارانی
 )3نصب تجهیزات آبیاری قطرهای
مساحت کل سطح زیر آبیاری در سطح کشور در پایان سال  414 ،2007هزار هکتار گزارش شد .در بازه زمانی
 2007-1995حدود  330هزار هکتار از این اراضی تحت آبیاری در چارچوب برنامه ملی صرفهجویی در مصرف
آب اصالح شدند.
در زمان انجام این مطالعه ،ارزیابی منظمی در سطح ملی پیرامون تغییرات در میزان بهرهوری ،مصرف آب،
تأثیرات بر سفرههای آب زیرزمینی و تأثیرات بر کاربران پاییندستی صورت نگرفته بوده است .به منظور کسب
اطالعات اولیه ،از دادههای حاصل از دورسنجی به منظور تحلیل سراسری کشت آبی و دیم در تونس استفاده شد.
با استفاده از الگوریتم  SEBALدو بازه زمانی  2000-01و ( 2006-07باستیانسن و همکاران )1998 ،با هدف استخراج
1

National Water Savings Program
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میزان تبخیر/تعریق از دادههای ماهوارهای با یکدیگر مقایسه شدند .افزایش قابل توجه میزان بارش در بازه زمانی
 07-2006در قیاس با بازه زمانی  2000-01و به تبع آن کاهش میزان تقاضا برای آب به شکلی کامالً مستقل از
عامل ارتقای فن آوری ،فرایند تحلیل را پیچیده کرده بود .در مناطق زیر کشت آبی ،میزان کل مصرف آب در بازه
زمانی  11 ،2006-07درصد بیشتر بوده که این امر نشاندهنده عدم صرفهجویی واقعی در مصرف آب در نتیجه
ارتقای سطح فنآوری است.
طبق نتایج این بررسی ،میزان بازدهی محصول گندم تابعی خطی از میزان تبخیر/تعریق بود ،چنانکه با وجود
کاهش  10درصدی میزان کل آب مصرفی محصول گندم تقریب ًا به همین میزان نیز از حجم تولید این محصول
کاسته شده است .در مناطق زیر کشت محصوالت ترکیبی ،چندین هدف برنامه محقق شدند :میزان بازدهی به ازای
هر هکتار و میزان تولید به ازای هر واحد آب به شدت افزایش یافت ،اما مصرف آب نیز به موازات آن افزایش پیدا
کرد و لذا امکان اثبات صرفهجویی واقعی در مصرف آب در نتیجه سرمایهگذاریهای صورت گرفته میسر نگردید.
در واحهها نیز نتایج یکنواخت نبود و در باغها نیز میزان مصرف آب افزایش و میزان بهرهوری آب کاهش یافت.
 -4-12ایاالت متحده آمریکا
ایالت آریزونا
عنوان گزارشها
The Sustainable Use of Water in the Lower Colorado River Basin (Morrison, Postel and Gleick,

;;; ;; ;;;;; ;;; ;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;; ;;; ;;;;;;;;;;;; ;;; ;;;;;; ;;;;; ;(1996
Colorado River, Mexico: Implications for obtaining water for the environment (Carrillo-Guerrero,
)Glenn and Hinojosa-Huerta, 2013

کلیات
ال متضادی در زمینه تأثیرات آبیاری مکانیزه ارائه شده است .ظاهراً نخستین
در این دو گزارش دیدگاههای کام ً
گزارش بر مبنای این فرض ساده استوار است که افزایش میزان کارآیی آبیاری در مزرعه به طور خودکار به
صرفهجویی در مصرف آب منجر می شود .اما در گزارش دوم ،مسیرهای اتالف آب در سایر بخشهای چرخه
آبیاری دنبال شده و ضمن ارائه یک موازنه کامل آب این نتیجهگیری مطرح گردیده که آبیاری مکانیزه بر باتالقهای
پاییندستی تأثیر منفی خواهد داشت.
نکات برجسته
بخش کشاورزی تقریباً دوسوم منابع آبی در پایین دست رودخانه کولورادو را مصرف کرده و لذا بزرگترین
فرصت برای صرفهجویی در مصرف آب نیز مربوط به همین بخش است .بنا بر تخمین انستیتو پاسیفیک 1،افزایش
میزان کارآیی آبیاری میتواند به آزاد شدن مقادیر قابل توجهی آب جهت کاربردهای زیستمحیطی یا سایر انواع
کاربری منجر شود .به عنوان نمونه ،تخمین زده میشود که در ایالت آریزونا استفاده از آبیاری قطرهای یا سایر انواع
1

Pacific Institute
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روشهای ریزآبیاری برای نیمی از کل محصول پنبه ،سبزیجات و مرکبات میزان اتالف مصرفی را از  30درصد به
 5درصد کاهش خواهد داد (جدول  ،19ص ،39 .موریسون و همکاران .)1996 ،اما این مفروضات با ارزیابیهای دقیق از
روند جایگزینی آبیاری قطرهای به جای آبیاری غرقابی در ایالت کالیفرنیا مغایرت دارند ،ارزیابیهایی که نشاندهنده
میزان میانگین صرفهجویی کمتر از  6درصد هستند .در مطالعه دیگری که بر روی این منطقه صورت گرفته است،
کاریلو-گوررو 1و همکارانش ( )2013این استدالل را مطرح کردهاند که افزایش میزان کارآیی در بخش کشاورزی
به خودی خود آب موجود جهت ورود به باتالقهای دلتای رودخانه کلورادو را کاهش خواهد داد .به باور آنها
کاهش میزان آب آزاد شده و جریانهای آب مازاد به جلگه سیالبی کرانههای رودخانه کلورادو و نیز کاهش میزان
آب مورد استفاده جهت آبیاری اراضی کشاورزی در مجموع به افزایش میزان مصرف آب در مناطق زیر کشت آبی
منجر میشوند.
ایالت کالیفرنیا
عنوان گزارش
Drip irrigation impacts on evapotranspiration rates in California’s San Joaquin valley
)(Thorenson, Lal and Clark, 2013

کلیات
هدف از انجام این مطالعه اندازهگیری اختالف میان میزان آب مصرفی محصوالت درختی مختلف در مراحل
مختلف رشد در مناطق تحت پوشش آبیاری قطرهای در مقایسه با مناطق تحت پوشش آبیاری غرقابی بوده است.
میزان آب مصرفی به واسطه تبخیر/تعریق به طور متوسط کمتر از  6درصد کاهش یافت.
نکات برجسته
در این مطالعه از روشهای سنجش از راه دور به منظور تخمین مستقیم میزان تبخیر/تعریق مربوط به باغهای
درختان میوه تحت پوشش آبیاری قطره ای و غرقابی استفاده شد .مناطق مورد مطالعه به شکلی انتخاب شدند که
نمونهها تلفیقی از بیش از یک محصول یا حاشیه یک زمین نباشند؛ روش محاسبه تخمینی میزان تبخیر/تعریق برای
تمامی نمونهها یکسان بود و داده های اقلیمی نیز برای تمامی مناطق نمونه یکسان بود .درختان میوه و گیاهان نرم
ساقه بیشترین ظرفیت بالقوه صرفهجویی در مصرف آب از طریق آبیاری مکانیزه را دارند ،زیرا نسبت مساحت
سطحی که زیر سایه شاخ و برگها قرار ندارد و لذا امکان اتالف غیرمولد آب در آن وجود دارد ،در این
محصوالت در قیاس با محصوالتی مانند برنج ،گندم و پنبه بسیار باالتر است .به طور کلی (البته نه در همه موارد)،
میزان کاهش تبخیر/تعریق در مورد درختانی که هنوز به رشد کامل نرسیده بودند ،بیشتر بود و این امر مؤید این
فرضیه است که بخش عمده صرفهجویی ناشی از کاهش تبخیر از خاکهایی است که در زیر سایه شاخ و برگها
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قرار ندارند .این نتایج آشکارا با مفروضات مطرح در مطالعه انستیتو پاسیفیک در ایالت آریزونا که طبق آن میزان
کاهش تبخیر/تعریق  25درصد ( 4تا  5برابر این مطالعه) محاسبه شده بود ،مغایرت دارند.
ایالت نیومکزیکو
عنوان گزارش
Remote-Sensing-Based Comparison of Water Consumption by Drip-Irrigated Versus Flood)Irrigated Fields (Intera, 2013

کلیات
این مطالعه برای کمیسیون بینایالتی نیومکزیکو 1صورت گرفت و هدف از آن نیز مشخص کردن تأثیر آبیاری
قطرهای بر میزان مصرف آب بود .نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر شیوه آبیاری به آبیاری قطرهای میزان مصرف
آب را  8تا  16درصد افزایش میدهد و جریان رودخانهها نیز به تبع آن کاهش مییابد .در این مطالعه میزان تولید
و میزان بهرهوری اندازهگیری نشدند.
نکات برجسته
کمیسیون بینایالتی نیومکزیکو میزان اثربخشی تغییر شیوه آبیاری از آبیاری غرقابی به آبیاری قطرهای در مزارع
کشاورزی در منطقه دمینگ 2در ایالت نیومکزیکو را در صرفهجویی در مصرف آب را مورد ارزیابی قرار داد .این
ارزیابی از طریق مقایسه میزان نسبی مصرف آب محصوالت کشاورزی در شیوههای آبیاری غرقابی و قطرهای با
استفاده از یک شیوه دورسنجی و نیز دادههای گردآوریشده از اراضی کشاورزی صورت گرفت .طبق یافتههای این
مطالعه ،اراضی تحت آبیاری قطرهای به طور میانگین دمای پایینتری نسبت به زمینهای تحت آبیاری غرقابی
داشتند و همین مسئله نشاندهنده مصرف بیشتر آب در این زمینها است .تحلیلی که با استفاده از الگوریتم موازنه
انرژی سطحی حجمی صورت گرفت نیز مؤید این یافته بود .بر مبنای نتایج این تحلیل ،میزان مصرف آب در
زمینهای تحت آبیاری قطرهای بسته به نوع محصول 8 ،تا  16درصد باالتر بود .معموالً افزایش میزان مصرف آب
افزایش میزان تولید زیستتوده و به تبع آن افزایش میزان بازدهی محصول را در پی دارد و ارزیابی تفاوتهای
نسبی در شاخص رویش که شاخصی نیابتی برای سنجش میزان زیستتوده است ،نیز درستی این فرضیه را اثبات
کرد.
یکی از یافته های مهم این مطالعه آن بود که میزان مصرف آب در ابتدای فصل آبیاری در آبیاری قطرهای بیشتر
است .زمانی که تاجپوشه تنک باشد و تبخیر از خاک مرطوب کامالً غیرمولد باشد ،آبیاری قطرهای ،درصورت دقت
در مدیریت ،امکان تمرکز آبیاری بر یک سطح بسیار کوچکتر را فراهم میکند .اما ظاهراً چنین اتفاقی رخ نداده
است و تعداد دفعات بیشتر آبیاری در سیستمهای آبیاری قطرهای ظاهراً افزایش میزان اتالف آب را در پی دارد.
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ایالت کانزاس
عنوان گزارش
Does efficient irrigation technology lead to reduced groundwater extraction? Empirical evidence
)(Pfeiffer and Lin, 2014

کلیات
نتایج این مطالعه که بر مبنای یک مجموعه داده بسیار گسترده تنظیم شده ،نشان میدهد که میزان مصرف آب ،هم
به لحاظ آب مصرفی به ازای هر واحد سطح و هم به لحاظ افزایش سطح تحت پوشش آبیاری افزایش یافته است.
نکات کلیدی
نویسندگان این گزارش این مسئله را مورد بررسی قرار دادهاند که آیا گرایش گسترده به فنآوریهای کارآمدتر
آبیاری (تغییر از سیستمهای سنتی آبیاری تحت فشار به سیستمهای گردان قطرهای) توانسته است میزان استخراج
آبهای زیرزمینی جهت آبیاری در غرب ایالت کانزاس را کاهش دهد یا خیر .در آغاز بازه زمانی مورد مطالعه
(اواسط دهه  )1990اکثر کشاورزان استفاده از سیستمهای آبیاری گردان را آغاز کرده بودند و کارآیی میدانی این
شیوه نیز بین  80تا  90درصد بود .از آن پس کشاورزان از سرشیلنگهای قطرهای استفاده کردند که میزان اتالف
آب در نتیجه تبخیر و وزش باد را کاهش میدهند و بدین ترتیب کارآیی استفاده به  95تا  98درصد افزایش یافت.
در مقایسه با اکثر مطالعات ،این مورد نمونهای از تغییر شیوه آبیاری از آبیاری پیشرفته به آبیاری پیشرفتهتر است ،اما
این نمونه از آن جهت از اهمیت خاصی برخوردار است که کشاورزانی که این مطالعه بر روی آنها صورت گرفته،
ال در
در زمینه آبیاری صاحب تخصص هستند و قصد دارند در منابع و هزینههای تأمین انرژی صرفهجویی کنند (مث ً
این مورد خاص ،از سیستم آبیاری دقیق کممصرف )LEPA( 1جهت آبیاری استفاده شده است).
ایالت نبراسکا
عنوان گزارش
)Furrow Irrigation Management with Limited Water (Schneekloth et al., 2006

کلیات
این مطالعه مؤید وجود رابطه مستقیم میان میزان بازدهی محصول و میزان مصرف آب در مورد محصول ذرت بوده
و نشاندهنده امکان کاهش میزان آب مورد استفاده به منظور آبیاری درصورت استفاده محصول از رطوبت موجود
در خاک است .زمانی که بارش تأمینکننده رطوبت خاک باشد ،این گزینه یک گزینه عملی خواهد بود.
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نکات برجسته
در این گزارش به بررسی زمانبندیها و شیوههای جایگزین برای آبیاری محصول ذرت و ارائه نتایج بر حسب
کارآیی استفاده از آب در آبیاری )IWUE( 1یعنی نسبت محصول به کیلوگرم به میزان آب مورد استفاده و کارآیی
استفاده از آب( )WUEیا میزان بهره وری آب (به صورت نسبت آب مصرفی به متر مکعب به ازای هر کیلوگرم
محصول) پرداخته شده است .همچنین در این گزارش تأثیر روشهای مبتنی بر آبیاری ناقص بر درآمدهای حاصل
از مزارع کشاورزی بر حسب قیمتهای مختلف آب تخمین زده شده است.
نتایج این تحلیل نشان میدهد که میزان کارآیی آب در بخش آبیاری را میتوان به میزان قابل توجهی از طریق
آبیاری ناقص (معمو ًال  50تا 100درصد) افزایش داد و این افزایش حتی در سالهای خشک نیز بیشتر است ،اما
کارآیی استفاده از آب اساساً ثابت ( 10درصد) است .دو دلیل برای این مسئله وجود دارد :اوالً زمانی که محصول
تحت آبیاری ناقص قرار میگیرد ،تا حدی میتواند کمبود آب را با استفاده از رطوبت باقیمانده جبران کند و لذا
میزان نوسان در بازدهی محصول در قیاس با آبی که به زمین داده میشود کمتر است ،زیرا میزان آبی که به
محصول میرسد به واسطه رطوبت موجود در خاک تثبیت میشود .ثانیاً با گذشتن میزان تبخیر/تعریق از یک آستانه
مشخص ،میزان کارآیی استفاده از آب نیز ثابت میشود .این نتیجه شاهد دیگری بر ناهمخوانی هدف کشاورزان در
به حداکثر رساندن میزان کارآیی آب مورد استفاده جهت آبیاری و هدف جامعه در سطح گستردهتر برای به حداکثر
رساندن کارآیی استفاده از آب است.
ایالت ارگان
عنوان گزارش:
)Drainage reuse by Grassland area farmers: the road to zero discharge (Linneman et al., 2014

کلیات
هدف از اجرای این طرح ،بیشینهسازی میزان مصرف فاضالب مناطق تحت آبیاری توسط کشاورزان واقع در
علفزارها به منظور کمینهسازی جریانهای خروجی و به تبع آن کاهش میزان ورود آالیندههای همراه با این
جریانهای خروجی به مناطق پاییندستی بود .بدین ترتیب ،بیشینهسازی میزان مصرف آب ،هدف مستقیم این طرح
بود.
نکات برجسته
از حدود سال  2004به این سو ،کشاورزان در منطقه زهکشی علفزار به سرعت از روشهای سنتی آبیاری سطحی
مانند شخم زدن زمین و آبیاری غرقابی به استفاده از سیستمهای آبیاری با کارآیی باال مانند آبیاری زیرسطحی،
آبیاری قطرهای و آبیاری به کمک ریزفوارهها روی آوردند .هزینه این سیستمها مبلغ قابل توجهی را در بر میگیرد
که از  1000تا  1500دالر آمریکا در هر جریب متغیر است .به همین جهت ،بسیاری از کشاورزان از طرحهای
1
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اعطای کمک مالی در قالب وامهای کم بهره در سطح ایالت کالیفرنیا ،کمکهای دولت فدرال از طریق بخش حفظ
منابع طبیعی )NRCS( 1و طرحهای محلی که شامل اعطای وام و نیز کمکهای بالعوض بودند ،استفاده کردند .این
سیستم ها از طریق بهبود توزیع همگون آب و کنترل دقیق حجم آب مورد استفاده جهت آبیاری مقدار آبی که از
مسیر آبیاری به سیستمهای زهکشی نشت میکند را کاهش میدهند.
تأثیر استفاده از این سیستمها بسیار چشمگیر بود :جریانهای خروجی هرچند متغیر و وابسته به الگوهای فصلی
آب و هوا بودند ،لیکن طی یک دهه بعد از آغاز اجرای این طرح تقریباً به نصف کاهش یافتند ،درحالی که منطقه
تحت آبیاری آب زهکشی تقریباً دو برابر شد که از جمله شامل کشت محصوالت با ارزش باالتر در یک محدوده
قابل توجه بود .استفاده از آبیاری پیشرفته افزایش میزان مصرف ،افزایش سطح زیر کشت آبی و تنوع محصوالت را
به دنبال داشته است.
 -4-13یمن
عنوان گزارش
)Water Savings Report (Ministry of Agriculture and Irrigation - Yemen, 2011

کلیات
در این گزارش به دو موضوع پرداخته شده است :نخست آنکه میزان مصرف آب به ندرت مورد ارزیابی قرار
میگیرد ،حال آنکه در مورد میزان صرفهجویی در مصرف آب گزارش تهیه میشود .دوم آنکه در برخی شرایط
(مثالً زمانی که آبخوانها در قسمتهای بسیار عمیق قرار گرفته یا شور هستند) ،نشت آب به آبهای زیرزمینی
میتواند اتالف منابع آب تلقی شود .حسابداری کامل آب این نکات را روشن خواهد کرد و مبنایی برای تعیین
محلهای دارای اولویت جهت آبیاری پیشرفته در اختیار ما قرار خواهد داد.
نکات برجسته
این طرح با هدف اصالح کانالهای آبرسانی (دیوارکشی و لولهکشی) و ارتقای سطح فنآوریهای مورد استفاده
جهت آبیاری مزارع از قبیل تجهیزات مربوط به آبیاری قطرهای ،بارانی و حبابی به موعد اجرا گذاشته شد .مقادیر
آب ورودی به نقاط مختلف سیستم پیش و پس از ارتقای تجهیزات فنی مورد اندازهگیری قرار گرفتند .میزان
صرفهجویی در نتیجه بهبود عملکرد سیستم آبرسانی در حدود  15درصد و میزان صرفهجویی مربوط به اقدامات
صورتگرفته در مزارع نیز بیش از  30درصد گزارش شد .میزان بازدهی محصول افزایش یافت اما گسترش سطح
زیر کشت آبی عموماً محدود بود.
اما در این طرح میزان مصرف آب به شکل واقعی اندازهگیری نشد .بنابراین بعید است که مقادیر
صرفهجویی شده به معنای کاهش میزان مصرف آب باشند .با توجه به افزایش میزان بازدهی محصوالت این احتمال
نیز وجود دارد (هرچند به واسطه تغییر در الگوهای انتخاب محصول نمیتوان با قطعیت در این زمینه اظهار نظر
1

Natural Resources Conservation Service

55

آیا بهبود فنآوری آبیاری به صرفهجویی آب منجر خواهد شد؟

کرد) که میزان مصرف آب محصوالت نیز افزایش یافته باشد .با این وجود در این تحلیل به اهمیت شرایط آبهای
موضعی که از آبهای بسیار عمیق در سفرههای زیرزمینی مورد بهرهبرداری که نشت آب ممکن است هرگز به آنها
نرسد ،تا سفرههای آبی کمعمقی که نشت آب مستقیماً در تجدید آب آنها در یک بازه زمانی کوتاه نقش دارد را
دربر میگیرند ،توجهی نشده است .در جاهایی که عمق سفرههای آب زیرزمینی زیاد است ،در صورتی که میزان
استخراج آب به موازات کاهش میزان نشتی آب کاهش یافته باشد ،مقادیر صرفهجویی شده مورد اشاره قطع ًا مفید
خواهند بود ،زیرا در چنین شرایطی امکان بازیابی آبهای تلف شده بسیار ضعیف است .از سوی دیگر ،در
جاهایی که سفرههای آب زیرزمینی در اعماق کم قرار گرفتهاند ،بعید است صرفهجویی واقعی اتفاق افتاده باشد.
 -4-14زیمبابوه
عنوان گزارش
Simple micro-irrigation techniques for improving irrigation efficiency on vegetable gardens
)(Batchelor, Lovell and Murata, 1996

کلیات
این مطالعه نمونهای از صرفهجویی اثبات شده در مصرف آب است .بهکارگیری فنآوریهای مورد استفاده مستلزم
استفاده از نیروی کار فراوان است و لذا نمیتوان از آنها در مقیاس گسترده استفاده کرد؛ اما نتایج این بررسی نشان
میدهند که برای محصوالتی که در مقیاس باغچه پرورش داده میشوند ،امکان صرفهجویی در مصرف آب با
استفاده از این فنآوریها در قیاس با تکنیکهای آبیاری غرقابی وجود دارد.
نکات برجسته
تهیهکنندگان این گزارش با استفاده از آبیاری زیرسطحی با لوله و آبیاری کوزهای شیوههای آبیاری مختلفی را در
مورد ذرت ،گوجه فرنگی ،شلغم بیابانی و بامیه آزمودند .به باور آنها ،این تکنیکها که اجرایشان مستلزم استفاده از
نیروی کار زیاد است ،برای استفاده در سیستمهای آبیاری در مقیاس گسترده مناسب نیستند.
در مقایسه با روش سنتی آبیاری غرقابی ،افزایش میزان بهرهوری آب بر مبنای آب داده شده به محصوالت ذرت
و شلغم بیابانی بسیار چشمگیر (به ترتیب  64و  21درصد) بود .این میزان افزایش بهرهوری در مورد گوجه فرنگی
حدود  6درصد و در مورد بامیه  1درصد بود .تهیهکنندگان این گزارش ،هم میزان بازدهی محصول (به واحد
کیلوگرم بر هکتار) و هم میزان بهرهوری آب (کیلوگرم بر متر مکعب) را ذکر کردهاند تا امکان تعیین میزان
صرفهجویی در مصرف آب فراهم باشد.
در مورد محصول ذرت ،هیچ گونه صرفهجویی به لحاظ میزان مصرف آب مشاهده نشد (میزان افزایش بازدهی
محصول و کارآیی استفاده از آب در مورد این محصول برابر است) ،اما در مورد شلغم بیابانی صرفهجویی قابل
توجهی در مصرف آب مشاهده میشود (میزان کارآیی استفاده از آب در مورد این محصول حدود  12درصد
افزایش یافته است) .اما در مورد بامیه و گوجه فرنگی ،نتایج یکدست نیست.
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 -5سخن پایانی
معموالً چنین تصور میشود که استفاده از آبیاری مکانیزه ،به صرفهجویی در مصرف مقادیر عظیمی آب در بخش
کشاورزی منجر میشود که میتوان این آب صرفهجویی شده را در سایر بخشها مورد استفاده قرار داد .اما اعتبار
این فرضیه که غالب ًا تولیدکنندگان عمده تجهیزات آبیاری قطرهای و بارانی نیز به آن دامن میزنند1باید مورد بررسی
قرار گیرد.
بنابر اطالعات گردآوری شده در این بررسی ،هیچ سندی دال بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب در مورد
محصوالت مزرعهای به لحاظ استفاده مصرفی مشاهده نشده است و شمار نمونههایی که در آنها میزان بهرهوری
بیوفیزیکی آب (به واحد میزان محصول بر مترمکعب تعریق) افزایش یافته باشد نیز بسیار اندک است .چند نمونه
افزایش میزان بهرهوری آب (میزان بازده محصول به ازای هر مترمکعب تبخیر/تعریق) در چین مشاهده شد (در هند
این موارد مشاهده نگردید) ،اما علت افزایش بهرهوری آب در این موارد مالچپاشی تشخیص داده شد و نه آبیاری
مکانیزه.
دلیل اصلی خلط میان صرفهجویی در مصرف آب و افزایش میزان بهرهوری آب به وجود دو دیدگاه درست اما
متفاوت در زمینه کمآبی بازمیگردد .کشاورز میکوشد حداکثر بازدهی را از منابعی که در اختیار دارد صاحب شود
و این امر به نوبه خود مستلزم مصرف حداکثری منابع آب محدودی خواهد بود که در اختیار وی قرار دارد .از
سوی دیگر جامعه غالب ًا به دنبال آن است که منابع کمیاب آب از بخش کشاورزی در اختیار سایر بخشهای اقتصاد
و از جمله محیط زیست قرار گیرد .این دو هدف با یکدیگر در تعارض قرار دارند و استفاده از واژگان مناسب در
توصیف صرفهجویی واقعی در مصرف آب در شکلگیری بحث عالمانه پیرامون این موضوع نقشی محوری دارد.
در مواردی که روند حسابداری آب به خوبی مستندسازی شده بود ،موارد مهمی از افزایش میزان مصرف آب به
موازات گسترش سطح زیر کشت آبی توسط کشاورزان به ازای هر واحد آب داده شده به مزرعه (و به تبع آن
افزایش میزان مصرف و کاهش جریانهای آب بازگشتی) یا افزایش میزان تبخیر/تعریق به موازات افزایش میزان
تولید زیستتوده ها مشاهده شد .در سایر موارد ،حسابداری آب ناقص بود یا به شکل مناسب از آن در جهت
ارزیابی تأثیرات ناشی از مداخالت صورتگرفته بر میزان مصرف و میزان بهرهوری آب استفاده نشده بود.
مطالعه موردی مربوط به محصوالت درختی در ایالت کالیفرنیا نیز حاوی نکات جالبی است؛ از آنجا که درختان
و نرمساقهها بخشهای بزرگی از خاک را در معرض تابش مستقیم خورشید قرار میدهند ،امکان بالقوه کاهش
میزان ت بخیر غیرمولد درمورد آنها باال است .با این حال میزان کاهش آب مصرفی در این محصوالت به طور
میانگین کمتر از  6درصد بوده است .اما در مورد محصوالت مزرعهای که در آنها تاجپوش عمدت ًا بسته است ،حتی
دستیابی به همین مقادیر اندک صرفهجویی نیز بعید است و مطالعات صورتگرفته در هند نیز این نظر را تأیید
میکنند.

1

http://www.jains.com/irrigation/drip%20irrigation%20system.htm, viewed February 6, 2017
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موارد بررسی شده در این گزارش به میزان قابل توجهی مؤید درستی فرضیه بازی «جمع -صفر» هستند که طبق
آن ،آبیاری مکانیزه در مزارع کشاورزی میزان مصرف آب و میزان تولید محصول را افزایش و در مقابل ،میزان
دسترسی به آب و میزان تولید در سایر بخشها را کاهش میدهد.
اما ورای این تأثیر مأیوس کننده اولیه ،آبیاری مکانیزه پیامد نگرانکنندهتر دیگری نیز دارد .از منظر شخص
کشاورز ،آبیاری مکانیزه میزان سودآوری آبی را که به مزرعه داده میشود افزایش میدهد؛ او میتواند سطح
وسیعتری را آبیاری کند ،محصول بیشتری به دست آورد و شاید هم به سراغ کشت محصوالت با ارزش باالتر
برود .مجموعه این تأثیرات بر ارزش آب به عنوان یک نهاده میافزاید ،هزینه استخراج آب با استفاده از تلمبه را
کاهش میدهد و انگیزههای کشاورزان جهت دستیابی به آب بیشتر را تقویت میکند .به طور کلی ،تأثیر پیشبینی
شده افزایش میزان کارآیی آبیاری ،افزایش میزان مصرف کنونی و افزایش تقاضا برای آب است که این امر به نوبه
خود کمآبی را تشدید و مدیریت آن را نیز دشوارتر خواهد کرد.
در میان مطالعات موردی گزارش شده ،پروژه مربوط به ایالت ارگان از جذابیت ویژهای برخوردار است .در این
طرح ،از آبیاری مکانیزه مستقیماً به منظور بیشینهسازی میزان مصرف آب و کمینهسازی جریانهای آب بازگشتی به
محیط استفاده شد .از آنجا که اینها اهداف کامالً مشخص این سرمایهگذاری بودند ،تأثیرات ناشی از اجرای این
طرح نیز به دقت رصد و تبیین گردیدند .تأثیرات آبیاری مکانیزه همان بود که یافتههای علمی نیز آن را پیشبینی
کرده بودند :میزان مصرف آب به میزان قابل توجهی افزایش یافت ،میزان تولید زیستتودههای موضعی باال رفت و
به شدت از حجم جریانهای آب بازگشتی به محیط کاسته شد.
البته آبیاری مکانیزه مزایای مهمی نیز به همراه دارد؛ غالب ًا به صرفهجویی در نیروی کار کمک میکند ،امکان
استفاده دقیق و مقرون به صرفه از کودها و سایر مواد شیمیایی را فراهم میکند ،با استفاده از این روش میزان نشت
نیتراتها و سایر انواع آالیندهها به حداقل ممکن کاهش مییابد ،ممکن است هزینههای استخراج آب با کمک
تلمبه نیز کاهش یابند ،امکان صرفهجویی در مصرف انرژی وجود دارد1،و ممکن است کشاورزان بتوانند با افزایش
تنوع تولیدات خود به سراغ کشت محصوالتی با ارزش باالتر بروند .اما رایجترین تصور یعنی تصور صرفهجویی
مقادیر عظیم آب با استفاده از آبیاری مکانیزه بر پایه دو فرض استوار است که البته تجربیات عملی درستی آنها را
تأیید نمیکنند.
 )1فرض نخست آن است که شیوههای سنتی آبیاری ناکارآمد هستند و به اتالف منابع آب منجر میشوند ،در
حالی که شیوههای مدرن مستقیماً به کاهش میزان اتالف منابع آب کمک میکنند .اما یافتههای علم
آبشناسی حاکی از آن هستند که مازاد آب از بین نمیرود .حتی در مواردی که میزانی از آب بر روی خاک
فاقد پوشش گیاهی تبخیر میشود ،بخش عمدهای از آب مازاد جهت استفاده مجدد به آبهای زیرزمینی یا
چرخههای آبهای سطحی بازمیگردد .تحلیلهای دقیق آبشناسی جریانهای آب پیش و پس از مدرنیزه
1

البته همیشه چنین نیست :زمانی که آبیاری قطرهای یا بارانی جایگزین آبیاری غرقابی میشود ،آب باید با فشار منتقل شود و همین مسئله هزینههای آبیاری در

بخش انرژی را افزایش میدهد.
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کردن شیوههای آبیاری باید مبنای ارزیابی صرفهجویی فیزیکی در مصرف آب باشند و این تحلیلها نیز در
اکثر موارد مؤید این نکته هستند که مقادیر صرفهجویی شده حداکثر بخش کوچکی از افزایش میزان کارآیی
هستند .زمانی که اشباع خاک از رطوبت به واسطه باال آمده سفرههای زیرزمینی مانند آنچه در مورد خاکهای
رسی حوضه مدیترانه رخ داده است به یک معضل تبدیل شود ،و یا زمانی که کاهش حجم جریانهای
غیرقابل بازیابی مدنظر باشد ،ممکن است افزایش میزان کارآیی آبیاری به عنوان یک ضرورت مطرح باشد.
 )2فرض دوم آن است که میزان بهرهوری فیزیکی آب (میزان آب مصرفی به واحد کیلوگرم) با استفاده از
شیوههای آبیاری مدرن به میزان قابل توجهی افزایش مییابد .علم محصولشناسی و دادههای آزمایشی
مربوط به محصوالت مزرعهای رایج نشان میدهند که میزان تولید زیستتوده اساساً تابع مستقیمی از آب
مصرفی توسط محصول است و لذا افزایش میزان تولید محصول با افزایش همزمان میزان مصرف آب همراه
خواهد بود.
از نگاه کشاورزان ،آبیاری مکانیزه امکان افزایش سطح زیر کشت آبی ،افزایش میزان تولید و افزایش ارزش تولید را
به طور همزمان فراهم میکند .اما به موازات این مزایا ،میزان مصرف جاری آب نیز به احتمال قوی افزایش مییابد
و در پی آن از حجم جریانهای آب بازگشتی کاسته و بر میزان تقاضا برای آب در آینده افزوده خواهد شد ،زیرا
آب نهاده باارزشتری برای کشاورزان است .تناقض جیوونز که بر مبنای آن افزایش میزان کارآیی منابع به افزایش
میزان مصرف و در نتیجه افزایش میزان تقاضا منجر میشود ،در مورد آب نیز صادق است.
البته نمیتوان ادعا کرد که استثنایی برای این نتیجهگیریهای کلی وجود ندارد و لذا ما از پرداختن به این موارد
استثنایی در چارچوب اصالح گزارش حاضر استقبال میکنیم .در عین حال ،این جستجوی گسترده برای یافتن
نمونهها بیانگر آن است که نتایجی که در باال مطرح شدهاند ،باید به عنوان پیشفرض (فرضیه صفر) درنظر گرفته
شوند و طرحها و برنامههای دیگر بر مبنای آنها مورد ارزیابی قرار گیرند.
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 -6پیامدها در حوزه سیاستگذاری
این نتایج بیانگر ضرورت اتخاذ مجموعهای از تمهیدات متوالی به منظور حرکت در جهت مدیریت پایدار منابع
آب هستند .از گذشته تا به امروز شیوه کار بر مبنای تبلیغ آبیاری مکانیزه و اعطای یارانه جهت ترویج آن به امید
کاهش میزان تقاضا برای آب و اندازهگیری گاه و بیگاه تأثیرات فیزیکی بهکارگیری فنآوریهای جدید استوار
ال شرح آن خواهد آمد ،معکوس گردد:
بوده است .اما این ترتیب و توالی باید به شکلی که ذی ً
 نخست ،ایجاد یک نظام حسابداری آب که بتواند تخمینهای کمّی از موازنه فیزیکی آب (منابع ،موارد انحراف
کاربری و استخراج ،میزان مصرف ،حجم جریانهای بازگشتی ،تغییرات در ذخیرهسازی و …) به دست دهد؛
 دوم ،تعیین محدودیتهایی برای تخصیص آب (بر مبنای موازنه کنونی آب و با هدف کاهش میزان مصرف به
سطح پایدار)؛
 سوم ،تشویق و کمک به تمامی کاربران در جهت بیشینهسازی مزایای سرانه آب توزیع شده .در چنین بستری،
اتخاذ تمامی تمهیدات ممکن و از جمله آبیاری مکانیزه جایگاه مناسب خود را خواهد یافت.
این فرایند یک فرایند تکرارپذیر خواهد بود .ارزیابیهای تخمینی تراز آب به مرور زمان بهبود خواهند یافت و
فرایندهای توزیع آب نیز بر مبنای همین ارزیابیها اصالح خواهند شد ،اما گردآوری اطالعات و کنترل فرایندهای
توزیع آب نخستین گامهای ضروری در این زمینه هستند .این اولویت در تمامی بخشها مصداق دارد ،اما در بخش
کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است .هر گونه تغییر در کاربری زمین ،اعم از تبدیل جنگلها به زمینهای
کشاورزی ،ذخیرهسازی آب حاصل از نزوالت جوی و مدرنیزه کردن آبیاری بارانی (وان استینبرگن1و همکاران،)2010 ،
یا ذخیرهسازی و کنترل آب در بخش آبیاری در زمینه دسترسی به آب در سایر بخشهای چرخه آب پیامدهایی
خواهد داشت و اعمال اصالحات در ترازهای پیشبینی شده آب را ضروری خواهد ساخت.
اگر قرار است تغییر بنیادین مورد نیاز در جهت مدیریت پایدار منابع آب رخ دهد ،عملی شدن این توالی از
اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود .کشورها باید ظرفیتهای خود در بخش حسابداری آب را تقویت کنند تا
بتوانند مسیرهای پیشنهادی توسعه خود جهت رسیدن به سطوح پایدار مصرف آب در آینده را ترویج کرده و به
تعیین مرزهای عملیاتی مستمر و قابل رصد در زمینه مصرف آب بپردازند .نکته آخر آنکه طرفهای ذینفع نیز باید
در چارچوب همین مرزها به بیشینهسازی مزایای همگانی استفاده از آب بپردازند و البته خود نیز به دنبال یافتن
راههایی جهت تحقق این مهم خواهند بود.
در پایان ،امید آن داریم که گزارش حاضر بتواند توجهات را به مسیر منتهی به مدیریت پایدار منابع آب معطوف
ساخته و مشوق بحث و شناسایی سایر رویکردهای عملی ،جایگزین یا مکمل جهت دستیابی به نتایج هرچه
مثبتتر باشد.
در عین حال ،شواهدی که تاکنون به دست آمده نیز حاوی برایندهای مهمی برای دو بازیگر کلیدی در بخش
آب هستند .از یک سو دولت ها باید مسئولیت مهم و دشوار خود در جهت مدیریت منابع آب به عنوان یکی از
1

van Steenbergen
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سرمایههای حیاتی ملی را ایفا نمایند و از سوی دیگر ،اهداکنندگان کمکهای مالی (مؤسسات مالی بینالمللی) نیز
باید در عین خودداری از تأمین منابع مالی پروژههای مکانیزه کردن آبیاری در نبود یک نظام مناسب حسابداری آب
و کنترلهای قبلی بر فرایندهای توزیع آب ،مروج مجموعه تمهیدات متوالی فوقالذکر در جهت حمایت از
دولتهایی باشند که مشغول پرداختن به مسائل مربوط به توزیع آب هستند.
پرداختن به پیامدهای مربوط به صرفهجویی در مصرف آب در دو مقیاس مزارع و حوضههای آبریز ،مستلزم
وجود میزان باالیی از هماهنگی میان وزارت کشاورزی و وزارت منابع آب در مراحل مختلف ،از برنامهریزی تا
اجرای طرحهای آبیاری خواهد بود.
ما از تمامی بازیگران عالقهمند در حوزه مدیریت پایدار آب و کمآبی دعوت میکنیم تا نظرات ،اسناد و شواهد
دیگر مرتبط با موضوع آبیاری مکانیزه و صرفهجویی در مصرف آب را با مراجعه به نشانی  WSI@fao.orgبا ما در
میان بگذارند.
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