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»کشاورزيو آب چالش هاي منابعاولین همایش ملی « 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24- اصفهان

و توسعه آبیاري نوین کشور 1390قانون بودجه سال 10ماده تأثیر 
)استان فارس(کشاورزي پایدار منابع آب ذخیره و تأمین بر 

سعیدرضا اسالمپور
مسؤل اداره توسعه سیستم هاي آبیاري نوین فارسفوق لیسانس آبیاري، کارشناس

seslampur@yahoo.com

چکیده
، استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار به عنوان آب براي مصارف کشاورزيمحدودیت منابعبه علت دهه هاي اخیر در

با توجه به خشکسالی هاي اخیر و تهدید . اي موثر در افزایش راندمان آبیاري و کاهش مصرف آب انتخاب شده استگزینه 

و نحوه مبلغ غییرات کلی درترکشو1390قانون بودجه سال 10ماده مجلس شوراي اسالمی با تصویب ،جدي منابع آب

این تحقیق به بررسی تأثیر کمک . دوربالعوض دولت به کشاورزان جهت اجراي آبیاري تحت فشار به وجود آپرداخت کمک

ستان فارس می پردازد و نشان میدهد با تغییر در اسالیانه مصرف آب کشاورزي درصدي دولت در کاهش و تأمین 85بالعوض

متر مکعب در سفره 246696122، سالیانه1392تا 1390سالهاي بودجهسیستم آبیاري از سنتتی به تحت فشار از محل 

توسعه تشویق کشاورزان به و توصیه می شود جهت هاي آب زیرزمینی در تمام سالهاي خشکسالی و تر سالی ذخیره می شود

هزینه هاي انجام شده به صورت تسهیالت بانکی به کشاورز پرداخت % 100هاي آبیاري نوین و ارتقاي کارایی آنها،سیستم 

. گردد

.فارس،قانونذخیره، تأمین،آب،آبیاري تحت فشار، : ي کلیديواژه ها

مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در توسعه توسعه پایدار بخش کشاورزي و تأمین امنیت غذایی در کشور هاي کم آب و خشک دنیا 

نیاز محصوالت کشاورزي أمین به موقع و به اندازه آب مورددر گرو تتوسعه پایدار بخش کشاورزي . باشداقتصادي آن کشور می
افزایش روز افزون جمعیت جهان و در نتیجه افزایش نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزي . و استفاده بهینه از منابع آب آبیاري است

مواد غذایی از یک سو و از سوي دیگر محدودیت منابع آب و روند کاهش کیفیت آب هاي موجود به خصوص در مناطق و
خشک و نیمه خشک، بهره برداري بهینه از منابع آب را در تمام زمینه ها به ویژه در بخش کشاورزي که بیشترین سهم مصرف 

بهره برداري از آب هاي نامتعارف و صرفه سطحی،عالوه بر مهار آب هاي از این رو . آب را دارا می باشد، ضروري ساخته است
جویی در مصرف آب در تمام زمینه ها، اصالح روش هاي آبیاري سنتی و به کارگیري روش هاي آبیاري تحت فشار در راستاي 
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بخش به شدت مورد توجه صرفه جویی در مصرف آب کشاورزي نه تنها از سوي دولت که باید از طرف همه تولیدکنندگان این
.قرار گیرد

. کشور ما بدلیل قرارگرفتن در کمربند خشک آب و هوایی جهان یکی از کشورهاي کم آب و خشک دنیا محسوب می شود
. خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشورمان واقعیتی اجتناب ناپذیر است

. بسیار کمتر است) میلی متر860(میلی متر است که از متوسط بارندگی در جهان 250ساالنه ایران حدود متوسط بارندگی 
لذا هر گونه تولید مواد غذایی و کشاورزي پایدار منوط به استفاده صحیح از منابع آب محدود کشور و مدیریت منطقی آنها 

.است
میلیارد متر مکعب است که از این میزان 5/88آب کشور حدود در حال حاضر مصرف کل اظهار میدارد )1391(رضوانی

به بخش کشاورزي به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب تخصیص دارد ) درصد2/93(میلیارد متر مکعب 5/82مقدار 
خش علی رغم تخصیص باالي حجم آب قابل استحصال کشور به ب. درصد در بخش شهري و صنعتی مصرف میشود7وکمتر از 

.کشاورزي، این بخش داراي بازده بسیار پائینی است
میلیون هکتار زمین زراعی و باغ موجود است که از این میزان 18در ایران حدود گزارش می دهد ) 1391(دهقانی سانیج 

تحت کشت میلیون هکتار از اراضی 2/1تاکنون بیش از .میلیون هکتار دیم کشت می شود10میلیون هکتار آبی و 8تقریباً 
درصد اراضی آبی کشور پتانسیل الزم را براي 50آبی کشور به انواع سیستم هاي آبیاري تحت فشار مجهز شده است و بیش از 

.توسعه این سیستم ها دارا هستند
درصد میباشد و در سیستمهاي آبیاري 70تا 40راندمان مصرف آب در آبیاري سطحی محاسبه کرده است ) 2013(رانو

بنابراین با تغییر سیستم آبیاري و مدیریت .بددرصد افزایش می یا92تا 85درصد و در آبیاري قطره اي به  90تا 60ی به باران
این روش ضمن صرفه جویی در مصرف آب موجب افزایش عملکرد و .منابع آب، راندمان آبیاري تا دو برابر قابل ارتقا می باشد

.بهبود کیفیت محصول نیز گشته است
در بخش کشاورزي با توجه به کاربرد وسیع آبیاري سنتی در اکثر نقاط کشور، بیان می کند ) 1391(و همکار فالح رستگار

درصد است که جهت نیل به توسعه کشاورزي 35تا 33راندمان آب آبیاري حتی با احداث شبکه هاي مدرن و نیمه مدرن بین 
.از جمله با استفاده از روشهاي مختلف آبیاري تحت فشار افزایش دادباید راندمان آبیاري را به روش هاي گوناگون

لذا باید براي . عدم استفاده بهینه از آب موجود و پایین بودن راندمان آبیاري، از مشکالت اساسی آبیاري در ایران بوده است
آبیاري از سنتی هاي مختلفی انجام گیرد که از آن جمله می توان به ترویج تغییر شیوه استفاده بهینه از منابع آب برنامه ریزي

.حت فشار اشاره کردو توسعه آبیاري ت
به میزان آب برداشت راندمان آبیاري به صورت نسبت آب مفید و مورد استفاده تعریف می کند ) 1373(میرابوالقاسمی 

عهر قدر راندمان آبیاري باال باشد درصد کمتري از آب برداشت شده از منبان میکند بی) 1389(علیزاده . می باشداز منبع شده
گیاه آب بیشتري در دسترساین حالت باعث خواهد شد که در شرایط محدود بودن میزان آب در دسترس،. به هدر می رود

.قرار بگیرد
آب کشاورزي، محدودجهت استفاده بهینه از منابعندتصمیم گرفتبرنامه ریزان آب در کشورمدیران و 1374در سال 

و وزارت جهاد وقت وزارت کشاورزيبرهمین اساس. دنتوسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار را در کشور پایه گذاري کن
جراي اعتبار و بودجه هایی را به شکلهاي مختلف براي اطی سالهاي متمادي براي تقویت توان مالی کشاورزان فعلیکشاورزي

به کشاورزان به اخت کمک هاي دولتیپرد1390قبل از سال . آبیاري تحت فشار در اختیار کشاورزان و باغداران قرار دادند
در سال . درصد هزینه هاي انجام شده توسط کشاورز را به وي به صورت بالعوض پرداخت می نمود50گونه اي بود که دولت 

بر مرداندولتمجلس شوراي اسالمی و کشور و تشدید بحران آب در تمامی استانها، با توجه به پایداري خشکسالی در1390
قانون 10این تغییرات در ماده . دنتغییرات اساسی به وجود آوردولتیبالعوضکمک هايتا در کمیت و کیفیت ندآن شد

میدهدشرح10در متن ماده ) 1390(منصور . کل کشور توسط مجلس شوراي اسالمی گنجانیده شده است1390بودجه سال 
دستگاه هاي اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص هاي بخش کشاورزي هر شهرستان، عملیات آب و خاك و 

کشاورزي به شماره آبیاري تحت فشار در اراضی کشاورزي داراي آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی 
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به صورت در این قانونسهم دولت.بهره برداران اجرا نمایندرصد سهم د15درصد سهم دولت و 85ت به نسب40152000
درصد هزینه اجراي 85مقرر شد تصویب مجلس شوراي اسالمیبا 1390بنابراین از سال . بالعوض می باشدکمک 

شامل هزینه هاي خرید این کمکهاي بالعوض . رداخت گرددپانبه کشاورزبه صورت بالعوضسیستمهاي آبیاري تحت فشار
کانال کنی و ه برق رسانی، خط انتقال آب، پمپاژ، احداث استخر، شبکآبیاري تحت فشار، تجهیز ایستگاه، لوازم و اتصاالتلوله
و قبل از آن 1389سال برابر 7همچنین میزان ریالی این کمکها به صورت چشمگیر و حتی در بعضی استان ها تا . میشوند... 

1390قانون بودجه سال 10ماده جهت تداوم توسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار، مجلس شوراي اسالمی.افزایش یافت
. کردتکرار تصویب و 1392و 1391قانون بودجه سالهاي 21و 19در بندهاي را کل کشور 

، میزان مصرف آب هز به سیستم هاي آبیاري تحت فشاردر اراضی مجبه واسطه ارتقاي مدیریت و راندمان آبیاري
تحقیق به بررسی و اینمیگرددکشاورزي کاهش می یابد و باعث کاهش برداشت آب از سفره هاي زیرزمینی یا منابع سطحی

بالعوض دولت در بخش آبیاري تحت فشار استان فارس بر ذخیره ساالنه آب در سفره هاي آب زیرزمینی و درتأثیر کمک
.توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی می پردازدمدیریت و نتیجه 

مواد و روشها
4/12زیرا از . به خاطر شرایط خاص اقلیمی استان فارس می توان گفت که آب آبیاري مهمترین نهاده تولید کشاورزي است

می دهد که بخاطر محدودیت منابع میلیون هکتار را اراضی مستعد کشاورزي تشکیل 2/3میلیون هکتار مساحت کل استان، 
درصد آب مصرفی در فارس به بخش 90در حال حاضر بیشتر از . میلیون هکتار بصورت فاریاب کشت می شود8/0آب فقط 

درصد از آبهاي سطحی 17درصد آب مصرفی بخش کشاورزي استان از منابع زیرزمینی و 83. کشاورزي اختصاص می یابد
نمایانگر محدودیت منابع آب در فارس و تکیه اصلی تولیدات کشاورزي استان به منابع آب این موضوع. تأمین می شود
طبق گزارش کارگروه . زیرزمینی استان در معرض تهدید جدي و افت بیالن و کاهش حجم می باشدآبمنابع. زیرزمینی است

45میلیمتر بوده که نسبت به میانگین 285معادل 1392-1391ن بارندگی استان در سال زراعی خشکسالی استان فارس میزا
دشت استان داراي افت 105دشت از 99همچنین سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی . درصد کاهش نشان می دهد09/6ساله 

درصد این دشتها میزان تخلیه ساالنه بیشتر از میزان 98به عبارتی در حدود . متر در طول دوره اندازه گیري بوده است38تا 
. غذیه ساالنه آنها استت

بطوریکه این استان در سالهاي . استان فارس هم اکنون سیر صعودي را در توسعه سیستمهاي آبیاري نوین طی می کند
طبق آمار و ) 1(جدول در .اخیر توانسته است رتبه اول کشور را در زمینه توسعه و اجراي سیستم هاي نوین آبیاري اخذ نماید

بالعوض دولت ازبا استفاده از کمک هايري تحت فشار سطح اجراي آبیاه سامانه هاي نوین آبیاري فارس،اطالعات اداره توسع
.داده شده استنشان 1392سال پایان آبان ماه تا 1388سال 

آبیاري تحت فشار در استان فارسمساحت اراضی مجهز شده به سیستم ): 1(جدول

13881389139013911392بودجه ايسال 
در دست اجرا و تحویل به 

بهره بردار

506927461897312478037609)هکتار(مساحت 

اراضی در هکتار28632تاکنوندرصدي میباشد 85به صورت 1390از سال بالعوض دولت که از محل کمک هاي
اکثر آنها که یا در مرحله اجرا و تحویل به بهره برداران می باشنداستان فارس مجهز به سیستمهاي آبیاري تحت فشار شده اند

محل  تفکیک سیستمی اراضی آبیاري تحت فشار از ) 2(جدول . کالسیک ثابت، قطره اي و نواري میباشندشامل آبیاري بارانی
.نشان میدهدرا 1392پایان آبان ماه سال تا 1390درصدي دولت در سالهاي 85کمک هاي
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تفکیک سیستم آبیاري تحت فشار در استان فارس):2(جدول 

مجموعنواريقطره ايبارانینوع سیستم

178357405339228632)هکتار(مساحت 

622612100درصد

آب و هواي گرمسیري مانند الرستان در جنوب غربی و سردسیري مانند اقلید در اقلیم گسترده اي از استان فارس داراي 
جهت بدست آوردن . مرطوب می باشدشمال میباشد و الگوي کشت آن از درختان خرما در مناطق خشک تا گردو در مناطق 

متوسط آب و هوا قه اي که الزم است تا منطیره سازي آبذخکاهش مصرف آب کشاورزي و بر ثیر اجراي آبیاري تحت فشارتأ
مانند بدین لحاظ گندم، صیفی جات. انتخاب گرددالگوي کشاورزي و باغداري غالب استاندر استان را داشته باشد به همراه 

این استان در کشور داراي .و مرکبات براي به ترتیب سیستم هاي آبیاري بارانی، نواري و قطره اي انتخاب شدندگوجه فرنگی
آب مورد نیاز سیستم هاي آبیاري %  95بیش از . طح گندم، گوجه فرنگی و دومین رتبه تولید مرکبات می باشدبیشترین س

.تحت فشار در استان فارس از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود
NETWATمقدار آب خالص مورد نیاز هر یک از گیاهان و درختان الگوي کشت در طول دوره رشد، از طریق نرم افزار

نیاز خالص آبیاري آن مقدار از آب آبیاري است که براي تبخیر و تعرق گیاه مورد نیاز است و به مصرف مفید .حاسبه گردیدم
با تقسیم میزان آب خالص مورد نیاز گیاهان به راندمان آبیاري، میزان آب ناخالص مورد نیاز هر یک از گیاهان محاسبه .میرسد

با در نظر گرفتن راندمان آبیاري هر یک از .ع نیاز خالص آبیاري و تلفات آب حین آبیاري استنیاز ناخالص برابر مجمو. گرددمی
. آبیاري سنتی، بارانی، قطره اي و نواري استخراج گردیدهايسیستم هاي آبیاري، میزان آب ناخالص مورد نیاز گیاهان به روش

با .در نظر گرفته شد% 90در سیستم هاي قطره اي و نواري و% 75، در سیستم بارانی %40راندمان آبیاري در آبیاري سنتی 
ضرب کردن مقدار آب مورد نیاز هر یک از گیاهان الگوي کشت با روش آبیاري مربوط به آن در سطح زیر کشت آن، حجم آب 

.مورد نیاز جهت برداشت از منابع آب زیرزمینی محاسبه گردید
برداشت از منابع آب استان با دو روش آبیاري سنتی و بارانی نشان داده جهتگندم میزان آب مورد نیاز ) 3(در جدول 

در این جدول میزان آب براي هر هکتار و همچنین براي کل اراضی مجهز شده به سیستم بارانی در استان فارس با . شده است
در گوجه فرنگینیاز مرکبات و مشابه همین محاسبات، میزان آب مورد.گردیده استآبیاري محاسبهدر نظر گرفتن راندمان

جهت محاسبه میزان آب صرفه جویی شده در . آورده شده است) 5(و ) 4(سیستم هاي قطره اي و نواري در جدول هاي شماره 
.تهیه شده است) 6(جدول تحت فشاراثر تغییر سیستم از سنتی به 

آب آبیاري مورد نیاز گندم در دو روش آبیاري سنتی و بارانی):3(جدول 

نام گیاه
آبیاري بارانیدر میزان آب آبیاري مورد نیازآبیاري سنتیدرمیزان آب آبیاري مورد نیاز

متر مکعب در استانمتر مکعب در هر هکتارمتر مکعب در استانمتر مکعب در هر هکتار

140252501358757480133405800گندم

آب آبیاري مورد نیاز مرکبات در دو روش آبیاري سنتی و قطره اي): 4(جدول 

درختنام
قطره ايآبیاري در میزان آب آبیاري مورد نیازآبیاري سنتیدر میزان آب آبیاري مورد نیاز

متر مکعب در استانمتر مکعب در هر هکتارمتر مکعب در استانمتر مکعب در هر هکتار

22225164576125987873146590مرکبات
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آب آبیاري مورد نیاز صیفی جات در دو روش آبیاري سنتی و نواري): 5(جدول 

نام گیاه
نواريآبیاري در میزان آب آبیاري مورد نیازآبیاري سنتیدر میزان آب آبیاري مورد نیاز

متر مکعب در استانهر هکتارمتر مکعب در متر مکعب در استانمتر مکعب در هر هکتار

2045069366400908930829888گوجه فرنگی

میزان آب ذخیره شده ناشی از تغییر سیستم آبیاري از سنتی به تحت فشار): 6(جدول 

متر مکعب در کل استانمتر مکعب در هکتارنام گیاه

6545116730075گندم

1234791429535مرکبات

1136138536512صیفی جات

246696122)متر مکعب(کل آب صرفه جویی شده

نتایج و بحث
که توان مالی کمک هاي بالعوض توسعه سیستمهاي آبیاري تحت فشار و استقبال کشاورزانی دربا تغییر سیاست دولت 

هکتار از اراضی استان فارس مجهز به سیستم 28632مقدار1392تا 1390مناسبی براي اجراي سیستم نداشتند، در سالهاي 
به عبارت . متر مکعب صرفه جویی در برداشت آب خواهد شد246696122هاي آبیاري نوین گردید که در نتیجه آن ساالنه

.متر مکعب در سفره هاي آب زیرزمینی ذخیره میگردد246696122دیگر سالیانه 
ور با هزینه هاي باال احداث شده اند که بدلیل خشکسالیهاي اخیر، هم اکنون سدهاي تغذیه مصنوعی متعددي در کش

اما اجراي طرح هاي بهینه سازي مصرف . چندین سال است که آبگیري نکرده اند و تأثیري بر سفره هاي آب زیرزمینی ندارند
هاي پر باران به وظیفه آب، بدون تحمیل هزینه هاي گزاف طراحی و اجراي سازه اي، هم در سالهاي کم باران و هم در سال

.ذخیره سازي آب زیرزمینی و توسعه پایدار منابع آب کمک می نماید
760حدودتنظیمباواستگردیدهاحداثکررودخانهرويبرشیرازغربشمالکیلومتريیکصددردرودزنمخزنیسد
رامرودشتکنارهوکربالمنطقه،رامجردبلوكاراضیازهکتارهزار76حدودکشاورزيآب،سالدرآبمترمکعبمیلیون
. ذخیره ساالنه سد مخزنی بزرگ درودزن می باشد% 30کاهش مصرف ساالنه اشاره شده در این مطالعه برابر .نمایدمیتامین

.را تأمین می نمایدزمین کشاورزي هزار هکتار 76به عبارت دیگر آب کشاورزي 
ارتفـاع بارنـدگی   . میلیمتـر بـوده اسـت   260برابر ر سالهاي اخیر د) استان فارس(میانگین بارندگی در محل اجراي طرح ها 

آب ذخیـره شـده در اثـر    % 30مترمکعب میباشد که تقریبـا برابـر   74443200برابر اراضی طرح هکتار 28632ساالنه در سطح 

توسـعه  به عبارت دیگر کاهش مصـرف آب کشـاورزي در اثـر    . می باشدتوسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار در استان فارس

.میباشداجرایی آبیاري تحت فشارباغاتزمین هاي کشاورزي و بارندگی روي 3/3برابر سیستم هاي آبیاري تحت فشار

در کشاورزي از اهداف کاهش مصرف آب ناشی از اجراي سیستمهاي آبیاري تحت فشار اراضی اگرچه افزایش مساحت 
میتوان مساحت اراضی کشاورزي و راي اینگونه طرح ها در مناطق پر باران ایران اما با اج. مناطق خشک و کم آب نمی باشد

.باغات را از محل آب ذخیره شده تا دو برابر افزایش داد

اتپیشنهاد
.کمکهاي دولت جهت تشویق کشاورزان به توسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار ادامه یابد·
.رددهزینه هاي انجام شده توسط کشاورز تبدیل گدرصد100درصد می تواند به 85ف کمک هاي دولتی حتی از سق·
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تجربه نشان داده است چنانچه کمک هاي بالعوض دولت به وام هاي بانکی تبدیل شود، کشاورزان به خاطر تعهدي که به ·
تري از سیستم میکنند و همچنین همکاري بهتري با بخش بانک و اقساط پرداختی خود دارند، بهره برداري بسیار مناسب 

این عوامل باعث کارایی بهتر سیستم و افزایش طول . پیمانکار میکنندعملکرد دولتی انجام می دهند و نظارت بیشتري بر 
.عمر آن میشود

.تسهیالت بانکی تبدیل شود% 100بنابراین پیشنهاد می شود کمک هاي بالعوض دولت به ·
ینه هاي توسعه و اجراي سیستم هاي آبیاي تحت فشار به کشاورزان به صورت بالعوض و تسهیالت بانکی، عالوه تأمین هز·

در استان فارس از سال . بر تشویق کشاورزان به تغییر روش آبیاري، باعث اشتغالزایی کارشناسان رشته آبیاري می گردد
تولید کنندگان لوله و لوازم آبیاري، به دو برابر افزایش تعداد شرکتهاي طراح و مجري آبیاري تحت فشار و نیز1390

. یافتند که باعث ایجاد بازار کار براي کارشناسان  و متخصصین آبیاري گردید
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