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مقدمه

مشخص نموده و راهکارهای مناسبی برای ارتقای آن در

خشکسالی و کمآبی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و

آینده تدوین کرد .در کشور ما بهدلیل پراکنش نامناسب

با توجه به روند روزافزون نیاز بخشهای مختلف به آب،

مکانی و زمانی بارندگی ،بیشترین بار تولید مواد غذایی بر

مشکل خشکسالی در سالهای آینده حادتر نیز خواهد

دوش زراعتهای فاریاب است .لذا اندازهگیری و

شد .بر اساس گزارش مؤسسه بینالمللی مدیریت آب،1

تحلیل شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی بهعلت

کشور ایران برای حفظ وضع فعلی خود تا سال 2025

محدودیتهای کمی و کیفی این ماده ارزشمند از جایگاه

باید بتواند  112درصد به منابع آب قابل استحصال خود

خاصی برخوردار است ( .)12بهطورکلی بهرهوری آب

بیفزاید .این امر با توجه به پتانسیلها و نیازهای روزافزون

کشاورزی از دیدگاههای مختلفی مورد بحث و بررسی

بخشهای کشاورزی ،شرب ،صنعت و حفاظت از سایر

قرار میگیرد .معمولترین این دیدگاهها بهرهوری از

منابع زیستی بسیار مشکل و حتی ناممکن است .لذا ،در

دیدگاه فیزیکی ،بهرهوری از دیدگاه مالی و بهرهوری از

چنین شرایطی یکی از راهکارهای مؤثر و عملی استفاده

دیدگاه اشتغال میباشد .مفهوم بهرهوری بیشتر آب

بهینه و صرفهجویی در مصرف آب است .در این میان،

کشاورزی از دیدگاه فیزیکی معنای تولید محصول بیشتر

مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی که بخش

بهازای واحد حجم آب ،از دیدگاه مالی به معنای کسب

عمدهای از مصارف آب در ایران و جهان را نیز شامل

سود بیشتر بهازای واحد حجم آب و از دیدگاه اشتغال به

میشود ،میتواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد .بسیار روشن

معنای ایجاد اشتغال بیشتر بهازای واحد حجم آب است

است که دستیابی به این مهم ،مستلزم شناسایی

( .)1نوع و تعداد شاخصهای بهرهوری با توجه به

شاخصهای اصلی مدیریت مصرف آب و تعیین این

دیدگاههای مختلف متفاوت است .عوامل مؤثر بر کارآیی

شاخص به روشهای مناسب است .راندمانهای آبیاری،

مصرف آب به سه گروه محیطی ،گیاهی و مدیریتی تقسیم

بهرهوری مصرف آب کشاورزی ،مقدار آب مصرفی در

میشوند .در میان عوامل محیطی ،ویژگیهای آب و

بخش کشاورزی و توسعه پایدار روشهای نوین آبیاری

هوایی از قبیل تشعشع ،دما ،رطوبت و سرعت باد

از مهمترین شاخصهای کلیدی و رویکردهای اساسی در

مهمترین عوامل مؤثر بر آب مورد نیاز آبیاری و در نتیجه

برنامهریزیهای کالن مربوط به تأمین ،تخصیص و

کارآیی مصرف آب میباشند .عمدهترین عوامل گیاهی

مصرف اصولی از آب در بخشهای مختلف از جمله

مؤثر بر کارآیی مصرف آب ،نوع و واریته محصول و

کشاورزی است .اولین و مهمترین گام ،تعیین راندمان

تراکم کشت در واحد سطح میباشد .مدیریت خاک ،آب

سامانههای آبیاری موجود و ارزیابی نحوه کار آنها برای

و گیاه به دلیل تأثیر عمیقی که بر شدت تبخیرتعرق و

تصمیمگیری و تصمیمسازیهای مرتبط با مصرف بهینه

عملکرد محصول دارند برکارآیی مصرف آب مؤثر

آب ،الگوی کشت و کاهش تلفات آب آبیاری است (.)11

میباشند (.)9

با اندازهگیری شاخصهای بهرهوری در زمانها و

کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران در سال ،1382

مکانهای مختلف ،میتوان روند تغییر این شاخصها را

بهرهوری کل تولید کشاورزی را از طریق شاخصهای
مختلف از جمله عملکرد بهازای واحد حجم آب ،سود

1. International Water Management Institute

ناخالص و خالص در ازای مصرف واحد حجم آب مورد
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بررسی قرار داده است ( .)1براساس این بررسی میانگین

محصوالت نشان داد در میان محصوالت زراعی ،بهرهوری

بهرهوری کل تولیدات کشاورزی در برخی مناطق کشور از

فیزیکی محصوالتی مانند پیاز ( 1/98 ،4/14و  2/77کیلوگرم

جمله مناطقی از همدان ،کرمان ،اصفهان ،خوزستان و

بر مترمکعب آب مصرفی بهترتیب برای سه سال)،

شبکههای آبیاری گیالن ،دز و مغان برای سال زراعی

سیبزمینی ( 1/69 ،2/79و  1/62کیلوگرم بر مترمکعب آب

 1378-79و  1379-80در حدود  0/63و  0/66کیلوگرم

مصرفی بهترتیب برای سه سال) ،هویج ( 1/7 ،1/37و 1/8

بر مترمکعب آب مصرفی میباشد .همچنین در این بررسی

کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی بهترتیب برای سه سال) و

بهرهوری آب 1در شبکه آبیاری گیالن ،دز ،مغان با

جو ( 1/16 ،1/21و  0/68کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی

شاخصای فوقالذکر مورد بررسی قرار گرفته است (.)1

بهترتیب برای سه سال) مقادیر باالتری را داشتند (.)18

بهرهوری آب با شاخصهای عملکرد بهازای واحد حجم

با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور و پایین بودن

آب ،سود ناخالص و خالص در ازای واحد حجم آب

امکان افزایش منابع جدید آب مورد استفاده در بخش

برای شبکه گیالن برای سال  1381بهترتیب 0/285

کشاورزی و ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی ،تعیین

کیلوگرم 1140 ،ریال و  318ریال در ازای هر مترمکعب

دقیق و علمی شاخص کارایی مصرف آب در شرایط

آب ،برای شبکه دز در سال  1380در حدود 1/07

موجود و پیشنهاد روشهای علمی و فنی مناسب جهت

کیلوگرم 344 ،ریال و  152ریال در ازای مصرف واحد

افزایش کارایی مصرف آب بر اساس نتایج تحقیقات و

حجم آب و برای شبکه مغان بهترتیب  0/82کیلوگرم،

مطالعات مختلف در این زمینه از ضروریات بخش

 702ریال و  377ریال بهازای مصرف هر متر مکعب آب

کشاورزی است .با تعیین شاخص کارایی مصرف آب

برآورد شده است ( .)1محققین فعالیتهای مرتبط با

آبیاری میتوان تا حدی به دالیل پایین بودن شاخص و

بهرهوری آب از زمان معرفی این مفهوم را مورد بررسی و

مشکالت مدیریتی آبیاری و زراعی محصوالت زراعی در

بازبینی و راهکارهایی را برای افزایش بهرهوری آب از طریق

مناطق مختلف کشور پی برد و راهکارهای الزم را ارائه

بهبود مدیریت منابع آب در سطوح گیاه ،مزرعه ،و حوضه

نمود ( .)5تحقیقات بسیار زیادی در مورد کارایی مصرف

آبریز ارائه کردند ( .)17در تحقیقی به ارزیابی راندمان

آب در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور نیز به انجام

مصرف آب و بهرهوری آب در منطقه ریو در اسپانیا پرداخته

رسیده است که بهعلت حجیم بودن مطالب از آوردن

شد .در این تحقیق شاخصهای بهرهوری آب محصوالت

جزئیات صرفنظر میگردد .از جمله این تحقیقات

اصلی آن منطقه برای سه سال زراعی ،2010-2011

میتوان به تحقیقات در بخشهایی از استانهای اصفهان،

 2012-2013 ،2011-2012محاسبه گردید .نتایج نشان داد

گلستان ،خراسان ،خوزستان و آذربایجانغربی ( ،)8شبکه

علیرغم اینکه در دو سال اول مقدار شاخصهای عرضه

آبیاری سمت راست آبشار در استان اصفهان ( ،)3مناطقی

نسبی آبیاری ساالنه 2کمتر از یک بوده است با این حال

از مشهد ،کرج و اصفهان ( ،)10نکوآباد اصفهان (،)20

بهرهوری آب آبیاری 3بهبود یافته است .نتایج بهرهوری آب

مزارع شهرستان زابل ( ،)4شهرستان قائنات ( ،)13سطوح
منطقهای و جهانی ( ،)19کانال پنجاب هند (،)16

1. Water Productivity
2. Annual Relative Iirrigation Supply
3. Iirrigation Water Productivity

بخشهایی از کشور تونس ( ،)14مزارع شمال غرب چین
( ،)21بخشهایی از اتیوپی ( )15و غیره اشاره نمود.
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بهطورکلی هدف از این تحقیق ارزیابی مدیریت

در حد فاصل  38ْ 12تا  38ْ 58عرض شمالی

مصرف آب آبیاری و برآورد بهرهوری فیزیکی و اقتصادی

و  48ْ 14تا  48ْ 28طول شرقی واقع شدهاند .اراضی

آب در شبکههای آبیاری بارانی باالدست کانال یامچی و

طرح در جنوب جاده اردبیل -خلخال و در شرق رودخانه

کم فشار (هیدروفلوم )1قوریچای در سطح حدود 3885

قوریچای واقع گردیده است و از نظر موقعیت ،روستاهای

هکتار در دشت اردبیل و تعیین عوامل تأثیرگذار بر

آراللوی بزرگ و کوچک در شرق ،روستای کوزه توپراقی

پارامترهای ذکر شده میباشد .ازآنجاکه شبکههای آبیاری

در غرب و روستای رضیآباد در شمال شبکه آبیاری

بارانی باالدست کانال یامچی و کمفشار (هیدروفلوم)

قوریچای قرار گرفتهاند ( .)6شکل  1موقعیت شبکههای

قوریچای دارای روستاهایی است که بیشتر درآمد ساکنان

مذکور را نسبت به شهر اردبیل نشان میدهد .در این

آنها از کشاورزی و دامداری میباشد ،لذا ضروری

تحقیق کارایی مصرف آب برای  4سال زراعی ،90-91

است که کارایی و بهرهوری آب در این منطقه بهدقت

 92-93 ،91-92و  93-94مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی و راهکارهای الزم جهت بهبود شبکه ارائه و اجرا

در سالهای مذکور الگوی کشت گیاهان زراعی در منطقه

گردد.

مورد مطالعه کمتر دستخوش تغییرات بوده است .جدول
 ،1الگوی کشت گیاهان زراعی بههمراه درصد کشت برای

مواد و روشها

دو شبکه تحت فشار باالدست یامچی و کمفشار قوریچای

موقعيت منطقه مورد مطالعه

را نشان میدهد ( 5و .)7

منطقه مورد مطالعه بخشی از اراضی دشت اردبیل شامل
شبکه آبیاری بارانی مزارع باالدست کانال سد یامچی و

الگوی کشت گياهان در منطقه مورد مطالعه

شبکه آبیاری کمفشار قوریچای میباشد .سد مخزنی

در این تحقیق کارایی مصرف آب برای  4سال زراعی

یامچی با حجم مفید  80میلیون مترمکعب برروی رودخانه

 92-93 ،91-92 ،90-91و  93-94مورد بررسی قرار

بالخلوچای در  25کیلومتری جنوبغربی شهر اردبیل

گرفته است .جدول  1الگوی کشت گیاهان زراعی را

طراحی و احداث شده است .میزان استحصال آب از محل

بههمراه درصد کشت برای دو شبکه تحت فشار باالدست

سد  94/5میلیون مترمکعب و از جریانهای سرریزی

یامچی و کمفشار قوریچای نشان میدهد ( 5و .)7

هدایتشده به مخازن دریاچه شورابیل و پیله سحران
(بهواسطه یک بند انحرافی در  10کیلومتری پایین سد) به

معيارهای ارزیابی کارایی مصرف آب

حجم  14میلیون مترمکعب میباشد .اراضی باالدست

جهت ارزیابی مدیریت آبیاری و کارایی مصرف آب و

کانال (تحت فشار)  1885هکتار شامل روستاهای نوران-

بهرهوری آب در شبکه آبیاری بارانی کالسیک ثابت با


عموقین -ایمچه -دیجوجین -باروق -ثمرین میباشند.

آبپاش متحرک باالدست کانال یامچی و شبکه آبیاری

اراضی شبکه آبیاری قوریچای با مساحت حدود 2000

کمفشار قوریچای شاخصهای عرضه نسبی آبیاری

هکتار میباشد که در  15کیلومتری جنوبشرقی اردبیل و

ساالنه ،عرضه نسبی آب ساالنه ،2عرضه بارش نسبی،3

1. Hydroflume

2. Annual Relative Water Supply
3. Relative Rainfall Supply
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بهرهوری آب ،بهرهوری آب آبیاری ،بهرهوری اقتصادی از

در منطقه آبیاری کمک کند .مشخصات معیارهای ارزیابی

جمله سود ناخالص بهازای واحد حجم آب 1و سود

کارایی مصرف آب بههمراه پارامترهای مؤثر در هر کدام

خالص بهازای واحد حجم آب 2برای چهار سال زراعی

از روشها در جدول  2آورده شده است .برای استخراج

متوالی  92-93 ،91-92 ،90-91و  93-94برآورد گردید.

میزان بارش مؤثر ،پس از بررسی و مقایسه مقادیر حاصل

این شاخصها برای ارائه استراتژیهای مدیریت آب،

از هر یک از روشها ،روش سازمان کشاورزی ایاالت

شامل صرفهجویی در آب و یا افزایش درآمد کشاورزان

متحده 3گزینه مناسب برای برآورد بارش مؤثر در این

استفاده میشود که میتواند به تصمیمگیری ذینفعان آب

دشت تشخیص داده شد (.)2

شکل  .1موقعیت طرحهای تحت فشار باالدست کانال یامچی (الف) و کمفشار (هیدروفلوم) قوریچای (ب)

جدول  .1الگوی کشت گیاهان زراعی در شبکه باال دست کانال یامچی
شبکه باال دست کانال یامچی
ردیف

نوع محصول

درصد کشت

مساحت (هکتار)

شبکه هیدروفلوم قوریچای
درصد کشت

مساحت (هکتار)

1

گندم و جو

40

900

55

984/5

2

سیبزمینی

30

900

30

537

3

کلزا

0

0

10

179

4

یونجه

10

300

5

89/5

5

لوبیا

20

600

0

0

جمع

100

3000

100

1790

1. Benfit Per Drop
2. Net Benfit Per Drop
3. United States Department of Agriculture
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نتایج و بحث

متوسط نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت شبکه (گندم،

مقادیر تبخیر و تعرق گیاه ،ضریب گیاهی ،بارش مؤثر و نیاز

جو ،سیبزمینی ،کلزا ،یونجه ،لوبیا و آفتابگردان) در چهار

خالص هر یک از محصوالت الگوی کشت طرحها برای

سال مورد بررسی نشان داده شده است ،همانطورکه مالحظه

چهار سال  92-93 ،91-92 ،90-91و  93-94با استفاده از

میشود بیشترین نیاز خالص آبی متوسط چهار سال مورد

نرمافزار کراپ وات استخراج گردید ،اما بهعلت حجیم بودن

بررسی 517/2،میلیمتر برای سیبزمینی و کمترین نیاز

نتایج از آوردن جزئیات خودداری میگردد .در شکل 2

خالص آبی  231/9میلیمتر برای جو میباشد.

جدول  .2معیارهای ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه آبیاری بارانی باالدست کانال یامچی
معادله مربوطه

شماره معادله

نام معیار

()1

عرضه نسبی آبیاری ساالنه

()2

عرضه نسبی آب ساالنه

𝐞𝐏 ARWS = 𝐈+
𝐜𝐓𝐄

()3

عرضه بارش نسبی

𝐞𝐏
𝐜𝐓𝐄 =  RRS

()4

بهرهوری آب

𝐘
𝐞𝐏 Wp =𝐈+

()5

بهرهوری آب آبیاری

𝐈𝐘=  IWP

()6

سود ناخالص بهازای واحد حجم آب

()7

سود خالص بهازای واحد حجم آب

𝐀𝐖𝐈
𝐧𝐑𝐈

=  ARIS

پارامترهای معادله
3

 IWAحجم ساالنه آب آبیاری ( )m
3

 IRnحجم ساالنه نیاز خالص آبیاری ( )m
 Iآب آبیاری ( Pe ،)m3بارش مؤثر ()m3
 ETcتبخیر و تعرق گیاه ()m3
 Peبارش مؤثر ()m3
3

 ETcتبخیر و تعرق گیاه ( )m
 Yعملکرد محصول ()kg/ha
( )I+Peآب کاربردی در مزرعه ()m /ha
3

 Yعملکرد محصول()kg/ha
 Iآب آبیاری ()m /ha
3

(

𝐁

( BPD = 100

𝐰𝐕

 Bدرآمد ناخالص (ریال)
 Vwآب مصرفشده توسط گیاه ()m /ha
3

𝐁𝐍
𝐰𝐕(  NBPD = 100
(

 NBدرآمد خالص (ریال)
 Vwآب مصرفشده توسط گیاه()m3/ha

شکل  .2متوسط نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت
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شاخصهای بررسی کارایی مصرف آب ،ARIS

 ،90-91برابر  6/4درصد ،در سال  ،91-92برابر 22/4

 ARWSو  RRSبرای چهار سال زراعی بهمنظور ارزیابی

درصد ،در سال  ،92-93برابر  45درصد و در سال ،93-94

مدیریت آبیاری و بهرهوری آب در سطح منطقه آبیاری

برابر  36درصد بوده که در سال زراعی  92-93بیشترین

شبکههای باالدست کانال یامچی و قوریچای برآورد

کمآبیاری به شبکه اعمال شده است که علت آن کمبود

گردید .شاخص  ARISیک پارامتر کاربردی در ارزیابی

بارش در این سال و کاهش حجم آب پشت سد و

کارآیی مصرف و تعیین وجود یا عدم وجود کمآبیاری در

تخصیص مقدار کم آب به شبکه در این سال بوده است.

ARIS

در شبکه آبیاری قوریچای هم مالحظه میگردد در هر

در شبکه آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک

چهار سال نتایج زیر نمودار قرار گرفته یعنی هر چهار

باالدست کانال یامچی و شبکه آبیاری کمفشار قوریچای

سال مقدار  ARISکمتر از  1/33بوده است .هر چهار سال

برای چهار سال  90-91تا  93-94نشان داده شده است.

کمآبیاری اتفاق افتاده است .کمآبیاری هر سال نسبت به

در این شرایط اگر مقدار  ARISدر شبکه آبیاری باالدست

سال قبل بیشتر بوده است .در سال  ،90-91برابر 15

1
 )0.8باشد کمآبیاری و اگر
کانال یامچی کمتر از ( 1/25

درصد ،در سال  ،2013برابر  20درصد ،در سال ،2014

بیشتر از  1/25باشد بیشآبیاری و در شبکه آبیاری کمفشار

برابر  72درصد و در سال  ،2015برابر  64درصد

(هیدروفلوم) قوریچای اگر این پارامتر کمتر از 1/33

کمآبیاری صوت گرفته که در دو سال  92-93و 93-94

1
 )0.75باشد کمآبیاری و اگر بیشتر از  1/33باشد
(

کمآبیاری شدیدی صورت گرفته است و در سال

بیشآبیاری صورت گرفته است .همانطورکه مالحظه

زراعی  92-93بیشترین کمآبیاری به شبکه اعمال شده

میگردد در شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی مقدار

است.

شبکههای آبیاری میباشد ( .)18در شکل  3نتایج

 ARISدر هر چهار سال نتایج زیر نمودار قرار گرفته یعنی

خالصه نتایج محاسبه شاخصهای عرضه نسبی آب

هر چهار مقدار  ARISکمتر از  1/25بوده است .در هر

آبیاری ساالنه ،عرضه نسبی آب ساالنه و عرضه نسبی

چهار سال کمآبیاری اتفاق افتاده است .کمآبیاری هر سال

بارش دو شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی و قوریچای

نسبت به سال قبل بیشتر بوده است .کمآبیاری در سال

برای چهار سال زراعی در شکل  4ارائه شده است.

شکل  .3نتایج  ARISشبکه آبیاری باالدست کانال یامچی (الف) و شبکه آبیاری قوریچای (ب)
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شکل  .4خالصه نتایج شاخصهای  RRS ،ARWS ،ARISدر شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی و قوریچای

با دقت در شاخصهای  ARWSو  ARISبرای دو

به هر یک از محصوالت شبکههای آبیاری مورد بررسی

شبکه مورد بررسی مالحظه میگردد که برای هر دو شبکه

(بهصورت جداگانه برای هر محصول) ،حجم آب

در هر چهار سال کمآبیاری اعمال شده است .این نتیجه با

تخصیصیافته به کل شبکه ،با توجه به نیاز خالص هر یک

نتایج اخذشده در منطقه ریو آداجا اسپانیا مطابقت دارد

از محصوالت و مساحت زیر کشت آنها بین محصوالت

( .)18در دو سال زراعی  92-93و  93-94در هر دو

تقسیم گردید .خالصه نتایج شاخصهای فیزیکی و

شبکه بیشترین کمآبیاری اتفاق افتاده است .کمآبیاری

اقتصادی بهرهوری آب آبیاری برای محصوالت الگوی

اعمالشده به شبکه آبیاری قوریچای در سه سال زراعی

کشت شبکه آبیاری بارانی باالدست کانال یامچی و شبکه

مورد بررسی بیشتر از شبکه آبیاری باالدست یامچی بوده

قوریچای در شکلهای  5و  6برای سه سال زراعی ارائه

است که دلیل آن مساحت زیرکشت بیشتر این شبکه و

گردیده است .همانطورکه در شکل  5مالحظه میگردد

تخصیص کم آب به این شبکه بوده است .در سال زراعی

با وجود باال بودن بهرهوری فیزیکی سیبزمینی در هر سه

 91-92کمآبیاری اعمالشده به شبکه آبیاری باالدست

سال زراعی ،بهرهوری اقتصادی آن در دو سال زراعی

کانال یامچی بیشتر از شبکه قوریچای بوده است که دلیل

 92-93و  93-94پایین میباشد .بهرهوری اقتصادی

آن درصد کشت باالی لوبیا و یونجه که نیاز آبی باالیی

سیبزمینی به دلیل کاهش قیمت و افت عملکرد آن

دارند نسبت به شبکه قوریچای بوده است .طبق مقادیر

(بهدلیل اعمال کمآبیاری زیاد) ،نه تنها کم بلکه منفی هم

شاخص  RRSدر شبکه آبیاری قوریچای در هر چهار

بوده است ،یعنی کشاورزان متضرر هم شدهاند .هر چند

سال زراعی نقش بارش در تأمین حداکثر تبخیر و تعرق

بهرهوری فیزیکی گندم و جو کمتر از سیبزمینی است،

محصوالت شبکه بیشتر از شبکه آبیاری باالدست کانال

اما در دو سال زراعی  92-93و  93-94بهرهوری

یامچی بوده است.

اقتصادی آنها نسبت به سیبزمینی باالتر میباشد .بنابراین
نباید

فقط

بهرهوری

فیزیکی

محصوالت

معیار

ارزیابی بهرهوری آب

تصمیمگیریها قرار گیرد .طبق شکل  6در شبکه آبیاری

بهعلت در دست نداشتن حجم دقیق آب آبیاری دادهشده

قوریچای سیبزمینی باالترین بهرهوری فیزیکی را در بین
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محصوالت و در هر سه سال زراعی داشته است .با وجود

آب ،سود ناخالص و سودخالص در سه سال زراعی

این ،در دو سال زراعی  92-93و  93-94به دلیل افت

 92-93 ،91-92و  93-94برای شبکه آبیاری باالدست کانال

عملکرد (در اثر اعمال زیاد کمآبیاری) و کاهش قیمت

یامچی و قوریچای بهترتیب  8847/67و  987/67 ،9100و

بهرهوری اقتصادی منفی داشته است .در هر دو شبکه مورد

 4028میباشد .متوسط بهرهوری اقتصادی آب آبیاری سود

بررسی ،بهرهوری فیزیکی و اقتصادی محصوالت گندم ،جو

ناخالص و سود خالص برای شبکه آبیاری باالدست یامچی و

و یونجه در هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

قوریچای بهترتیب  12669و  1515/33 ،23988/33و

خالصه شاخصهای بهرهوری مصرف آب و مصرف آب

 6523/33میباشد .همانطورکه مالحظه میگردد بهرهوری

آبیاری دو شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی و قوریچای

فیزیکی آب آبیاری شبکه کمفشار قوریچای در هر سه سال،

در شکل  7برای سه سال زراعی  92-93 ،91-92و

بهدلیل مصرف کم آب ،بیشتر از شبکه تحت فشار باالدست

 93-94ارائه گردیده است .متوسط بهرهوری اقتصادی

کانال یامچی بوده است.

شکل  .5مقایسه مقادیر شاخصهای فیزیکی و اقتصادی بهرهوری مصرف آب آبیاری محصوالت در شبکه باالدست کانال یامچی

شکل  .6مقایسه مقادیر شاخصهای فیزیکی و اقتصادی بهرهوری مصرف آب آبیاری محصوالت در شبکه قوریچای
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شکل  .7مقایسه مقادیر شاخصهای بهرهوری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب شبکه قوریچای و باالدست یامچی

با وجود اینکه بهرهوری فیزیکی هر سال نسبت به

بهترتیب  1/52و  2/15کیلوگرم بر مترمکعب و متوسط

سال قبل افزایش یافته ولی بهرهوری اقتصادی در سال

مقدار بهرهوری فیزیکی آب آبیاری بهترتیب  2/16و 4/08

زراعی  92-93بهخاطر قیمت باالی سیبزمینی بیشترین

کیلوگرم بر مترمکعب بهدست آمد .اعداد ذکرشده بیانگر

NBPD

این موضوع میباشند که عملکرد شبکه کمفشار قوریچای

در سال زراعی  92-93بهخاطر تخصیص کم آب بهعلت

در بهرهوری آب نسبت به شبکه تحت فشار باالدست

خشکسالی ،کاهش عملکرد ،افت کیفیت محصوالت شبکه

کانال یامچی بهتر بوده است .پایین بودن کارایی شبکه

و مهمتر از همه کاهش شدید قیمت سیبزمینی بهدست

آبیاری باالدست کانال یامچی و کاهش میزان تولید

آمده است .متوسط بهرهوری فیزیکی مصرف آب آبیاری

محصول میتواند ناشی از عدم مدیریت صحیح تولید و

محصوالت الگوی کشت شبکههای مورد بررسی که با

مشارکت مصرفکنندگان باشد.

مقدار را در این سال داشته است .کمترین مقدار

توجه به نیاز آبی محصوالت و آب تخصیصیافته به
شبکهها در سه سال زراعی  92-93 ،91-92و  ،93-94در

نتيجهگيری

شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی برای محصوالت

طبق بررسی انجامشده در مورد نیاز آبی محصوالت

مختلف بین  0/17تا  3/38کیلوگرم بر مترمکعب و در

الگوی کشت شبکههای باالدست کانال یامچی و قوریچای

شبکه آبیاری قوریچای بین  0/32تا  6/61کیلوگرم بر

بیشترین نیاز خالص آبی به گیاه سیبزمینی و کمترین نیاز

مترمکعب بهدست آمد .متوسط بهرهوری اقتصادی مصرف

آبی به گیاه جو تعلق داشته است .در چهار سال زراعی

آب آبیاری ،سود خالص محصوالت شبکهها در سه سال

 92-93 ،91-92 ،90-91و  ،93-94نیاز آبی گندم 2/07

مورد بررسی در شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی برای

درصد ،یونجه  6/25درصد ،لوبیا  21/03درصد و

محصوالت مختلف بین  992تا  5327ریال بر مترمکعب و

سیبزمینی  19/2درصد افزایش و جو  1/7درصد کاهش

در شبکه آبیاری قوریچای بین  6244تا  7690ریال بر متر

داشته است .طبق نتایج بهدست آمده از  ARWS ،ARISو

مکعب بهدست آمد

 RRSمشاهده گردید که آب تخصیصدادهشده از دو سد

برای سه سال زراعی  92-93 ،91-92و  93-94برای

یامچی و مالاحمد متأثر از شرایط بارش در حوضه آبریز

شبکههای آبیاری تحت فشار باالدست کانال یامچی و

باالدست میباشد .بهطوریکه در سالهای کمآبی حجم

کمفشار قوریچای ،متوسط مقدار بهرهوری فیزیکی آب

ذخیرهشده جوابگوی نیاز آبی اراضی پایاب آن نبوده
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مقایسه کارایی مصرف آب در سیستمهای آبیاری بارانی و هیدروفلوم (مطالعه موردی :دشت اردبیل)

است .در شرایط کنونی طرحها ،کمآبیاری بهصورت

کشاورزان این شبکه نسبت به تحویل پروژه یقین نداشته

گسترده اعمال میگردد .طوریکه کاهش محصول تولیدی

و با تعاونیها همکاری ندارند .با توجه به اینکه مدیریت

در هر دو شبکه قابل محسوس است .براساس متوسط

و نگهداری از سیستم بهعهده تعاونی و در واقع خود

شاخص  ARISدر چهار سال زراعی مورد بررسی 28

زارعین است عدم همکاری و نیز نپرداختن آب بها باعث

درصد به شبکه آبیاری باالدست یامچی و  43درصد به

شده تا مدیران تعاونیها در نگهداری و بهرهبرداری

شبکه آبیاری قوریچای کمآبیاری اعمال شده است.

صحیح از پروژه با مشکل مواجه شوند .الزمه رسیدن به

با نگاهی به نتایج ارائهشده میتوان نگرشی در

اهداف پروژه در گرو همکاری زارعین می باشد .در حال

خصوص مزیت کشت محصوالتی مثل گندم و جو از نظر

حاضر ،در شبکه تحت فشار یامچی روستاهای هدف

کارایی مصرف بهدست آورد .بههرحال باید در نظر داشت

طرح یک شرکت تعاونی تشکیل دادهاند که تعمیر،

که کشت بعضی از محصوالت با شاخص کارایی مصرف

نگهداری ،تقسیم آبپاشها و درخواست میزان آب مورد

آب باالتر در فصول خاصی از سال امکانپذیر نمیباشد

نیاز کشاورزان در این شبکه توسط شرکت مذکور صورت

مانند سیبزمینی که دارای نوسان قیمت نیز میباشد.

میگیرد .بعد از اعالم تخصیص آب توسط امور آب

گرچه کارایی فیزیکی مصرف آب گندم و جو نسبت به

اردبیل ،شرکت تعاونی موظف است بر اساس مساحت

سیبزمینی پایین است ( )16ولی جهت استفاده بهینه از

کشاورزان و میزان تقاضای کشاورز و همچنین میزان آب

منابع آب به خصوص آب باران در فصول پاییز و زمستان

تخصیصیافته ،مقدار آب هر کشاورز را بهصورت حجمی

محصوالت بهتری هستند.

به کشاورز تحویل دهد .در شبکه یامچی تحویل آب

در واگذاری مدیریت شبکهها به تشکل بهرهبرداران

توسط دریچههای نیرپیک که در نقاط مختلف کانال

بایستی به کلیه جوانب امور شامل شرایط اجنماعی-

یامچی واقع شدهاند انجام میشود .در شبکه کمفشار

اقتصادی -سطح سواد زارعین و ظرفیت محلی و منطقهای

قوریچای توزیع آب توسط تشکل آببران صورت

که مهمتر از همه فرهنگ روستایی میباشد توجه نمود .در

میگیرد .در شبکه قوریچای بعد از اعالم تخصیص امور

شبکه آبیاری باالدست یامچی عدم آگاهی کشاورزان از

آب ،تشکل آببران با توجه به آب مورد نیاز هر کشاورز

مزیتهای آبیاری بارانی و نحوه بهرهبرداری از این

و مقدار آب تخصیصیافته ،موظف است سهم هر کشاورز

سیستم ،کامالً مشخص است که از نشانههای آن میتوان

را به صورت دبی -ساعت (مدت معین با دبی مشخص)

به این موضوع اشاره کرد که علیرغم اجرای شبکه در

در اختیار کشاورزان قرار دهد .در شبکه قوریچای تحویل

مساحت  1885هکتار و صرف هزینههای زیاد ،مساحتی

آب توسط سرریزهای موجود صورت میگیرد.

در حدود  800هکتار از شبکه استفاده میکنند و بقیه
اراضی بهصورت سطحی اراضی خود را آبیاری میکنند

تشكر و قدردانی

که این امر باعث شده تا کارایی الزم و قابل قبولی را

این تحقیق بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد در

نداشته باشد .طبق بررسیهای بهعملآمده در این مورد

دانشگاه محقق اردبیلی میباشد که بدینوسیله از مسئولین

مشاهده گردید که بیشتر مسائل و مشکالت توسط مشاور

ذیربط و مرتبط با انجام پایاننامه تشکر و قدردانی

و پیمانکار رفع گردیده است با این وجود باز هم

میگردد.
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Abstract
The aims of this study are evaluation of water use management and water use efficiency of Yamchi pressurized
irrigation and Ghoorichay low pressurized (hydroflume) canals, with total area 3885 ha and located in Ardabil plain.
Annual relative irrigation supply, Annaual relative water supply, relative rainfall supply, water productivity and
irrigation water productivity, as physical water use efficiency and parameters pure and impure benefit of water use
efficiency and pure and impure benefit of irrigation water use efficiency as economic parameters were calculated.
Results showed that, for four years of 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 mean of irrigation deficit of Yamchi
and Ghoorichay canals were calculated 28 and 43 percentage, respectively. For three years of 2012-13, 2013-14 and
2014-15 mean of water productivity in Yamchi and Ghoorichay canals was calculated 1.52 and 2.15 kg/m 3 and mean
of irrigation water productivity was calculated 2.16 and 4.08kg/m3, respectively. Mean of water pure and impure
benefit for Yamchi canal were estimated 987.67 and 884.67 toman/m3 and for Ghoorichay canal were estimated 4028
and 9100 toman/m3 , respectively. Mean of irrigation water pure and impure benefit for Yamchi canal were estimated
12669, 1515.33 toman/m3 and for Ghoorichay were estimated 23988.33 and 6523.33 toman/m3, respectively.
Keyword: Economic, Efficiency, Impure, Pure, Physical.
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