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 پیشگفتار

عهوو  رهت تودیهد عله  کند کهه و ماموریت اصلی یک موسسه تحقیقاتی ایجاب می وظیفه ذاتی

های اجتایی رود  و هموار  ره عنوان یک متجع اثتگهاار و های علمی و عملیاتی رخشپاسخگوی نیاز

های کون و ملی راشد. موسسه تحقیقات فنهی و منندسهی سازیها و تصمی گیتیراهبت در تصمی 

دیان گاشههه ادهدامات دررهور و نوان یکی از موسسات پیشتو در این زمینه، طی سهاکشاورزی ره ع

در و در رویکهتدی جدیهد اریهتا   است. این موسسههای در راسهای ماموریت یاد شد  داشهه شایسهه

ههای تحلیلهی در زمینهه مواهوعات تهدوین گهرار اددام ره راسهای ایفای نقش روشنگتی علمی، 

ههای و افرایش سطح کارآمدی فعادیت ی را هدف ارتقاء اثترخشی تحقیقاتمخهلف منندسی کشاورز

رها ههای تحلیلهی اسهت کهه فقت  روصه گرار  91حاات مشهمل رت کهاب  کشاورزی نمود  است.

های پژوهشی رهود و اسههفاد  از اهداف یاد شد  توسط محققین مجتب موسسه و را اسهناد ره یافهه

هها قان دارلی و رارجی تدوین گتدید  است. در تهدوین ایهن گرار تجتریات سایت همکاران و محق

سه رکن اصلی و اساسی شامل؛ شنارت مشکل، تجریه و تحلیل ارعهاد فنهی و ادهصهادی آن و ارا هه 

 هها از نرهت ماهیهت و محههوی مهفهاوت ازها مورد توجه رود  است. ایهن گهرار ها و را  حلراهکار

از جمله؛ نقد و رترسی،  های راصهشی متسوم علمی رود  و دارای ویژگیهای پژوها و گرار مقاده

انداز آتی و ارا ه راهبتد و راهکارهای اصوحی را تکیه رت تجتریهات و تحلیل واع وجود، تتسی  چش 

نقد یک تصمی  و یا یک رتنامهه در رخهش  ات چندین ساده در مورد یک مواوع است. قنهایج تحقی

سازی، روشن نمودن موانع و عوامل موثت رت منارع هی رخشی و کمک ره تصمی کشاورزی کشور، آگا

کیفیت و کمیت تودید را اسهمتار شتایط فعلی توجه ره  ،پایه تودید رخش کشاورزی، تبیین انحتافات

امیداسهت، ایهن اثهت  راشهد.مهیها است. های دیگت این گرار اصل پایداری تودید از ویژگی رعایت و

چتاغهی هماننهد رهوانهد در راسهای تحقه  توسهعه پایهدار کشهاورزی رهود  و کوچک  گامی هت چند

 در حوز  فنّی و منندسی روشنگتی نماید. فتآروی توسعة رخش کشاورزی کشور 

های علمی همکاران مهعنهد مسسسهه گتچه سعی شد  است که در نگار  این مجموعه، یافهه 

هایی نیر همتا  است. امیهد کهه که این کهاب را کاسهی ودی یقین دارد ،ای ارا ه شودره نحو شایسهه

در ادامهه ایهن را  و های ارزشمند رود، همکهاران مسسسهه را روانندگان گتامی از نرتات و رهنمود



 

 مهعندهمکاران همه ها و احساس دین در راتمه از تو مند سازند. رنت های رعدی، تدوین گرار 

ویهژ  ن رهار  از مسسسهه رههامحققه یقات فنی و منندسی و نیهرموسسه تحق یاسهانمتاکر سهاد و 

که در تدوین و داوری این مجموعه همکهاری مهوثتی داشههند، صهمیمانه اساتید محهتم دانشگاهی 

نمای . همچنین از طتف رود و تمامی همکاران، زحمات مسئودین دبلی مسسسهه را ار  ددردانی می

 نمای .اسگراری میهای صاددانه آنان سپ  و از تو نناد

 

 عباسی فتیبتز                                                          

 ر یس موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی

 9316 فتوردین ما                                                            
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آبیاری در ایران هایراندمانتحلیلی بر وضعیت   
 

 فریبرز عباسی، فرحناز سهراب و نادر عباسی

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، 

 آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

 

 مقدمه -6

 از ادهدامات الزم رهتای ههای آریهاری موجهود و ارزیهاری نحهور کهار آنهاامانهس راندمانتعیین 

ی متتبط را مصتف رنینهة آب، ادگهوی کشهت و کهاهش تلفهات آب هاگیتی و تصمی  سازیتصمی 

ی مخهلهف هاو شبکه های میدانی در سامانههانهایج حاصل از رترسی حاات آریاری است. در گرار 

آوری و تحلیلهی از جمع9311-14ی ها( در سطح کشور طی سالهادست سدوپایین آریاری )سنهی

 رانهدمانکاررتد، انهقال و توزیع و  هایراندمانآریاری در کشور ارایه شد  است.  هایراندمانواعیت 

سال گاشهه رترسی و روند تغییهتات آن در رهازر زمهانی مهورد مطادعهه  22کل آریاری در کشور در 

ل شد  است. را رترسی جامع نهایج مطادعات و تحقیقات گاشهه در سطح ملهی و رهین ادمللهی، تحلی

آریهاری در سهطح کشهور )حهدود  هایرانهدمانمورد مطادعة منهشت شد  در رصوص  211ریش از  

آوری و رترسی شهد. جمع 9311-14ی هاگیتی شد  در مررعه( طی سالنورت آریاری انداز  9111

ی انجام شد  در سطح کشهور در هاآوری شد  در این پژوهش نهایج حاصل از پژوهشجمعی هاداد 

 ی مشهاور و ... رهود  اسهت کهه در مهرارعهها، وزارت نیهتو، شهتکتههاموسسات تحقیقاتی، دانشگا 

 در مقیهاس ههانهایج حاصل از پهژوهش. امن اینکه ندا گیتی شدانداز آننا و را مدیتیت کشاورزان 

دیگهت، نههایج حاصهل از  حقیقاتی دحاظ نشد  است. رهه عبهارتی تهای آزمایشی در ایسهگا هاکتت

ی مخهلهف آریهاری ههاو شهبکه ههاآریاری در سهامانه راندماندر رصوص ارزیاری ای عهمطادعات مرر

ف ی مخهلههها( در سطح کشور مهورد توجهه دهتار گتفهت کهه دسههگا ها)سنهی و پایین دست سد

 ند.ا گیتی کتد  و ره صورت رسمی گرار  دادپژوهشی و اجتایی انداز 

 

 وضعیت موجود -2

یی در رهور و ههاتوان دریافت که تاکنون گهامی موجود، میهارا توجه ره کمیت و کیفیت داد 

 ههاآریاری در سطح کشور رتداشهه شد  اسهت. ایهن داد  هایراندماندارل توجه رتای تعیین مقادیت 

دارای پتاکندگی مواوعی، مکانی و زمانی زیادی هسههند و رهتای ارزیهاری ددیه  و جهامع واهعیت 



4      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

آریاری، ره اطوعات جامع و کافی نیاز رواهد رود، ودی تحلیل مناسب همهین اطوعهات  هایراندمان

  تواند تصویت اودیه و روشنی در ارهیار مهودیان صنعت آب کشور دتار دهد.می موجود نیر

درصهد  2/82تها  2/22کاررتد آب آریاری در کشور از  راندماندهد که نشان می هانهایج تحلیل

کتتهی،  یههاسهامانهدر  رانهدمانایهن مهوسهط که درصد است؛ ره طوری 1/26مهغیت و میانگین آن 

و  ر ی رهارانی نیهرههارو از رهین . استدرصد  2/22و  1/22 ،3/22 بیره تتت ایجویچهنواری و 

 9/22( و کمههتین )درصهد 1/66رهه تتتیهب ریشههتین )ثارهت  کیکوسالین )آرفشان غلهان( و رول

 رانهدماندرصد است. مهوسط  9/19این کمیت  ای دطتکاررتد را دارند و در آریاری  راندمان (درصد

است. رها درصد  6/23و  6/66تتتیب ی آریاری تحت فشار و سطحی رههادر سامانه آریاری کاررتد آب

در  کهاررتد آب رانهدمانشهود میهانگین ی مخهلف آریاری تحت فشهار مشهاهد  مهیهامقایسة رو 

(. 2و  9ی ههادرصد است )شکل 9/19 ای دطتی آریاری هاو در رو  9/62ی آریاری رارانی هارو 

آریهاری در سهطح  یههاکاررتد آب آریاری در ههت یهک از سهامانه راندمانرا در نرت گتفهن پهانسیل 

 کاررتد آب راندماندرصد(، مهوسط  11و  82، 62کشور )سطحی، رارانی و مواعی ره تتتیب رتارت را 

 پهانسهیل کمههت اسهت. فاصهلة واهعیت موجهود تها پهانسهیل در راندمانی فوق از هاسامانه آریاری

 درصد است. 21 ی رارانی و مواعی حدودهادرصد و در سامانه 91ی سطحی حدود هاسامانه

 نیانگیهههت چنهد م ،کهاررتد آب اسهتی مهسثت در ههای تحت فشهار از رو اریآر ،یکل طور ره

میلیون هکهار از اراای آری مجنر رهه 2/9تاکنون حدود است.  حد انهرارکاررتد آن کمهت از  راندمان

رها درجهات مخهلفهی رها  ی اجهتا شهد هاند، اگتچه اغلب سامانها ی آریاری تحت فشار شدهاسامانه

از  ههارهتداری از سیسهه ند. ری توجنی ره مسا ل فنی در طتاحی، اجتا و رنهت ا مشکوت مواجه رود

رهتای توسهعة  یو انهتژ هرینه که آن همه  دهدمینشان  هادالیل عمدر مشکوت موجود است. داد 

منجهت کهاررتد آب آریهاری  راندماندر درصد  93فشار فقط ره افرایش حدود ی آریاری تحتهارو 

رهه  تهشهیت و توجه رهکم گااریهرسیدن ره این درصد افرایش را ستمای :گفت توانیه ماست کشد  

 . پایت رود  استامکان یسطح یاریآر یهاسامانه
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 ی آبیاری بارانی و موضعیهاکاربرد در روش راندمانمقایسۀ متوسط  -6شکل 

 

یکنوارهی توزیهع آب رت دهد که رو  آریاری مررعه تأثیت منمی نشان میرندی مطادعات جمع

درصهد اسهت. از  61از  کمههت، یکنهوارهی توزیهع آب هاگیتیانداز از درصد  34 در نردیک رهدارد. 

دارد. مهوسهط  توزیهع آب را یکنهوارهی ی ریشههتیناچهی آریاری سطحی، رو  جویهامیان سامانه

درصهد اسهت. در میهان  9/66و  14 و نواری ره تتتیهب یاچهجوی یهادر رو یکنوارهی توزیع آب 

 ،درصهد 1/11 عی و رطهی( رها یکنهوارهی توزیهارههرارانی )عقت فشار، آریاریی آریاری تحتهارو 

 .یکنوارهی را دارد کمهتین ،درصد 2/21ثارت را مهوسط تتین و رو  کوسیک نیمهریش

 

 
 

 فشار و سطحیی آبیاری تحتهاکاربرد در سامانه راندمان مقایسۀ متوسط -2شکل 
 



1      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

آریهاری تحهت  یههامیانگین یکنوارهی توزیع آب سامانه ،رت اساس نهایج حاصل از این مطادعه

 3/22ی فوق ره تتتیب هاو اتیب تغییتات در رو درصد  9/11و  2/12فشار و سطحی ره تتتیب  

دههد کهه ارههوف فشهار نشهان میآریهاری سهطحی و تحهت دو رو  ةاست. مقایسدرصد  3/24و 

ی ههاآب آریاری طی سهال راندمانرترسی روند تغییتات  یکنوارهی توزیع آب دو سامانه ناچیر است.

 یههاو سهال 89-11و  19-81دو دههة در  یاریهآرآب کهاررتد  رانهدماندهد کهه مخهلف نشان می

انهقهال و توزیهع نیهر در  رانهدمان  است. همچنهین، رود درصد 8/28و  4/28، 22 بیره تتت 14-19

-کل در دهه راندماندرصد رود  است. ردین تتتیب،  2/14و  2/68، 1/61ی ماکور ره تتتیب هادهه

ل از سها (. ردین معنا که3شود )شکل درصد رتآورد می 6/43و  1/41، 8/34ی یاد شد  ره تتتیب ها

اسهت. رشد داشهه  ددرصیک  حدود کل آریاری، هت سال انراندم( ره رعد 19-81)نیمة دهة  9312

رینهی شهد  در آریاری مطار  مقهادیت پهیش راندمانره رعد روند افرایشی  9312ره عبارتی،  از سال 

، ههادر این دهه راندمانافرایش  من  از عللدرصد( رود  است.  9ی کشور )حدود اعهی توسهارتنامه

و  بمسها ل آ در رهارررهتداران رنت  یههایآگهاه رانیهم شیافرا ،یاراا یو نوساز ریره تجن توانیم

ی ههانهوین آریهاری، و تهتویج و انهقهال یافهههی هاسامانه ةتوسع ،ی آریاریهاراک، گسهت  شبکه

دههد کهه ایهن کل آب آریاری نشهان مهی راندماننهایج ارزیاری  د.کتاشار  رتداران تحقیقاتی ره رنت 

درصهد(، فاصهلة  42ی در حهال توسهعه )هاکل آریاری در کشور راندمانآب آریاری را  مانراندمقدار 

 ههاچندانی ندارد که این فاصلة ناچیر ه  را توجه ره روند رو ره رشد، در آیند  نردیک رهه آن کشهور

 ههاآب آریهاری در آن کشهور رانهدمانی توسعه یافههه )کهه هارواهی  رسید. اما در مقایسه را کشور

کل فاصلة ریشهتی دارد. هتچند شتایط ادلیمهی کشهور مها از  راندماندرصد است( مقدار  61حدود 

 ی دیگت مهفاوت است.هانرت رارندگی و پهانسیل تبخیت، را شتایط ادلیمی ریلی از کشور
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هاها و پیشنهادچالش -9  

آب آریاری در کشور مثبت  راندماندهد که روند کلی تغییتات رندی این گرار  نشان میجمع

شهود مهی پیشهننادفشار، ی مخهلف آریاری تحتهارو  راندمانو افرایشی است. را توجه ره مقادیت 

ویژ  کوسیک ثارت، ره ددیل همتا  رودن را یکنوارهی کمههت در ری رارانی، ره ی آریاهاتوسعه سامانه

توزیع آب و مصتف انتژی ریشهت، در آیند  را رترسی و ددت ریشهتی رخصوص در مناط  را پهانسیل 

تبخیت زیاد دنبال شود. همچنین، را عنایت ره سطح وسیع اراای تحت آریاری سنهی، اتوری است 

ی آریهاری سهطحی نیهر مهورد توجهه و ههای کون کشور اصوح و رنبود سامانههایریرکه در رتنامه

آب  رانهدمانرغ  موارد عنوان شد ، تددی  و تکمیل اطوعات متروط رهه حمایت کافی دتار گیتد. ره

ی ههااسههانی گهرار  شهد  در رترهی از هاکمبود داد ی ریشهتی است. هاآریاری نیازمند رترسی

مازندران، متکری، کتدسهان، کتمانشها  و کنگیلویهه و  وم،یا ،شتدی جانیآذررا اسهانز جمله کشور ا

 .راشهدرا نداشههه ددت مناسب  هااسهان نیدر اآریاری کاررتد آب  راندمانرویتاحمد موجب شد  که 

ده ، و رلوچسههان،  سههانیس ،جنوری رتاسان تنتان، اسهان جمله از هااسهاناز  یدر رتر ی،از طتف

 رانهدمان تیاز مقادددیقی  یاریارز توانیاندک است که نم آنقدرگرار  شد   یهاداد  ردیدتسهان و 

ی کشور نریت روشنت، رتاسان شمادی و هااسهانارا ه کتد. در تعدادی از  هااسهانآب آریاری در این 

ری میسهت نشهد. در ایهن آب آریها رانهدمانداد ، امکان ارزیاری واعیت فقدان ره ددیل نیر هتمرگان 

رت اساس نههایج رهه  .شودریری راید رتنامه یاریآب آر راندمانموجود  تیرتای ارزیاری واع ،هااسهان

آب آریاری در کشور در مهرارع و  راندمانی موجود در زمینة هادست آمد  از این مطادعه، عمد  داد 

آب آریاری در  راندمانت آتی ره ارزیاری روی محصوالت زراعی است و از این رو الزم است در مطادعا

ی سنهی و مدرن هاانهقال و توزیع در شبکه هایراندمانی کشور توجه ریشهتی شود و ارزیاری هاراغ

 نیر ریشهت شود.

 
 منابع -4

ههای آریهاری در . تحلیلهی رهت رهازد 9388ریری، عباسی، ف. و ف. سنتاب، ق. زارعی، ع.ر. آراسهی و س. نی
 صفحه. 911، شتکت سنامی مدیتیت منارع آب ایتان، IRD1-85084تان. گرار  ننایی پتوژ  ای

وری مصهتف آب. . ارتقهای رنهت b9314عباسی، ف.، ا. ناصتی، ف. سنتاب،  . راغانی، ن. عباسی، م. اکبتی، 
سازمان تحقیقات، آمهوز  و تهتویج مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، ک 14/34نشتیه 
 صفحه. 62رزی، کشاو

های آریاری: تغییهتات زمهانی و مکهانی آن در ایهتان. . راندمانa9314عباسی، ف.، ف. سنتاب و ن. عباسی، 
 .صفحه 42، مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، 48416گرار  فنی شمار  
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در ایران ی نوین آبیاریهاسامانهتوسعه بر تحلیلی   

 
 مهدی اکبری و فریبرز عباسی جواد باغانی، نادر عباسی،

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، 

 آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

 

 مقدمه  -6

 سال هاصد ستشار، طبیعی منارع و هوایی و آب تنوع از رترورداری رغ ستزمین ایتان علی        

 ههاپدید  این آثار و کندمی تجتره را گسهتد  و ناوبمه یهارشکسادی و مسهمت رشکی که است

 از .اسهت مشهنود دهوانین کهامو  تهدوین و ههاگهااریسیاسهت و گاشهگان فتهنگ و هاسنت در

 طهی و گهاردمی دهه هفت از ریش جدید دوران در ایتان آب رخش یهاگااریسیاست نخسهین

 ههاسیاسهت این رتدپیش رتای مهعددی دوانین و هاراهبتد گاشهه، دهه سه در ویژ  ره مدت، این

 آب رتداشهت، انهقهال و توزیهع سهاماندهی سازی،تامین، ذریت  رت عمدتا  که اندشد  اجتا و تدوین

 در جهوییامهتوز  صهتفه حهال، ایهن را. توجه رود  است مورد و مدیتیت مصتف کمهت رود  مبهنی

 دور  آغهاز و شد  تبدیل کشور گاارانسیاست صلیا یدغدغه ره کشور آب ذرایت حفظ و مصتف

 .است کتد  تبدیل جدی نگتانی ره را هادغدغه این رشکسادی ، از جدیدی

اندرکارانی کهه تهاکنون در سهاماندهی اینک را تایید ردمات و احهتام ره زحمهات تمهامی دسهت 

رسهد انهد، رهه نرتمی وری از آب کشاورزی منشاء رهدمات دررهور توجهه رهودرتداری و رنت رنت 

و اددامات ارزند  انجام شد ، اثترخشی اددامات انجام شهد  کمههت از حهد انهرهار  هاعلیتغ  تو 

 ههارود  است. از این رو ارزیاری و آسیب شناسی واع موجود ره منرور رازنگتی و اصوح سیاست

ی آریاری امهتی الزم و های توسعه رو های جدید رتای تداوم راهبتدهاکاررا اتخاذ را  ،هاو رتنامه

این گرار  سعی رت آن اسهت کهه تحلیلهی کارشناسهی رهت مبنهای نههایج ناپایت است. در اجهناب

و مطادعات میدانی دو دهه اریهت محققهین و کارشناسهان رخهش آب کشهور رهه ویهژ   هاپژوهش

نیهه ارا هه شهد  در نشسهت تجتریات موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی را تکیهه رهت ریا

توسهط  9313ی آریاری کهه در آذرمها  سهال های توسعه رو هاتخصصی نقد و رترسی سیاست

کشهور رتگرارگتدیهد  اسهت، در  موسسه و را همکهاری مهودیهان و کارشناسهان ربهت  رخهش آب

ترخشی ی الزم رتای رنبود شتایط و ارتقاء اثپیشننادرصوص واع موجود، مسا ل فنی و اددامات 

 ارا ه گتدد.  هافعادیت
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 وضع موجود  -2

وری مصتف آب و سهازگاری ی اریت در راسهای رنبود رنت های که در سالا یکی از اددامات ارزند

ی آریاری تحت فشهار اسهت. رهه هارا ادلی  رشک ایتان صورت گتفهه توجه راص ره توسعه رو 

فشهار ی آریاری تحتهاسامانهراای کشور ره انواع میلیون هکهار از ا 3/9طوری که تاکنون حدود 

گتچه از نرت کمی هنوز را  نتفهه زیادی در این زمینهه در پهیش رو اسهت، امها ااست.  شد مجنر 

، رهه هادهند که ره دحاظ کیفی در رتری موارد، اهداف اودیه پتوژ ی انجام شد  نشان میهارترسی

ی پیشهتو در زمینهه آریهاری تحهت هاب نقاط دنیا و یا کشورطور کامل محق  نشد  است. در اغل

ی مهعددی از دبیهل؛ هافشار، نوع سیسه  آریاری و سازگاری آن در یک منطقه، رت اساس شارص

ی هیدرودینامیکی و فیریکی رهاک، توپهوگتافی و هاستعت راد، دما، کیفیت و کمیت آب، پارامهت

 رهه ددیهل عهدم توسهعه ایهن کهه در ایهتانشود. در صورتیمشخصات زراعی گیا  و .... تعیین می

عمل نیامهد  و در اکثهت مهوارد هر هاو اهمیت اجتای آن، ددت کافی در توسعه این رو  هاسامانه 

فنی کمهت توجه شد  و توسعه فیریکی در اودویت اصلی رود  است. ایهن ی هادر عمل ره این جنبه

یی از ایهن هها ، اهداف مورد انهرار محق  نگتدد کهه نمونههامت موجب شد  است در رتری مناط

 گیتند: موارد ره شتح ذیل، مورد اشار  دتار می

 ره ستعت راد کمهت توجه شد  و صهتفا ممکهن اسهت رهه عنهوان مشخصهات  هادر طتاحی

 ی رهارانی،ههاکه در انهخاب سامانهی طتاحی دید شد  راشد، در حادیهاادلیمی در دفهتچه

 ی دارد.ا راد نقش رسیار تعیین کنند

  مسهمومیت ای دطهتدر آریهاری  هاچکانکیفیت آب، تاثیت دارل توجنی در گتفهگی دطت ،

گیا  در سامانه رارانی، افرایش شوری در پتوفیل راک و تجمع اموح در سطح راک دارد. 

ی هادارداسهانرار  از ی تحت فشار، هااین عامل در رسیاری از مناط  کشور رتای آریاری

ی آریهاری نهوین رها ههادارد راصی نیر رتای درجه تناسب سیسهه اسهانادمللی رود  و رین

 کیفیت آب تدوین نشد  است.

  از نرت کمیت آب نیر ره راطت رترورداری از تسنیوت روعوض ریشههت، دتیهب رهه اتفهاق

کهه ممکهن اسهت د  اسهت. در حهادیانجام ش هاعمدتا رت اساس دری پتوانه چا  هاطتاحی

امکان رتداشت دری معادل پتوانه از چا  وجود نداشهه راشد. این امت نیر راعث شهد  اسهت 

ی آریاری تحت فشار تهاثیتی رهت کهاهش رتداشهت از منهارع آب زیتزمینهی و هاکه سامانه

 نداشهه راشد. حهی منجهت رهه افهرایش سهطح زیتکشهت و هاکاهش رحتان آب اکثت دشت

رتداشت از سفت  آب زیتزمینی شد  است که هت دو اتفاق ماکور رت رهوف اههداف اودیهه 

ی وزارت مهبوع در عدم توسعه سطح هاتحت فشار و مغایت را سیاست توسعه سطح آریاری

 زیت کشت است.
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 رطور کامل رعایت نشهد   هامشخصات هیدرودینامیکی و فیریک راک نیر در همه طتاحی

ی آریاری تحت فشار، طتاحان صهتفا  دیهدگا  هیهدرودیکی هاب ره اتفاق طتحاست. در دتی

رهتداری اثهتات ایهن عوامهل در شهتوع رنت ه و مسا ل متروطه رعایت شد  است کهه داشه

 کند. که اثتات سایت عوامل در دراز مدت ظنور پیدا میگتدد. در حادینمایان می

  ی آریهاری )شهبکه، کانهال، دودهه و ...( دیهدگا  هاعوو  رت مسا ل فوق، در طتاحی سیسه

، محیط زیست و مسا ل متتبط را حیات وحش موجهود کمههت مهورد توجهه هاحفظ راک

 تت رواهد شد.    رود  است که اثتات مختب آن رت کشاورزی و محیط زیست در آیند  نمایان

    

 ی نوین آبیاریهامقایسه اجمالی سامانه -9

ی دبلی اشار  گتدید، مسها ل ادهصهادی و هادر رخش هاکه ره رتری از آن عوو  رت مسا ل فنی

اجهماعی نیر تاثیت منمی در انهخاب نوع سیسه  آریاری دارند.  ادبهه شایان ذکت است کهه هتیهک از 

مهتتهب رهود  و  ههای عام و یا راصی رت آنهادارند که کاررتد ای ویژی آریاری رصوصیات هاسامانه

 تواند تعیین کنند  راشد.یی نمیتننای ادهصادی ره هارحث

ای ریشههت از ی دطهت هاگااری اودیه سیسه ستمایه هرینه رطورکلی  :ایهقطری آبیاری هاسامانه

در راغهات )در  ای دطهتی آریهاری ههارتداری از سامانهی آریاری رارانی و سطحی است. رنت هاسامانه

پهایتد. امها در میانجام  راصی هرینه سال ردون نیاز ره  21ودن دوازم( حدادل تا دارد راسهانصورت 

رسهیار  هرینهه ی آریهاری، هامحصوالت زراعی، ره ددیل نیاز ره جایگرینی ساالنه نوار ای دطتآریاری 

کشاورزانی که امکانهات و تمکهن مهادی  ،شودکند که این امت راعث میمیزیادی ره  کشاورز تحمیل 

در  ای دطهتی آریهاری ههاکمی دارند، را اسهفاد  از اعهبارات رایگان دودهی، نسبت ره احداث سهامانه

، ههای رعدی ره ددیل عدم توانایی مادی و یا تمایل ره جهایگرینی نهوارهازراعت اددام نمود  و در سال

 مهودف گتدد. هادر رتری موارد سیسه  آریاری در زراعت

در ارااهی  ههاتجنیهرات اودیهه آن هرینهه اگتچهه  بیاری نظیر سنترپیوت و لینیر:ی آهاماشین

توانهد می هارتداری از آنک  رود  و طول عمت رنت  هارتداری از آنرنت  هرینه کوچک زیاد است ودی 

 راشهند.ی رهارانی میههاآریاری در رین سایت سیسهه  راندمانراشد. امن اینکه دارای راالتتین  دراز

نتژی مصتفی هرینه اره دحاظ داشهن توجیه ادهصادی تعتیف گتدد،  ،هتچند الزم است حدادل سطح

 هها، رهت سهایت سیسهه ههای جدید و ارتفاع دارهل تنرهی  آنهاه  را توجه ره پاشند  هااین سیسه 

 رجحان دارد.        

گااری اودیه کمههتی نسهبت رهه هستمای هرینه  ی آبیاری بارانی کالسیک و رول الین:هاسامانه

 زیهادتت از سهایت ههارهتداری آنی کهارگتی و رنت هاهرینههی رهارانی دارنهد ودهی ههارتری از سامانه
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کهه در  ههارود  و اسهنوک زیادی نیر دارند. همین مشکل راعث شد  است که این سهامانه هاسامانه

ریج محبوریت رهود را از دسهت داد  و تعهداد دارهل دهه دبل را اسهقبال کشاورزان مواجه رود، ره تد

 نمایند.  هاآوری آنتوجنی از کشاورزان اددام ره جمع

گااری اودیه و نیاز رهه ره رغ  ستمایه ی جابجا شونده:هاآبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش

رهتداری و دت در رنت ی رهارانی(، رهه ددیهل سهنوههاانتژی و فشار رسیار زیاد )ریشهت از سایت سیسه 

ن زیادی پیدا کتد  است. ودی این سهامانه در های اریت رواهامصونیت در رتارت ستدت دوازم، در سال

محبوریت رود را از دست رواهد داد  انتژی هرینه وادعی شدن ی نه چندان دور را افرایش و هاآیند

 رول الین دچار رواهد شد.  ی آریاری رارانی کوسیک مهحتک وهاو ره ستنوشت سیسه 

ی تکمیلهی ههااین سامانه در سایت نقاط دنیا ریشهت رهتای آریهاری ی یا گان:هاآبیاری بارانی قرقر

ی ههاشود و  از دو رخش روم و گان تشکیل شد  است. دسمت روم را اسههفاد  از آرپها اسهفاد  می

ز سبر شدن رار و اسهقتار روته، آریهاری رها شود و پس انوع اسپتیت رتای سبر کتدن رار اسهفاد  می

کند. رتای کارکتد این سامانه نیاز رهه یهک اسهفاد  از آرپا  گان )را فشار و دری زیاد( ادامه پیدا می

موتور دیرل و یا تتاکهور می راشد و هماننهد رو  کوسهیک ثارهت رایهرر مهحهتک نیهاز رهه انهتژی 

ی تحهت ههای طتح گسهت  سطح تحت پوشهش آریهاریریشهتی است. این سامانه آریاری در ارهدا

ی سهازند  دارلهی نیهر همهین رو  را هافشار در کشور، ردون دسهگا  روم وارد کشور شد و شتکت

د کشاورزی نیر در رترهی مهوارد رهدون ای جنهانتدوحه کار رویش دتار دادند. سازماس ،رتای تودید

ی دودهی و ردون توجه ره امکانات فنهی کشهاورز، درهی در هامطادعه این سامانه را را اسهفاد  از یارانه

ی غتری کشهور( در هااسهانرتدار )مخصوصا در ارهیار طتح، نوع و متحله کشت گیا  و آموز  رنت 

ارهیار کشاورزان دهتار دادنهد. کشهاورزان در اودهین متاحهل آریهاری مهوجهه رسهارت ایهن سهامانه 

کهتدن آن رهه سهتاغ  ههامتحلهه سهبر شهدن شهد  و رها ر نادص)ردون روم( رهه گیها ، مخصوصها در

یی )واردات یها سهارت ههای اریت، شهتکتهای آریاری سطحی روی آورند.  ادبهه در سالهاسیسه 

ی همتا  را روم، اددام ره رازاریاری کهتد  های آریاری دتدتهادارل کشور( مجددا  رتای فتو  سیسه 

 کنند. ریاری جدید معتفی میو آنتا ره عنوان یک سامانه آ

ی آریاری تحت فشار ره طور رادقو  دارای مرایایی هسهند کهه هاهت یک از سامانه گیری کلی:نتیجه

توانند رسیار مفیهد رتداری رعایت گتدد، میدر طتاحی، اجتا و رنت  هااگت نکات الزم و ارهصاصی آن

محصول، افرایش کهارآیی مصهتف آب و کهاهش و موثت وادع گتدید  و موجبات رنبود کیفی و کمی 

رتداشت از منارع آب زیتزمینی را فتاه  آورند. اما مهاسفانه حتکهت شههاب زد  در مسهیت گسههت  

ی آریاری تحت فشار و فقدان یهک سیسهه  ددیه  آموزشهی، اجتایهی،  هاسطح تحت پوشش سامانه

آوری ایهن ی الزم، و ... منجهت رهه جمهعههانرارت و ارزیاری و نیر ارا ه اعهبارات رایگان ردون کنهتل
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در رتری موارد و یا تغییت سامانه آریاری اجتا شهد  رهه سیسهه  سهطحی شهد  و علیهتغ   هاسامانه

 ی زیاد کارآیی الزم و دارل دبول را نداشهه راشد. هاهرینه
 

 پیشنهادها -4

دمات ددسوزانه سیاسههگااران و و ر هارغ  تو گتدد رهرا عنایت ره رحث کوتا  فوق موحره می

ی نوین آریاری، اثت رخشی این اددامات کمههت های اریت در توسعه رو هاکارشناسان کشور در سال

از حد انهرار رود  است. داا اتوری است در ادامه را  را تکیه رت تجتریات سه دهه فعادیت اجتایهی و 

مباول  هادر کنار توسعه کمی آن هاای سیسه ای ره ارتقاء سطح کیفی اجتپژوهشی، توجه شایسهه

، ههای آریهاری و ارتقهاء اثترخشهی آنههاداشت. در این راسها و ره منرور تداوم توسهعه پایهدار رو 

گااری و عملیهاتی رهه شهتح مورد نرت در سه رخش فنی و اجتایی، سیاست پیشننادهایو  هاراهبتد

 گتدند: زیت ارا ه می
 

 ی فنیهاپیشنهاد -4-6

سویه، اتوری است ره ادرامات طتاحی و اجهتای صهحیح ی یکهاگیتیرا اجهناب از جنت -

ی آریاری )اع  از ثقلهی، تحهت فشهار و ...( توجهه جهدی و کهافی هاو رو  هاانواع سامانه

 صورت گیتد.  

 د گتدد.ی ک  انتژی رت، تاکیهای آریاری، رت اسهفاد  از سامانههادر انهخاب سامانه -

عوو  رت سلیقه کشاورز، رت مطادعه ددی  امکانهات محلهی، اثهتات  ،هارتای جانمایی سامانه -

 راد، دما، انتژی، پایداری راک، مسا ل زیست محیطی و ح  آره حیات وحش تاکید گتدد. 

رت اساس کستی از دری موجود  هادر مقارل اعهبارات رایگان، تتتیبی اتخاذ گتدد تا طتاحی -

 اسقف پتوانه رتداشت( و ردون افرایش سطح زیتکشت دبلی انجام شود.)ت

 دانون تحویل حجمی آب اجتایی شود. -

ی مجتی موظف ره آموز  و کمک ره راهبتی سامانه آریاری ره مدت حدادل دو هاشتکت -

 سال زراعی راشند. 

  شود.رطور مسهمت انجام  های رررگ پایش سیسه هادر طتح -

 گذاری ی اجرایی و سیاستهاپیشنهاد -4-2

ناپهایت در اجهتای ی اجهنابهامدیتیت یکپارچه عتاه و تقااای آب کشاورزی از اتورت -

ی ههااست. در این ارتباط اتورت ایجاد هماهنگی ریشهت رین وزارتخانهه هاموف  سیاست

 راشد.کشاورزی مورد تاکید می جنادنیتو و 

ی آریهاری، ههای سهامانههانا، اعهبارات یارریشهت اراایجلوگیتی از رتد شدن ره منرور  -

پوشش یک منبع آری )چا ( و رصورت یکپارچهه داد  شهود و از دادن  فقط ره اراای تحت
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این اعهبارات ره دسمهی از اراای تحت پوشش یک منبع آری رودداری شود تا کشاورزان 

 رتان گتدند. ی آبهاتشوی  ره تشکیل تعاونی

ی همگانی، ره ویژ  صهدا و هادر رسانه هارتداری از این سامانهی صحیح رنت هاو تتویج ر -

 تواند مفید و موثت وادع شود.سیمای جمنوری اسومی ایتان می

ی آریههاری تحههت فشههار و هههامههدیتیت یکپارچههه تههامین انههتژی رههتای توسههعه سههامانه -

یی است که راید مورد هاازاتورتی آب و رتق کشور های رخشهاسازی سیاستهماهنگ

 توجه دتار گیتد.

ی اسههفاد  از تسهنیوت دودههی  اهتوری رهه نرهت ههارازنگتی در دوانین و دسههورادعمل -

ی آریاری در دهوانین های تامین اعهبار سامانههاکارو را  هارسد. چتا که ناپایداری رو می

و  ههاگااری، ره ویژ  ستمایهها مدی این رورودجه کشور و عدم تحلیل کارآمدی یا ناکارآ

رهتداری از ی پتدارت شد  تاکنون، از مشکوت  اساسی در کاهش موفقیهت رنهت هایارانه

 رود  است. هااین سامانه

رهتداران، امن تاکید رت کارآمدرودن و اتورت توجه ریشهت ره تحویل حجمی آب ره رنهت  -

ی الزم در این زمینهه نیهاز رهه توجهه و اههمهام هازیتسارتاعهقاد رت این است که تامین 

چنههین حصههول موفقیههت در ایههن زمینههه مسهههلرم همههاهنگی در جههدی دارد، ههه 

 راشد.می ناری تعیین آبهاگااریسیاست

؛ شهودمهی پیشننادی دور  جدید رشکسادی در ایتان، هاآمدرا تاکید مجدد رت توجه ره پی -

 کشور را محوریت مدیتیت آب انجام شود. نامه شش  توسعه عمتانیی رتهاگااریسیاست

رهتداری ی علمی رتای رنت هاتوجه ره مسایل و مشکوت اجهماعی و تتویج و آموز  رو  -

ی ، ره عنوان حلقهه مفقهود های آریاری، اع  از ثقلی و تحت فشار و سایت رو هااز سامانه

رود در شههد  تههاکنون رههود  اسههت و انهرههار مههی ی انجههامهههاگههااریمههدیتیت و سیاسههت

 ی جدید ره صورت جدی و موثتتت مورد توجه و تاکید دتار گیتد.هاریریرتنامه

ی شورای عهادی آب، انهرهار دارد در هاامن تاکید رت اتورت افرایش ارهیارات و فعادیت -

ی آب هاگااریدر سیاست ی موثتهای الزم رتای حضور سایت رخشهاکاررا  هااین فعادیت

رهتداران آب کشهاورزی کشور، ره ویژ  اسهفاد  مسهقی  از نرتات ردنه کارشناسهی و رنهت 

 مورد توجه دتار گیتد.
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 ی عملیاتیهاپیشنهاد -4-9

موسسه تحقیقات فنی و منندسی را پشهوانه دو دهه پهژوهش و نیهتوی انسهانی مهخصهص در 

وری مصتف آب نهی، آمادگی دارد تا در راسهای ارتقاء و رنبود رنت ی نوین و سهازمینه آریاری

ی عملیهاتی زیهت را  رها همکهاری ههاگهامی آریهاری، ههارتداری اصودی از سهامانهآریاری و رنت 

 ی اجتایی وزارت مهبوع انجام دهد: هامعاونت

ی طتاحهی هادسهورادعملی آریاری و تدوین های الزم در طتاحی سامانههارازنگتی پارامهت -

 را توجه ره شتایط رحتانی آب و راک کشور

 ی آریاری های کیفی آب در سامانههادارد پارامهتاسهانتدوین  -

و ارا ه اطوعهات الزم  های اجتاء شد  ره منرور اصوح آنهاارزیاری مسهمت و فنی سیسه  -

 گیت کشور ره مسئودین تصمی 

 ی آریاری رت پایداری کشاورزی، راک و محیط زیست هارترسی اثتات سامانه -

ی آریاری رتای مناط  مخهلف کشهور در دادهب طهتح هامطادعه درجه تناسب انواع سامانه -

 ملی 

  امانهرتداران دبل و رعد از اجتای سآموز  رنت  -

 
 منابع -5

صههوالت زراعههی . رترسههی تودیههد و کههارآیی مصههتف آب آریههاری در مح9382راغههانی ،  .، ر، روشههبرم. 

های آریاری دطت  ای و سهطحی. چغندردند، سیب زمینی، گوجه فتنگی و ذرت علوفه ای در رو 

 کشاورزی رتاسان راوی.  جنادهای کاررتدی سازمان شورای پژوهش

های جدیهد آریهاری رهت منهارع آب . رترسهی اثترخشهی سیسهه 9381راغانی،  .، زارع،  .، م، جلینی. 

هان زراعی در دشت مشند )مطادعهه مهوردی(. و کارآیی مصتف آب آریاری گیا زیتزمینی، عملکتد

 . موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، کت ، ایتان.811-111گرار  شمار  

نقد و رترسی سیاست های توسعه رو  های آریهاری در  ". ریانیه پایانی نشست تخصصی 9313ری نام، 

 ی کشاورزی، کت ، ایتان.موسسه تحقیقات فنی و منندس، "ایتان
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مصرف آب در بخش کشاورزیتحلیلی بر میزان   
 

 فریبرز عباسی، ابوالفضل ناصری، مهدی اکبری، جواد باغانی و نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی، کرج

 

 

 مقدمه  -6

بود آب در ایتان یک وادعیت ادلیمی است و رها توجهه رهه رونهد روزافهرون نیهاز رشکسادی وکم

تهت نیهر رواههد شهد. رهه ی آیند  جهدیهای رشکسادی در سالهای مخهلف ره آب، آسیبهارخش

کشهور ایهتان رهتای حفهظ  (،IWMI) رت اساس گرار  موسسه رهین ادمللهی مهدیتیت آبکه طوری

ایهن  .ره منارع آب دارل اسهحصال رود ریفراید درصد 992اید رهواند ر 2122تا سال  موجود یتواع

حفاظت ، صنعت و شتبکشاورزی، ی های روزافرون رخشهانیاز و پهانسیل منارع آبرا توجه ره  امت

زیسهی رسیار دشهوار و حههی ناشهدنی اسهت. رنهارتاین، در چنهین شهتایطی یکهی از از سایت منارع 

ی مخهلف اسهت. در ایهن هایی در مصتف آب در رخشجوو صتفهرنینه  اررتدک ی اثترخش،هاراهکار

ددی  آب مصتفی در رخش کشاورزی کهه رخهش رررگهی از  نسبها گیتی مقدار میان، تعیین و انداز 

ی اصهلی در ههایکهی از  مسدفهه شود، اتوری است. چهونرا شامل می جنانمصتف آب در ایتان و 

 ازجملههی مخهلهف هها، تخصهیص و مصهتف اصهودی از آب در رخهشنیتهأمی کون هاریریرتنامه

 کشاورزی است.

ی سهطحی و ههاتهوجنی از منهارع آب، رخهش دارهلجنهانی هادر ایتان نیر همانند سایت کشور

شود. تعیین مقدار آب مصهتفی در رخهش کشهاورزی زیتزمینی رتای تودیدات کشاورزی اسهفاد  می

 موسسههرو، ایهنریران صنعت آب کشور رود  و است. ازاصلی مهودیان و رتنامهی هاهموار  از دغدغه

تنیه رانک اطوعات آب مصهتفی محصهوالت زراعهی و  منروررهی کشاورز یمنندس و یفن قاتیتحق

 ههای مخهلف، رتآورد و یا تعیین آب مصتفی در رخش کشاورزی را از سالهاو ادلی  هاراغی در دشت

 ی پژوهشی رود دتار داد  است.هاور فعادیتپیش در دسه

 
 

 بیان مسئله  -2

ی سهطحی و ههاتهوجنی از منهارع آب، رخهش دارهلجنهانی هادر ایتان نیر همانند سایت کشور

شود. تعیین مقدار آب مصهتفی در رخهش کشهاورزی زیتزمینی رتای تودیدات کشاورزی اسهفاد  می
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ریران صنعت آب کشور رود  و است. دررصهوص حجه  رتنامهی اصلی مهودیان و هاهموار  از دغدغه

کشاورزی اعداد و اردام ارا ه شد  رسیار مهفاوت رهود  و دررصهوص صهحت و  آب مصتفی در رخش

ی جدی وجود دارد. داا، انجام یک کار پژوهشی در سطح کشور که رهواند رهه هانیر تتدید هاسق  آن

صهوالت مخهلهف در کشهور منهنهی شهود، امهتی الزم و اعداد مهقنی در رار  حج  آب مصهتفی مح

گیتی مسئودین متتبط را آب و کشهاورزی تواند کمک شایانی ره تصمی اتوری رود  و نهایج آن می

 رنماید. 
توسهط منندسهین مشهاور  9328دهد میران آب مصتفی در کشور در سهال نشان می هارترسی

تت از حهی حج  رهار  د  است. این رتآورد ریششورد مهتمکعب رتآ میلیارد 211ماوراء رحار حدود 

گهرار  نادصهی توسهط  9331راشهد. پهس از آن، در سهال ساالنه در دشت و ارتفاعات کشهور مهی

منندسین مشاور پارسونرجانسون رتا  در مورد رتآورد آب زیتزمینی منهشت گتدید. اودهین رترسهی 

( توسهط وزارت آب و 9342  سهال پهیش )مدون در مورد میران آب مصتفی در کشور، حدود پنجها

منهشت شد  است )ددرت نما،  "هاتوسعه منارع آب ایتان: مشکوت و را  حل "رتق سار  در گرار  

سازمان رتنامه گرارشی از واعیت منارع و مصارف آب کشور منهشهت نمهود   9342(. در سال 9311

  منهارع و مصهارف آب در کشهور تفاوت اساسهی در حجه 9342که را گرار  منهشت شد  در سال 

ی شمار  دو، هشت و شانرد  کمیههه ملهی آریهاری و ها(. پس از آن، نشتیه9311نما، داشت )ددرت

ند. اهره مبحث منارع و مصارف آب در کشور پتداره هازهکشی ایتان، در تمام یا رخشی از این نشتیه

، میانگین حجه  آب حاصهل از رهار  در در نشتیه شمار  هشت کمیهه ملی آریاری و زهکشی ایتان

 221تها  281مهتمکعب گرار  شهد  و نوسهانات سهاالنه آن رهین  میلیارد 381سطح کشور حدود 

مههت مکعهب  1224ی کشاورزی فاریاب حهدود هاهکهار از زمین مهتمکعب و آب مصتفی هتمیلیارد 

صهورت مسههقی  و رهار  رهمهتمکعهب از حجه  آب رها منشهاء میلیهارد  86در هکهار رهود. حهدود 

، گهرار  9326شد  است. در سال اسهفاد  می هاغیتمسهقی  رتای زراعت آری، دی ، متاتع و جنگل

آوری و تحلیهل آمهار ی نسبها جدی در مورد جمهعهاطتح جامع )تحقی  و توسعه( مجموعه رترسی

  آب مصتفی در کشور رهه منارع و مصارف آب در کشور را دنبال کتد که مقادیت مطمئنی رتای حج

گرارشی توسط سازمان رتنامه و رودجه در مورد ریون منارع آب تا اوایل  9321مد. در سال دست نیا

گتدید. یکی از مشاوران حوز  معاونهت وزارت نیهتو، معصهومی ادمهوتی منهارع و منهشت  9322سال 

نمها در سهال (. دهدرت9311مصارف آب کشاورزی را اسهختا  نمود  است )ره نقهل از دهدرت نمها، 

رترسی نمود  و تغییهتات  9312تا  9342ی آری در کشور را از سال هامنارع و مصارف و نیاز 9311

( 9312( و آرهتین )9342(. رتای اودهین )9ی گاشهه را گرار  نمود )جدول هامصتف آب در سال

درصهد در نرهت  14و  11سال رترسی، درصد مصتف آب کشاورزی از کل مصتف آب ره تتتیب رتارت 

ی شهتب و صهنعت از کهل مصهتف آب، هاگتفهه شد  است. مقدار مصتف آب کشاورزی از کست نیاز
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حاصل شد  است. اغلب مقادیت اعوم شهد  رهتای مصهارف مخهلهف رهه ویهژ  در رخهش کشهاورزی، 

نهد. ا ل شهدگیتی شد  نبود  و از طتی  رتاز  رت مبنای رتری مقادیت تخمینی حاصی انداز هاداد 

 جای رحث و رترسی دارد. هاردینی است که صحت این داد 

 
 

 (6977تغییرات مصرف آب بر حسب نوع مصارف )قدرت نما،  -6جدول 

 کل شرب و صنایع کشاورزی سال
9342 44 42/1 42/44 

9342 42 24/1 24/42 

9321 41 12/1 12/41 

9322 6/23 21/9 81/24 

9321 6/22 29/9 91/21 

9361 1/28 12/9 82/61 

9362 2/61 81/2 4/63 

9362 3/62 11/2 31/68 

9311 3/13 22/4 82/11 

9312 2/18 11/4 11/82 

 

ی موجود رسیار مهفاوت هادر رصوص مقدار حج  آب حاصل از رارندگی در پننه کشور نیر آمار

 2ع مخهلف ره شتح جهدول راشد. مقادیت حج  آب حاصل از رار  در سطح کشور رت اساس منارمی

 411( حجه  آب حاصهل از رهار  در سهطح کشهور را حهدود 9313ارا ه شد  است. موحهددانش )

میلیارد مهتمکعب گهرار  نمهود  اسهت.  11مهتمکعب و مصتف آب در رخش کشاورزی را میلیارد 

ارهت رهه تتتیهب رت 9381و  9312ی هها( مصتف آب در کشور را در سهال9384سامانی )محمد ودی 

میلیارد مهتمکعهب  86و  4/89میلیارد مهتمکعب و مصتف آب در رخش کشاورزی را  9/13و  8/86

و  2/993مصتف آب در کشور و رخش کشاورزی را ره تتتیب رتارت  9411گرار  نمود  و رتای سال 

رینی نمود  است. در گرارشی که وزارت نیتو رهه هیهات دودهت تقهدی  میلیارد مهتمکعب پیش 913

 83میلیهارد مهتمکعهب و مصهتف آب در رخهش کشهاورزی  2/88د  حج  مصتف آب در کشور نمو

میلیارد مهتمکعب دید شد  است. رتای رتآورد مقدار مصتف آب در رخش کشاورزی در سطح کشور، 

  توان از رو  ریون آب در چتره هیدرودوژی اسهفاد  نمود.را توجه ره دارلیت کون تحلیلی، می
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 مقدار حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور به استناد منابع مختلف -2جدول 

 ردیف
 حجم آب

 )میلیارد مترمکعب(
 منبع

 (9328منندسین مشاور ماوراء رحار ) 211 9

 (9329کمیهه ملی آریاری و زهکشی ) 8نشتیه شمار   221تا  281 2

 .(9323گنجی ) 411 3

 (9322وزارت نیتو ) 361 4

 (9326نیتو )وزارت  362 2

6 441 
Bureau of Water Planning and 

Development and Resources 

Corporation (1357) 

 (9321کوچک پور ) 411 1

 (9321عطتچین ) 411 8

 (9361ایقانیان ) 411 1

 (9361دطبی ) 362 91

 (9361وزارت نیتو ) 411 99

 (9313موحددانش ) 411 92

 (9311نما )ددرت 496 93

 (9318کشاورز و صادق زاد  ) 493 94

 (9384محمد ودی سامانی ) 411 92

 

 گتدد دررصوص حجه  آب حاصهل از رهار  و حجه  آب مصهتفی درردین تتتیب موحره می

ویژ  در رخش کشاورزی اعداد و اردام ارا ه شد  رسیار مهفاوت رود  و در صحت ی مخهلف رههارخش

ی اریت را هاوجود دارد. موسسه تحقیقات فنی و منندسی در سال ی جدیهانیر تتدید هاو سق  آن

ی رتای تعیین حجه  آب مصهتفی در رخهش هاریری گسهتدتوجه ره اهمیت مواوع یاد شد  رتنامه

ی رهیون آب در چترهه ههاکشاورزی انجام داد  است. در این راسها ارههدا ادهدام رهه رهتآورد مودفهه

مصهتف آب در رخهش کشهاورزی رهت اسهاس آن نمهود )ناصهتی و  هیدرودوژی کشور و تعیین حج 

ی رو  ریون آب در تخمین حجه  مصهتف آب در ها(. سپس را رترسی محدودیت9314همکاران، 

ی دیگت انجام این من  در دسهور کار موسسه دتار گتفهه اسهت. رهت اسهاس هارخش کشاورزی، رو 
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)رلند مدت( و هفت ساده )کوتا  مهدت( مصهتف  21( رتای دو دور  9314نهایج ناصتی و همکاران )

 درصد رود  است.   19و  22آب در رخش کشاورزی ره تتتیب 

ی تخمینهی های گاشهه حج  آب مصتفی هموار  را رو هاطور که اشار  شد، در پژوهشهمان

رطها ی تخمینی ددیه  نبهود  و رها هامثل رو  ریون آب رتآورد شد  است. ردینی است که رو 

گیتی مسهقی  حج  آب مصتفی محصوالت زراعی و راغی مخهلف در کشور همتا  هسهند. داا، انداز 

تهت است که اهمن رهتآورد ددیه توسط موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی در حال انجام 

و  RSی غیتمسههقی  از جملهه رو  هاحج  آب مصتفی، اطوعات آن رتای واسنجی و تددی  رو 

  آب ه  کاررتد رواهد داشت.ریون 

 

 ی تعیین آب مصرفی در بخش کشاوریهاروش -9

ی مسههقی  و غیتمسههقی  های تعیین یا رتآورد آب مصتفی در رخش کشاورزی ره رو هارو 

توان ره رو  ریون آب و رتآورد آب مصتفی می ی غیتمسهقی هارو  ازجملهشوند. رندی میدسهه

کاررتد آب  اشار  نمهود. در رو  مسههقی  نیهر  راندمانن و هاموردنیاز گیا رتاساس  نیاز رادص آب

شهود. گیهتی درهی تعیهین مهیمیران آب مصتفی محصوالت زراعی و راغی در مررعه را وسایل انداز 

و  سههادهپنجا میههران آب مصههتفی در رخههش کشههاورزی رهها رو  رههیون آب رههتای دور  درازمههدت 

رهار   سهادههفتو  سادهپنجا رترسی گتدید. نهایج نشان داد، میانگین   )اریت( سادههفتمدت کوتا 

میانگین حج  آب مصهتفی در رخهش  مهت است  داامیلی 216±33و  241±23 بیره تتتدر کشور 

میلیهارد  12±2و  61±98معهادل  بیهرهه تتتسهاده  1سهاده و  21ی آماری هاکشاورزی، رتای دور 

 درصد آب تجدیدپایت را شامل گتدیهد )شهکل 19و  22حداکثت  بیره تتتمهتمکعب رتآورد شد که 

9  .) 

ن زراعهی و ههاعوو  رت رو  پایش ریون آب، گرار  نهایج تعیین نیاز رادص آب موردنیاز گیها

 عنوانرههکاررتد در مررعه نیهر  راندماناعمال را راغی در مناط  مخهلف و تبدیل آن ره نیاز نارادص 

است. نههایج  ی در حال تدوینکشاورز یمنندس و یفن قاتیتحقدر موسسه  سناریوی دوم پژوهشی

درصههد آن رههتای تودیههد  22و  12نشههان داد از کههل آب مصههتفی در رخههش کشههاورزی، رههه تتتیههب 

گتدد. از محصوالت زراعی گندم، یونجه، شلهوک، ذرت و جهو و محصوالت زراعی و راغی اسهفاد  می

 تتین مصتف آب را از رین سایت محصوالت داشهند.از محصوالت راغی رتما و پسهه ریش
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 مقادیر حجم آب تجدیدپذیر، حجم و درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی - 6شکل 

 

گیتی مسهقی  میران آب مصتفی محصوالت زراعی و رهاغی رهتای چنهدین سناریوی سوم، انداز 

م، چغندردند و رتنج( و راغی )پسهه و زعفتان( نیهر از ی، دوریا، گنداعلوفه محصول من  زراعی )ذرت

 32ی مسههقی  آب مصهتفی رهتای ههاگیتیدر این موسسه شتوع شد  و تعمی  انداز  9312تیتما  

ی پژوهشی موسسه دتار دارد. رتای نمونه، میانگین حجه  هامحصول دیگت در اودویت دسهور فعادیت

شد  است.  ارا ه( 2ی در واحد سطح در شکل )اهو ذرت علوفآب مصتفی رتای تودید محصوالت دوریا 

 8111و  91363ی در کشور ره تتتیهب اهرتاین اساس، میانگین حج  آب مصتفی دوریا و ذرت علوف

 93) اسهههان 6آب مصههتفی دوریها در  گیهتیگیهتی شههد  اسهت. انههداز مهتمکعهب در هکههار انههداز 

 شنتسهان( صورت گتفهه است.  91) اسهان 8ی در هافشنتسهان( و ذرت علو
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 در کشور یافهمیانگین حجم آب مصرفی لوبیا و ذرت علو -2شکل 
 

 هاپیشنهاد -4

ی متتبط را نحو  و میران مصتف آب در رخهش کشهاورزی، ایجهاد هانرت ره اهمیت و نقش آمار

و آوری کشهاورزی اهتوری اسهت.  وظیفهه ایهن متکهر جمهع جنهادمتکر آمار آب ایهتان در وزارت 

وری مصهتف آب در رخهش آب آریاری، حج  آب مصهتفی و رنهت  راندمانپتداز  آمار و اردام پیش

ی تحقیقاتی، نهایج مطادعات و سایت مسههندات علمهی موجهود در سهطح هایافهه کشاورزی رتاساس

 کشور رواهد رود. 

ی رهتای رسهم صهورترهپتداز  در متکر یادشهد  تصهویب و شد ، پس از پیشآوریآمار جمع-

 اعوم  گتدد.ای ی کون یا منطقههاریریو رتنامه هاگیتیی در تصمی رتداررنت 

از منارع انسهانی ای ی شبکههاموسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی را توجه ره توانمندی

عنهد  آوری و تنیه آمار این متکر را رهه و فیریکی موجود در کشور، آمادگی دارد که مسئودیت جمع

 رگیتد.
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منابع -5  

وری مصهتف آب. . ارتقهای رنهت 9314عباسی، ف.، ا. ناصتی، ف. سنتاب،  . راغانی، ن. عباسهی، م. اکبهتی، 

سهازمان تحقیقهات، آمهوز  و تهتویج مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشهاورزی، ک 14/34نشتیه 

 صفحه. 62کشاورزی، 

مصتف آب در رخش کشاورزی رت مبنای ریون آب در چتره  رتآورد. 9314ناصتی، ا.، ف. عباسی، م. اکبتی، 

، مسسسه تحقیقات فنی و منندسی 48129گرار  فنی شمار   .آن یهاتیهیدرودوژی کشور و محدود

 کشاورزی، کت .

. منارع، مصارف و نیازهای آری در ایتان: حال و آیند . آب و توسهعه )فصهلنامه امهور آب 9311نما، ق. ددرت

 .46تا  21، صفحه 3و  2، شمار  6و(. سال وزارت نیت

. مدیتیت منارع آب و توسعه پایدار. دفههت مطادعهات زیترنهایی مجلهس شهورای 9384محمد ودی سامانی،  .

 صفحه 32. 1314اسومی. شمار  گرار  
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وری مصرف آب در کشورتحلیلی بر وضعیت بهره  
 

 علیرضا توکلیو  فریبرز عباسی، نادر عباسی
ات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج اعضای هی

 کشاورزی، کرج
 

 
 مقدمه -6

ی مصتف رنینة آب آریاری است. مطار  رها تعتیهف کلهی هاوری مصتف آب یکی از شارصرنت 

 آب کاررتدی )آب آریاری، رهار ( و در صهورت آن آن مخت  کستدر نسبهی است که وری آب، رنت 

گیتد. این موارد مشهمل رت عملکتد محصهول، میهران درآمهد موارد مهنارنی از مفاهی  کمی دتار می

شود. عمومها کادتی تودیدی، میران ارز  افرود  و .... می )سود( رادص، میران انتژی تودیدی، میران

 ههاگیتیصهمی و ت هاکاررتد ریشهتی داشهه و در تحلیل ،وری فیریکی و ادهصادی آبدو مفنوم رنت 

وری فیریکی مصهتف آب عبهارت از مقهدار محصهول گیتد. طب  تعتیف، رنت دتار می مورد اسهفاد  

شود. در تودید شد  ره ازای واحدحج  آب مصتفی است که رت حسب کیلوگتم رت مهتمکعب ریان می

عبهارتی، . رهه گیهتدمهیوری ادهصادی ارز  محصول تودید شد  یا میهران سهود مهدنرت دهتار رنت 

 نمایهد. در ایهن گهرار  مهی کسهب درآمهد چقهدر کنهد،مصتف می که آری مقدار ازای ره رتداررنت 

شود، رتای محصهوالت زراعهی و وری گفهه میطور ساد  رنت وری فیریکی آب که از این پس رهرنت 

ی رسهمی ههاتهت و رتاسهاس آمارراغی رتآورد شد  است. تعیین مقدار محصول تودیدی معموال  سهاد 

رسیار مهفاوت است. در نهیجهه کمیهت  هاآمار ،در رصوص میران آب مصتفیدارل رتآورد است ودی 

وری همهوار  رها وری ره شدت وارسهه ره آمار متروط ره حج  آب مصهتفی رهود  و تعیهین رنهت رنت 

گتم رهت کیلهو 1/1تها  8/1م رهین چنهارارهدای رتنامه توسعة در شارص ن یی همتا  است. ایهاتتدید

کیلهوگتم رهت  6/9نیهر ایهن شهارص  سهاده 21انهداز گرار  شد  است. در رتنامهه چشه مهتمکعب 

 گااری شد  است. هدفمهتمکعب 
 

 تبیین وضع موجود -2

حج  آب مصتفی در رخش کشاورزی ره رو  ریون آب اریتا  توسط موسسه تحقیقهات فنهی و 

(. همچنین رتاسهاس اردهام رهتآورد 9314، منندسی کشاورزی رتآورد شد  است )ناصتی و همکاران

ی ههاشد  رتای حج  آب مصتفی و آمار متروط ره تودید محصوالت زراعهی و رهاغی کشهور در سهال
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(. از 9ی مخهلف تعیهین شهد  اسهت )شهکل هاوری مصتف آب ره تفکیک سالمخهلف، مقادیت رنت 

ت، تودیهدات زراعهی و رهاغی در وری محصوالت آری مهدنرت رهود  اسهکه در این رترسی رنت آنجایی

وری ( مقهادیت رنهت 9وری مصتف آب دحهاظ شهد  اسهت. مطهار  شهکل )اراای آری در تعیین رنت 

 11/9سهال اریهت مهغیهت و مهوسهط آن  99کیلوگتم رت مهتمکعهب در  32/9تا  81/1مصتف آب از 

ی ههاطی سهالوری مصتف آب در کشور است. روشبخهانه شارص رنت رود  کیلوگتم رت مهتمکعب 

ی انجام شد  در کشور اسهت. هاه این روند ره معنای اثترخشی فعادیتکگاشهه روند صعودی داشهه 

کهاهش حجه  آب "و  "افهرایش تودیهد"ی انجام شهد  در کشهور در رصهوص هادرمجموع، فعادیت

 وری آب در کشور رود  است. دو ددیل اصلی افرایش رنت  "مصتفی

وری مصهتف آب تلقهی یت ره عنوان واعیت موجهود شهارص رنهت چنانچه مهوسط سه سال ار

رغ  روند افرایشی این شارص کیلوگتم رت مهتمکعب رواهد رود. علی 24/9شود، مقدار این شارص 

، رهتای رسهیدن رهه مقهدار 9313-14ی گاشهه ره ویژ  رشد دارل توجه در سهال زراعهی هادر سال

تتی انداز ریست ساده راید تو  ریش( در رتنامه چش کیلوگتم رت مهت مکعب 6/9گااری شد  )هدف

 (.  2شود )شکل 

ی سهازمانی ههاموسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی را اتکا ره وظهایف ذاتهی و ماموریهت

گیهتی ی اساسی مصهتف آب و انهداز هامتروط ره مدیتیت جامع مصتف آب، اددام ره تبیین راهبتد

نمود  اسهت  9312آب محصوالت مخهلف در سطح کشور در سال وری مصتف ددی  و میدانی رنت 

از عوامهل اصهلی و  کهه در آینهد  عملیهاتی رواهنهد شهد، ننهاییی صورت گتفههه و آهاکه  فعادیت

 راشد.را محوریت آب میی حوز  کشاورزی ها ننادوری مصتف تاثیتگاار در افرایش تودید و رنت 
 

 

 6984-34ی  هارف آب در کشور طی  سالوری مصروند تغییرات بهره -6شکل 
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 گذاری شده در برنامه وری مصرف آب در کشور با مقدار هدفمقایسه وضعیت موجود بهره -2شکل 

 ساله 21انداز چشم

 

 الزامات دستیابی به هدف -9

سهت امها اکیلوگتم رت مهتمکعب( یک رتآورد کلی و حجمهی  6/9گااری شد  )اگتچه عدد هدف

وری آب، رهدنبال رهت اسهاس نگها  تخصصهی و درک عمیه  مباحهث مترهوط رهه رنهت این موسسهه 

وری آب و تعیین اجرای آن رتای هت یهک از محصهوالت رهود  و دطعها  آنچهه کهه شناسی رنت هویت

، اسهتگیتی رتای اصوح ادگهوی کشهت و تهدوین ادگهوی تودیهد پایهدار و ادهصهادی مبنای تصمی 

نحهوی کهه عهدد ه وری کل؛ رهیک از محصوالت رواهد رود نه رنت  وری فیریکی و ادهصادی هترنت 

 .دوری فیریکی و ادهصادی ارهصاصی رتای تک تک محصوالت نیر تعیین و تحلیل رواهد شرنت 

گیتی و تعیین مریت کشت محسوب وری آب، اگتچه معیار رسیار منمی در تصمی شارص رنت 

ی زیسهت محیطهی، هااورزی، مثل کیفیت آب، جنبهشود، اما گاهی دیودات حاک  رت سارهار کشمی

کهه تصهمیمات  شهودمهیریسک تودید و رازار، فتآوری و حهی مسا ل اجهمهاعی و سیاسهی، سهبب 

وری آب صتفاٌ مهاثت از رتنامه و سهامانه آریهاری شارص رنت  .گتفهه شودمدیتیهی مهناسب را شتایط 

د که عبارتند از: آب و آریاری )کیفیت و کمیهت آب، نبود  و عوامل من  و فتاوانی در آن درادت دارن

ی آریاری، نوسانات سهطح هامنبع آب، نرام و رو  آریاری، نیاز آری و آریاری، رتنامه آریاری، ماشین

آریهاری، ی ادلیمهی، آریهاری تکمیلهی و تکهاآریاری، پارامهتایسهاری و زهکشی، مدیتیت زراعی، ک 

ی ههتز، ههاو علهف هها(، راک و تغایه، گیا ، ادلی ، آفات و ریماریآوری آب راراناسهحصال و جمع
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ی کشهاورزی، ادگهوی تودیهد و ههاریری، ماشهینرندی، دوانین و رتنامهادهصاد و رازار، فتآوری و رسهه

وری آب کشاورزی دو رتنامه مهناسب را شهتایط و ادرامهات ادگوی کشت. رتای مواوع آریاری و رنت 

اع دی  تبیین شد  است کهه رهه صهورت منفهتد و یها مشههتک رها دیگهت موسسهات زراعت آری و زر

 پژوهشی عملیاتی رواهد شد.  

ن رنحوی است که آب از طتی  ریشه جاب و در فتآیند حتکت آب در گیها  دهتار هاسارهار گیا

در چتره گتدد. آنچه که ی گیاهی ره اتمسفت رتمیهاگتفهه و پس از فعل و انفعاالت، از طتی  روزنه

شود. اما آن رخهش رندی میگیتد، مودد تودید رود  و جرو مصارف مفید تقسی تعتق گیاهی دتار می

رسهد، ی هتز میهااز آب آریاری )یا رار ( که مسهقیما  از سطح راک تبخیت شد  یا ره مصتف علف

موازنه آرهی درصدی  31-21شود. رتری منارع از تلفات تبخیتی محسوب می رف غیتمفیدجرو مصا

سن  تلفات تبخیتی آب در زراعت آری، در رتری متاحل ره ویژ  در ارههدای فصهل  .کنندگرار  می

ست. تلفات تبخیتی آب آریهاری در اگیت محصوالت زراعی که فادد پوشش سبر کامل هسهند، چش 

ههتز عمهدتا  ی هادهد و تلفات متروط ره تعتق علفمتاحل انهقال، مخرن، توزیع و مصتف نیر رخ می

، ههاافهد. عملیات زراعی و راغی، آرایش کشت، کشهاورزی حفهاظهی، انهواع مهاد در مررعه اتفاق می

ی آریاری، اصوح تاریخ کشت و .... مواردی هسهند که در کاهش تلفات تبخیتی آب هااصوح سامانه

 ارند.آریاری تاثیت د

مصهتف وری رنهت در افهرایش تودیهد و  توسعه مکانیراسیون یکی از عوامل اصهلی و تهاثیت گهاار

ی کشاورزی ها. مباحثی چون کارکتد ماشینرودره شمار میاز جمله آب ی حوز  کشاورزی اه نناد

و رتداشهت(، مهدیتیت آب و رهاک در کشهاورزی حفهاظهی، مهدیتیت و  داشت)تنیه زمین، کاشت، 

وری ر رنبود تودیهد و افهرایش رنهت ی محیطی از موارد موثت دهارنبود کارآیی انتژی، مدیتیت تنش

 شود. محسوب می

فتاه  سهارهن ددیل امکانی کنهتل شد ، رههاامتوز  تودید انواع محصوالت کشاورزی در محیط

ی هها ننهادشتایط مناسب رتای تودید حداکثت و حهی رار  از فصل و نیهر کنههتل میهران مصهتف 

ب، مورد توجه راص دهتار گتفههه اسهت. افهرایش ویژ  آره هاکشاورزی و سعی در کاهش مصتف آن

وری آب، از جملهه مهواردی توجه در رنت عملکتد توأم را کاهش مصتف آب و در نهیجه افرایش دارل

 د.نی رتروردارهااز اهمیت ویژ هاهسهند که در گلخانه

عملکهتد، افرایش سطح زیت کشت و  ،یی مانندهاحلاگتچه رتای غلبه رت چادش امنیت غاایی را 

ی کشاورزی، کنهتل جمعیت و رشد مصتف، افرایش واردات و ... ارا ه شد  است امها ها ننادافرایش 

تتین را ، اسهفاد  رنینه د. داا عملیانجهی اجتایی راص رود مواهاهت یک از این موارد را محدودیت

یعات در حقیقت نوعی کاهش اایعات است. فتآوری و کاهش اا هااز تودیدات موجود و در رأس آن

وری منارع تودید است. اودین ددم رهتای پهتدارهن رهه امهت تعهدیل و کهاهش اهایعات، افرایش رنت 
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راشهد کهه مهاسهفانه در ایهن رصهوص گتدآوری اطوعات مسهند و مبهنی رت اصول علمی و فنی می

ر متاحهل اعف جدی وجود دارد. تاکنون مطادعه جامعی در رصوص تعیین مقدار ددی  اهایعات د

رهتای  ههاعمل نیامد  است و این امهت از منمههتین دالیهل و زیترنامخهلف زنجیت  تودید تا مصتف ره

تعیین کاهش اایعات از سوی موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی رهود  اسهت. رها تعیهین 

میران اایعات محصوالت کشاورزی، میران آب آریاری معهادل آن مشهخص رواههد شهد کهه جهرو 

 ف غیتمفید دتار گتفهه است. مصار

وری آب تبلور عینی و عملیهاتی پیهدا رواههد ی موسسه رتای افرایش رنت هاآنچه که در رویکتد

روصه  "هاتتویج دسهاورد"و  "آموز  و توانمندسازی"، "فناوری"، "پژوهش"مقوده  چنارکتد، در 

، "ی کشهاورزیههادر عتصهه ههاهههرنبود اهتیب تهاثیت یاف"گتدد. رتای دسهیاری ره این موارد و می

، اجماعی از همسهویی و تعامهل رها "ارتقای شارص ستانه علمی و تودید دانش"پایداری منارع و نیر 

و صهنوف  ههای اجتایهی، تشهکلههاو دسههگا  ها، واحهدههامحققین و اعضای هیات علمی، دانشگا 

، دارای نگها  ههاتی و ههدایت فعادیهتصورت رواهد گتفت. راهب هاو انجمن هاکشاورزی، کمیسیون

 راشد.جامع و را در نرت گتفهن تمام ارعاد و اجرا می

 

 های کاربردیها و توصیهپیشنهاد -4

وری مصهتف آب الزم اسهت توجهه ره منرور رنبهود رنهت را عنایت ره مباحث کوتا  عنوان شد  

یران آب مصتفی و میران تودیهد رهه یعنی م وریرنت کافی ره ارتقای واعیت موجود دو مودفه اصلی 

زیت ازای واحد حج  آب مصتف شد  ره عمل آید. در این راسها رتری نکات فنی و کاررتدی ره شتح 

 شود:می پیشنناد

  رهه منرهور  کشهاورزی جنادتشکیل کمیهه تخصصی آمار و اردام آب کشاورزی در وزارت

ر رخهش کشهاورزی رتاسهاس آب د مترهوط رهه مصهتفآمار و اردام  و تددی  سازییکسان

 ی تحقیقاتی و سایت مسهندات علمی موجود در سطح کشور هایافهه

  اصوح ادگوی مصتف آب در رخش کشاورزی 

  های آریاری سطحی ره در نرت گتفهن تسنیوت توجه راص و ویژ  ره مکانیر  کتدن رو

 های اریاری تحت فشارهای الزم همانند رو و مشوق

 های هت منطقه ها و پهانسلبانی علمی و اجتایی صحیح را توجه ره ظتفیتتوجه کافی ره م

 های مخهلف آریاری در توسعه رو 

  ههای توجه ره مسا ل زیست محیطی و اصل پایداری منهارع آب و رهاک در توسهعه رو

 مخهلف آریاری سطحی و تحت فشار

  را رویکتد کاهش مصارف غیتمفید آب کاررتدی مدیتیت مصتف آب   
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 توجه ره مسا ل ره نژادی و ره زراعی را رویکتد کاهش مصتف آب 

 ورزی و کشاورزی حفاظهی کتوسعه را 

  رتنامه پایش و کاهش تبخیت ره منرور کاهش مصارف غیتمفیدتدوین و اجتای 

  ،کاهش اایعات محصوالت در متاحل مخهلهف فتآینهد تودیهد، رتداشهت، انهقهال و توزیهع

 رندی، انبارداریرسهه

 در تودیدات کشاورزی و مدیتیت آب و انتژی ایگلخانهی هاظتفیتفاد  از اسه 

  وری آب از تامین، انهقال، توزیع، مصتف و پسامصتف آبتعیین و تحلیل شارص رنت 

  وری آب را تبیین سارهار روارط آب، راک، گیها ، اتمسهفت، انسهان، ماشهین و ارتقای رنت

 رازار  

 

 منابع -5
وری آب. سمنان رها محوریهت رنهت  اسهان کشاورزیرسی مریت نسبی محصوالت رت. 9312توکلی، ع.ر. 

، موسسهه تحقیقهات فنهی و منندسهی، کشهاورزی سهازمان 21131گرار  فنی شهمار  شهمار  

 صفحه. 12تحقیقات، آموز  و تتویج کشاورزی، 

 . ارتقههههای9314عباسههههی، ف.، ا. ناصههههتی، ف. سههههنتاب،  . راغههههانی، ن. عباسههههی، م. اکبههههتی، 

سهازمان مسسسه تحقیقهات فنهی و منندسهی کشهاورزی، ک 14/34وری مصتف آب. نشتیه  رنت

 صفحه. 62تحقیقات، آموز  و تتویج کشاورزی، 

رتآورد مصتف آب در رخش کشاورزی رت مبنهای رهیون آب در . 9314ناصتی، ا.، ف. عباسی، م. اکبتی، 

، مسسسهه تحقیقهات 48129گرار  فنهی شهمار   .آن یهاتیچتره هیدرودوژی کشور و محدود

 فنی و منندسی کشاورزی، کت .
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زیرسطحی در ایران ایهقطرانداز آبیاری و چشم هاچالش  
 

 و فریبرز عباسی، جواد باغانی مهدی اکبری
هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  اعضای

 ، ایرانکشاورزی، کرج
 

 مقدمه -6

توجه ره شتایط ک  آری و واعیت رحتانی حاک  رت منارع آب ایتان، اسهفاد  مطلوب و رنینه  را

ی مخهلفهی ههارتای تحق  این منه  را  حهلاز منارع محدود آب امتی الزم و اجهناب ناپایت است. 

وری مصتف آب، دو راهکار کلی و اساسی: افهرایش رتای رنبود رنت ودی . گتدد پیشننادممکن است 

ودید را حفظ منارع آری موجود )مدیتیت زراعی( و کاهش میران آب مصهتفی در رخهش کشهاورزی ت

ی آریهاری کهه رهواننهد هاهت کدام از سامانه ،)مدیتیت زراعی و آری(، راید مد نرت دتار گیتد. رنارتاین

ش وری مصهتف آب در رخهدر مدیتیت هت یک از این عوامل موثتتت عمل کنند، راعث افهرایش رنهت 

 ههافشار در سطح مرارع، ره علت عملکتد مهفهاوت آنی آریاری تحتهاکشاورزی رواهند شد. رو 

ی آریهاری هادهند. ره همین ددیل، رو مهفاوتی را نشان می هایراندماندر رارطه را تبخیت و تعتق، 

آنجایی که تبخیهت از کاررتد کمهتی دارند. از  راندمانای، ی آریاری دطت هارارانی در مقایسه را رو 

راشد، رو  آریهاری زیتسهطحی رهه عنهوان میغیتمفید  سطح راک در سطح مرارع نیر  جرو تلفات

زیتسهطحی  ای دطهترساند، معتفی شد  اسهت. آریهاری روشی که این تلفات را ره حدادل مقدار می

کامو مهفاوتی وجهود  که در مورد کاررتد آن در ایتان نرتاتاست  ای دطت ی آریاریهایکی از رو 

 عمهههت افهههرایش رهههه تهههوانمهههی مرایهههای ایهههن رو  آریهههاری جملهههه ازدر مجمهههوع . دارد

عملکهتد محصهول و  افهرایش ،کاهش در میران آب مصتفی ره ددیهل کهاهش تبخیهت ،هاچکاندطت 

ت حتکت کهتد  ها.  امن اینکه آب در زیتزمین در تمام  کتد اشار  تسنیل در عملیات کشاورزی

از سطح رهاک، اسههفاد  مهوثتتت از آب و مهواد  هافای  آمدن رت عدم نفوذ آب در رعضی از راکو را 

و علف هتز، ره علهت  هاغاایی توسط ریشه گیا ، حاف رواناب، کاهش مسایل ناشی از آفات، ریماری

 اگت چه در حهال حااهت سیسهه  آریهارینیاز دارد.  انتژی مصتفی کمهتی نیر رهکمهت  کارکتد فشار

زیتسطحی رت روی انواع دررهان ازجمله پسهه، زیهون، رتما، متکبهات و انگهور و رترهی از  ای دطت

دیکن تحقیقات اودیه  توسعه این سامانه آریاری رهتای  گیتد،مورد اسهفاد  دتار می ی ردیفیهازراعت

 91111صهورت کهاررتدی در سهطح حهدودزراعت پسهه در کشور انجام شد  است و این سهامانه ره

 صهورتره ههاهکهار از راغات پسهه در سطح کشهور توسهعه یافههه اسهت، ودهی رهتای سهایت زراعهت
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ی تحقیقاتی اجتایی انجام شد  است. کاررتد این سامانه آریاری در مناط  رشهک و نیمهه هاپایلوت

 در نهدازی، تعیهین نیهاز آرهی، تجمهع امهوحهاراالی راهرینه ی مخهلفی از جمله هارشک را چادش

ن، محهدودیت رشهد و گسههت  ههاتوسط ریشه گیا هاچکانی سطحی راک، گتفهگی دطت  هاالیه

مواجهه  ههاچکانریشه، جوید  شدن دوده در زیت سطح راک، عدم امکان رترسی رصتی آردهی دطت 

ره رتداری آن را توجه راشد و رتای توسعه پایدار این سامانه راید موحرات طتاحی و مدیتیت رنت می

زیتسهطحی در  ای دطتآریاری  تت دتار گیتد.شتایط آب، راک، زراعت، و.. مورد توجه و رترسی ددی 

سهطحی  ای دطتآریاری  تواند نسبت ره رو رتداری میصورت طتاحی، اجتا و مدیتیت صحیح رنت 

ر ایهتان و ی اریهت تحقیقهات مهعهددی دههاالدر سهی راشد. از این رو هادارای مرایای دارل موحظ

 انجام شد  است.  هادر رصوص کارآیی این سیسه  جنان
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سطحی  ای دطتزیتسطحی ممکن است کمهت از آریاری  ای دطتمقدار آب مصتفی در آریاری 

سهبی ههوا نباشد. زیتا که در این رو  تبخیت از سطح راک کمهت رود  و اثت آن رت افرایش رطورت ن

زیتسطحی رهه علهت  ای دطتنیر کمهت است، رنارت این گیا  تعتق ریشهتی رواهد داشت. در آریاری 

دههد. مطادعهات تتی انجام مهیکاهش تبخیت از سطح راک و رطورت مناسب راک، گیا  تعتق ریش

ودی است. معم ای دطتریشهت از آریاری  %92زیتسطحی  ای دطتنشان داد  است که میران تعتق در 

دار در زیت سطح راک تلفهات تبخیهت از سهطح رهاک را رهه حهدادل چکان ی دطت هادتار دادن دوده

شهود، گیها  دهد و از آنجا که آب و مواد غاایی مسهقیما ره محهل ریشهه وارد مهیممکن کاهش می

 مکهارانیارهد. مهارتینر و هرشد ریشهتی دارد و غیتیکنوارهی مکانی و زمانی توزیع آب کهاهش مهی

زیتسطحی و سطحی نشان دادنهد  ای دطتدهی در دو رو  آریاری ( امن رترسی تاثیت کود9119)

 ههاسهطحی اسهت. آن ای دطتزیتسطحی ریشهت از رو   ای دطتجاب فسفت و پهاسی  در سیسه  

تت دار در عملکتد ذرت را ره توزیهع مناسهبافرایش جاب دو یون یاد شد  و در نهیجه افرایش معنی

سهطحی نسهبت دادنهد. پهایتو و همکهاران  ای دطهتزیتسطحی نسبت ره  ای دطتریشه در سیسه  

زیهت سهطحی روی  ای دطهت( تحقیقی در رصوص اثت مقادیت مخهلف آب آریاری را سیسهه  2118)

تبخیت و تعتق، عملکتد، کارایی مصتف آب و ماد  رشک تودیدی ذرت در آب و هوای نیمه رشهک 

در دو سهال  ههااسکا انجام دادند. نهایج تحقی  حاکی از آن رود که مقادیت عملکتد تیماردر غتب نبت

داشهه است. رها توجهه رهه  %22و  %22داری را تیمار شاهد ره تتتیب ره میران مهوادی ارهوف معنی

زیتسطحی در مناط  رشک رهه مهدیتیت راصهی نیهاز  ای دطتآریاری  ،نهایج تحقیقات انجام شد 

نداشههه اسهت،  ایموحرههزیتسطحی و سطحی تفاوت دارهل  ای دطتو نیاز آریاری در آریاری دارد 

 دیکن میران تبخیت از سطح راک کاهش و رخش تعتق گیاهی افرایش یافهه است. 
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 ای زیرسطحیهقطرتوزیع رطوبت و شوری خاک در آبیاری  -4

دری رتوجی از  طور محسوسی رهرهچکان ی رطورت در اطتاف دطت توسعه ای دطتدر آریاری 

یکهی از عوامهل  هاچکانو رصوصیات هیدرودیکی راک رسهگی دارد. رنارتاین دری دطت  چکاندطت 

 رواهد رود. در منهاط  رشهک، در هاچکانگیتی حج  راک ریس شد  اطتاف دطت من  در شکل

 تجمهع رهاک در رطهورهی پیاز اطتاف در هانمک طبیعی طورره زیتسطحی ای دطت آریاری سیسه 

 پیاز عم  نردیک یا هادوده کارگااری یهاردیف رین راک سطح در هانمک غلرت درنهیجه کند،می

تجمع تدریجی نمک در سطح رهاک یکهی از مشهکوت ذاتهی ایهن سهامانه  راشدمی زیادتت رطورهی

رو  آریهاری یهک مریهت آریاری است. اگت چه کاررتد ددی  آب و کود در زیت سطح رهاک در ایهن 

شود، اما ره تدریج جتیان رادص رو ره راال و افت آب در اثهت تبخیهت پهانسهیل، افهرایش محسوب می

گتدد. اگت چه نههایج ادگهوی رطهورهی رهاک در آریهاری تدریجی نمک در سطح راک را موجب می

یهک محهدود  رخ رهاک در این رو  دارلیت آرشهویی نهی   زیتسطحی نشان داد  است که ای دطت

دهند  تجمع شهوری در راک نشان شوری رخنی را دارد، دیکن رترسی  هاچکانشعاعی اطتاف دطت 

تت رطورهی و همچنین افرایش شوری در اطتاف ریشه ره علت جهاب سهتیع رخنی محدود  رارجی 

یی رطورت راک و رادی ماندن شوری در راک رود  است. در شتایط کهاررتد آب شهور، انجهام آرشهو

زیتسهطحی رهتای  ای دطتراید مد نرت دتار گیتد. را توجه ره اینکه اعمال آرشویی را سیسه  آریاری 

راشد، در رصوص اسهفاد  از این سهامانه رهتای منهاطقی کهه میهران آرشویی شوری راک مسثت نمی

شهوری از مهت راشد و میران رارندگی دارل دبهودی رهتای ههدایت میلی 421رارندگی سادیانه کمهت از 

سطح راک وجود ندارد، راید مدیتیت و تمنیدات راصهی در نرهت گتفههه شهود و نیهاز آرشهویی رها 

اسهفاد  از یک رو  دیگت آریاری مانند رارانی یا آریاری غتدهاری تهامین گهتدد. در چنهین شهتایطی 

 توانهد راعهث کهاهش مشهکوت شهوری درن مهیهان مقاوم ره شوری و نشاء کتدن گیاهاکاشت گیا

چنین نهایج تحقیقات انجام شد  نشان داد  است که جوانه زنی زیتسطحی راشد. ه  ای دطتآریاری 

ی این سهامانه هازیتسطحی یکی دیگت از چادش ای دطتریر در کشت مسهقی  را آریاری ن دانههاگیا

اری از جمله آریاری ی آریهان الزم است که از سامانه دیگت رو هااست. داا رتای جوانه زنی این گیا

ی مهاکور ههان را اسهفاد  از رو هاثقلی و یا آریاری رارانی اسهفاد  گتدد و  نیاز آری جوانه زنی گیا

زیمس رت مههت( در دسی 4تا  2تامین گتدد. رت اساس تجتریات موجود، در شتایطی که از آب شور ) 

در منطقهه متطهوب رهاک محهدود  تننها هازیتسطحی اسهفاد  گتدد، فعادیت ریشه ای دطتآریاری 

مهتی اسههقتار یارنهد، رهاالتتین مقهدار سهانهی 31در عمه   ههاچکانگتدد. در شتایطی که دطت می

در الیه راالیی و نردیک سطح راک اتفاق رواههد افههاد  تننازیمنس رت مهت( دسی 21تا 96)  شوری

زیمنس رت مهت رواهد رهود. رهت دسی 2تا  3دامنه تغییتات شوری راک،  هاچکانو در مجاورت دطت 
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( توزیع رطورت و شوری در نیمتخ راک در اثهت آریهاری رها آب 2112) اساس نهایج ارون و همکاران

سطحی و زیتسطحی نشان داد کهه فهتض حجه  متطهوب شهد   ای دطتی آریاری هاشور در رو 

زیتسهطحی رها شهتایط وادعهی  ای دطتسطحی و رصورت کُت  در  ای دطتراک رصورت نی  کُت  در 

در سطح راک مسههقت  چکانسطحی ره ددیل اینکه دطت  ای دطتمررعه مطارقت ندارد. در سیسه  

درجه نیست و فقط ره سمت جوانب و پایین است، ودهی در  361است توزیع رطورت در همه فضای 

تد و ره همین ددیل گیدرجه صورت می 361ت هازیتسطحی توزیع رطورت راک در همه   ای دطت

اگتچه شعاع ریس شدگی آن کمهت است، ودی سطح و حج  ریس شد  راک ریشهت است و رطهور 

رتد. راتوجه ره اینکه کشور ایتان در منطقه رشهک و نیمهه کلی گیا  از تعدد دفعات آریاری سود می

ی رهاک را تهامین رشک دتار دارد که عمدتاٌ دارای رارندگی ناچیر رود  و این رارنهدگی نیهاز آرشهوی

 ای دطتالزم است که در زمان طتاحی سامانه آریاری رتای توسعه پایدار این سامانه نخواهد کتد، داا 

 زیت سطحی، میهران آرشهویی رهاک و رو  انجهام آن نیهر مشهخص گهتدد تها رعهد از چنهد سهال

موجهب شهور  رتداری از آریاری دطت  ای زیت سطحی، افرایش تدریجی نمک در الیه سطح راکرنت 

 و از رین رفهن راغات نگتدد. هاشدن راک
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زیتسطحی  ای دطتی روی عملکتد و طول عمت سیسه  آریاری هاکیفیت آب اثت دارل موحظ

دارد. کیفیت پایین آب از نرت میران کل اموح )شوری( مشکوتی رتای رشد گیا ، کیفیهت رهاک و 

آورد. رهدون ارزیهاری کیفیهت آب، طتاحهی و را  انهدازی سیسهه  آریهاری زیست روجود مهی محیط

عامل  هاچکانزیتسطحی را اشکاالت مهعددی مواجه رواهد شد. جلوگیتی از گتفهگی دطت  ای دطت

زیتسهطحی اسهت. رهتای جلهوگیتی یها تعهدیل شهتایط  ای دطتکلیدی در پایداری سیسه  آریاری 

اشهد. اطوعهات کیفهی آب رهتای رره درک مسایل کیفی از منارع آری مورد اسهفاد  میگتفهگی نیاز 

طتاحی، مدیتیت رنت  رتداری و نگنداری سیسهه  الزم و اهتوری مهی راشهد. در سیسهه  آریهاری 

ره ددیل دطت رسیار کوچک محل رتو  آب، پهانسیل گتفهگی جهرء ذات سیسهه  اسهت. از  ای دطت

رهتای خهلفی ی مهای مهعددی است، رو هااد  در کشاورزی دارای نارادصیآنجا که آب مورد اسهف

ی از ههاگیتد. ره همین ددیل رخش دارهل تو رفع گتفهگی و یا کاهش آثار آن مورد اسهفاد  دتار می

راعهث کهاهش  ههاچکهانره فیلهتاسیون سیسه  ارهصاص دارد. انسهداد دطت  ای دطتهرینه آریاری 

غیتیکنوارت آب، عدم دریافت آب کافی توسط گیا  و همچنهین موجهب اسههنوک آب، توزیع دری

گتدد. داا طتاحی و انهخاب مناسب تجنیرات مهورد نیهاز در رخهش فیلهتاسهیون از  می هاچکاندطت 

اهمیت زیادی رتروردار است و رایسهی اطوعات کمی و کیفی آب و راک در دسههتس طهتاح دهتار 

در زیت سهطح رهاک دهتار دارنهد و امکهان  هاچکانه در این سامانه کلیه دطت  گیتد. را توجه ره اینک
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ی معیهوب وجهود هاچکان، تشخیص و تعویض دطت  هاچکانرترسی رصتی میران رتو  آب از دطت 

رهتداری از ایهن الزم اسهت رنهت  رتداری از سامانه دوچندان می گهتدد وندارد، اهمیت مدیتیت رنت 

 .شودمینان رسیار راال انجام سامانه را ددت و اط

  

 ای زیرسطحیهقطرتجمع و نفوذ ریشه در آبیاری  -1

ی اساسهی ههان از دیگت چادشهاتوسط ریشه گیا هاچکانچگونگی توزیع ریشه و گتفهگی دطت 

ی ههاای زیتسطحی است. اگت چه عمه  کارگهااری دودههرتداری درازمدت از رو  آریاری دطت رنت 

ن زراعهی و سهبریجات هامهغیت است و عموما  رتای گیا گیا  و نوع رسهه ره نوع راک ای دطتآریاری 

ه توزیهع را توجه ره اینکراشد، ودی مهت میسانهی 61تا  31مهت و رتای دررهان از سانهی 31تا  92از 

ریشه  توسط هاچکاندتار دارد، انسداد دطت  هاچکانشد  اطتاف دطت  ریشه عمدتا  در محدود ریس

آب، توزیهع غیتیکنوارهت آب، عهدم دریافهت آب کهافی توسهط گیها  و ... موجهب راعث کاهش دری

ی مخهلف دارای تجتره اسهفاد  از این رو  آریهاری، از هاد. در کشورگتدمی هاچکاناسهنوک دطت 

س و . رهه گهرار  روریهنشهودی مهعددی رتای رفع گتفهگی و یا کاهش آثار آن اسهفاد  میهارو 

در رهاک از  چکهانتواند را کنهتل رطورت محیط مجهاور دطهت (، مدیتیت آریاری می2113دو یس )

جلوگیتی کند. این محققان گهرار  نمودنهد کهه، افهرایش تعهداد  چکانتجاوز ریشه ره حتی  دطت 

 توانههد در جلههوگیتی از گتفهگههیآریههاری و رههاال نگنداشهههن رطورههت رههاک در محههیط ریشههه مههی

ن یکسهان نیسهت. هادر همه گیا هاچکانتأثیت نفوذ ریشه در گتفهگی دطت  موثت راشد. هاچکاندطت 

ن سیا  ریشه، آب دوست رود  و را تمایل ریشهتی ره  سمت منطقه دارای رطورت رهاال در هامثو  گیا

ن سفید ریشه تمایهل کمههتی جنهت حضهور در ایهن هادارند، در حادی که گیا هاچکاناطتاف دطت 

در اثت انهشهار  ها، یا فشار ره التتالهاچکاناند. عمد  مشکوت گتفهگی دطت حیه از رود نشان داد نا

در فصول زمسهان و موادعی که گیا  نیمه فعال است و  هاچکانیا نفوذ ریشه ره سمت رتوجی دطت 

ریشه ره ناحیه مجهاور افهد. رو  رایج دیگت رتای جلوگیتی از ورود شود، اتفاق میآریاری انجام نمی

حتکهت و . اسهتیدسودفوریک و اسهید فسهفتیک اس ترری  مواد شیمیایی نریت تتفون،، چکاندطت 

تأریت صورت  کندی و راتوجنی ره علت جاب دوی ذرات راک رهطور دارلره هادر راک تتفون نشت

 چکهاندطهت  یشهه رههمهانع ورود ر چکهاندر راک مجاور دطت  تتفون گیتد. ردین تتتیب وجودمی

زیتسطحی  ای دطت(. را توجه ره محدود رودن سطح اجتا شد  آریاری 2191) یو و همکاران، شودمی

 ای دطهت آریهاری و تحقیقات انجام شد  در رصوص ارزیاری این رو  در ایهتان، طتاحهی و اجهتای

یج تحقیقهاتی و ی رصوصهی و نههاههازیتسطحی درکشور عمدتا  مبهنی رت تجتریات اجتایی شهتکت

است. نهایج تحقیقات انجام شهد  در موسسهه تحقیقهات فنهی و منندسهی  هااجتایی در سایت کشور

ن سیا  ریشهه ماننهد ها(، در رصوص اسهفاد  از تتفون در گیا9314) اکبتی و همکاران  کشاورزی
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 ههاچکانز دطهت  زردآدو و فندق، حاکی از آن است که را وجود اسهفاد  از تتفون، ریشه در رترهی ا

شد  است. اگت چه نهایج تحقیقات مهعددی تاثیت اسهفاد  از  هاکاننفوذ کتد  و راعث گتفهگی دطت  

را تایید کتد  است، دهیکن نیهاز رهه انجهام مطادعهات و  هاچکانتتفون در کاهش نفوذ ریشه ره دطت 

یهن مهاد  در سیسهه  آریهاری تحقیقات کاررتدی ریشهتی، در رارطه رها اثهتات مهقارهل اسههفاد  از ا

 .شودو اثتات زیست محیطی آن احساس میرت عملکتد محصول، منارع آب زیتزمینی،  ای دطت

 

 پیشنهادهابندی و جمع -7

 ای دطهتی آریهاری های انجام شد  در رصوص سامانههارت اساس مجموعه مطادعات و رترسی

 گتدد:می پیشننادزیتسطحی در کشور موارد زیت 

مههت میلی 421اسهفاد  از این سامانه در مناطقی که میران رارندگی سهادیانه آن کمههت از  -

می راشد ره مدیتیت راصی نیاز دارد. را توجه ره اینکه در این مناط  میران رارندگی دارل 

ی زیت ناحیه ریشهه وجهود نهدارد، الزم هادبودی رتای هدایت شوری از سطح راک ره الیه

ی سادیانه مرارع و راغات را اسهفاد  از یک رو  دیگت آریاری مانند رهارانی است نیاز آرشوی

 یا آریاری غتداری تامین گتدد.

-را توجه ره محدودیت کیفی آب در مناط  رشک و نیمهه رشهک و دهتار گهتفهن دطهت  -

زیتسطحی و عدم امکهان کنههتل رصهتی آرهدهی  ای دطتدر زیت سطح راک در  هاچکان

زم است که در زمان طتاحی این سهامانه ددهت ریشههتی انجهام گهتدد و ، الهاچکاندطت 

امن تجنیر رخش فیلهتاسیون ره تجنیرات مورد نیهاز و در نرهت گهتفهن تمنیهدات الزم 

اسهفاد  شود که محهدودیت  چکاننایی، از دطت  هاچکانجنت جلوگیتی از گتفهگی دطت 

 کمهتی نسبت ره گتفهگی دارند. 

جلوگیتی از تجمع اموح در سطح راک در شتایط کهاررتد آب شهور مدیتیت مررعه رتای  -

 در سامانه آریاری زیتسطحی اتوری است. 

ی مخهلف راک، مهدیتیت هااز یکدیگت، در رافت هاچکانآردهی، عم  نصب و فاصله دطت  -

زیتسهطحی  ای دطهتاز عوامل موثت در عملکتد سامانه آریهاری  هاکشکاررتد اسید و علف

 که الزم است مورد توجه دتار گیتند.  هسهند

شهد  و آرهدهی  چکانمتورزمان منجت ره تجمع ریشه در اطتاف دطت تتفون رهعدم ترری  -

دهاا  .رهه مخهاطت  رواههد افههاد ههارها ورود ریشهه رهه دارهل منافها نهازل هاچکاندطت 

. ان اسههفاد  کهتدتهومهیی مشاره در سامانه آریاری زیتسطحی هاتتفون و یا راهکارترری 

دیکن نیاز ره انجام مطادعات و تحقیقات کهاررتدی ریشههتی، در رارطهه رها اثهتات مهقارهل 
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محصول، منارع آب زیتزمینهی، و اثهتات  کیفیترت  ای دطتاسهفاد  از این ماد  در آریاری 

 گتدد.زیست محیطی آن احساس می

 

 منابع -8
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 هاو راهکار هاچالش :ی آبیاری و زهکشیهاهتوسعه شبک
 

 و رضا بهراملو نادر عباسی

اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
 کشاورزی، کرج، ایران

 

 

 مقدمه -6

ی سهازگاری ی اساسهای آریاری و زهکشی مدرن در کشور رعنوان یکی از راهکارهاشبکهاحداث 

را واعیت رحتانی منارع آب و اسهفاد  رنینه از منارع محهدودآب همهوار  مهورد توجهه رهود  اسهت. 

انهقهال  اههمام جدی واددامات دارل توجنی دررصوص مدیتیت تامین، ی اریتهادرسال روشبخهانه

ار از اراای میلیون هکه 2تاکنون ریش از  ،طوریکه در این راسهاگتفهه است. ره مصتف آب صورت و

درحهادی اسهت کهه  است. ایهنی مدرن آریاری و زهکشی مجنر گتدید  هاتحت کشت آری ره شبکه

دارهل  میلیون هکههار 4 این رد  ره حدود ی موجودهای کشور و پهانسیلهای توسعهارتاساس رتنامه

ی ههات شهبکهافرایش است. ردین تتتیب هنوز از نرت کمی توان رادقو  زیادی در افهرایش سهطح زیه

مدرن آریاری و زهکشی وجود دارد و را انجام این من  حج  زیادی از منهارع آب و رهاک کشهور در 

ی انجهام شهد  در رصهوص عملکهتد و واهعیت ههاگیتد. از طتف دیگت رترسیچتره تودید دتار می

ی دچهار مسها ل و رهتداردر متاحل مخهلف رنت آننا  ند که اغلبا نشان داد هارتداری این شبکهرنت 

مهورد مخهاطت  دهتار  ههااهداف اودیه این طتح در اثت این مشکوتگتدند که ی میهامشکوت عدید

معلول عوامل مهعهددی نریهت  ،نمایندرتوز می هاگیتد. این مسا ل که اغلب رصورت تختیب ساز می

 ،رهتداری و نگنهداریواهعیت رنت  ،مسا ل متروط ره طتاحی، اجتاء، کیفیت مصهادح مهورد اسههفاد 

نهایج مطادعهات و  راشند.می هاگا  ساز رسهت و تکیه ژ وتکنیکیشتایط و  مسا ل اجهماعی و فتهنگی

مسا ل کیفهی در کنهار توسهعه عدم توجه ره که ند ا تحقیقات انجام شد  در این رصوص نشان داد

صهوح و رازسهازی ت ارلکه ام تدید ،رتداری گی اول رنت هادر سال هاراعث تختیب ساز  تننانه کمی 

تهوان دریافهت کهه . را عنایت ره مباحث کوتها  عنهوان شهد  مهینمایدرا مشکل و غیت ادهصادی می

ی کیفهی و ارزیهاری های آریاری و زهکشی توجه و اههمام ویژ  ره شارصهاهمرمان را توسعه شبکه

 ناپایت است. امتی الزم و اجهناب هاگونه پتوژ مسهمت اثت رخشی این
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 تبیین وضع موجود  -2
 وضعیت اراضی کشاورزی -2-6

میلیون هکهار است کهه از ایهن  962رت اساس آرتین آمار رسمی کشور وسعت کل کشور ایتان 

 2/96کل اراای کشاورزی کشور حهدود  میلیون هکهار دارل کشت است. همچنین وسعت 29مقدار 

 میلیهون هکههار( آرهی رهود  و مهارقی دیه   6/1د )درصه 2/46میلیون هکهار است که از آن حهدود 

میلیون هکهار( زراعی رهود  و مهارقی رهه صهورت رهاغ و  6درصد ) 1/18راشد. از کل اراای آری، می

 .(9)جدول  راشددلمسهان می
 

39سال وضعیت اراضی زراعی و باغی کشور)منبع: مرکز آمار ایران،  -6جدول   

 وسعت اراضی کل آبی دیم

1/8  

 1/8زراعی:  اراای

 2/1راغ و دلمسهان: 

6/1  

 6اراای زراعی: 

 6/9راغ و دلمسهان: 

2/96  
 وسعت کل اراای کشور 

 )میلیون هکهار(

 درصد اراای 911 46 24
 

 وضعیت منابع آب   -2-2

در حهال  ،اسهتمیلیارد مهت مکعهب در سهال 931 حدودکه ر کشو پایتکل منارع آری تجدیداز 

و سهایت  صهنعت، شتب، کشاورزیمخهلف مصارف رتای  آنرد مهت مکعب میلیا 2/88دتیب ره حاات 

ی مهاکور مهورد منادشهه هها. گتچه سهن  ددیه  هتیهک از رخشاسهفاد  می شودمصارف عمومی 

در هت یک  کارشناسان صنعت آب رود  و ادداماتی نیر در حال حاات جنت تعیین میران مصتف آب

چهه مسهل  اسهت رخهش اعره  ایهن مصهارف در رخهش در حال انجام است ودهی آن هااز این رخش

در رتای اسهفاد  اصودی از منهارع آب  ریریرتنامهونه ستمایه گااری و گو طبیعها هت  استکشاورزی 

کشهور آب محدود از کارآمدی و اثت رخشی ریشهتی در جنت صتفه جویی از منارع رخش کشاورزی 

سهپس رهه فکهت  لفات آب موجهود جلهوگیتی واز ترایسهی است که ارهدا  ادبهه روشنرواهد داشت. 

ی زیتزمینهی اکثهت هارتداری از آباز دحاظ توسعه رنت رتداری اصودی از منارع آب افهاد. توسعه رنت 

ی زیتزمینی راید هاجلوگیتی از تشدید رحتان در آبنقاط کشور دارای واعیت رحتانی رود  و رتای 

ی مدرن آریهاری و زهکشهی توجهه های ره کمک شبکهی سطحهارتداری از منارع آبره توسعه رنت 

 راصی نمود.
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 هاوضعیت اراضی آبی زیر سد -2-9

ر ههاتودیهد انهتژی رتدهاری، مسدسازی در ایتان طی چند دهه اریت را اهداف مخهلهف از جملهه 

مورد توجه رود  است. ری شک تامین و تنری  آب رهتای آریهاری آریاری  و سیوب، تأمین آب شتب

ی اریهت هااراای کشاورزی یکی از اهداف اصلی و عمد  صنعت سد سازی در کشور در طهول سهال

ره تفکیک  هاتعداد و سطح زیت کشت اراای در پایاب سدی ایتان از نرتهامشخصات سدرود  است. 

های راتمهه یافههه در همچنهین تعهداد سهد ارا ه شهد  اسهت. 2ی مخهلف عملیاتی در جدول هافاز

 مورد رود  است. 31و  33، 23، 92ره تتتیب  11و  81، 11، 61ی هادهه
 

 

 ی مختلف عملیاتیهای ایران به تفکیک فازهامشخصات سد -2جدول 

 جمع 

ی عملیاتیهافاز  
ی هامشخصات سد

 کشور
در دست 

 مطالعه
 در حال بهره برداری در حال ساخت

 تعداد  641 946 231 9331

328/4 116/9 812/1 421/2  
وسعت اراای 

 )میلیون هکهار(
 
 

 ی اصلی و فرعی آبیاری و زهکشیهاوضعیت شبکه -2-4

رهه  ههای سهارهه شهد  اغلهب آنهاره دنبال توسعه سد سازی و همرمان را رنت  رتداری از سهد

میلیهون هکههار از  948/2ی مدرن آریاری و زهکشی مجنر گتدیدند. در حال حاات حهدود هاشبکه

 311ی در حال رنت  رتداری که از دحاظ وسعت رسیار مهفاوت و از حهدود هاایاب سداراای زراعی پ

هکههار را در رهت  911ی کوچک را وسعهی کمههت از هاهرار هکهار)اراای پایاب سد کتره ( تا شبکه

ی اصلی آریاری و زهکشی دتار گتفههه اسهت. وسهعت ارااهی تحهت هاگیتد، تحت پوشش شبکهمی

های عملیاتی مطار  شهکل ره تفکیک فاز هاصلی آریاری و زهکشی در پایاب سدی اهاپوشش شبکه

میلیهون  4رهه حهدود های در دست اجتا و مطادعه در مجموع رود  که در صورت تکمیل کلیه سد 9

   . هکهار رواهد رسید
 



42      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

 
 

 (6939ی اصلی آبیاری و زهکشی به هزار هکتار )رضوی نبوی، هاوضعیت شبکه -6شکل 
 

ی اصلی آریاری و زهکشی که مسئودیت اجتایهی آن رهت عنهد  وزارت هامان را احداث شبکههمر

ی فتعهی آریهاری و زهکشهی مشههمل رهت هاراشد، وظیفه توسهعه شهبکهی تارعه میهانیتو و شتکت

سنهی و عمهومی نیهر  اننار، تجنیر و نوسازی اراای، پوشش  4و  3ی انهقال و توزیع درجه هاکانال

کشاورزی رود  و در ایهن راسهها ادهداماتی نیهر توسهط ایهن وزارتخانهه در طهی جناد  وزارت رت عند

ی مخهلهف هاسهال ی فتعهی آریهاری طهیههای اریت صورت گتفهه است. روند توسعه شهبکههاسال

( در 9314( تا اوارت رتنامه پنج  )سال 9361ی کشور از ارهدای رتنامه اول) سال های توسعهارتنامه

 نشان داد  شد  است.  2شکل 
 

 
 

 طی برنامه های مختلف توسعه ی فرعی آبیاری و زهکشی هاشبکه روند توسعه -2شکل 
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 بندی وضع موجود جمع -2-5

ی مهدرن آریهاری و هارا توجه ره آمار و اطوعات ارا ه شد  در رصوص واهعیت موجهود شهبکه

 ل اسهنها  می راشند: زهکشی کشور نکات فنی و مدیتیهی مهعددی ره شتح زیت دار

ی جنانی هارت اساس تقسی  رندی سازمان رشکی در ایتان یک وادعیت ادلیمی است و -

 . استمنارع آب، اکثت نقاط کشور ایتان دارای شتایط رحتان فیریکی آب 

ی مدرن آریاری و زهکشی را هدف اسهفاد  رنینه و پایدار از منهارع محهدود هاتوسعه شبکه -

 ی اصودی رتای سازگاری را شتایط رحتانی آب ایتان است. هارآب یکی از راهکا

ای کشور رود  رطوریکهه در دههه هفههاد از ی توسعههای اصلی رتنامههاسدسازی از اودویت -

ره  9311ی دبل رتروردار رود  است. ادبهه از سال هارشد رسیار چشمگیتی نسبت ره سال

 هه است. رعد توسعه سدسازی در کشور روند کاهشی داش

ی آریهاری و زهکشهی های سهد سهازی، احهداث شهبکهههارغ  جدیت در توسعه پتوژ علی -

 صورت نگتفهه است.  هامهناسب را توسعه سد

 های اصلی آریاری و زهکشی هتچنهد هماهنهگ و همرمهان رها توسهعه سهدهاتوسعه شبکه -

 نبود  است ودی ره دحاظ کمی از پیشتفت روری رتروردار رود  است.

های اصهلی از عقهب افههادگی های فتعی آریاری و زهکشی نسهبت رهه شهبکهحداث شبکها -

 فاحشی رتروردار است. 

 ها نسبت ره سد سازی وجود دارد. ای در احداث کل شبکهعقب افهادگی دارل موحره -

ی اصلی و فتعی آریهاری و زهکشهی هه  از هاو شبکه هاتوان گفت توسعه سدرطورکلی می -

و ه  از نرت مکانی ناهماهنگ رود  است. رطوریکه در رسهیاری از مهوارد شهبکه  نرت زمانی

هنوز شبکه فتعی اجتا نشد  است و رتعکس. حهی در مواردی نیهر  دیاصلی تکمیل شد  و

 ی اصلی و فتعی اجتا شد  ودی تامین آب از سد ممکن نیست. هاشبکه

ی کون صورت گتفهه، ههدف اصهلی هادر مجموع  علیتغ  اددامات شایان و ستمایه گااری -

رتداری از این تاسیسات و اسههفاد  رنینهه از منهارع آب و افهرایش این پتوژ  که همان رنت 

 تودید ره ازای واحد حج  آب است، محق  نشد  است.

ی هاو شبکه هااز اراای آری کشور زیت سدحداکثت نیمی  سدسازیی هارا تکمیل کل طتح -

زیهت دسهت سهایت منهارع )چها ، کشور، از اراای آری  نیمی دیگت حدود مدرن رواهد رود و

 رصورت سنهی رادی رواهد ماند.چشمه، و....( و 
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 ی آبیاری و زهکشیهادر شبکهو مشکالت موجود  هاچالش -9

از یک طتف هنوز از نرت کمی توان رادقو  زیادی در افرایش سهطح  شد،که که اشار  همانطوری

ی مدرن آریاری و زهکشی وجود دارد و را انجام این من  حجه  زیهادی از منهارع اهاراای زیت شبکه

ی انجام شهد  در رصهوص هااز طتف دیگت رترسی و گیتدآب و راک کشور در چتره تودید دتار می

در متاحهل  ی اجتا شد هادهند که اغلب شبکهنشان می هارتداری این شبکهعملکتد و واعیت رنت 

اههداف  ،در اثهت ایهن مشهکوتگتدند که ی میهاتداری دچار مسا ل و مشکوت عدیدرمخهلف رنت 

ی آریاری و زهکشهی از نرهت هامشکوت مبهوره شبکهگیتد. مورد مخاطت  دتار می هااودیه این طتح

ی مخهلف مهفهاوت هانوع ، ماهیت، علل و عوامل ایجاد، میران اثتگااری، امکان اصوح و ... در شبکه

 :کنندی زیت نمود پیدا میهاراشند که اغلب رصورترود  و دارای طیف رسیار وسیعی از عوامل می

o  ی مخهلفهاویژ  پوشش کانال ره شکلو تاسیسات ره هاتختیب ساز 

o  ی تنری  وتوزیع آبهاعملکتد نامناسب ساز 

o ی هتز در جدار  کانالهاتجمع رسوب و رویش علف 

o  کهشب راندمانپایین رودن 

o  افت کیفی منارع آب و راک 

o  مهعدد مسا ل اجهماعی و فتهنگیرتوز 

را این حال کلیه این موارد در دادب دو گتو  کلی مسا ل مدیتیهی و سیاسههگااری و عوامهل فنهی و 

 اجتایی دارل تفکیک می راشند که در این رخش این دو گهتو  رهه طهور اجمهادی مهورد رحهث دهتار 

 .گیتندمی
 

 ریتی و سیاستگذاری مسائل مدی -9-6

ی آریهاری و زهکشهی اجهتا شهد  و رترهی های انجام شد  در رصوص واعیت شهبکههارترسی

نماید ره واسطه مسها ل و مشهکوت را تندید می های موجود که اثترخشی آنهامسا ل و ناهماهنگی

ینهه نشهدن نناد ی غیت اصهودی اسهت.های مدیتیهی و حکمتانیهاو جنبه هامتروط ره سیاسهگااری

ی ههای رخشهاو رتنامه هاهمسو نبودن سیاست، ی آرتیرهاپیوسهه منارع آب در حواهمدیتیت رن 

وان یک کاالی ادهصهادی  و اجهمهاعی، عدم نگا  ره آب ره عن، مخهلف متتبط را مسا ل آب در کشور

رهت گهتفهن ی مصهتف کشهاورزی و صهنعت رهدون درنههاتوسهعه رخهشو ی رهه آب هارویکتد ساز

تناسب اهعیف ها ره ددیل نی رودن زمان سارت و ساز شبکهطوال، ی آری مناط  مخهلفهاپهانسیل

های آریهاری و زهکشهی از جمله مسا ل مدیتیهی مبهوره شهبکه اعهبارات تخصیصی را فصول کاری

ا مشکوتی همتا  ها ررتداری مناسب از شبکهو موارد مهعدد دیگتی رنت ننا آ ،است که ره واسطه این

 شد  است. 
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 مسائل فنی و اجرایی -9-2

دهنهد عهوو  رهت مسها ل مهدیتیهی منشها رسهیاری از ی انجام شد  نشان میهایمطادعات و رترس

مسا ل فنی و اجتایی است. علیتغ  اینکه رتری از علل و منشا ایجاد مشکوت در  ،هامشکوت شبکه

راشد ودی موارد فنی و اجتایی ایجاد ایط راص هت شبکه میی آریاری و زهکشی ناشی از شتهاشبکه

 رندی هسهند. تقتیبا یکسان رود  که ره شتح زیت دارل طبقه هامشکوت در اغلب شبکه
 

 الف( مسائل مربوط به طراحی  

ی ههای کشور ناشی از عدم توجه و یا ک  توجنی ره معیارهارخشی از مشکوت موجود در شبکه

 رهود  اسهت. از منمههتین مهوارد مترهوط رهه اهعف طتاحهی در هامخهلهف شهبکهطتاحی اجهرای 

دای شبکه ره عدم پیش رینی سیسه  رسورگیت در ارههای اجتا شد  می توان ره مواردی نریت؛ شبکه

ی دوام هاعدم اسهفاد  از شارص، اعف در طتاحی هیدرودیکی مقطع کانال ددیل هرینه  راالی آن، 

طتاحی نامناسهب و یها عهدم پهیش رینهی  سیسهه   ، هوط رهن در زمان طتاحیرتای ارا ه طتح ار

های عدم رترسهی گرینهه اسهفاد  از پوشش یکسان در مناط  مخهلف و، ی انبساطیهادرز آربندی و

 194/1اسههفاد  از عهدد  ها و رینی اعیف تمنیدات حفاظهی و ایمنی شهبکهپیشمخهلف پوشش، 

 اشار  کتد.ها احی اودیه پوشش کانالرعنوان اتیب مانینگ در طت
 

 ب(کیفیت مصالح و اجرا

مقاومت محور رودن ارزیاری رههن رجهای ، کشوری میادل مخهلف طیدرشتا رهن دوام ره توجه عدم

ی ههاعهدم ددهت دراجهتای درز ، آوریعمل ریری وکیفیت نامناسب مخلوط رهن، رهن، دوام محوری

عقی  نشدن رهاک رسههت در  ، تدارت نامناسب  سطح پوششپ، انبساطی وانهخاب ماد  پتکنند  آن

مله از جها راکتیر مجاور کانال ی زهکشی سطحی وهااجتای نامناسب سیسه  ،ی هتزهامقارل علف

ی آریهاری کشهور ههامسا ل متروط ره کیفیت مصادح و مشکوت اجتایی موجود در شهبکهمنمهتین 

 هسهند.

 برداری و نگهداریبهره (پ

تهتدد عبارتنهد از: ی آریاری کشهور هارتداری و نگنداری موجود در شبکهمشکوت رنت  رتری از

عدم الیتوری ره مودع ویا الیتوری نامناسب ورسارت دیهدن  ، وسایط نقلیه سنگین در مجاورت کانال

ی ههتز در ههاعهدم کنههتل رشهد علف ، ی مسهمت وسادیانههاعدم اجتای تعمیتات ورازدید ، پوشش

عدم اسهفاد  از مشارکت ها، عدم رعایت حتی  کانال، رتدارانپایین رودن سطح آگاهی رنت  ها، کانال

  هارتداری رنینه از شبکهرتداران جنت رنت اعف در آموز  رنت ، رتداران در تعمیت و نگنداریرنت 
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 ( مسائل ژئوتکنیکی بستر ت

ی عمتانهی، مهاسهفانه در ههااغلهب سهاز  علیتغ  توجه ویژ  و راص ره مطادعات ژ هوتکنیکی در

ی ژ هوتکنیکی هاو ویژگی های آریاری و زهکشی ره جنبههای شبکههامطادعات اودیه متروط ره پتوژ 

رهه  ههاکه این گونهه پهتوژ گیتد. در حادینه سبک رودن ساز ، توجه جدی صورت نمیهارسهت ره ب

ناسی مهنوعی را در رت گتفهه و همهوار  در تمهاس رها شی زمینها، سارهارهاددیل ماهیت رطی آن

عهدم و در نهیجهه  عدم انجام مطادعات ژ وتکنیک و یا مطادعات نهادص آنداا ره واسطه آب هسهند. 

ههای آریهاری های آری و ره ویژ  پوشش رهنی کانال، ساز شنارت صحیح ماهیت رفهاری راک رسهت

 گیتند. دید دتار میدر اثت ناپایداری رسهت مورد تختیب و تن
 

 مسائل  فرهنگی و اجتماعی (ث

اصوال توجه ره مسا ل فتهنگی واجهماعی ساکنین منطقهه یکهی از موحرهات منه  و اجهنهاب 

ی آریهاری و زهکشهی کهه هاراشهد. در شهبکهی عمتانی مهیهاناپایت در طتاحی و اجتای اکثت پتوژ 

 رهها عملکههتد و رنههت  رههتداری از شههبکه رههتداران در ارتبههاط مسهههقی زارعههین منطقههه و رنههت 

راشد. در ایهتان ایهن مواهوع کمههت مهورد راشند، این مواوع از اهمیت دو چندانی رتروردار میمی

رتداری ی آریاری وهمچنین مسئوالن رنت هاای مهوجه شبکهتوجه رود  که ره تبع آن مسا ل عدید 

های آریاری رهه ددیهل تفکهت هرتداری از شبک مشکوت رنت متوز  رسیاری از. او زارعین گتدید  است

و اهعف  هارهتداران در امهور مخهلهف شهبکهرنت دادن عدم مشارکت ای مسئودین و طتاحان و ساز 

 گیتد. صورت میرتان ی آبهاتشکل
 

 و( مسائل زیست محیطی 

د  شهو زهکشهی  ی آریهاریهایکی دیگت از مسا ل فنی که راعث رتوز مشکوت جدی در شهبکه

عهدم ارزیهاری ی آریهاری و زهکشهی و ههای زیست محیطهی پتوژ هااست، عدم توجه کافی ره جنبه

 رترهی از  در متاحهل مخهلهفی آریهاری و زهکشهیههای توسعه شهبکههامحیطی طتحاثتات زیست

 توان رها رعایهت کهتدن سهن ، میهادر مواجنه را افت کیفی منارع آب در شبکه رود  است. هاپتوژ 

ی ههاسازی مقدار آب اکودوژیکی منطقهه از ایجهاد آدهودگی و ریمهاریهازیست محیطی رودرانه و ر

واگیت در مسیت رودرانه و همچنین از افرایش ریش از حد غلرهت امهوح رهه ددیهل کمبهود آب نیهر 

 جلوگیتی کتد.
 

  های پیشنهادی ها و راهکارتوصیه -9

گیهتی نمهود کهه اوال درگاشههه توسهعه ان نهیجههتهورا عنایت ره مباحث کوتا  عنوان شد  می

ی هانبود  است و هنوز پهانسیل زیادی در احهداث شهبکه هامهناسب را احداث سد هافیریکی شبکه
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ی سارهه شد  و یا در حال سارت وجهود دارد کهه رایسههی مهورد اههمهام هاآریاری و زهکشی سد

و   شهبکه اصهلی تکمیهل گتدیهد تننهاشهد  نیهر  ی احداثهاجدی دتار گیتند. ثانیا در اغلب شبکه

ی احداث شد  رها مسها ل و مشهکوت هااند. ثادثا اغلب شبکهی فتعی کمهت مورد توجه رود هاشبکه

نماینهد. رها توجهه رهه مخهل می را هارتداری رنینه از شبکهعدید  مواجه هسهند که این مسا ل رنت 

و همچنهین نههایج تحقیقهات صهورت گتفههه در ایهن  ی انجهام شهد هامجموعه مطادعات و رترسی

ی آتی و متتفهع سهارهن رخشهی از هارصوص، ره منرور جلوگیتی از رتوز مشکوت مشاره در طتح

رهه  اتیپیشهننادو ههاراهکار ،هارتداری و افرایش کارا ی شهبکهمشکوت موجود، رنبود واعیت رنت 

 شود:ره شتح زیت ارا ه میو  تفکیک ماهیهی
 

 اجراییهای بردراه

 هاهای اصلی و سدو زهکشی مهناسب را شبکهآریاری فتعی ی هاشبکهتکمیل  -

   یفتع یهاآب در شبکه عیانهقال و توز یرتامجاری رسهه یا سایت و از دوده  اسهفاد  -

 های آریاری سطحی و مکانیر  کتدن رو ی سنهی هاتوجه کافی ره اصوح سامانه -

 ی زهکشیهاآالت مدرن مورد نیاز پتوژ تامین تجنرات و ماشین -

 هارفع مشکل منارع آب زیتزمینی در رنت  رتداری تلفیقی از منارع آب شبکه -

 ساماندهی پیمانکاران و اسهفاد  از پیمانکاران مجتب و مجنر -

 یتی جتیان در نقاط من  شبکه گتعبیه وسا ل انداز  -

 ها ی و زهکشی، دنوات و چشمههای آریارایجاد رانک اطوعاتی دینامیک شبکه  -

 

  سیاستگذاریهای مدیریتی و راهبرد

 های متتبط را آب در کشور ها و سازماندسهگا ایجاد هماهنگی و تعامل رین  -

آریاری و  یهادر شبکه یادر کنار مسا ل ساز  یاساز  تیتوجه راص ره مسا ل غ -

 زهکشی

 حتی  منارع آبی حفاظت از هاارتقاء و رنبود دوانین و رو   -

 های سنهی آریاری های فنی و دانونی رتای اصوح سامانهتدوین ساز و کار -

 رتانی آبهاتقویت و توسعه سارهار تشکل -

های رتداری ره تشکلواگااری امور رنت رات متروط ره تتدوین و اصوح دوانین و مق -

 متدمی

رت اساس شتایط رومی  یرایآر یفتع یهاشبکه یهادارداسهاننامه و  نییاصوح آ -

 مناط 
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 ی دودهیهاننادرتدارن، کشاورزان و ی مصتف را حضور رنت هاتعاونی ایجاد -

 رتانی آبهارتداران و تشکلره رنت  هاانهقال مدیتیت شبکه -

 رتداری ی رنت هامسا ل متتبط را نرام -

 ح دانون ارث(اصوح دوانین در راسهای جلوگیتی از رتد شدن اراای و حقاره )اصو -

 و تامین امنیت غاایی پایدار ادگوی کشت در راسهای اسهفاد  رنینه از آب اصوح -

 هاادرامی نمودن پایش شبکه -

 کشور آباصوح دوانین آب در راسهای اسهفاد  رنینه از منارع  -
 

 فنیهای راهبرد

رتداری تدریجی و ی اصلی و فتعی رت اساس اصل رنت هامطادعه و اجتای شبکه -

 رازگشت ستمایه

 رتداری و اجتای در دست رنت های آریاری در پایین دست سدهاتوسعه شبکه -

 ی آریاریهاشبکهدر طتاحی و اجتای ها ره مطادعات ژ وتکنیکی شبکه توجه راص -

 هازیست محیطی رتای کل شبکههای و ارزیاریتوجه جدی ره مطادعات   -

 ی سنهیهاو آرگیت هااصوح رند -

 یهاره پارامهت توجهو ناسب را توجه ره شتایط محلیاد  از مواد و مصادح ماسهف  -

 دوام 

 هایتهیر از نقشهپطتاحی ددی  را توجه ره شتایط فنی و اجهماعی هت پتوژ  و  -

 لیشه ایک

مسا ل  ی فنی وهاسازی اراای را در نرت گتفهن معیارکپارچهیو نوسازی  ،تجنیر -

 اجهماعی

 ی رتداراجتا و رنت  ،یمطادعه، طتاحمخهلف تدارن در متاحل ررنت دادن  مشارکت -

 ای آتی های توسعهاسهفاد  از تجارب ارزشمند گاشهه در رتنامه -
 

  و نظارتیهای پژوهشی راهبرد

  هاشبکه یو نگندار یرتداررنت  تیو واع راندمانمداوم  یاریو ارز شیپا -

  شی موجودو زهکآریاری ی هاپتوژ فنی ارزیاری عملکتد  -

ارزیاری تاثیت طتح احیاء و تعادل رخشی منارع آب و ادامهه مسههمت آن رها رفهع نقهاط  -

 هااعف

های آریهاری و ارزیاری اثت یخشی ادهدامات زیترنهایی انجهام شهد  در رصهوص شهبکه -

 زهکشی
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 منابع -4
اسهان همدان. مجلهه در  یاریآر هایرت کنهتل تلفات نشت آب از کانال یپوشش رهن تی. تاث9319رنتاملو، ر. 

 .83-12. ص: 99. سال شش . شمار  تانیپژوهش آب ا

های آریهاری. نشسهت تخصصهی نقهد و های توسعه شبکهها و سیاست(. چادش9313راوی نبوی، مجهبی. )

 های آریاری. موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزیهای توسعه رو رترسی سیاست

های آریاری و زهکشی. گرار  ننهایی شهمار  سازی شبکهی اصوح و رنینه. رتنامه راهبتد9381عباسی، ن. 

 . مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی.961

ههای های تنری  وتوزیع آب در شهبکه. رترسی ساز 9312عباسی، ن، کیانی، ع، اروان،ک. و مامن پو ، ع. 

 و منندسی کشاورزی.. مسسسه تحقیقات فنی 961فتعی آریاری.  گرار  ننایی شمار  
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 هاو راهکار هاچالش :ی آبیاریهاپوشش کانال
 

 نادر عباسی و رضا بهراملو

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و به ترتیب اعضای هیات علمی 

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

 وزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایرانسازمان تحقیقات، آم

 

 مقدمه -6

های آریاری عبهارت اسهت از پوشهاندن دسهمهی از ردنهه یها کهل کانهال رهه منرهور پوشش کانال

انهقهال و توزیهع  یههاسیسهه جلوگیتی از فتسایش، نشت آب و کاهش اصطکاک در مقارل جتیان. 

حهل منبهع آب )سهطحی یها تهامین شهد  در مشهوند کهه آب آریاری را این ههدف طتاحهی میآب 

تلفهات آب رتسهانند.  ارهدای دطعههزیتزمینی( را تا حد امکان ره صورت کامل و را کمهتین تلفات ره 

رهت اسهاس راشهد. از سهطح آب مهیتبخیهت و تلفهات  هاکانال  جداردر این مسیت شامل نشت آب از 

 2تهت از ی آریهاری که ههاتحقیقات انجام شد ، تلفات تبخیت از سطح آب در مخازن ذریت  و کانهال

راشد. رهه همهین ددیهل رهتای کهاهش می هاکانالدرصد رود  و عمد  تلفات ره صورت نشت از رسهت 

تمنیدات الزم اندیشید  شهود. در و  هاریریتلفات و اسهفاد  رنینه از آب تامین شد ، رایسهی رتنامه

و مشکوت موجود در   قال آب، مسا لانه هایسیسه ادامه این رحث، واعیت موجود تلفات آب در 

ی رفع این مشکوت و جلوگیتی از تلفهات هاراهکار ننایتو در  هاپوشش و کاهش تلفات آب در آن

 گااری در مناط  و شتایط مخهلف کشور ارا ه شد  است. آب و اطمینان از مفید رودن ستمایه

 

تبیین وضع موجود  -2
اریت مورد توجه راص مسهوودین  هایانهقال در دههات فسنهی ره منرور کاهش تل اننارپوشش 

 و سیمان، سنگ-راکمخهلفی از جمله  مصادح هاکانال رتای پوشش .و کارشناسان دتار گتفهه است

تاثیت مهفاوتی رت  هاگیتد. هت کدام از این پوششمورد اسهفاد  دتار میممبتان ژ واریتا رهن و موت، 

رهت  .شهه و رتای مناط  مخهلف رایسههی مهورد رترسهی دهتار گیتنهدداآب  جلوگیتی از تلفات نشت

ی انجام شد  در نقاط مخهلف کشور، این پتوژ  ملی از کهارایی مطلهوب هااساس تحقیقات و ارزیاری

رهتآورد  راشهد را که همان کاهش تلفات نشت مهیمورد نرت رتروردار نبود  و نهوانسهه هدف اصلی 

 سازد. 
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شهکل ) ساده تحقیقات در مسسسه تحقیقات فنی و منندسهی کشهاورزی رت اساس نهایج چندین

ی آریاری در شهتایط موجهود ارا هه شهد  های مخهلف در کانالهامقادیت تلفات نشت در پوشش (،9

 است. 


 

 ی آبیاریهای مختلف و بدون پوشش در کانالهامقادیر تلفات نشت در پوشش -6شکل 

 

ههای تهتین نهوع پوشهش در کانهال  در نقاط مخهلف کشور، رایجهای انجام شدرت اساس رترسی

ها از مشکوت راشد و سایت پوششتتین مشکوت نیر در این نوع پوشش میآریاری، رهن رود  و عمد 

رهوردگی های آریاری را پوشش رهنی تتکهای رتروردار نیسهند. مشکل اصلی موجود در کانالعمد

منجت رهه رهتآورد   این مشکل راشد.ها میز پایان یافهن طول عمت آنو تختیب پوشش ریلی زودتت ا

 شد  است هادر آنگااری انجام شد  در کنهتل تلفات نشت آب و هدر رفهن ستمایه نشدن انهرارات

 (.9381)عباسی، 

 

 ها و مسائل چالش -9

یهاری در ههای آرهای انجام شد ، مسا ل و مشکوت موجهود در پوشهش کانهالرت مبنای رترسی

نقاط مخهلف کشور شامل راندمان انهقال و توزیع پا ین و تلفات ریش از انداز  مورد انهرار و رتآورد  
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ههای راشد. عوامل اصلی در رتآورد  نشهدن اههداف مهورد انهرهار از کانهالها مینشدن اهداف در آن

 راشد: پوشش شد  در اثت یک یا چند عامل زیت راه  می
 

 فی از مصالح شناخت ناکا -الف

ناپایتی مدیتان و کارشناسان طتاح و مجتی، عدم شهنارت کهافی از شاید یکی از دال ل ریسک

مصادح مخهلف نسبت ره همدیگت راشد. اگت نهایج تحقیقات و مطادعات انجهام شهد  رهت روی مصهادح 

ای اجهتا اجتا، سنودت اجتا، مدت زمهان الزم رهت هرینه مخهلف از دحاظ میران کنهتل تلفات نشت، 

گیتی در انهخاب مصادح مناسب رتای راشد، تصمی  گیتان و کارفتمایانتصمی  موجود و در دسهتس

   تت رواهد شد.منطقه مورد نرت آسان
 

 ناپذیری مدیران و کارفرمایان در استفاده از مصالح نوین ریسک -ب

وص در صهنعت ی مخهلهف و رهه رصهههای اریت همرمان را پیشتفت علوم در عتصهههادر سال

اتیلن، مصادح جدیدی تودید شد  است که امن سنودت اجهتا، از دوام، کهارایی، مشهقات نفت و پلی

منهاط  مخهلهف های آریاری کانالرندی رسیار روری جنت اسهفاد  در پایتی ادهصادی و آبتوجیه

ار گیهتد. ودهی اکثهت تواند ره راحهی مورد اسهفاد  دتو می رتروردار رود کشور و شتایط رسهت مهنوع 

شاید ریسهک ها ره نرت آنکه )پوشش رهنی( ند که از مصادح رایج هاکارفتمایان و مدیتان عادت کتد

راشد، اسهفاد  نمایند و این مسئله منجت ره عهدم اسههفاد  از مرایهای فهتاوان مصهادح کمهتی داشهه

 مدرن شد  است. 

های آریاری، پوشش رهنی است، ودی این التتین نوع پوشش در کانهمانگونه که مطتح شد، رایج

نوع پوشش، در همه نقاط از موفقیت الزم رتروردار نبود  و همه اهداف مورد انهرار را رتآورد  

 ننمود  است.
 

 کاربرد پوشش بتنی با طرح اختالط یکسان برای همه مناطق کشور  -پ

نقاط مخهلف کشور را ادلهی  و  درهای آریاری پوشش کانال طتح ارهوط رهن مورد اسهفاد  رتای

، تقتیبا یکسان رود  و ردون در نرت گهتفهن شهتایط دوام رههن در مقارهل مهفاوترسهت شتایط راک 

گهتدد. رههن رهادوام در منهاط  ستدسهیت )هماننهد همهدان، اجتا می مناط  ی غادب و مختبهانیتو

و .. راهمدیگت مهفاوت رود  و رایسهی  اهاردریل و ...(، گتم و رشک )همانند کتمان و...(، سواحل دریا

نیهتوی مخهتب در منهاط   ددیل این مواوع این است کهه د.ت طتح و اجتا شورتای شتایط مورد نر

یخبنهدان، -بوی ذههای ردون کیفیت ره تتتیهب سهیکلهاستدسیت،گتمسیت و مناط  ساحلی و آب

 د.  شرامی هاو سودفات هاشدن، زنگ زدگی آرماتور و حمله اسیدی تت و رشکهاسیکل
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 هاکم توجهی به شرایط ویژه بتن در کانال -ت

در از سهطح فودهانی و زیهتین رهه تتتیهب ره ددیل اینکه  های آریاریرهن مورد اسهفاد  در کانال

ی مسهکونی مهفهاوت رهود  و ریشههت در ههارا سارهمان است،تماس دا   را آب و راک رسهت اشباع 

 از طتف دیگت اهخامت ایهن نهوع پوشهش کمههت از سهایتراشد. تختیب می معتض عوامل طبیعی و

ایهن شهتایط اغلب شنارت کافی از  مهخصصین رهن محضراشد. ها رود  و عمدتا غیت مسلح میساز 

ی تجهویری ههاشارصره ارا ه ی عملکتدی در شتایط محیطی، هاشارصارا ه نداشهه، و رجای ویژ  

ش کشاورزی نیسهت. از طهتف دیگهت مشهاورین و پیمانکهاران رخهش ند که پاسخگوی رخهاپتدارت

مهخصصهین از تخصهص و وظهایف ی دوام و تضمین کیفیهت رههن را هاتدوین پارامهتنیر کشاورزی 

 .کنندمیی موجود اکهفا هاعمتان و رهن دانسهه و ره شارص
 

  و تهیه و اجرا های متفاوت بتن در مقابل اجزاء، نسبتهاالعملعکس -ث

ی ههاتهوان حههی رهتای پهتوژ تتکیب مصادح و رو  تنیه و اجتا رود  و هیچگا  نمیشامل رهن 

رایسهی دبل از آن شنارت کافی از رسهت، ادلی  و داا ، و کتدمخهلف در یک منطقه نسخه ثارهی ارا ه 

ی مخهلهف اه( در دسهتس راشد. در حادیکه در پتوژ هاآب، سنگدانه، سیمان و افرودنی) مصادح رهن

 از یهک نسهبت ثارهت اجهراء و رو  اجهتای یکسهان اسههفاد  کشوراغلب مناط   هایپوشش کانال

گتدد که این مسئله ممکن است در منهاطقی رهادوام و در شهتایط دیگهت فادهد دوام الزم رهود  و می

 روردگی را ره دنبال داشهه راشد.  تختیب و تتک
 

 ی آبیاری هاپوشش بتنی کانال محوری درجای دواممحوری بهمقاومت -ج

ههدف  ها، تحمل رار و فشار نیست، رلکه در آنهای آریاریپوشش رهنی در کانالهدف از اجتای 

ی ارزیهاری ههاراشهد. دهاا معیارکنهتل تلفات نشت آب در شتایط نیتوی غادب منهاط  مخهلهف مهی

ی دوام رههن در شهتایط رهاص آن اههکیفیت و تایید عملکتد پیمانکاران رایسهی دسهیاری ره پارامهت

توانهد تاییهد مقاومت فشاری است که نمی تنناکه در حال حاات موک ارزیاری پتوژ  راشد، در حادی

 ومت پتوژ  در طول عمت آن راشد. کنند  س
 

 بردارانعدم استفاده از مشارکت بهره -چ

که پیمانکار مشهغول  شودمیقه رتدار ودهی مهوجه اجتای پتوژ  در منطرنت  هادر ریلی از پتوژ 

ی اودیه که منجهت رهه نفهوذ آب و مهواد زا هی و هاو دسهکاری هاگتدد، ریلی از شکسهگیره کار می

رهتداران در اثت همین پدید  و ک  توجنی رهه نرهت رنهت  ،گتددی تدریجی رعدی میهاایجاد تختیب

 .راشدمی
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 تلفات آب  شده بر کنترلعدم تاثیر پوشش بتنی تخریب -ح

مقادیت تلفات نشت آب در رسهت رهدون پوشهش و پوشهش رهنهی تختیهب شهد  در  9در جدول 

 نهدگیتی نمودی انجام شد  نهیجهها( رت اساس کار9311و مخازن ارا ه شد  است. رنتاملو ) هاکانال

 داری رین کانهال رهدون پوشهش وروردگی و تختیب پوشش رهنی، ارهوف معنیتتک که در صورت

شد  نبود  و در نهیجه این پوشش تاثیتی در کنهتل تلفهات نشهت آب کانال را پوشش رهنی تختیب

 نخواهد داشت. های آریاریکانالدر 

 
ی مختلفهابا پوششو مخازن  هامیزان نشت آب از کانال  -6جدول   

 میانگین نشت
)مهتمکعب در هت مهتمترع 

 در روز(

 میران تلفات نشت
)مهتمکعب در هت 

 مهتمترع در روز(

 ردیف نوع پوشش مخازن یا کانال

 9 ردون پوشش  32/9 -96/3 31/2

 2 پوشش رهنی تختیب شد  12/2-12/1 14/9

 

 دوام نبود توجیه اقتصادی برای پوشش بتنی بی -خ

 وشههش رهنههی در آن دسهههه از، پ(9311)رنتاملههو و سههیدان، های تحقیقههاتی یافههههرههت اسههاس 

 تننهابود  و نتوجیه ادهصادی  دارای، شوندمیاجه روردگی و تختیب مورا تتککه های آریاری کانال

د کهه در شهو. یعنی اگت دتار راشد پوشش رهنهی انجهام گااری رواهد شدمنجت ره هدر رفهن ستمایه

روردگی و تختیب مواجه گتدد، آن پتوژ  انجام داد  نشهد  و رهه صهورت سهنهی کوتا  مدت را تتک

 .یه ادهصادی ریشهتی دارد رادی رماند توج
 

هاها و راهبردراهکار -4 
ی زیهت رهتای ههاو راهبتد هها، راهکارههاو مشکوت موجود در پوشهش کانهالرا توجه ره مسا ل 

تلفهات  و اطمینان از داشهن پوششی را کارایی، دوام و مقاومت الزم جنت کنهتل هاسازی آنرتطتف

 شود:میپیشنناد ، گااری مطمئننشت و ستمایه
 

 شناسایی و کاربرد مصالح محلی بادوام -الف

در رتری از مناط  کشور مصادح محلی وجود دارد که را شتایط ادلیمی و محلی آن سازگار 

ایهن نهوع یکهی از  رود  و امن داشهن اسهحکام، از توجیه ادهصادی الزم نیر رترهوردار اسهت.

منهاط  کوهسههانی و ستدسهیت دارهل  یهاریهای آرکه در کانال راشدموت می و مصادح، سنگ

 رت اساس آنادیر آمهاری مقهدار تلفهات نشهت آب در ایهن نهوع پوشهش رهه طهوراست. اسهفاد  
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رهوردگی و در مناط  ستدسیت کوهسهانی )که عمدتا را تهتک داری کمهت از پوشش رهنیمعنی

 (.9311)رنتاملو، راشد تختیب مواجه است( می
 

 

 ژئوممبران استفاده از پوشش نوین -ب

آریاری ی هاکانالپوشش هسهند که در  هانفوذ ژ وممبتانیکی از مصادح ژ وسنههیک غیتدارل 

ی آریاری هامرایای اسهفاد  از ژ وممبتان در کانالدارند.  کاررتد رتای جلوگیتی از تلفات نشت آب

 :(9312)رنتاملو و همکاران،  شامل موارد زیت است

 رتارت کمهت از پوشش رهنی ( 941ود )حد آب کاهش تلفات نشت 

 رندی نداشهه و ره عنوان یک مصادح آماد  در مدت زمان سنودت اجتا )نیاز ره دادب 

 دارمسئلهی را راک هاجلوگیتی از نشست راک زیت کانال در زمین 

  آن در پوشش رهنی %22ره کاهش زمان اجتای طتح 

  آن در پوشش رایج رهنی %31اجتا ره  هرینه کاهش 

د  است. شراه  مقایسه  آریاریی هادر پوشش کانالرایج مخهلف  مصادح 2در جدول شمار  

مطار  این جدول پوشش ژ وممبتان از همه جوانب رتبه اول را داشهه و از جنبه کنهتل تلفات نشت 

 . آب پوشش سنگ و موت در رتبه دوم دتار دارد
 

 ی آبیاری کشورهاوشش کانالمقایسه مصالح مختلف قابل استفاده در پ -2جدول 

 نوع پوشش
 تلفات نشت

)مهتمکعب در 

 مهتمترع در روز(

اجرای هر  هزینه 

 )ریال(مترمربع 

 رتبه بندی

کمترین 

 هزینه 

سرعت 

 اجرا

کنترل 

 نشت

 3 2 2 111/421 14/9 رورد رهن تتک

 2 3 3 111/111 19/1 سنگ و موت

 9 9 9 111/921 1922/1 ژ وممبتان

 

 ستفاده از پوشش بتنی بادوام ا -پ

 ،که از مصادح محلی و یا ژ وممبتان اسهفاد  نشد  و دصد اسهفاد  از پوشش رایج رهنیدر صورتی

 است رایسهی تمنیدات زیت در نرت گتفهه شود. 
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  ارائه طرح اختالط ویژه هر پروژه -6-پ
وژ ، مشخصات راک رسههت، ی مخهلف رایسهی رت اساس هدف پتهاطتح ارهوط رهن رتای پتوژ 

نههایج  مبنهایرهت مصهادح  ی غادب مختب رهن، طتاحی و نسهبتهاکیفیت آب، واعیت ادلی  و نیتو

 و تنیه گتدد.  هاآزمایشگاهی رت روی نمونه

 
 

 حرکت از مقاومت محوری به دوام محوری -2-پ

، فشاری راشداومت نبایسهی مق رهنی آریاری موک اطمینان از عملکتد هادر پوشش رهنی کانال

 رها داشههن مقاومهت فشهاری رهاال و رهدون توجهه رهه دوام تننهاحاکی از آن است که  هارترسی زیتا

 رهنی در طول عمت آن اطمینان داشت.توان از سومت پوشش نمی

ی ارزیاری دوام راشد، نیازی رهه وجهود نهاظت مقهی  در ها: در صورتی که شارصنکهه رسیار من 

گیهتی نمهود  و کافیست رعد از اتمام پتوژ ، از پوشش اجتا شد  مغر  تنناهد رود و محل پتوژ  نخوا

. در این حادت پیمانکار ردون نیاز ره ناظت تمام تهو  رهود دتار گیتدی دوام مورد رترسی هاشارص

رادوام انجام رواهد داد.  رهنی را رتای اجتای پوشش
 

 های آبیاریلهای فنی و کاربردی در پوشش کاناتوصیه -5

، رهتای های انهقال آبدر رصوص پوشش کانالرت اساس واعیت و مسا ل موجود ارا ه شد  

 پیشهننادهای ههارنبود واعیت و اطمینان از دوام و پایداری پوشش اجتا شد  در این ساز 

 راشد:زیت دارل ارا ه می

 رغه  علهی در مناط  کوهسهانی ستدسیت را وجود سنگ مناسب، پوشش سنگ و موت

مهتمکعب در مهتمترع در روز، در کنهتل تلفات نشهت  19/1راال را تلفات نشت آب  هرینه 

مناسب تت از پوشش رهنی است.
 اثیت مثبهت آن در کنههتل توسعه کاررتد پوشش ژ وممبتان در مجاری انهقال ره ددیل ته

در رتارهت شهتایط پا ین و رهادوام  هرینه ، نودت اجتا، مدت زمان کوتا  اجتا، ستلفات نشت

مخهلف ادلیمی.
 و در شتوع فکهت رهتای اجهتای  هادبل از هت نوع طتاحی و اجتای پوشش رهنی در کانال

رهتداری، رتدارن در جلسات مخهلف مطادعه، نقشههپتوژ  )ردو تودد پتوژ ( از مشارکت رنت 

رتداری اسهفاد  گتدد. جانمایی، اجتا و رنت 
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 ههای دوام چایگرین معیارهای مخهلف آری، معیارها اتوریست در پوشش رهنی در ساز 

مقاومت فشاری گتدد. در این صورت از سهومت پوشهش در طهول عمهت پهتوژ  اطمینهان 

حاصل رواهد شد.
 د، دبل از هتچیر رایسهی، شتایط ادلیمهی شویی که از پوشش رهنی اسهفاد  میهادر جا

دعه دتار گتفهه و طتح ارهوط رههن و راک رسهت و کیفیت راک منطقه ره ددت مورد مطا

 رههتای داشهههن دوام الزم در رتارههت شههتایط محیطههی حههاک  ارا ههه گتدیههد  و دبههل از اجههتا 

ی الزم ارا ه گتدد. های دوام، پارامهتهایی از آن تنیه و را انجام آزمایشهانمونه
  در آن ره هی  عنوان نبایسهی از طتح ارهوط رهن در پتوژ  دیگهت رهتای پهتوژ  رهاص

منطقه اسهفاد  نمود.
 ی هها( از توصهیهههای تجهویری )مقهادیت هتیهک از اجهراء و نسهبت آنهارجای توصیه

د. شوعملکتدی )شارص عملکتد رهن در رتارت عوامل( اسهفاد  
 گتدد، جلوگیتی شود. از اجتای پوشش رهنی در مناطقی که را تختیب مواجه می

 

 منابع -1
فضل، م. کتامهی و ح. ریهاحی. .ح موسویپو ، ن. سومهی، س.، ک. اروان، ع.ر. مأمنرنتاملو، ر.، م. موحدان

و مخهازن آب کشهور    ههای ژ وسنههیک اجهتا شهد  در کانهالها.ارزیاری فنی و ادهصادی پوشش9312

ص. 921.  29381مسسسه فنی و منندسی کشاورزی. شمار  
همدان. مجلهه  اسهانی آریاری در هاتلفات نشت آب از کانال. تاثیت پوشش رهنی رت کنهتل 9319رنتاملو، ر. 

 .83-12. ص: 99پژوهش آب ایتان. سال شش . شمار  

ی آریاری را پوشش سنگی در مناط  ستدسهیت و تهاثیت آن ها. ارزیاری تلفات نشت در کانال9311رنتاملو، ر. 

 .1آب ایتان. سال پنج . شمار  همدان(. مجله پژوهش  اسهانرت ذرایت منارع آب )مطادعه موردی در 

ی کوچهک آریهاری رها پوشهش ها. ارزیاری میران نشت در کانال9311رنتاملو، ر.، ن.، عباسی، و م.، موحدان. 

نشهتیه آریهاری و  همدان( اسهانرهنی در ادلی  ستد و تاثیت آن رت ذرایت منارع آب )مطادعه موردی در 

.19-89. ص: 2. جلد 9زهکشی ایتان. شمار 
ی آریهاری در ههاادهصادی کهاررتد پوشهش رهنهی در کانهال -. ارزیاری فنی9311نتاملو، ر. و س. م. سیدان. ر

.262-224. ص: 2. جلد 2مناط   ستدسیت. مجله آریاری و زهکشی. شمار  
شهمار   ننهاییی آریاری و زهکشی. گرار  هاشبکهسازی رنینه. رتنامه راهبتدی اصوح و 9381عباسی، ن. 

 مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی. .961
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ستفاده از منابع آب غیرمتعارف در راستای مدیریت بحران آب کشورا  
 

 بهمن یارقلی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش 

 و ترویج کشاورزی، کرج
 

 مقدمه -6

جمعیهت، توسهعه کشهاورزی و پیشهتفت  طی چند دهه گاشهه مصتف آب کشور ره علت رشهد

ی رشکسهادی، کشهور را رها رحهتان آب ههاافرایش چشمگیتی داشهه و ه  زمانی آن رها دورصنعت 

کشهور رحتانهی و  هارشهک و اکثهت دشهت هامواجه سارهه است. در حال حاات رسیاری از رودرانه

غیهت مهعهارف کشهور کهه از  دچار ریون منفی پیش روند  هسهند. این در حادی است که منهارع آب

ی هاره ددیل دارا رودن مشکوت کیفی را درجات مخهلهف، در رتنامهه ،حج  دارل توجنی رتروردارند

 رها انجهام ههامشهکوت آنکهه انهد. درصهورتیتوسعه و رنت  رتداری منارع آب کشور گنجاند  نشهد 

ایت ادرامات زیست محیطی تها مدیتیهی کاررتدی و رعی هااتخاذ رو ی مخهلف تصفیه و یا هارو 

ی ههاراشند. منهارع آب غیتمهعهارف رهه مجموعهه آبمی و اسهفاد  اغماضاصوح و دارل حد زیادی 

ی ههای صهنعهی و آبهای کشاورزی، فااوب شنتی، پسابهابهای فسیلی، زهاشور، آبشور، دب

ی ههابهانامهعهارف شهامل ز شود. در این گرار  دامنه منهارع آباطوق می هاحاصل از راروری ارت

راشهد. اعهقهاد رهت ی صنعهی و منارع آب شور و دب شور  میهای شنتی، پسابهاکشاورزی، فااوب

ی رنداشههی و زیسهت هاریری اصودی و دحهاظ کهتدن جنبههاین است که در شتایط حاات را رتنامه

ی منه  رهتای جبهتان رخشهی از اهتواند رعنوان یکی از گرینههرتداری از این منارع میمحیطی، رنت 

ریران کهون آب کمبود آب در مصارف مخهلف کشور، رویژ  رخش کشاورزی مد نرت مدیتان و رتنامه

 کشور راشد.
 

 وضع موجود تبیین  -2

دهد کمبود آب رتای مصارف مخهلف یکی از منمهتین عوامل محدود کننهد  نشان می هارترسی

کشاورزی و ادهصادی اسهت. ایهن در حهادی اسهت کهه رخهش  ی مخهلف صنعهی،هاهتوسعه در زمین

ی کیفهی )منهارع آب غیهت مهعهارف( در هامنمی از منارع آب تجدید پایت کشور ره ددیل محدودیت

راشند و حهی در رسیاری از موارد آدودگی محیط زیسهت را رهه همهتا  داشههه و چتره اسهفاد  نمی

، شهامل 9رخش این منارع مطار  شهکل شهمار  شوند. منمهتین رطتی رتای سومهی محسوب می
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ی کشهاورزی ههابهای شنتی و صنعهی و زهای شور و دب شور سطحی و زیتزمینی، فااوبهاآب

یهاردلی، ) ارا هه گتدیهد  اسهت 9راشند. حج  منارع آب نامهعارف کشهور رهه تفکیهک در شهکل می

میلیارد مهت مکعهب  42معادل  (. همانگونه که مشاهد  می شود این منارع در مجموع حجمی9311

دارد مصتف گتدید  اسهاندارند که ره جر رخش محدودی که مصارف زراعی دارد، عمدتا رصورت غیت 

و یا ردون هتگونه اسهفاد  سودمندی وارد محیط شد  و آدودگی منارع آب، راک و تختیهب محهیط 

 زیست را ره همتا  دارد. 

یهک میلیهارد  تننهاآوری فااوب، ی جمعهابکهدر حال حاات را توجه ره سطح تحت پوشش ش

ی آب ههاریریگتدد، ودی را توجه ره رتنامهآوری و تصفیه میی رانگی جمعهامهت مکعب از فااوب

گتدد که در آیند  حج  ریشههتی از فااهوب تصهفیه شهد  رهانگی رینی میو فااوب کشور پیش

 (.9381یاردلی، ) گتددن رصوص نمایان میریری در ایحاصل گتدید  و اتورت توجه و رتنامه

 

 
 

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

و  هادارداسههانی فااوب کشور منطب  رها هادر حال حاات پساب رتوجی از اغلب تصفیه رانه

یهادی را در ی زههاادرامات زیست محیطی و رنداشهی نبود  و رواسطه اسهفاد  غیهت اصهودی آدودگی

رخشی  تننای زهکشی هامحیط زیست ره همتا  دارند. را توجه ره وسعت اراای تحت پوشش شبکه

ریهری آوری شد  و دارهل مهدیتیت و رتنامههب کشاورزی جمعهامیلیارد مهت مکعب پهانسیل ز 26از 

سهطحی راعهث راشد. ادبهه این حج  محدود نیر ره درسهی مدیتیت نشد  و را ورود ره منارع آب می

آدودگی این منارع و افهرایش شهوری، تجمهع عناصهت مغهای ) نیههتوژن و فسهفت( و رقایهای سهموم 

ی مخهلف تصفیه و یا اتخاذ هاتواند را انجام رو که این منارع آری میصورتی شوند. درشیمیایی می
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را حدادل مخهاطتات  ب،هاآوری زی جمعهای مدیتیهی در کاررتد و یا سارهار و اجراء شبکههاراهکار

 (. 9311و  9381یاردلی، زیست محیطی مورد اسهفاد  دتار گیتد )

ی مخهلف و نوسانات کمی های صنعهی را توجه ره کمیت پا ین، رترورداری از آالیند هافااوب

ی رودن و رترورداری از پهتاکنش جغتافیهایی زیهاد، از دیهد مصهارف هاکیفی شدید و همچنین نقط

ی ههادرجه اهمیت کمهتی رود  ودی را دارا رودن پهانسیل آالیندگی راال، از دید آدودگیمجدد دارای 

زیست محیطی، ره ویژ  تختیب کیفیت منارع آب حا ر اهمیت دارل توجنی می راشد. رنهتین گرینه 

ی صنعهی در جنت کاهش آب مصهتفی و همچنهین های صنعهی اصوح فتآیندهادر رصوص پساب

نعهی رتای مصتف مجدد در رود صنعت و یا فضای سبر محهیط کاررانهه جهات و رازیافت پساب ص

 .راشدصنایع می

ی رررگ از های سطح شنتی آدود  یکی از معضوت توسعه شنتی رود  و رویژ  در شنتهارواناب

 رغهه  رترههورداری از کیفیههت نههامطلوب وکمیههت دارههل تههوجنی رترههوردار رههود  و مهاسههفانه علههی

ی هایفی زیاد، عمدتا در مصارف زراعی را ادگوی کشهی نامناسهب در حواشهی شهنتی کهامحدودیت

ی سطح شهنتی آدهود  تنهتان هاشوند. نمونه رارز این منارع روانابرررگ صتف مصارف زراعی و می

ا جنوب تنتان )فیتوز آراد، یارچی آراد، کانال شهنتیور و ...( جتیهان داشههه و ره اننارراشد که در می

) میکتوری، شیمیایی، فلهرات سهنگین و ...( در ارااهی جنهوب  هان طیف وسیعی از آالیند دارا رود

ی رررگ کشور همچون شهیتاز، هامشاره این حادت در سایت شنت ند.رستنتان ره صتف کشاورزی می

ن و ...نیر مشاهد  می شود. این منارع نیاز ره شناسهایی، سهاماندهی، تصهفیه و هامشند، تبتیر، اصف

 2 نمهودارراشند. در ریری جنت مصارف سودمند را محوریت حفظ سومت و محیط زیست مینامهرت

کهه مشهاهد  مهی مودعیت منارع آب غیت مهعارف در چتره آب کشور ارا ه شد  اسهت.  همهانطوری

شهود. منهارع شهیتین در شود، منارع آب کشور ره دو گتو  اصلی منارع شهور و شهیتین تقسهی  مهی

و پساب حاصل از این مصارف رصورت  شودمی) شتب، صنعت و کشاورزی( اسهفاد  مصارف مخهلف 

ی هادارداسهانتصفیه تا حد رسیدن ره  دکه رتای اسهفاد  مجدد نیازمن گتددمیفااوب وارد محیط 

 (.8و 1راشند )مورد نرت می
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 ی نامتعارفهاچرخه آب و فلوچارت استفاده از آب -2 شکل

 

 ییشنهادپی هاراهبرد-9

را توجه ره واع موجود و رحتان کمی و کیفی منارع آب کشور یکی از اهداف رلندمدت مدیتیت 

راهبتدی، رتدتاری تعادل رین تقااا و منهارع موجهود در حهدادل زمهان رها کمههتین هرینهه ممکهن 

 وریرنهت ی مدیتیت کارآمد جدید، افرایش های صتفه جویی در مصارف آب، توسعه رو ها)راهبتد

زدایهی ی اصلی و محوری دیگت توجه ره منهارع آب نامهعهارف از  جملهه نمهکهاآب ( رود  و راهبتد

 اندازچش  زمینه این ی شنتی، صنعهی و کشاورزی می راشد.  درهامنارع آب شور و تصفیه فااوب

 است: دارل تتسی  ذیل شتح ره منارع آب غیت مهعارف از رتداریرنت  رتای یپیشنناد
 

 کشوور آب منوابع بورداریبهره و تخصوی  معموول فرایند از بخشی آب غیرمتعارف منابع از برداریهبهر"

 قورار اول اولویت در شیرین خام آب منابع به نسبت برداری بهره کیفی و کمی الزامات با متناسب و باشدمی

 ."دارد

 راید کشور آب منارع دمدترلن ریریرتنامه توان نهیجه گتفت که درمی اندازچش  این ره از توجه

مهناسهب  اندازچش  این ره رسیدن منرور ره. راشد دتارداشهه اودویت در منارع این از اسهفاد  مقوده

 :گتددمی پیشننادیی ره شتح ذیل هاراهبتد ،را اجراء مخهلف منارع آب نامهعارف

 

 منابع آب شور از برداریبهره یهاراهبرد 
شور، پهتاکنش جغتافیهایی آن و همچنهین رونهد ارع آب شور و دبحج  دارل توجه من ره راتوجه

از منارع آب شور و  رتداریرنت  اعف و دوت نقاط تحلیل و تجریه از حاصل شوری منارع آب،  نهایج
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 رتای نیاز مورد یهاراهبتد ییهان رندیجمع آن، از حاصل مخهلف یهاراهبتد رندیدسهه همچنین

 :است ارا ه دارل 9 جدول شتح ره ،آب شور منارع از اسهفاد 

 
 

  شور آب منابع از استفاده یهاراهبرد بندی طبقه و بندیجمع -6جدول     

 ردیف
بندی طبقه

 راهبرد
 شرح راهبردی

9 

ی هاراهبرد

 ساختاری

ی هبای شور، لب  شبور ط طرهای خاص برای استفاده از آبهاو بودجه هادرنظر گرفتن برنامه

 جامع شورورزی(

 بردای از این منابع با محوریت توجه به مالحظات زیست محیطی  تدوین ضوابط بهره 2

 هاگذاری واقعی آب و حذف یارانهمطالعه و ارزش 3

 ی فراسازمانیهای الزم و توسعه همکاریهاایجاد سازوکار 4

0 
ی هاسباختی زیرهای بخش خصوصی ببرای تبامین محبدودیتهااستفاده مناس  از پتانسیل

 اجرایی

6 

ی نرم هاراهبرد

 افزاری

 ی شور و ل  شورهای مختلف بر سر آب در تخصیص آبهابریراستفاده از رقابت کا

 ی شور ول  شور در توسعه اراضی کشاورزی مستعد جدیدهابرنامه ریزی استفاده از آب 3

 یت خشکسالیی مدیرهای شور و ل  شور در برنامههادرنظر گرفتن پتانسیل آب 8

 ی موجود در مناطق خشکهابرنامه ریزی برای استفاده از این منابع آبی برای احیاء اکوسیستم 1

93 
ببرداری ی مختلبف مبدیریتی و بهرههبااستفاده از تجارب و تحیقیبات موجبود و توسبعه روش

 (…طتخصیص چرخشی آب شور و شیرین 

 و خاک و محصوالت تدوین برنامه مناس  پایش کیفیت منابع آب 99

92 
ی منبابع آببی و الزامبات هاریزی و اقدام جهت افزایش آگاهی در خصبوص محبدودیتبرنامه

 ی غیر متعارفهامدیریت منابع آب برای استفاده از آب

93 
ی شبور و لب  هبای الزم درخصوص نحوه استفاده مناس  برای اسبتفاده از آبهاارائه آموزش

 شور

 ی اطالعاتی و علمیهاو مطالعات علمی و کاربردی جهت تامین نیازتوسعه تحقیقات  94

90 

ی هاراهبرد

 یهاساز

ی و تأسیسات مورد نیاز برای زهکشی مناس  اراضی تحت آبیاری ببا هاطراحی و ساخت سازه

 ی سطحی شیرینهاو آب های شور و ل  شور به آبخوانهااین منابع و جلوگیری از نفوذ آب

96 
ی و تجهیبزات پبایش کیفیبت منبابع آب و خباک و محصبوالت های سبازهایرساختتامین ز

 تولیدی

93 
ی گیاهی و آبزیان مقاوم به شوری جهبت توسبعه اسبتفاده از ایبن منبابع در هااستفاده از گونه

 بخش کشاورزی
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صنعتی یهافاضالب از برداریبهره یهاراهبرد  

راالو ره تبهع آن  آدودگی رار از ودی. است تروردارر سن  کمهتین از ،حج  دحاظ از صنعت رخش

 موجهب پتاکندگی و نقطه ای رودن صهنایع همچنین. راشد رتروردار می منارع آب آدودگی پهانسیل

 یهافااهوب از اسههفاد  پهانسهیل اینحهال رها. گهتدد محهدود منبهع این از رتداریرنت  که شودمی

 در الزم اسهت کهه گهتددمی محسهوب مناسهبی ظتفیهت ،مجموعهه دارهل در صهنعهی شد تصفیه

 را متتبط مخهلف یهاراهبتد. گیتد دتار توجه مورد هاآن از رتداریرنت  و مجدد اسهفاد  ریریرتنامه

 ارا هه و رندیجمع 2 جدول دادب در توانمی را صنعهی یهافااوب از مجدد اسهفاد  و رتداریرنت 

 .نمود
 

 

صنعتی یهافاضالب از مجدد استفاده یهاراهبرد یبند طبقه و بندیجمع -2جدول   

 ردیف
طبقه بندی 

 راهبرد
 شرح راهبردی

9 

ی هاراهبرد

 ساختاری

 تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست

2 
ی صنعتی و تعیین نحوه تخلیه و یا استفاده هاتعیین نظام نظارتی و کنترل بر نحوه تصفیه فاضالب

 مجدد آن در بخش صنعت

3 

ی صنعتی و فرایند تحویل هابیین جایگاه قانونی وزارت نیرو در رابطه با استفاده از فاضالبت

ی مورد نیاز برای این های تصفیه شده صنعتی و تدوین مقررات و دستورالعملهاگرفتن فاضالب

 منظور

3 

 نرم افزاری

 ورد نیازو اطالعات م هاآوری دادهی صنعتی و جمعهاتهیه بانک اطالعاتی فاضالب

4 
ریزی بازچرخانی کامل آب در بخش صنعت و کاهش استفاده از منابع آب شیرین در این برنامه

 بخش و مقایسه بازچرخانی داخلی صنعت در مقایسه با مصارف بالقوه سایر مصارف

0 

 سخت افزاری

 ی صنعتی و بهبود شرایط تصفیه  و فاضالب تصفیه شده خروجیهاخانهتوسعه تصفیه

6 
ی صنعتی تصفیه شده در آبیاری های ابیاری دقیق در استفاده از فاضالبهاتوسعه استفاده از روش

 فضای سبز

 

 

 کشاورزی یهابهاز از برداریبهره یهاراهبرد 

 کشاورزی اوال. است اهمیت حا ر نکهه دو کشاورزی یهابهامدیتیت و رازچترانی ز را رارطه در

. داراسهت را رتگشههی یههاآب تودیهد میران ریشهتین رادطبع کشور، آب کنند  اصلیمصتف رعنوان

 رخهش ثانیها اسهت. آری منبع این از مجدد اسهفاد  ره متروط دوت نقاط از یکی مواوع این رنارتاین

 رهتای مهمتکهر زهکشهی سیسهه  فادهد و رهود  سنهی صورت ره کشور کشاورزی اراای از یهاعمد

 صهورت رهه کشهاورزی یهابهاز از یهاعمد رخش دحاظ همین ره. راشدمی ب تودیدیهاز مدیتیت
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ذکهت شهد ،  مهوارد رهه توجه را. عملی نمی راشد هاآن مدیتیت و آوریجمع رود  و یاهغیتنقط منبع

 شود.می ارا ه 3 جدول صورت ره کشاورزی یهابهارتداری از زی رنت هاراهبتد

 
کشاورزی هایهابز از برداریبهره یهاراهبرد بندی طبقه و بندیجمع-9جدول   

 ردیف

طبقه 

بندی 

 راهبرد

 شرح راهبردی

9 
ی هاراهبرد

 ساختاری

ی قوانین و مقررات الزم جهبت اسبتقرار نظبام هامطالعه و ارزش گذاری اقتصادی آب و ایجاد زیرساخت
ی هبابهاز بهینه اقتصاد آب و کاهش یا حذف سوبسید آب  جهت افزایش توجیبه اقتصبادی اسبتفاده از

 کشاورزی

ی هبای آب و کشاورزی در تبدوین و عملیباتی نمبودن برنامبههاایجاد سازو کار همکاری مستقیم بخش
 ی کشاورزیهابهااستفاده از ز

ی مشارکت بخبش خصوصبی در هاتامین قوانین و مقررات و ساختار تشکیالتی الزم جهت ایجاد ظرفیت
 هابهافرایند استفاده از ز

 ی کشاورزی برای مصارف مختلفهابهای اختصاصی استفاده از زهادارداستانتدوین 

2 

 نرم افزاری

ی کشباورزی در هابهاانجام مطالعات الزم به منظور امکان آماربرداری و تعیین دقیق کمیت و کیفیت  ز
ی برگشتی بخش هاو آب هابهای آبریز مختلف و همچنین تفکیک بیالن منابع آب طبیعی با زهاحوضه

 کشاورزی

3 

ی برگشبتی هباو آب هبابهاریزی توسعه اراضی کشاورزی در مناطق مستعد بر مبنای استفاده از زبرنامه
 قابل استفاده

 تدوین برنامه پایش زیست محیطی و کیفیت تدوین برنامه پایش زیست محیطی و کیفیت محصوالت

ی کشباورزی در هبابهامنظبور شناسبایی مصبارف ببالقوه ز لزوم انجام مطالعات و پتانسیل سبنجی ببه
 ی مختلف مصرفهابخش

ی هبای کشباورزی و کباهش آلودگیهبابهاآموزش کشاورزان ببرای همکباری در اسبتفاده مجبدد از ز
 ی کشاورزیهابهاز

4 

سخت 
 افزاری

 یو فاضالب تصفیه شده خروجهای صنعتی و بهبود شرایط تصفیه خانهتوسعه تصفیه

0 

ی کشباورزی ببوی ه در منباطقی کبه ظرفیبت توسبعه آتبی اراضبی هبابهای زهکشی زهاتوسعه شبکه
 ی کشاورزی فراهم باشد.هابهاکشاورزی و استفاده از ز

انجام اقدامات عملیاتی به منظور کاهش مصرف سبموم و کبود در کشباورزی ببه منظبور ارتقباء کیفیبت 
و حجبم قاببل توجبه  هابهای از این زهای بودن بخش عمدهایر نقطی کشاورزی طباتوجه به غهابهاز
 کند(.که امکان تصفیه را تا حد زیادی منتفی می هاآن

 

 روستایی و شهری یهافاضالب از استفاده یهاراهبرد 

. دارد وجهود مجدد اسهفاد  رتای توجنی دارل پهانسیل روسهایی و شنتی یهافااوب رخش در

 ثانیها. آوردمی فتاه  را آن تصفیه و آوریجمع امکان فااوب منبع رودن یهانقط الاو رخش این در

 فااوب توجنی دارل حج  مهمتکر رطور تا آوردمی فتاه  را امکان این رررگ جمعیهی متاکر وجود
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وجهود  ددیل ره ثادثا و رود رواهد مجدد اسهفاد  رتای مناسبی ظتفیت که راشد دسهتس در تودیدی

 در شهتب مصهارف رهه دهیاودویهت رهه راتوجهه و آب اسههفاد  رتای مخهلف یهاکاررتی رین ردارت

 همهین رهه توجهه رها. دارد وجود آب اسهفاد  رتای توجنیدارل نیازمعموال  رررگ یهاشنت مجاورت

 ریشههتی عملیاتی پهانسیل از معموال شنتی شد تصفیه یهافااوب از مجدد اسهفاد  ،عمد  دالیل

 و شهنتی یهافااهوب رنت  رتداری از  مخهلف یهاراهبتد رندیجمع راسها این در. است اررترورد

در ایهن رصهوص توجهه رهه پتوسهه و گهتد  کهار  .نمهود روصه 4 در جدول توانمی را روسهایی

نفهع و وظها ف ررط و ذیی اسهفاد  از فااوب تصفیه شد  در کشاورزی و شنارت اجراء ذیهاطتح

 حا ر اهمیت است. 3شکل  مطار  هاآن
 

ی شهری و روستاییهابرداری از فاضالبی بهرههابندی و طبقه بندی راهبردجمع -4جدول   

 ردیف
طبقه بندی 

 راهبرد
 شرح راهبردی

9 

ی هاراهبرد
 ساختاری

ی هاآوری و تصبفیه فاضبالبی جمبعهااختصاص بودجه خاص جهت ساخت و توسعه سیستم
یت دهی به مناطقی که دارای پتانسیل آلوده سبازی منبابع آب ببوده، شهری و روستایی طبا اولو

ی تصبفیه های آبی بیشتر و پتانسیل باالتر جهت استفاده مجدد از فاضبالبهادارای محدودیت
 شده می باشند(

2 

گذاری بخبش خصوصبی ببرای ی مشارکتی و ایجاد زمینه سبرمایههاو ساختار هاایجاد سازوکار
دهی ببه ی اسبتفاده مجبدد ببا اولویبتهای فاضالب و سیسبتمهای خانهساخت و توسعه تصف
 ی تصفیه شدههای متقاضی استفاده از فاضالبهاهمکاری کاربری

3 
ی تشکیالتی، در سطوح بخشی و فرابخشی به منظور مدیریت بهینه اسبتفاده هاتنظیم سازوکار

 وظایف قانونی و های تصفیه شده با درنظرگرفتن ظرفیتهامجدد از فاضالب

4 
ی قانونی و حقوقی تخصیص فاضالب تصفیه شده با اولویت بر تعادل بخشبی هاتنظیم سازوکار

 آبخوان از طریق تغذیه مصنوعی 

0 

 نرم افزاری

 ی تقاضای آب بازیافتی در مجاورتهاشناسایی و جمع آوری اطالعات پتانسیل

ی شبهری طببزر ( در هباخانهای کلیه تصبفیهانجام مطالعات و تدوین برنامه استفاده مجدد بر
اولویت اول مشتمل بر اطالعات دقیق میزان فاضبالب تصبفیه شبده قاببل دسبترر، مصبرف 

 کنندگان بالقوه و بالفعل، امکانات و تأسیسات موجود

6 

گذاری واقعی آب خام وهمچنبین محاسببه دقیبق انجام مطالعات اقتصاد محیط زیست و ارزش
ی تصفیه شده شهری و روستایی به منظور امکان تعیین هافاده مجدد از فاضالبی استهاهزینه

 تعرفه مناس 

3 
ی تصفیه شده به منظور امکان رقابت هادرنظر گرفتن سوبسید برای قیمت گذاری و فروش آب

 ی خامهابا مصارف آب

8 
میزان پبذیرش  ی تصفیه شده به منظور افزایشهاآموزش و فرهنگ سازی استفاده از فاضالب

 اجتماعی استفاده مجدد
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1 
ی هبای تصبفیه شبده در بخشهاتوسعه تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده مجدد از فاضالب

 المللیمختلف و استفاده از تجارب بین

93 
ی تصفیه شده و نحبوه اسبتفاده هاریزی و ایجاد سیستم نظارتی و پایش کیفیت فاضالببرنامه
 مجدد

99 

 اریسخت افز

 ی شهری و روستاییهاآوری و تصفیه فاضالبی جمعهاتسریع ساخت و توسعه سیستم

ی فاضالب طاز قبیل درنظبر هاخانهتوجه به الزامات استفاده مجدد برای طراحی و ساخت تصفیه
بینبی، پبیش بینبی تاسیسبات ی خروجی براسار نبوع مصبارف قاببل پیشهادارداستانگرفتن 
 تعادل سازی و تداوم جریان و یکنواخت کردن کیفیت و ...(سازی برای مذخیره

92 

ی موجود از دیدگاه تطابق کیفیت فاضالب تصفیه شده خروجی با هاخانهبررسی تصفیه
ی استفاده مجدد برای مصارف مختلف و درصورت نیاز اعمال اصالحات مورد نیاز برای هامعیار

 ارتقاء کیفیت

93 
ی تصفیه هاتجهیزات مورد نیاز برای پایش کمی و کیفی فاضالبساخت تاسیسات و تامین 

 شده

 
 

 
 

 ساختار و گردش کار استفاده از فاضالب تصفیه شده در کشاورزی - 3شکل
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 کاربردی پیشنهادهایبندی و جمع -4

ی مطتوحهه، هارا توجه ره مباحث طتح شد  در این گرار ، ره منرور کهاررتدی شهدن دیهدگا 

 ی نامهعارف رهه شهتح زیهت ارا هههای مخهلف آبهافنی و کاررتدی ره گتو  پیشننادهایو  هاتوصیه

 گتدد: می 
 

 

 هاهابز 

ی ههابهاآوری و مهدیتیت رنینهه زی آریاری و زهکشی ره منرهور جمهعهاتوسعه اصودی شبکه

 آریاری  راندمانی کشاورزی  را افرایش هابهاکشاورزی و کاهش حج  ز

ی زیسهی و سازگار را محهیط های کشاورزی را اسهفاد  از فناوریهابهاو کیفیت ز رنبود کمیت

 زهکشی کنهتل شد  مانندزیست 

 
 

 ی خانگیهافاضالب 

ی فنی رتای طتاحی، اجهتاء و رنهت  رهتداری اصهودی از تاسیسهات هاتوجه ره معیار -

   آوری و تصفیه فااوب، منطب   را شتایط ادلیمی و طبیعی منطقه جمع

آوری و تدوین شارص و معیار فنی رهتای تعیهین اهتورت اجهتای سیسهه  جمهع -

  هاتصفیه فااوب در شنت

و  ههای رهاص و تتکیبهات شهیمیا ی و همچنهین رقایهای داروهاتوجه رهه آالینهد  -

  ی فااوبهادر فااوب ورودی و پساب رتوجی تصفیه رانه هاهورمون

 شود:می پیشننادی زیت هااس اودویتمصارف  فااوب رانگی تصفیه شد  رتاس -

ی موجهود از منهارع آب ههاتخصهیصمصارف صنعهی و کشاورزی رعنوان جایگرین  -

سطحی و زیتزمینی را کیفیت مناسب و از این طتی  کمک ره ریون منفهی منهارع 

 آری

و کمک ره تعادل  ی رحتانیهاتغایه مصنوعی در دشتاسهفاد  از این منارع رعنوان  -

 اهآرخوان

، فضای سبر و جنگل کاری، دررهان غیهت مثمهتره تتتیب را اودویت مصارف آریاری  -

 محصوالت علوفه ای  محصوالت صنعهی و

طتاحی و اجتای رتنامه پایش زیست محیطی ره منرور رترسی و متادبهت مهنر  و  -

ی رانگی، شامل متاحل مخهلف هامداوم از متاحل تصفیه و رنت  رتداری از فااوب
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اوب، کیفیت پساب تودیدی، راک، محصوالت کشهت شهد ، منهارع آب تصفیه فا

 سطحی و زیت زمینی و کارگتان شاغل 

آوری و تصهفیه فااهوب در راسههای جلهوگیتی از ی جمهعهاتوسعه اصودی شبکه -

ی کیفی و زیست محیطی هادارداسهانآدودگی محیط زیست و تودیدی پساری حا ر 

 صنوعی، کشاورزی، صنعهی و محیط زیست(الزم رتای مصارف مخهلف ) تغایه م

ی آنادیر کیفی پساب را تجنیرات و هااندازی و تجنیر آزمایشگا ریری رتای را رتنامه -

 ددت مناسب در سطح کشور
 

 ی صنعتیهافاضالب 

یهاری و اسههقتار مناسهب صهنایع رها آمایش ستزمین و توجه و ددت الزم در مکهان -

یر از اسهقتار صنایع پت مصتف در مناط  ک  مصارف آب زیاد در سطح کشور و پته

 آب  

سازی پساب تودیدی و رازچترهانی ریری در صنعت در جنت کمینهتوصیه و رتنامه -

ی صنعهی در راسهای کاهش مصهتف هاآب مصتفی در رود صنعت ) اصوح فتآیند

آب، اسهفاد  از پساب یک واحد یا رخهش در رخهش، واحهد و یها  فتآینهدی دیگهت، 

 از پساب صنعهی در آریاری فضای سبر صنایع(  اسهفاد 

 ی سطح شهریهارواناب 

ریری و همهاهنگی رهتون ی سطح شنتی و رتنامهاشنارت کمیت و کیفیت رواناب -

سازمانی جنت مدیتیت کمی کیفی و اسههفاد  مجهدد از ایهن منهارع رها محوریهت 

 رنداشت و سومت محیط زیست

ی های عملی رتای کنههتل از مبهداء آالینهد هاهشناسایی منارع آالیند  و ارا ه رتنام -

 ی سطح شنتی هارواناب

 شورمنابع آب شور و لب 

مطادعه و تعیین پهانسیل رتداشت از منارع آب شور و دب شور سطحی و زیتزمینهی  -

 و جلوگیتی از رتداشت غیت اصودی از منارع آب شور 

رعین ردون توجهه رهه زدایی کوچک توسط زای نمکهاجلوگیتی از توسعه سیسه  -

شور تغایه نمود  و را دفع غیت ی زیست محیطی که از منارع آب شور و دبهاجنبه

 ی تودیدی آدودگی منارع آب و تختیب راک را ره همتا  دارد هااصودی شوراره
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ی جامع شهورورزی در منهاط  دارای آب و رهاک هاتوجه ره مطادعه و اجتای طتح -

وب کشور )کشاورزی، آرری پهتوری، سهورت زیسههی و  ویژ  در سواحل جنهشور، ر

 تودید انتژی( 

دارد و رهدون تاییدیهه اسههانی نمک زدایی غیهت هاجلوگیتی از روا  و توسعه رو  -

 جنههادی ذیصهوح )سههازمان حفاظهت محهیط زیسههت، رنداشهت و وزارت ههاارگان

سهت و توانهد آدهودگی محهیط زیذر   کهه مهی کشاورزی ( را اسهفاد  از مهواد نهانو

 .محصول تودیدی را در پی داشهه راشد

 

   فرهنگ سازی و آمورشی 

سازی و آمهوز  در سهطوح  و ادشهار و مدیتیت مصارف آب و  فتهنگسازی رنینه -

شهتب،  (مخهلف  و توجه ره کاهش حج  پساب تودیدی رعنوان منمههتین راهکهار 

  صنعهی و کشاورزی(

ارع آرهی جدیهد و تعتیهف مصهارفی عدم توجه ره منارع آب غیت مهعارف رعنوان منه -

 جدید رتای این منارع

ی آموزشی رهتای ارتقهاء سهطح دانهش و فتهنهگ زیسهت هاتدوین و اجتای رتنامه -

 ی نامهعارف های هدف اسهفاد  از آبهای سنی و گتو هامحیطی در رد 

ی آموزشی، تجنیراتی، فنی و انسانی در رصوص هاایجاد و فتاه  سازی زیت سارت -

  ی نامهعارف در سطح کشورها، اجتا و رنت  رتداری از آبریریامهرتن
 

 منابع -5
ها. دفههت منندسهی و های رتگشهی و پساب. اوارط زیست محیطی اسهفاد  مجدد از آب9381ب. یاردلی، 

 . 342های فنی آب و آرفا وزارت نیتو. نشتیه شمار  معیار
های تصفیه و اسهفاد  مجدد از فااوب در مه پایش در طتح. اثتات زیست محیطی و رتنا9311 ب.یاردلی، 

 .98، شمار  2نندسی کشاورزی، جلد کشاورزی پایدار. مجله تحقیقات فنی و م
کیفی و میران رود پاالیی ننت فیتوز آراد. گرار  ننایی. مسسسه  -. رترسی تغییتات کمی9381ب. یاردلی، 

 تحقیقات فنی منندسی کشاورزی.
های جامع تصفیه و اسهفاد  مجدد از فااوب در کشاورزی پایهدار. طتاح و اجتای پتوژ  .9318 ب.یاردلی، 

 .96، شمار  4مجله تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، جلد 
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وری بارش محصوالت دیم کشوربهرهنقدی بر   

 

 علیرضا توکلی
ت، آموزش و ترویج موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقاعضو هیات علمی 

 کشاورزی، کرج

 

 مقدمه -6

 61-11دههد و حهدود را تشهکیل می جناندرصد مساحت اراای کشاورزی  81کشاورزی دی  

آیهد، در حهادی کهه سهن  تودیهدات از زراعهت دیه  رهه دسهت می جنهاندرصد تودیدات کشاورزی 

یدات از زراعت آرهی درصد تود 11درصد و  91محصوالت کشاورزی کشور از اراای دی ، فقط حدود 

دهند  اهمیت حیاتی زراعت دی  در حیات رشت و تغایه جمعیت رو ره تراید است. این مواوع نشان

رتارت مساحت اراای آری دنیاست. سارهار تودید در  2/2، تقتیبا  جناناست، سطح اراای دی   جنان

مواهوعی ههت یهک را رهه  یههاتوان نگت راشد و حهی نمیکشاورزی دی  را آری رسیار مهفاوت می

 دیگتی تستی داد. 

دارد.  جنهانکشاورزی دی  سنمی رسیار من  در تودیدات محصوالت کشهاورزی و غهاای مهتدم 

اگتچه سطح دارل توجنی از اراای کشاورزی کشور ره صورت دی  است اما را معضهوت و مشهکوت 

ری زمانی عملکهتد و رهار  و اساسی مواجه هست که منمهتین آن عملکتد اندک، نوسانات و ناپایدا

 راشد. فقت مواد غاایی می

 9/6میلیون هکههار و سهطح ارااهی دیه  کشهور حهدود  2/8کل سطح اراای آری کشور حدود 

( متکهر آمهار و اطوعهات وزارت 9369-81سهاده ) 26مطار  رها مهوسهط آمهار  .میلیون هکهار است

کیلهوگتم در  849 و 821ور ره تتتیب ساده عملکتد گندم و جو دی  کش 26کشاورزی، مهوسط جناد

ی هادهند  این وادعیت است که پهانسیل رسیار وسیع و گسههتداین اعداد و اردام نشان .هکهار است

ی طبیعهی منجهت رهه افهرایش ههارتای پژوهش و مطادعه وجود داشهه، ودی این پهانسهیل و دارلیهت

و ایجهاد ثبهات و پایهداری در تودیهد نشهد  وری رار ، افرایش سن  مودد تودید عملکتد، رنبود رنت 

مهوسط عملکتد گندم، جو، نخود و عدس دیه  رهه تتتیهب  9312-13است. مطار  را آمارنامه سال 

 (.9312)توکلی،  استکیلوگتم در هکهار  419و  413، 9123، 121

وری رار  در تودید گندم، جو، نخهود و عهدس میلیون هکهار، مهوسط رنت  6در سطحی حدود 

وری کیلوگتم رت مهت مکعب رار  و مهوسهط رنهت  928/1و  991/1، 231/1، 212/1ی  ره تتتیب د

گتم ره ازای ههت  242کیلوگتم رت مهت مکعب است ) 242/1محصول دی   چناررار  در زراعت این 
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منبع تامین نیهاز آرهی محصهوالت  تننادیهت آب رار ( که اصو  مطلوب نیست. از آنجایی که  9111

رار  است، داا رایسهی تمنیدات مدیتیهی رتای ذریهت  رطورهت و کنههتل تبخیهت از یکسهو و دی ، 

، ههای زراعی رتتت از سوی دیگت اتخاذ گتدد. شارص من  اثترخشهی فعادیهتهااعمال رتری مدیتیت

 وری رار  است که مهاسفانه ره عنوان مبنا و رویکتد مبنایی دتار نگتفهه است. رنت 

وری وری رار  شامل کنهتل سن  تلفات تبخیت، توجه رهه رنهت ی رنبود رنت هارمنمهتین راهکا

ریشه، افرایش حج  ذریت  رطورهی، اعمال مدیتیت رتتت زراعی رتتت و آریاری محهدود و مبهنهی رهت 

روز شهدن اسهت. منهاطقی کهه اسههعداد و تهوان تودیهد در وری رار  )که نیازمند رهی رنت هانقشه

اندیشهید   ههاراعت دی  ندارند، رایسهی از شمول دی  رار  و تمنیدات الزم رتای آنشتایط تودید ز

و ره مفنومی تودیهد افرایش تودید  منجت ره محصوالت دی وری رار  رنت  ارتقایگااری هدفشود. 

 آب رواهد شد.

ی اههو گرار  های منمی چون واعیت شتایط حاات )فاز شنارت(، راهکارهاسئواالت و ستفصل

 رنبود )فاز رنبود( و پایش و ارزیاری رتای کشاورزی دی  مطتح هست. 

 

 ی اساسیهاطرح پرسش -2

 )شتایط حاات چگونه است؟ )فاز شنارت 

 ی ههاو گهرار  ههاتوان رار  را در گسهت  زراعت دیه  مهدیتیت کهتد؟ و چهه راهکارچگونه می

 توان عملیاتی کتد؟ )فاز رنبود(رنبودی را می

 توان شتایط رنبود را حفظ کتد؟ )پایش(چگونه می 

( در ارااهی دیه  کشهور و Rain Water Productivityوری رهار  )شنارت واعیت حاات رنت 

ی عملیهاتی رهتای هاساز تدوین و ارا ه راهکاروری رار  محصوالت دی ، زمینهی رنت هاتحلیل نقشه

ی ردارهت و جهایگرینی رها سیسهه  کشهت ی مناسهب رهتاههارنبود شتایط موجود و نیر ارا ه گهرار 

محصوالت زراعی، ره منرور اصوح مدیتیت رار  در زراعت دی  است. رهدینی اسهت کهه رهار  در 

 اراای دی  نیازمند رترسی از دو وجه مقدار و پتاکنش )توزیع( است. 

انهخاب  راشد: یا مسیت و جنتاز منرت فنی عموما  از دو عامل می هاعدم توفی  و شکست رتنامه

رینی الزم رتای ادرامات و اتوریات انجام فعادیهت شد  رتای رسیدن ره هدف نادرست رود  و یا پیش

 صورت نگتفهه است. در مواوع رنبود عملکتد محصوالت دی ، عامل اول رخ داد  است.

ی مخهلف کشور و را محدود  وسیعی از مقادیت هااسهانزراعت دی  را سطح دارل موحره آن در 

جو، نخهود و عهدس را  محصول گندم، چنارمیلیون تن  98/6مخهلف و پتاکنش رار ، تودید حدود 

میلیارد مهت مکعب رارشی است که رت  22تت حدود تت و اساسی، نیازمند مدیتیت صحیحرت عند  دارد

دیههت  4111رارد و مهاسفانه در شتایط حاات ره طور مهوسط ره ازای ههت این اراای تحت کشت می
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دیه  ایهتان و  . داا کارکتد اراای(9312)توکلی،  شودمیکیلوگتم محصول دی  تودید  9رار  فقط 

 وری زمین، شتایط مطلوری ندارد و ریمار هست. وری رار  و رنت رنت 

وری رهار  در سهطح ی رنهت ههادر فاز شنارت و رت اساس تحلیل صورت گتفهه در دادب نقشه

وری رار  در تودیهد گنهدم، جهو، کشاورزی، مهوسط رنت جنادوزارت کشور و رت مبنای آمار رسمی 

کیلوگتم رهت مههت مکعهب رهار  رهه  928/1و  991/1، 231/1، 212/1نخود و عدس دی  ره تتتیب 

 242/1محصول دی   چناروری رار  در زراعت این . مهوسط رنت (9312)توکلی،  دست آمد  است

دیهت آب رار ( که اصو  مطلهوب نیسهت.  9111ازای هت گتم ره  242کیلوگتم رت مهت مکعب است )

رار  در زراعت دی  و نارودی منهارع پایهه، حهدود  وریرنت مسئودیت مسهقی  اندک رودن شارص 

میلیارد مهت مکعبی رار  در این رخش، مهوجه مهدیتیت ناکارآمهد زراعهی و سهارهار پژوهشهی  22

 نادرست آن است.
 

 

 (6982-81کشور )متوسط  حاضر وری بارش در شرایط، تولید و بهرهدیمزراعت  سطح زیر کشت -6جدول 

ت 
وال

ص
ح

م

یم
 د

ی
صل

ا
 

میانگین 

 عملکرد

کل 

 سطح
 کل بارش

میانگین 

 بارش
 کل تولید

وری بهره

 بارش

Kg/ha 1000ha 3MM mm 1000Ton 3gr/m 

 212 4122 412 91922 4266 9994 گندم

 231 9122 428 4126 9132 9191 جو

 928 13 314 164 214 424 عدس

 991 286 316 2299 269 291 نخود

 
9121 6163 22983 

 
6982 242 

 

در تحلیل ریون آب در مررعه، میران تعتق محصول، رخش مودّد تبخیت و تعهتق اسهت و رنبهود 

وری شود که ره صورت شهارص رنهت سن  تعتق گیا ، سبب رنبود عملکتد و کارایی مصتف آب می

منبع تامین نیاز آری  تنناشود. سن  تبخیت مسهقی  رار  در زراعت دی  که عتیف میتعتق ریان و ت

ی رنبود، رایسهی رت کنهتل این تلفات مهمتکهر هاشود، دارل توجه رود  و رتنامهمحصول محسوب می

 و هدایت شود.

و دارد و حسهاب ویهژ  ای رهتای آن در د جنهاندر حادی که زراعت دی  جایگا  رتجسهه ای در 

وجه افرایش عملکتد )و ره تبع آن تودید محصوالت( و ایجاد ثبهات و پایهداری عملکهتد در مقیهاس 

ی مهودی این رخش و علیتغ  گاشهت پهس از حهدود دو هازمانی راز شد  است در کشور ما، دسهگا 
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ه این ند رهایی که صورت گتفهه، نهوانستهادهه از ایجاد موسسه پژوهشی ویژ ، را وجود تمام تو 

ساده تودید محصوالت دی  و ره رصوص پهس از ایجهاد رسهمی موسسهه  26اهداف دست یارد. روند 

ادمللهی ی رینههای تارعه، گویای تغییت محسوس و ملموسی نیست و حهی همکاریهادی  و ایسهگا 

 نیر نهوانسهه در راسهای عملیاتی شدن پیش رود. 

گاشهه را تغییتات و نوسانات چشهمگیت تودیهد در  سال 26محصول طی  چناررا متور تودید این 

دهند  این مواوع من  است که نههایج تحقیقهات طول سنوات مخهلف مواجه رواهی  رود که نشان

کشاورزی دی  نهوانسهه ره پایداری تودید در این رخش منجت شود. اندک افرایش عملکهتد در طهول 

 است. هادانش عمومی کشاورزان و تجارب آن سنوات مخهلف کامو  طبیعی است و متروط ره رنبود

وری رار ، ریانگت رتآیند اعف و ناکارآمدی مدیتیت و نگت  پژوهشی اندک رودن شارص رنت 

حاک  رت زراعت دی ، اعف مدیتیت زراعی و عدم کفایت مقهدار رهار  و پهتاکنش نامناسهب آن در 

ناسب آن، رهه عنهوان یهک وادعیهت رتری متاحل رشد است. عدم کفایت مقدار رار  و پتاکنش نام

ی علمی و منطقی رهتای پایهداری هامسلّ  و پایتفهنی است اما چگونگی تعامل را آن و اتخاذ رویکتد

دهند  ایهن تودید در این رخش رایسهی رترسی شود. آنچه کهه در ایهن رخهش مشهنود اسهت نشهان

رهاص و دارهل دفهاع از اثهتات ی هاوادعیت است که از منرت ارزیاری رونهد تودیهد و عملکهتد، نشهان

ی آن وجهود نهدارد و نههایج و ههای دی  و ردّ اثهت نههایج پهژوهشهاوجودی مدل و سارهار پژوهش

نهوانسهه در مقیاس دارل دبودی در سطح مرارع زارعین را  پیدا کتد  و در رونهد تودیهد ایهن  هایافهه

 9312-13ر  رها آمارنامهه سهال محصول تغییت محسوسی ره وجود آورند. ره طوری کهه مطها چنار

کیلهوگتم در  419و  413، 9123، 121مهوسط عملکتد گندم، جو، نخود و عدس دیه  رهه تتتیهب 

 .(9312)توکلی، هکهار است 

طهتح و  ههاره جنت کمّی نیر علیتغ  همت و تو  سهودنی و دارل توجه محققین در اجتای د 

، تهدوین ههاو تهتویج کشهاورزی و دانشهگا پتوژ  تحقیقاتی در سهطح سهازمان تحقیقهات، آمهوز  

ادمللهی ی متاکهر رینهاگیهتی از نرهتات مشهاوری مهعهدد، رنت هاگرارشات پژوهشی و دسهورادعمل

ی ملموس و محسوسی در های آموزشی فتاوان، نشانههاهمچون ایکاردا، سیمیت و نیر رتگراری دور 

 شود. لوگیتی از نوسانات زمانی آن مشاهد  نمیرنبود عملکتد محصوالت دی  در مرارع زارعین و ج

 رندی کتد:توان ره شتح زیت دسههتتین دالیل و عوامل را میمن 

ارهدا رایسهی از جنبه مفاهی  مواوعی و سارهاری مواوع را مطتح و رترسی کتد. مهاسفانه ره  .9

پهژوهش دهتار وری رار ، حفظ و ذریت  آب مبنا و رویکهتد جای اینکه شارص و مفاهی  رنت 

نژاد و گرینش اردام مهمتکر شد  که گیتد، این من  ره شدت مغفول ماند  و ره شدت رت اصوح

راسها نبود  و نیست. رتای گرینش و معتفی اردام مهناسب رها را وادعیت زراعت دی  همسو و ه 

ی ریشهه یی چون توسعه عمقهاگیتی ریشهت از رار ، راید رت شارصشتایط دی  و را هدف رنت 
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ی حفظ و ذریت  آب در راک و افرایش حج  آب دارل هاو جاب آب از اعماق، زودرسی، شیو 

دسهتس رتای محصول و ... و تحلیل شهتایط محیطهی و ادلیمهی، تکیهه کهتد و مهمتکهر شهد. 

ی حسهاس و ههاوری رهار  و کنههتل دور رت محور رنهت  جنانعلیتغ  این که تحقیقات دی  

ی اصوحی و یهافهن اردهام جدیهد، دارای وزن و هارنا شد  در کشور ما جنبه رحتانی رشد گیا ،

 ی است.هااعهبار ویژ

 ههاردینی است که مدیتیت زراعت دی  رایسهی در راسهای تعامل و سازگاری را تغییتات پارامهت .2

و شتایط مهفاوت ادلیمی و ایجاد پایداری تودید راشد و نهه در جنهت مقارلهه و تحدیهد شهتایط 

ی ادلیمی و نه ادرامها  تغییهت ادلهی ، یهک وادعیهت و هاادلیمی. وجود تغییتات و نوسانات پارامهت

پدید  منعقد شد  در زمان و مکان است و کسی را یارای مقارله و تحدید آن نیست، امها آنچهه 

یی عملی و مبهنهی رهت دانهش و هاکه اهمیت دارد نحو  تعامل و سازگاری را آن و اتخاذ راهکار

 ی نوین است.هاینش و را اتکا ره اررارر

شود و نه تبخیهت و همانطور که ریان شد تعتق محصول ره عنوان سن  مودد تودید محسوب می .3

ی اصوح نژادی محصوالت دی  رت رنبود سن  تعهتق مهمتکهر نشهد  هاتعتق. مهاسفانه پژوهش

وری خیهت، افهرایش رنهت وری ریشه، کهاهش تلفهات تباست، چتا که تحلیل روند توسعه و رنت 

 رار ، مدیتیت حفظ رطورت و .... موارد مغفول در زراعت دی  هسهند.

گااری شد  )جایگا  فعلی و جایگاهی که دتار هست ره آن رسید( یکی دیگت تعتیف نقاط هدف .4

و متاکر پژوهشی و علمی دنیا ره  هااز مواردی است که رسیار اهمیت دارد. آنچه که در دانشگا 

گااری شد  را دید زمان و حهوز  پوشهش و فتاگیهتی آید وجود نقاط هدفی ره چش  میروشن

شود. این یکی از مهوارد است که از سوی مدیتان ارشد تبیین و توسط پژوهشگتان عملیاتی می

 رو در زراعت دی  است که مسیت و رتنامه دارل رصدی رتای آن تعتیف نشد  است. 

ی است که امن تعدیل اتیب تغییتات آن طی سیکل زمان دسهاوردی دارای مشخصه پایدار .2

و تحت شتایط وجود تغییتات میران و پتاکنش رار ، کاررتد آن سنل، عملیاتی و عملی رهود  

و طی یک فتایند زمانی مشخص، تعمی  یافهه و شتایط نهامطلوب موجهود را اصهوح نمایهد. در 

پایداری، زودگهار و غیتدارهل جهایگرین  غیت این صورت، انجام چنین عملیاتی ره ددیل نداشهن

 رواهند رود. 

ردینی است که یکی از دالیل مسل  در پایین رودن عملکتد محصوالت دی ، چیدمان پازل دی   .6

وری رار  این محصوالت است اما هموار  این پتسش مطتح هسهت ی رنت هارا عنایت ره نقشه

ی مطلهوب، چهتا ههارد  نخود رها عملکتد از معتفی چند هاکه مصدادا  پس از سپتی شدن سال

این اردام نهوانسهند در مرارع زارعین رودنمایی کنند؟ آیا آنچه که در معتفی ایهن اردهام ریهان 

شد  مقتون ره صواب نبود  و را وادعیت زراعت دی  همخوانی نهدارد؟ رهدینی اسهت اگهت اردهام 
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دار و رها شهیب ت جنهش معنهیرایسههمسهو رودنهد، می هامعتفی شد  را شناسنامه معتفی آن

چنهین رونهدی را نشهان  ههاگتفت که آمهار و داد ی در تودید شکل میهاصعودی دارل موحظ

 .شودی تحقیقاتی در مرارع کشاورزان کمهت اثتی دید  میهااز یافههتت، دهند. ره ریان ساد نمی

 

 ی اصالحی بهبودهاراهکار -9

اسهوار ، "وری رار شارص رنت "رت مبنای رایسهی ژادی دی  نزراعی و رهی رههااجتای پژوهش 

و توجهه رهه محصهوالتی رها دارلیهت  "کاهش سن  تلفات تبخیهتی رهار "، "حفظ رطورت"رود  و 

 . شودجرو اجرای راهکار اصوحی محسوب می "توسعه عمقی ریشه"

کتد مرارع پژوهشهی رتداران ره سطح عملرایسهی رنحوی راشد که عملکتد مرارع رنت  هاپژوهش

وری رهار ، رترهی منهاط  رایسههی از شهمول دیه  رهار  شهوند و ی رنت هارتسد. رت اساس نقشه

وری رهار  رهت ی رنت هااندیشید  شود. امن اینکه اتورت دارد نقشه هاتمنیدات راصی رتای آن

ی ههاو پارامهتی اطوعاتی رهاک، مشخصهات جغتافیهایی هااساس اطوعات جدید و نیر افرودن الیه

و  هاروز شود. عوو  رت این مناطقی که امکان آریاری محهدود دارنهد، رهت اسهاس دسههاوردادلیمی ره

ی که ریشهتین اثترخشهی را دارد، یهک نورهت آریهاری صهورت های موجود، در متحلهادسهورادعمل

 پایتد. 

 دورنمای راهکار اصالح زراعت دیم

میلیهون و  3کیلوگتم رت مهت مکعب یعنی افهرایش  2/1دم ره وری رار  گنرساندن رنت مصدادا  

کیلهوگتم در هکههار. ایهن یعنهی آزادسهازی  9111هرار تن تودید گندم را دسهیاری ره عملکتد  211

 4/6کیلهوگتم در هکههار و تودیهد حهدود  3811هرار هکهار اراای گندم آری را عملکتد  121حدود 

 مهت مکعب آب در هکهار رتای گندم آری(.  1111میلیارد مهت مکعب آب )را فتض مصتف 

)و دیگهت محصهوالت که جایگا  فعلی تودیهد گنهدم دیه   اینیعنی  فوقگااری شد  نقاط هدف

ههای واهعیت فعلهی دارای چادش ؟دچیست و دتار هست ره کدام جایگها  رتسهزراعی و راغی دی ( 

وری در افرایش عملکتد و ارتقهای رنهت  ها رود  و رویکتد گاشهه و فعلی، نهوانسههاساسی در نگت 

ها هکهار اراای دی ، تغییهت نگهت  و رجهوع رهه اجهرای راهکهار رار  موثت راشد. را  نجات میلیون

 اصوحی است.
 

 منابع  -4
. شهمار  وری رار  در زراعت محصوالت دیه  کشهورهای رنت . تنیه و تدوین نقشه شارص9312. ، عتوکلی

 ص. 994، موسسه تحقیقات کشاورزی دی  کشور، 22/12/9312مورخ  42131ثبت 
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 هاو معیار هافرصت :آوری آب بارانی استحصال و جمعهاسامانه

 

 علیرضا توکلی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج عضو هیات علمی 

 کشاورزی، کرج

 

 مقدمه -6

 جرووری رار ، پایداری تودید و ایجاد اشهغال بخیت، افرایش رنت مدیتیت رار ، کاهش تلفات ت

 ن دارویهی دیه ههاهرار هکههار راغهات و گیا 421. حدود استی اساسی در کشاورزی دی  هارویکتد

، در طیهف وسهیعی از (رادام، انگور، انجیت، زیهون، فندق، سنجد، گل محمدی، عنهاب، زرشهک و ...)

تفهه و نیاز آری این راغات، تماماٌ از طتی  آب راران )آب سبر( تهامین شتایط ادلیمی مهفاوت شکل گ

 شود. می

میلیون هکهار اراای زراعی دی  )گندم، جو، نخود و عدس( در کشور وجود دارد کهه  6افرون رت 

گهرار  شهد  گتم رت مهت مکعهب  242رتای تودید این محصوالت حدود  "وری رار رنت "میانگین 

. اساس و سارهار زراعت دی  رت تامین آب صتفا  از طتی  رار ، تعتیهف شهد  (9386)توکلی، است 

ی جدیهدی رهتای آن ههاکند کهه گهرار وری رار  در زراعت دی ، ایجاب میاست. پایین رودن رنت 

ن ههای مطمئن و کارآمهد، احهداث و احیهای راغهات دیه  و کشهت گیاهاتعتیف گتدد. یکی از گرار 

آوری آب راران هست که مهناسهب رها شهتایط ادلیمهی و ی اسهحصال و جمعهادارویی تحت سامانه

آوری و تمتکهر روانهاب ناشهی از جمع ی آن دارل تعتیف و جانمایی است. ره فتآیندهااوارط و معیار

تت )سطح رواناب( و ذریت  آن رتای اسهفاد  مفید و مطلهوب در سهطح ههدف راران از سطحی رررگ

اگتچه ایجاد راغ  شود.آوری آب راران اطوق میی اسهحصال و جمعهاسامانه تت )سطح نفوذ(کوچک

و وری رهار  اهمن کهاهش ریسهک، رنهت  تهوانمییی هاراهکاررا راشد اما دی  همتا  را ریسک می

 رخشید. را رنبود و ارتقای  نفعانذیمعیشت 

دههد نشهان می (،عهبگتم رت مهت مک 242) وری رار  محصوالت زراعی دی  کشورشارص رنت 

که نحو  اسهفاد  از آب سبر در زراعت دی ، مطلوریت نداشهه و عوو  رت از دسهت رفههن منهارع آب، 

اتورت دارد کهه رترهی  داارتداران را نیر ره همتا  داشهه است. فتسایش راک و فقت معیشهی رنت 

ن دارویهی ههات دیه  و گیاراغا ایجاداز شمول زراعت دی  رار  و ره )حهی را رار  مناسب( مناط  

 آوری آب راران ارهصاص یارد.ی اسهحصال و جمعهاتحت سامانه
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، را حاف عملیات شهخ ، فتسهایش رهاک را کنههتل های متروط ره آنهااحداث راغات و سامانه

کند. را احداث راغات، جتیان رواناب مدیتیت شد ، سهتعت جتیهان کنهد و فتصهت نفهوذ ایجهاد می

تبهدیل ی( هها)زیهت پوسهتجتیان سطحی ره جتیان زیتزمینی و جتیان زیتسطحی  رواهد شد، داا

 شد ، میران تلفات مسهقی  آب سبر کاهش پیدا رواهد کتد. 

 دانش بومی و تجربیات اجرایی -2

ی ههاو دهدمت فعادیهت "دانهش رهومی"ی فتهنگی و اجهماعی هت کشوری، رهه هایکی از مریت

در  "ن دارویهی دیه هاراغات دی  و گیا"فتاوانی از  "مصادی "بخهانه گتدد. روشاسهقتار یافهه رتمی

محهال و رخهیهاری، رتاسهان، فهارس، چنار اسههانتهوان رهه منهاطقی در کشور وجهود دارد کهه می

ن و ..... اشار  کتد. انجیت دی  اصطنبانات فهارس، رادامسههان کوهسهتخ هاکتدسهان، کتمانشا ، اصف

دسهان و رتاسان و فارس و .... جملگی موید این مواهوع هسهت کهه از کاشمت، راغات انگور دی  کت

نیر مورد توجه دهتار  نوشهاری مطمئن و روری رتای کشور وجود دارد و در این هااین منرت، پشهوانه

 گتفهه است. 

مصادی  فتاوانی از ایجاد و توسعه راغات دی  در ادادی  مخهلف کشور و محصوالت سازگار رها ههت 

 شود:جود دارد که ره رتری اشار  میادلی  و

ی مخهلهف منجملهه فهارس، رتاسهان ههااسههانهرار هکهار راغات رادام دی  کهه در  11حدود  .9

شهتدی، کتدسههان و راوی، رتاسان جنهوری،  رتاسهان شهمادی، کتمهان، همهدان، آذررایجان

منطقهه کوهسهتخ و رررگهتین راغ رهادام دیه  در  (9313)توکلی، ن و .... پتاکند  است هااصف

ساده کشت رادام دیه  و راشد. منطقه کوهستخ را ددمت چند د کاشمت رتاسان راوی وادع می

هرار هکهار یکی از مناط  من  و دارل اعهنای کشت رهادام دیه  محسهوب  91را سطحی حدود 

 ی رادام تودیدی در منطقه، ارگانیک رودن و عاری رهودن از ههت گونهههاشود. یکی از ویژگیمی

 راشد که از این منرت نیر رسیار اهمیت دارد. کود شیمیایی و سموم می

تهن در  96تها  2/4( که دارای عملکهتدی از 9هرار هکهار راغ انگور دی  وجود دارد  ) 13حدود  .2

هکهار رود  و در مصارف غور  و فتآوری کاررتد فتاوان داشهه و جرو محصهوالت سهاد  و حههی 

غتری، رتاسان جنوری، رتاسان راوی، رتاسان شهمادی، ررایجانشوند. آذارگانیک محسوب می

فارس، کتدسهان، کتمانشا  و کنگیلویه و رویتاحمد دارای ریشهتین سطوح زیت کشت انگور دی  

 هسهند.

فهارس و شنتسههان  اسههان( که عمهدتا در 9هرار هکهار راغات انجیت دی  ) 48وجود افرون رت  .3

ان نفهت را تهامین و محصهودی رسهیار ارزشهمند را تودیهد اسهنبان مهمتکر شد ، معیشت ههرار

 کنند.می
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ن دارویی، توت )نوغان( تحت شتایط دی  ره هاسطح زیت کشت فندق، زیهون، گل محمدی، گیا .4

(. گل محمدی دی  عمهدتا در 9راشد )هکهار می 8211و  2111، 2311، 1211، 1411تتتیب 

 فارس دتار دارد. اسهان

ر کشور ه  در اصوح و احیای راغات موجود و ه  رتای توسعه راغات دیه  ی فتاوانی دهاظتفیت

ی فنهی و علمهی و تحهت ههان دارویی وجود دارد که اتورت دارد مطار  را اهوارط و معیارهاو گیا

دانش  آوری آب راران و را نگا  حفظ رطورت و کنهتل تبخیت اددام شود.ی اسهحصال و جمعهاسامانه

تجتری داشهه و کمهت از دانش فنی رنت  گتفهه است، ره همین ددیل گاهی دچهار رومی سیت تکاملی 

 رستان و آسیب جدی شد  است.

رینی درسهت در تهامین عموماٌ ناشی از عدم پیشمشکوتی که در راغات دی  موجود وجود دارد 

مهرمن رهو و  یدور "ادرامات و اتوریات انجام فعادیت رود  است. یکی از مصادی  این مدعا، رهتوز 

تیهی رتای کاهش اثهت آن رهود  در منطقه کوهستخ کاشمت و عدم اتخاذ تمنیدات مدی "فقدان رار 

اول که رسیار سخت، طوالنی و  ینشان داد  شد  است. رت اساس این شکل راز  9است که در شکل 

ا ره دررههان ر هاتتین آسیبادامه یافت و سخت 9381شتوع و تا آذر  18مختب رود  از اردیبنشت 

رعایت و همگهام رها  "منندسی رسهت"ایجاد،  "ی اسهحصال آب رارانهاسامانه"وارد کتد و یقینا  اگت 

دوم  یرهاز گتفت، نجات دررهان میست رهود. صورت می "آریاری محدود"آن در یک اددام تکمیلی، 

مهود  اسهت، در ایهن رخ داد و فقط یک سال را مهاثت ن 9381که ره شدت نورت اول نبود  از رنمن 

 .در عبور از شتایط سخت موثت راشدتوانست زمان نیر اددامات تکمیلی پیش گفهه می
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 دوره مزمن خال و فقدان بارش در منطقه کوهسرخ کاشمر -6شکل 
 

 چالش اصلی -9

اراای ملهی در  -2اراای دی  ک  رازد   -9در تحلیل چادش رایسهی سه وجه مدنرت دتار گیتد، 

 راغات دی  موجود. -3یب رخاطت فقت پوشش گیاهی و حال تخت

وری رار  اندک و تلفات تبخیت فتاوان رود  و ادداماتی رتای حفظ ، شارص رنت منرتدر هت سه 

رهازد  و رهه رطورت و کاهش فتسایش راک صورت نگتفهه است. عملکتد انهدک در ارااهی دیه  ک 

و کهار، منشها از دسهت رفههن آب و رهاک  ویژ  در اراای شیبدار، امن غیتادهصادی رودن کشهت

اعف دررههان،  موجود،راغات دی  در متغوب شد  و ره صورت سیل، اثتات تختیبی ره همتا  دارد. 

 .مشنود استو در نهیجه زوال و رشکیدگی  هاگسهت  آفات و ریماری

ی از نرت ره فقدان مسهندات علمی، عدم کفایت دانش و تجتریات رومی و نیهر مخهاطتات ناشه  

زوال و رشکیدگی راغات موجود، اتورت دارد که اوال  راغات موجود مهورد ارزیهاری و پهایش فنهی و 

وری رهار  )فیریکهی و علمی ددی  دتار گتفههه و مسههند گتدنهد تها اهمن تعیهین شهارص رنهت 

ادهصادی(، نقاط اعف و دوت آن در هت منطقه مشخص گتدد. ثانیها  نقهاط اهعف و دهوت و علهل و 

ی ادلیمهی، ههاوفی  یا زوال تعیین و رت اساس شتایط جغتافیهایی، عوامهل محیطهی، پارامهتعوامل ت

 ی اصوحی و رنبود تدوین و ارا ه گتدد. ها، راهکارهاو تنش ایعتصهمدیتیت و اددامات 
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 راهکار اصالحی -4

جهاد و ای"و  "اصهوح و احیها"، "پهایش"های ماکور، اجهتای رتنامههچادشاصوحی رتای  راهکار

ی ها. ایهن رتنامهه رهت سهارهارها استاوارط و معیار مبهنی رت ن دارویی و راغات دی هاگیا "احداث

ی ههای سیاسهتهااز مجموعهه رنهد 92و  1، 1، 3، 2ی هارنیادین تودید در رخش کشهاورزی و رنهد

 ادهصاد مقاومهی اسهوار است. 

 ورن دارویی دی  کشهاپایش و ارزیاری فنی راغات و گیا 

 ن دارویی دی  موجود هااصوح و احیای راغات و گیا 

 ن دارویی دی  جدیدهاایجاد راغات و گیا 

  وری رار  و تحلیل آنتعیین شارص رنت 
 ی راهکارهافرضیه

 شود.رخش اعرمی از رار  ره صورت تبخیت مسهقی  از دسهتس رار  می 

 حصوالت زراعی دی  داردایجاد راغ دارای مریت نسبی تودیدی و ادهصادی نسبت ره م 

 .راغات دی  در ارتقای معیشت زندگی و حفظ منارع پایه تودید موثت است 

 متروطه، یهاسیسه  و آریاری سنگین تامین و انهقال آب و احداث شبکه هرینه ره توجه را 

 کمیت و کیفیت مهت دارایمیلی 221-311از راران را مهوسط رارندگی راالی  اسهحصادی آب

 راشدمی نسبها  اندک هرینه و مناسب

 

 دیمهان دارویی و گیای باغات هاضوابط و معیار -5
 آوری آب بارانی استحصال و جمعهاالف( مهندسی سامانه

ی مخهلهف، اهتورت دارد کهه هارا توجه ره پتاکنش رار  در طول زمان و تغییتات آن در سال

آوری آب رهاران از سهطحی رررگههت و ود. جمهعرتای تامین نیاز آری دررهان، تمنیداتی اندیشید  ش

دهد. را توجه ره میهران کهل را تشکیل می هاهدایت آن ره سمت هدف )دررهان(، اساس این سامانه

سهطوح "، "مههت مترهع رهه ههت دررهت 41یا تخصیص  1در  1فواصل "رار  سادیانه، ره طور مثال 

کفایهت کهتد  و  "  از پلیمت و مواد سوپتکاذبردون نیاز ره اسهفاد"و  "زد  شد رواناب تمیر و غلهک

تواند ذریت  رطورهی کافی را رتای رشد و نمو و راردهی و رقای دررهت رهه همهتا  داشههه راشهد می

و عملیهات زراعهی شهامل ههتس  رسیار مورد تأکیهد اسهت "کنهتل تبخیت". مسئلة (9312)توکلی،

طوح رواناب و پای دررهان و کنهتل آفهات ی هتز در سهاکاری پای دررهان، کنهتل علفکتدن، ریل

رسهه ره نوع محصهول، جنهت شهیب، میهران  یعنی شکل و ارعاد آن هاراید اجتا شود. آرایش سامانه

 شیب، رافت راک و عمت مفید راغ مهفاوت رواهد رود.
 ب( مهندسی بستر
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زم و کامهل رهتای در احداث رهاغ دیه ، تنیهه رسههت ال هاتتین و اثتگاارتتین پارامهتیکی از من 

شود که رطورت و آب مورد نیاز تامین شد  و محصهول دررهان است. ایجاد رسهت مناسب، سبب می

 .(9312)توکلی،تحت شتایط تنش و کمبود شدید آب دتار نخواهند گتفت 

( رسیار اهمیت دارد و داا تعبیهه مناسهب SMCدر مواوع رسهت، افرایش ذریت  رطورهی راک )

دن کود دامی و رقایای گیاهی، هدایت رواناب ره پای دررهان و ایجاد شتایط مناسب ارعاد چاده، افرو

راشد. پس از این عملیات، در رنبود ظتفیت آب راک می هارتای توسعه عمقی ریشه از جمله راهکار

 ههاحفظ رطورت و جلوگیتی از از تبخیت آن رسیار اهمیت رواهد داشت که اسههفاد  از انهواع مهاد 

تواند کاررتد داشهه راشد. ردینی است آرایهش ، سنگی، راکی، مکانیکی، پوسهیک و .....( می)گیاهی

ندازی در محل تجمع رواناب شود، در کاهش تلفات تبخیت موثت هاصحیح راغ که منجت ره ایجاد سای

 رواهد رود.

 هننهااد که نیکی از موادی که در این تحقی  اسهفاد  شد، مواد سوپتجاذب رود که نهایج نشان د

کهتد. رهه طهوری کهه رشهد اثت مثبت و مفیدی نداشهه رلکهه مشهکوتی را رهتای دررهت ایجهاد می

ی رادام در شتایط ردون سوپتجاذب ریشهت از شهتایط رها کهاررتد سهوپت جهاذب رهود  اسهت هاشاره

ررتد شود. رهه جهای کها. امن اینکه از نرت ادهصادی نیر توجیه نداشهه و توصیه نمی(9312)توکلی،

مواد سوپتجاذب )سوپت کاذب(، اسهفاد  و کاررتد مواد آدی، کمپوست، کهود دامهی پوسهید ، رقایهای 

 شوند، دارل توصیه است. ی معدنی که سبب افرایش ظتفیت انباشت رطورهی میهاگیاهی و پوکه

 ج( مهندسی رواناب

، آب رهاران یها آب یی دیه هان داروراغات و گیاتتین منبع تامین آب مورد نیاز منمهتین و اصلی

سبر است که مدیتیت آن از اهمیت راالیی رتروردار اسهت. از آنجهایی کهه در شهتایط دیه ، عمومها  

ی رشد، رها فقهدان رهار  مواجهه ی از دور هاپتاکنش رار  ره نحوی هست که ممکن است در رت 

محصول ذریت  و در زمان گتدد، داا اتورت دارد که تمنیداتی اندیشید  شود تا آب راران در رسهت 

نیاز و شتایط کمبود رطورت، ره مصتف محصول رسید  و از رتوز تنش جلوگیتی نمایهد. آب رهارانی 

باشد، رخهش منیا نرسد، در صورتی که سطح موردنرت نداز ره سطح زمین میهاکه در رار  از سای

ایهن شهتایط، سهطوح  گتدد. رتای مهدیتیت و اصهوحی آن تبخیت شد  و از دسهتس رار  میعمد 

ه اسههان"رواناب شکل گتفهه و آب از این سطوح که تو  رواهد شد نفوذ کمههتی داشههه راشهند، 

آوری و ره در جنت شیب رهه پیدا نماید، جمع "اتیب رواناب افرایش"و  "کاهش یافهه هارواناب آن

 سمت دررت هدایت رواهد شد. 

ی هتز، سبب رواهد شهد کهه هاو حاف علفسازی این سطوح تمیر کتدن سطح رواناب، فشتد 

ه رواناب( و سنمی از آب رهاران کهه رهه پهای اسهانآب راران حهی را مقادیت ک ، جاری شد  )کاهش 
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. پهس از ایهن ادهدام (9312)تهوکلی،رسد )افرایش اتیب رواناب( افهرایش پیهدا نمایهد محصول می

 وری و من  جلو  رواهد کتد.آوری شد ، رسیار اتمشهتک و من ، حفظ و نگنداری آب جمع

رت اساس آمار رلندمدت تحلیل شدت، مهدت و فتاوانهی رهار ، ظتفیهت آب و  در مواوع رواناب

، زمان فقدان رار ، واعیت رهاک هاودوع رار  احهمالراک، شیب و تغییتات میران و جنت آن، 

 دتار گیتد.  سطحی، رطورت اودیه، پوشش گیاهی و آرایش کاشت اتوری هست و رایسهی مدنرت

در منندسی رواناب، رایسهی ره این نکهه توجه داشت که توازن رهین تعهتق محصهول رها میهران 

ی اودیه و دوران هاجاب آب توسط ریشه، رتدتار راشد. زیتا هتگونه ارهول در این توازن رعد از سال

ن دهتار دررههان در معهتض تندیهد رشهکید ی،دهی، سبب رواهد شد که را رتوز تنش آرهمحصول

 .گیتند
 د( مدیریت باغی

نگتی و جامعیهت دارد، انهخهاب نهوع تتین اددامات که نیاز رهه آینهد یکی از منمهتین و اساسی

یی چهون ههاراشهد. ویژگهیاز ادگوی کشت مین دارویی طتح و سن  هت یک های راغی و گیاهاگونه

فهتآوری  دارلیهت، ههاریمهاریت ره ستما، عدم حساسیت رهه رترهی آفهات و متعامل را رشکی، مقاو

هها مواردی هست که در انهخاب گونهه و...دوانی و توسعه عمقی ریشه، داشهن، نیاز آری اندک، ریشه

، انهدکی ههانقش دارد. در شتایط رشکی، طبیعی است که توان محصوالت در رتارت آفات و ریمهاری

در شتایط تعتیهف .ها را مدنرت داشتیآفات و ریمارپدید  اپیدمی و طغیان  رایسهیکاهش یارد، داا 

ی شیمیایی کهاهش رواههد یافهت، دهاا محصهوالت هاو کود هاکش، مصتف رتری سموم، آفتشد 

تودیدی )یا فتآور شد ( دارای ویژگی ساد  رودن )و حهی ارگانیک رهودن( رواهنهد رهود کهه رسهیار 

 راشد.رااهمیت و ارز  می

ل است. ره عنوان مثال رادام ره سهه صهورت هایکی از مسا ل من  در احداث راغ، شیو  کاشت ن

ل پیوندی دارل کشت است یها انگهور رهه دو صهورت دلمهه هاراری، نشایی )گلدانی پوسهیکی( و ن

پایت است. در مبحث مدیتیت راغی راید توجه داشهت کهه راغهات دار یا دلمه ردون ریشه امکانریشه

ود عموما  راری، دارای ارهوط و تفاوت رشدی، فادد رسهت مناسهب، آرایهش کشهت نامناسهب و موج

 راشد، داا در فتآیند اصوح و احیا رایسهی این موارد مدنرت دتار گیتد.فادد هتگونه مدیتیت راغی می

 اجزای اصلی و حیاتی اصالح، احداث و نگهداری باغات دیم

 شامل آرایش و ارعاد( هامنندسی سامانهوری آب راران )آی اسهحصال و جمعهاسامانه -9

 (آوری، هدایت و نفوذ آب در پای هدف )منندسی روانابجمع -2

 ه رواناباسهانافرایش اتیب رواناب و کاهش  -2-9

 (منندسی رسهتتدارک و تنیه رسهت مناسب رتای افرایش ظتفیت آب راک در پای دررت ) -3

 صارف غیت مفیدکنهتل تبخیت و کاهش م -3-9
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 آریاری محدود و تکمیلی یک یا دو نورت -4

 ی های تغایهاپایش مسهمت و تامین نیازمندی -2

 ی مهناسب را آنهای ادلیمی و ارا ه راهکارهاپایش مسهمت تغییتات پارامهت -6

 دورنمای راهکار اصالح و ایجاد

ی آن ههارا رعایت اوارط و معیار آوری آب راران وی اسهحصال و جمعهاراغات دی  تحت سامانه

ی ها، منندسی رواناب و منندسی رسهت(، کنهتل تبخیت، حفظ رطورت و مدیتیتها)منندسی سامانه

گتدد امن اینکه از نرت دانش رهومی و راغی ره عنوان یک ظتفیت و گرار  مطلوب و رتتت معتفی می

ی اجتایی و عملیاتی احداث، احیا و هاعملمبانی علمی و نرتی نیر غنی رود  و رتای تدوین دسهوراد

ی رعمل آمد  در راغات دیه  حهاکی از هااصوح اینگونه راغات محدودیت راصی وجود ندارد. رترسی

ی راالی اصوحی و رنبود شتایط رتای اصهوح و احیهای راغهات موجهود از یکسهو و هاوجود ظتفیت

 راشد.آوری آب راران در اراای جدید میو جمعی اسهحصال هاایجاد راغات دی  جدید تحت سامانه

هرار هکهار طی رتنامه پنجساده شش ، و را رهت  محصهودی  211را ایجاد راغات جدید ره میران 

محمدی، انجیت و سایت محصوالت کهل درآمهد نارهادص رتارهت رها مشهمل رت رادام، انگور، زرشک، گل

صوح و احیای راغات رادام، انگور و انجیهت موجهود همچنین را ا شود.میلیارد تومان رتآورد می 6413

کیلهوگتم در  221و  3111، 211رهه تتتیهب رهه میهران  هاهرار هکهار( و افرایش عملکتد آن 299)

میلیارد تومان دست  9929توان ره درآمد نارادص رتارت را هکهار نسبت ره مهوسط عملکتد فعلی، می

میلیون تومهان رهه ازای ههت هکههار  39/2نارادص معادل  پیدا کتد که رطور میانگین افرایش درآمد

 رواهد رود. 

 
 منابع  -1

آوری آب راران رتای رادام دی . های اسهحصال و جمع. رترسی کارآیی سوپت جاذب در سامانه9313 .توکلی، ع

 .62-81(: 9)3هان زراعی و راغی، های تحقیقاتی در گیایافهه

آوری آب راران رتای رادام دی . مجله های اسهحصال و جمعهای فنی سامانه. تعیین مشخصه9312. توکلی، ع

 .9-96: 2تحقیقات منندسی کشاورزی، 

. شهمار  وری رار  در زراعت محصوالت دیه  کشهورهای رنت . تنیه و تدوین نقشه شارص9312. توکلی، ع

 ص. 994، موسسه تحقیقات کشاورزی دی ، 42131ثبت 

آوری آب های مخهلف اسهحصهههال و جمههعادعمل رادام دی  نسبت ره شیو ترسی عکس. ر9386. توکلی، ع

. موسسهه تحقیقهات کشهاورزی دیه ، شتدیدر آذررایجان (MCWH)های کوچک رههاران در حواه

 صفحه.14، 9423/86سازمان تحقیقات، آموز  و تتویج کشاورزی، شمار  
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وری مصرف نظور ارتقای بهرههای سنتی آبیاری سطحی به ماصالح سامانه

 آب
 

 و جواد باغانی فریبرز عباسی ،نادر عباسی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی، کرج

 
 مقدمه -6

ور و اسهفاد  رنینه از منارع آب کش راسهایی آریاری سطحی درهااصوح و رنبود عملکتد رو       

کهه در رغ  ایهنمصتف آب در رخش کشاورزی از اهمیت راصی رتروردار است. ره وریرنت افرایش 

شهوند، ی سهطحی آریهاری مهیههادرصد اراای فاریاب را رو  11ریش از  جنانرسیاری از مناط  

ی آریهاری سهطحی پهایین ههاند. مشکل عمهد  رو اهمورد ک  توجنی دتار گتفه هادیکن این رو 

ی ههازیهاد سهامانه هرینه شود. را توجه ره است که از اعف مدیتیت آریاری ناشی می راندمانودن ر

 ناپایت است. ی آریاری سطحی امتی اتوری و اجهنابهاآریاری تحت فشار، رنبود و اصوح رو 

 ههای مخهلهفرا رو  رقیهو  ی سطحیهارا سامانه کل اراای آری درصد 82در ایتان نردیک ره 

ی ههااصوح سهامانهشوند. این ردان معنی است که اثترخشی اددامات متتبط را میآریاری فشار تحت

که را افرایش یک درصهد در طوریفشار است . رههای تحترتارت توسعه رو  8حدود سنهی آریاری 

 جههویی شههد  رتارههت رهها حجهه  آبهههای آریههاری سههطحی میههران آب صههتفهرانههدمان رو 

 های آریاری تحت فشار رواهد رود.  درصدی در توسعه رو  91اصل از افرایش جویی حصتفه

 

 تبیین وضع موجود  -2

ریهاری )سهنهی و ی مخهلهف آههاو شهبکه ههانهایج حاصل از مطادعات مهعدد میدانی در سهامانه

کتتهی، نهواری و  یههاسهامانهدر  دهدراندمان کهاررتدمدرن( در سطح کشور و تحلیل آننا نشان می

کهاررتد آب در مررعهه در  رانهدمانمهوسهط . اسهتدرصد  2/22و  1/22 ،3/22 بیره تتت ایجویچه

 (.9)شکل  می راشددرصد  9/19و   9/62تتتیب ره نیر ای دطتی مخهلف آریاری رارانی و هاسامانه

 



81      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

 
 

ار در ی مختلف آبیاری سطحی و تحت فشهاکاربرد آب آبیاری در سامانه راندمانمتوسط  -6شکل 

 در کشور 6971-34ی هاسال

 

ههای در رو  9312-6های در فصهل زراعهی مهوسط حج  آب مصتفی ذرت علوف 2در شکل 

های سنهی و تجنیر و نوسازی شد  رتای نمونه مقایسه شد  اسهت. مخهلف آریاری سطحی در شبکه

ر ریشهت از اراای مهت مکعب در هکها 2111های سنهی حدود حج  آب مصتفی در اراای زیت شبکه

وری مصهتف آب ذرت های تجنیر و نوسازی شهد  رهود  اسهت. رهه همهین تتتیهب، رنهت زیت شبکه

ههای دسهت شهبکهو در مرارع پهایین 1/1های تجنیر و نوسازی شد  های در مرارع زیت شبکهعلوف

سهیع ارااهی تتتیب، را توجه ره سطح وردین (.3کیلوگتم رت مهتمکعب رود  است )شکل  3/6سنهی 

تواند گام مهوثتی در کهاهش ها میهای سنهی در کشور، اصوح و رنبود عملکتد این شبکهزیت شبکه

 وری مصتف آب راشد.حج  آب و افرایش رنت 
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ی های مختلف آبیاری سطحی در شبکههای در روشهامقایسه حجم آب مصرفی ذرت علوف -2شکل 

 سنتی و تجهیز و نوسازی شده

 

 
 

 ی مختلف آبیاری سطحی درهای در روشهاوری مصرف آب ذرت علوفمقایسه بهره -9کل ش

 ی سنتی و تجهیز و نوسازی شدههاشبکه
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 های فنیها و راهبردراهکار -9

ی متتبط، در سطح هاو مطادعات منط  های دبلیپژوهشرت اساس نهایج ره دست آمد  از 

بتای رنبهود و ادهدامات مهعهددی ههان ههت منطقهه، رو وسیع و ره صورت پایلوت در شتایط زارعهی

و در مورد آننا تواهیح داد   دارل انجام است. در این رصوص ره موارد زیت اشار راندمان کاررتد آب 

 .شد  است

  آریاری در انواع محصوالت کشاورزیانجام ک 

 جویی در مصتف آبکاررتد رژی  کاهش جتیان در مرارع رمنرور صتفه 

 رندی مناسب اراای طعهو د تسطیح 

 را مهدیتیت  های را کیفیت رنهتاسهفاد  از آب شور ره منرور کاهش مصتف آب

 راص

  هیدروفلوم(رتای مثال فشار )آریاری ک های رو توسعه 

 

 آبیاری در محصوالت کشاورزیافزایش تولید با توسعه و اجرای عملیات کم

ن محصوالت را ره عمد در شتایط کمبهود آب ک  آریاری یک راهکار رنینه سازی است که طی آ

راشهند یها دیمهت آب راالسهت، دهند. ودهی منارع آب دارای محدودیت میو کاهش عملکتد دتار می

سطح رنینة آریاری از دیدگا  ادهصادی چیهری کمههت از مقهدار مهورد نیهاز رهتای حهداکثت عملکهتد 

گنداری و نیتوی کهار جنهت تهأمین آب دچهار عوو  در جایی که ستمایة اودیه، انتژی، نراشد. رهمی

رهتای مناسهب توان رهه عنهوان راهکهاری آریاری را میمحدودیهند و یا هرینه رسیار راالیی دارند، ک 

توان رتای ره حهداکثت رسهاندن یها تثبیهت تودیهد افرایش سود ره کار رتد. همچنین از این رو  می

نهد کهه هااسهفاد  کتد. نهایج تحقیقات نشان داد ،زراعی در مناطقی که محدودیت زمین وجود ندارد

درصهدی تودیهد  21-41درصهدی در سهطح زیتکشهت و افهرایش  31-42آریاری سبب افرایش ک 

آریاری راعث افرایش کارا ی مصهتف آب رواههد شهد کهه رها دو رو  محصول شد  است. اعمال ک 

اعمهال که    -2ل حسهاس رشهد ی غیتمسثت را توجه رهه متاحههاحاف آریاری -9امکان پایت است 

ی یهاد شهد  نیهر ههاآریهاری در رو ی اعمال ک های فصل رشد. ادبهه شیو هاآریاری از ارهدا تا انت

 راشد.مهفاوت می

آریهاری  ی کاررتدی در ایهن زمینهه اسهت.هااز جمله رو  ایجویچهرو  آریاری یک در میان 

آب کهارایی مصهتف  و رانهدمانیش دارل توجه افراسبب کاهش مصتف آب و  هاجویچه یک در میان

در نهیجهه اجهتای تحقیقهات  ی مناسهبههاگتدد و در صورت تعیین جر یات عملی و اسههتاتژیمی

توان ره افرایش دارل توجنی در تودیهد محصهول رها مقهادیت آب موجهود دسهت یافهت، کاررتدی، می

ریهاری آتودیدی وارد گتدد. در  ی که کمهتین رسارات احهمادی ره کمیت و کیفیت محصولهارگون
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درمیان رتای جلوگیتی از نفوذ آریاری یکآریاری ک  است.  راندمانسطحی رددیل ماهیت آن عمدتا 

رتد. امها چنانچهه آریاری را راال می راندمانرود و را ک  کتدن نفوذ عمقی عمقی ریش از حد رکار می

دههد. افرایش مهینیر کارایی مصتف آب را  ،شددرمیان همتا  را کاسهن مقدار آب الزم راآریاری یک

ی را رافت مهوسط تها هادر راک ،گتدداین رو  ره ددیل ماهیت و هدفی که از اجتای آن دنبال می

ی سبک کارایی مناسبی ندارد و حهی ممکن است منجهت رهه هاسنگین دارل کاررتد است و در راک

درصهد در آب مصهتفی  41 -31ان صهتفه جهو ی را این رو  امک آریاری نیر رشود. راندمانکاهش 

یهک در میهان رهتای  ایجویچههیک طتح عملی رتای توسعه رو  آریهاری تکنیک این  وجود دارد.

 راشد. می ،شوندمحصوالتی که ره صورت ردیفی کشت می

 

 جویی در مصرف آبکاربرد رژیم کاهش جریان در مزارع بمنظور صرفه

ی راز، معموال  حج  زیادی از آب رخصوص در ارااهی هارا انت ی آریاری سطحیهادر رو       

ی مهدیتیهی رهتای کنههتل و کهاهش هاشود. یکی از رو شیب دار رصورت رواناب رتوجی تلف می

ی ها، رژی  کاهش جتیان است. ردین تتتیب که ارهدا را شدت جتیانهارواناب سطحی در این سامانه

ی مررعهه، ههاشی آریاری را شتوع و پس از رسیدن جتیان ره انتنردیک ره ریشهتین دری غیتفتسای

. شودمیی زمان آریاری از آن دری اسهفاد  هادری ورودی ره حدود نصف مقدار اودیه کاهش و تا انت

 و موجهب داد  درصهد از تلفهات آب رصهورت روانهاب را کهاهش 21این رو  دادر است تها حهدود 

. رژیه  کهاهش جتیهان در همهه ارااهی شهودد  آب آریهاری جویی در مصتف آب و رنبود رهازصتفه

اراای تجنیر و نوسازی شد  ره سهادگی دارهل  مخصوصای آریاری سطحی هاکشاورزی و همه رو 

جهویی در مصهتف آب رها رنبود مدیتیت آریهاری در مررعهه و صهتفه ،هدف از این عمل اعمال است.

 راشد. وسازی شد  میی نوین مدیتیهی در اراای تجنیر و نهااعمال رو 

 

 مناسب اراضی برای آبیاری سنتی و اجرای آبیاری نواری  تسطیح

در  ی متتبطهارت اساس نهایج ره دست آمد  از تحقیقات گاشهه و مطادعات منط شیو ، در این 

محصهول و شهتایط را توجهه رهه نهوع سطح وسیع و ره صورت پایلوت در شتایط زارعین هت منطقه، 

نهواری( و نیهر تغییهت انهداز  یا ی مناسب )رو  آریاری کتتی و هاره یکی از رو  ،عهتوپوگتافی مرر

ی مخهلف کشور و رتای هااسهان. این رو  در شودطتاحی انجام می دطعات زراعی ره انداز  مناسب

تسطیح کتدن زمین از ادرامات اودیهه انجهام آریهاری اکثت محصوالت زراعی و راغی دارل اعمال است. 

 ی است که رتای رسیدن ره راندمان کاررتد راال و کاهش تلفات آب نیاز است.سطح
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 با مدیریت خاص استفاده از آب شور

رهه  ی صنعهی و رانگی و آب دریا (ها، فااوبهای نامهعارف )آب شور زهکشهااسهفاد  از آب

ر ناشی از که  آرهی نقهش تواند در کاهش اثت رسارت رای راهبتدی موثت، میهاعنوان یکی از گرینه

ی فوق رتای اهداف کشاورزی اثتات منفی رهت رهاک و هاکلیدی را رازی نماید. از آنجا که کاررتد آب

کهاررتد این شهیو  رهتای گیا  دارند، تمنیدات مدیتیهی رتای حفظ پایداری کشاورزی اتوری است. 

حفظ نسبی عملکتد و تودید  آب شور در کشاورزی ره منرور تعدیل اثت رسارت رار ناشی از شوری و

 گتدد. می پیشننادادهصادی 

رار در کف  کاشت ،اهان شورپسند و اردام مقاوم ره شورییتوان ره کاشت گره عنوان نمونه می

ههای رها کیفیهت رهوب و گیا ، عدم ارهوط آبشیارها، اسهفاد  از یک نوع آب در طول دور  رشد 

 شور راه  و ... نام رتد.
 

 ورزی حفاظتی اکاز خاستفاده 

 31حهدادل  ،کاشتو  ورزیاکرکه در آن پس از عملیات است  سیسهمیحفاظهی  ورزیراک

از مدیتیت رتداشت محصهول  راشد ودبلی پوشید  شد  محصول درصد سطح راک ره وسیله رقایای 

که  ی ههاورزی حفاظهی )را تاکیهد رهت اجهتای رو ی راکهااسهفاد  از رو شود. دبلی شتوع می

 ساده موسسه تحقیقات فنی ومنندسهی کشهاورزی 91ی تحقیقاتی هاراک ورزی( را اسهناد رت یافهه

 شهتوع هاجنت انهقال و اجتایی نمودن این یافهه هااسهانکشاورزی  جنادره سازمان  9386در سال 

  همکهاران یی ادگویی روفاصله را نرارت و مشهارکت مسههقیهاو رتای تستیع ریشهت این امت پایلوت

رهه  86-81ن، گلسهان، روزسهان و دروین در سهال های فارس، همدان، اصفهااسهانتحقیقاتی در 

هکهار آری رتای محصوالت مخهلف زراعی هت منطقه انجام شهد. ایهن سهطح در سهال  9211میران 

ن، گلسههان، هاشهامل فهارس ، همهدان، اصهف اسهان 91هکهار آری رتای  91111ره میران  88-81

رهه میهران   88-88وزسهان، دروین، کتمان، رتاسان راوی، تنهتان و اردریهل و در سهال زراعهی ر

ی ههااسههانکشاورزی  جنادی زراعت و تتویج سازمان هاهکهار آری و را هماهنگی مدیتیت 31111

در مصتف آب دارل توجنی ورزی حفاظهی درصد را اعمال راکمتروطه در نرت گتفهه و اجتا گتدید. 

  شود.جویی میهصتف

 

 

 

 

 



     36    آب و خاک  -اول بخش

 

 های فنی و اجراییتوصیه -4
 

  شهوند؛ آریهاری مهی  ی سطحیهادرصد اراای آری کشور را سامانه 82ریش از از آنجا که 

ی در مصهتف آب و ههاجویی دارهل موحظصتفه ،ی سنهی آریاری سطحیهااصوح سامانه

 افرایش رازد  آب آریاری رواهد داشت. 

 ی مخهلف نریهت تسهطیح ارااهی، انهخهاب هاریاری سطحی ره رو ی آهارا اصوح سامانه

رو  آریاری سطحی رنینه و مهناسب را مدیتیت زراعی کشاورزان هت منطقهه، طتاحهی و 

درصهد و  31-41جهویی در مصهتف آب رهه میهران اجتای مناسب سیسه  و غیت ، صهتفه

 پایت است.آریاری ره میران دارل توجه امکان راندمانافرایش 

 ی هارتای ارزیاری اثترخشی اصوح سهامانه اسهانی رصورت پایلوت در سطح چند یهاوژ پت

 تدوین و اجتا شود.سنهی 

  و تصهمی   ههاریریی اجتایی و پژوهشی دارلی و رارجی در رتنامهههااز تجتریات دسهگا

 اسهفاد  گتدد. ی سنهیهای کون در رصوص اصوح سامانههاسازی

  تواند در پهایت  میی سنهی های مناسب رتای اصوح سامانههامشوق تسنیوت واعطای

 رتداران موثت راشد.و همتاهی رنت 

  گیتی رطورهت و آب آریهاری مهدنرت و تجنیرات انداز  هاسازی دسهگا دارداسهانسارت و

 دتار گیتد.

  ر کهار دهتار رتداران در دسهورتنامه آموز  مدون کارشناسان، مشاوران و پیمانکاران و رنت

 گیتد.

  ی در کهاهش مصهتف ههاتواند تاثیت دارل موحظورزی حفاظهی میی راکهاکاررتد رو

 آب و افرایش رازد  آب آریاری داشهه راشد.

 ی اصلی در هااز نیازکه ی مدرن آریاری سطحی های طتاحی و اجتای رو هادسهورادعمل

 غ شود.، تدوین و اروی سنهی استهامسیت اصوح سامانه

 

 منابع -5
های آریهاری: تغییهتات زمهانی و مکهانی آن در ایهتان. . رانهدمان9314عباسی، ف.، ف. سنتاب و ن. عباسی، 

 .صفحه 42، مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، 48416گرار  فنی شمار  
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 دومرخش 

 منندسی گلخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

 

 در کشور یاگلخانهی هاروند توسعۀ کشت
 ها(گذاریها و هدفها، چالش)فرصت 

 
 یمؤمن داودی و زارع قاسم

 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ی،کشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه یاعضا

 رانیا کرج، ،یکشاورز

 

 مقدمه  -6

یل افرایش تقااها ددرهرتای تأمین نیاز غاایی  جنانامتوز  تودید محصوالت کشاورزی در کل 

سهت. هاتت و دشهوارتت شدنسبت ره گاشهه رسیار پت اهمیتهای تودید،  ننادو کاهش کمی و کیفی 

ی کشاورزی، مسها ل هاافرایش جمعیت و نیاز روز افرون ره مواد غاایی در کنار ریسک راالی فعادیت

ی نهوین و مهسثتی را ههاو ، رههای مطلهوب رهتای آنههاحلرتای یافهن را راید منمی هسهند که 

دالیل مهعددی از جمله؛ امکان کنهتل رتای تودید محصوالت کشاورزی ره جسهجو کتد. ایجاد گلخانه

ی سهتمازدگی و گتمهازدگی، اسههفاد  مهسثتتت از منهارع آب و هاعوامل ادلیمی و جلوگیتی از پدید 

و ....( و امکهان تودیهد در رهار  از  ر، س ، را)انتژی، کود ها ننادتت سایت راک، امکان کاررتد مناسب

عنهوان رهه ایگلخانهطوری که کشت ره این نوع از تودید داد  است. ره ای ویژشتایط زمانی، جایگا  

ویهژ  در منهاط  که  آب ی اریت رههاوری رسیار زیاد، در سالرا رنت همتا  یک رو  تودید مهفاوت 

 ر گتفهه و در حال توسعة روز افرون است.نریت ایتان، مورد توجه جدی دتا

 کهه کشهاورزی رخهش در آب ةرنینه مصتف ،حاک  رت ایتان رشکی و رشکسادیفعلی  شتایطرا 

 نهوین یههاامانهسه از اسههفاد  رها ند. رنارتاینکمی پیدا را دارد، اتورت کشور آب مصتف ریشهتین

 هسههند، آب ةرنین مصتف یهاکاررا  از که  ...و هاگلخانه کشت، احداث ادگو و تاریخ اصوح آریاری،

 . گهتددمهی فهتاه  آب که  منهاط  در تودیهد کتدن و پایدار رشکی و رشکسادی را سازگاری امکان

 کهارآیی یارتقها هها، راعهثگلخانه مانند شد  ی کنهتلهامحیطعنوان مثال، اسهفاد  از کشت در ره

مطهار   همچنهیندر مصتف آب رواههد شهد.  جوییصتفه امکانو در نهیجه  رتارت 91 تا آب مصتف

 تهدریجی انهقهال و ههاگلخانهه گسههت  رها تهوانمیکشاورزی،  جنادهای وزارت ها و رتنامهسیاست

 ایهن کشهت تحهت یههازمهین تدریج رهها، گلخانه دارل ره فضای راز از صیفی و سبری هایکشت

 آرهی نیهاز را و .... روغنی یهادانه ذرت، جو، گندم، مانند ن اسهتاتژیکیهاگیا کاشت ره را محصوالت

 داد. ارهصاص ها فتاه  است،که امکان اسهفاد  از آب سبر نیر رتای تودید آن تتک 
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  تبیین وضع موجود -2

افرایش عملکتد در واحد سطح توأم را کاهش مصتف آب رتای تودید یک کیلوگتم محصهول و 

از اهمیهت  ههاوری آب، از جمله مواردی هسهند کهه در گلخانههنت توجه در ردر نهیجه افرایش دارل

تتتیهب رهتای تن در هکهار رهه 421و  682، 121ی رتروردار هسهند. مثو  رسیدن ره عملکتد هاویژ

در کشهور هلنهد و یها مطهار   ایگلخانهی های و ریار در کشتاهفتنگی، فلفل ددممحصوالت گوجه

ی فضهای ههادر کشهت 3kg/m 91-94 فتنگی ازمصتف آب در تودید گوجه ، افرایش کارآ ی9جدول 

و  ههادر همین کشور ایگلخانهی هادر کشت 3kg/m  31-24 دریای مدیهتانه ره ری حوزهاراز کشور

کشور هلنهد، در یهک دههة  ایگلخانهی هادر کشت 3kg/m 66-42 یا رسیدن ره کارآ ی مصتف آب

 (. Pardossi et al., 2004; FAO, 2013مریت نسبی است )گاشهه، حاکی از این 
 

ی کشفت متففاوت در هفافرنگی در شرایط اقلیمی مختلفف و سیسفتمکارآئی مصرف آب گوجه -6جدول 

 (Pardossi et al., 2004) ی واقع در حوزه دریای مدیترانه و شمال اروپا در یک دهۀ گذشتههاکشور

 کشور شرایط کشت و تولید
ی مصرف آب کارآئ

(3kg/m) 

 فضای راز
 91 فلسطین اشغادی )کشت راکی(

 94 فتانسه )کشت راکی(

 های پوسهیکیگلخانه

 ردون گتمایش

 22 اسپانیا )کشت راکی(

 24 فتانسه )کشت راکی(

 33 فلسطین اشغادی )کشت راکی(

 23 ایهادیا )کشت غیتراکی راز(

 41 ایهادیا )کشت غیتراکی رسهه(

 های را کشت غیتراکیانهگلخ

 ادلی های کنهتلو دارای سامانه

 31 فتانسه )سیسه  راز(

 42 هلند )سیسه  راز(

 66 هلند )سیسه  رسهه(

 

وری پا ین تودید، تأمین نیاز ره غاا در ایهتان را نیر رنت  کشت ومحدودیت در توسعة اراای دارل

گیتی رنینهه کار رتای حل این چادش، رنت را  تننای است. در چنین شتایطرا مشکل مواجه سارهه 

یهاری رهه اههداف کمّهی و کیفهی منرور و رتای دست از منارع محدود آب و راک کشور است. ردین

انداز ریست ساده در حهوزر کشهاورزی کشهور، اهتوری اسهت ی و نیر سند چش های توسعهارتنامه

کهار گتفههه شهوند. تودیهد وری رههرها تکیهه رهت ارتقهای رنهت  ی روز دنیاهاو فناوری هاآرتین رو 

است. در ایهتان  اسههفاد  از  های کنهتل شد ، از جمله این فناوریهامحصوالت کشاورزی در محیط
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 ای ویهژرشک، از اهمیّهت را توجه ره ادلی  رشک و نیمه ایگلخانهو توسعه تودیدات  هااین فناوری

ی کشورمان رها طهول روز رلنهد، شهدت تهارش  آب و هواتنوع یت جغتافیایی و رتروردار است. مودع

ی، شتایط مساعدی را رهتای های مصتف منط های مخهلف و نردیکی ره رازارهامناسب، وجود ادلی 

فهتاه   ایگلخانهو نیر توسعه کشت و تودید محصوالت  هاانهخاب محل مناسب رتای سارت گلخانه

 91611ی کشهور از مهتز ههارغ  موارد عنوان شد ، هنوز سهطح زیتکشهت گلخانههآورد  است. علی

کشت کشور و نیر تنوع محصوالت، رسهیار نهاچیر هکهار فتاتت نتفهه و را توجه ره مساحت اراای دارل

رهی نهام، علمی و اصودی ایهن نهوع کشهت صهورت گیهتد ) ةام جدی در توسعرود  و الزم است اههمّ

 (.9312ی، زارعی و مسمن؛ 9312
 

 روو پیش موجودهای چالش -9

ن دارویهی و دهارم معاونهت امهور راغبهانی ها، گیاهاآمار و اطوعات موجود در دفهت امور گلخانه

در  هها، سهطح زیتکشهت گلخانهه9314کشاورزی حاکی از آن است که تا پایهان سهال  جنادوزارت 

( رهه سهبری و % 3/19هکههار ) 1223هکهار رود  است. از ایهن سهطح حهدود  91611کشور حدود 

ن و هها( نیر ره سایت گیا% 4/2هکهار ) 282ن زینهی و ها( ره گل و گیا% 3/23هکهار ) 2462صیفی، 

ی ههاگلخانهه (. این در حادی است که سن 9312نام، ند )ریهاارهصاص داشت ایگلخانهمحصوالت 

ایهن آمهار نشهان  (.9312)زارعی و همکاران،  است  % 2/1 هنوز کمهت از  جنانی هاایتان از گلخانه

 1/2162ی تنهتان )ههااسههانتتتیهب در در کشور در این سال رهه هادهد ریشهتین سطح گلخانهمی

ن هاهکههار(، اصهف 9693، اسههانهکهار(، کتمان )منطقه جیتفهت و کننهو  و سهایت منهاط  ایهن 

هکهههار(،  8/411هههار(، روزسهههان )هک 1/231هکهههار(، متکههری ) 2/9339هکهههار(، یههرد )2/9411)

 هکههار( دههتار 9/293هکههار( و ادبههتز ) 8/241هکهههار(، سیسههان و رلوچسهههان ) 1/211مازنهدران )

مانهد ، و رادی اسهانی کشور در اینُ نه هااز کل مساحت گلخانه % 1/81حدود ره عبارتی،  :نداهداشه

 (.9مهمتکر رود  است )شکل  هااسهاندر سایت 
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 6934ی کشور در سال هااستاندر  هامساحت گلخانه -6 لشک
 

رتارهت  96( رهیش از 9312-9314سال گاشهه ) 21طی  ایگلخانهسطح زیتکشت محصوالت 

. ردینی است که سهتعت (2)شکل  ست که نشانگت رشد شهاران این صنعت نوپا در کشور استهاشد

را یی ههاو تندیهد های الزم، فتصتهات زیتسارتدر ایتان ردون تقوی هاراالی رشد و توسعة گلخانه
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 6975 -34ی هادر طول سال ایگلخانهتغییرات سطح زیرکشت محصوالت  -2 شکل
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و مشهکوت  ههادهد چهادشی کشور و روند توسعه آن نشان میهارترسی واع موجود گلخانه

؛ 9381وجود دارد )زارعی و همکاران،  هاتیت تودید در گلخانهرتداری و مدیمهعددی در توسعه، رنت 

احهداث  ههادر آن ههاعدم تناسب ادلیمی مناطقی که گلخانه ،(. در این راسها9312زارعی و مسمنی، 

کار گتفهه شد ، عدم دارد نبودن ساز ، تجنیرات و تاسیسات کنهتل شتایط محیطی رهاسهانند، هاشد

کار گتفهه شد  را ادلی  منطقه، عهدم پوشش و تجنیرات کنهتل شتایط محیطی رهانطباق نوع ساز ، 

رتداران و عدم ساماندهی دنیا، اعف در مدیتیت و کمبود دانش فنی رنت  روزی هااسهفاد  از فناوری

وجهود آمهدن ره رازار مصتف و رازاررسانی محصوالت تودید شد ، از عوامل اساسهی و اثتگهاار در رهه

 راشند:. در این رصوص موارد ذیل دارل ریان میهسهندها توسعه گلخانهفتآروی  مشکوت

 

مهناسهب رها ادلهی  و  ایگلخانههی کشور طتح ساز ، نوع پوشهش و تجنیهرات هااسهاندر اغلب  -9

 در نهیجههشهوند و ی انهخهاب مهیههاصهورت کلیشمورد نرت نبود  و معموالٌ رهه اسهانشتایط 

 ک  است.  هانیر میران تودید در آن وری آب و انتژی ورنت 

 ی و تأمین دمای مطلوب رشد اسهت، امهاهاناسارت گلخانه، اسهفاد  از اثت گلخ هدف ازاگتچه  -2

ی هها)حههی در منهاط  نسهبها  سهتد( و ارزان رهودن سهورت ههاگسهتد  گلخانه ةددیل توسعره

گتدد. دیکن، امهتوز  یشی تأمین میی گتماهافسیلی، دمای مطلوب گلخانه را اسهفاد  از سیسه 

زیسهی و همچنین گتان شدن دیمت سورت ناشی ی محیطهارا توجه ره رحتان انتژی و آالیند 

ی انتژی، دیگت تهأمین دمهای مطلهوب دارهل گلخانهه رها های حاملهااز حاف دسمهی از یارانه

شدت مصتف انتژی در . رترسی صتفه نخواهد رودرویه و غیتاصودی سورت، مقتون رهاسهفاد  ری

رهاال ی اسهت. در  شهدت مصهتف انهتژیدهد که ایتان دارای نشان می جنان ی منهخبهاکشور

منرور گتمایش در فصول سهتد و همچنهین ی فسیلی رههانیر انتژی حاصل از سورت هاگلخانه

 شوند.میمنرور ستمایش و تنویه در فصول گتم، اسهفاد  عمدتا  ره ،انتژی ادکهتیکی

ت گاشههه رهود  و هها، یکی از اشههباهاصورت شنتک و مجهمعره هاگسهت  غیتاصودی گلخانه -3

 ایگلخانههی ههاند. چتا که در شنتکهااغلب را مشکوت مهعددی مواجه شد هاگونه گلخانهاین

ت مورد نیاز تودیهد را طور مسثت جلوگیتی کتد و نیر امکاناره هاتوان از شیوع آفات و ریمارینمی

ر داشهت کهه ههاتهوان اظداران فتاه  کتد. در یک دضاوت کارشناسی، مهیزمان رتای گلخانهه 

 فقیت آمیر نبود  است.وم ایگلخانهی هاو مجهمع هاعملکتد کلی شنتک

نهوع فقیهت در ایهن و، مایگلخانههی مهخصص و کارآمد هاکه ردون داشهن نیتورا عنایت ره این -4

ی ههاکهدام از دانشهگا سفانه در حال حاات ههی أمه ،پایت نیست، امکانی و مهتاک صنعهودید ت

ندارند. ره همهین ددیهل  ایگلخانهکشور رشهه و یا دورر تخصصی در رصوص گلخانه و تودیدات 
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صورت تجتری و همتا  را آزمهون و رطها ره هااست که عمد  دانش فنی مورد اسهفاد  در گلخانه

 ی علمی مسهحکمی اسهوار نیسهند.ها  و رت پایهرود

، تجنیهرات و ها، پوششهارتداری از ساز ی ملی رتای طتاحی، سارت و رنت هادارداسهاننداشهن  -2

رندی نشدن منهاط  مخهلهف کشهور رهتای تعیهین نقهاط مناسهب و و پننه ایگلخانهتاسیسات 

منطقة آنهادیا در تتکیه و منطقة آدمتیا در اسپانیا(  )همانند ایگلخانهی هاعنوان دطبمسهعد ره

 آیند.شمار میره ایگلخانهی هااز دیگت نقاط اعف کشور رتای توسعة پایدار و اصودی کشت

ی ایتان )منطقة ورامین( و تتکیه )منطقة آنهادیها( هامقایسة انتژی مصتفی تودید ریار در گلخانه -6

ی تتکیه چندین رتارت ایتان اسهت. دسهمهی هانتژی در گلخانهمصتف ا راندماندهد که نشان می

ی وادع در مجاورت دریای مدیهتانهه هااز این تفاوت، ناشی از شتایط آب و هوایی معهدل گلخانه

 است که نیاز ره مصتف انتژی زیاد رهتای گتمهایش ندارنهد. اسههفادر رنینهه از انهتژی و داشههن

تتکیهه  ایگلخانههمصتف انتژی در تودیدات  راندمانرودن یگت راال دارد، ددیل داسهانی هاگلخانه

مصتف انتژی در تتکیه اسهت کهه ددهت ریشههت در  ةاست. دیکن منمهتین ددیل، راال رودن تعتف

ی ههاکند. همچنین مقایسه انتژی مصهتفی تودیهد ریهار در گلخانههآور میمصتف انتژی را ادرام

ددیهل اسههفاد  را وجود ستمای رسیار شدید حاک  رهت کانهادا، رههدهدکه ایتان و کانادا، نشان می

ی معمودی و نیر ذریت  انهتژی گتمهایی هادر گلخانه 1رندی حتارتیی عای هامناسب از سیسه 

ی ایهتان و ایهن ههامصتف انتژی در گلخانه راندمانی رورشیدی این کشور، هاتارشی در گلخانه

 (.Kendirli, 2006؛ 9388ار دارند )شتافهی، کشور تقتیبا  در یک سطح دت

االشهارر ی فهوقههاددیهل چهادشنشانگت آن است کهه رهه 3شکل  مطار آمار و اطوعات موجود  -1

ایهتان در  ایگلخانههوری آب در تودیهد محصهوالت رنهت داری کشهور، گلخانههموجود در صنعت

 ,FAO؛  9314ت اسهت )حقهانی، تهی، پها ینجنهانی پیشتو و حهی میانگین هامقایسه را کشور

 (.Pardossi et al., 2004؛ 2013

 

                                                                 
1- Energy saving screen 
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 جهانایران با  ایگلخانهوری آب در تولید محصوالت مقایسه بهره -9شکل 

 

 فنی پیشنهادهایو  هاراهکار -4

ی فنهی و کارشناسهی ذیهل ههارا عنایت ره مجموعه مباحث مطتح شد  در این نوشهار، توصیه

 ل ارا ه هسهند:ر، داایگلخانهی هالمی و پایدار کشتجنت توسعة اصودی، ع

اودین ددم من  در سارت گلخانه، انهخاب محل مناسب از نرت تناسب ادلیمی رتای احداث آن  .9

، هاهرینهرینی شد  رتای افرایش کمی و کیفی محصول همتا  را کاهش ی پیشهااست. رتنامه

 42نه است. ره همین ددیل اسهت کهه حهدود منوط ره انهخاب محل صحیح رتای احداث گلخا

ههرار هکههار گلخانهه در منطقهة  21هرار هکهار گلخانه در منطقهة آنهادیهای تتکیهه و حهدود 

رهه  ههاآدمتیای اسپانیا مهمتکر رود  و در حال تودید محصوالت مهنوع کشاورزی و صادرات آن

یاری، محدودر طتح مهورد کانی عمومی مهای اروپا ی هسهند. رتاساس اوارط و معیارهاکشور

گلخانهه رایهد در همچنهین، نرت راید دارای حدادل شتایط مناسب رتای احداث گلخانه راشهد. 

 ی حمل و نقل در نردیکی آن دتار داشهه راشند.هاجا ی احداث گتدد که را 

)گهاز طبیعهی و یها  نوع سهورت مصهتفی اسهت رکنندمحل احداث گلخانه اغلب عامل تعیین .2

هرینة سهورت مصهتفی  ،گاز طبیعی ددیل امکان دسهتسی رهره . در رعضی از مناط ل(گازو ی

 است. تتارزان

 از نرت کیفیّت و کمیّت آزمایش شود سهیمنبع تامین آب نیر رای ،گلخانهانهخاب محل دبل از  .3

 . و در صورت مطلوب رودن آن، اددام ره احداث گلخانه نمود
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 هارسیار من  است. اسکلت گلخانهی ورود تارش رورشید رتاگلخانه نیر  مناسب جنتانهخاب  .4

ند. اندازر سایة ایجاد شد  ره زاویه تارش نور رورشید، فصل سال و نوع ساز  نکسایه ایجاد می

زمانی که اغلهب شهدت نهور که   و رسهگی دارد. تأثیت سایه رت رشد گیا  در زمسهان ایگلخانه

 راشد.است، رسیار زیاد می

 ایگلخانههادهصهادی، یهک گلخانهه رایهد دارای شهتایطی راشهد کهه رههوان آن را   رتای تودید .2

دار رودن از حج  و فضهای ردارد عبارتند از؛ رترواسهانی یک گلخانه هادارد نامید. ویژگیاسهان

ی وارد  )رهاد، رهتف، وزن محصهول و ....(، ههاکافی رتای رشد گیا ، مقاومت کافی در مقارل رار

 ,.von Elsner et alدار رودن از نور کافی )رن، تنویه مناسب و رتروهارا انواع گیاپایتی تطار 

2000a; von Elsner et al., 2000b دارد ملهی رهتای سهارت و اسههان(. رت این اسهاس، تهدوین 

 اتورت دارد.  ایگلخانهو تجنیرات  هاساز  رتداری ازرنت 

را نهخاب شود. هت ددر حج  و فضای یک گلخانه گلخانه رایسهی مناسب ا)حج  دارل( اندازر  .6

 ،گیهتددر گلخانه رنهت انجهام مهی)تنویه( ریشهت راشد، اوال ، گتد  هوا فتض مساحت یکسان 

و  الزم رتای انجام عمل فهوسنهر ره مقدار کافی در ارهیار گیا  دتار رواههد گتفهت 2COثانیا ، 

از تغییتات ادلیمی رار  گلخانه کمهت رواههد ثادثا ، تغییت پایتی شتایط ادلیمی دارل گلخانه 

کشت موجود در کشور، امکهان توصهیة یهک ن تحتها. را توجه ره تنوع ادلیمی و تنوع گیاشد

 ی مشاره )از نرهت نهوع سهاز ، شهکل هندسهی و تجنیهرات درون آن( رهتای همهةنوع گلخانه

 (.Cepeda, 2013پایت و اصودی نیست )ی کشور امکانهااسهان

ند. در حهادی کهه هاتوصهیه شهد ههای مهفاوتی رهتای گلخانهههانقاط مخهلف دنیا، مساحتدر  .1

ی پیشتفهه حدود یک هکههار اسهت، در هاکشوریشهت در ر ایگلخانهمیانگین سطح یک واحد 

مهتمترهع  9111یک گلخانه رها مسهاحت کمههت از نریت هندوسهان،  هایدر حال توسع کشور

ادهصهادی تعیهین شهد   عنهوان مسهاحترهمهتمترع  3111ر سطح نی ادهصادی است. در ایتان

 ی کهه مسهاحت هاانجام شد ، گلخانه کارشناسی یهاو رتآورد هارتاساس محاسبهاست. دیکن 

مهتمترع راشد، توجیه ادهصادی کافی در تودید سبری و صهیفی و  2111-4111کمهت از  هاآن

 .زینهی ندارندهان گیا یا  گل و

نرهت ، رههایگلخانههن هارتداری و تودید گیاسن  راالی مصتف انتژی در فتآیند رنت  را توجه ره .8

رهتداری موجهود در ی مهداول و در دسهت رنهت هارسد که رایسهی توجیه ادهصادی گلخانهمی

، مصهتف آب در رخهش کشهاورزی ههای کشور، رترسی شوند. گتچه را توسعة گلخانهههااسهان

ش یارد، دیکن چادش دیگتی در رصوص افهرایش رونهد مصهتف انهتژی در تواند کاهکشور می

( که توجه ره عواملی نریت؛ تناسب ادلیمی محل انهخاب 4این رخش روجود رواهد آمد )شکل 



612      و مهندسی کشاورزی ایران تیریدر مد های فنیلیتحل 

 هها نناددارد، ره کارگیتی رنینة اسهان، اسهفاد  از ساز  و تجنیرات هاشد  رتای احداث گلخانه

 توانند نتخ رشد مصتف انتژی را تعدیل نمایند. ، میهادر گلخانه و اعمال مدیتیت صحیح تودید

جهای در حال حاات تکنودوژی گلخانه از منرت ادهصادی ره مثارهه جهایگرینی سهتمایه رهه .3

-که در شتایط محدودیّت زمین، آب و شتایط مناسب فصلی، مییهاگونزمین و آب است. ره

وامل ره شکل گلخانه، تودید در واحهد سهطح و حجه  جای سایت عستمایه ره توان را جایگرینی

صهورت مصهنوعی آب را ادامه و افرایش داد. رتای این منرور اتوری است که در گلخانهه رهه

شتایط رنینه رشد گیا  را فتاه  نمود. از منمهتین عوامل محیطی رشد، درجه حهتارت و نهور 

 ن هسهند.هامطلوب گیا

 

  
  

  
  

 
  

 
  

   
  

 

               

Water Energy       

  
  

  
  

  
  

   
 

  
   

  
 

 
 

 ایگلخانهمحصوالت تولید فرآیند  در انرژیو  پیوند آب -4شکل 

 

اتوری است از یک طتف را اسههفاد  از سهایت  ،رنینة از منارع سورت راسهفاددروم را توجه ره  .91

ی رورشیدی صهتفا  در هامنارع انتژی ره ویژ  انتژی رورشیدی و از دیگت سو، را تمتکر گلخانه

د، سن  ریشهتی از انهتژی مهورد نیهاز دارن هامناطقی که پهانسیل روری در توسعه این گلخانه

 را از نور رورشید تأمین نمود. هاگتمایش گلخانه

 ره این امهت اشهتاف دارنهد کهه دسهمت منمهی از سهود ایگلخانهنرتان تودیدات همه صاحب .99

سورهی است کهه دودهت رهتای تهأمین  ة، ناشی از یارانایگلخانهی هادست آمد  در محیطره 

چنهدان انهداز نههنماید. ره همین ددیل، در چشه در فصول ستد پتدارت می هاگتمای گلخانه

دارانی موفه  رواهنهد رهود کهه اهمن دارا رهودن ، گلخانههادور، در صورت حاف کامل یارانه
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دارد، را رعایت کلیه تمنیدات الزم و را مصتف حدادل انتژی در واحد سهطح، اسهانی هاگلخانه

 ند. ره تودید مطلوب دست یار

منرهور را عنایت ره موارد عنوان شد  اهتورت دارد تحقیقهات و مطادعهات الزم و تکمیلهی رهه .92

ی( مناسب و راص رتای هت منطقه از کشور صورت پایتد. از این رو تحقیه  هاتوصیة گلخانه)

در مناط  گتم و رشک، گتم و متطوب،  ایگلخانهی های ساز هاو مطادعه در رصوص ویژگی

 کند.و ستدسیت کشور، اتورت پیدا میمعهدل 

 ایگلخانهههوری آب در تودیههد سههه محصههول منهه  رنههت ، 3نرههت رههه ایههن کههه مطههار  شههکل  .93

 پیشهنناداسهت،  یجنهانمیهانگین حهد  ی در ایتان کمههت ازهافتنگی، ریار و فلفل دد گوجه

 حصهولوری آب در تودیهد ایهن سهه مساده، رونهد افهتایش رنهت گتدد در طی یک دورر د می

طوری که پس از یک دورر میان مهدت، درصد افرایش یافهه ره 2/2و  2، 3ی هاتتتیب را نتخره

وری رنت ، رتای افرایش 2(. مطار  نمودار شکل 2رتسد )شکل  یجنانمیانگین این شارص ره 

 2/3فهوق، الزم اسهت از نهتخ رشهدی در حهدود  ایگلخانهسه محصول مجموع آب در تودید 

رینانهه، الزم اسهت مسها ل، گهااری وادهعردار راشی . رتای رسیدن رهه ایهن ههدفدرصد رترو

رهتداری و تودیهد در ی فنی و مدیتیهی موجود در فتآیند سهارت، رنهت هامشکوت و محدویت

 اشار  شد، سامان داد  شوند.  هاکه در رخش دبل ره آن هاگلخانه

ی کشور را رهه رهود ارهصهاص هاح گلخانهاز سط % 11 ی حدود تنناکشت ریار در ایتان ره  .94

و نیهر ایجهاد تنهوع در  ههاداد  است. رتای ساماندهی ره رازار مصتف، تعادل رخشی رهه دیمهت

جات و ... نریت؛ رترر ، طادبی، رادنجان، دوریها سهبر، ، صیفیهاتودیدات، الزم است انواع سبری

 ودید شوند.ت هاو ... در گلخانه هارتگی، میو سبریجات

ی جدیهد دانشهگاهی در رصهوص صهنعت گلخانهه و تودیهدات ههاندازی رشههههاتصویب و را .92

ی رهدون رهاک هها، کشتایگلخانهکشور نریت؛ منندسی گلخانه، تودید محصوالت  ایگلخانه

 پهتوری تهوأم رها آب کشهت( و ... رهتای رهاال رهتدن دانهش فنهی)آب کشت، هوا کشت و آرری

ی روز دنیها رهه ههارهتداران و نیهر ورود فنهاوریی فنی رنهت هاگو ی ره نیازپاسخداران، گلخانه

 .اتوری است، هاگلخانه
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 ایگلخانهوری آب در تولید سه محصول مهم بهره ۀسالی برای افرایش دهپیشنهادروند  -5شکل 

 یجهانمنظور رسیدن به میانگین به
 منابع 

هها. گینهان . دفهت امور گلخانه9314نواع محصوالت گلخانه ای تا پایان سال . سطح زیت کشت ا9312نام، ری

 صفحه. 92دارویی و دارم معاونت امور راغبانی وزارت جناد کشاورزی، 

جهو ی میهران مصهتف آب و آزادسهازی ارااهی. هها در صهتفه. رترسی نقش توسعة گلخانه9314حقانی، ف. 

 44، 9392اد کشهاورزی و توسهعة روسهها ی. گهرار  شهمارر ریری، ادهصهای رتنامهموسسه پژوهش

 صفحه.

هها. موسسهه تحقیقهات فنهی و گلخانهیاری رتای احداث . راهنمای جامع مکان9312زارعی، ق. و د. مسمنی. 

 صفحه. 18منندسی کشاورزی، 
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 صفحه.  418موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی،  628/81پژوهشی شمار  

تنتان،  اسهان های غادبهای کارآیی مصتف انتژی در تودید ریار گلخانه، رترسی شارص9388شتافهی، ک. 
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ای در ایران از منظر انرژی و های گلخانههای توسعه کشتچالش  

زیستمحیط  

 

 یزارع سمقا ی ومؤمن داود
 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ی،کشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه یاعضا

 رانیا ،یکشاورز

 

 مقدمه -6

میلیهارد  91زمین ره حهدود  جمعیت کتر 2121دهند که تا سال ادمللی نشان میهای رینآمار

. این رشد جمعیههی راعهث های در حال توسعه رواهند رودرسد که رخش عمدر آن در کشورنفت می

 ههای رشهت درزیسهت، در صهدر اودویهترواهد شد تا نیاز ره انتژی، آب، غاا و نیر تعامل رها محهیط

همین ددیل توجه دانشمندان ره این سمت معطوف شد  تا کمبود غهاا را رها های آیند  راشد. رهدهه

رهه طهور پایهدار جبهتان کننهد.  هها، ننادافرایش تودید محصول در واحد سطح و را مصتف کمهتین 

ها و سموم شیمیایی و نیر توسهعه معتفی و اسهفاد  از اردام پتمحصول و راص، اسهفاد  از انواع کود

 .ها هسهندکارای، از جملة این را های گلخانهکشت

ههای دهد که مصهتف تمهام منهارع انهتژی شهامل سهورترترسی تتازنامه انتژی دنیا نشان می

روند صعودی رواهند داشت. ایهن نکههه توجهه  2132سنگ تا سال ، گازطبیعی و زغالفسیلی مایع

وری در مصتف سورت، مطادعهه در مهورد منهارع انهتژی جهایگرین و مسها ل ریشهت ره افرایش رنت 

کند. در همین آمارنامه، مقدار آالیندگی دی اکسهید زیسهی در کنار این توسعه را اتوری میمحیط

های عضو و غیتعضو سازمان همکاری ادهصادی و های فسیلی در کشورصتف سورتکترن ناشی از م

های عضهو نیر رترسی و گرار  گتدید  است. رتاساس این گرار  را وجود ایهن کهه کشهور 9توسعه

های در هاند ودهی رونهد توسهعسازمان ماکور، مقدار آالیندگی رود را در محدودر ثارهی نگه داشهت

زیست رواهد شد که را توجه ره دوانین رازدارند ، اعث افرایش آالیندگی محیطهای غیتعضو، رکشور

 نهام،؛ رهی9319نام، ناپایت است )ریزیسهی در کنار این توسعه اجهنابتوجه جدی ره مسا ل محیط

دهد نشان می 9386-13(. رترسی تتازنامه انتژی ایتان در راز  زمانی Anonymous. 2014bو 9314

ههای ههای آالینهد  در رهین رخهشو نقل و نیتوگاهی ریشهتین سهن  در تودیهد گازکه رخش حمل 

کهور ، هاند. از رین منهارع سهورت فسهیلی نفهترود ارهصاص دادمصتف و تودید کنند  انتژی را ره

                                                                 
1-OECD and non-OECD countries. 
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همچنهین گهاز طبیعهی در  هانهد.ها را ره رود ارهصاص دادگاز و رنرین، ریشهتین سن  آالیند نفت

رود و کمههتین مقهدار آالینهدگی را شهمار مهیهای فسیلی، سورهی پاک رههیت سورتمقایسه را سا

از کل انهشار دی اکسید کهترن مترهوط رهه آن  % 2/26داراست ودی را توجه ره حج  راالی مصتف، 

رترسهی واهعیت انهتژی و  ای و چادش تغییتات ادلیمی، دارل توجه است.است که از نرت اثت گلخانه

دههد کهه در رخهش کشهاورزی، های مخهلف مصتف کنندر انتژی، نشان مهیخشزیست در رمحیط

 گاز رود  است.ای، ناشی از مصتف نفتهای آالیند  و گلخانهعمد  انهشار گاز

تبیین وضع موجود -2  

 مهنهوع شهتایطدرجه شمادی و  41تا  22در محدودر عتض جغتافیایی  ایتانرا توجه ره گسهتر 

در  ایگلخانهه ههایتوسعه کشهترتای  مناسبیکی از مناط  رسد نرت میهموجود در آن، رادلیمی 

ههای دارلهی، نقهش مین نیهازأعوو  رت ت ای در آن،روب محصوالت گلخانه تودید غتب آسیاست که

صادرات محصوالت غیت نفهی، ارزآوری و مثبت نمودن تهتاز تجهاری رخهش کشهاورزی های در عمد

 رواهد داشت.

دههد کهه از (، نشهان مهی9ای در کشور )جهدولزیتکشت محصوالت گلخانهرترسی آمار سطح 

هکههار رهه  1283ههان زینههی، حهدود هکههار رهه گهل و گیا 2264هکهار، حهدود  91111مجموع 

 ای ارهصاص دارد.محصوالت سبری و صیفی و رقیه ره سایت محصوالت گلخانه

 
 .(آمارنامه محصوالت کشاورزی) 6934سال  درای کشور سطح زیرکشت محصوالت گلخانه -6جدول 

 محصول سطح )هکتار( درصد

 ریار 1/2891 8/57

 فتنگیگوجه 1/212 3/5

 انواع فلفل 1/416 4

 رادمجان 4/932 9/6

 سایت سبریجات 4/321 9/9

 هان زینهیگل و گیا 6/2264 5/22

 فتنگیتوت 8/212 3/2

 هان داروییگیا 8/41 4/1

 تسایت محصوال 1/982 8/6

  کل 2/61171 611
 

های دهند که مصتف انتژی در گلخانههای ایتان نیر نشان میمطادعات صورت گتفهه در گلخانه

های مخهلفی مانند آریاری، عملیات ماشینی، ادکهتیسهه، رار، کود مصهتفی، حمهل و کشور در رخش
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تودیهد رهار  از فصهل، عمهد  گیتد. را توجهه رهه های کنهتل ادلی  گلخانه صورت مینقل و سیسه 

؛ مهسمنی، 9388های گتمایشی است )شتافهی، های ایتان، متروط ره سیسه مصتف انتژی در گلخانه

(. این مواوع راعث شد  تها سهن  انهتژی در دیمهت تمهام شهد  9312و مسمنی و همکاران،  9311

 گین مصهتف انهتژی درای دنیها گتدانهد. میهانمحصول، آن را غیتدارهل ردارهت رها تودیهدات گلخانهه

ههای انهتژی های ایتان ره حدی راالست که ره عنوان نمونه دبل از وادعی کتدن دیمت حامهلگلخانه

های ریار منطقه ورامین فارغ از نوع گلخانه تقتیبا  ، مصتف انتژی در گلخانه9381در ایتان در سال 

دیههت  3/9ای در ایهن منطقهه ریار گلخانه های کانادا رود  و ره ازای تودید هت کیلوگتممعادل گلخانه

شد؛ یعنی را احهساب دیمت فوب گازو یل ره مقدار تقتیبی یک دالر ره ازای ههت گازو یل مصتف می

ریهال سهورت مصهتف  91111ای در این منطقه حهدود گادن، رتای تودید هت کیلوگتم ریار گلخانه

 (.9388شد  است )شتافهی، 

( نیهر 2اث شد  در کشور در کنار پتاکنش جمعیت ایتان )جدول های احدرترسی سطح گلخانه

های مهتتبط های گاشهه رتاساس ادلی  و پارامهتها در ایتان در سالدهد که توسعه گلخانهنشان می

ای های گلخانهرا آن نبود  و تننا رت اساس نردیکی ره رازار مصتف صورت گتفهه است و توسعه کشت

-ههای محهیطهای فسهیلی و آالینهد های آتی، روند رو ره رشد مصتف انتژیره همین رویه در سال

 زیسهی را ره دنبال رواهد داشت.
 

  .6934های پرجمعیت کشور در سال استانها در مقایسه توسعه گلخانه -2جدول 

 استان جمعیت درصد جمعیت سطح گلخانه درصد گلخانه

 انناصف 4811392 2/6 2/9411 64

 ادبتز 2492293 2/3 9/293 6/2

 تنتان 92983319 2/96 1/2162 5/27

 راویرتاسان 2114412 8 294 6/2

 روزسهان 4239121 6 8/411 4

سیسهان و  2234321 4/3 8/241 5/2

 رلوچسهان

 گیون 2481814 3/3 6/44 4/1

 مازندران 3113143 9/4 1/211 9

 متکری 9493121 1/9 1/231 4/5

 هتمرگان 9218983 9/2 3/921 9/6

 یرد 9114428 4/9 2/9339 2/69

 جنوب کتمان 121183 9 9482 7/64

 هااسهانسایت  32262634 1/42 2/9311 1/69

 کل 75643113 611 2/61171 611
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رتداران، های ایتان، مواردی مانند کمبود دانش فنی رنت عوو  رت مصتف راالی انتژی در گلخانه

ای مناسهب و رهه های نامناسب و عدم اسهفاد  از ساز  و تجنیهرات گلخانهها در ادلی هتوسعة گلخانه

تن در هکههار راشهد  221-321ها در حدود روز، راعث شد  تا عملکتد تودید محصول در این گلخانه

تت است. این نکهه نیهر رهه ادهصهادی تن در هکهار( پا ین 411-421که در دیاس را میانگین جنانی )

افراید و شهاید یکهی از دالیهل رهار  شهدن از ای مین و غیتدارل ردارهی رودن تودیدات گلخانهنبود

 ای درههای گلخانههها در کشور و نیر کند شهدن رونهد توسهعه کشهتچتره تودید رتری از گلخانه

 های اریت، این مواوع راشد.سال

 

 تحلیل مساله -9

 ی ماننهد افهرایش کهارایی مصهتف آب، اشههغالاههای گلخانههموجود در کشتره علت مرایای 

تت، تنیه محصول رار  از فصل و تنری  رتنامه کشت ، تودید محصول را کیفیتریشهت، عملکتد راالتت

طهور های اریت توسعة این نوع کشت رسیار مورد توجه دتار گتفهه است. رههمطار  نیاز رازار، در سال

 Castilla andانهد )شهتح ذیهل وجهود داشهترویکهتد رهههها در دنیها دو کلی رتای توسهعة گلخانهه

2000 et al.Hernandez, 2006; Elsner  و انهخاب دوم کنههتل  9(. انهخاب اول کنهتل غیتفعال ادلی

های تودیهد تهت، هرینهه. در رویکتد اول را وجود تودید نامنر  و مقطعی و عملکتد پهایین2فعال ادلی 

 تهوان رها اسههفاد  از، گتچهه مهی9تهت اسهت. مطهار  شهکل ینمحصول نسبت ره انهخهاب دوم، پها

ی هسهند را تودید در تمام طول سال، محصول ریشهت رها کیفیهت یی که دارای فناوری راالیهاگلخانه

(، ودی در مقارل رهه ددیهل کنههتل 3و  2، 9رنهت و اثتات محیط زیسهی کمهت تودید کتد )کل نواحی

ر راالتت رواهند رود. ره عبارت دیگت، در رویکتد کنهتل غیتفعال ادلی ، های تودید نیفعال ادلی  هرینه

 9ها ریش از حد است )نواحیگتدد موادعی از سال که نیاز گتمایشی و ستمایشی در گلخانهسعی می

(، نیاز گتمایشی و ستمایشهی 2(، کشت انجام نگتدد. ردینی است که در غیت از این موادع )ناحیه3و 

ر حدی رواهند رود که رایسهی را اسهفاد  از تجنیراتی رها فنهاوری مهوسهط و رها هرینهه  ها دگلخانه

 ها پتدارت. مهعارف، رهوان ره کنهتل شتایط محیط دارل آن

 

                                                                 
1- Passive Climate Control 

2- Active Climate Control 
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 هاانرژی مصرفی برای کنترل شرایط دمائی داخل گلخانه -6شکل
 

ههای اط  ستدسهیت و عهتضدههد کهه در منهها در دنیا نشهان مهیرترسی روند توسعه گلخانه

ههای گهتان های شمال اروپا نریت هلند(، معموال  گرینة دوم انهخهاب و گلخانههجغتافیایی راال )کشور

هاند و ممکن اسهت رهتای کهاهش دیمت، دارای فناوری راال و را چترة تودید رسهه، توسعه پیدا کتد

گهتم و ل رتای منهاط  معههدل، نیمههمصتف انتژی در انقوب زمسهانی، تودید صورت نگیتد. در مقار

گتدد و دهاا در ایهن منهاط  )نهواحی معههدل در اطهتاف دریهای گتم، معموال  گرینه اول انهخاب می

ههای رها فنهاوری مدیهتانه نریت منطقه آدمتیا در جنوب اسپانیا و یا آنهادیا در جنوب تتکیه( گلخانهه

هانهد ی و را تودید ره صورت فصهلی( توسهعه یافتتت، دارای پوشش پوسهیکهای ارزانمیانه )گلخانه

(Elsner et al. 2000.) 

، ی در دنیها نیهر در هشهت منطقهة شهمالهای را پوشهش پوسههیکمطادعة روند توسعه گلخانه

دهد که منمهتین عوامل شتق اروپا، راورمیانه، آسیا، آفتیقا، آمتیکا و اسهتادیا نیر نشان می وجنوب 

هها، مصهتف ر دنیا، عوامل ادهصادیِ ناشی از کنهتل شتایط ادلیمی دارهل گلخانههها دتوسعة گلخانه

 مههتدان رههود  اسههت. رهها وجههود تفههاوت در علههلِ توسههعهگیههتی دودههتههها و تصههمی انههتژی در آن

ها رود  است. رهه سازی مصتف انتژی در گلخانهها، رنینهها، نقطة مشهتک آنها در این کشورگلخانه
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ههای ایهن توسهعه از های ره این نوع کشت، چهادشتوری است که در کنار نگا  توسعا همین ددیل

زیست نیهر رهتای تحقه  تودیهد پایهدار، در نرهت سازی مصتف انتژی و حفاظت از محیطمنرت رنینه

 گتفهه شوند.

هها های جنانی متروط ره مصتف انتژی در گلخانههگیتیطور کلی تجتریات، مطادعات و انداز ره

صورت مسههقی  اسهت ها رهدرصد کل انتژی مصتفی در گلخانه 6/66اکی از آن هسهند که حدود ح

راشهد و مترهوط رهه درصد دیگت ره صورت غیتمسهقی  می 3/33شود و که عمدتا  صتف گتمایش می

رنهدی و سهایت مهوارد های شهیمیایی، نیهتوی کهارگتی، رسههههای تودید مانند کود نناداسهفاد  از 

های تونلی تهک در گلخانه MJ/m)2((. انتژی مصتفی ویژ Djevic and Dimitrijevic, 2009د )هسهن

 Djevic and Dimitrijevic, 2009; Dimitrijevic etهانهه اسهت )های چند دهانه ریشهت از گلخانهد

al., 1999; Hanan, 1998رهاال  هانهه سهببههای چنهد د(. پا ین رودن انتژی مصتفی ویژ  در گلخانه

هانهه ههای تهک دها نسهبت رهه گلخانههوری انتژی در این نوع از گلخانهرفهن راندمان انتژی و رنت 

گلخانهه،  )سهطح مقطهع( هندسهی فهتم رهه توجهه انتژی مصتف سازیرنینه گتدد. رتای)تونلی( می

 راصهی یهتدر آن، از اهم رهه کهار رفههه گتمایشهی هایسامانه راندمان و نیر نوع و گلخانه مساحت

و  %41ها تا اتیلن دو الیه همتا  را هوای فشتد  رین آنهای پلیاسهفاد  از پوشش .رتروردار هسهند

ها مسثت هسههند منرور گتمایش گلخانهدر مصتف سورت ره  %21کترنات دو الیه تا های پلیپوشش

( Djevic and Dimitrijevic, 2009 and Nelson, 2003اسهفاد  از پتد .)  های حتارتی در طول شب

جو ی در مصهتف انهتژی رهتای گتمهایش صتفه % 22-31و در طول فصل زراعی، سبب  % 61راعث 

کهه (. رها توجهه رهه ایهن .Djevic and Dimitrijevic, 2010 and Hanan, 1998شوند )ها میگلخانه

گیهتد و فسیلی انجام می هایها جنت گتمایش و را اسهفاد  از سورتمصتف عمدر انتژی در گلخانه

تهت و مسههلرم گیتانههها سهختزیسهی و دوانین رازدارند  مصتف این سورتدر آیند ، مسا ل محیط

هها رهه کهاهش ادمللی رواهد رود، اتوری است که در کنار توسهعه گلخانهههای رینپتدارت جتیمه

منارع انتژی، رهیش از پهیش های فسیلی و جایگرین کتدن رخشی از آن را سایت شدت مصتف انتژی

پوشانی رها های فسیلی، ه توجه شود. مسا ل دیگتی مانند محدود رودن عمت منارع و ذرایت سورت

ها، دررواسهت انهتژی او  مصتف رانگی، افرایش جمعیت و افرایش دررواست انتژی در سایت رخش

و تهو  رهتای افهرایش هها( ریشهت در این رخش ره ددیل افرایش سطح زیتکشهت )توسهعة گلخانهه

عملکتد محصول در واحد سطح گلخانه که افرایش مصتف انهتژی در ایهن رخهش را رهدنبال رواههد 

 داشت، مسکد این دضیه است.
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 فنی و اجرایی پیشنهادهای -4

کنند  رررگهی در رخهش انهتژی کشهور اگت چه رخش کشاورزی و گلخانه در ایتان، مصتف

ها از آن در حهال حااهت در سهطح رهاالیی دهتار نهدارد ودهی ند نیسهند و در نهیجه انهشار آالی

 مصهتف آن از انهشهارسهازی رنینهاتوری است کهه رها توجهه رهه مهدیتیت مصهتف انهتژی و 

های انجام شد  در این نوشهار، رهتای که  های زیست محیطی کاست. را عنایت ره رحثآالیند 

هها های ناشی از مصتف آنز میران آالیند های فسیلی و کاسهن اکتدن نتخ رشد مصتف انتژی

 گتدد:زیت ارا ه می پیشننادهایدر این رخش 

 های مناسب، مسهعد و دارای مریت نسبی.ها در ادلی توسعة گلخانه -

 تت.ینیی را شدت مصتف انتژی پایهااسهفاد  از گلخانه -

 هههای حتارتههی وهههای دو الیههه، پههتد هههای ذریههت  انههتژی )پوشههشاسهههفاد  از سیسههه  -

 ها(.های غیتفعال ذریتر انتژی در گلخانهسیسه 

 اسهفاد  از تجنیرات گتمایشی را راندمان راالتت. -

های انتژی مصتفی در گلخانه و جایگرینی رخشهی از آن رها منهارع انهتژی تغییت در حامل -

 تجدیدپایت.

 .اسهفاد  از اردام و محصوالتی که نیاز گتمایی کمهتی داشهه راشند -

 

 منابع -5

ههایی ههای تنهتان. گهرار  نهای مصتف انتژی تودید ریار در گلخانهه. رترسی شارص9388شتافهی، ک. 

 پتوژ  تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی.

هان زینهی. سمپوزیوم ملهی های گل و گیاهای مناسب در طتاحی و سارت گلخانه. سیسه 9382مسمنی، د. 

هان زینههی هان زینهی. متکر ملی تحقیقات گل و گیای رنبود تودید و توسعه صادرات گل و گیاهاراهکار

 متکری، ایتان.  اسهانایتان. محوت، 

ههای منطقهه جیتفهت و کننهو . های مصتف انتژی تودید ریار در گلخانه. رترسی شارص9311مسمنی، د. 

 و منندسی کشاورزی. هایی پتوژ  تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی گرار  ن

 رورشهیدی گتمایش سامانه ارزیاری و سارت طتاحی،. 9312. مینایی و س. دبادیان ب.رناکار، ا. مسمنی، د.، 

 ریست شمار ، هفه  سال، هایگلخان هایکشت فنون و علوم. مجله گلخانه رتای رطی فتسنل عدسی را

 .21-11، صفحات پنج  و

های تجاری. سومین کنگهت  ملهی های کاهش مصتف انتژی در گلخانه. رو 9313مسمنی، د. و گتامی، ک. 

شهنتیور  21تا  98ای. کت ، مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی هیدروپونیک و تودیدات گلخانه

9313.  
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راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی حصوالت کشاورزیمعات یکاهش ضا  
 

 عادل میرمجیدی هشتجین، رضا فامیل مؤمن و فرزاد گودرزی
 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه یاعضا

 .رانیاکرج،  ،یکشاورز

 

 مقدمه -6

ی را را چادش جهدی جنانافرایش روز افرون جمعیت و واعیت رو ره کاهش منارع تودید، جامعه 

دهند که نشان می هاویژ  تأمین غاا رورتو سارهه است. رتآوردی اودیه رشتی رههاپاسخگویی ره نیاز

درصهد ریشههت  21و  21، 31غهاایی رهه تتتیهب در پانرد  سال آیند  نیاز رشت ره آب، انتژی و مواد 

ی رشهتی در ههارواهد شد. از سوی دیگت، دسهیاری ره منارع و عوامل تودید ره ددیهل تهاثیت فعادیهت

 شهودکمیت و کیفیت این منارع و نیر تغییتات آب و هوایی در کتر زمین، روز ره روز محهدودتت مهی

مین رتاین، این دو عامهل در کنهار هه  تهأ. رنا(9312؛ میتمجیدی و همکاران، 9381)فامیل مومن، 

این در حادی است که رت اساس گهرار  فها و  سازد.تت میغاای ساد  و کافی را روز ره روز نامطمئن

در فاصله زمهانی رتداشهت تها مصهتف رهه صهورت  جناندرصد محصوالت تودید شد  در  21حدود 

 چنهاراز هت  (. ره تعبیت دیگت9312اران، میتمجیدی و همکشود )اایعات از چتره مصتف رار  می

حدادل یک کادتی آن از متحله رتداشت تها مصهتف از رهین  جنانکادتی مواد غاایی تودید شد  در 

(. این ردان معنهی اسهت کهه نیمهی از کشهاورزی را Gustavson, 2011 and USDA, 2014رود )می

دهد. کاهش اایعات در متاحل تشکیل می ی پس از رتداشتهافتآیند تودید و نیمة دیگت را متادبت

پس از رتداشت راهکاری است که ردون نیاز ره افرایش سطح زیت کشت که همان تکیهه رهت مصهتف 

 وری و تودیهد ریشههت را فهتاه آب، زمین، انتژی و نیتوی کار ریشهت است، امکان دسهیاری رهه رنهت 

نین جاری کشهور، تهأمین امنیهت غهاایی و (. در اسناد راالدسهی و دوا9381فامیل مومن، سازد )می

ارتقاء کیفیت رنداشهی تودیدات کشاورزی ره عنوان یکی از ارکان من  توسعه مورد توجه رود  ودهی 

در عمل، اددامات صورت گتفهه ریشهت رت افرایش تودید مهمتکر رود  و توجه ره مسا ل کیفهی غهاا و 

انهد از: و حهاکمیهی در ایهن رصهوص عبهارت رنگ رود  است. رتری مواد دانونیکاهش اایعات ک 

 م و پنج  توسعه ادهصادی کشور.چنارانداز، دانون رتنامه دانون اساسی، سند چش 
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 نقش و جایگاه کاهش ضایعات در امنیت غذایی -2

ی، امنیت غاایی یعنی دسهتسی همة متدم در تمامی اودات رهه غهاای جنانطب  تعتیف رانک 

و میتمجیدی و  9388؛ میتمجیدی، 9312نام ؛ ری9388نام،ریی ساد  )کافی رتای داشهن یک زندگ

. تأمین امنیت غاایی از وظایف اصلی رخش کشاورزی هت کشوری رود  و در ایهتان 9312همکاران، 

ی هها ننهادکشهاورزی اسهت. محهدود رهودن جنادنیر دسهیاری ره این امت من  رسادت اصلی وزارت 

و اهایعات رهیش از حهد تودیهدات کشهاورزی از جملهه عهواملی  کشاورزی، شتایط جوی و محیطی

هسهند که سبب شد  امنیت غاایی کشور تاحدی ره چادش کشید  شود. رتای غلبه رت این چادش و 

ی مهعهددی دارهل رترسهی اسهت کهه هاارتقاء سطح امنیت غاایی را رویکتد مدیتیت رحتان را  حل

   ی اجتایی و فنهی رهاص رهود را دارنهد. هامرایا و محدودیت اهادبهه، هت یک از این رویکتد و راهکار

ی کلی تأمین امنیت غاایی، در ایتان رتای تحق  ایهن رسهادت، هاو راهبتد هارغ  تنوع در رو علی

کهه تتین راهبتد مورد توجه و عمل است. در حادیعنوان اصلیتمتکر رت تودید و افرایش تودید غاا ره

ت محصوالت کشاورزی رام و فهتآوری شهد  و عهدم توجهه رهه نگنهداری مناسهب حج  زیاد اایعا

تهوان عنوان مانع اصلی رتای نیل ره تأمین امنیت غاایی است. رنارتاین، میتودیدات زراعی و راغی ره

گفت که در کنار اددامات متروط ره افرایش تودید، توجه ره کهاهش اهایعات و فهتآوری محصهوالت 

 ای تحق  اهداف یاد شد  دارد. نقش اساسی در راسه
 

 تبیین وضع موجود -9

روی تحق  امنیهت غهاایی در جوامهع رشهتی، وجهود ی پیشهاامتوز  یکی از معضوت و تندید

درصهد  21مقدار نامهعارف اایعات محصهوالت کشهاورزی اسهت. رهت اسهاس گهرار  فها و، حهدود 

اایعات از چتره مصتف رهار   در متاحل تودید و مصتف ره صورت جنانمحصوالت تودید شد  در 

تتیلیهون دالر در سهال  9رهاد  رهت  ،شود. ارز  این حج  راالی اایعات و هدر رفت مواد غهااییمی

 راشهد.میلیارد دالر مهی 391ی در حال توسعه در این میان معادل هاو سن  کشوراست رتآورد شد  

درصد در  21تا 31حدود  ،از این مقدارگتدد که میلیارد تن مواد غاایی تودید می 4 جنانساالنه در 

رود. سازی، توزیع و مصتف از رین مهیی نامناسب رتداشت، حمل و نقل، ذریت هااثت شتایط و رو 

میلیارد تن مواد غاایی تبدیل ره اهایعات گتدیهد  و از دسههتس  2تا  2/9این ردان معنی است که 

میران اایعات مواد غاایی در  9(. شکل 9312میتمجیدی و همکارن، شود )مصتف کنند  رار  می

دههد ایتان ره تفکیک نوع محصول در متحله تودید و متاحهل مخهلهف پهس از تودیهد را نشهان مهی

(Postharvest.nri. org, 2014.) 
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ی هادرصد محصوالت اساسی کشاورزی در کشور 2/43ی رسمی فا و، ساالنه حدود هاطب  آمار

ی هتز، رشکسادی و ... در متاحهل مخهلهف از جملهه ها، علفهاریماریدر حال توسعه در اثت آفات، 

ی ههارود. اایعات کشاورزی و هدر رفت مواد غاایی در ایتان رنارت رهتآوردپس از رتداشت از رین می

از کهل اهایعات درصد  3حدود  شود که این مقدارزد  می در سال تخمین %31 عمل آمد  حدودره

ی وزارت هااست. در ایتان رت اساس آرتین رتآورد جناندور ریر مواد غاایی در  تودیدات کشاورزی و

درصد از تودیدات راغی در متاحل  28درصد از محصوالت زراعی و حدود  96د کشاورزی، حدود انج

 (. در حهال حااهت سهاالنه و9312نهام، و رهی 9311نهام، ریرود )مخهلف تودید تا مصتف از رین می

شود؛ که را فتض میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در ایتان تودید می 911حدود  طور مهوسطره

ی پس از رتداشت، رتای تامین غاای مورد نیاز جمعیت ااافه شد  تا هاحفظ شتایط موجود سیسه 

میلیون تن محصول دارل مصتف ریشهتی در دسهتس آحاد  21تا  92رایست حدادل می 9431سال 

تهتین مین و حفهظ سهطح امنیهت غهاایی کشهور یکهی از رهررگأد. رت این اساس، تجامعه دتار گیت

(. ادبههه، 9312و میتمجیدی و همکهاران، 9312ایردی روی دودهمتدان رواهد رود )ی پیشهاچادش

ی ددی  و مکفی در زمینه میران اایعات محصوالت مخهلهف وجهود نهدارد و مطادعهات هاهنوز آمار

ی اودیهه و ههای در این زمینه صورت گتفهه است ودهی رها ایهن حهال رهتآوردرنگ و ناچیررسیار ک 

وری و کهاهش یی ره صورت تخمینی در دسهتس اسهت. رهت اسهاس مطادعهات کهارگتو  رنهت هاآمار

درصد اهایعات کهل اهایعات رهتآورد شهد   11حدود  9381اایعات محصوالت کشاورزی در سال 

نهوع محصهول رهود  و حجه   21د مطادعهه، مترهوط رهه محصول راغی و زراعی عمد  مهور 61رتای 

و میتمجیدی،  9388نام، ریشود )درصد کل اایعات را شامل می 91محصول دیگت  41اایعات در 

 دهنههد و دردرصههد کههل اههایعات را تشههکیل مههی 11محصههوالتی کههه  2(. مطههار  شههکل 9388

زمینهی، سهیب فتنگهی،گنهدم، گوجهه انهد از:رایسهی ریشهت مورد توجه راشهند عبهارت هاریریرتنامه

ی، پتتقال، سبریجات، شلهوک، اهنای روغنی، سیب، ذرت دهای، دانهاهچغندردند، انگور، نباتات علوف

 جو، پیاز، هندوانه، نارنگی، یونجه، رتما، دیمو شیتین و رترر .
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و مراحل مختلف پس از ضایعات مواد غذایی در ایران به تفکیک نوع محصول در مرحله تولید  -6شکل 
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 تغییرات درصد نسبی تجمعی ضایعات محصوالت کشاورزی  -2شکل 
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 اثرات اقتصادی و اجتماعی کاهش ضایعات  -4

(، میهران تودیهدات زراعهی و رهاغی در 9311نهام، رهیکشاورزی ) جنادی وزارت هارت اساس آمارنامه

عبهارت دیگهت، از میلیون تن رود  اسهت. رهه 22/96و  14/14ره تتتیب معادل  9313کشور در سال 

میلیهون تهن از محصهوالت  63/4میلیون تن از محصوالت زراعهی و  82/99این مقدار تودید، میران 

کنند  دتار نگتفهه است. داا را توجه ره اعداد و اردام ارا ه شهد  راغی اایع شد  و در دسهتس مصتف

ی مخهلهف  هها ننهادتبهع آن از رهین رفههن در رصوص میران اایعات محصوالت کشهاورزی و رهه 

کشاورزی، اثتات و تبعات ادهصادی، اجهماعی و حهی فتهنگی زیاد و دارل تهأملی را رهه همهتا  دارد. 

 طور روصه ارا ه نمود:توان ره شتح زیت و رهمی   رتری از اه  این موارد را 

 رهه مصهتف رهار میلیون تن محصهول رهه صهورت اهایعات از چت 2/96در ایتان حدود  -9

شود. این مقدار محصول معادل محصول تودیهد شهد  در سهطحی حهدود یهک میلیهون می

 سطح زیت کشت محصوالت آری کشور است.  %92هکهار است. این رد  معادل 

 کشهور یهک تواند غاایرا یک داعد  ستانگشهی اایعات محصوالت کشاورزی در ایتان می -2

 .(9312و میتمجیدی و همکاران،  9312 )ایردی،را تامین کند  نفتی میلیون 92

وری مهوسهط آب در کشهور اگت رتای تودید یک کیلوگتم محصول کشاورزی، رت اساس رنت  -3

(3kg/m 2/9 )831  میلیهارد مههت  1/93میلیون تن تقتیبا   2/96دیهت آب مصتف شود، رتای

، )ایهردی آب مصهتفی در رخهش کشهاورزی اسهت  %98رود که معادل مکعب آب هدر می

 .(9312و میتمجیدی و همکاران،  9312

دالر ارز  داشهه راشد، از گار این رستان،  1/1اگت هت کیلوگتم از این انبو  اایعات فقط  -4

 رود.از دست میکشور  ستمایهمیلیارد دالر  98تا  96ساالنه 

 دادن اایعات محصوالت کشاورزی عو  رت اتوف غاا و محصول تودید شهد  موجهب ههدر -2

دارد،  رهاالیی رهتای دودهت هرینهه کهه یههانایار یها ننادحدود آب، راک و سایت منارع م

 .(9312میتمجیدی و همکاران، رواهد شد )

ویهژ  کمبهود آب در حهال ی کشاورزی )رهها ننادتت نیر گفهه شد، محدود رودن طور که پیشهمان

مصتف انتژی و ... سبب شد  که  محیطی، شتایط جوی و ادلیمی، مسئلهی زیستهاحاات(، آدودگی

رسد که را پتدارهن و عنایهت نرت میرو رهامنیت غاایی کشور تاحدی ره چادش کشید  شود. از این

ی پس از رتداشت، انبهارداری، مهدیتیت زنجیهتر عتاهه و زنجیهتر سهتد از هاویژ  ره جایگا  فناوری

وری رهت یعات، رههوان رها افهرایش رنهت منرور کاهش اهامررعه تا مصتف و توسعه صنایع تبدیلی ره

ی تودید )راک، کود، س ، سهورت و ها ننادیی چون رشکسادی، کارایی مصتف آب و سایت هاچادش

 ا  امنیت غاایی فا   آمهد. از سهوی دیگهت، کهاررتد اهایعات و رههننایهانتژی( در رخش کشاورزی و 
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ره محصوالت را ارز  افرودر  هاتاوری و تبدیل آنو اایعات و ف هاعبارتی اسهفاد  از زا دات، پسماند

و میتمجیهدی و همکهاران،  9388میتمجیهدی، ) وری رواههد شهدرنهت  راالتت نیر منجت ره ارتقای 

9312). 

 

 بندی و مراحل مختلف ضایعات طبقه  -5

 ؛کشهاورزی در سهه متحلههمحصهوالت اایعات نرت از نگا  کمی و کیفی، از نرت متحله ودوع، صتف

ی مقهدماتی هها. را این حهال رترسهیدهدروی میرتداشت رتداشت و پس از حین از رتداشت،  پیش

متروط رهه ی در حال توسعه هادر ایتان و کشوراایعات  ردسمت عمد دهند کهانجام شد  نشان می

رنگ ره کاهش اایعات در متاحل پیش از رغ  توجه ک پس از رتداشت است. علیمتاحل رتداشت و 

ت یعنی کاشت، داشت و حین رتداشت، متحله پس از رتداشت حلقهة مغفهول مانهدر زنجیهت  رتداش

ی پهس از رتداشهت، هها(. این در حهادی اسهت کهه متادبهت3اصلی کاهش اایعات می راشد )شکل 

فامیهل مهومن، نقش رسیار منمهی در کشهاورزی دارد ) ،فتآوری محصول و صنایع تبدیلی و تکمیلی

دههد کهه در می نشهان یجنهان یهها(. در این رصوص آمار9312مکاران، و میتمجیدی و ه 9381

 در سبریجات از درصد 42 و حدود جاتدرصد از میو  24مهوسط  طورره ،حال توسعه در یهاکشور

و  9388نهام، ؛ رهی9312ایهردی، رونهد )می رهین از کننهد مصهتف تا رسیدن ره دسهت فاصله تودید

ارشناسان، نیمی از کشاورزی را تودید یعنی متاحل کاشت، داشهت و ره تعبیت ک (.9388میتمجیدی 

(. در حهادی 9388میتمجیدی، دهد )ی پس از رتداشت تشکیل میهامتادبت رتداشت و نیمة دیگت را

ی در حال توسعه حلقة فتامو  شد  تودید است. عوو  رت این، هاکه این متحله در ایتان و در کشور

تبدیلی و تکمیلی ادهصادی نبود  و الزمة سود، ایجاد ارز  افهرود  و ارتقهاء کشاورزی ردون صنایع 

 وری، توسعة صنایع تبدیلی است. رنت 
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 چرخه تولید محصوالت کشاورزی و حلقۀ مغفول پس از برداشت )در ایران( - 9شکل 

 

 گیری ضایعاتمسائل و مشکالت مؤثر بر شکل -1

ن مطلب است که اایعات در رخش کشاورزی در تمام متاحل تودیهد عمل آمد  ریانگت ایمطادعات ره

تا مصتف وجود دارد و عوامل و عناصت مهعددی رت آن تأثیتگاارند. رتری از عوامل ایجاد اایعات در 

متاحل پس از رتداشت محصوالت کشاورزی، ریشه در متاحل دبلی از جمله متاحل کاشت، داشت و 

ی فیریکی هاتوان ره مواردی چون: آسیبمیران اایعات می افرایش رت مسثت رتداشت دارند. از عوامل

ی و عوامهل اه، عوامل محیطی و مررعهاو مکانیکی، عوامل فیریودوژیکی و ریودوژیکی، آفات و ریماری

در ایهتان (. 9388میتمجیهدی، ثانویه )ادهصادی و اجهماعی، سیاسی، فتهنگی، طبیعی( اشار  کتد )

ی در حال توسعه درصد اایعات پس از رتداشت تها رسهیدن رهه مصهتف کننهد  هاورمانند اکثت کش

رو اغلب، اایعات پس از رتداشت ره عنهوان نسبت ره متاحل دبل از رتداشت رسیار زیاد است. از این

 گتدد. شود و رت اهمیت عملیات پس از رتداشت تأکید میاایعات محصوالت کشاورزی تلقی می

 

 در سنجش و پایش ضایعاتجایگاه تحقیقات  -7

 411رخش تحقیقات صنایع غاایی موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی رها اجهتای رهیش از 

 ،گیهاهی یها حیهوانی مهواد رهام فسهادپایت فقت  پتوژ  تحقیقاتی در زمینة صنایع تبدیلی و فتآوری

ی پهس از رتداشهت هافناوریتتین پایدار، ره همتا  معتفی مناسب غاایی یهامنرور تودید فتآورد ره

را هدف کاهش اایعات و افرایش دارلیت ماندگاری و رنبود کیفیهت محصهوالت مخهلهف کشهاورزی 

 عمل آورد. تو  کتد  است تا در جنت ارتقاء امنیت غاایی کشور اددامات مسثتی ره
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ی تحقیقهاتی ههادرصد از پتوژ  11سال گاشهه، ریش از  21گتفهه در رندی صورترا توجه ره جمع

ره کهاهش اهایعات ی پس از رتداشت هافناوری صنایع غاایی و حوزردر اجتا شد  و در دست اجتا 

محصوالت راغی، زراعی و سبری و صیفی ارهصاص دارد که جرء وظایف حاکمیهی رهود  و از عنهدر 

سهت کهه عنایهت رار  است. در این راسها الزم ره یهادآوری ا هارخش رصوصی و یا سایت وزارتخانه

ی حاصل از تحقیقات نیر از مباحثی است هاو دسهاورد هاویژ  رت جایگا  رخش تتویج در انهقال یافهه

 رهدون شهک انهقهالسهرایی دارد. که در اجتایی شدن نهایج و اثترخشی تحقیقات نقهش ویهژ  و رهه

یع تبهدیلی کشهاورزی صهنارهه عتصهه تودیهد و  ی پژوهشی این رخشهای حاصل از فعادیتهایافهه

ی در ارعاد مخهلف نریت کاهش اهایعات، افهرایش اهتحوالت دارل موحر تاسبب رواهد شد ، کشور

ی جدیهد و ایجهاد تنهوع ههای کمی و کیفی، معتفی فتموالسهیونهاویژگی دارلیت ماندگاری، رنبود

 آیهد. کشهور حاصهلیت غهاایی ارتقاء امن ننایتدر  و یاهی تغایهاوری و ارز رنت  افرایش غاایی،

ی تحقیقهاتی انجهام شهد  در ایهن ههاکار رسهن نهایج حاصل از فعادیترتداری و رهامید است را رنت 

 ی الزم در رصوص رفع مشکوت موجود  فتاه  گتدد.هارخش زمینه

 

 پیشنهادهای اجراییو  هاراهکار -8

ی در حال توسهعه و از جملهه ایهتان، هادر کشوراایعات  ردسمت عمدتت گفهه شد، طور پیشهمان

رسد که رها پهتدارهن و عنایهت نرت میرو رهپس از رتداشت است. از اینمتروط ره متاحل رتداشت و 

رههوان از اهایعات محصهوالت  ،ی پس از رتداشت و توسعه صهنایع تبهدیلیهاویژ  ره جایگا  فناوری

، ههاریهریتتین گهام در رتنامههاودین و اساسی ،در این راسها کشاورزی ره میران دارل توجنی کاست.

شنارت واع موجود و اطوع ددی  از آمار و اطوعات مورد نیاز اسهت. تهاکنون مطادعهة جهامعی در 

عمل نیامد  اسهت. رصوص تعیین مقدار ددی  اایعات در متاحل مخهلف زنجیتر تودید تا مصتف ره

وان در دو مقودة اددامات اجتایی ترا می رتای کاهش اایعات ی اصلیهارتنامه ها ورا این حال راهکار

منمههتین ادهدامات و  (.9388میتمجیهدی، ی پژوهشی، آموزشی و تتویجی ارا هه نمهود )هاو رتنامه

تواند مفید و موثت راشند و نیاز ره حمایت جدی ی اجتایی که در راسهای کاهش اایعات میهارتنامه

 اند از :ی و عرم ملی دارد عبارتمسئودین و مهودیان دوده

مهدیتیت و سهاماندهی ، کشهاورزی رخهش در و تکمیلهی تبهدیلی صهنایع ایجهاد و توسهعه -9

  ی تودید، توزیع و صادرات محصوالت کشاورزیهازیتسارت

 ی تودیدی متتبط را کشاورزی و صنایع وارسهههااصوح و تقویت سارهار تشکل -2

 رندی مند نمودن ادگوی رسهه  زنجیتر ستد و نرامایجاد و گسهت ،اصوح چتره توزیع -3

  ی کشت و صنعت و صنایع تبدیلی هاگسهت  مجهمع -4
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، ریمه محصوالت کشاورزی هااعطای تسنیوت، توسعه متاکر توزیع مسهقی  و حاف واسطه -2

 ...  و

کشاورزی و نیر صدا و سهیمای  جنادی هاناسازی در سطح جامعه. هماهنگی سازمفتهنگ -6

 نوری اسومی ایتان در این رصوص اتوری رواهد رود.جم

ی ههاو رتنامهه ههاتدوین رتنامه جامع کاهش اایعات پس از رتداشت محصوالت کشاورزی از راهکار

 کهون ملهی تحهت عنهاوین ذیهل  پژوهشی است که ره تتتیب اودویت، دررتگیتندر سهه فقهت  طهتح

 راشد:می

ایعات محصهوالت کشهاورزی در متاحهل مخهلهف سنجش و پایش میران ددی  تلفات و ا .9

 پس از رتداشت.

 کاهش اایعات محصوالت اساسی کشاورزی در متاحل پس از رتداشت. .2

ی دارل مصهتف و هاو تبدیل زا دات ره فتآورد  های گیاهی، پسماندهاکارگیتی رادیماند ره .3

 را ارز  افرود  ریشهت.

 

 منابع  -3
 و کشهاورزی منندسی فصلنامه کشاورزی. تتویج آیند  رویکتد: اایعات ش. کاه9312 .حیاتی، د ایردی، ن؛

 .31 شمار  طبیعی، منارع

 کشاورزی.  جناد. وزارت 9314تا   9311سادنامه آماری تودیدات کشاورزی.

. معاونت تتویج و آمهوز ، کمیههه 9388سند رتنامه مدیتیت کنهتل و کاهش اایعات محصوالت کشاورزی. 

 کشاورزی. جنادوری وزارت رنت 

شهمار   ای،کاهش اایعات متاحل رتداشهت و پهس از رتداشهت محصهوالت گلخانهه. 9381فامیل مسمن، ر. 

 . موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی. کت ، ایتان. 242/81فتوست 

. دانشگا  تتریت مهدرس. 9312کشاورزی.  ششمین همایش ملی رترسی اایعات محصوالتمجموعه مقاالت 

 ایتان.تنتان، 

. گرار  رتنامهه راهبهتدی کهاهش اهایعات محصهوالت کشهاورزی، شهمار  فتوسهت 9388میتمجیدی، ع. 

 . موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی. کت ، ایتان.132/88

. گرار  تحلیلی کاهش اهایعات محصهوالت کشهاورزی 9312میتمجیدی، ع. فامیل مسمن، ر. گودرزی، ف. 

. موسسهه تحقیقهات فنهی و منندسهی 21812ت غهاایی، شهمار  فتوسهت راهبتد اصلی در ارتقاء امنیه

 کشاورزی. کت ، ایتان. 
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2011. Global Food Losses and Wastes. Foods and Agriculture Organization 

of the United Nations. Rome, Italy. 
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 وضعیت تولید و فرآوری خرما در کشور
 

 ابوالفضل گلشن تفتی
 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمانی کشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه یعلم تیأه عضو

 رانیاکرج،  ،یکشاورز

 

 مقدمه -6

رغ  اهمیت و پهانسیل راالی کشهور رتما یکی از محصوالت عمد  کشاورزی ایتان است که علی

رتداری مناسب از این محصول در کشهور صهورت نگتفههه در تودید آن، اددام جدی در رصوص رنت 

گیههتد رههتداری دههتار مههی، کشههت و مههورد رنههت جنههانکشههور  31در رتمهها اسههت. در حههال حااههت 

(Seddiq,2014 رت اساس آمار سازمان رواررار و کشهاورزی، تودیهد .)2194ی رتمها در سهال جنهان 

درصد آن در دو دار  آسیا و آفتیقا تودید شد  و سهن   11تن رود  که ریش از میلیون  6/1میودی، 

(. سهاالنه در حهدود یهک FAO, 2014درصد گرار  شهد  اسهت ) 92 جنانایتان در تودید رتمای 

هرار تن آن در دارل  221-611شود که از این مقدار، تما در کشور تودید میمیلیون تن محصول ر

شود. رتما ره عنهوان یهک محصهول هرار تن از رتمای تاز  ره رار  از کشور صادر می 921-961و 

اسهتاتژیک و من  کشاورزی سن  رسرایی در ایجاد اشهغال، درآمدزایی و توسهعه منهاط  رتمهاریر 

ی ههاطور مسههقی  از طتیه  اشههغال در نخلسهه نرتدار رههرار نفت رنت  421کشور دارد. در حدود 

ی کشور اغلب در منهاط  ها(. از طتفی، نخلسه ن9311نام، ریکنند )کشور امتار معا  و ارتراق می

محیطی ند. رنارتاین تودید این محصول از نرت اجهماعی، امنیههی و زیسهتا محتوم و متزی وادع شد

عنوان یکی از منارع من  کسهب درآمهد ارزی در تواند رهر اهمیت است. در هت حال، رتما مینیر حا 

ی توجهه گهتدد. رهت جنانی هارخش کشاورزی راشد مشتوط رت این که ره چگونگی عتاه آن در رازار

محصهول زراعهی و  61( از 9381وری و اایعات محصوالت کشاورزی )اساس مطادعات کارگتو  رنت 

نوع محصول اسهت کهه رتمها رها میهران  21درصد اایعات متروط ره  11د  مورد مطادعه، راغی عم

و  9381نهام، رهیکشوری در رتنامهه کهاهش اهایعات دهتار دارد ) 98درصد در اودویت  21اایعات 

ی نگارنهد  و نیهر تجهارب و نرهتات هها(. این گرار  نهیجه مطادعات و پهژوهش9388میتمجیدی، 

طور ندرکاران و فعاالن صنعت رتمای کشور در زمینه محصول رتما رود  که رهانرتان، دستصاحب

و  ههاچهادش ننایهتروصه ره رترسی واعیت موجود محصول رتما در کشهور پتدارههه اسهت. در 

رنهدی و فهتآوری مهورد شناسهایی و رترسهی دهتار گتفههه و مشکوت فتا روی رخهش تودیهد، رسههه

 ی متروطه ارا ه گتدید  است.  هاع مشکوت موجود در رخشی رتای رفپیشننادی هاراهکار
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 تبیین وضع موجود -2

ی کتمهان، ههااسههانشهود. کشت و پهتور  داد  مهی ، نخلکشور اسهان 93در حال حاات در 

عمد  تودیدکنند  رتما در ی هااسهاناز و هتمرگان فارس وشنت، رسیسهان و رلوچسهان، روزسهان، 

 درصهد از رتمهای تودیهدی کشهور را رهه رهود ارهصهاص 18یند که در حدود آره شمار می کشور

تهت اسهت ودهی ریش جنهانتتین تودیدکنند  رتمها در عنوان رررگند. هت چند کشور ایتان رها داد 

متدم کشور از اردام رتمها، محصهوالت رتمها و ارز  غهاایی آن اطهوع و شهنارت کهافی ندارنهد. 

اسهت. مصهتف سهتانه ایهن  آننهادر مناط  تودید و یها نردیهک رهه تتین مصتف رتمای کشور ریش

، 29، 38تتتیب ی رهیی نریت عترسهان سعودی، مصت، دیبی و امارات مهحد  عترهامحصول در کشور

کیلو گتم اسهت  8-1گتم گرار  شد  است در حادی که مصتف ستانه رتما در ایتان کیلو 91و  91

ی مناسهب هاسازی و تبلیغهات رسهاندر کشور نیاز ره فتهنگ افرایش مصتف رتما(. 9311نام، ری)

 د کشهاورزی در ایهن رصهوصنهادارد که مهأسفانه رسانه ملی، وزارت آموز  و پتور  و وزارت ج

صنایع تبدیلی رتما در کشور رشد چنهدانی نداشههه اسهت. ند. هااددام شایسهه و کافی را انجام نداد

مجوز رهتای تأسهیس ی فتآوری است. هاما در کشور ریش از کارگا رندی رتی رسهههاتعداد  کارگا 

 ههااسهانکشاورزی  جنادرندی از طتی  ادار  کل صنایع و مدیتیت صنایع سازمان ی رسهههاکارگا 

ردون رترسی ددی  و ظتفیت منطقه صادر گتدیهد   هاصورت گتفهه که ره موازات یکدیگت رود  و گا

رندی و فتآوری رتما سبب شد  که دانش فنی ریشهت صاحبان صنعت رسهه پا ین رودن سطح است.

صادرات این محصول را مشکوت جدی رورتو شود. رخش دارل توجنی از رتمهای کشهور تجهاری و 

ی رتما در کشور و عدم هاتواند مسهقیما  وارد رازار شود. تنوع ک  فتآورد دارل صادرات نبود  و نمی

که دیمت رتمای صادراتی ایتان کمهت از نصف دیمت  است مناسب سبب شد  رندیفتآوری و رسهه

های مهعددی همهتا  اسهت کهه عمهدتا  تودید رتما در ایتان را مشکوت و چادشی رتما راشد. جنان

 رندی کتد. رندی و فتآوری طبقهتوان ره دو گتو  مسا ل متتبط را تودید و مسا ل متتبط را رسههمی
 

 تولید خرما ط بابتسائل مرم -الف

 عملکتد پا ین -9

 هاناکاشت اردام نامناسب و ددیمی رودن نخلسه -2

 آریاری و تغایه نامناسب نخل -3

 رتد  مادکیت و عدم مکانیراسیون -4

 کیفیت پا ین محصول رتما -2

( و عهدم کهارآیی ماننهد رشهکیدگی روشهه رتمها)و عهوارض  هارسارت آفات، ریماری -6

 (.9هتل که نهیجه آن افرایش میران اایعات رتما رود  است )شکل ی کنهارو 
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 ی طبیعی هاشتایط نامناسب محیطی و رتوز پدید  -1

 عدم انگیر  کافی رتای تودیدکنندگان -8

(. 2گیهتد )شهکل طور سنهی انجهام میدر حال حاات عملیات کاشت، داشت و رتداشت رتما ره

پتدارت شهود  هارتماچین و همچنین دسهمردی که راید ره آنفشان و هادسهتسی ره کارگتان گتد

 گاارد. رتما و هنگام رتداشت آن تأثیت میتودید از عواملی است که ره طور غیتمسهقی  روی 
 

 بندی و فرآوری خرمابسته مرتبط بامسائل  -ب

ن صهورت دسههی و توسهط کهارگتارندی رتما در اکثت مناط  رههعملیات جداسازی و رسهه -9

شود که این رو  ره ددیل عدم رعایت رنداشت و ددهت محلی و یا اعضاء رانواد  راغداران انجام می

طهتح رنبهود  (.3)شکل  شودمیرندی منجت ره انهقال آدودگی و کاهش کیفیت رتما کافی در رسهه

ی های رتماریر کشور پیگیتاسهانکشاورزی  جنادمدیتیت رتداشت رتما رایست از طتی  سازمان 

 و اجتاء شود که مهأسفانه این امت محق  نشد  است.
 

 
 

 

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

 

 
 

 برداشت سنتی محصول خرما -2شکل 
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ی مقصهد ههاشهود و در کشهوری صادر مهیهاصورت فلدرصد از رتمای ایتان ره 11حدود  -2

یا فتآوری شد  و را ارز  افرود  ریشهت رهه رهازار ههدف ارسهال  رندی و)فتانسه، هلند( مجدداٌ رسهه

کهه رتمهای اسهت رندی سبب شهد  رندی و عدم شیور صحیح رسههگتدد. کمبود امکانات رسههمی

ی رهه جنهانی هاصادراتی ایتان را کیفیت مناسب ره رار  از کشور نتسید  و را دیمت پایین در رازار

رندی رتمای صادراتی سبب گمتگی راال رتای واردات مواد اودیه رسهههای تعتفه وجود فتو  رتسد.

صهورت و دهاا صهادرکنندگان، رتمها را رهه اسهت رندی رتما در کشور شد های رسههافرایش هرینه

ارسال کهتد   ،تت از ایتان استپا ین هارندی در آنرسهه هرینه یی مانند دری که های ره کشورهافل

کنند. در رترهی مهوارد، صهادرکنندگان محصهول ی هدف صادر میهارندی ره رازاررسهه   و پس از 

کهه ایهن  کننهدمهیره سلیقه و تقااای مشهتیان رارجی مبادرت ره صدور رتمها  رتما ردون توجه

 شود.ی میجنانی هاعامل منجت ره عدم فتو  و یا فتو  رتما را دیمت پایین در رازار

ی را ارز  افرود  رهاال هادر تودید فتآورد  هاآوری و اسهفاد  از آناایعات رتما و عدم جمع -3

آوری ره ددیل نبود اطوعات جامع در رصوص اایعات، عدم تعیهین سهازوکار مناسهب رهتای جمهع

(. عوو  رت رتمای اایعاتی، دسمهی از رتمای تودیدی نیر 4ی فتآوری )هااایعات و کمبود کاررانه

 رسد.طور مسهقی  جاب رازار مصتف نشد  و را دیمت رسیار پایین ره فتو  میهنامتغوب رود  و ر

 

 
  

 بندی خرما توسط کارگران با روش سنتیجداسازی و بسته -9شکل 
 

ی ههارنهدی و فهتآوری رتمها. ویژگهیسازی، رسههی آماد هاو ماشین هاعدم توسعه دسهگا  -4

ی دیگت در صنعت فهتآوری هافوذ آب ره دارل میو  از چادشرتری اردام رتما مانند چسبندگی و ن

ی ارهصاصی در زمینه فتآوری رتمها شهد  اسهت هاآید که مانع گسهت  دسهگا رتما ره شمار می

 (.9311نام، ری)
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رندی رتما، یافهن جایگرین رتای گاز مهیهل رتومایهد رهتای ی رسهههاچادش دیگت در کارگا  -2

 . ادعفونی رتما است
صورت فشهتد  ی حصیتی، پوسهیکی، کارتن و رههای سنهی )رسهههایی که در رسهههارتما -6

رنداشهی نبود  و ممکن است در طول مدت نگنداری، اهایع شهوند.  ،شوندرندی میدر حلب( رسهه

 داشهههمناسهبی نی رتمای ایتان جااریت هارندیرندی رتما وجود ندارد. رسههتنوع کافی در رسهه

رتمهای ایهتان دارلیهت ردارهت رها رتمهای صهادراتی  ،در نهیجهه ارهدایی اسهت. هاچاپ روی رسههو

 ی دیگت را ندارد.  هاکشور

ی حهاوی تننهادر کار 3و  2رندی رتمای درجة رندی رتما نریت رسههتقلبات در حین رسهه -1

لب اعهمهاد رتیهداران رتمها در کیفیت محصول تأثیت دارد رلکه سبب سه تننارتمای درجه یک نه 

 گتدد.می

کننهد  رتمها رهه رهازار نیهر حه  مشخص نبودن و ناشنارهه ماندن شتکت یا شخص عتاه -8

 کند. رتای رتمای صادراتی ایتان رتند راصی وجود ندارد.انهخاب را از رتیدار سلب می

رخشهی از  ی رتما ره رو  سهنهی و کمبهود صهنایع تبهدیلی رهتای جهابهاتودید فتآورد  -1

 مشکل دیگتی در زمینه رازاررسانی و صادرات رتما است. ،رتمای تودید شد 

شتایط نگنداری رتما نیر عامل دیگتی است که در اایعات این محصهول نقهش رسهرایی  -91

شود که اوال  ظتفیهت و ی نتم و متطوب از ستدرانه اسهفاد  میهادارد. معموال  رتای نگنداری رتما

اعمال نشهد  و  هامحدود است و ثانیا  دما و رطورت نسبی مناسبی در ستدرانه هانهپتاکنش ستدرا

ی ههارشک در انبارراال است. در رعضی مناط ، اردام رتمای رشک و نیمه هانوسانات دمایی در آن

گونهه کنهتدهی از نرهت دمها و رطورهت نسهبی و شوند کهه ههی معمودی و یا فضای راز نگنداری می

  گیتد.صورت نمی هاج  آفات روی آنهاین تهمچن

 رهه حهدو متاکهر تحقیقهاتی  های پژوهشی و آموزشی در زمینة رتما در دانشگا هافعادیت -99

رندی، نگنداری و فتآوری در زمینه محصول رتما از متحله رتداشت تا رسههکافی رشد نکتد  است. 

گتمسهیتی و معاونهت ی گتمسهیتی و نیمههههامیو  ی وجود دارد و از طتی  دفهتهامشکوت عدید

گونه اعهباری رتای انجام پژوهش کشاورزی منعکس گتدید  ودی مهأسفانه هیج جنادراغبانی وزارت 

  در ارهیار متاکر و مسسسات تحقیقاتی دتار داد  نشد  است. هادر این زمینه
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 ها و برنامه هاراهکار  -9

 ی بخش تولیدیشنهادپی هاراهکار -الف

ی در رخش تودید، اصوح، احیاء و جایگرینی نخیوت کشهور اسهت کهه پیشننادرنهتین راهکار 

شد  است. شناسایی و توسعه اردام تجهاری  پیشننادکشاورزی تنیه و  جناداین طتح توسط وزارت 

از  ،ودیدکنندگانو پترازد  رتما، کاهش اایعات از طتی  اصوح سیسه  تودید رتما و پشهیبانی از ت

 وری در تودید رتما است. ی دیگت در افرایش رنت پیشننادی هاراهکار

 

 بندی و فرآوری خرمای بخش بستهپیشنهاد یهاراهکار -ب

گهامی  ،کنندگانسازی و تودید محصوالت مهنوع از رتما مهناسهب رها ذا قهه مصهتففتهنگ -9

ی رهارجی نیهر رها شهتکت در ههادر مورد رهازار مسثت در افرایش مصتف ستانه رتما در کشور است.

 ی رازار هدف را شناسایی کتد.هاتوان سلیقه و نیازمی هانمایشگا 

 رندی و فتآوری رتما.ی سنهی رسهههاارتقاء واحد -2

رندی و فهتآوری رتمها و حمایهت از ی مکهانیر  و نهوین رسههههای و توسعه رو تیکارگره -3

 رندی و صنایع تبدیلی و جانبی رتما را فناوری جدید.رسهه رخشدر  گاارانستمایه

توسعه صنایع جانبی رتما در جنت اسهفاد  از اایعات در تودید محصوالت مهنوع از رتمها  -4

یی نریت تونس، ادجرایت و مصهت هاکشور راالتت. رتای توسعه صنعت رتما راید از تجتره افرود ارز را 

 اسهفاد  کتد. 

 ی دارل و رار .های مهنوع و مهناسب را سلیقه رازارهارندیی رسههطتاح -2

رنهدی و فهتآوری رتمها از طتیه  ارتقاء سطح آگاهی و دانش فنی شاغلین در صنایع رسهه  -6

 .های آموزشی تخصصی رتما و رازدید از صنعت رتمای سایت کشورهارتگراری کارگا 

رصههوص تعیههین و معتفههی فنههاوری مناسههب رههتای  گااری در رخههش تحقیقههات درسههتمایه -1

ی جدید از رتما، اسهفاد  از اایعات هارندی و فتآوری اردام رتما، معتفی فتآورد سازی، رسههآماد 

ی جدید ادعفونی و نگنداری اردهام رتمها و سهایت هارتما در تودید محصوالت جدید، معتفی رو 

 محصول.این  ، نگنداری و فتآوری رندیی کاررتدی در زمینه رسهههاپتوژ 

و اهوارط و  ههاداراسههانافرایش کیفیت و سطح رنداشت محصهول رتمها از طتیه  اجهتای  -8

منرور حفظ کیفیت ره ی آموزشی.هاو ارا ه رتنامه هارندی کیفی رنداشت کارگا مقترات فنی، درجه

و ادار  کل نرارت رت مواد غهاایی کشاورزی  جناداتوری است سازمان  ،و تودید محصودی رنداشهی

نسهبت رهه  ،ی رتمهاریر کشهور رها همکهاری یکهدیگتههااسهانوارسهه ره دانشگا  علوم پرشکی در 



     699    های پس از برداشتایی و فناوریمهندسی صنایع غذ  -سوم بخش

 

شناسایی کلیه تودیدکنندگان در هت منطقه اددام کتد  و پس از نرارت، کد رنداشهی رتای محصول 

 تودیدی صادر نمایند. 

 

 منابع -4
 (. متکهههر فنهههاوری اطوعهههات و ارتباطهههات، معاونهههت9314) .9313آمارنامهههه کشهههاورزی سهههال 

 کشاورزی  جنادکشاورزی. تنتان: وزارت  جنادریری و ادهصادی، وزارت رتنامه

(. 9314.، منوچنتی، ف. و نهوروزی، ر. )9زاد ،  .، سلیمانی، م.، شفیعیان، پور اصطنباناتی، ا.، رمضانحسن

گتمسهیتی، معاونهت راغبهانی، وزارت های گتمسیتی و نیمهههای از رتمای ایتان. دفهت میو نوشتدست

 کشاورزی. جناد

(. معاونت تتویج و آموز ، کمیهه 9381سند رتنامه مدیتیت کنهتل و کاهش اایعات محصوالت کشاورزی. )

 کشاورزی. جنادوری وزارت رنت 

رخش رتما در کشور، اهواز:  (. رتنامه راهبتدی9311های گتمسیتی کشور. )مسسسه تحقیقات رتما و میو  

 انهشارات کتدگار.

(. گرار  رتنامه راهبتدی کهاهش اهایعات محصهوالت کشهاورزی. کهت : 9388میتمجیدی هشهجین، ع. ) 

 .132/88موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، شمار  فتوست 

Food and Agriculture Organization (FAO). (2014). Crop production. Available: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC, accessed 5 February, 2017. 
 Siddiq, M., Aleid, S.M., & Kader, A.A. (2014). Dates, postharvest science, 

processing technology and health benefits. New Delhi: Wiley Blackwell.   
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 چنارم رخش

 های کشاورزی و مکانیراسیونماشین
 

 

 افشین ایوانی  ویتاسهار فنی:
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  697ون    های کشاورزی و مکانیزاسیماشین –بخش چهارم                   

 

ورزی حفاظتی در ایرانتحلیلی بر توسعه خاک  

 

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

 کشاورزی، کرج، ایران

 

 مقدمه -6

در حفهظ  ورزیرهاکو ری ورزیحفاظهی را هدف افرایش رنتهوری اع  از ک  راک ورزیراک      

رطورت راک، رنبود مواد آدی راک، کاهش مصتف انتژی، کهاهش هرینهه  و زمهان عملیهات، مهسثت 

 31حدادل  کاشتو  ورزیاکرات که در آن پس از عملیاست  سیسهمیحفاظهی  ورزیراکاست. 

از مدیتیت رتداشت محصهول  راشد ودبلی پوشید  شد  محصول درصد سطح راک ره وسیله رقایای 

علیهتغ  توسهعه رهاک ورزی حفهاظهی طهی دههه اریهت در کشهور، هنهوز شهود. دبلی شهتوع مهی

ط، حفهظ و های مناسهب مهرارع رها ارعهاد کوچهک و مهوسهکمبهود ماشهینهایی از دبیل محدودیت

نگنداری مقادیت کافی رقایای گیاهی روی سهطح رهاک، تغییهت ذهنیهت کشهاورزان وجهود دارد. در 

سوزندان رقایای گیاهی ارااهی زراعهی پهس از مجلس شورای اسومی دانونی تصویب شد که در آن 

محکوم می شود. این دهانون  مهخلف حسب مورد ره پتدارت جرای نقدی ورتداشت محصول ممنوع 

های رهاک ورزی حفهاظهی در ایهتان مهی توسعه هتچه ریشهت کشاورزی حفاظهی و سیسه  موجب

ورزی حفهاظهی در ایهتان از حیهث اثترخشهی و سهطوح گتدد. در این گرار  تحلیلی، توسعه راک

 گیتد.زیتکشت و چادش و مشکوت آن مورد رترسی دتار می

 

 و جهان ر ایرانورزی حفاظتی دخاک سابقه -2 

یقات انجام شد  در مناط  مخهلف ایتان را شتایط ادلیمی مهفهاوت نشهان داد کهه کهاررتد تحق      

اسههفاد  ازگهاوآهن دلمهی در  ،ورزی شاملهای ک  راکورزی حفاظهی مانند رو های راکرو 

عم  کمهت از گاواهن رتگتداندار و یا اسهفاد  از دیسک در عم  سهطحی رهاک عملکهتد محصهودی 

د گاوآهن رتگتداندار می دهد. عوو  رهت ایهن رهاک ورزی حفهاظهی، کهاهش مصهتف مشاره را کاررت

ورزی ههای رهاکسورت و ه  چنین کاهش زمان انجام عملیات را ره دنبال دارد. اسههفاد  از رو 

سهاده  91های تحقیقهاتی ورزی( را اسهناد رهت یافههههای ک  راکحفاظهی )را تاکید رت اجتای رو 

رهه  9386کشاورزی در سهال  جنادمنندسی کشاورزی از طتف وزیت ودت  فنی و موسسه تحقیقات

ارهوغ شهد. مقهتر شهد  هاها جنت انهقال و اجتایی نمودن ایهن یافهههاسهانکشاورزی  جنادسازمان 
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های تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی متاکر تحقیقات کشاورزی و منارع طبیعی کشهور رها رخش

های زراعهت و تهتویج رطهور رهاص( مواهوع را تها کشاورزی )مدیتیت جناد هایهماهنگی سازمان

. رتای تستیع ریشههت ایهن امهت کننداجتایی  -های فنیرا تنیه دسهورادعملو حصول نهیجه پیگیتی 

، فارس ی هااسهاندر هایی ادگویی روفاصله را نرارت و مشارکت مسهقی  همکاران تحقیقاتی پایلوت

هکههار آرهی رهتای  9211ره میهران  86-81ن، گلسهان، روزسهان و دروین در سال هاهمدان، اصف

هکههار  91111ره میران  81-88محصوالت مخهلف زراعی هت منطقه انجام شد. این سطح در سال 

ن، گلسهان، روزسهان، دهروین، کتمهان، رتاسهان هاشامل فارس ، همدان، اصف اسهان 91 آری رتای

رها همهاهنگی هکههار آرهی و  31111رهه میهران   88-81و در سال زراعهی  راوی، تنتان و اردریل

های متروطه در نرت گتفهه و اجتا گتدید. اسهانکشاورزی  جنادهای زراعت و تتویج سازمان مدیتیت

نشهان داد  شهد  اسهت. دسههور ادعمهل رها مشهارکت  9نمونه ای از مهرارع کشهت شهد  در شهکل 

های ماکور ارسال شد. سطح اجتای کشاورزی حفاظهی اسهانتنیه و ره های زراعت و تتویج معاونت

دتار است تا پایان رتنامه شش  توسعه ره سه میلیون هکهار آری و دی  رتسد، که را توجه رهه اهمیهت 

ههای کشاورزی دتار گتفههه و در حهال گسههت  در دادهب پایگا  جنادمواوع در دسهور کار وزرات 

مهی راشهد. سهطح زیهت کشهت  (Hub)وز  و تهتویج کشهاورزی حفهاظهی تحقیقاتی کهاررتدی، آمه

مطار  گرار  ارا ه شد  توسط دفهت کشاورزی حفهاظهی وزارت جنهاد کشاورزی حفاظهی در ایتان 

این سطح هت ساده روند افرایشی دارد. و رهه مهوازات آن  .نشان داد  شد  است 2شکل  کشاورزی در

نیاز آن را رنت گیتی از توان تودیهد دارلهی تهامین و در ارهیهار نیر الزم است امکانات و ادوات مورد 

 اسههانهایی نیر در سهطح اجتایهی فعادیت 9383کشاورزان دتار گیتد. شایان ذکت است که در سال 

 ورزی حفاظهی انجام شد  است. فارس در رصوص راک

 

    
 

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

 

ی هاشاورزی حفاظهی در طیف گسهتد  ای از شتایط ادلیمی از جملهه مهواردی شهامل کشهتک

رس  %84دارای ی ههامهتی راالی سطح آن، راک 3111 ارتفاع دی  و آری، مناط  همسطح دریا تا

درجه شمادی و رتای طیف گسههتد   61ماسه )زیمباو (، مناط  روی رط اسهوا تا   %14)رتزیل(  تا 

ای از محصوالت کشاورزی شامل: گندم، ذرت، رتنج، پنبه، سویا، آفهاب گتدان، تنباکو و غیت  حههی 

سال دبهل  41سیب زمینی و کاساوا امکان پایت رود  و دارل اجتا است. کشاورزی حفاظهی در حدود 

امهتوز  رهیش از معتفهی گتدیهد.  جنهانتودید ادهصادی محصوالت ره مرارع کشاورزان در ره منرور 

یکصد و ریست میلیون هکهار تحت کشاورزی حفاظهی در دنیا وجود دارد. طب  آمار منهشت شد  در 

و  جنانی مخهلف هاکشت کشاورزی حفاظهی ره تفکیک دار ار سطح زیتمیودی، نمود 2192سال 

میلیهون هکههار ریشههتین و دهار   46/22آمتیکای جنوری رها  ارا ه شد  است. 3 در شکل جنانکل 

میلیون هکهار کمهتین سطح زیتکشت کشاورزی حفاظهی را دارا هسهند. در این رین  19/9آفتیقا را 

 میلیون هکهار را ره رود ارهصاص داد  است. 12/4دار  آسیا سطحی رتارت را 
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 ,.Friedrich et al) جهانشاورزی حفاظتی به تفکیک قاره و کل نمودار سطح زیر کشت ک -9شکل 

2012) 

 

 ورزی حفاظتی در کشوراثربخشی اجرای خاک -9
 ها هنهادکاهش مصرف  -9-6

های محققین موسسه تحقیقهات فنهی و منندسهی کشهاورزی )شهتیفی و همکهاران، نهایج یافهه     

 توانهد درورزی حفهاظهی مهیکهه رهاک دههدورزی حفهاظهی نشهان مهی( در رصوص راک9314

های عملکتدی و فنی ماشین تاثیتگهاار راشهد کهه نههایج آن در ها و پارامهت ننادجویی رتری صتفه

 آورد  شد  است.  9جدول 

 
 حفاظتی ورزیهای خاکروشاجرای  در اثرها هنهادبرخی از مصرف در میزان صرفه جویی  -6جدول 

هاصرفه جویی ک ورزیخا کم  ورزیبی خاک   متوسط 

 42 41 21 مصتف سورت )دیهت در هکهار(

 9312 121 2111 مصتف آب)مهتمکعب در هکهار(

 22 31 81 رار)کیلوگتم در هکهار(

 42 21 11 کود)کیلوگتم در هکهار(

در هکهار( متتبهماشین)ادوات و  تتدد  3 9 2 

 982 911 211 زمان)ددیقه در هکهار(

 

ورزی حفاظهی در کاشهت گنهدم از نهایج ردست آمد  در رصوص اجتای عملیات راک یانمونه     

نشهان  2ورزی حفهاظهی در جهدول ورزی متسوم و راکاز دحاظ ادهصادی نیر در دو واعیت راک
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های اجهتای عملیهات صتفه جویی در هرینهورزی حفاظهی های راکداد  شد  است. را اعمال رو 

 ت ره رو  متسوم می راشد.درصد نسب 21ره میران 
 

 ورزی حفاظتی برای گندم )مثال موردی(توجیه اقتصادی اجرای خاک  -2جدول 

 عنوان

 وضعیت
 هزینه 

 )هزار ریال در هکتار(

 ورزی حفاظتیخاک ورزی مرسومخاک
ورزی خاک

 مرسوم

ورزی خاک

 حفاظتی

 291 481 32 81 مصتف سورت )دیهت در هکهار(
ت مکعب مهوسط مصتف آب )مه

 در هکهار(
3211 2922 2911 2/921 

 در هکهار(کیلوگتم مصتف کود )
 481 121 81 اور  922
 331 611 22 فسفات 911
 481 121 81 پهاس 922

 - - - 2 مصتف س  )دیهت در هکهار(
 12/9614 2391 942 211 در هکهار(کیلوگتم مصتف رار )

تاریخ کشت )ره ازاء هت روز 

در هکهار م کیلوگت 2تاریت 

 کاهش عملکتد(

 21کاهش 

 در هکهارکیلوگتم 

 21افرایش 

 درکیلوگتم 

 هکهار

2/211 2/211 

 - - 2/9 14/1 افرایش ماد  آدی )درصد(

 عملیات زراعی )تعداد تتدد(
 - - رار 9ورزی راکری 6

 - - رار 3ورزی راکک  6

رت کیلوگتم کارایی مصتف آب )

 مهت مکعب(
8/1 2/9 - - 

 75/9873 5/7517 - - جمع

 

 ای ماشینافزایش بازده مزرعه -9-2

 ورزی حفهاظهی نشهانورزی متسهوم و رهاکههای رهاکای ماشین را در رو رازد  مررعه 4شکل 

درصد اسهت  81های راک ورز حفاظهی ره میران های ماشین را رکارگیتی رو دهد. رازد  مررعمی

 رسد.درصد می 61ه که در رو  متسوم این مقدار ردر حادی
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 خاک ورزی(ورزی حفاظتی )کمورزی مرسوم و خاکای ماشین در خاکنمودار بازده مزرعه -4شکل 

 

 ی کشاورزیهاتوانمندسازی تولیدکنندگان ماشین -9-9

ورزی حفهاظهی و اسههقبال کشهاورزان و ی مفید حاصهل از اجهتای رهاکهارا توجه ره دسهاورد     

و ادوات کشهاورزی مهورد  ههانه مناسب رتای ورود رخش رصوصی در تودید ماشینکارشناسان، زمی

ی کاشهت مسههقی  )رهی ههای متکهب، ماشهینههاورزی حفاظهی شهامل رهاک ورزنیاز رتای راک

ی عمهد  در ههانشان دهند  فعادیت رتری از شتکت  2شکل ورزی( و .... فتاه  و منیا گتدید. راک

ی اریهت اسهت. ههای راک وزری حفاظهی در سالهاا واردات ادوات و ماشینزمینه تودید دارلی و ی

ورزی این مواوع ریانگت اثتگااری نهایج تحقیقاتی در توسعه مکانیراسیون کشاورزی در زمینه رهاک

حفاظهی محصوالت مخهلف زراعی در ایتان است. در این رصوص راید در نرت داشت کهه ورود و یها 

ی سنگین هاورزی حفاظهی را عتض کار زیاد که مسهلرم اسهفاد  از تتاکهوری راکهاسارت ماشین

ی مهناسهب هاورزی حفاظهی و ورود تکنودوژیاست توصیه نمی شود. رلکه رومی سازی ادوات راک

 ورزی و رهاکای از ادوات که گهتدد. نمونههپیشهنناد مهیرا انداز  مرارع کوچک کشهاورزی کشهور 

 (.9314نشان داد  شد  است )شتیفی و همکاران،  6 ورزی در شکلراکری
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 ورزی حفاظتی در ایرانهای داخلی سازنده و یا وارد کننده ادوات خاکنمودار تعداد شرکت -5شکل 

 

      
 

 

 
 وسط( و ادوات-راست و چیزل پکر-ورزی )خاک ورز مرکبنمونه ای از ادوات کم خاک -1شکل 

 چپ(-کاشت مستقیم ورزی )ماشین خاکبی

 

 های فنی مهم در خاک ورزی حفاظتیتوصیه -4

ورزی حفاظهی در دادهب دسههوادعمل فنهی تنیهه نکات فنی الزم در زمینه اجتای عملیات راک     

شد  توسط موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی رتای محصوالت وشهتایط ادلیمهی مخهلهف 

 جنهاددفهت کشاورزی حفهاظهی معاونهت زراعهت وزرات  ریان شد  است. این دسهورادعمل در سایت

ره رتری موارد اتوری ره شهتح ذیهل اشهار   ،کشاورزی نیر دارل دسهتسی است. اما در این روصه

 گتدد.می
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ورزی حفاظهی )راک ورز ورزی حفاظهی از دسهتس رودن ادوات راکدبل از اجتای راک -9

های ورزی )رهارکارهای رهی رهاکینمتکب، چیرل پکت، دیسک و یا گاوآهن دلمی( و ماش

 کاشت مسهقی ( مناسب رتای زمان مورد نرت اطمینان حاصل شود. 

ورزی حفاظهی و کاشت مسهقی  رعایت گتدد. در عم  کار و ستعت پیشتوی ادوات راک -2

کیلهومهت رتسهاعت  91تا  1مهت را ستعت پیشتوی سانهی 21تا  92این رصوص عم  کار 

کیلهومهت رهت سهاعت رهتای  92تها  91زی حفاظهی و ستعت پیشتوی وررتای ادوات راک

 گتدد. ماشین کاشت مسهقی  توصیه می

مقدار رقایای گیاهی رجا ماند  از محصول دبل و واعیت تسطیح زمین راید امکان اجهتای  -3

 های کاشهت را فهتاه  سهازد.های مورد نرت رویژ  ماشینورزی حفاظهی را را ماشینراک

واهعیت مررعهه از  ،ورزی حفاظهی الزم استبل از اددام ره انجام عملیات راکرنارتاین د

دحاظ میران رقایای گیاهی رجا ماند  از کشت دبلی را کمک کارشناسهان و یها کشهاورزان 

 گیتی دتار گیتد.  ربت  مورد انداز 

رنههت که رقایای گیاهی محصول سال دبل از تتاک  رسیار زیادی رتروردار راشد، در صورتی -4

ورزی رسهنودت است رخشی از آن از مررعه رار  گتدد. رگونه ای که انجام عملیات رهاک

درصد رقایا )سطح مررعه پس از کاشهت رها رقایهای  31حدادل  ،انجام و رعد از اتمام کشت

 .ماند( در سطح زمین رادی رماندمحصول دبل پوشید  رادی می

ورزی(  انهخهاب رهاکورزی و یا ریراکتناوب زراعی صحیح را توجه ره نوع سیسه  )ک  -2

گتدد که از جنت ادهصادی دارلیت مانهدگاری و حفهظ آن توسهط کشهاورز وجهود داشههه 

 راشد.

ره ددیل پوشش سطح راک روسیله رقایا، تبخیت از سطح راک در مقایسه را رو  متسوم  -6

ا را کنهار زد  و رایهد  رقایه ناچیر رود  و داا دبل از اددام ره آریاری مرارع کاشت مسههقی ،

پس از اطمینان از رشکی سطح راک اددام ره آریاری شود. توجه شود که آریاری ریش از 

 موجب کاهش آن نیر رواهد شد. رلکهحد نیاز، نه تننا عملکتد را ااافه نخواهد کتد 

ورزی )کاشت مسهقی ( ره ددیل رطورت رسیار ک  راک چنانچه نیهاز رهه راکدر رو  ری -1

ههای نارواسههه رهود و تتجیحها رها ، راید متادهب روان آبه راشدوجود داشه آریاری مررعه

های فارو، آب ورودی ره مررعه دطع گتدد. پس از سبر شدن مررعه رها رسیدن آب ره انت

 های رعدی امکان افرایش زمان آریاری وجود رواهد داشت. این آب، رتای آریاری
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 ی حفاظتیورزها و مشکالت توسعه خاکچالش -5

در توسعه راک ورزی حفاظهی و رکارگیتی آن توسهط کشهاورزان رهتد  پها و حههی مهوسهط، 

مشکوتی  وجود دارد که می توان ره عواملی که پایت  کشاورزی حفاظهی توسط کشهاورزان را در 

 ایتان محدود سارهه است، ره شتح ذیل اشار  نمود: 

رع را ارعاد کوچک و مهوسهط )را  حهل ایهن مسهئله در ویژ  رتای مرای مناسب رههاکمبود کارند  -

یی نریهت های مخهص شتایط مورد نرت است شبیه کهاری کهه در کشهورهاطتاحی و سارت ماشین

ی وادع در شمال افتیقا و غتب و متکر آسهیا رهه ودهوع پیوسههه هاهند، چین، رنگود  و نیر کشور

 است(.

فی رقایای گیاهی روی سطح راک مهی شهوند کهه در عواملی که مانع حفظ و نگنداری مقادیت کا -

این میان می توان از عواملی نریت سوزاند  شدن سنوی و یها عمهدی رقایها، اسههفاد  از رقایها رهتای 

ی هاتعلیف دام و یا چتای مسهقی  آن و نیر اسهفاد  از رقایای گیاهی رتای تودید کاغا و یها سهورت

در مدیتیت رقایای گیاهی است ره نحوی که تو  شهود تها  غیت فسیلی نام رتد )را  حل این مسئله

تعاددی میان رقایای مورد اسهفاد  رتای تعلیف دام و مقدار رادیماند  روی سطح رهاک رتدهتار گهتدد 

تا مفنوم پوشش سطح راک توسط رقایا از دست نتود. از طتفی در صورت وجود حج  رهاالی رقایها 

 ههارواهد رود که رهوانند عملیهات کاشهت محصهول را روی آنیی هاروی سطح راک نیاز ره کارند 

رقایا راشد. ردینی است که رار  کتدن رخش مهازاد رقایها از  سوزاندنانجام دهند ردون آنکه نیاز ره 

دبل از اددام ره کاشت، از دیگت تمنیداتی اسهت  هایی نریت رسهه رندی آنهازمین کشاورزی را رو 

 اندن اجباری مررعه و تسنیل کنند  کاشت مسهقی  روی رقایا گتدد(.که ممکن است مانع از سوز

تغییت ذهنیت کشهاورزان، کارشناسهان و مهدیتان اجتایهی رخهش کشهاورزی در زمینهه کشهاورزی -

ی ههاعمد  آموز  و تجتریات کارشناسان و کشهاورزان رهت مبنهای رو زیتا حفاظهی مشکل است. 

ای آنان ددری دور از ذهن تجلی رواهد نمود. داا تغییهت ورزی رود  و رو  حفاظهی رتمتسوم راک

تتین متحله کار راشد و چه رسا که ذهنیت افتاد رتای پایت  اصول کشاورزی حفاظهی شاید سخت

کشاورزان یک منطقه آمادگی ریشهتی از کارشناسان و اهل فن رهتای پهایت  ایهن تغییهت از رهود 

  .(9311)اشتفی زاد ،  نشان دهند

 

   هادهاپیشن -1

ورزی حفاظهی درکشور در حال توسعه و گسهت  هسهند. این توسعه رایسهی های راکسیسه      

 های علمی و تحقیقاتی راشند که منجت ره اهداف مدنرت در کشاورزی پایدار گتدد. مبهنی رت توصیه
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 ری غادب سازگاری ادوات وارداتی و یا سارت دارل را انداز  مرارع کشاورزی و توان تتاکهو

ورزی حفاظهی مورد توجه و موجود در کشور از جمله نکاتی است که راید در توسعه راک

 مسئودین امت دتار گیتد. 

  ها در میان مدت و دراز مدت دارل دسههیاری اسهت. گتچهه در اثتات ادهصادی این سیسه

رتری موارد اثتات ادهصادی مثبهی شامل کاهش مصتف رار،س  وکهود، مصهتف سهورت، 

درصهد  21های انجام عملیات ره میران مصتف آب و زمان عملیات و نهیجها کاهش هرینه

 ورزی متسوم ردست آمد  است.های راکدر مقایسه را رو 

 های کشهاورزی در دارهل کشهور و سوق داد  شدن سازندگان و تودید کننهدگان ماشهین

 هی رود  است. ورزی حفاظها از اثتات من  دیگت اجتای راکتوانمند شدن آن

  مدیتیت رقایای گیاهی از زمهان رتداشهت  ،هایکی از مواوعات من  در اجتای این سیسه

درصهد از سهطح  31محصول دبلی است که نیاز است مد نرت دتار گیتد. رطوریکه حدادل 

 مررعه رعد از عملیات کاشت توسط رقایای گیاهی پوشید  شد  راشد. 

  ورزی مورد توجه دتار گیتد. سبت ره رو  ری راکورزی نراکتوسعه ریشهت رو  ک 

 ورزی حفهاظهی رعایت نکات فنی مطتوحه در این گرار  موجب رنبود روند اجتای راک

ورزی حفاظهی در دادهب در کشور رواهد. نکات فنی ریشهت در زمینه اجتای عملیات راک

ت وشهتایط دسهوادعمل فنی در موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی رتای محصوال

 ادلیمی مخهلف موجود است.

 

 منابع -7
 اسههانهها. گتدهمهایی محققهین و مهتوجین ها و چادش. کشاورزی حفاظهی، فتصهت9311اشتفی زاد ، ر، 

 روزسهان. اهواز.

های کشاورزی و مکانیراسیون در امنیت غاایی. سازمان . نقش تحقیقات ماشین9314شتیفی، ا.، و همکاران. 

 صفحه. 64ز  و تتویج کشاورزی. تحقیقات، آمو

ورزی حفهاظهی های رهاک. شنارت و معتفی رعضی از رو 9381محمدی گل، ر.، شتیفی ، ا.، و جوادی، ا. 

 . موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی28ورزی(. نشتیه فنی شمار  راک)را تاکید رت ک 

. راهنمای راک 9314شتفی زاد ، س. ر، و تاکی، ا. یونسی ادموتی، م.، صلح جو، ع.ا.، شتیفی، ا.، جوادی، ا.، ا

ورزی حفاظهی و کاررتد آن. نشت آمهوز  کشهاورزی. معاونهت تهتویج و آمهوز  سهازمان تحقیقهات، 

 صفحه. 83آموز  و تتویج کشاورزی. 
Friedrich, T., R. Derpsch and A. Kassam. 2012. Overview of the global spread 

of conservation agriculture. The Journal of Field Actions Science Reports, 

Especial Issue, 6: 1-7.  
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در کاهش اثرات کاهش و کنترل تلفات برداشت کمباینی گندم آبی  

 رفت آب هدر

 
 یاسد یمحمد نینسرجواد باغانی و  ،محمدرضا مستوفی سرکاری

سازمان تحقیقات، آموز  و تتویج کشاورزی،  -اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی

 یکشاورز ونیراسیمکان توسعه متکر ارشد کارشناس، کت ، ایتان

 

 مقدمه -6

مدیتیت  .تتین متاحل تودید گندم استتتین و پت اهمیترتداشت محصول یکی از حساس

ننایهت رها از  عدم رتداشت ره مودع، موجب اتوف زمهان، انهتژی، سهتمایه و در ها ونادرست کمباین

 یهها. مدیتیت اهعیف ماشهینمی شودآب مصتفی  نهدررفهدست رفهن رخشی از محصول، راعث 

و  ههارتداشت از نرت انهخاب نوع، تعداد، دارا رودن معاینه فنی و اعمال تنریمات مورد نیهاز کمبهاین

شد  و در نهیجهه  انجام عملیات رتداشت گندم در زمان نامناسب، راعث افرایش تلفات کمباینی دانه

ی فتسود  و نیهاز هاپی کمبایندرشود. عوو  رت این، رتاری پیوری مصتف آب میراعث کاهش رنت 

ی فعال کشور و هاره تعمیتات زیاد در فصل رتداشت راعث کاهش توان اجتایی وادعی ناوگان کمباین

تلفات رتداشت کمبهاینی  را. گتددتاریت در رتداشت محصول و اتوف زمان کشت محصول رعدی می

های کشهاورزی از جملهه آب نیهر از  ننادعوو  رت هدررفت محصول )رطور مسهقی ( حج  زیادی از 

 2/1در کشهور آب  وریرنهت میهانگین گهتدد. آب مهی وریرنت دسهتس رار  شد  و راعث کاهش 

می راشهد  13/1ا است در حادی که میانگین این شارص در دنیکیلوگتم رت مهت مکعب گرار  شد  

رها توجهه رهه ریهران کشهور اسهت. و رسیدن ره عدد یک کیلوگتم رت مهت مکعب مورد انهرهار رتنامهه

تودیهد گنهدم در  وریرنهت ، الزم است اهتیب رتای مصتف در رخش کشاورزی محدودیت منارع آب

از  آب در کشهور، از دسهت رفههن رخشهی وریرنهت کشور افرایش یارد. یکی از عوامل من  کهاهش 

گندم  محصول در اثت تلفات رتداشت را کمباین است. داا رایسهی روند تغییتات میران کل تلفات دانه

را که هه  تلفات رتداشت کمباینی مخهلف کمباین مورد پایش دتار گتفهه و ی هاتلفات در دسمت و

 2 -3ول رهین ره حدود دارل دبمنسج   ریریرتنامهدتار دارد را یک درصد  91-8در محدود  اکنون 

و معادل سهازی آن رها آب تلهف  هاه اهمیت تلفات دانه گندم در کمباینرا توجه ر. داددرصد کاهش 

ی مخهلف کمباین و تلفات کلهی های میران ریر  در دسمتهاداد ، در این گرار ، شد  در کشور

و گتفههت دهتار تحلیههل مههورد تجریهه و  اسههان  32در  13تها  84ی هههارتداشهت گنهدم طههی سهال
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روصهه ایهن نههایج کهه  امید استالزم رتای رتون رفت از این رحتان ارایه شد  است.  پیشننادهای

تبیهین واهعیت موجهود دهاا  سازان کشور دهتار گیهتد.گیتان و تصمی مورد اسهفاد  تصمی گرار  

دررفت آب ارزیاری و تعیین میران ه، کشور از نرت روند تغییتات میران تلفات کلی در رتداشت گندم

ی فنهی رهتای ههاو توصهیه ههای راهکارارا ههو معادل گندم تلف شد  در اثت تلفهات کلهی رتداشهت 

از اهداف کلی این گرار  رود  کهه رهه رفت از واع موجود و کاهش تلفات کلی رتداشت گندم رتون

 ها پتدارهه شد  است.طور مشتوح ره آن
 

 تبیین وضعیت موجود -2

ندم ره تفکیک سطح زیهت کشهت، عملکهتد محصهول، تلفهات طبیعهی، واعیت موجود زراعت گ

 9 جهدول در تلفات جمع آوری و فتآوری و مجموع تلفات کمباینی و تلفهات کلهی رتداشهت گنهدم

 199 تها 414رهین  13تها  84های میران تلفات کلی رتداشت گندم در سهال ،است شد  داد  نشان

میلیون هکهار از اراای آری رها  63/2گاشهه در سطح  آن در د  سال نیانگیم مهغیت رود  و تن هرار

، چنانچهه 2ههای جهدول رهت اسهاس داد . راشدمی تن 211436 هکهار، در تن 2/3 عملکتدمهوسط 

کیلوگتم رت مهت مکعهب در نرهت گتفههه شهود،  12/1کارا ی مصتف آب ره صورت روشبینانه معادل 

 مههت ونیهلیم 8/32انهد، رتارهت شهه که تلف شد هایی گحج  آب از دست رفهه که صتف تودید دانه

درصد از کل تلفات دانه گنهدم در متحلهه رتداشهت مترهوط رهه  62راشد. ریش از در سال می مکعب

 .راشدتلفات کمباینی می

 
 84-39ی زراعی های مورد بررسی در برآورد تلفات کلی برداشت به تفکیک سالهامتغیر -6جدول 

سال 

 زراعی

 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 عملکرد

)کیلوگرم در 

 هکتار(

تلفات 

 طبیعی

 )تن(

 تلفات

آوری جمع

 )تن(

تلفات 

 فرآوری

 )تن(

مجموع 

 تلفات

کمباینی 

 )تن(

 تلفات کلی

 )تن(

82-84 2611484 1/3619 991414 223239 219119 422329 199491 

86-82 2164211 3621 996164 234216 969312 312889 283143 

81-86 2122199 3621 996164 242916 216114 441143 626161 

88-81 2281121 3284 912188 916114 913262 321228 291439 

81-88 2119262 2/3612 992261 291841 226223 431319 641812 

11-81 2611288 6/3226 993891 298281 216811 422314 621231 

12-19 2638861 3132 991422 299181 292126 423816 628811 

13-12 2488111 6/2131 14114 912214 941893 321184 414942 

14-13 2344686 2/3429 991448 982419 981319 312862 223196 

 کل/

 میانگین
3/2194491 8/9438 666319 266763 636522 419261 533491 
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 84-39زراعی ی هامقدار هدررفت آب ناشی از تلفات کلی برداشت به تفکیک سال -2جدول 

 سال زراعی

سطح 

 زیرکشت

 )هکتار(

 عملکرد

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 تلفات کلی

 کمباین

 )تن(

 هدررفت آب

 )مترمکعب(

82-84 2611484 1/3619 199491 38112269 

86-82 2164211 3621 283143 39882914 

81-86 2122199 3621 626161 32121812 

88-81 2281121 3284 291439 28216181 

81-88 2119262 2/3612 641812 32236913 

11-81 2611288 6/3226 621231 33198821 

12-19 2638861 3132 628811 34319834 

13-12 2488111 6/2131 414942 22121181 

14-13 2344686 2/3429 223196 31243124 

 92786115 533491 8/9438 2194497 میانگین

 

 در اسههانررفت آب ناشی از تلفات کلی رتداشت رهتای ههت نشان می دهد مهوسط هد 2جدول 

میلیون مهت مکعب در سال رود  است کهه ایهن میهران رهتای کهل  8/32، حدود 13تا  84های سال

کهه  سهت مهی آیهدمیلیهون مههت مکعهب رد 9141معادل ( ره طور مهوسط ردمی اسهان 32کشور )

 وجه جدی دتار گیتد.هدررفت این حج  آب دارل تعم  رود  و رایسهی مورد ت

ی آریاری مرارع که رصورت اسههفاد  از آب هارا توجه ره منارع آب موجود در کشور و رو حال 

 است، رتای جبهتان ههدررفت آب و رازگشهت آن رهه شهبکه و افهرایش هاو شبکه ها، رودرانههاچا 

یهار رترسهی ههدررفت ی مناسبی در نرت گتفهه شود. چهون معهاوری آب اتوری است راهکاررنت  

ی هاآب، آب جایگرین رت آب مصتفی است و از آنجا یکه عمو آب جایگرین وجود ندارد، ادراما از آب

گتدنهد دهاا ی گرافهی مهیهاهرینههرهتداران مهحمهل شهود در نهیجهه رنهت اسهفاد  می هاپشت سد

  جلوگیتی از هدررفت آب دارای توجیه ادهصادی دارل توجنی است.

 یسهد  یهه در آب کهیصورت در گتدد، نیتام هاسد از نیگریجا آب منرور الزم است ره همین

 رطهور مررعه، تا آن انهقال هرینه  را و ستین حصول دارل مکعب مهت هت یرازا تومان 9111 از کمهت

 آب اسهحصهال مثال، عنوان ره که است یحاد در نیا و نمود پتدارت تومان 9211 یسهیرا نیانگیم

 آب آب، انهقهال و دیهتود و رهود  مکعهب مههت رت تومان 3111 یشماد رتاسان اسهان یهدوس سد از

 در مکعهب مهت رت تومان 3211 رت راد  یهرینه ا جوار ه  یهااسهان ره فارس جیرل از هاکننیتیش

   .داشت رواهد رت

9213291194111=9141193216×9211  
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 رتداشهت یکله تلفهات از یناشه آب هدررفته هرین تومان اردیلیم 2/9213 ساالنه گتید انیر ره

 عییتضه هها ننهاد ههدررفت رصهورت یمله دیتود از سال هت در که است یهرینه ا نیا و رود گندم 

ارز   ،لایر 92112 لوگتمیک هتره ازای  گندم ینیتضم دیرت متید ره توجه را نیهمچن .گتددیم

 دسههگا  9912 دیهرت معهادلکهه  لدر سها تومهان اردیهلیم  162 حدودادهصادی گندم تلف شد  

  .است غوت یتومان ونیلیم 621 نیکمبا

 ازیهن مورد ماتیتنر اعمال یرتا رتداشت نیح در دانه تلفات رانیم صیتشخ تیاهم ره توجه را

 رتداشهت در اسههفاد  مورد دیجد یواردات یهانیکمبا یتمام اکنونه  مرارع، در مخهلف طیشتا در

 یرو دانه تلفات شگتینما سامانه نصب یهرینه . هسهند مجنر دانه تلفات تشگینما دسهگا  ره گندم

 صتفه را و شد  رتآورد تومان ونیلیم 92 نیانگیم طور ره JD-1165 تودید دارل مانند یهانیکمبا

 کهاهش و کنهتل موجب و نمود  مجنر دسهگا  نیا ره را نیکمبا 939926 توانیم مبل  نیا ییجو

 .دیگتد رتداشت یکل و یفتآور تلفات

 
 ی تلفات فرآوری و تلفات کلی برداشت گندماستانبرش  -4جدول 

تلفات 

 کلی )%(

تلفات 

 فرآوری )%(
 استان

تلفات 

 کلی )%(

تلفات 

)%( فرآوری  
 استان

13/2  69/2  
سیسهان و 

 رلوچسهان
14/1 شتدی آذررایجان *2/14   

26/9 3/1 فارس **38/18  غتری آذررایجان **6/3   

18/2 2/1 دروین **21/16   اردریل **91/11 

18/9 39/1 د  **1/81   21/1 انناصف   

43/1 کتدسهان **28/22 **8/92  ادبتز **2/31 

83/1  62/9  ایوم **91/8 **4/62 کتمان 

98/9  روشنت **8/11 *3/18 کتمانشا  **99/93 

4/1  94/98** 
کنگیلویه و 

 رویتاحمد
29/1  تنتان **1/61 

42/1  23/2 61/9 گلسهان   21/1  جیتفت 

12/1 گیون **26/86 **93/39 رخهیاری و چنارمحال **91/38   

12/1 دتسهان **42/46 *3/11  12/9 شمادی رتاسان   

26/1 33/1 مازندران **1/1  راوی رتاسان **3/12   

41/2 متکری **92/31 *2/8  رتاسان جنوری **92/6 

18/1  68/1  روزسهان **29/23 **4/86 هتمرگان 

29/1  زنجان **92/23 **6/34 همدان **1/11 

19/9  سمنان **31/42 **4/42 یرد **6/91 
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ی تلفات فتآوری و تلفات کلی رتداشت گندم را نشان می دهد که در آن رهت اسهانرت   4جدول 

نیاز رهه کنههتل و  اسهان 24، ریش از k)2  (3.7 <%11در سطح اطمینان اساس آزمون مترع کای 

نمایشهگت  ههای نهوین ماننهد سهامانهرا اسهفاد  از فنهاوریرایسهی که میرد داکاهش تلفات فتآوری 

رتداری دتارگیتد. همچنین رها مورد رنت اددام نمود  و  اسهانی هاکمباینو مجنر نمودن تلفات دانه 

نیاز ره پایش معاینه فنی داشههه و تلفهات  هاکمباین اسهان 1در   >k (2.8 2 (3.7>%11اطمینان 

را عنایت ره مباحهث کوتها  عنهوان شهد   ریش از حد مجاز و دارل دبول است. هااشت در آنکلی رتد

 ی کلی زیت دارل ارایه هسهند: هارندیجمع

 درصد  92/4ی مخهلف کمباین هاآوری و فتآوری( در دسمتمیانگین مجموع تلفات )جمع

 رهتآورد  9313تها  9384ی زراعهی هادرصهد در سهال 34/6و تلفات کلی رتداشهت گنهدم 

 شود.می

  تن رهتآورد  211436میانگین میران تلفات کلی رتداشت گندم در کشور در هت سال زراعی

 گتدد.می

  میلیهون  9141میانگین میران کل هدررفت آب رازای تلفات کلی رتداشت گندم در کشهور

 مهت مکعب در هت سال رتآورد شد.

  ناشی از تلفات کلی رتداشت گندم رود   هدررفت آب هرینه میلیارد تومان  2/9213ساالنه

 است.

  آوری رهه همبسهگی رین مجموع تلفات کمباینی، تلفات فهتآوری و جمهع %11را اطمینان

   حاصل شد.تلفات کلی رتداشت گندم  ومنرور کاهش و کنهتل تلفات فتآوری 

 

 فنی و اجرائی: پیشنهادهایتوصیه و  -9

 توسهط  "دانه گندم از متحله رتداشهت تها سهیلوپایش مسهمت تلفات "ی را عنوان هاسامان

موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی تنیه و تدوین گتدد تها میهران تلفهات دانهه از 

انهقال ره سیلو ثبت و ابط شد  و امن نمهایش  -حمل و نقل -رارگیتی -متحله رتداشت

نشهان دهنهد  کارکتد هت کدام از متاحل در دیهاریس اطوعهاتی فتآینهد، رهه طهور دایمهی 

 ی متتبط را کاهش تلفات گندم در کشور راشد.هااثترخشی رتنامه

  ،ارتقاء سطح کیفی سامانه پایش معاینه فنی ناوگهان کمبهاینی کشهور و در صهورت امکهان

 اجباری نمودن این روند رتای کاهش تلفات و اایعات رتداشت کمباینی گندم.

 جت و ادرام رانندگان کمباین ره هارومی و می های رتچسب مجوز رتداشت رتای کمباینتنیه

دریافت و ادحاق ساالنه این رتچسب رت روی کمباین )مشاره رتچسب معاینه فنهی رهودرو(. 

تنیه و تدوین اساسنامه و دسهورادعمل علمی و فنی این فتآیند را، موسسه تحقیقات فنی و 
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ی اجتایهی ههاری رخشمنندسی کشاورزی ره عنوان یکی از وظایف حاکمیهی رود را همکا

 گیتد.متتبط ره عند  می

 ننهایییی مانند تصویب و اعمال اتیب کاهش ح  ریمه ساالنه رتای کمبایهای مشوقارا ه 

شود )دسهگا  نرارتی این مواوع می توانهد از زیهت زیت حد مجاز رتآورد می هاکه تلفات آن

 ی دفهت توسعه مکانیراسیون راشد(.هامجموعه

 و هشههدار رههه  هههاام منههدکتدن ارزیههاری تصههادفی و در حههین کههار کمبههاینرنبههود و نرهه

ی دارلهی و ههارتای کمبهاین %2ریش از حد مجاز ) هایی که تلفات دانه در آنهاکمبایندار

جت دارای تلفهات های مهاراشد.  ممانعت از ورود کمباینی وارداتی( میهارتای کمباین 3%

تواند دفهتگندم در فصل رتداشت محصول )مجتی این امت می هااسهانریش از حد مجاز ره 

ی علمهی و فنهی ایهن فتآینهد توسهط هامحهتم امور زراعت راشند، اما دسهورادعمل معاونت

 گتدد(.موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی تدوین می

 این( )دماغهه کمبه یآورجمهع واحد در گندمکلی رتداشت  تلفات حداکثت نکهیا ره توجه را

 یههانیکمبا یآورجمع واحد یسازو رنینه اصوح رپتوژ شودمی پیشنناد شود،یم حاصل

 .گتدد فیتکل مسسسه نیا ره کشور در موجود

  تمتکر ریشهت رت آموز  کشاورزان و کارشناسان ناظت رتای تشهخیص و نرهارت رهت میهران

حقیقات فنهی و منندسهی )آموز  هتمی این مواوع را موسسه ت هاتلفات دانه در کمباین

دار رواههد کشاورزی عنهد  جنادی هاکشاورزی ره کمک معاونت آموز  و تتویج سازمان

 شد(.

  ی مجاز رتداشت و ردون تلفات ردنه ره سهامانه نمایشهگت تلفهات هاتجنیر کمباینتوسعه و

 ا تلفات کلهی رتداشهت اهتوری اسهت.ننایهدانه ره منرور کنهتل وکاهش تلفات فتآوری و 

ردین تتتیب کمباینداران، ناظتین رتداشت و کشاورزان را مشاهد  میران غیتطبیعی تلفهات 

دانه هنگام رتداشت محصول، رانندگان را مطلع نمود  و پس از تنریمات الزم راعث کنهتل 

 و کاهش تلفات و اایعات رواهند رود.

 ی ههات دانه در کمباینی نمایشگت تلفاادرام تودید کنندگان دارلی کمباین ره نصب سامانه

 ی وارداتی عمدتا ره این سامانه مجنر هسهند.هاتودیدی جدید، ه  چنانچه کمباین

  کشاورزی، معاونت محهتم امور زراعت و دفههت گنهدم از تودیهد  جنادحمایت وزارت محهتم

کنندگان دارلی کمباین که محصوالت تودیدی رود را منض  رهه سهامانه نمایشهگت تلفهات 

ی نوین در تودیدات رود در مسیت کهاهش تلفهات و هاند و را اسهفاد  از فناوریهاوددانه نم

 نمایند. اایعات رتداشت گندم حتکت می
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ی نوین در مهندسی کشاورزیهایفناورو  هانقش و جایگاه روش  
 

 

 محمدعلی رستمی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

  کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران استانمنابع طبیعی 

 
 مقدمه -6

ی جدیهد ههایفنهاوراسهت کهه از  ههایینیماشهی مدیتیهی و هاانیراسیون نوین شامل رو مک

 کاررههی را فناوری نهوین هاتجنیرات و حسگت هاآنی ددیمی که روی هاینماشکنند یا یماسهفاد  

 ی کشاورزی شد  وهایتفعاد، راعث رنبود کیفیت و ستعت انجام هااست. این تجنیرات و رو  رفهه

ی هایریررتنامهی از مررعه رتداشت نمود  و رتای ارزش رارا انجام کار اصلی، اطوعات رسیار  زمانه 

رطهای انسهانی را کهاهش داد  و  ههاینماشهدهند. اسههفاد  از ایهن یمآتی در ارهیار کاررتان دتار 

ف نمهود  و در تنریمات دا می را که راید را تغییت شتایط در مررعهه روی ماشهین انجهام شهود حها

، افهرایش ددهت کهار و ایمنهی نقهش ها ننادمصتف  ، کاهشهاهرینهکاهش زمان انجام کار، کاهش 

سهه عمهل  کهه ینهاتکمب ینماشهکنند. رتای نمونه طتاحی و سارت نوعی یمرسیار منمی را رازی 

دههد، ه  انجام می رارا  هتز یهامبارز  را علف یکیمکان یاتو عمل ینوار یکود کاری، نوار یپاشس 

ی ههایفنهاورشهد. اسههفاد  از  درصهد96و کود اور  تا  61 یرانکش تا مموجب کاهش مصتف علف

 یههرها تعبکهه  ایگونهرهنوین در رتداشت غوت نیر اثتات چشمگیتی در کاهش تلفات داشهه است. 

افهت ، موجب کاهش ورمهداول در کش یهاینکمبا یرو رت متروطه یهاو حسگت یشگت تلفات دانهنما

ههت  یهدرت یمهتو د گنهدم در سهال تهن یلیهونم 91 یهدتوددحاظ را  .شد درصد 9ره کمهت از دانه 

گنهدم  یر رکاهش در درصد  هت یکاز  یناش جوییصتفه ،12تومان در سال 9211گندم  یلوگتمک

از سیسه  نهوین راشد. اسهفاد  می تومان یلیاردم 921معادل ، ساالنه رتداشت غوت یهایندر کمبا

 1از  ههاغترهالیهاز موردنجای ادک و غترال در کمبهاین، راعهث کهاهش میهران فضهای نیوماتیکی ره

 یهامتحل سنهی یک رتداشتدر  کلرا که دانه تلفات رانیمشد. همچنین  مترع مهت 2/9ره  مهتمترع

رها  .ش یافهتکهاه درصهد 4 حهدودره  ینوار رو  ره یاهدومتحل رتداشت در رود، درصد 91 حدود

 2تا  یدیرورش یجاب انتژ راندمان یشافرا، کشمش یهتن یفعال رتا یدیکن رورشکاررتد رشک

رهودن رنهگ  یکنوارهتآزاد،  یزمهان ههوا درصهد 21تها  محصهول رتارت، کاهش زمان رشک شدن
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رتارهت  2/2تها  یادهصهاد ییکارا یشدرصد، افرا 61 تا محصول یعاتدرصد، کاهش اا 11محصول تا 

ی پژوهشی مهعهدد در رصهوص هاو یافهه های گرار  شد  است. را توجه ره نهایج رترسیهرو  سن

و  ههایتی رو کارگرهی اریت، این نکهه ره اثبات رسید  است که های نوین در دهههاکاررتد فناوری

 ی کشاورزی ادرامی است.هاینماشی نوین در هافناوری

که مکانیراسهیون کشهاورزی در کشهور مها از یدرصهورتدهد نهایج مطادعات انجام شد  نشان می

شامل؛ رار، کهود و سه  رهود  و  ها ننادنشود کماکان شاهد مصتف راالی  مندرنت ی نوین هایفناور

زیسهت را رهه یطمحی ددیمی رت منهارع رهاک، آب و هاینماشیی نامناسب کارآی ناشی از هایبآس

موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی رتنامه جامعی رتای  نرار  رواهی  نشست. در این راسها

ی هاینماشی موجود، طتاحی و سارت هاینماشی نوین ره هایفناورارزیاری واعیت کنونی، ادحاق 

ی مطلوب از نهایج رتداررنت ی رایج، تدوین و اجتا نمود  است. رتای هاینماشسازی ینهرنیاز و موردن

کامهل وارد عتصهه شهد  و همچنهین  طوررههی پیشهننادی فنهی ههارسهههسهت الزم ا آمد دستره

 شد انجامی هاپژوهشیاز را نهایج ن موردی هایفناورواردات  ازجملهی من  دیگتی هاگاارییاستس

 عملی نشد  است. تاکنونهماهنگ راشد که این مواوع من  

 
   کشاورزی دقیقی هاراهبرد -2

است.  شد  انجامسازی کشاورزی ددی  یعمومسازی و یرومشناسایی، یی در راسهای هاپژوهش

و توسهعه  مهمتکرشد ی نوین، هایفناوری پژوهشی، تودیدی و واردات اراگیاستساما الزم است تا 

شهمار یرمهوازن انجام شود. در غیت این صهورت تنهوع  صورتره، رت اساس نقشه را  و هایفناوراین 

ادمللهی، توسهعه کشهور در ایهن ینری ههای موجود در رازارهاافرارنتمو  هاافرارتسخ، هاانواع حسگت

نگتی و پهژوهش ینهد آدارلیهت پشههیبانی،  کهه ایگونههره. زمینه را دچهار آشهفهگی رواههد نمهود

اثت رواهد سارت. روصه رتری از یرگیت سلب نمود  و تصمیمات را یافهه را از متاکر تصمی سازمان

(، GPSی )جنهانیهاری یتمودعینه کشهاورزی ددیه  )سهامانه زم دری پژوهشی هاین دسهاوردتتمن 

ی مبهنی رت هایفناور(، 9( و فناوری نتخ مهغیتRS) ازدورسنجش(، GISسامانه اطوعات جغتافیایی )

ی غیت مختب و نانو فناوری طهی د  سهال اریهت و هاآزمونرتای انجام  2اصول اپهیکی و آکوسهیکی

ی کلهی در ههاارا هه شهد ، راهبتد 9آنچه در جهدول  آمد  است. 9ی در جدول پیشننادی هاهبتدرا

ی نهوین دارهل کهاررتد و ههای نوین در کشاورزی هسهند. در ادامه فناوریهارصوص کاررتد فناوری

ورزی و کاشهت، ی متروطه، ره تفکیک متاحل مخهلف مکانیراسیون کشاورزی یعنهی رهاکهاراهبتد

 گتدد.و رتداشت را تفصیل ریشهتی ارا ه میداشت 

                                                                 
1. Variable Rate Technology 

2. Optical and Acoustic Technologies 
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 ی و کاشتورزخاکی هانیماشهای پیشنهادی در های نوین و راهبردفناوری -3

مهفاوت اسهت.  کامو کشاورزی در مناط  رشک را کشاورزی در مناط  نیمه متطوب و متطوب 

ی کاشهت، ههاس ماشینو سپ آغازشد ورزی ی، نوع ادوات و عم  راکورزراکاین تفاوت از رو  

گتدد. در کشور مها سهادیانی یمعم  کاشت رار، نوع رار، آرایش کاشت و شیو  آریاری را نیر شامل 

ی و کاشهت وارد کشهور شهد  و ورزراکی هاورزی حفاظهی و مهناسب را آن ماشیناست که راک

کهه شهتایطی  نهدهاشهد واردیی هاعمهدتا  از کشهور ههاند. اما این ماشینا سپس تودید یا مونهاژ شد

ی فعال( نیر هاورز، روتوتیلت و سیکلوتیلت )راکمانند کمبینات نناییمهفاوت را کشور ما دارند. ماشی

ند تناسبی را راک فقیت، رشک و شتایط رار  کشهور ا شدیج تتوی وارد کشور شد  و هادورکه در 

دار و فعال موجود در کشهور کهه رهتای رتگتدانی هاورزراکدهند که تعداد یمنشان  هاندارند. آمار

ی ههاگهاوآهنی حفهاظهی و ههارتارت راک ورز 1ورزی در شتایط راک کشور ما مفید نیسهند راک

)شکل  ندا شدداد رشک مفید تشخیص یمهنورزی در شتایط رشک و دلمی هسهند که رتای راک

9  .) 

 

 

 

 (6939و همکاران،  عباد زاده) 6939خاک ورز موجود در کشور در سال آمار انواع  -6شکل 
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ی هفایفناورینه کشاورزی دقیق و درزمی پیشنهادو راهبرد  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصه  -6جدول 

 نوین 

 منبع راهبرد پیشنهادی یافته پژوهشی

یتی ارگکرهدسهیاری ره دانش فنی سارت و 

یتی مقاومت مکانیکی گانداز های رودرنگ حسگت

و رطورت راک، تعیین زمان آریاری و پاشش 

یت مثبت تنیه نقشه تأثرودرنگ ازت مایع و 

رطورت و مقاومت مکانیکی راک در مدیتیت 

 مررعه

های سازی اسهفاد  از حسگتیعموم

های ینماشرتداشت اطوعات در 

تی نقشه یکارگرهکشاورزی. تنیه و 

های مخهلف و اسهفاد  ینهزم دراطوعاتی 

 در مدیتیت مرارع و راغات هاآناز 

شتیفی و 

 9381همکاران، 

؛ شتیفی 9312و 

و جمشیدی؛ 
Naderi 

Boldaji et 

al., 2011 ؛
Sharifi et al., 

2011 

کمهت  رطای)را  هاپا س دسهیاری ره دانش فنی 

ی نتخ مهغیت  هاکودپا ( و دیهت در هکهار 1/82از 

رت کاهش  هاآنیتی کارگرهیت مثبت تأثو اثبات 

آن کاهش هرینه  و حفظ  تبعرهو  ها ننادمصتف 

 محیط زیست

را  ها ننادهای اعمال ینماشسازی یروم

، هاآنسازی یعمومنتخ مهغیت و 

یاری ددی  مکانی هاسامانهیتی کارگره

های ینباکمها، در تتاکهور RTKمانند 

ی هاسامانهمجنر ره پایشگت عملکتد و 

 نتخ مهغیت

 

 

 

صدادت و یونسی، 

؛ جوادی و 9319

 9388همکاران، 

 

 

 
 

ی عملکتد رندپننهدانش فنی سامانه پایشگت و 

ی( کسب شد  و اثتات هادانغوت )گندم و ذرت 

مثبت اسهفاد  از آن رت کاهش تلفات رتداشت و 

 ره اثبات رسید ها ننادمدیتیت مواعی توزیع 

اعمال  منروررهی عملکتد مرارع رندپننه

مدیتیت مواعی کود، س ، رار و 

، رافت، ازجملهرصوصیات راک مرارع 

شوری، پوشش، مواد آدی راک، پتاکنش 

و اتیب حوادث کشاورزی و اتایب 

 مکانیراسیون

مسهوفی و 

؛ 9319همکاران، 
Kaffashan, 

2013 

یتی سامانه غیت مختب کارگرهدانش فنی سارت و 

آکوسهیکی، اسپکهتوسکوپی و پتداز  تصاویت 

ماند  س  در محصوالت و یرادرتای تعیین 

تشخیص میران آدودگی راور کسب گتدید و 

 ید شدتا   هاآنکارایی 

های نوین سازی رو یرومتودید و 

اپهیکی، آکوسهیکی و پتداز  تصاویت 

سنجی و تشخیص سومت رتای کیفیت

الت کشاورزی، دام و طیور، محصو

هان دارویی، ، گیاوراکآبهای آالیند 

 های کشاورزی ننادغاای دام و 

ریاتی و همکاران، 

؛ 9312
Jamshidi 

etal., 2015 ؛
Huke etal., 

2013 
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دار ره همتا  سهوزاندن رقایهای گیهاهی، معمهوال  رهه علهت و رتگتدان اسهفاد  از این ادوات فعال

ک، راعث پودر شدن راک و افرایش شدت فتسایش رادی شد  و افرایش غبار محلهی رطورت ک  را

ی مجاور این اراای را ره همتا  دارد )موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشهاورزی، هادر هوای شنت

9314 .) 

رشهک انجهام یمهنیژ  در منهاط  رشهک و ورههی متسهوم ورزراکرتای کاهش اثتات مختب  

ی حفاظهی ریسک فتسایش راک، مهناسب ورزراکرا اعمال شود. می شننادپیورزی حفاظهی راک

درصهد، مصهتف سهورت رهه  42درصد، پهانسیل تبخیت تها  14تا  31را درصد پوشش سطح راک، 

کیلوگتم در هکهار،  22در هکهار، مصتف رار  مهتمکعب 9312دیهت در هکهار، مصتف آب  42میران 

یارهد )شهتیفی و همکهاران، ددیقهه در هکههار کهاهش می 982ی ورزرهاکرار و زمهان  4تا  2تتدد 

9314 .) 

ی و کاشت رار اسههفاد  از رو  کاشهت ورزراکرتای رنبود شتایط  هاین راهبتدتتمن از یکی 

 سیسهه  رهتایمسههقی  غهوت راشد. رتای پاسخگویی ره این نیاز، ماشهین کاشهت یممسهقی  رار 

توانهد در کشهت مهیطتاحی و سارهه شد )کی و کجا( که  المجنر ره شیار رازکن فعی، ورزراکری

توانهد موجهب . ایهن ماشهین میعنوان روشی جدید در ایتان معتفی شهودورزی غوت رهردون راک

سانهیمهت، پوشش رهار  2درصد(، دتار دادن رار در عم   91کاهش ره ه  روردگی راک )کمهت از 

رار، کهاهش مصهتف انهتژی و رتیهد ودهت شهود.  4 درصد،  کاهش تتدد در مررعه تا 11را راک تا 

مقهدار  کشهوری موجهود در ههاینماشهانهخاب ماشهین مناسهب رهتای کشهت گنهدم دیه  از رهین 

مهت سهانهی 2درصد و فاصله میانگین عم  وادعی را عمه  تنریمهی را رهه  3/9یدگی رار را دصدمه

سازد. رها انهخهاب صهحیح و ب  میکاهش داد  و فاصله ردیف وادعی را رت فاصله ردیف تنریمی منط

ی ههاپهژوهشین تتمن یارد. روصه نهایج درصد افرایش می 21رنبود شتایط کشت رار، عملکتد تا 

( ارا هه شهد  2ی و کاشت در جهدول )ورزراکی هاینماشی در زمینه پیشننادو راهبتد  شد انجام

 است.

دیریت گردد زیرا در صورتی راهبرد کشت مستقیم بذر باید به صورت سازمان یافته م

ای صورت گیفرد تنفوع ها بدون هیچ برنامه از قبل تعیین شدهکه تولید و  واردات ماشین

ی کشاورزان، اتالف منابع، ضفعف سردرگمهای تولیدی و وارداتی باعث ماشین حد ازشیب

 .خدمات پس از فروش و کاهش اثرات مفید استفاده از آن خواهد شد
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ی و کاشتورزخاکهای ینماشو راهبرد پیشنهادی در زمینه  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصه  -2جدول   

 منبع راهبرد پیشنهادی پژوهشی یافته

های فعال در اسهفاد  از راک ورز

راعث  رشکیمهمناط  رشک و ن

اجتای شد  و تختیب سارهمان راک 

موجب ورزی حفاظهی صحیح راک

هش مصتف سورت، رار، کود، حفظ کا

کاهش تتدد ، آب، کاهش فتسایش

 شودیرتید زمان مو ماشین 

ورزی حفاظهی در معتفی رسهه کامل فناوری راک

یتی کارگرهو حاف  من  کشاورزی یهادطب

روتوتیلت و سیکلوتیلت  ی دوار، کمبینات،هاگاوآهن

رشک رت اساس رتنامه در مناط  رشک و نیمه

 یرندزمان

؛ 9314نیا، افضلی
Younesi Alamouti 

and  Mohammadi. 

2015 

ورزی مخرنی راعث کنهتل رواناب راک

درصد رواناب کنهتل  21)تا  شودیم

 شد(
 راک ورز مخرنی سازییتودید و عموم

رسهمی و همکاران، 

9313 

راعث فقت راک  سوزاندن رقایای گیاهی

مواد آدی و آدودگی هوا شد  و  ازنرت

دیگتی نیر دارد )ماد  آدی  معایب

 درصد( 2/1حدود  اکنونه راک 

، تعیین جایر  RSرا فناوری رقایا پایش سوزاندن 

ورزی حفاظهی و جتیمه رتای سوزاندن رتای راک

 رقایا

 9388تاکی و همکاران، 

دسهیاری ره دانش فنی سارت و 

های کشت مسهقی   سازی ماشینینهرن

اهش ره که موجب ک هاشیار رازکنو 

 91ه  روردگی راک )کمهت از 

درصد(، حفظ رطورت راک، کاهش 

رار(، کاهش  4تتدد در مررعه )تا 

 مصتف انتژی و رتید ودت گتدید

های کشت مسهقی  و ین ماشینتتمناسبتعیین 

ی کشاورزی کشور، هادطبهای متکب رتای ماشین

های یتی از ایجاد تنوع زیاد و اسهفاد  از ادگوجلوگ

 هاآنسازی یرومو  رازکند شیار جدی

؛ جوادی، 9312تاکی، 

و  جوصلح؛ 9388

 9312همکاران، 

دسهیاری ره دانش فنی سارت و 

های غوت و سازی دی  کارینهرن

ین رطی کار غوت تتمناسبمعتفی 

درصد  21ی )آرک رتای شتایط دی  و 

 افرایش عملکتد(

های سازی یا واردات ماشینینهرنطتاحی، سارت، 

نوین کشت دی  و کشت رار در مناط  رشک و 

 ی نامهعارفهاآبرشک و راک و نیمه

حبیبی اصل و دویمی، 

9312 

دسهیاری ره دانش فنی سارت و 

های کاشت رار سازی ماشینینهرن

 درون رقایای گیاهی

های نوین رتای کاشت رار درون یفناوراسهفاد  از 

ی رار زنجوانهصد افرایش در منروررهرقایای گیاهی 

 در کشاورزی حفاظهی و افرایش پهانسیل رشد رار

 9388افضلی نیا، 

های کاشت گندم ین ماشینتتمناسب

 83و کلرا )رنبود جوانه زنی رار تا 

منرور کشت رار را تتاک  و ( رهدرصد 

 آرایش  مهفاوت تعیین شد

تعیین رنهتین آرایش کاشت محصوالت در شتایط 

منرور افرایش راندمان  و ک رهرشرشک و نیمه

 GISهای جدید مانند حفظ آب در راک را فناوری

 RS و

تقی نژاد و فاال نیازی، 

؛ ایوانی و شیتانی 9313

 9311راد، 
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 ی داشتهانیماشی در پیشنهادی های نوین و راهبردهافناوری -4

منرور ر ایهن رخهش، رههنقش اساسی در عملیات داشت دارنهد. رنهارتاین د پا س ی هادسهگا 

نقهاط  و ههاچهادششهود. اهه  یمرسهند   هاپا س رعایت ارهصار فقط ره رترسی فناوری نوین در 

ددیمی، مسهنلک رهودن و پهایین رهودن کیفیهت  :از اندعبارتدر کشور  هاپا س اعف موجود در 

و ناهمهاهنگی  ی دهدیمیهاککارگیتی افشانو ره ی موجودها، مهنوع نبودن افشانکهاپا س تودید 

مناسهب رهتای  پا س ، موجود نبودن هاپا س ی، عدم وجود ه  زن در اکثت جنانی هارا پیشتفت

ی ههارو  رههی ستاستی مرارع و راغات رهدون توجهه پاشس ی دررهان متتفع مانند رتما، پاشس 

ش مصتف س  و هوشمند نبهودن و نتخ مهغیت رتای کاه ها ننادجدید مانند مدیتیت مواعی اعمال 

 (.9314، نامریدر کشور ) مورداسهفاد ی هاپا س 

در یک تحقی  . ادرامی است یپاشرا فناوری نوین رتای رنبود شتایط س  یهاپا اسهفاد  از س 

 یکنوارهی  است، جمله میکتونت و ادکهتواسهاتیک انجام شد از ،را فناوری نوین یهاپا که روی س 

مترهع  مههتیدطت  در سهانه 31را  یکتونتم یکی وادکهتواسهات یهاپا در س  هادر روی رتگ دطتات

میکتونت رها پا  س  ،کنهتل آفت نرت ازدطت  تشخیص داد  شد.  91را دار پا  النسرنهت از نوع س 

 دارپشت تتاکههوری النهس پا س راالتتین درصد کنهتل آفت و  ،درصد 68 یک رادکهتواسهاتو ا 12

 ازنرهت .تتین کنههتل را رهه ثبهت رسهاندیینپهادرصد،  98را  که اسهفاد  از آن در کشور رایج است،

، 392ی میکتونت، ادکهتواسهاتیک و النس دار ره تتتیب هاپا س در  هرینه ادهصادی نسبت سود ره 

رتتهتی  ههاا پس فنی و ادهصادی رت دیگت  ازنرتمیکتونت  پا س صورت ینردرود که  992و  211

و راهبهتد  ههاپا شد  در زمینه س ی انجامهاآمد  از پژوهشدستتتین نهایج رهروصه من  .داشت

 آمد  است. 3ی در جدول پیشنناد
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هاپاشسمی در زمینه پیشنهادو راهبرد  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصه  -9جدول   

 منابع هادراهبر یافته پژوهشی

یت کامل تأثی نواری و مواعی امن پاشس 

درصد  21رت آفت راعث کاهش مصتف س  تا 

 گتدید

تغییت رویکتد ستاست پاشی سموم ره 

 مبارز  مواعی یا نواری

ره آ ین و شاکت، 

؛  ره آ ین و 9312

؛ 9381همکاران، 

 9382رخهیاری، 

ی را نتخ و یا غلرت پاشس دار یمعناثت 

اهش مصتف س  ره اثبات رسید و مهغیت رت ک

غلرت مهغیت ره  پا س دانش فنی سارت 

 دیهت در هکهار( 82/1دست آمد )رطا کمهت از 

 

ی پیوسهه و را پاشس تغییت فناوری 

را نتخ مهغیت  پا س نتخ ثارت را فناوری 

 و غلرت مهغیت

صدادت و یونسی، 

9319 

دانش فنی سارت افشانک کامپوزیت 

 و کاهشو زیتکونیا کسب گتدید  آدومینا، ایهتی 

درصدی  32تا  31مصتف س  ره علت کاهش 

ساعت آزمون، حفظ  21تغییت در دری رعد از 

 ید شدتا  هاهرینهکیفیت پاشش، کاهش 

ی را هاافشانکتغییت مواد و تودید 

سایش ک  مانند انواع  افشانک کامپوزیت 

 عنوانرهآدومینا، ایهتی  و زیتکونیا 

های اسب رتای افشانکجایگرین من

 ستامیکی متسوم

امیتشقادی و 

؛ کتمی 9312همکاران، 

 نژاد

ی اتومایرر روم دار یا هاپا س اسهفاد  از 

ی نوین هارو روم دار را کمک هوا  و 

)ادکهتوسهاتیکی، میکتونت( راعث کاهش مصتف 

 ی و کاهش هرینه  شدراد رتدگس ، 

ره سمت  هاپا س ارتقای فناوری 

یک، ادکهتواسهاتی هاپا س سهفاد  از ا

ی جارهمیکتونت و مجنر ره دمند  

 ی النس دار رایجهاپا س 

ره آ ین و رحیمی، 

؛ امیتشقادی و 9313

 9381صفتی، 

ی ددی  را نتخ مهغیت، ره کمک پاشس 

یاری ددی  مکانی هاسامانهنقشه را اسهفاد  از 

آن رت و اثتات مفید  شد  انجام DGPSمانند 

 کاهش مصتف س  ره اثبات رسید

ی پاشس اسهفاد  از فناوری نوین 

نقشه مبنا یا حسگت مبنا را اسهفاد  از 

 DGPSتت مانند ی ددیاری مکانسامانه 

 TDKو 

جوادی و همکاران، 

9311 

 

 ی برداشت های در ماشینپیشنهادی های نوین و راهبردهافناوری -5

لفات محصوالت کشاورزی در حهین رتداشهت، انهقهال و نگنهداری در شتایط کنونی اایعات و ت

کشهاورزی در سهال  جنهادراشد. رت اساس تخمین وزارت یکی از معضوت اصلی رخش کشاورزی می

رود. اهایعات میلیون تن آن از دست می 92 ،میلیون تن محصول کشاورزی تودیدشد  82از  9382

توجنی از ایهن اهایعات مترهوط رهه مقهدار دارهل شود.درصد گرار  می 32محصوالت کشاورزی تا 

ی رتداشهت غهوت، در ههارتداشت است. رسارت اودیه ناشی از یک درصد ریر  گندم در کمبهاین

تومهان معهادل  9211میلیون تن و دیمت رتید هت کیلوگتم گنهدم  91را تودید  9312سال زراعی 
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راشد. را ادحهاق میلیارد تومان می 9211 میلیارد تومان و ره ازای د  درصد ریر  گندم، معادل 921

 توان تلفات رتداشت را ره میران چشمگیتی کاهش داد.یمی رتداشت هاینماشی نوین ره هایفناور

اسهفاد  از دسهگا  نمایشگت تلفات دانهه  ازجملهی نوین؛ هایفناورو  هارو اثت مثبت اسهفاد  از 

ی کهه رها اسههفاد  از دسههگا  نمایشهگت اهگونره  است، ی رتداشت ره اثبات رسیداهدومتحلو رو  

 در دانه تلفات رانیم .تعیین شددرصد  9دارد و حدود اسهانی کمباین در حد هاتلفات دانه، افت انت

 4 حهدود ینهوار رو  رها یاهدومتحله رتداشهت در و درصد 91 حدود ،ی کلرااهمتحل کی رتداشت

ی که تلفات رتداشهت اهگونرهی سویا نیر ره دست آمد اهمتحلدواین نهیجه رتای رتداشت  .رود درصد

ی کاهش داشت. اسههفاد  از دماغهه هامتحلدرصد نسبت ره رتداشت یک  8ی ره میران  اهمتحل دو

تهتین نههایج درصد تلفات واحد رت  را در رتداشت کلرا کهاهش داد. من  9هیدرودیکی نیر ریش از 

 آمد  است.  4ی در جدول پیشننادی های رتداشت و راهبتدهادر زمینه ماشین هارتری پژوهش
 

  ی برداشتهای در زمینه ماشینپیشنهادو راهبرد  آمدهدستبهین نتایج ترمهمخالصه  -4جدول 
 منبع راهبرد پیشنهادی یافته  پژوهشی

کمباین مجنر ره فناوری جدید کمهتین 

 تلفات دانه را داشت
ها دحاق فناوری نوین ره کمباینا

 منرور کاهش تلفات رتداشتره
 9381مسهوفی، 

جایگرینی ادک و غترال مکانیکی را فناوری 

 نوین نیوماتیکی در کمباین رسیار موف  رود
جایگرینی روجاری مکانیکی را 

 نیوماتیکی در کمباین
 9311دنتمانیان، 

 6ی کلرا و سویا تلفات را هادومتحلرتداشت 

 درصد کاهش داد 8تا 
ی و هادومتحلرل  فناوری رتداشت 

 سازی آنیعموم

فاال نیازی، 

9386 

جایگرینی دماغه مکانیکی را دماغه 

داری یمعن صورترههیدرودیکی تلفات کلرا را 

 کاهش داد

ها را نوسازی دماغه رتداشت کمباین

 های جدید دماغه هیدرودیکیفناوری

؛ 9381افضلی، 

 9381تقی نژاد، 

دار پایشگت و نمایشگت تلفات دانه که یمعناثت 

پیوسهه پایش  صورترهمیران تلفات رتداشت را 

دهند در کمباین، روی یمنمود  و ره رانند  نشان 

 کاهش تلفات رتداشت ره اثبات رسید

ها و سازی و ادحاق پایشگتیروم

های های تلفات ره انواع ماشیننمایشگت

ره ریر  حساس رتداشت محصوالتی که 

زمان رشک رود  و یا شاخ و رتگ گیا  ه 

 شوند مانند کلرا و سویانمی

؛ 9312مسهوفی، 

 9381مسهوفی، 

گیتی و پایش کارگیتی سامانه انداز ره

 عملکتد را موفقیت همتا  رود
ادحاق سامانه پایش عملکتد ره انواع 

 های رتداشتماشین
 9313نرت زاد ، 

ال تامسون ناول ره کمک رتداشت مکانیر  پتتق

درصدی رتداشت را ره همتا   21اتفون افرایش 

 داشت

سازی اسهفاد  از شاره تکان یعموم

و مواد شیمیایی مناسب )در صورت نیاز ( 

ها  و محصوالت زراعی در رتداشت میو 

 ...( )کلرا و

 9381مسهوفی، 
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ی انجام ایهن جاره، هارنگ در کمباینمنرور اعمال تنریمات رودی نوین رههااسهفاد  از فناوری

یژ  کمبهاین ورههی رتداشهت ههاکار توسط رانند  گسهت  زیادی یافهه است. درکشور ما نیر ماشین

ی عملکتدی ماشهین مجنهر هامنرور اعمال تغییتات رودرنگ در پارامهتی نوین رههاراید ره فناوری

 شوند.

رتداشت را از یک مررعه ره مررعه دیگت تغییت دهد.  تواند تنریمات ماشینیمچگونه یک رانند  

حتکت کلیه اجرای ماشین هایی که های نوین را ره ردمت گتفت. فناوریدر این زمینه راید فناوری

 کندیمهماهنگ  راه یط مررعه را شتارتداشت را مهناسب 

 

 گیرینتیجه -1

ی نهوین در ههادر رصوص کاررتد فناوری ی پژوهشی مهعددهاو یافهه هارا توجه ره نهایج رترسی

ی نهوین در ههاو فنهاوری ههایتی رو کارگرههی اریت، این نکهه ره اثبات رسهید  اسهت کهه هادهه

ی نهوین اثهتات فنهی، ادهصهادی و زیسهت ههای کشاورزی ادرامی است. اسههفاد  از فناوریهاینماش

 ره شتح زیت است: هامحیطی مهعددی را ره دنبال دارد که اه  رتری از آن

  حاف تنریمات دسهی ماشین 

 کاهش زمان انجام کار 

  هاهرینهکاهش 

 افرایش ددت کار 

 کاهش ره ه  روردگی راک و حفظ رطورت 

 کاهش مصتف انتژی 

  زیست و افرایش ایمنی کاررت و ماشین  یطمححفظ 

  هاینماشی هامررع راندمانافرایش  

  رار، آب و...( )کود، س ،  ها ننادکاهش مصتف 

 کاهش تلفات محصول 

 

تواند در کشور گسهت  یارنهد عبارتنهد از پایشهگت و ی نوین که میهایفناوررتری از منمهتین 

ی رودرنگ، سامانه هاحسگت سیسه  نیوماتیکی روجاری، ی متروطه،هاگتو حسنمایشگت تلفات دانه 

GIS فناوری ،RSی را فناوری جدیهد، های فعال، افشانکهاشیار رازکنی کشت مسهقی  و ها، ماشین

ی عملکهتد، سهامانه غیهت مخهتب رنهدپننهسامانه پایشگت و  ی ادکهتوسهاتیکی و میکتونت،هاپا س 

 آکوسهیکی و اسپکهتوسکوپی. 
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ورزی رهاکی رتری محصوالت حساس، هادومتحل رتداشتی هاو فناوری هارت این رو عوو  

 ازجملههی و کودپاشی را نتخ و یا غلرت مهغیهت، رهه کمهک نقشهه پاشس ، ی نواریپاشس ،  مخرنی

در  ههاآنیی و دروم اسهفاد  از کار آ شد انجامی هاپژوهشی نوینی هسهند که در هارو ین تتمن 

 منندسی کشاورزی ره اثبات رسید.

 

 منابع -7
های نوین در منندسی یاورفنها و . گرار  تحلیلی نقش و جایگا  رو 9316رسهمی، محمدعلی. 

 کشاورزی. انهشارات موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی.

یی. انهشارات غاا یتامن یراسیون درو مکان یکشاورز یهانیماش یقاتنقش تحق. 9314شتیفی، احمد و همکاران. 

 موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی.

هه دوم تو  مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی. د. 9314مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، 

  .صفحه 411انهشارات مسسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی، 
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 تحلیل مصرف انرژی در بخش کشاورزی
 

 عادل واحدی
زش و ترویج کشاورزی، استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آمو

 کرج، ایران

 

 مقدمه -6

 یانجت ینتعادل رمواجه می راشد، راید  یدمنارع تود یترا محدود یرخش کشاورز ین کهنرت ره ا

 یهدرا یداسهفاد  از منارع تود و شود یجادا یمحصوالت کشاورز یدتود یرانو م یدرتداشت از منارع تود

 یهایمرایهدار تحقه  یارهد. پاو کشهاورزی  نشود یدتند د یننسل آ ییغاا یتراشد که امن یاهره گون

شهد  مصتف یانهتژ یهینتع محهدود تودیهد، منارعمدیتیت  یرتایی فتاه  آوردن مبنا ی،تحلیل انتژ

ی ها، تحلیهل سیسهه دارنهد یهازرا ن  ننهاد یانهتژ ینکهه کمههت یمتاحل ید، شنارتتود یهایندفتآ

راشد. رترسی منهارع ی کشاورزی میهایست محیطی سیسه و رترسی اثتات ز کشاورزی کارا و ناکارا

انجام شد  از منارع کهارخانه ای، میدانی، مصاحبه را کارشناسان ربت  و کشاورزان پیشتو در مواوع 

دهد که مطادعات انجام شد  در کشور ره منرور رترسی سیت مصتف انهتژی و اثهتات انتژی نشان می

و پتاکند  رهود  و از جامعیهت الزم رترهوردار  شاورزی محدودی تودیدی کهازیست محیطی سیسه 

تهن معهادل  19/9انهتژی در ایهتان  نناییریانگت این مطلب هسهند که ستانه مصتف  هانیست. یافهه

تهن  96/9ی آن جنهانو مهوسهط  11/9نفت رام رازاء هت نفت است در حادیکه این شارص در تتکیه 

انهتژی کشهور طهی  ننهاییهمچنهین شهارص شهدت مصهتف   معادل نفت رام رازاء هت نفت  است.

رشکه معادل نفت رام رازاء یک میلیهون  2/1روند افرایشی داشهه است و از  9384-9312ی هاسال

رشکه معادل نفت رام رهازاء یهک میلیهون ریهال  26/1ره  9384ریال تودید نارادص دارلی در سال 

است. همچنین نهایج ریانگت این مواوع است که افرایش یافهه  9312تودید نارادص دارلی در سال 

ی های مخهلهف و رهویژ  در رخهش کشهاورزی طهی سهالهاانتژی کشور در رخش وریرنت شارص 

روند نرودی داشهه رعبارتی رازاء یک رشکه معهادل نفهت رهام انهتژی مصهتفی، تودیهد  9312-9384

کهاهش  9312هرار ریال در سهال  2/9188ره  9384هرار ریال در سال  8/2111نارادص دارلی از 

 یافهه است.

طهی  در جمعیت رشد رتای ریشهتی پهانسیل رودن جمعیت، جوان رعلت سوم جنان یهاکشور در

 توسهعه حهال در یهارازار ادهصهاد کشهور ره جدید یهانسل این ورود و داشهه وجود ی آیند هاسال

 در غاایی امنیت ایجاد ره نیاز ، امنجنان جمعیت افرایش را گتدد. می تقااای انتژی افرایش موجب
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 گهتدد. افهرایش زیسهت محهیط و زیسههی تنوع حفظ ره توجه کافی همرمان است الزم ی،جنان سطح

 ننهایی و کهاهش اثهتات زیسهت محیطهی ههدف( ورودی یههاانهتژی) تودیهد یهها ننهاد وریرنت 

 انهواع مصهتف نهوع و ی مخهلهفههاتفعادی ماهیت ره توجه را. پایدار می راشد کشاورزی یهاسامانه

و  ها، سهورت ماشهینهامتغداری و هافضای گلخانه گتم کتدن کشاورزی، رخش در انتژی یها نناد

رتدهی و جیهت   یههاچا  از آب پمپاژ جنت هاادکهتوپمپ نیتو محتکه شیمیایی، یهاکود تجنیرات،

 شوند.می محسوب کشاورزی در انتژی ارفی مصهارخش تتینمن  از غاایی دام و طیور و آرریان

 یههاسهورت رویههیاز مصتف ر یناش یاگلخانه یهاو انهشار گاز یرحتان انتژ در نرت گتفهن را

ی شهیمیایی رهه ویهژ  ههای زیست محیطی ناشی از مصهتف رهی رویهه کودهایلی و سایت آالیند فس

ی پایهان پهایت،گتان و هاو کود هااین سورت فرت آن است که مصت هاتمام تو  ی نیهتوژنه،هاکود

ی فسهیلی و مصهتف رهی هایارد. اسههفاد  از سهورتحد امکان کاهش  آدود  کنند  محیط زیست تا

ی، اسهیدی شهدن، جنهانو سموم شیمیایی اثتات زیست محیطی مختری مانند گتمایش  هارویه کود

وشهیمیایی و تخلیهه منهارعی همچهون اوتتیفیکاسیون رشکی، تخلیهه الیهه ازن و اکسیداسهیون فه

و در حهال  یشهتفههپ یههااکثت کشوری فسیلی، فسفات، پهاس و آب را موجب شد  است. هاسورت

و رها  یرا رترسه یمحصهوالت مخهلهف کشهاورز یهدتود ایوارد شد  در واحد سطح رت یتوسعه، انتژ

 یرا از نرهت مصهتف انهتژ رهود یکشاورز ی تودیدهانرامند هاکتد یسع یانتژ یهامحاسبه شارص

 .کنندینه رن

 گتدیهد  تودیهد افرایش موجب کشاورزی رایج یهاسامانه در مکانیراسیون سطح افرایش چه اگت

 کهاهش مصهتفی انهتژی کهارآیی و افهرایش افهرون روز طورره  کشاورزی در رخش مصتف انتژی اما

 (.  9386 همکاران، و زاد رحیمی)ست هایافت

 رانگی رخش کل کشور ره انتژی مصتف سن  شود ریشهتینموحره می 9 در شکلهمانطور که 

 متاتهب ره رخش این یافهه توسعه یهاکشور در که حادی است در این و دارد تعل  %1/31تجاری را  و

سن  رخهش کشهاورزی از مصهتف  .دهدمی ارهصاص رود ره صنعت رخش نسبت ره را کمهتی سن 

 راشد. می %2/4انتژی کشور حدود  ننایی
 

 
 

 هادر مقایسه با سایر بخشسهم مصرف انرژی بخش کشاورزی  -6شکل 
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ناچیر رود  است. ایهن در حهادی  هادر مقایسه را سایت رخشسن  مصتف انتژی رخش کشاورزی 

یی نقش ره سرایی در افرایش ارز  افرود  و کهاهش نهتخ ریکهاری تننااست که رخش کشاورزی ره 

تهوان نقهش ارهصاص میران ریشهتی از سن  مصتف انتژی در این رخش، می کند و راکشور ایفا می

تواند گویای، اهمیت رعبارتی این امت می گیت نمود.این رخش را در ادهصاد کشور رسیار رارزتت و چش 

ی مهوازی ههاهمگهام رها فعادیهت ،ی مصهتف انهتژی در رخهش کشهاورزیههاراالی رترسی پهانسهیل

ی مناسهب در راسههای از رهین رهتدن ههاسیاست امن اتخاذ اشد. داا رایدنیراسیون این رخش رکام

و عتاه انتژی ریشهت در رخش کشاورزی نسهبت  ی انتژی در رخش کشاورزیهاموانع مصتف حامل

 .دره رکارگیتی مناسب و رنینه انتژی ه  اددام نمو

ودید نارادص دارلی، درصد از کل ت 94ر حال حاات رخش کشاورزی را دارا رودن سنمی در حدود د

درصد اشهغال کهل کشهور و  23درصد صادرات غیت نفهی )ردون در نرت گتفهن میعانات گازی(،  39

درصد در محصوالت کشاورزی از مودعیت ممهاز و ویهژ  ای  14همچنین اتیب رودکفایی ریش از 

 .ی ادهصادی کشور رتروردار استهارخش میان در

اورزی از سن  مصتف نفت گاز کل کشور در طی پنج رتنامه مهوسط سن  مصتف نفت گاز رخش کش

ین امهت درصد رود  است و روند کاهشی داشهه است. ا 99و 93، 94، 1/91، 2/21توسعه ای رهتتیب 

ی ههارتنامهه و طهتح 2در طهی  ههاعمدتا  رددیل جایگرینی رتق ره جای نفهت گهاز در موتهور پمهپ

پنج  توسعه رود  است. در حهال حااهت رهت اسهاس تتازنامهه سازی مصتف نفت گاز در رتنامه رنینه

درصد از مصتف نفت گاز کشهور را رهه رهود ارهصهاص  99رخش کشاورزی حدودا   ،12انتژی سال 

 داد  است.

زراعهت )غهوت، »، «متغهداری»مصتف عمد  نفت گاز در رخش کشاورزی متروط ره سه زیت رخهش 

راشد. سهن  می« دامداری و پتور  آرریان»و « ایانهگلخی هاسیفی، حبورات و سبریجات( و کشت

راشهد. رهه طهوری کهه در سهال از این میران مصتف در زیترخش کشاوزری رسیار رهاال می متغداری

 3/4معهادل میلیهون دیههت  2/9درصد کل مصتف نفت گاز رخش کشاورزی ) 41 ها، متغداری9319

 ند.هااص دادرا ره رود ارهص (درصد از کل مصتف نفت گاز کشور

رینی رشد راالی افرایش از آنجایی که را توجه ره ارزان رودن گوشت متغ نسبت ره گوشت دتمر پیش

سهازی مصهتف سهورت در رسد، رنارتاین رنینههمل ره نرت میحم ی آیند ،هاتودید متغ نیر در سال

از دیگهت  راشهد.ار میاز اهمیت زیهادی رترهورد ،جویی در مصتفرتای دسهیاری ره صتف هامتغداری

آالت کشهاورزی و همچنهین ماشهین هاکنموارد مطتح در رخش کشاورزی، مصتف انتژی در رشک

اتوری  هامصتف انتژی در آنسازی رنینهو  صورت نگتفهه است هااست که تاکنون تدوین معیار آن

همچنهین رهددیل  .آالت کشاورزی نقش رسرایی در مصتف نفت گاز دارند در این میان ماشین .است
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فتسودگی و ددیمی رودن تکنودوژی تودید این ماشین آالت در کشور، مصتف نفت گاز ایهن ماشهین 

 ی تخمین زد  شد  است.جنانآالت راالتت از نتم 

 شناخت وضعیت انرژی در ایران -2

 راشد.می 9ره شتح جدول  9312ی کلی انتژی کشور در سال هاشارص

 
 (6931 )بی نام، 6932رژی کشور در سال ی کلی انهاشاخص -6جدول 

 واحد مقدار شاخص

 9383میلیارد ریال ره دیمت ثارت سال  823/112/9 تودید نارادص دارلی ایتان

 میلیون رشکه معادل نفت رام 3/9668 عتاه کل انتژی اودیه

 میلیون رشکه معادل نفت رام 3/9913 انتژی نناییمصتف 

 شکه معادل نفت رام ره میلیون ریالر 82/1 شدت عتاه انتژی اودیه

 رشکه معادل نفت رام ره میلیون ریال 26/1 انتژی نناییشدت مصتف 

 تن معادل نفت رام ره ازاء هت نفت 93/2 نناییستانه مصتف 

 تن معادل نفت رام ره ازاء هت نفت 19/9 انتژی نناییستانه مصتف 

 معادل نفت رام هرار ریال رازاء هت رشکه 2/9188 انتژی وریرنت 

شارص  که دهدمی نشان 9384سال در مشاره اردام را 9312 سال در ایتان انتژی واعیت مقایسه

نفت رهام در سهال  معادل رشکه میلیون 4/9293درصد از  9/4سادیانه را رشد اودیه انتژی عتاه کل

 ننایی تفرسید  است. شارص مص 9312نفت رام در سال  معادل رشکه میلیون 3/9668ره  9384

 3/9913ره  9384نفت رام در سال  معادل رشکه میلیون 8/833درصد از  6/3سادیانه  را رشد انتژی

 افرایش یافهه است. 9312نفت رام در سال  معادل رشکه میلیون

میلیون رشکه معادل نفت رهام  6/41انتژی رخش کشاورزی  نناییسن  مصتف  9312در سال 

ی انتژی شامل گاز طبیعی، رتق هاراشد. سن  حاملتژی کشور میان نناییدرصد کل مصتف  2/4و  

 میلیهون 2/23و  2/91، 6/6انتژی رخهش کشهاورزی رهتتیهب  نناییی نفهی در مصتف هاو فتآورد 

ی نفههی های انتژی شامل گاز طبیعی، رتق و فتآورد هانفت رام و رعبارتی سن  حامل معادل رشکه

 رود. 9312در سال  %43/41و  %24/31،  %3/93اورزی انتژی رخش کش نناییدر مصتف 

نفت رام در سهال  معادل رشکه میلیون 1/33انتژی در رخش کشاورزی از  نناییمهوسط مصتف 

افهرایش  9312میلیون رشکه معادل نفهت رهام در سهال  6/41درصد ره  1/4را رشد سادیانه  9384

درصد 2/1ش کشاورزی طی همین دور  از انتژی رخ نناییمهوسط سن  مصتف  ،یافت. را این وجود

 درصد کاهش یافت. 2/4ره 
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 در سهازیرنینهه اددامات در شهاب و تداوم اتورت انتژی، ننایی مصتف در چشمگیت افرایش این 

 صهادرات سهاالنه رترسی مورد دور  طیزیتا  سازد.می اتوری پیش از ریش را انتژی تقااای عتاه و

 روند این ادامه است. یافهه افرایش درصد 1/2 ساالنه واردات، اما ههداش کاهش درصد 2/6کشور  انتژی

رغه  افهرایش جمعیهت طهی علهی .یارهد افهرایش واردات ره کشور انتژی وارسهگی که گتددمی سبب

تودید نارادص دارلی ستانه کاهش یافهه است که ره ددیل تودید نارهادص  ،9312تا 9381ی هاسال

است. ادامه این روند رحتان ادهصادی و اجهماعی  12ی منهنی ره سال اهدارلی تقتیبا ثارت در سال

 ایجاد رواهد کتد.

نشهان  9384-9312ی انهتژی را از ههای مخهلف ره تفکیک حاملهاسن  انتژی رخش 2شکل 

ی اریهت های نفههی طهی سهالهامی دهد. در رخش کشاورزی موحره می شود که مصتف فتآورد 

عی و رتق روند صعودی داشهه است که از عمد  دالیل ایهن تغییهت مصهتف کاهش و مصتف گاز طبی

ی کشهاورزی و گهاز سهوز شهدن ههاتواند رتدهی شهدن چا ی انتژی در رخش کشاورزی میهاحامل

 راشد. هاکنو رشک ها، دامداریهای گتمایشی در متغداریهاواحد
 

 

 6984-6932ی های انرژی طی سالهای مختلف به تفکیک حاملهاسهم انرژی بخش -2شکل 

 

نشان مهی دههد.  9384-9312ی های مخهلف را طی سالهاروند مصتف انتژی رخش 3شکل  

 هاشود که رخش کشاورزی در مصتف انتژی روند افرایشهی  مسههمتی طهی ایهن سهالموحره می
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ه مصتف انتژی در سهال ، رشد ساالنهاپس از هدفمند کتدن یارانه هاداشهه است ودی در سایت رخش

کاهش و سپس سهاالنه رها شهدت کمههتی نسهبت رهه دبهل از سهال  هااول پس از هدفمندی یارانه

 رشد نسبی داشهه است.9388

 
 

 
 

 (6934)بی نام، 6932-6984ی های مختلف طی سالهامصرف انرژی بخش -9شکل

 

 ننهاییل مصهتف انهتژی رخهش کشهاورزی از که نناییشود سن  مصتف مشاهد  می 4در شکل

کاهش یافهه است و ادامه این روند سبب رواهد شد در میان  9384-12ی هاانتژی کشور طی سال

رشد نکند. این در حادی است کهه رشهد سهن   هامدت تودید رخش کشاورزی همسان را سایت رخش

 رخش صنعت و رانگی و تجاری طی این مدت دارل موحره است.

 

 
 (6934)بی نام، 6984-6932ی هاطی سال هاانرژی به تفکیک بخش نهاییروند مصرف  -4شکل
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که ایهن تن معادل نفت رام رازاء هت نفت است در حادی 19/9انتژی در ایتان  نناییستانه مصتف 

 تهن معهادل نفهت رهام رهازاء ههت نفهت  اسهت 96/9ی آن جنهانو مهوسهط  11/9شارص در تتکیه 

 (. 2) جدول
 

 هاانرژی در ایران و برخی کشور نهاییی، جمعیت، عرضه انرژی اولیه و مصرف تولید ناخالص داخل -2جدول

 (6931)واحدی، 2162در سال 

 نام کشور یا

 هاگروه  کشور

تولید ناخالص داخلی بر 

 اساس

 )میلیارد دالر(
 جمعیت

 )میلیون نفر(

عرضه انرژی 

 اولیه
 )میلیون تن

 معادل نفت خام(

 نهاییمصرف 

 انرژی
 )میلیون تن

دل نفت معا

 خام(

 سرانه

 )تن معادل نفت خام

 بر نفر(
 نرخ ارز    برابری قدرت خرید

OECD 31411 4/31212 3/9224 1/2241 1/3221 91/4 21/2 

 41/3 23/2 2/9691 9/2281 2/466 1/91113 2/96222 آمتیکای شمادی

 23/4 89/6 4/9328 6/2941 3/394 6/94239 6/94239 آمتیکا

 92/2 22/3 8/211 3/422 6/921 8/3113 4/4614 ژاپن

 46/2 21/2 923 4/263 21 1/9311 2/9118 کت  جنوری

 11/9 26/9 2/81 1/996 1/14 4/9192 8/621 تتکیه

 6/3 82/2 9/98 2/21 2 2/238 3/321 نتوژ

ی هاکشور

 (OECD) آسیایی
8/3261 1/92642 2/2321 1/9643 8/9122 19/1 44/1 

 48/1 68/1 1/298 8/132 9/9183 2/4916 8/9331 آفتیقا

 19/9 98/3 8/318 8/114 3/229 1/4493 1/9691 راور میانه

چین و هنگ 

 کنگ
4/4126 3/93281 1/9321 1/2118 4/9214 94/2 96/9 

 38/1 64/1 1/412 9/188 1/9236 9/2261 9381 هند

 38/1 48/1 1/68 8/82 2/911 4/616 2/938 پاکسهان

عترسهان 

 یسعود
6/411 1/9281 3/28 3/211 2/11 18/1 8/2 

 68/9 22/2 4/21 4/16 31 9/419 9/912 ونرو و

 36/6 87/2 7/645 1/263 4/71 9/6159 2/245 ایران

 96/9 1/9 3/8911 93319 9/1131 6/82111 1/24281 جنان

 

شارصهی  شدت انتژیدهد. را نشان می هاشارص شدت انتژی در ایتان و رتری کشور 3جدول 

مقدار این شارص رتارت را نسبت مصهتف . در تحلیل مصتف انتژی و ارتباط آن را ادهصاد کشور است

رسهاند کهه رهه انتژی ره تودید نارادص دارلی در یک کشور است. داا شدت انتژی، این مفنوم را می

ه مقهدار ازای یک واحد تودید نارادص ملی، چه مقدار انتژی مصتف شد  است. در این صورت، هتچه
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دهند  ایهن اسهت کهه صهنایع آن کشهور، فنهاوری این شارص رتای یک کشور کمهت راشهد، نشهان

  .تت و سودآوری ریشهتی دارندتت، مصتف انتژی ک پیشتفهه

 

(6931واحدی، ) 2162در سال  هاشاخص شدت انرژی در ایران و برخی کشور -9جدول  

 نام کشور یا

 هاگروه  کشور 

 لیهشدت عرضه انرژی او
 )تن معادل نفت خام/ هزار دالر(

 شدت مصرف انرژی اولیه
 )تن معادل نفت خام/ هزار دالر(

 رتارتی ددرت رتید نتخ ارز                     رتارتی ددرت رتید نتخ ارز            

OECD 933/1 934/1 182/1 183/1 

 112/1 118/1 929/1 926/1 آمتیکای شمادی

 113/1 113/1 921/1 921/1 آمتیکا

 168/1 128/1 993/1 116/1 ژاپن

 188/1 994/1 988/1 244/1 کت  جنوری

 111/1 928/1 992/1 986/1 تتکیه

 116/1 122/1 922/1 181/1 نتوژ

 ی آسیاییهاکشور

(OECD) 
461/1 931/1 288/1 189/1 

 924/1 311/1 981/1 221/1 آفتیقا

 186/1 234/1 961/1 432/1 راور میانه

 998/1 339/1 221/1 69/1 چین و هنگ کنگ

 182/1 343/1 941/1 21/1 هند

 111/1 418/1 921/1 62/1 پاکسهان

 162/1 921/1 961/1 4/1 عترسهان سعودی

 911/1 263/1 961/1 4/1 ونرو و

 698/1 534/1 261/1 3/1 ایران

 111/1 921/1 961/1 241/1 جنان

 

ی گاشهه روند افرایشی داشههه اسهت و از هاور طی سالانتژی کش نناییشارص شدت مصتف 

 26/1رهه  9311رشکه معادل نفت رام رازاء یک میلیون ریال تودید نارادص دارلهی در سهال  41/1

افهرایش یافههه  9312رشکه معادل نفت رام رازاء یک میلیون ریال تودید نارادص دارلهی در سهال 

ور ریانگت این مطلب من  و اسهتاتژیک است کهه (. تغییتات شارص شدت انتژی کش4) جدول  است

ایه  و ایهن کهتد هرینه ی گاشهه ما در ازاء درآمد نارادص دارلی ثارت، انتژی ریشهتی هاطی سال

ی انهتژی و رهه ههامواوع را توجه ره محدودیت منارع و رشد جمعیت در آیند  ممکن اسهت رحتان

 روجود آورد.  ی فتهنگی، اجهماعی و ادهصادیهادنبال آن تنش
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 (6931 واحدی،) 6932تا سال  6977روند تغییرات شاخص شدت انرژی ایران از سال  -4جدول

 سال

تولید ناخالص 

 داخلی به قیمت

ثابت سال 

6989 

)میلیارد 

 ریال(

عرضه کل 

 انرژی اولیه

)میلیون 

 بشکه

معادل نفت 

 خام(

 نهاییمصرف 

 انرژی اولیه

)میلیون 

بشکه معادل نفت 

 خام(

عرضه شدت 

 انرژی اولیه کشور

)بشکه معادل 

نفت خام به 

 میلیون ریال(

 انرژی کشور نهاییشدت مصرف 

)بشکه معادل نفت خام به میلیون 

 ریال(

9384 9/9668986 4/9293 8/833 13/1 21/1 

9382 9161426 9339 4/111 12/1 29/1 

9386 1/9116446 2/9421 1/119 12/1 29/1 

9381 9198689 1/9489 186 11/1 29/1 

9388 2/9142181 4/9244 8/9133 11/1 23/1 

9381 1/2168199 1/9236 3/9134 14/1 2/1 

9311 9/2921134 3/9213 9/9161 14/1 41/1 

9319 2199224 1/9211 2/9121 8/1 23/1 

9312 9112823 3/9668 3/9913 82/1 26/1 

 

 نتیجه گیری -9

 2/4میلیون رشکه معهادل نفهت رهام و   6/41انتژی رخش کشاورزی  نناییسن  مصتف  -9

 انتژی کشور می راشد.  نناییدرصد کل مصتف 

انتژی  نناییی نفهی در مصتف های انتژی شامل گاز طبیعی، رتق و فتآورد هاسن  حامل -2

 نفت رام هست. معادل رشکه میلیون 2/23و  2/91، 6/6رخش کشاورزی رهتتیب 

نفت رام در  معادل رشکه میلیون 1/33اورزی از انتژی در رخش کش نناییمهوسط مصتف  -3

میلیون رشکه معادل نفهت رهام در سهال  6/41درصد ره  1/4را رشد سادیانه   9384سال 

انتژی رخش کشاورزی طهی  نناییافرایش یافت. را این وجود مهوسط سن  مصتف  9312

 درصد کاهش یافت. 2/4درصد ره 2/1همین دور  از 

میلیارد ریال رهه دیمهت  134/921/2ره رد   9311ی در سال شارص تودید نارادص دارل -4

رونهد کاهشهی داشههه رطوریکهه  9312و  9319ی هارسهید و در سهال 9383ثارت سال 

میلیارد ریال رهه دیمهت  823/112/9ره رد   9312شارص تودید نارادص دارلی در سال 

 رسید. 9383ثارت سال 

روند افرایشی داشهه  9312هنی ره سال شارص عتاه کل انتژی اودیه طی پانرد  سال من -2

 میلیون رشکه معادل نفت رام رسید. 3/9668و ره 
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روند افرایشی داشهه و  9312انتژی طی پانرد  سال منهنی ره سال  نناییشارص مصتف  -6

 میلیون رشکه معادل نفت رام رسید. 3/9913ره 

هه رعبهارتی رونهد نرودهی داشه 9384-9312ی هاانتژی کشور طی سال وریرنت شارص  -1

ههرار  8/2111رازاء یک رشکه معادل نفت رام انتژی مصتفی، تودیهد نارهادص دارلهی از 

 کاهش یافهه است. 9312هرار ریال در سال  2/9188ره  9384ریال در سال 

 ی است.جنانرتارت مصتف  3/3مصتف انتژی در رخش کشاورزی ایتان  -8

درصهد،  2د ره مقدار جریی حدادل ی تودیها ننادرترسی فوق نشان داد که کاهش مصتف  -1

راشد، ره مقهدار دارهل موحرهه  ره راحهی ممکن و میست می ها ننادکه را مدیتیت صحیح 
 شود.ژول سبب کاهش مصتف انتژی در سطح کون ملی می 24/24× 9291

درصد از سن  انتژی مصتفی کشور را مصهتف  2/4 تننارا عنایت ره اینکه رخش کشاورزی  -91

مصهتف انهتژی در سازی رنینهداا ره اهمیت کاهش همین مقدار ناچیر منهج از می نماید، 

 توان پی رتد.ق  ادهصاد مقاومهی در کشاورزی میتح

 

 پیشنهادها -4

ی صورت گتفهه، مشخص گتدید که مطادعات تحلیلی ارزیاری مصهتف انهتژی هادر رترسی -9

میلهی و تبهدیلی و رسهیاری از و متاتهع، صهنایع تک هادر رخش دام، طیور و آرریان، جنگل

نیهاز رهه  ،رنارتاین .محصوالت زراعی و راغی انجام نشد  و یا ریلی محدود انجام شد  است

ی ههاشد  در ارزیاری سیت مصهتف انهتژی در رخش ریریرتنامهتحقیقات جامع و مدون و 

 شود. فوق کامو  حس می

محصول کشهاورزی صهنعهی، دو  ای، دوسه محصول غله تننای صورت گتفهه هادر تحلیل -2

و  هها نناداند که در اثت مهدیتیت صهحیح محصول راغی و یک محصول دامی مطادعه شد 

ای در کاهش انتژی مصهتفی ی تودید، رنبود دارل موحرهها ننادکاهش جریی در مصتف 

انتژی مصتفی رخش سازی رنینهسازی انتژی در سطح کون حاصل گتدید. رتای و ذریت 

ی های کمیاری مانند سورت مصتفی، آب آریاری و کودها ننادورزی ره ویژ  در مورد کشا

 ننایتی زیست محیطی و ارتقاء سطح سومت جامعه و در هاشیمیایی و کاهش االیندگی

تحق  کشاورزی پایدار الزم است تا تحقیقی جامع و ملهی در رصهوص مهدیتیت مصهتف 

صوالت عمد  و اسههتاتژیک زراعهی و رهاغی و دامهی ی انتژی محهاانتژی و تعیین شارص

 کشور انجام شود. 
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ی هها ننادمصهتف سازی رنینهی مصتف انتژی در رخش کشاورزی، هارتای رنبود شارص -3

تودید و ارتقاء سطح مدیتیت مررعه اتوری است. همچنین رتای افرایش شهارص انهتژی 

 رامی است.ی داد  مناسب و جامع ادهادر کشاورزی، داشهن رانک

ی کشهاورزی، های تحلیل مصتف انهتژی در سیسهه هامی شود را انجام پژوهش پیشنناد -4

و انهتژی مصهتفی در محصهوالت و منهاط  مخهلهف کشهور معهین شهود و  ها ننادمقدار 

ی تودیهد هها ننادی انتژی در هت مورد تعیین گتدد تا ادگوی مناسهب مهدیتیت هاشارص

ی اجتایی کشاورزی ارهوغ هاو واحد هامل اجتایی ره مدیتیتادب دسهورادعدمشخص و در 

 شود.

ی کشهاورزی، های تحلیل مصهتف انهتژی در سیسهه هاشود را انجام پژوهشمی پیشنناد -2

ی کشاورزی کهارا و ناکهارا های تودیدی کشاورزی ارزیاری شد  تا سیسه هاکارایی سیسه 

میهران  ننایهتو در  ارتقاء یارندی ناکارا هاسیسه  تمیر داد  شود و  را ارا ه راهکار مناسب

 سازی انتژی در سطح کون محاسبه شود.  ذریت 

 

 منابع -5

 در رهوم انهتژی تحلیهل و تجریه. 9386 ا.، متجانی،ع. دوست،س.، منتران، راا ح.، مدنی، ،.م زاد ، رحیمی

 .انتژی ملی ایشهم ششمین .انتژی کارایی افرایش هایراهکار و کشاورزی یهانرام

مصتف انتژی در کشاورزی رهیافهی رتای تحق  ادهصاد مقاومهی.گرار  فنهی سازی رنینه. 9316واحدی،ع. 

 موسسه تحقیقات فنی و منندسی کشاورزی)در دست انهشار( 

Nassiri, S. M., Singh, S. 2009. Non-parametric energy use efficiency, energy 

ratio and specific energy for wheat crop production. Iran Agricultural 

Research, 27:27-38. 
 

 
 


