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  راهكارهاي بهبود راندمان آبياري سطحي در دوره بهره برداري

   يهكتار 550000طرح  يو زهكش ياريآب يفرع يشبكه ها

  مؤسسه جهاد نصر

  

  عليرضا مريد نژاد

  آبراهمدير عامل مهندسين مشاور سامان

  لياقت عبدالمجيد

  استاد گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران

  بيژن نظري

  ستاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)ا

  ديلمي رقيه كاوئي 

  كارشناس ارشد مهندسين مشاور سامان آبراه

  چكيده 

ترين عنوان بزرگبه بخش كشاورزي به هاي اخير و شرايط بحراني وضعيت آب در كشور توجه ويژهبا توجه به خشكسالي

شوند و بيش هاي آبياري سطحي، آبياري ميدرصد از اراضي آبي كشور با سامانه 85 حدود. دباشضروري ميي آب كنندهمصرف

شود. باتوجه به پايين بودن راندمان در مي مصرفهاي آبياري سطحي درصد از كل آب مصرفي در كشور، در سيستم 75از 

اين نوع  هايتمساز سيبهره برداري بهينه آبياري سطحي و فراگير بودن اين روش آبياري در اراضي فارياب كشور، ضرورت 

بررسي   دراند. دادهانجام  يسطح ياريبازده آب يشافزا ينهرا در زم يمطالعات قابل توجه ينمحققگردد. ح ميآبياري مطر

رهاي ها و راهكامطالعات داخلي و خارجي به تبيين ابعاد مسائل و علل پايين بودن بازده آبياري سطحي پرداخته شده و روش

با توجه به سرمايه گذاري هاي عظيم احداث شبكه هاي آبياري  گرديده است.ارائه  شبكه هاي آبياري سطحيباال بردن راندمان 

ند بهره برداري بهينه از مهزار هكتاري مؤسسه جهاد نصر و ريسك كم آبي، تهيه برنامه جامع و نظام 550سطحي در طرح 

  اجتناب ناپذير است. هاي فرعي آبياري سطحي ضرورتيشبكه

  

  سازي آبياري سطحي، راندمان آبياري، كارآيي مصرف آببهينه سازي و شبيه :كلمات كليدي
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  مقدمه

توجه  الزمستهاي بهبود كارآيي مصرف آب، سياست ستايار ردهاي اخير و بروز بحران آب در كشور و با توجه به خشكسالي

است كه  آنها حاكي از داشته باشيم. برخي گزارش در كشور ي آبكنندهن مصرفتريعنوان بزرگاي به بخش كشاورزي بهويژه

درصدي در اين  10جويي حدود با صرفهنابراين باشد. بمي شيرين درصد از منابع آب 90كننده بيش از بخش كشاورزي مصرف

  .خواهد شدجويي بخش به اندازه تمام مصرف شرب و صنعت صرفه

كه متوسط راندمان آبياري در كشورهاي درصد گزارش شده است، درحالي 50تا  30ر كشور بين متوسط راندمان آبياري د

كمتر از  هاي آبياري، متوسط راندمان آبياري سطحياز ميان انواع روش اين در حالي است كه باشد.درصد مي 60توسعه يافته 

درصد  85 شبكه هاي آبياري سطحي هستند كهنيز مصرف كننده اصلي آب گردد. در بخش كشاورزي برآورد ميدرصد  40

و  آبياري سطحيتمركز بر مديريت مصرف آب در شبكه هاي  ضرورتامر اين را تحت پوشش دارند. اراضي فارياب كشور 

  .دهدا در دستور كار قرار ميبه ابزارهاي كنترلي جديد ر شبكه هابهسازي تجهيزات اين 

دارد و در دهه هاي اخير با توسعه شبكه هاي مدرن آبياري و زهكشي و نگاه علمي  كشور ما در آبياري سطحي تجربيات ديرينه

لي به علت وجود مسايل و مشكالت وداشته بر اين شيوه آبياري گام هاي مثبتي را در كاربردو فني به آبياري سطحي هر چند 

قيت الزم را كسب نكرده است. در مصرف بهينه آب در شبكه هاي آبياري سطحي موف ،دامن گير بخش كشاورزيعديده 

درصد رسيده  80تا  70راندمان آبياري سطحي در مزرعه به  جهان گزارشات حاكي از آن است كه در برخي كشورهاي پيشرفته

در حالي كه در كشور ما راندمان آبياري سطحي به حدود نصف  رد.دا ايو از اين بابت رقابت تنگاتنگي را با آبياري باراني و قطره

درصد رسيده است. لذا جا دارد با برنامه ريزي دراز مدت و توجه ويژه به شبكه هاي  40تا  35رهاي توسعه يافته يعني بين كشو

به  نيز آبياري سطحي و تمركز بر مديريت مصرف در اين بخش عالوه بر كنترل بحران كم آبي، توليد محصوالت كشاورزي را

  برسانيم. ممكن حداكثر

 اين امر .بود راندمان آبياري سطحي برنامه ريزي و كاربرد آب آبياري به ميزان مناسب و در موقع مقرر استبه راه هاييكي از 

 يدهد كه اجرادارد. تحقيقات انجام شده در كشور و ساير كشورها نشان مي آبياري سطحي تاثير به سزايي در بهبود راندمان

   درصد مصرف آب آبياري، مصرف انرژي و  20تا  15ام بطور متوسط دقيق برنامه آبياري براساس اطالعات روزانه و بهنگ

  دهد.را به ميزان قابل توجهي افزايش مي محصول هاي كشاورزي را كاهش داده و در بسياري از موارد عملكردنهاده

رتقاء آبياري سطحي در در اين مقاله بعد از بررسي تجربيات داخلي و بين المللي، در زمينه بهبود آبياري سطحي، راهكارهاي ا

  هزار هكتاري ارائه و بحث شده است. 550كشور و بويژه در اراضي طرح 

  الملليتجربيات داخلي و بين

) براساس نتايج دو پروژه ملي انجام شده در زمينه تعيين بازدهي (راندمان) آبياري در كشور 1380مقدم (حيدري و حقايقي

مهندسي وزارت جهاد كشاورزي، كارايي مصرف آب آبياري محصوالت زراعي توسط كارشناسان مؤسسه تحقيقات فني و 

هاي آبياري سطحي با مديريت زارعين را محاسبه نمودند. نتايج بررسي مذكور نشان داد كه مشكالت بازدهي مختلف در روش

گذاري ها نياز به سرمايهآبياري و كارايي مصرف آب در كشور مربوط به مسايل مديريت آبياري است كه بهبود و اصالح آن

  ريزي مديريتي صحيح نياز دارد.چنداني نداشته و به اهتمام و برنامه

هاي آبياري سطحي در كشور را ) نتايج حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص بازده آبياري در روش1383سپاسخواه (

تر گزارش شده است. يكي از مقدار واقعي آن كم ارزيابي نمود. ارزيابي وي نشان داد كه بازده آبياري سطحي در كشور از

كاربرد آب در  گيري بازده كاربرد آبياري در مزرعه گزارش شده است. نگرش مجدد به بازدهچندان درست اندازهها، روش نهعلت

انتظار بازده  توانمزرعه نشان داد در شرايطي كه طراحي و مديريت درستي براي آبياري سطحي در مزرعه به كاربرده شود مي

  توان حتي مي» آبياريكم«تواند با بازده آبياري باراني رقابت نمايد. با در نظر گرفتن مديريت ميكه درصدي را داشت  70
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هايي از قبيل تحويل حجمي آب آبياري به كار برد. با روشدرصد را نيز براي تخمين نياز آب مزرعه، به 70بازدهي بيش از 

  توان از تلفات آب جلوگيري نمود.هاي آبياري ميريزي پروژهدر برنامه ،آبياريو اعمال كم مزرعه، آبياري شبانه

) با ارزيابي راندمان آبياري سطحي در مراحل مختلف رشد گياهان زراعي در مناطق مختلف استان خراسان 1382باغاني (

گيري و گزارش راندمان ده؛ بنابراين زمان اندازهرضوي نشان داد كه راندمان آبياري سطحي در طي فصل رشد بسيار متغير بو

در آبياري سطحي بسيار مهم است. راندمان آبياري در مراحل ابتدايي رشد بسيار پايين و در مراحل انتهايي رشد افزايش 

نموده است.  درصد هم گزارش 90درصد و در مراحل انتهايي رشد تا  2/4يابد. وي راندمان آبياري در اولين آبياري را حدود مي

چنين نشان داد باشد. نتايج هممعني ميگيري راندمان تقريباً بيراندمان آبياري سطحي بدون ذكر مرحله اندازه بنابراين گزارش

ميانگين بازده كاربرد آبياري عالوه بر مرحله رشد به نوع زراعت نيز بستگي دارد. ميانگين راندمان كاربرد آبياري سطحي در 

شود طور كه مالحظه ميگيري شده است. هماندرصد اندازه 37و در مزارع پنبه حدود  58استان خراسان رضوي مزارع گندم 

  باشد. راندمان كاربرد آبياري سطحي در مراحل ابتدايي رشد بسيار پايين و در مراحل انتهايي رشد تقريباً قابل قبول مي

هاي مختلف اي (شيوه غالب منطقه) تحت مديريتمان آبياري جويچه) در منطقه مغان به ارزيابي راند1384امين كانوني (

هاي آبياري در دولتي و خصوصي، براي دو محصول چغندرقند و ذرت پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه متوسط راندمان

ا خصوصيات فيزيكي اكثر مزارع مطالعه شده نسبت به عوامل متعددي از قبيل مديريت مزارع، طول و شيب قطعات متناسب ب

درصد و حداكثر آن  03/12خاك، نوع محصول و عوامل ديگر متغير بوده است. حداقل راندمان مصرف آب در مزرعه ذرت 

درصد و در مزرعه  2/28درصد برآورد شده و متوسط راندمان مصرف آب در مزرعه ذرت تحت مديريت بخش دولتي  2/72

ست آمده است. همچنين حداقل راندمان مصرف آب در مزرعه چغندر قند درصد بد 6/71ذرت تحت مديريت بخش خصوصي 

درصد محاسبه شده است و متوسط راندمان مصرف آب در مزرعه چغندر قند بخش خصوصي  83درصد و حداكثر آن  05/31

ر جلوگيري از دست آمده از اين پژوهش مديريت آبياري مزارع نقش بسزايي ددرصد برآورد شده است. براساس نتايج به 3/42

كه عدم توجه به خصوصيات خاك و شيب زمين و همچنين طول قطعات آبياري و عدم طوريتلفات آب آبياري داشته است به

وجود آورده و سبب هاي پاياب مزرعه مشكالت زيادي را بهتناسب زمان شروع آبياري با نياز آبي گياه و عدم وجود زهكش

  ) تلفات آب در آبياري سطحي مشهود است.1(ت. در شكلافزايش تلفات آب در مزارع شده اس

  

  

  
  

  

  دشت مغان -آبياري شياري و كانال خاكي -1شكل 

 

ش ميزان راندمان آبياري شده هاي تثبيت شيار باعث افزايكه استفاده از غلتك ند) نشان داد1384نورجو و محمدي مزرعه (

 55درصد بوده كه متعلق به قطر غلتك  4/26است. در اين مطالعه بيشترين تغيير راندمان آبياري نسبت به تيمار بدون غلتك، 

  درصدي در زمان پيشروي آب در شيار بوده است.  50دليل كاهش نسبي باشد كه اين افزايش راندمان بهمتر ميسانتي
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ترتيب متعلق به درصد بودند كه به 15/58و  32/58ها ر تأثير متقابل قطر و عرض غلتك بيشترين راندمانهمچنين در تيما

ترين زمان پيشروي در شيار نيز با متر بودند كه كمسانتي 15و عرض  55متر و قطر سانتي 15و عرض  40هاي با قطر غلتك

 55د. در تيمار تأثير متقابل قطر غلتك و وزنه، غلتك با قطر دقيقه متعلق به همين تيمارها بو 87/21و  67/23مقادير 

درصد بوده است كه زمان پيشروي آن نيز  36/58كيلوگرم بيشترين راندمان را داشت كه اين مقدار برابر  75متر و وزن سانتي

  دقيقه كمترين مقدار را به خود اختصاص داده است. 49/21با 

زمان قطع جريان آب به نوار بر عملكرد هيدروليكي آبياري نواري را بررســي كردنــد. نتــايج ) تأثير 1384زاده (عزيزي و مصطفي

اي رانــدمان آبيــاري را تحــت تــأثير قــرار طور قابــل مالحظــهمطالعات نشان داد كه تغيير زمان قطع جريان ورود آب به نوار بــه

پيشروي جبهه آب كــه منجــر بــه بيشــترين رانــدمان  سازي آبياري نواري بهترين مسافتبا اجراي مدل شبيه همچنيندهد. مي

  گردد را تعيين كردند.مي

هاي داراب، كــوار، دار در اراضــي تســطيح شــده دشــتهاي دريچــه) راندمان آبياري ســطحي بــا لولــه1387بابازاده و همكاران (

 ســطحي آبيــاري روش در آب تلفــات هكــ دهدمي نشان گيري نمود. اين نتايجدرصد اندازه 92تا  62سروستان و قادرآباد را بين 

  شود. مي موجب را آب تلفات بيشترين صحيح روش به آن عدم اجراي بلكه نبوده، سامانه نوع به مربوط

 مصر چين، استراليا، از جمله جهان گوناگون دار دركشورهايهاي دريچه) با ارزيابي آبياري سطحي با لوله1384بهرامي ( و كرمي

 30تــا  25ســطحي، باعــث افــزايش  ســنتي آبيــاري يهــاروش با مقايسه در داردريچه هايلوله كه كاربرد دنمودن گزارش ايران و

  شود. درصدي راندمان آبياري مي

 يشافزا يكنباشد، ليباال م ياريفشار بازده آبتحت ياريآب يهايستم) اظهار نمودند گرچه در س1997و اسكوگربو ( واكر

 يسطح ياريبازده آب يشافزا ينهرا در زم يمطالعات قابل توجه يناز محقق ياريكه بس يدهبب گردس يانرژ هايينهروزافزون هز

  . يندنما يشنهادفشار پتحت ياريآب يهاروش يبرا يمناسب جايگزينعنوان روش را به ينانجام دهند و ا

مصرف  يدرصد 28تا  25باعث كاهش  دارچهيدر يهافشار و لولهكم يهانشان دادند كه استفاده از لوله )2000فرود و جيبين (

باعــث  داريچــهدر يهااســتفاده از لولــهطبق گزارشــات ديگــر، شده است.  ينچ يدر دشت هب يسنت ياريآب گندم نسبت به آب

  شده است. يهمصرف آب در ترك يدرصد 25تا  15كاهش 

هكتار به  هزار 297 ي،سطح ياريآب يهاار سامانههكت هزار 673مجموع  در ايالت آيداهو آمريكا از) اعالم كرد 1997نيبلينگ(

 يسطح يهاروش يرهكتار سا 405و  داريچهدر يهاهكتار لوله هزار 312 يفون،با س اييچههكتار جو هزار 344 ي،صورت غرقاب

مسطح  ينوارهابا  ياريراندمان كاربرد و آب ينتركم يدارا ياريش ياريآب ي،سطح يهاسامانه يندر بدر اين ايالت . باشديم

و  5/67تا  5/42 ينب يسطح ياريآب يهاكاربرد روش نمتوسط راندما در اين ايالت .باشديراندمان كاربرد م ينتربيش يدارا

 ينيرو ل يوتسنترپ يشده است. به استثنا يريگدرصد اندازه 5/83تا  55 ينب يباران ياريآب يهامتوسط راندمان كاربرد روش

   .باشديمسطح م ينوار ياريمشابه با آب يراندمان كاربرد يدارا يباران ياريآب يهاروش يرسا

را با استفاده از احداث مزارع  يجنوب شرق يآب در پروژه آناتول ييجوو صرفه يوربهره يشافزا يراهكارها) 2002كيباراوغلو (

 ين. در اباشديهكتار م 327000حدود  يجنوب شرق يشبكه آناتول ياريتحت آب يقرار داد. وسعت اراض يمورد بررس يشيآزما

هكتار در  3000به وسعت  يشيدر مزارع آزما ياريسامانه آب چهارمختلف،  ياريآب يهاروش ييكارا يپروژه به منظور بررس

از شبكه باعث  يدر بخش داريچهدر يهانشان داد كه استفاده از لوله يجقرار گرفت. نتا يسهاجرا و مورد مقا يورفادشت سانل

  در مصرف آب شده است. يدرصد 25تا  20 ييجورفهص

مورد  ياريراندمان آب يشافزا يكارهااز راه عنوان يكيبهدرجه چهار  يهاكانال يفشار به جاكم يهااستفاده از لولهدر مصر 

در اين كشور  يشكرن يدار در اراضيچهدر يهافشار و لولهكم يهااستفاده از لوله يلوتپا ياجرا توجه قرار گرفته است. نتايج

مترمكعب در هكتار به  37500باعث كاهش مصرف آب از  ياراض يحو تسط داريچهدر يهاكه استفاده از لوله ه استنشان داد

پروژه استفاده متعادل از كود،  اين. در شوديمصرف آب) م يدرصد 42از  يشمترمكعب در هكتار (كاهش ب 21500حدود 

  عملكرد محصول شده است.  يدرصد 25 يشباعث افزا ياريبه همراه اصالح روش آب هايچهجوفاصله  يضتعر ي،اراض يحتسط
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 يشفشار باعث افزاكم يها. استفاده از لولهباشديم يوهش يناستفاده از ا برايدولت در حال حاضر مشغول آموزش كشاورزان 

 يشراندمان باعث افزا يشافزا يندرصد شده است. ا 98درصد به حدود  70از  »مسكا« يعتوز يهاآب در كانال نتقالراندمان ا

آب در  يعتعادل توز يشمسئله باعث افزا ينشده است. ا ياريزمان آب يدرصد 50سر مزرعه و كاهش حدود  يليتحو يدب

دست نييپروژه كشاورزان پا يمنطقه شده است. تا قبل از اجرا رزانكشاو مندييترضا يشها و افزادست كاناليينباالدست و پا

  داشتند.  يتاز كمبود آب شكا

 اين داراي هستند مديريت خوبي و طراحي داراي كه آبياري هايسيستم اكثر كه كردند بيان) 1998( همكاران و فالكنر

 تريپايين كاربردهاي بازده داراي ايجويچه هاياكثر آبياري ولي باشندداشته  % 90 باالي كاربرد بازده كه هستند پتانسيل

براي  سازيشبيه هايمدل از استفاده ايجويچه آبياري عملكرد و بازده ارتقاء هاياز راه يكي كه كردند مطرح هاآن. دهستن

 هامدل از تعدادي هاآن باشد.، ميآبياري بازده به بهبود منجر مديريتي تغييرات تشخيص و ايجويچه آبياري عمليات بينيپيش

  SRFRMODEL ،SIRMODكردند از جمله:  معرفي است آسان هاآن با كار و گردندمي جراا خانگي كامپيوترهاي توسط كه را

  . SURDEVو 

 قطع زمان بهترين و جويچه طول بتواند شد منجر كه داد انجام را آناليزهاييSIRMOD مدل  از استفاده با)  2007(  واكر

 مزرعه در گيرياندازه از استفاده با را ورودي پارامترهاي خودهاي تحليل براي وي. كند تحليل هم بر را دو اين اثرات و جريان

  .آورد دست به

  راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود راندمان آبياري سطحي

  اندازه گيري پارامترهاي مؤثر آبياري سطحي در مزرعه و طراحي صحيح سيستم -1

اختمان خاك، اليه بندي و وجود اليه هــاي كــم نفــوذ اندازه گيري نفوذپذيري سطحي خاك به تعداد كافي و اطالع از بافت و س

از نرم افزارهاي مناسب  استفادهباشد. عالوه بر پارامترهاي مؤثر در طراحي از ضروريات طراحي مي و شيب اراضيدر عمق ريشه 

زمــين،  شرايط بهينه با توجه بــه طــول مزرعــه در جهــت آبيــاري، شــيب دستيابي به حالت هاي مختلف آبياري وبررسي جهت 

. معموالً برخي پارامترها مانند نفوذپــذيري و طــول مزرعــه در باشدضروري مي  ساير پارامترهاتعيين نفوذپذيري، دبي ورودي و 

. در مديريت نمــود توانميساير پارامترها مانند دبي ورودي، زمان آبياري، زمان قطع آب را ، قابل تغيير نيست ولي جهت آبياري

 .شيب بهينه براي آبياري سطحي مشخص شده و تسطيح بر آن اساس صــورت گيــرد ،ت قبل از تسطيحمورد شيب زمين الزمس

در صورتي كه طراحي ها بدرستي و براساس پارامترهاي واقعي خاك صورت گيرد، مسئله بعدي انجام آبيــاري جهــت كنتــرل و 

به اعمال تغييراتي در طراحــي اوليــه  ،مختلف پس از انجام آزمون هاي اين احتمال وجود دارد كهتست سيستم در مزرعه است. 

پيشــنيازهاي كليه پارامتر خــاك يكــي از  و به تعداد كافي بنابراين اندازه گيري صحيح ضروري باشد. بهره برداريبراساس نتايج 

  باشد.شبكه هاي آبياري سطحي مي بهره برداري از طراحي و بهبود فرايند دراصلي 

  

  مزارع قبل از هر كشت تسطيح و هموار كردن سطوح -2

شايد عمده ترين مشكل آبياري سطحي در كشور ما و ساير كشورهاي جهان نياز به تسطيح كامل مزارع قبل از اقدام بــه كشــت 

مزارع تسطيح شده و جاده هاي بين مزارع احــداث  ،باشد. در شبكه هاي آبياري سطحي معموالً در عمليات تجهيز و نوسازيمي

-تهايي مــيســپس از آبياري و كشت اول در محل هاي خــاكريزي دچــار نش ،طيح شده بعلت جابجايي خاكد. مزارع تسگردمي

شود. عالوه بر آن در اثر شــخم انجام نمي در حال حاضرشوند كه نياز به كنترل و چك تسطيح انجام شده دارند كه اين عمليات 

شود. اين نــاهمواري هــا پس از هر كشت ناهمواري هايي در سطح مزرعه ايجاد مي ،و ديسك و ساير عمليات آماده سازي مزرعه

شــد كــه در هنگــام پخــش آب خواهــد زيادتر شده و موجب ايجاد چاله هاي كوچك و بزرگ  هاي بعدي معموالً با بهره برداري

ت طــوالني شــدن زمــان مانــداني در عالوه بر تلفات مقادير زيادي از آب كــاربردي، بعلــ ،ي در سيستم هاي آبياري سطحيرآبيا

  ، كشت ها در اين مناطق دچار مشكل شده و عملكرد در سطح مزرعه كاهش خواهد يافت. بنابراين تسطيح و هموارهاچاله
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  دائمي است و بعنوان يكي از عمليــات آمــاده ســازي زمــين تلقــي  نيازي نمودن سطوح مزارع قبل از هر كشت امري ضروري و 

شود ولي عمليات صاف و هموار نمودن مزرعه قبــل از هــر  تجديد سال 5تا  4ت عمليات تسطيح اساسي هر گردد. ممكن اسمي

آن عالوه بر تأثير تعيــين كننــده در  . اين عمليات و تداومگرددمحسوب ميآبياري سطحي  براي مؤثرترين عميات بعنوانكشت 

در كشــور  .افزايش عملكرد محصوالت زراعي نيز خواهد شدموجب  ،آبياري سطحي و كاهش مصرف آب در مزارع ماندانبهبود ر

شــود. از آن در طول بهره برداري به آن توجه الزم نمــي پسيكبار انجام شده و براي ما تسطيح اراضي بعنوان عملياتي است كه 

  در صورتي كه يكي از مشكالت اساسي آبياري سطحي در كشور همين مسئله است.

  )4طول در جهت كانال هاي درجه ( كاهش ابعاد مزارع خصوصاً -3

هكتــار اســت. در مــزارع  10و  8متر معادل  )500×  200(،  )400×  200( طور معمولب هاي آبياريابعاد فعلي مزارع در شبكه

باشد. يكي از مشــكالت در كــاهش رانــدمان هكتار مي 25متر يعني  1000×  250ابعاد مزارع  در خوزستان نيشكرطرح توسعه 

شــبكه آبيــاري و زهكشــي كشــت و  تلفات زيــاد آب در ) است. بررسي مشكالت4طول زياد مزارع در جهت كانال درجه(آبياري 

بــيش از دهد كه يكي از علت هاي اصلي كاهش راندمان آبيــاري و توليــد صنعت نيشكر سلمان فارسي در جنوب اهواز نشان مي

هــا و است. اندازه گيــري )متر 1000(رسد، طول زياد مزارع هكتار مي ليتر در ثانيه در 5/1زه آب كه در مواردي به بيش از  حد

آبياري با راندمان نسبتاً خوبي انجام شــده و در هــر نوبــت  ،متر اول 500دهد كه در نيمه اول مزرعه يعني آناليز نتايج نشان مي

نيمه دوم مزرعه با همان ميزان آب تنهــا دهند در حالي كه در ساعت يك نوبت آبياري را انجام مي 12تا  10شيار به مدت  110

هــر هكتــار بجــاي گــردد و در ساعت بــالغ مــي 24و در مواردي زمان آبياري به بيش از  دارندشيار در آبياري شركت  80تا  70

شود. علت ايــن امــر تلفــات زيــاد آب از هيــدروفلوم در طــول مترمكعب آب مصرف مي 2000تا  1800مترمكعب  1200حدود 

  گيرد.ها و اتصاالت صورت ميبست آببندي ضعيف است كه بعلت پارگي، فرسوده بودن و متر 1000

ســاعت، دبــي نهــر  12چنانچــه زمــان آبيــاري  متر اســت 500و  400معادل  4كه طول كانال درجه  يهكتار 10و  8در مزراع 

بــيش از ســه شــبانه روز در طــول كانــال  آب متر باشــد 1ليتر در ثانيه و عرض شيارها  1ليتر در ثانيه، دبي شيار  80) 4درجه(

) خــاكي از 4) جريان داشته و در اين مدت تلفات زيادي را خواهيم داشت. از طرفي در صورتي كه بجاي كانال درجــه (4درجه (

) نباشد لــذا هــر چنــد لولــه 4هيدروفلوم استفاده كنيم، طول زياد و نشت در مسير آن ممكن است كمتر از كانال خاكي درجه (

درجــه  خاكي كمتر از كانالداراي تلفات دريچه دار نقش مهمي در كاهش تلفات آب دارند ولي هيدروفلوم با كيفيت فعلي  هاي

  ) نخواهد بود.4(

دهــد تركيــه نشــان مــي و تحقيقات در كشور ما و كشورهايي كه به آبياري سطحي متكي هستند ماننــد كشــور مصــر، مــراكش

صرفه جويي را در شــبكه هــاي آبيــاري ســطحي  %20 بيش از) 4اي كانال هاي خاكي درجه(استفاده از لوله هاي دريچه دار بج

گيــرد و بجــاي آن استفاده چنــداني صــورت نمــي )Gated Pipes(داشته است. در حال حاضر در كشور ما از لوله هاي دريچه دار

كاهش ابعاد مزارع خصوصاً كاهش طــول دار و  استفاده لوله هاي دريچهلذا . شود) بكار گرفته مي4هيدروفلوم بجاي كانال درجه(

هــاي و رانــدمان اســتفاده از ســاير نهــاده ) تأثير تعيين كننده اي در باال بردن راندمان مصرف آب4مزرعه در جهت كانال درجه(

  .خواهد داشت كشاورزي

  

  برنامه ريزي آبياري و آبياري بموقع -4

 دهــد يجهان نشــان مــ يكشورها ريانجام شده در كشور ما و سا يكارها تايتجرب آوري اطالعات و منابع مرتبط و جمع يبررس

دهــه  3از  شياز كشــورها بــ يدر برخ اهيگ يآب ازيخاك و ن طيدر موقع مقرر و براساس شرا ياريو كاربرد آب آب يزري كه برنامه

صورت  ياديز هاي كوشش رياخ ايه هم در گذشته و هم در سال زيقدمت دارد و مورد استفاده قرار گرفته است. در كشور ما ن

 ياريــآب يزيــ. برنامــه رباشــدمي يمنطقه كوچك ايكوتاه و  ينبوده و محدود به دوره زمان رفراگي ها كوشش نيا يگرفته است ول

  است: ريآنها به شرح ز نيبه همراه دارد كه مهمتر ياديز يايمزا
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 در مصرف آب يبه مقدار قابل توجه ييجو صرفه -

 يف انرژدر مصر ييجو صرفه -

 يعملكرد محصوالت كشاورز شيافزا -

 مانند كود يكشاورز هاي و مصرف نهاده ياريآب هاي نهيهز كاهش -

 خاك يو شور يدتولي آب و زه يمشكالت زهكش كاهش -

 كشاورزي آب مرتبط با زه هاي يو آلودگ يطيمح ستيمسائل ز كاهش -

 
  

باعــث كــاهش  اندرصد در كاهش مصرف آب مؤثر بوده و همزمــ 30درصد تا  10 نيبرنامه ب قيدق يو اجرا ياريآب يزيبرنامه ر

 يطــيمح ســتيو كــاهش مســائل و مشــكالت ز يعملكرد محصوالت زراعــ شيافزا د،يتول يها نهيبرق، كاهش هز يمصرف انرژ

و  ياريآب يهابرنامه در شبكه يو اجرا ياريآب يزيبرنامه ر نيخواهد شد. بنابرا يزه آب در بخش كشاورز هيرو يب دياز تول يناش

 يالزم را بنحــو احســن احــداث نمــوده اســت در راســتا هاي رساختيز هينصر كه كل جهاداحداث شده توسط مؤسسه  يزهكش

 .باشدمي يبحران كم آب انبارياثرات ز يكي از ابزارهاي مهم كاهش مؤثر بوده و يهكتار 550000طرح  يو فن ياقتصاد هيتوج

 يجــا يبا توجه به  وسعت طــرح در جــا يول باشد يم يمختلف يبه روش ها يرنامه متكب يو اجرا ياريآب يزيچند برنامه ر هر

بــا اســتفاده از  ياريبرنامه آب يكشورها، اجرا ريمشابه در سا اتيبه تجرب تيو با عنا المياز استان ا يياستان خوزستان و بخش ها

. گردد يم   شنهاديمؤسسه جهاد نصر پ يطرح هااست و در  يشتريتناسب ب يدارا يوتريپكام يو مدل ها ياطالعات هواشناس

 يلــيتكم هــاي ســتگاهيبه احداث ا ازيجوابگو نبوده و ن ،پس از توسعه كاربرد برنامه يكنون يهواشناس يها ستگاهياست ا يهيبد

 نيعدت متخصصبا كمك و مسا يستيبا هياول هاي در سال ياريبرنامه آب يو اجرا يراه انداز يخواهد بود. از طرف رياجتناب ناپذ

  .رديو پس از آن توسط كشاورزان مورد كاربرد قرار گ افتهيبهره برداران توسعه  يمندسازنو با توا جيآب صورت گرفته و بتدر

براي اجراي برنامه آبياري يكي از مراحل مهم كار، آموزش متخصصين آب براي برنامه ريزي و اجراي آن و انتقال تــدريجي ايــن 

  ان است. مهارت به بهره بردار

  

  آبياري شبانه در ماه هاي گرم -5

يكــي از در استان خوزستان و ايالم با اقليم گرم و خشك واقع شــده انــد.  شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي مؤسسه جهاد نصر

خيــر باشد. در استان خوزستان در طول شب پارامترهاي مؤثر در تبمديريت مصرف آب، آبياري شبانه مي و راه هاي صرفه جويي

و تعرق گياهان تغييرات زيادي در جهت كاهشي دارند مانند كاهش شديد سرعت باد، كاهش درجه حرارت هوا و نبــود تشعشــع 

بــه در مــاه هــاي گــرم خورشيد. در طول روز همزمان با انجام آبياري درصد قابل توجهي از آب آبياري تبخير شده كه ميزان آن 

    يزان تلفات براي كشت هاي تابســتانه و پــاييزه كــه در مــاه تيــر و اوايــل مــرداد كشــت رسد. اين مميليمتر مي 20تا  15حدود 

يكــي از . در طول آبياري وجــود دارد با شدت كمتر در ساير ماه هاي سال نيز تلفات بصورت تبخير ه وديشوند به حداكثر رسمي

تلفات تبخيــر بــه اين صورت  است. درر و تابستان در طول فصل هاي بهاراه حل هاي كاهش تلفات تبخير، توسعه آبياري شبانه 

  كمتر از نصف خواهد رسيد. 

شود ولي در كشت و صنعت هاي اســتان خوزســتان هر چند آبياري شبانه بسيار مؤثر است و باعث كاهش تلفات آب مصرفي مي

اي كنتــرل و زيرســاخت هــاي الزم نمايند بعلت عدم وجود سيســتم هــكه اجباراً عالوه بر طول روز مبادرت به آبياري شبانه مي

لــذا بــراي آبيــاري شــبانه را به همراه داشته است بدين لحاظ با آبياري شبانه موافق نيستند.  براي آبياري شبانه، تلفات زياد آب

  .باشدكه كيفيت آبياري در طول شب همانند روز و نصب ابزارهايي است  نياز به يافتن راهكارها
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  آبياري كرتي -6

آبياري شياري، آبياري نواري و آبياري كرتي. در كشور ما هميشه دو روش اول مورد توجه  :حي داراي سه روش استآبياري سط

بوده و روش آبياري كرتي فقط در شاليزارها مورد استفاده قرار داشته و در ساير كشت ها بندرت كــاربرد داشــته اســت. آبيــاري 

ت كه شكل اوليه آن بصورت آبياري ســيالبي از هــزاران ســال پــيش مــورد كرتي و يا حوضچه اي قديمي ترين روش آبياري اس

استفاده بوده و در حال حاضر هم در استان سيستان و بلوچستان براي استفاده از رواناب و سيالب هــاي رودخانــه هــاي فصــلي 

جه و شــبدر، غــالت و برخــي گياهــان شود. آبياري كرتي عالوه بر شاليزار براي مراتع و گياهان علوفه اي مانند يونبكار گرفته مي

باشد. آبياري كرتي براي خاك ها نســبتاً ســنگين ماننــد ساعت تحمل كنند مناسب مي 24كه قادرند شرايط ماندابي را بيش از 

شــود. ضــمن اينكــه در    ) تناسب بيشتري دارد و براي خاك هاي خيلي ســنگين رســي بــراي بــرنج توصــيه مــيCLلومي رسي(

يابــد و از شود. عرض كرت ها با افزايش شيب زمين كاهش مــيه اي نيز بدليل نفوذ عمقي زياد توصيه نميهاي سبك ماسخاك

غيير است. اندازه و وسعت كرت نيز براي دبي هــاي تمتر براي شيب هاي مختلف م 5متر تا عرض كم  50عرض هاي زياد حدود 

ليتر بر ثانيــه  100مترمربع و براي دبي هاي حدود  350تا  35ز ليتر در ثانيه ا 5ورودي متغير است و براي دبي هاي كم حدود 

  نمايد.مترمربع براي خاك هاي سبك تا سنگين تغيير مي 5000مترمربع تا  500از 

آنچه مسلم است آبياري سطحي به روش كرتي در بسياري از نقاط كشور كاربرد دارد و در صورت تسطيح دقيق سطح كرت هــا، 

درصد خواهد رسيد. لذا الزمست جهت بهينه ســازي شــبكه هــاي  80تا  70خوبي است و در مواردي بين  داراي راندمان بسيار

  آبياري سطحي غير از روش هاي نواري و شياري از روش آبياري كرتي نيز استفاده گردد.

  

  آموزش كارشناسان و بهره برداران -7

علــي رغــم قــدمت  اســت. ح از شبكه هاي آبياري ســطحييكي از نكات مهم در آبياري سطحي آموزش روش بهره برداري صحي

آن بسياري از كارشناسان هم در طراحي سيستم دچار مشكل هستند و هم در نحوه بهــره بــرداري  زياد آبياري سطحي و وسعت

       تپيچيــدگي خــاص ايــن روش آبيــاري و از آن مهــم تــر مشــكالو  به آبياري سطحي الزم امر بعلت عدم توجه اين آن.بهينه از 

برنامه ريزي جامعي در زمينه آموزش تكنيك هاي آبياري ســطحي باشد. لذا ضروري است ميبرداري صحيح از اين سيستم بهره

  آن شامل موارد زير تهيه گردد:و نحوه پياده سازي و بهره برداري بهينه از 

 آموزش كارشناسان و مهندسان آب در زمينه طراحي و بهره برداري -

 براي چگونگي بهره برداري صحيح در راستاي كاهش مصرف آب كشاورزانآموزش  -

 

  جلوگيري از مصرف بي رويه آب در آبياري هاي اوليه:  -8

يكي از مشكالت اصلي شبكه هاي آبياري سطحي تلفات بي رويه و بسيار زياد آب در آبياري هاي اوليــه و دوره ابتــدايي كشــت 

آب در سطح يك هكتار مزرعه با توجه به ناهمواري هاي اوليه معموالً حــدود باشد. در آبياري سطحي براي بخش محصوالت مي

اين ميزان آب بايستي مصرف گــردد تــا  باشد. صرف نظر از نياز آبي گياه و عمق ريشهمترمكعب آب مورد نياز مي 1000تا  800

براي ســبز شــدن بــذر آب ن مقدار درصد اي 20در صورتي كه كمتر از امكان پخش آب در سطح يك هكتار مزرعه فراهم گردد. 

باشد. از طرفي در ماه هاي گرم سال كه با وزش هاي باد همراه است سطح مزرعه سريعاً خشك شده و براي جلــوگيري كافي مي

بــار آبيــاري  4تــا  3بنابراين در مواردي  باشد.خيس مي بستن و فراهم آوردن بستر مناسب براي سبز شدن نياز به سطحسله از 

شود كه راندمان در اين دوره براساس پاره اي تحقيقات انجام شده اي فصل براي مراحل اوليه سبز شدن و رشد انجام ميدر ابتد

گردد براي كنترل مصرف و جلــوگيري از تلفــات بــي رويــه آب در ايــن . پيشنهاد ميكاهش خواهد يافتدرصد نيز  10 حدود به

  ل شده و پس از آبياري شياري مورد استفاده قرار گيرد.ه با كاربرد آبياري با نوار تيپ مصرف كنترردو
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  ساير مسائل در راستاي بهبود راندمان آبياري سطحي -9

 دخواهــغير از مسائلي كه گفته شد اقدامات ديگري وجود دارد كه رعايت آنها كمك شاياني را در بهبود راندمان آبياري سطحي 

  كاربرد داشته باشد. مسائل زيرعدادي ممكن است ت و شبكه آبياري . در هر منطقهنمود

يكي از راه هاي مؤثر كنترل مصرف آب در شبكه هاي آبياري سطحي كاربرد رژيم هاي كاهش جريان  رژيم هاي كاهش جريان: �

 ري نوار و يا شــيابجاي تزريق آب در شيار و يا نوار بصورت ثابت با دبي يكسان، پس از رسيدن آب به انتها در اين رژيم هااست. 

 .خواهد يافتدبي ورودي كاهش  نو يا قبل از آ

چنانچه طول مزرعه كم باشد يكي از راه هاي افزايش راندمان آبياري شــياري  انتها بسته: و جويچه هاي مسطح و يا با شيب كم �

آب وارد شــيار استفاده از شيارهاي مسطح و يا با شيب كم و انتها بسته است. در اين حالت بهتر است با دبي زيــاد و زمــان كــم 

 شود.

تــوان بــراي آبيــاري از رواناب انتهاي نوارها و شــيارها در آبيــاري ســطحي مــي استفاده مجدد از رواناب خروجي انتهاي مزرعه: �

و پــس از  هي مخلوط نمــودربا آب آبيا رواناب را توانقطعات پايين دست استفاده نمود. چنانچه كيفيت آن قابل قبول نباشد مي

 .يمآن بكار بر

يكي از راه هاي كاهش مصرف آب، آبياري يك در ميان شياري است. چنانچه فاصله شــيارها كــم و خــاك  جويچه يك در ميان: �

 مزرعه داراي بافت سنگين باشد آبياري با جويچه يك در ميان تناسب بيشتري دارد.

گــردد. ميرمدهي و تثبيت شيار استفاده براي ف پراز شي ذردر آبياري شياري همزمان با كشت ب در آبياري شياري: پركاربرد شي �

 از بدنه شيار خواهد شد. آب اين امر موجب كاهش نشت اوليه

  نتيجه گيري و پيشنهاد

علي رغم قدمت استفاده از شبكه هاي آبياري سطحي، اندازه گيري پارامترهاي خاك، طراحي دقيــق و شــيوه صــحيح كــاربرد و 

    صــورت  هــا كشــور در ايــن شــبكه آبوده است اين در حالي است كــه عمــده تلفــات بهره برداري اين نوع آبياري مورد توجه نب

جا دارد كه در شبكه هــاي فرعــي آبيــاري ســطحي  يه با بحران آبهگيرد. بنابراين براي كاهش ريسك كم آبي در دوره مواجمي

از اســتان ايــالم در دســت  كه بصورت متمركز و يكجــا در اســتان خوزســتان و بخشــي جهاد نصر هكتار مؤسسه 550000طرح 

شوند، مسئله بهره برداري بهينه از شبكه ها مورد توجه ويژه قــرار گرفتــه و بــا ساخت بوده و بتدريج وارد مرحله بهره برداري مي

از هــدر رفــت  ،برنامه ريزي دقيق آبياري و استفاده از كارشناسان كارآزموده و آموزش بهره برداران و با مديريت و كنترل مصرف

  ب جلوگيري نماييم.آ
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