اقتصاد کشاورزی  /ویژهنامه /صفحههای 71-82

بازنگری کارآیی مصرف و بهرهوری آب کشاورزی با تأکید
بر حقابههای زیستمحیطی
غالمرضا سلطانی
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چکيده
مطالعات انجام شده در زمینه کارآیی و بهرهوری مصرف آب کشاورزی بهطور عمده بر کارایی محلی (مقایس مزرعه
یاپروژه) تمرکز داشته و پیوند بین کارآیی محلی ،کارآیی حوضه و جهان نادیده گرفته شده است .عالوه بر این،
مفهوم کالسیک کارآیی آبیاری پتانسیل جریان برگشتی و بازیافت را نادیده میگیرد .بنابراین در وضعیت کمبود آب
یافتههای تحقیقهایی که محدود به بهینهسازی مصرف آب در سطح پروژه یا مزرعه میباشند جهت ارائه توصیههای
سیاستی در سطح حوضه مناسب نمباشند .زیرا کاهش نفوذ عمقی آب آبیاری و روانابها در نتیجه بهبود روشهای
آبیاری در صورتی به افزایش کارآیی مصرف آب در حوضههای آبی منجر خواهد شد که امکان بازیافت و استفاده
مجدد از آبهای برگشتی آبیاری وجود نداشته باشد .بنابراین در ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری الزم است کل
حوضه آبی به عنوان واحدهای اساسی مدیریت آب در نظر گرفته شود و تأثیر اقدامهای انجام شده در باال دست
حوضه به منظور بهبود کارآیی و بهرهوری آب بر پائین دست حوضه مورد توجه قرار گیرد .نظر به یکپارچگی و
پیوستگی چرخه آب الزم است در بررسی مسئله کارآیی و کاربرد فناوریهای پیشرفته آبیاری تمام چرخه آب و نه
بخشی از آن مورد توجه قرارگیرد .در این مقاله تالش گردیده که فراتر از کارآیی کالسیک ،موضوع کارآیی مصرف
آب کشاورزی و کاربرد فناوریهای آبیاری با در نظر گرفتن پیوند میان کارآیی محلی ،حوضه و جهان از نقطه نظر
اثرات زیستمحیطی مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا ،ابتدا ،مفاهیم اساسی کارآیی مصرف آب کشاورزی با در
نظر گرفتن پیوند میان سه نوع کارآیی مذکور تشریح میگردد .سپس امکان صرفهجویی آب از طریق کاربرد
فنآوریهای پیشرفته آبیاری مورد بررسی قرار میگیرد وضمن مطرح نمودن محدودیت ئیدولوژی و سایر
محدودیتها نشان داده شده است که کاربرد فن آوریهای به اصطالح آب اندوز" میتواند به گسستگی چرخه آب
و کاهش حقابههای زیستمحیطی منجر شود .در پایان ضمن ارائه شواهدی از ایران و جهان برخی از محدودیتها
و مالحضههای مربوط به بهبود کارآیی و کاربرد فنآوریهای پیشرفته آبیاری ارائه گردیده است.
واژههای کليدی :کارآیی مصرف آب ،بهرهوری آب ،مدیریت یکپارچه منابع آب ،آب برگشتی ،حقابه زیستمحیطی
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مقدمه
با توجه به خشکسالیهای متوالی و تغییرات جوی ،امنیت غذایی کشور به طور فزآیندهای به کشاورزی آبی وابسته
است .درحالیکه در دهه هفتاد حدود  08درصد تولیدات کشاورزی از اراضی آبی به دست میآمد ،هماکنون بیش از
 08درصد موادخام زراعی و باغی از کشاورزی آبی به دست میآید .این وابستگی در جهان  08درصد میباشد
(علیزاده .)5882 ،آمارهای یاد شده بیانگر وابستگی شدید تولیدات کشاورزی به منابع آب کشور میباشد.
رشد کشاورزی را میتوان به دو اثر منابع تولید (زمین ،آب ،سرمایه وکار) و ارتقاء بهرهوری وکارآیی بهرهبرداری از
این منابع نسبت داد .با توجه به محدودیت شدید آب و زمینهای مناسب ،افزایش تولیدات کشاورزی در ایران
بایستی به طور عمده از راه افزایش بهرهوری و کارآیی حاصل شود .در میان عوامل تولید کشاورزی ،آب دارای
اهمیت ویژهای میباشد .بنابراین عالوه بر اتخاذ تدابیر الزم جهت تأمین و انتقال آب ،چگونگی مصرف و کاربرد آن
اهمیت و ضرورت بیشتری دارد (شرکت مدیریت منابع آب .)1805 ،هماکنون از کل آب استحصالی حدود  05درصد
به بخش کشاورزی 6 ،درصد به مصارف شهری و روستایی و دو درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است.
میانگین ارقام همانند در جهان به ترتیب برابر  0 ،08و  55میباشد( .سلطانی.)1801 ،
مقایسه الگوی تخصیص آب بین بخشهای مختلف در ایران و جهان نشان میدهد که تخصیص آب در ایران
بهینه نیست .بهطوریکه سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (18درصد) متناسب با سهم آن در آب تخصیص
یافته ( 05درصد) نیست .این الگوی تخصیص ،بیشتر معلول بهرهوری و کارآیی پائین آب در این بخش در مقایسه
با بخشهای دیگر اقتصادی میباشد.
پیشبینی میشود که جمعیت کشور در سال  1088به بیش از  08میلیون نفر خواهد رسید و برای تأمین تقاضای
این جمعیت سهم آب کشاورزی باید از  05درصد به  06درصد آب استحصالی کاهش یابد (اردکانیان  .)1805با
توجه به اینکه بیش از  0دهه طول کشیده است که سهم آب کشاورزی تنها  2درصد کاهش یابد .امکان اینکه در
مدت کمتر از  0سال بیش از  6درصد از سهم آب کشاورزی بدون کاهش تولیدات کشاورزی کاسته شود دشوار به
نظر میرسد ،مگر اینکه در جهت کاهش شکاف بهرهوری و کارآیی مصرف آب بیش از بیش تالش شود .بدین
ترتیب بخش کشاورزی با این چالش مواجه میباشد که باید هم آب کمتری مصرف کند و هم تولید بیشتری عرضه
نماید .نظر به اینکه بیشتر گیاهان زراعی و باغی بهویژه ارقام متداول در ایران به ذاته" آببر" میباشند ،آیا امکان
صرفهجویی در آب مصرفی بدون کاهش تولیدات کشاورزی وجود دارد؟
مطالعات انجام شده در زمینه کارآیی و بهرهوری مصرف آب کشاورزی به طور عمده بر کارآیی محلی (مقیاس
مزرعه یا پروژه ) تمرکز داشته و پیوند بین کارآیی محلی ،حوضه و جهان نادیده گرفته شده است .نظر به یکپارچگی
و پیوستگی چرخه ئیدرولوژیک الزم است که در بررسی مسئله کارآیی و کاربرد فناوریهای پیشرفته آبیاری تمام
چرخه ئیدرولوژیک و نه بخشی از آن مورد توجه قرار گیرد .در این مقاله تالش میشود که فراتر از کارآیی کالسیک،
موضوع کارآیی محلی ،حوضه و جهان از نقطه نظر اثرات زیستمحیطی مورد بررسی قرارگیرد .در این راستا ابتدا
مفاهیم اساسی کارآیی مصرف آب کشاورزی با در نظر گرفتن پیوند میان سه نوع کارآیی مذکور تشریح میگردد.
سپس امکان صرفهجویی آب با کاربرد فنآوریهای پیشرفته آبیاری مورد بررسی قرار گرفته و محدودیتهای موجود
در این زمینه نشان داده خواهد شد .که کاربرد فنآوریهای به اصطالح آباندوز میتواند به گسستگی چرخه
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ئیدرولوژیک و کاهش حقابههای زیستمحیطی کمک نماید .در پایان برخی از توصیههای سیاستی در مورد افزایش
کارآیی مصرف و بهرهوری آب کشاورزی و مالحضات مربوط به کاربرد فنآوریهای پیشرفته آبیاری ارائه خواهد
شد.
همانگونه که بیان گردید کارآیی مصرف آب کشاورزی در سه سطح مطرح میباشد -1 :سطح محلی یعنی مزرعه
و خانوار -5 ،سطح حوضه آبریز  -8سطح جهانی ،کارآیی مصرف آب در سطح ( مقایس ) مزرعه را میتوان از طریق
سیاست قیمتگذاری آب ،استفاده از فنآوریهای مناسب و سایر ابزارهای مدیرت تقاضا افزایش داد .در سطح
حوضه ارزش آب در مصارف بدیل مطرح میباشد و بیشتر تحت تأثیر سیاستهای کالن اقتصادی قرار میگیرد .در
سطح جهانی کارآیی مصرف آب را میتوان از طریق تجارت محصوالت کشاورزی بین مناطق پر آب و کم آب
افزایش داد .بر این اساس کشورهایی مانند ایران ،که با کمبود آب مواجه میباشند باید محصوالتی وارد نمایند که
آب بر بوده ولی ارزش اقتصادی کمتری دارند و در ازاء آن محصوالتی صادرکنند که نیاز آبی آنها کمتر ولی بازده
باالتری به ازاء هر واحد آب مصرفی تولید کنند (هکسترا و هانگ.)5882 ،
مفهوم کالسیک کارآیی فیزیکی مصرف آب منحصر به کارآیی محلی یعنی نسبت حجم آب مصرفی به حجم آب
برداشتی میباشد .در عمل از این مفهوم برای محاسبه کارآیی محلی استفاده میشود .این مفهوم پتانسیل جریان
برگشتی و بازیافت را نادیده میگیرد (پری .)5880 ،این در حالی است که رویکرد حوضهای (ئیدرولوژیک) توجه به
مصرف آب در مقیاس پروژه یا مزرعه را کم اهمیت دانسته و به جای آن به این مسئله توجه دارد که چه میزان از
آبی که وارد یک حوضه آبی میشود در نهایت بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار میگیرد و از این نسبت برای
اندازهگیری کارآیی حوضه استفاده میشود .در سطح حوضه فرض میشود آبهای برگشتی دوباره و در جایی در
پائین دست حوضه مورد استفاده قرار میگیرد .در این مورد (سکلر  )1006به اهمیت اندازهگیری جریان برگشتی
یعنی اندازهگیری کارآیی محلی وحوضهای تأکید و گوشزد میکند که در حوضههای بسته تمام آبهای موجود در
نهایت به مصرف مفید و مؤثر میرسد حتی در صورتیکه کارآیی محلی پائین باشد .طبق استدالل وی بین کارآیی
محلی و حوضه پیوند وجود دارد .وقتی مقیاس مطالعه از نظر مکانی و زمانی محدودتر شود جریانهای خارج از
مزرعه اهمیت پیدا میکند .تنها وقتی جریانهای رودخانه برای تأمین تقاضای موجود کفایت کند کارآیی مصرف
آب را میتوان به طور جداگانه (همانند مفهوم کالسیک آن) مطالعه کرد .بنابراین در شرایط کمبود شدید عرضه آب
اهمیت مفهوم کارآیی مصرف آن در سطح حوضه و جهان به طور فزایندهای بیشتر میشود .از این نقطه نظر الزم
است بین استفاده مصرفی که آب را از چرخه ئیدرولوژی جاری جدا ( برداشت) میکند و استفادههای غیرمصرفی که
آب را برای استفاده مجدد بر میگرداند تفکیک قائل شد .عالوه بر این با تغییر مقیاس الزم است از توجه به
فنآوریهای آباندوز به سمت مسائل مهمتری مانند تخصیص آب ،حق برداشت آب وکنترل مصرف آب سوق
داده شود.
بدین ترتیب یافتههای مطالعاتی که محدود به بهینهسازی مصرف آب در سطح مزرعه یا پروژه باشند برای ارائه
توصیههای سیاستی مناسب به نظر نمیرسند و حتی ممکن است گمراه کننده باشند (کلر وکلر  )1002زیرا کاهش
نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی و یا روانآبها و زهآبها از طریق بهبود روشهای آبیاری در صورتی به افزایش
کارآیی مصرف آب در حوضه آبریز منجر خواهد شد که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آبهای برگشتی آبیاری
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میسر نباشد .به بیان دیگر در صورتی که این آبها توسط کشاورزان و مصرفکنندگان پائین دست حوضه مورد
بهرهبرداری قرار گیرد بهبود کارایی مصرف در سطح مزرعه الزاماً به بهبود کارآیی در سطح حوضه منجر نخواهد
شد .همان گونه که اشاره شد مفاهیم کالسیک کارآیی جریان برگشتی حاصل از مصرف آب را نادیده میگیرد .به
عنوان مثال اگر کارآیی مصرف آب  28درصد باشد فقط  28درصد آب برداشتی به مصرف تبخیر و تعرق گیاه
میرسد .به عبارت دیگر ناکارآیی مصرفکنندگان در باال دست حوضه سبب عرضه آب برای مصرفکنندگان دیگر
میشود و کارآیی آب در کل حوضه افزایش مییابد .بنابراین کارآیی کل سیستم آبی میتواند از هر یک از اجزاء
سیستم بیشتر باشد .در حقیقت وقتی کشاورزان کارآیی مصرف آب را بهبود بخشیده و سطح زیر کشت خود را
افزایش می دهند ،بهبود کارآیی مصرف آب آنها به قیمت کاهش جریان آب برگشتی برای کشاورزان پائین دست
حوضه میسر خواهد شد و در نتیجه به صرفهجویی واقعی منجر نمیشود .به همین علت افرادی مانند کلر ()1002
و سکلر ( ،) 1006عقیده دارند که باید بین کارآیی واقعی و کارآیی ظاهری (کارآیی روی کاغذ) تفاوت قائل شد .به
عنوان مثال کارآیی مصرف آب در مزارع و سیستمهای کشاورزی در حوضه رود نیل کمتر از  88درصد گزارش شده
است در حالیکه کارآیی در کل حوضه رود نیل به  08درصد هم میرسد .برآورد میشود که آب حاصل از زهکشهای
طبیعی 5تا  0بار در مسیر جریان آب رود نیل از سد اسوان تا دریای مدیترانه مورد استفاده قرار میگیرد .این سیستم
چرخانه آب کشور مصر را قادر ساخته است که با اعمال الگوی مصرف آب در حالیکه با بیالن آب موجود مستقیماً
 80میلیارد متر مکعب در کشاورزی مصرف میشود ،در عمل بین  68تا  08میلیارد متر مکعب در چرخه تولید به
مصرف میرسد (سلطانی  .)1801بدین ترتیب وقتی پیوند بین کارآیی محلی و کارآیی در مقیاس حوضه نادیده
گرفته شود یافتههای حاصل از چنین ارزیابیهایی نمیتواند راهکارهای مؤثری جهت ارتقاء کارآیی و بهرهوری آب
در سطح کشور ارائه کند.
کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک موجب تشدید رقابت میان مصارف بدیل گردیده است .از حوضه رودخانه
ماری دارلینگ در استرالیا گرفته تا حوضه زایندهرود و سفیدرود در ایران ،حوضه  Riograndeدرآمریکای شمالی،
آبخوانهای هندوستان و اوگاال در مرکز ایاالت متحده آمریکا عدم تعادل عرضه و تقاضا به خشک شدن تاالبها،
افت سطح آبهای زیرزمینی و خسارت به اکوسیستمهای طبیعی منجر شده است .انتظار میرود که تغییرات جوی
نیز بر وخامت وضع بیفزاید .همانگونه که قبالً بیان گردید بخش کشاورزی در تمام مناطق خشک و نیمه خشک
به عنوان مصرفکننده عمده آب شناخته میشود در نتیجه بهبود الگوی مصرف و ارتقاء کارآیی مصرف آب در این
بخش بهعنوان گزینه موجه جهت حل مشکل آب در آینده مطرح میشود .چرا که این بخش آب زیاد مصرف میکند
و همانگونه که آمار نشان میدهد کارآیی مصرف آب در این بخش پائین است .در این مورد از لستربراوان ( Lester
 )Brownبنیانگذار مؤسسه زمین نقل میشود که کارآیی مصرف آب کشاورزی در روشهای سطحی از  52تا 08
درصد در هندوستان ،مکزیک ،پاکستان و فیلیپین 08 ،تا  00درصد در مالزی و مراکش ،بین  28تا  68درصد در
اسرائیل ،ژاپن و تایوان در نوسان است .از ارتقاء کارآیی مصرف آب با جایگزین کردن روشهای آبیاری سطحی به
وسیله روشهای آبیاری تحت فشار (قطرهای و بارانی) یعنی استاندارد طالی کارآیی مصرف آب کشاورزی به عنوان
راه حل کمیابی آب ذکر می شود .به نظر وی کاربرد آبیاری بارانی کم فشار به جای آبیاری ثقلی مصرف آب را تا
 88درصد و آبیاری قطرهای تا  28درصد کاهش میدهد .کاربرد آبیاری قطرهای به جای آبیاری سطحی ،عملکرد
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محصول را هم افزایش میدهد .زیرا این فنآوری ،پیوسته آب کافی در اختیار محصول قرار داده و تلقات آب را به
حداقل میرساند .به طور کلی هر اقدامی که عملکرد محصول را افزایش دهد بهرهوری آب آبیاری را هم افزایش
میدهد .مطالبی از این قبیل توسط بسیاری از نویسندگان ،مدیران و سیاستگزاران آب در ایران نیز شنیده میشود.
مطالعات مربوط به بهینهسازی الگوی مصرف آب کشاورزی را در یک دستهبندی کلی میتوان به سه گروه شامل
مدیریت آب در سطح محلی ،حوضه آبریز و جهان تقسیمبندی کرد .در سطح محلی بیشتر مطالعات بر سیاستهای
قیمتگذاری آب و استفاده از فناوریهای آبیاری متمرکز میباشد ،به عنوان مثال چندری و قاسمی ( )1800به
بررسی الگوی بهینه محصوالت زراعی در یک مزرعه  08هکتاری در شهرستان اقلید فارس پرداختهاند .فتحی و
زیبایی ( )1800عوامل مؤثر بر مدیریت مصرف آب زیرزمینی در دشت فیروزآباد را بررسی و بهبود استراتژی و روش
آبیاری را جهت کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی پیشنهاد کردهاند .در این مطالعات و بیشتر مطالعات نظیر آن
کارآیی مصرف آب در مقیاس محلی بررسی و نتایج آنها برای توصیه سیاستهای مدیریتی در سطح حوضه آبریز و
کشور بهره گرفته شده است .همان گونه که قبالً اشاره شد کاهش نفوذ آب برگشتی (روانآبها و زهآبها) به
سفرههای آب زیرزمینی در نتیجه بهبود روشهای آبیاری در صورتی منجر به افزایش کارآیی مصرف آب در حوضه
آبی (رودخانه یا آبخوان) میگردد که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آبهای برگشتی میسر نباشد .ولی در
صورتیکه این آبها توسط کشاورزان و مصرفکنندگان در جایی دیگر مورد بهرهبرداری قرار گیرد بهبود راندمان و
کارآیی مصرف آب کشاورزی در سطح مزرعه (محلی) الزاماً به بهبود کارآیی مصرف در سطح حوضه منجر نخواهد
شد.
گروه دوم مطالعات بیشتر به بررسی تخصیص آب میان مصارف و بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعت و مصارف
شهری در سطح دشتها و بعضاً حوضه آبریز پرداختهاند (سلطانی .)1805 ،در تمامی مطالعات اکبری وبخشوده
( ،)1805کرامت زاده و همکاران ( ،)1800صبوحی وهمکاران ( ،)1800شجری و همکاران ( )5880و هیمن و
صبوحی ( )1808به مسئله آبهای برگشتی و تأثیر فناوریهای آبیاری بر آبهای برگشتی و امکان استفاده مجدد
از آنها توجهی نشده است.
گروه سوم مطالعات صرفاً موضوع تجارت آب مجازی را مورد بررسی قرار دادهاند .در این مطالعات پیوند بین کارآیی
مصرف آب کشاورزی در سطوح محلی ،حوضه و جهان نادیده گرفته شده است .در مطالعات اخیر فرض شده است
که از طریق بهینهسازی الگوی تجارت جهانی محصوالت کشاورزی میتوان کارآیی مصرف آب را افزایش و مشکل
کمبود آب را برطرف نمود.
در انتخاب فنون پیشرفته آبیاری به منظور صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی نیز پیوند میان کارآیی محلی،
حوضهای و جهانی باید مورد توجه قرار گیرد .زیرا اگر چه روشهای پیشرفته آبیاری امکان افزایش کارآیی مصرف
آب را فراهم میآورد همانگونه که در ادامه نشان داده میشود میزان این صرفهجویی در حدی که در مقاالت
فوقالذکر گزارش میشود واقعیت ندارد .عالوه بر این الزم است اثرات افزایش کارآیی مصرف آب ناشی از کاربرد
فنآوریهای پیشرفته نظیرآبیاری قطرهای در مقیاس محلی بر سایر مصرفکنندگان آب در حوضه آبریز از جمله
اثرات آن بر اکوسیستم موجود نیز مورد توجه قرار گیرد .زیرا قطع تمام جریانهای آب به غیر از جریان آب به
محصوالت زراعی (تبخیر و تعرق بهویژه تعرق) ممکن است به قطع جریانهای آبی که برای مصرف در نقاط دیگر
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حوضه وجود داشته منجر شود .به بیان دیگر الزم است که اثرات بالقوه استفاده از روشهای آبیاری که به منظور
افزایش بهرهوری آب کشاورزی در یک محل به کار میرود بر کل آب موجود در حوضه آبی و جریان آبی که
مصرفکنندگان دیگر حوضه ممکن است بهرهبرداری کنند به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد .نکات مورد بحث تاکنون
ما را به این واقعیت میرساند که در بررسی بهینهسازی مصرف آب الزم است حوضه آبی به عنوان واحدهای
سیاستی در مدیرت آب در نظر گرفته شود .به عبارت دیگر مدیرت منابع آب بایستی از رویکرد مهندسی صرف به
سمت رویکرد ئیدرولوژی اقتصادی یعنی مدیریت تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی ،مدیریت روانآبهای آلوده،
مدیریت مبتنی بر حفاظت تاالبها و خدمات اکوسیستمی گرایش یابد.

روش تحقيق
در این قسمت رویکردهای مختلف در ارزیابی عملکرد سیستمهای آبی و مدلسازی بهرهبرداری بهینه از این
سیستمها مورد بررسی قرار میگیرد .اطالعات مورد نیاز به دو روش کتابخانهای و میدانی تهیه شده است .در روش
میدانی از نظرات خبرگان موضوع بهویژه ئیدروژئولوژیست ،و همچنین برخی کشاورزان با تجربه در حاشیه کویر
استفاده شد .ضمناً از چند حوضه آبی مانند حوضه رودخانههای کر و زایندهرود نیز بازدید به عمل آمد.
مرور پیشینه تحقیق در زمینه بررسی کارآیی مصرف آب کشاورزی و کاربرد فنآوریهای آبیاری بیانگر آن است که
مسئله کارآیی و بهرهوری آب کشاورزی را میتوان با دو رویکرد متمایز مورد ارزیابی قرار داد .رویکرد صرف مهندسی
و رویکرد تلفیقی یعنی ئیدرولوژی -اقتصادی .در اینجا وجوه تمایز این دو رویکرد اجماالً تشریح میگردد.
 -1چشم انداز ئیدرولوژیست حوضه آبی میباشد .ئیدرولوژی چارچوبی جهت بررسی چرخه آب یعنی گردش آب در
طبیعت و تبدیل آن به بخار و ابر ،سپس بارش و نفوذ ( تغذیه سفرهها) و تبخیر و جریان آب در رودخانهها و در آخر،
رسیدن آب به نقطه شروع که دریا و دریاچه است ،و تکرار این گردش میباشد .در حالیکه چشم انداز مهندسی
محدودتر بوده و با دخالت در چرخه آب از یک سو با ایجاد سازههای آبی از منابع آب موجود برای تأمین نیاز آبی
گیاهان در مناطقی که بارندگی برای تأمین نیاز آبی گیاهان کفایت نمیکند ،عرضه را مدیریت و از سوی دیگر با
کاربرد فنآوریهای مناسب آبیاری نیاز آبی محصوالت زراعی و باغی (تبخیر و تعرق) را با هدف بیشینه کردن تولید
محصول تأمین میکند .در این رویکرد تالش میشود که استفادههای مصرفی (تبخیر وتعرق) افزایش و استفادههای
غیر مصرفی (نفوذ عمقی ورواناب سطحی) به حداقل ممکن برسد .در رویکرد مهندسی آبهای برگشتی جزء تلفات
آبیاری محسوب میشود .به بیان دیگر از نقطه نظر مهندسین آب ،جریان برگشتی از کیفیت مناسب برخوردار نبوده
و حاوی مواد آالینده (بقایای سموم و کود شمیایی و عناصر مضر دیگر) میباشند .این در حالی است که در یک
سیستم کشاورزی علمی و دقیق و یا ارگانیک میتوان با مصرف مقدار مناسب سم وکود وسایر نهادهها به اندازه نیاز
گیاهان مقدار آالیندههای مذکور را به حداقل رسانیده و کیفیت آبهای برگشتی یا پسابهای کشاورزی را بهبود
بخشید.
بر خالف رویکرد مهندسی که محدودیت ئیدرولوژی را نادیده میگیرد رویکرد ئیدرولوژی – اقتصادی مبتنی بر
یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب از یک سو و وحدتگرایی منابع آب از سوی دیگر است .در این رویکرد اثرات
مصارف مختلف آب بر کمیت وکیفیت آب و تأثیر مصارف باالدست بر پائین دست حوضه آبی مورد توجه قرار

بازنگری کارآیی مصرف و بهرهوری83...

میگیرد .به بیان دیگر در ارزیابی کارآیی مصرف آب کشاورزی توجه به تمام چرخه آب و نه بخشی از آن مد نظر
قرارمیگیرد .به علت این ویژگی در مناطق خشک و کم آب بین مصارف مختلف رقابت وجود دارد .این رقابت
بهویژه بین بهرهبرداری از آبهای سطحی و زیرزمینی شدیدتر میباشد بهطوریکه بهبود کارآیی مصرف آبهای
سطحی ،کاهش مقدار آب زیرزمینی را به دنبال دارد .در یک حوضه آبی بهبود کارآیی در باال دست حوضه میتواند
به هزینه بهرهبرداران پائین دست حوضه میسر شود .لذا بنابر آنچه بیان گردید در ارزیابی کارآیی مصرف آب حوضه
آبی باید به عنوان واحدهای مدیریت در نظر گرفته شود .به عبارت دیگر مدیرت یکپارچه منابع آب در یک حوضه
آبی مورد توجه رویکرد ئیدرولوژی – اقتصادی میباشد.

نقش فنآوری آبياری در ارتقاء بهرهوری آب
در ارزیابی بهره وری آب کشاورزی الزم است بین زیست توده و عملکرد قابل عرضه به بازار (دانه ،میوه و غدد)
تفاوت قائل شد  .اساساً رابطه بین زیست توده و تعرق وقتی مواد غذایی خاک کافی باشد یک رابطه خطی است
بهرهوری آب ،زیست توده را میتوان از طریق بهبود حاصلخیزی خاک ،رشد گیاه در فصل مرطوب و سردتر و یا
اصالح ژنتیکی افزایش داد در حالیکه عملکرد دانه و میوه در صورتی افزایش مییابد که برنامهریزی آبیاری به
گونهای انجام شود که گیاه در مراحل حساس دچار تنش آبی نشود و در مراحل دیگر آب کمتری در اختیار گیاه قرار
گیرد .نظر به اینکه از دو جزء نیاز آبی گیاه یعنی تبخیر و تعرق ،رابطه جزء دوم و رشد گیاه خطی میباشد .بنابراین
بیشینه کردن تعرق و کمینه کردن تبخیر مطلوب به نظر میرسد.این هدف میتواند از طریق انتخاب فنآوری
مناسب آبیاری تحقق یابد .مدیریت ضعیف سیستمهای پیشرفته آبیاری میتواند همانقدر ناکارآمد باشد که مدیرت
ضعیف سیستمهای سنتی .گفتنی است که فنون پیشرفته آبیاری بر خالف باور عموم ممکن است مصرف آب
کشاورزی را افزایش دهد .به عنوان مثال بر اساس مطالعه وارد ( )5880در روشهای آبیاری سنتی آب تلف شده
یعنی آبی که توسط گیاه جذب نمیشود در اثر نفوذ عمقی سبب تغذیه سفرههای آبی گردیده و توسط کشاورزان
دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .با توسعه فنآوریهای پیشرفته مانند آبیاری قطرهای تغذیه سفرهها کمتر میشود.
به نظر وی درست است که آبیاری قطرهای به امنیت غذایی و ارتقاء در آمد کشاورزان کمک میکند ولی جنبه منفی
این فنآوری آن است که ممکن است آب بیشتری مصرف کند .این نتیجهگیری ممکن است نگرانکننده باشد چرا
که بحران غذا همزمان با بحران آب بسیاری از مناطق جهان را مجبور خواهد ساخت که بین تولید غذا و صرفهجویی
در مصرف آب یکی را انتخاب کنند .هم اکنون موارد و شواهدی از این انتخاب سخت در برخی از مناطق دنیا
مشاهده میشود .در رودخانه Riograndoدر آمریکا کشاورزان نگرانی خود را نسبت به توسعه کاربرد آبیاری
قطرهای پنهان نمیکنند زیرا کشاورزانی که این فنآوری آبیاری را پذیرفتهاند بخش بیشتری از آبهای زیرزمینی
حوضه را مصرف میکنند و با گذشت زمان حق استفاده بیشتری از آبخوان را برای خود محفوظ داشتهاند (وارد،
 .)5880در ایران نقشه کاربری اراضی در استان فارس نشان میدهد که سطح زیرکشت مرکبات در شهرستانهای
جهرم و فسا که به صورت قطرهای آبیاری میشوند به شدت افزایش یافته است .نظر به عدم وجود قانونی که مانع
توسعه کشت مرکبات توسط کشاوران شود آبیاری قطرهای سبب بحران آب در این دو شهرستان شده است (مصاحبه
شخصی با دکتر عزت اله رئیسی) .مطالعه موردی زیبایی ( )1806در سطح  888مزرعه که اقدام به نصب سیستمهای
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آبیاری بارانی کردهاند نشان میدهد که هرگاه آب صرفهجویی شده از بهبود راندمان آبیاری در توسعه سطح زیر
کشت به کار رفته است ،سیستم آبیاری بارانی دوام یافته است .درغیر این صورت یعنی اگر نصب سیستم آبیاری
بارانی و در نتیجه صرفهجویی در آب موجب افزایش سطح زیر کشت نگردیده اقدام به جمعآوری سیستم آبیاری
بارانی شده است .به گونهای که بخش قابل توجهی از واحدهایی که اقدام به نصب سیستمهای آبیاری بارانی در
استان فارس نمودهاند پس از مدتی استفاده از سیستم آبیاری بارانی را کنار گذاشتهاند.

مدل تلفيق ئيدرو لوژی – اقتصادی
مبنای تئوریک این مدلسازی آن است که تمام آبهایی که قابل استحصال میباشند در طبیعت Recycle

میشوند .مدل یکپارچه ئیدرولوژی–اقتصادی مبتنی بر این واقعیت است که آبی که از مسیر طبیعی خود از طریق
کانال ،لوله و سایر تأسیسات انتقال آب برداشت و مازاد بر نیاز آبی محصوالت (تبخیر و تعرق) به کار برده میشود
تلف نمیشود ،بلکه به عنوان آب برگشتی (نفوذ عمقی و رواناب سطحی) وارد حوضهای میشود که از آن برداشت
شده است .این آب میتواند برای مصارف دیگر در زمان و مکانهای دیگر مورد استفاده واقع شود .فنآوریهای
پیشرفته آبیاری نظیر آبیاری قطرهای ،آب برگشتی به صورت نفوذ عمقی و رواناب سطحی را به حداقل رسانده و به
عنوان وسیلهای جهت حفاظت آب شناخته میشوند .همانگونه که ذکر گردید یک رابطه خطی بین تبخیر و تعرق
و عملکرد در طیفی از محصوالت زراعی و باغی وجود دارد .بنابراین فنآوریهای آبیاری که آب را در زمان و مکان
مناسب در اختیار محصول قرار میدهند با افزایش کارآیی ،آب مصرفی و عملکرد محصول را افزایش میدهند .ولی
به دلیل امکان مصرف مجدد آب میزان صرفهجویی در مقیاس حوضه آبی غالباً محدود میباشد .عالوه بر این در
ارزیابی فنآوریهای آب اندوزی که تأثیر صرفهجویی آب را بر سایر مصرفکنندگان آب نادیده میگیرند .ممکن
است اثر پذیرش فنآوری ،برای بهرهبردار پذیرنده ،برد و برای بهرهبردار دیگر ،باخت محسوب شود .سیستمهای
کاراتر آبیاری نظیر آبیاری قطرهای ممکن است آب کمتری از منابع آب سطحی و زیرزمینی برداشت کنند و عملکرد
و درآمد بیشتری عاید کشاورزان سازند .با در نظر گرفتن هزینه نصب این سیستمها ،هزینه و بازده محصوالت
تولیدی و قیمت آب مصرفی کشاورزانی که این فنآوری را به کار میبرند ممکن است در آمد بیشتری در واحد
سطح به دست آورند .بنابراین از نقطه نظر اقتصادی کاربرد این فناوریها به نفع کشاورزان میباشد .معذالک این
تحول میتواند مصرف آب کل حوضه آبی را افزایش دهد .در چنین وضعیتی با این مشکل مواجه میشویم که بین
منافع فردی (کشاورز) و منافع اجتماعی تضاد وجود دارد .بنابراین اتخاذ سیاستهای مناسب جهت برخورد با این
مسئله ضروری به نظر میرسد.

چارچوب مدل پيشنهادی
یک مدل یکپارچه ئیدرولوژی-اقتصادی میتواند به صورت یک مدل بهینهسازی برنامهریزی ریاضی با هدف پیشینه
کردن ارزش کنونی مجموع فواید خالص اقتصادی حاصل از برداشت آب از یک حوضه آبی جهت مصارف خارج و
داخل میسر از جمله مصارف زیستمحیطی در افق (بازه) زمانی معین طراحی شود (وارد .)5880 ،محدودیتهای
این مدل شامل محدودیتهای ئیدرولوژی حوضه ،محدودیتهای قانونی ،محدودیت حداقل نیاز (حقابه)
زیستمحیطی ،محدودیت سطح زیر کشت محصوالت (نیاز تناوبی) و غیره میباشد .محدودیت ئیدرولوژی مبتنی
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بر اصل بقای جرم یعنی موازنه بین جریان ورودی و خروجی و حجم ذخیره مخازن تعریف میشود .مهمترین
جریانهایی که بهوسیله مدل ردیابی میشود عبارتند از جریانهای سرآب ( ،)Head Waterجریانهای رودخانه
در مهمترین دریچههای آبی حوضه ،آب برداشته شده  ،آبی که در اختیار گیاهان قرار میگیرد ،آب مصرف شده،
آب رها شده از مخزن ،پمپاژ آب از رودخانه و آبخوان ،نفوذ آب به آبخوانها ،آب برگشتی به رودخانه و تاالب ،تبخیر
و نشت آب از مخازن .مهمترین آب ذخیره ( )Stockعبارت است از سطح آب در مخزن سد و میزان آب موجود در
آبخوان.
منافع اقتصادی شامل منافع حاصل از مصارف آب و منافع ناشی از خدمات اکوسیستمی مربوط به آب میباشد.
دادههای اقتصادی-آگرونومی در این مدل عبارتند از قیمت محصوالت ،هزینه تولید و عملکرد در هکتار بر حسب
محصول و فنآوریهای آبیاری و کل زمینهای زیر کشت محصوالت .روابط ئیدرولوژیک شامل تبخیر و تعرق،
آب برداشتی ،نفوذ عمقی و آب برگشتی بر حسب محصول و فنآوری آبیاری .عرضه آب حوضه برابر است با میانگین
چند سال آب ورودی به اضافه مقدار آب ذخیره در مخازن و سفره آب زیرزمین در مبدأ زمانی معین .همانطور که
قبالً بیان گردید مدل ،الگوی مصرف آب در حوضه را به گونهای تعیین میکند که ارزش کنونی فواید خالص حاصل
از مجموعه محصوالت و فنآوریهای آبیاری را در یک بازه زمانی بیشینه کند .طبق گزارش وارد نتیجه کاربرد این
مدل نشان داد که علیرغم کاهش کاربرد آب در فنآوری پیشرفته نسبت به فناوری موجود ولی آب مصرفی (تبخیر
وتعرق) توسط محصوالت کشاورزی وقتی تخمین درستی از تبخیر و تعرق و جریان برگشتی در دست باشد افزایش
مییابد .عالوه براین ،وارد نتیجه میگیرد که یارانههای پرداختی به تکنولوژی آبیاری قطرهای ،کشاورزان را به
کاهش تبخیر و تعرق ( )water depletionترغیب نمیکند .در نتیجه احتمال کاهش مصرف آب کشاورزی
(صرفهجویی در مصرف آب) جهت استفاده در مصارف دیگر بسیار کم است .این یافتهها در مورد ایران نیز میتواند
آموزنده باشد .در تحلیل نهایی ،نویسنده نتیجهگیری میکند که آبیاری قطرهای به دالیل زیاد از جمله بهرهوری
بیشتر آب و امنیتغذایی نسبت به فنآوریهای موجود از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد .معالوصف کاربرد این
فنآوری در مقیاس حوضه آبی به صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی منجر نمیشود .بنابراین سوال مهمی که
از نظر سیاست عمومی در این رابطه مطرح میباشد این است که آیا افزایش درآمد کشاورزان در نتیجه پذیرش این
فنآوری درآمد از دست رفته ناشی از کاهش جریانهای برگشتی و نفوذ عمقی آب را جبران میکند یا خیر.
به منظور ساختن مدل کارآیی مصرف آب در مقیاس جهانی در پیوند با مدل حوضه الزم است که مدل حوضه
طوری اصالح شود که ضمن بهینهسازی الگوی مصرف آب کشاورزی در سطح حوضه ،الگوی تجارت خارجی
محصوالت کشاورزی نیز بهینه گردد .برای این منظور تفاوت بین آب مورد نیاز برای محصوالت وارداتی و صادراتی
یعنی خالص آب مجازی وارداتی به طرف راست محدودیت عرضه آب اضافه شود .جهت آشنایی نسبت به ساختن
چنین مدلی به مطالعه (سلطانی )5818 ،که توسط مؤسسه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ()ERF
چاپ شده است مراجعه شود.
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جمعبندی و پيشنهادها
مفاهیم کالسیک کارآیی مصرف آب کشاورزی بطور عمده بر کارآیی محلی تمرکز داشته و پتانسیل جریان برگشتی
و بازیافت را نادیده میگیرد .این در حالی است که افزیش کارآیی محلی مصرف آب در صورتی به افزایش کارآیی
در حوضه آبی منجر میشود که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آبهای برگشتی وجود نداشته باشد .نظر به اینکه
کارآیی مصرف آب کشاورزی در سه سطح :کارآیی محلی ،کارآیی حوضه و کارآیی جهانی مطرح میباشد ،وقتی
عرضه آب محدود باشد سه نوع کارآیی مذکور به یکدیگر مربوط میباشند .بنابراین تنها وقتی جریان رودخانه برای
تأمین تقاضای موجود آب کفایت کند ،کارآیی مصرف آب را میتوان بطور جداگانه ارزیابی کرد .بدین ترتیب در
شرایط کشور ما ،یافتههای تحقیقاتی که محدود به بهینهسازی مصرف آب در مقایس محلی میباشند جهت ارائه
توصیههای سیاستی در سطح حوضه و کشور مناسب نمیباشند.
نظر به یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب ،در ارزیابی کارآیی مصرف آب کشاورزی و فنآوریهای آبیاری الزم است
تمام چرخ ه آب و نه بخشی از آن مورد توجه قرار گیرد .به عبارت دیگر ،بایستی حوضه رودخانه به عنوان واحد
اساسی برای مدیرت آب در نظر گرفته شود .در این صورت مدیریت آب از رویکرد صرف مهندسی به رویکرد
مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی  ،مدیریت روانآبهای آلوده و مدیرت مبتنی بر حفاظت تاالبها و
خدمات اکوسیستمی تحول مییابد .در رویکرد اخیر اثرات مصارف مختلف آب بر کمیت آب و تأثیر مصارف باال
دست بر پائین دست حوضه آبی مورد توجه قرار میگیرد.
در مناطقی که کاربرد فنآوریهای پیشرفته آبیاری بهویژه آبیاری قطرهای متداول گردیده ،تغذیه سفرههای آبهای
زیرزمینی کاهش یافته و آب صرفهجویی شده موجب توسعه سطح زیر کشت گردیده است.
رویکرد مهندسی در مدیریت آب در مواردی موجب خلل در یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب گردیده و در بسیاری
از حوضههای آبی اضافه تخصیص آب در باال دست حوضه موجب کاهش حقابهها در پائین دست حوضه و همچنین
حقابه زیستمحیطی گردیده است .در بیشتر موارد تأثیر اقدامات انجام شده برای صرفهجویی در مصرف آب در
باالدست حوضه بر بهرهبرداران در پائین دست حوضه نادیده گرفته میشود .در چنین وضعیتی افزایش درآمد
بهرهبرداران در باال دست حوضه موجب کاهش درآمد بهرهبرداران در پائین دست حوضه گردیده است .لذا برای حل
این معضل (تضاد منافع) الزم است تمهیداتی اندیشیده شود.
نظر به اینکه امکان صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی محدود میباشد ،انجام اقداماتی جهت کاهش تبخیر آب،
توسعه کشتهای زمستانه بهجای تابستانه ،توسعه کشتهای گلخانهای و اصالح ژنتیکی و ایجاد ارقام مقاوم به
خشکی توصیه میگردد.
در ارتباط با انتخاب تکنولوژی آبیاری ،اصالح روشهای متداول آبیاری نقلی بهجای آبیاری تحت فشار توصیه
میشود .کاربرد آبیاری قطرهای بایستی محدود به کشتهای گلخانهای شود و از کاربرد آبیاری بارانی در مناطق
گرم وخشک خودداری شود .در پایان ،تغییر تدریجی نظام کشاورزی موجود به نظام کشاورزی علمی و دقیق که در
آن نهادههایی مانند کود شیمیایی و سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی به اندازه نیاز محصوالت مصرف شود و
آلودگی آبهای برگشتی آبیاری را به حداقل برساند توصیه میگردد.
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