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 چكیده

ی توزیع زمانی و مكانی نامناسب استت. است. میزان بارندگی کم و داراخشک واقع شدهای خشک و نیمهکشور ایران در منطقه

-ای کشور بسیار محتدود متیهای توسعهپذیر در مقایسه با برنامهترین مصرف آب در بخش کشاورزی است و منابع آب تجدیدبیش

بته  ری باغتا اای در آبیقطرههای آبیاری توسعه سامانه ،باشد. با این وجود راندمان آبیاری بسیار پایین است. برای رفع این تنگناها

-قطره شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی روند توسعه آبیاریهای ضروری کشور محسوب مییكی از نیاز ،دلیل باال بودن راندمان

دهد که تا باشد. نتایج این تحقیق نشان میدر استان ایالم به منظور ارزیابی درست وضعیت فعلی این سامانه در سطح استان می ای

هكتار است. متوسط اراضی تحت پوشش هر سامانه  هزار 6حدود استان  ایناجرا شده در ای قطرهکل مساحت آبیاری  29ل پایان سا

درصتد کتل  8/44هكتار دارند کته در مجمتو   5های اجرا شده مساحتی کمتر از درصد سامانه 8/88باشد. بیش از هكتار می 5/4

شتده استت.  ای اجراقطرهآبیاری ترین  مقدار بیش 3484در سال  شوند.شامل می های آبیاری موضعی اجرا شده رامساحت سامانه

هتای مختلتت تتابع موامتل چتون  در سال این سامانهدر هر شهرستان متفاو  و در کل روند توسعه  ایقطرهمیزان سطح آبیاری 

 امی است.های بخش کشاورزی، منابع مالی، منابع آبی، شرایط آب و هوایی و مسائل اجتمسیاست

 

 :کلما  کلیدی

.استان ایالمارزیابی،  های نوین آبیاری،، روشفشار، آبیاری تحتایآبیاری قطره

 مقدمه -3

 حدود که از این مقدار استمیلیارد مترمکعب  47توسط حدود دهد که حجم مصرف ساالنه آب در کشور بطور منشان می یکارشناس یبرآوردها

شود. بیشتر مصرف آب در بخش کشاورزی است مصرف میدر بخش صنعت  درصد 3/1 و شرب بخش در ددرص4/7 ،یدرصد در بخش کشاورز 47

قابل کشت کشور حدود اراضی پایین است. مساحت  مقایسه با برخی کشورها بسیاراین بخش در اما به دالیل مختلف هنوز راندمان مصرف آب در 

درصد مساحت  0میلیون هکتار کمتر از  0/4 که از این مقدار تنها حدودکشور است  درصد مساحت کل 33تا  23کتار معادل میلیون ه 03تا  33

باال بردن کارایی و راندمان مصرف آب روری است. برای رسیدن به این هدف، ارد. تامین امنیت غذایی کشور یک نیاز ضکشور تحت کشت آبی قرار د

های آبیاری تحت فشار  یکی اهبرد مهم مورد توجه قرار گرفته است. توسعه سامانهبه عنوان مهمترین نهاده مصرفی بخش کشاورزی به عنوان یک ر

  باشد. از راهکارهای افزایش راندمان آبیاری و استفاده بهینه از منابع محدود آبی کشور می

 یباران های. روششوندیم یمتقس یاقطره و یباران به دو دسته کلی یبند یمتقس یکگوناگون هستند. اما در  بسیار فشارتحت یاریآب هایروش

های ای در مقایسه با سایر روششود. راندمان آبیاری قطرهاستفاده می یفیرد هایزراعت باغات و یبرا یاقطره هایزراعت و روش یبرا تریشب
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ای های آبیاری قطرهرو توجه به توسعه سامانهینهای آبیاری بارانی است. از اتر و مصرف انرزی در آن کمتر از انرژی مورد نیاز در سامانهآبیاری بیش

توسعه  یهاطرح ،یبخش کشاورز وریبهره یشقانون افزا یو اجرا یاریراندمان آب یشافزا منظوربه از اهمیت زیادی برخوردار است. در  این راستا و 

-کمکو  یبانک کشاورز یکشاورز شصندوق توسعه بخ تو حمای یجهاد کشاورز هایسازمان یبا معرف یو باغ یزراع یتحت فشار در اراض یاریآب

های آبیاری ایران از نخستین کشورهای جهان بوده که سیستمریزان جامعه قرار گرفته است. های بدون باز پرداخت دولت مورد توجه جدی برنامه

سال قبل  73ها در آمریکا در بیش از ری عملی این روشزمان با ابداع و به کارگیای را تجربه کرده است. به طوری که همتحت فشار بارانی و قطره

سال قبل به  30ها که بیش از های کشور پیاده شد. برخی باغای و بارانی ابتدا در دشت قزوین و سپس در سایر استانمزارع نمونه آبیاری قطره

های آبیاری تحت فشار در کشور توسط دولت از اماندهی روشبرداری هستند. ساند هنوز در حال استفاده و بهرهای مجهز شدهسیستم آبیاری قطره

 1342در اداره کل مهندسی زراعی وقت آغاز شد و در سال « های آبیاری تحت فشارطرح مطالعات جامع توسعه و کاربرد سیستم»با  1311سال 

. {7}های آبیاری تحت فشار تغییر نام داده روشبه دفتر بهبود و توسع 1332در سال که های آبیاری تحت فشار تشکیل اداره کل توسعه روش

سهم مشارکت  1342ره مورد توجه بوده است به گونه ای که در سال واشور همفشار در طول پنج برنامه توسعه ک های آبیاری تحتتوسعه سامانه

 درصد رسیده است. 30دولت به حدود 

استان ایالم مورد بررسی ای در های آبیاری قطرهروند توسعه سامانهبهتر در آینده  ریزیبه منظور ارزیابی وضعیت موجود و برنامهدر این پژوهش 

هزار نفر )حدود  003 از بیشو جمعیتی  (درصد مساحت کل کشور 2/1حدود )کیلومترمربع هزار 23ی حدود با مساحت استاناین  .قرار گرفته است

متوسط درجه حرارت  متر، میلی 724متوسط بارندگی در این استان ده است. در غرب کشو واقع شبا ده شهرستان  درصد جمعیت کشور ( 4/3

آن هزار هکتار  43که تنها  بودههزار هکتار  373اراضی تحت کشت  هزار هکتار و 433باشد. کل اراضی قابل کشت میلیمتر می 1022، تبخیر 1/23

های آبیاری توسعه سامانهدرست ریزی  و برنامهگیری زمینه را برای تصمیم دتواننتایج این تحقیق میشوند. و مابقی به صورت دیم کشت می یآب

  استان فراهم نماید.ای در قطره

 

 هامواد و روش -9

-های آبیاری تحت فشار، وزارت جهاد کشاورزی است. از نظر ساختاری و تشکیالتی، این بخش در سطح وزارتدر ایران متولی توسعه سامانه

شود. اداره می ،آب و خاک هایها  توسط واحدآب و خاک، در سطح استانها توسط مدیریت آب و خاک و در سطح شهرستان خانه توسط معاونت

های مورد نیاز این شود. دادهفشار بیشتر از محل تسهیالت بانکی و یا اعتبارات عمرانی تامین میهای آبیاری تحتاعتبار مورد نیاز اجرای طرح

جهت اجرای  فشار مدیریت آب و خاک سازمان جهاد  کشاورزی استان ایالم تهیه شده است.های آبیاری تحتاطالعات طرحتحقیق از محل بانک 

در استان ایالم  1343تا اردیبهشت ماه سال  1343که در فاصله زمانی سال ایقطره های آبیاریاین تحقیق ابتدا اطالعات کلی مربوط به همه طرح

، هایی از قبیل؛ شهرستان، مساحت طرحرسیده بودند از مدیریت آب و خاک استان تهیه گردید. اطالعات سامانه شامل داده اجرا و به بهره برداری

 افزار اکسل استفاده گردید.ها از امکانات نرمباشد. برای تحلیل دادههای مختلف میمشخصات بهره بردار و نوع سامانه بارانی برای سال
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 نتیج و بحث -4

 در 1342 سال پایان تا و استشده  آغاز 1343 از سال این استان درای قطره های آبیاریاجرای سامانه مطالعه و، مار و اطالعات موجودآاساس بر 

طرح به  1333  ،از این تعداد که شده است مطالعههکتار توسط بخش خصوصی و دولتی  4014 مساحتی نزدیک به طرح با 1131 مجموع تعداد

طرح به  233 تعدادو  بودههکتار در حال اجرا  1/111طرح به مساحت  10اند، تعداد مرحله اجرا و بهره برداری رسیده هکتار به 0417مساحت  

برداری درصد به مرحله اجرا و بهره 33های مطالعه شده حدود . به عبارت دیگر از کل طرحانداز اجرای طرح انصراف داده هکتار 1743 مساحت

. اولین طرح آبیاری قطره باشدهکتار می 0/7ان حدود درسطح است ای اجرا شدهقطرههای آبیاری پوشش سامانهمتوسط مساحت تحت  اند.رسیده

نیز  ایهای آبیاری قطرهترین میزان اجرای طرحبیش برداری رسیده است.هکتار به بهره 43در شهرستان دهلران به مساحت  1343ای در سال 

افزایش آن  ل موثر درعاممهمترین  که .بوده استهای اجرا شده طرحدرصد کل  3/22معادل  هکتار 1323مساحتی حدود  با 1333 مربوط به سال

آبیاری های سامانه مساحت 1 جدولدر . فشار بوده استآبیاری تحت های سامانهسازمان جهاد کشاورزی برای اجرای  تسهیالت بانکی اعتبارات و

ترین مساحت تحت پوشش سیستم آبیاری بیش به طور جداگانه نشان داده شده است. شهرستان برای هرهای مختلف ای اجرا شده در سالقطره

مهمترین عوامل  باشد. که ازکل مساحت تحت پوشش این سامانه، مربوط به شهرستان شیروان و چرداول می 3/20هکتار معادل  1747ای با قطره

و مسایل  ، محدودیت منابع آبیناهمواری اراضی منطقه، خرد بودن اراضی، شرایط مناسب آب و هوایی برای توسعه باغات وانتموثر بر آن می

باشد. این می دزصد( 41/3هکتار ) 0/237با  ترین میزان اراضی تحت پوشش این سامانه مربوط به شهرستان دهلرانکم را نام برد. اجتماعی منطقه

ب و هوایی نسبتا گرم و خشک است. میزان بارندگی در آن نسبت به سایر شهرستان کمتر است. بیشتر منابع آبی استان آیط شهرستان دارای شرا

. بنابراین است در این شهرستان جریان دارد. اراضی منطقه نسبتا هموار و  متوسط مساحت قطعات زراعی نسبت به سایر نواحی استان بیشتر

ای و به نوعی توسعه باغات کافی سبب شده است که در این شهرستان از آبیاری قطره وجود منابع آباراضی و   شرایط اقلیمی منطقه، وضعیت

 هایمتوسط مساحت زیر پوشش سامانهای اجر شده در هر شهرستان نشان داده شده است. ( سطح آبیاری قطره1در نمودار )استقبال شود. کمتر 

 3/33آبدانان با  ای اجرا شده مربوط به شهرستاننشان داده شده است. بیشترین متوسط سطح آبیاری قطره (2) ای در هر شهرستان در نمودارقطره

ای در شهرستان آبدانان اجرای طرح های عامل باال بودن متوسط سطح زیر پوشش آبیاری قطره باشد.می هکتار 3/1ملکشاهی با  وکمترین هکتار

ای اجرا شده در این قطره های آبیارینهماادرصد کل مساحت زیر پوشش س 33به  ای که نزدیکبه گونهح نسبتا بزرگی بوده است. ملی در سط

در بین دیگر شهرستان ها کمتر  هر چند متوسط سطح تحت پوشش سامانه در شهرستان ملکشاهیشهرستان از محل اعتبارت ملی بوده است. 

ن شهرستان را در رتبه سوم توسعه این منطقه و شرایط مناسب اقلیمی برای توسعه  باغات، به دلیل خرد بودن اراضی، کوهستانی بودباشد اما می

 مورد در 22با تعداد  ترینمورد و کم 713در شهرستان ملکشاهی با ها، ترین تعداد طرحبیش .این سامانه در سطح استان قرار داده است

 .استشهرستان آبدانان اجرا شده 
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 ای در هر شهرستانمساحت زیر پوشش سامانه آبیاری قطرهدرصد کل  -(3نمودار)

 

 

 ای در هر شهرستان )هكتار(متوسط مساحت زیر پوشش سامانه آبیاری قطره -(3نمودار)
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  در سال های مختلت به تفكیک شهرستان )بر حسب هكتار(مساحت سیستم آبیاری قطره ای اجرا شده  –3جدول

 سال آبدانان ایالم ایوان دره شهر دهلران ن چرداولشیروا ملكشاهی مهران مجمو  درصد

13/1 43 3 3 3 43 3 3 3 3 1343 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1341 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1342 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1343 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1347 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1340 

13/3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1341 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1344 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1343 

34/1 111 3 3 11 3 3 3 2 43 1344 

14/3 71 33 2 3 3 3 3 3 1 1333 

13/3 731 3 7 0/177 7 0/27 73 21 230 1331 

14/11 0/113 3 31 134 4 0/103 73 0/12 0/277 1332 

31/22 1/1314 0/331 1/41 0/321 23 347 0/1 71 0/40 1333 

32/17 0/341 0/14 34 0/233 43 0/344 14 0/43 0/11 1337 

7 11/234 22 31/01 4/22 2 2/72 0/37 0/12 3 1330 

41/7 4/231 0/4 3/103 0/34 3 12 2/10 4/01 3 1331 

33/2 34/173 4/3 3/70 42/33 2 13 14/3 34 3 1334 

14/13 31/333 2/40 10/331 31/233 0/4 12 10/73 4/34 1/1 1333 

7/4 10/001 30 2/77 44/217 3 7/3 3/4 13/177 1/3 1334 

33/7 32/204 2/21 30/07 0/01 4 1/00 10/23 42/33 3 1343 

4/3 00/71 1/2 1/2 0/3 13 2/4 7/1 20/4 3 1341 

30/3 2/21 13 3 3 0 3 4/2 0/3 3 1342 

 مجموع 2/143 20/112 24/233 4/1344 0/237 40/1743 31/324 4/144 03/0413 133

 درصد 71/11 30/13 43/7 04/13 41/3 20/20 31/17 71/11 133 

 

بندی طبقه دسته مساحت 0 های اجرا شده درکل طرح ،های آبیاری اجرا شده از نظر مساحت تحت پوششسامانهبرای بررسی چگونگی توزیع 

جرا شده در دسته توزیع طرح های ا. مساحت دارند ،تارهک20/3 ترینو کوچک 303اجرا شده  ترین طرحبزرگموجود  های داده . بر اساساندشده

با    ،ای اجرا شده در سطح استانهای آبیاری قطرهطرحتعداد ترین ول بیشبر اساس این جدنشان داده شده است.  2های مختلف در جدول مساحت

 د.شوطرح های اجرا شده را شامل می رصد از کل مساحتد  34/33 طرح اجرا شده تنها  این تعداد .دارند هکتار 0تا 1مساحتی بین  ،درصد 44/40

درصد از کل مساحت  32/37 که حدود هکتار دارند 0مساحتی کمتر از  ،ای اجرا شدهز سامانه های آبیاری قطرهرصد اد 40/33 به عبارت دیگر

درصد کل طرج های اجرا شده را  24/2ارند، تنها هکتار مساحت د 23هایی که بیش از تعداد طرح د.شوامل میشای را های آبیاری قطرهسامانه

دهد که بیشتر ها در این دسته مساحت قرار گرفته است.  این مسئله نشان میدرصد مساحت کل سامانه 30/03شود اما با این وجود شامل می

علق به کشاورزان خرده مالک بوده که به صورت هکتار دارند. این اراضی مت 0مساحتی کمتر از  ،ای اجرا شده در سطح استانهای آبیاری قطرهطرح

های تر خواهد بود. طرحبرداران سختبرداری این دسته از بهرهاند. بدون شک برنامه ریزی برای آموزش و بهرهفردی برای اجرای سامانه اقدام کرده

ها در قالب آنبردار بوده که اراضی شامل چندین بهرهود خممکن است  ،اندشده بزرگ اجرا شده که در این بررسی به عنوان یک طرح در نظر گرفته

های تحت پوشش سامانه ،بنابراین به طور کلی میتوان گفت، اراضی که مساحت آنها بزرگ نیستهای ملی(. یک طرح به اجرا رفته است )مانند طرح
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عملکرد در واحد سطح، باال بردن راندمان آبیاری و توزیع عادالنه  توان به افزایشهای مهم این کار میشوند. از ویژگیای قرار داده میابیاری قطره

 منابع اشاره نمود. 

 

 ایالم استان در قطره ای آبیاری های طرح مساحت فراوانی توزیع -9جدول 

 مجموع 23˂مساحت 13˂مساحت˂23 0˂مساحت˂13 1˂مساحت˂0 1˃مساحت مساحت)هکتار(

 1333 33 24 33 447 114 تعداد

 133 24/2 21/2 42/1 44/40 41/12 د(درصد)تعدا

 03/0413 02/2444 2/302 3/027 31/1400 40/133 مساحت

 133 30/03 40/0 31/3 34/33 40/1 درصد)مساحت(

 

 نتیجه -4

دسترس و ای در استان ایالم به؛ مساحت اراضی، کیفیت اراضی، مقدار آب در های آبیاری قطرهدهد که توسعه سامانهنتایج این بررسی نشان می

-شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. به طوری که در نواحی جنوبی استان که دارای آب و هوایی نسبتا گرم و خشک بوده، قطعات زراعی بزرگ

خرده های ناهموار، تر و دسترسی به منابع آبی بیشتر است، توسعه این سامانه کمتر صورت گرفته است. در نواحی شمالی استان که دارای زمین

تر اراضی تحت پوشش این بیش باشد.تر میای بیشهای آبیاری قطرهمالک، منابع آبی محدود و شرایط آب و هوایی معتدلی است، توسعه سامانه

 ،ایهای آبیاری قطرههکتار است. خرد بودن سامانه 0/7هکتار دارند. متوسط مساحت تحت پوشش هر سامانه برابر  0سامانه مساحتی کمتر از 

-تضمن داشت مزایایی چون؛ باال رفتن عملکرد تولید در واحد سطح برای اراضی کوچک، افزایش راندمان آبیاری و توزیع عادالنه منابع، محدودی

  خواهد داشت. را در پی برداری های بهرههای و آموزشهایی چون کاهش کیفیت اجرا و احتماال باال رفتن هزینه

 سپاسگزاری

 کمال سپاسگزاری را دارند.  استان ایالم همکاری و همراهی همه کارکنان مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی از الهمقنویسندگان این 

 مراجع

 .1343فشار، های آبیاری تحتهای سامانهسازمان جهاد کشاورزی استان ایالم، مدیریت آب و خاک، بانک داده 

 .133(. نظام فنی و اجرایی کشور، نشریه 1342فشار، )ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت 
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