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چکیده
نگه داشت و دفع آب و قیکم عمق از طرینیرزمیآب زسفره تیریو مدیاضافیخارج کردن آب سطحندیفرآیزهکش

.حفظ شودزینستیزطیکه محیاست، در حالیو اجتماعيبه منافع دلخواه اقتصاددنیرسيآب براتیفیکتیریمد
و امکان کشت و کار اهیتنفس گطیتواند شرایمیزهکشياز بافت خاك بوده و اجرادیدر واقع خروج آب و امالح زایزهکش

و استفاده از حیصحتیریاست که ضمن مدیستمیسدار،یپايکشاورز.مستعد فراهم کنديهانیرا در زميبهتر کشاورز
نقش و تاثیر کشاورزي . دهدیمشیرا افزایعیمنابع طبریو ذخاستیزطیمحتیفیبشر، کییغذايازهایننیتأميمنابع برا

که به کندیمانیبداریپايورزکشا.ز ارکان استراتژیک کشور غیر قابل انکار استدر توسعه پایدار و همه جانبه به عنوان یکی ا
و نهاده ها وارد طیبر محيسوئ کمترریتاثییایمیشيمطلوب داشت ضمن آنکه مصرف کودهادیتوان تولیمییچه روشها

.کند
.زهکشی، کشاورزي پایدار، مدیریت آب:واژه هاي کلیدي 

مقدمه
در آن هنگام . آغاز شدنیالنهرنیدر بشینه هزار سال پ،یجهانيسازمان خواربار و کشاورزدهیبنا به عق،يکشاورزیزهکش

نیاول. شدیميریگبهرهاهانیو شاخ و برگ گزهیراز سنگ و سنگادیبلکه به احتمال زشدهیلوله زهکش به کار برده نم
نصب شیحدود دو هزار سال پینیرزمیزیزهکشنیر اروپا، اولد. حدود چهار هزار سال قدمت دارندیزهکشيهالوله

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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. شودیمشاهده میزهکشستمیاز سییهانگاشته شده، نقشهنیدر چشیکه در حدود سه هزار سال پیدر کتاب. استشده
سپرده یراموشدر جهان به فیمدتیزهکش. داردلیدر دره نیبه کاربرد زهکشییهاسال قبل، اشاره2400هرودت، در حدود 

یزهکش.آغاز شدشیدر دو سدة پيالولهیزهکشکایدر آمر. افتیيدیجدیدر انگلستان دوباره زندگ1544در نکهیشد تا ا
. نقاط اروپا رفتریبه ساجیدر انگلستان به کار گرفته شد و بتدريالدیم1810بار در سال نیاوليامروزوهیبه شینیرزمیز

دار شتاب قابل کنگرهيهاصاف و نازك، سپس با ابداع لولهوارهیبا دیکیلوله پالستشیدای، با پ1960دهه لیدر اوایزهکش
ینیرزمیزیبه توسعه زهکشيشتریآغاز شد و شتاب بیزهکشيهانیاستفاده از ماش1970سال یدر حوال. افتیيامالحظه

و ياریآبنینويهاشبکهنیاولاحداث.دادشیها را افزاب زهکشدقت در کنترل نص،يزریليهارندهیکاربرد فرستنده و گ. داد
در 1335سال یدر حوالنیزهکش روباز با استفاده از ماشنیدر جنوب کشور صورت گرفت و اول1310در دهه یزهکش

در یسفاليهابا استفاده از لولهینیرزمیزیشبکه زهکشنیاول1342و 1341يهادر سال. شاوور خوزستان ساخته شد
به اجرا يکارگريرویهکتار با ن500حدود یاهواز در وسعت) نیرام(یشاپور واقع در ملّاثانيدانشگاه جنديدانشکده کشاورز

هکتار در 11000به وسعت یطرح بزرگ زهکشنیاول. وارد کشور شدیزهکشنیماشنیها بود که اولسالنیدر هم. در آمد
آبخور سد یاراضیکارون و همزمان با آن زهکشنعتشرکت کشت و صیاراضیزهکشسپس. هفت تپه به اجرا درآمد

در شکریگانه توسعه نهفتيهابهبهان، طرحآب،انیدر بوشهر، زابل، میمغان، دالکيهادشت. در گرگان آغاز شدریوشمگ
.استدهیآنها به اتمام رسيهستند که اجرايگریبزرگ ديهاخوزستان از جمله طرح

نمایی از  یک نمونه زهکش زیر زمینی) 1(شکل 
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مطلب اصلی
قناتها در جهان به یعنی،ياریمعروف آبيشبکه ها. داشته استيدینقش کلشهیمرز و بوم، آب همنیايرپایدخیدر تار

حفر قنات، در کیسند مکتوب در خصوص تکننیاول. گرددیسال بر م2500به کیتکننیعمر ا. شناخته شده هستندیخوب
سال قبل از 330-550(انیصنعت در دوران هخامنشنیخورد و ایمبه چشم یونانیهرودوت، مورخ مشهور ينوشته ها

یو حتهیتخليو مجارزهایمخازن آب با سررر،یآبگيایبه بقایباستان شناسيهايحفاردر. و متداول بودجیکامال را) الدیم
سال قبل 600-1500(و آشور المیدوره قبل از اان،یند، که عمرشان به دوره قبل از هخامنشاافتهیفاضالب دست يشبکه ها

سال 7000در حدود نیسرزمنیدهد که مردم ایبه دست آمده است، نشان مرانیانیکه در سرزميآثار. رسدیم) الدیاز م
و دیگردیخیوارد دوران تارشیسال پ5000از باًیرتقرانیفالت ایقسمت غرب. بوده اندياشرفتهیپاریتمدن بسيداراشیپ

از شیدر هزاره دوم و سوم پرانیدهد که ساکنان اینشان مفهآثارمکشو. را به وجود آوردندیخیخط منیسرزمنیساکنان ا
. استکهن وجود داشتهرانیدر اياریآبوهیچهار شیطور کلبه.صلح جو، کشاورز و هنرمند بوده استیمردمالد،یم

.بندها و سدها–نهرکشی–عبارتند از چاه ها و آب انبارها، قنوات وهیچهار شنیا

دلو با کمک لهیشد و آب آنرا به وسیحفر میدستيکه به صورت قائم با ابزارهایمعمولچاه هاي–ها و آب آنبارها چاه
یدانسته اند ولیو طرز مهار کردن آن رامنیآرتزيچاه هاشیدایعلل پمیقدانیرانیا. دندیکشیمرونیبانیانسان با چهار پا

.از آن نکرده اندیاستفاده چندان

خشک و يدشت هاابانها،یبرها،یآنها در کنار کويکرده اند که نمونه هایمرهیبه نام آب انبار ذخییباران را در محل هامازاد
.خوردیبه چشم مرهیکاروانها، دهات قراء و غيزهاایننیتاميبرا. دهیبه صورت سرپوشرانیگرم جنوب ا

یرودخانه چندانرانیاز نقاط اياریدر بسکهییقنات بوده است از آنجارانیاز نقاط اياریدر بسياریآبوهیشنمهمتری–قنات
و نیبه ابتکار نوشیدر حدود سه هزار سال پرانیاندك است مردم ااریبسزینیدائميوجود ندارد، و تعداد رودخانه ها

قایبه شمال آفرانهیبعدها از خاورمرینظیابداع مهم و بنیا. دیمشهور گردزیکارایقنات هاند که بافتهیدست يزیانگنیتحس
سخن انیدر زمان هخامنشرانیاياز قنات هایونانینیمورخ. قرار گرفتيکرد و مورد بهره بردارداپیانتقال لیسیو سایاسپان
و انیمورخان در مورد قنات و در عهد اشکان. نسبت دادانیمنشاز هخاشیتوان قدمت قنات رات پیرو منیه اند، از اراند

. رانده اندیمنیکرده تحت قوه ثقل به سطح زميرا جمع آورینیرزمیزيروش آب هانیدر ا. سخن گفته اندزینانیساسان
حفر یافقيچاه هايعموديبه فکر افتاده اند که به جار چاه هاینیرزمیزيآبهايهاانیکامل از وجود جریآگاهباانیرانیا

. کنندتیهدانیبه سطح زممیمالیبیو آنرا با استفاده از شابندیراه ینیرزمیزيبه آب هابیترتنیکنند تا بد

آب منتقل یبيهاابانیو آب آنرا به بمنشعب کرده بودندیینهرهارمندیچون دجله، هیبزرگياز رودخانه هامیقدرانیادر
یمآب سست و آبکش ریمبذول داشته اند و اگر مساریدقت بسياریآبيدر ساخت نهرها و کانال هامیقدانیرانیا.نموده اند

در ژهیه وبان،یدر دوران  ساسانيصنعت سدساز. اندآهک آب بند به کار بردهاینمود، کف نهرها را آجر فرش کرده اند و مالت 
از . باشدیسال م1700تا 1300نیمانده است بيدوره به جانیکه از اییعمرسدها. دوره سلطنت شاپور اول رونق گرفت

دهانه 40يمتر و دارا500در شوشترو پل بند شوشتر به طول زانیتوان به بند میمران،دونیمهم مربوط به اهیجمله ابن
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یسال م1000واقع شده وعمر آن به رازیشمال شيلومتریک35باشد که در یمهیدوران آل بواز آثارریبند ام. اشاره نمود
-870(هیدر عصر صفو،یدر اواخر قرن وسط. استریبوده کههمچنان داابیپل و آس،ياریسه منظوره، آبيبندر،یبند ام. رسد

مشهد يدوره بود که بندها و پل هانیارن هممق. آب آغاز شدیکنترل و مهندسنهیکهدر زميدیعصر جد) يهجر1100
چهل و انیماز . از آنها تا امروز پابرجا مانده استیکه بعضدیبزرگ احداث گردیو مخزنیانحرافيو بندهادیواصفهان بنا گرد

نه سد در اروپا وجود داشته و رانیکبار و ساوه در ا) يالدیقرن سوم م(سه سد شادروان جدمیجهان تا قرن هیخیچهار سد تار
. بر پا شده است

مقایسه مصرف آب در کشورهاي مختلف) 2(شکل 

رانیایمیقديسدهایعموممشخصات
ی و پنیزمطشرای–انتخاب محل سدها ،یبه سه مورد اساسمیقدانیرانیبعمل آمده مشخص شده است که ايهایبا بررس

یبنا شده، در انتخاب محل و نوع سد، مالحظاترانیامیقديکه سدهایطتمام نقادر.داشته اندمواد و مصالح توجه خاصی
و نحوه انحراف آب یبه مواد و مصالح ساختمانیرودخانه، دسترسمیرژ،یتوپوگراف. مراعات شده استیبه خوبیو طراحیفن
.بوده اند که مورد توجه قرار گرفته استیساختمان، از جمله عواملنیح

رانیایمیقديسدهاانواع
.شوندیميدسته بندریساخته شده اند به انواع زییکه همه با مصالح بنارانیایمیقديسدها

گونه سدها در نظر نیکه در عصر حاضر در مورد ایمسائل عمده طراحهینشان داده است که کلقاتیتحق:ی وزنيسدها
900از شیسال عمر و سد ششطراز با ب700از شیساوه با بیمیاز جمله سد قدران،یایمیقديدر سدهاشود،یگرفته م

. سال عمر منظور شده است
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سال عمر 700از شیکبار با بیمیسد قد. برده بودندیها پقوسيباربراتیبا خصوصانیقبل از رومانیرانیا:یقوسيسدها
.باشندیجمله منیاز ا

مترمکعب است، سدونیلیمتر که حجم مخزن آن سه م12متر و ارتفاع 230سد اخلمد با طول تارج :پشت بندداريسدها
شوشتر با يابهایآس.باشندینوع سدها منیاز ا. استيسال عمر که در حال حاضر در دست بهره بردار400از شیفرمان با ب

که يبازمانده از فرهنگ بشرزیگشگفت اندهیپد57انیمدردر استفاده از توان آبانیرانیگاه هنر ایسال قدمت، تجل1700
3300(لیمعبد چغاز نبیعنیرانیايمعماردهیشده است سه پديگذارارزشونسکویياز سویجهانراثیمنیبعنوان نخست

يآثارنیثبت شده است و چهارمیفرهنگراثینقش جهان اصفهان بعنوان مدانیو مدیتخت جمشیو آثار باستان) سال قبل
ریامکان پذقیآن هنوز دقمتقدنییشوشتر است که تعيابهایقرار دارد مجموعه آسونسکویطه در دست اقدام رابنیکه در ا

.نشده است

مواد و روش ها 
:عبارت است ازيکشاورزداریتوسعه پايارهایمعنیجمله مهمتراز
؛يکشاورزداتیتولنیتأمالحنیو در عیفیو کیاز نظر کمندهینسل حاضر و آیاساسییغذايازهایننیتأم-
اشتغال دارند؛يکشاورزداتیتولندیفرآکه دریکسانيو کار برایمناسب زندگطیو شرایدرآمد کاف،یمشاغل دائمجادیا-
ییخوداتکاتیو تقودهایتهدگریودیو اجتماعياقتصاد،یعینسبت به عوامل طبيبخش کشاورزيریپذبیآسکاهش-

:کرديدسته بندریتوان به صورت زیرا مداریپایه توسعه کشاورزمربوط بيهاشاخص

یابعاد اجتماع: الف
مقابله با فقر1-
داریو توسعه پاتیجمع2-
یبخشتیپرورش، آموزش و حساس3-
از سالمت مردمتیحفاظت و حما4-
یانسانيسکونت گاه هاداریاشکال پا5-
ستیزطیسازگار با محيانتقال تکنولوژ6-

يابعاد اقتصاد: ب
نیریشياز آب هايحفاظت و بهره بردار1-
از منابع خاكداریپايبهره بردار2-
یو خشکسالییزاابانیبهیمقابله عل3-
یمناطق کوهستانداریتوسعه پا4-
ییروستايو توسعه فضاهاداریپايکشاورز5-
یکیحفظ تنوع ژنت6-
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يوتکنولوژیستفاده از بدر استیزطیرفتار سازگار با مح7-
نحوه عمل درباره مسئله زباله ها و فاضالب ها8-
یو سمییایمیاز مواد شحیاستفاده صح9-

نمونه اي از تاسیسات کانال هاي آبگیري) 3(شکل 
: داردقراریحول سه محور اساسدار،یپاییو توسعه روستايمربوط به کشاورزيتالش هایطور کلبه

ستیزطیو محیعیکن نمودن فقر وحفظ منابع طبشهیبه منظور رییاشتغال و درآمد در مناطق روستاجادیا،ییاغذتیامن
موانع دستیابی به کشاورزي پایدار

: هاي زیر تقسیم می شوندموجود بر سر راه توسعه کشاورزي پایدار به دستههايمحدودیت
منابع طبیعی و زیست محیطی هايمحدودیت

.اجتماعی -اقتصاديهايیتمحدود
.تکنولوژیکی هايمحدودیت
زیر بناییهايمحدودیت
.انسانیهايمحدودیت

.زیر به طور اجمالی به بررسی هر یک پرداخته خواهد شددر

منابع طبیعی و زیست محیطیهايمحدودیت

استفاده از زمین و فرسایش خاك-1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


تخریب . منجر به افزایش شخم و چراي بیش از حد در اراضی زراعی شده استجمعیت توأم با سیستم مالکیت زمین فشار
. محیط زیست ناشی از فقدان مدیریت منابع اراضی، چراي بی رویه دام، قطع درختان و استفاده نادرست از زمین می باشد

.نتیجه آن کاهش حاصلخیزي خاك می باشدههاي فوقانی خاك است کفرسایش خاك حاصل تخریب بخش

مدیریت منابع آبی-2
در . هایی بر سر راه توسعه کشاورزي شده استهاي ناکافی و نامناسب پدیده دیگري است که منجر به ایجاد محدودیتبارندگی

هاي زیر زمینی تنها هاي سنتی و معیشتی زراعی و دامی و نیز در مناطقی که آبیاري انجام نمی گیرد، نزوالت جوي و آبنظام
هاي هاي زیر زمینی نظامدر صورت قطع بارندگی و کاهش منابع آب. و دامی می باشندید درتولید محصوالت زراعمنابع موجو

.زراعی به شدت در معرض خطر قرار می گیرند

مدیریت آب در  کشاورزي) 4شکل (
هاجمعیت دام-3

براي جبران . ات زیانباري بر مراتع بر جاي می گذارندجمعیت زیاد دام با کیفیت نامناسب و نیز فقدان مدیریت اراضی، اثروجود
بدیهی است فشار . این مسأله باید تالش مؤثري در جهت بهبود وضعیت مراتع و نیز تولید محصوالت علوفه اي انجام شود

دام اثرات شود تا منابع غذایی کمتر و کمتر شوند که این خود بر کیفیت و تولید یها باعث مجمعیت زیاد دام بر چراگاه
..نامطلوبی بر جاي می گذارد 

اجتماعی-اقتصاديهايمحدودیت

این عقیده به عنوان یک مانع . از کشاورزان معتقدند که افزایش تولید تنها در سایه افزایش سطح زیر کشت مقدور استبسیاري
م قدیمی و نیز هزینه ها و درآمدهاي از سوي دیگر آداب و رسو. بر سر راه استفاده درست از اراضی کشاورزي عمل می کند

.ایفا می کنندورزيهاي کشادرفعالیتنقش مهمیکشاورزان 
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اعتقادات و باورها-1
باورها گاهی باعث می شوند تا این افراد در . خرده پا به شدت تحت تأثیر اعتقادات و باورهاي خویش قرار دارندزارعین
می و ناکارآمد بودن ابزاري که استفاده می کنند، اطالع دارند، اما به جاي استفاده از هاي زراعی خود با این که از قدیفعالیت

هاي خود را براي گاهی روستاییان و دامداران نه دام. هاي قدیمی پافشاري کننداز روشادهنهاده هاي تازه و جدید بر استف
تعداد زیاد . هاي خود دارندنان نوعی تعلق خاطر به دامآ. استفاده می کشند و نه براي کسب پول آنها را به فروش می رسانند

.ها اثر سوء بر جاي می گذاردنگرش در تولید و کیفیت دامعاین نو. دام براي این افراد نشانه نوعی اعتبار محسوب می گردد

هزینه ها و درآمدها-2
در خرید کاال به کاال . و خرید پولی بی معنی استمناطق روستایی دور افتاده اساس تجارت به صورت کاال به کاال می باشددر

در این حالت انگیزه مالی براي کشاورزان مطرح . پوشاك و ابزاري خود را با یکدیگر مبادله می کنند, کشاورزان نیازهاي غذایی
دارد و به گونه اي که در مورد دامداران نظام ارزشی بر تعداد دام قرار. مبتنی بر بقاء استاننظام ارزشی این کشاورز. نیست

در مورد این گونه دامداران و نیز کشاورزان مناطق روستایی دور افتاده مفهیم هزینه . تعداد زیاد دام نشان دهنده اعتبار باالست
اما کشاورزانی که در نزدیکی . در توسعه کشاورزي خلل وارد سازدانداین امر می تو. ها و درآمدها بسیار محدود می باشند

ا یا بازارهاي فروش محصوالت کشاورزي زندگی می کنند براي هزینه ها و درآمدهاي محصوالت کشاورزي اهمیت شهره
داشته يهاي خود را به سمت کشت محصوالتی سوق دهند که ارزش بیشترآنان ممکن است فعالیت. بیشتري قائل هستند

عرضه محصوالت به بازار به کشاورزان این امکان را می دهد تا . باشند و بتوانند این محصوالت را به بازارهاي مصرف عرضه کنند
.بتوانند نهاده هاي جدید کشاورزي را خریداري کنند و یا فرزندان خود را براي آموزش روانه مدارس سازند

آبیاري با زهکش از کنار مزارع) 5(شکل 
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ماشین زهکشی) 6(شکل 
تکنولوژیکیهايمحدودیت

یدات زراعیتول-1
در این . هاي زراعی در آنها به گونه اي ابتدایی و پیش پا افتاده انجام می شوندزراعی خرده پا به گونه اي است که فعالیتنظام

ها، ابزار و ماشین آالت کشاورزي پیشرفته استفاده حالت از نهاده هاي جدید نظیر کودهاي شیمیایی بذر اصالح شده، آفت کش
در این نوع نظام انتظار بیشتري از مروجان و محققان کشاورزي می رود تا . خیلی پایین استولیدیجه میزان تدر نت. نمی شود

.بتوانند کشاورزان را یاري کنند
تولیدات دامی-2

. تولید محصوالت دامی نیز همانند محصوالت زراعی عقب افتاده هستند و این باعث شده تا میزان تولید کاهش یابدهايروش
اي هستند که بر سر راه تولید محصوالت هاي عمدهها محدودیتاستفاده از نژادهاي بومی و نیز شیوع گسترده آفات و بیماري

.شیر وگوشت می گردندیددامی قرار دارند و منجر به کاهش تول

زیر بناییهايمحدودیت
حمل و نقل اعم از زمینی، . هستندنی مواجه حمل ونقل از مواردي است که در توسعه کشاورزي با کمبود پرسنل فصنعت

پشتیبانی و انتقال محصوالت کشاورزي به بازار نقش مهمی خدماتهوایی و آبی به منظور توزیع نهاده هاي زراعی و دامی، ارائه 
.بر عهده دارد

انسانیهايمحدودیت
فقدان و یا عدم کارآیی . ل فنی مواجه هستندها و ادارات دولتی در بخش کشاورزي با کمبود پرسنتمامی سازمانتقریباٌ

تعیین خط مشی هاي کشاورزي برنامه ریزي . هایی است که بخش کشاورزي با آن مواجه استکارشناسان خبره از محدودیت
ی تحقیق، توسعه و توزیع تکنولوژي، تعیین اعتبارات کشاورزي، نحوه بررسامدر زمینه چگونگی استفاده از اراضی کشاورزي انج
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گاهی فقدان . هاي کشاورزي از مواردي هستند که بایستی در آنها از افراد ماهر و متخصص استفاده شودو انجام سرشماري
.می شودشها و دستمزدهاي پایین در ادارات دولتی باعث خروج نیروي مجرب و خبره از این بخمشوق

منابع
.یرانایرزمینی درزیزهکشيو مشکالت مطالعات و اجرا، نگرش بر مسائل 1381، یو زهکشیاريآبیملیتهکم-1
.یبرگشتیانجریفیتو کیتکمی،، زهکش1381ی،و زهکشیاريآبیملیتهکم-2
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