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   :مقدمه

له مسـأ شـده و ایـن    تبـدیل  يبه منبع بسـیار محـدود   بتدریج آب در بیشتر نقاط دنیا    

گردیـده اسـت. در   را سـبب  کندي یا توقف حرکت توسعه کشاورزي در این مناطق 

هـاي نـوین بـراي یـافتن و     فـن آوری روشـها و   زاکـه  ه گذشته سیاست کلی بر این بود

افـزایش   ایـن سیاسـتها،   هـدف اصـلی   یعنـی  ؛شـود  استفادهاستخراج منابع جدید آب 

افـزایش   هعرضه آب بوده است. با گسترش تقاضا براي آب توجه سیاست گـذاران بـ  

طـور کلـی   ه بـ  و اسـت جلـب شـده   کارآیی استفاده از سیسـتم هـاي آبیـاري کنـونی     

 همه گیـر  یبه سیاستشدن کارآ و پایدار استفاده از منابع آب در حال تبدیل مدیریت 

. در این راستا دو هدف افزایش بهـره وري و کـاهش هزینـه هـا مـورد      استجهانی  و

، بدین منظور بایستی مصرف آب در سطحی صـورت گیـرد کـه    پس. می باشدتوجه 

هـاي مـدرن   فناوریده از حداکثر درآمد خالص بـراي بهـره بـردار ایجـاد نمایـد. اسـتفا      

اساسی جهت دست یـابی بـه ایـن مهـم      یآبیاري مانند سیستم هاي تحت فشار راه حل

بهـره   داشـته و معمـوال   یی نیـاز سیستم ها به سرمایه گـذاري بـاال   این از طرفی . است

و منـافع در   ها استفاده از آنها ندارند. به عبارت دیگر اگر تنها هزینه هب یبرداران تمایل

ممکن است مقایسه اقتصادي بین سیستم هاي آبیاري  ،نظر قرار گیرد مزرعه مدسطح 

سنتی و مدرن، ما را از دستیابی به هدف اصلی یعنی اسـتفاده کـارآ و پایـدار از منـابع     

) در چنـین  2001آب باز دارد. این در حالی است که به عقیده کورشی و همکـاران ( 

  نظر قرار گیرد.  مدنیز باید محیطی هزینه ها و منافع جنبی زیست  ،مطالعاتی

ن هزینه ها و منـافع اجتمـاعی بهـره    گرفتنظر در سعی شده است تا با  نشریه این در     

برداري از منابع آب کشاورزي، سیستم هاي آبیـاري مختلـف در باغـات پسـته مـورد      

ط هـر  ایجاد شده توسـ مستقیم بررسی قرار گیرد. بدین منظور نه تنها هزینه ها و منافع 

و منـافع جنبـی اسـتفاده از    ها بلکه هزینه بوده باغات مورد توجه  این آبیاري درروش 

  منابع آب نیز مورد توجه قرار گرفته است. 



 

  

  :استان کرمان کاري بیاري فعلی و بالقوه در مناطق پستهآسیستم هاي 

سـنتی  باغات پسته در استان کرمان، در حـال حاضـر آبیـاري     بیشترسیستم آبیاري      

هکتار بـاغ پسـته در اسـتان     295049طوریکه از مجموع ه (سیستم غرقابی) می باشد. ب

 آبیـاري  سیسـتم هـاي  پوشـش  درصد تحت  88/0هکتار آن، یعنی  2609کرمان، تنها 

هکتار در  330،  هااغبهکتار  2609تحت فشار (قطره اي و بابلر) می باشند. از مجموع 

هکتـار مربـوط بـه     1440ط بـه شهرسـتان زرنـد،    وهکتار مرب 238شهرستان رفسنجان، 

هکتار مربوط به شهرستان کرمان می باشد (مـدیریت جهـاد    601و جان رسیشهرستان 

  ). 1381کشاورزي شهرستانهاي رفسنجان، کرمان، سیرجان و زرند، 

ه از ویژگیهاي بارز آبیاري با سیستم سطحی (غرقابی)، بازده پایین آن مـی باشـد بـ        

 ،. با ایـن وجـود  در شـرایط کنـونی    ستدرصد ا 30ن بازده در حال حاضر طوریکه ای

در روش آبیـاري سـطحی از    از آن راعرضه محدود منـابع آب امکـان اسـتفاده بهینـه     

طوریکه بر اساس مطالعات انجام شده، آب مورد نیاز جهـت  ه باغداران گرفته است. ب

هکتار در سال می باشد  مترمکعب در 9000حدود آبیاري صحیح علمی درختان پسته 

که نحوه توزیع آن در طول سال بر اساس نیاز آبی گیاه متفاوت است. ایـن در حـالی   

آب مورد نیاز گیـاه در زمانهـاي    تأمیناست که عالوه بر عدم توانایی باغداران جهت 

طور میانگین در اختیار پسـته کـاران اسـتان کرمـان قـرار دارد تنهـا       ه خاص، آبی که ب

که با ادامه روند محـدود شـدن عرضـه آب،     بوده،کعب در هکتار در سال مترم 8111

  ). 1382سسه تحقیقات پسته کشور، مؤدر آینده کاهش خواهد یافت ( نیز این مقدار

سسه تحقیقات پسته کشور، سیستم هاي آبیاري تحـت فشـار   مؤبر اساس مطالعات      

) از …رسطحی، بابلر، تراوا و و زیمعمولی از جمله سیستم هاي خرد آبیاري (قطره اي 

مهمترین گزینه هاي بالقوه قابل استفاده در باغات پسته اسـتان کرمـان مـی باشـند. در     

این سیستم ها به دلیل اینکه تنها بخشی از سطح خاك خیس می گردد و از طرفی در 

میزان آب ، قطعاً شودلفه تبخیر حذف می ؤزیرسطحی مآنها به دلیل آبیاري برخی از 



 

بنـابراین بـه لحـاظ افـزایش     از روشـهاي آبیـاري سـطحی کمتـر مـی باشـد.       د نیاز مور

) مـی توانـد جـایگزین     در سـطح بـاغ   دمان کاربرد آبنرا و انتقالراندمانها (راندمان 

مناسبی براي آبیاري سطحی (غرقابی) باشد.  طبق نتایج اولیه طرحهاي تحقیقاتی ایـن  

 5000سیسـتم آبیـاري قطـره اي در حـدود     سسه، نیاز آبی درختـان بـارور پسـته در    مؤ

مترمکعب در هکتار سال و  7500مترمکعب در هکتار در سال، در سیستم بابلر حدود 

  مترمکعب در هکتار در سال برآورد شده است.  5000در سیستم تراوا نیز در حدود 

ق با توجه به اینکه درصـد بـاالیی از آبهـاي منـاط    نشان می دهد  نتایج همچنیناین      

دارند،  بر سانتیمتر میکرو موس 8000درصد) شوري کمتر از  70پسته کاري (بیش از 

از نظر فنی، شوري آب نیز نمی تواند مـانع عمـده اي در ایـن زمینـه باشـد. بـا       بنابراین 

کارشناسان اعتقاد دارند که اسـتفاده از چنـین سیسـتم هـایی هنـوز نیـاز بـه        این وجود 

  ). 1382تحقیقات پسته کشور،  مؤسسهمطالعات بیشتري دارد (

  

  :و علمی انواع سیستم هاي آبیاري نظريمبانی 

اساسی  يفاکتور ،توانایی سیستم هاي آبیاري در استفاده یکنواخت و کارآ از آب     

طور کلی سیستم هاي آبیاري به دو گروه ثقلـی  ه موفقیت سیستم تولید می باشد. ب در

و نـواري) و سیسـتم هـاي  تحـت فشـار (ماننـد        ، جوي پشـته اي (مانند آبیاري غرقابی

)، سیسـتم  2001بارانی و قطره اي) تقسیم می شوند. به عقیـده کورشـی و همکـاران (   

ند کارآیی را افزایش دهند. بـا  نهاي تحت فشار در مقایسه با سیستم هاي ثقلی می توا

یـز  به اعتقاد آنها در صورت مدیریت نامناسب، تلفـات آب در ایـن روش ن   این وجود

طور کاملتري توضیح داده خواهد ه باال خواهد بود. در زیر روشهاي مختلف آبیاري ب

  شد. 

و روشـهاي مشـابه مـی     نشتیروشهاي آبیاري سطحی شامل انواع غرقابی، نواري،      

باشد. در این روشها، جریان آب به درون قطعه زمین هاي از قبل آماده شـده هـدایت   

بـه داخـل زمـین نفـوذ      نآب با سطح زمین، قسمتی از آجریان  سشده و در نتیجه تما



 

مـی   تـأمین کرده و با ذخیره شدن در محدوده ریشه گیاهـان، آب مـورد نیـاز گیـاه را     

نماید. از ویژگیهاي این سیستم آبیاري، هزینه هـاي سـرمایه گـذاري پـایین، سـادگی      

باشـد. بـازده   مـی   درصـد  3براي اراضی با شیب کمتر از بودن استفاده و قابل استفاده 

تغییر می کند. اما در بیشتر موارد در دامنـه  درصد  70تا  درصد 10عملی این روش از 

متغیر بوده و با فعالیت هاي مدیریتی مناسب قابل افـزایش   درصد 70تا  درصد 30بین 

دسترس بوده و داراي هزینـه هـاي استحصـال    در است. در مواردي که آب به راحتی 

ان انگیزه پایینی براي استفاده از روشهاي آبیاري دیگري به غیر پایین است، بهره بردار

  ). 2001از سیستم سطحی دارند (کورشی و همکاران، 

سیستم هاي تحت فشار را به دو روش آبیاري بارانی و قطره اي تقسیم می  معموال     

کنند که در مواردي نیز روش آبیاري زیرزمینی جزء این سیسـتم هـا قیـد مـی گـردد.      

  یک سیستم آبیـاري بـارانی شـامل  تجهیزاتـی از قبیـل پمـپ، خـط آبرسـانی اصـلی،          

لوله هاي فرعی و جانبی و آب پاش می باشد. این سیسـتم خـود مـی توانـد در قالـب      

، سیسـتم آبفشـان   بـارانی  هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موارد آبیـاري 

مرکزي و تعدادي دهنـه تشـکیل مـی     دوار (سنترپیوت) است. این سیستم از یک پایه

دایـره اي  بـه صـورت   را ها حول پایه مرکـزي دوران نمـوده و زمـین     دهنهگردد. این 

شکل  آبیاري می نمایند. دستگاه یـاد شـده جـزء دسـتگاههاي تمـام مکـانیزه بـوده و        

انجـام مـی    دهنـه حرکت و جابجایی آن توسط الکتروموتورهاي نصـب شـده در هـر    

مـی   تـأمین مورد نیاز سیستم توسط دستگاه پمپاژ و خط انتقال آب  گیرد. فشار و دبی

درصــد مــی باشــد (وزارت جهــاد  75گــردد. حــداکثر رانــدمان ایــن سیســتم حــدود  

  ).  1381کشاورزي، 

از جمله دیگر روشهاي آبیـاري بـارانی مـی باشـد.      (Linear)دستگاه آبفشان خطی      

بوده با این تفاوت کـه ایـن    آبفشان دوارساختمان این دستگاه شبیه به دستگاه آبیاري 

سیستم حرکت رفت و برگشتی داشته و قطعه زمین مربع یا مستطیل شـکل را آبیـاري   

  درصد می باشد.  75می نماید. حداکثر راندمان سیستم حدود 



 

از روشهاي دیگر آبیاري بارانی دستگاه آبفشان غلطـان مـی باشـد. ایـن دسـتگاه از          

متر تشکیل شده کـه در وسـط هـر لولـه      12اینچی به طول  4یومی تعدادي لوله آلومین

متر نصب شده است. این دستگاه جـزء دسـتگاههاي    2یک چرخ آهنی به قطر حدود 

آبیاري نیمه مکانیزه بوده و در ضمن آبیاري حرکـت نداشـته و پـس از پایـان سـاعت      

له اپراتـور  آبیاري، دستگاه توسط نیروي محرکه نصب شده در مرکز دسـتگاه و بوسـی  

مـی باشـد   درصـد   75مربوط به میزان الزم جابجا می گردد. حداکثر راندمان سیسـتم  

  ). 1381(وزارت جهاد کشاورزي، 

سیستم آبفشان کالسیک که از گروه روشـهاي آبیـاري بـارانی اسـت، خطـوط       رد    

و قطـر   یآلومینیوم این لوله ها، آبرسان اصلی در روي زمین نصب می گردد و جنس 

اینچ می باشد و لوله هاي فرعی سیستم نیز از جنس آلومینیوم  6الی  4معموالً بین ها آن

در درصـد اسـت.    75اینچ می باشـد. حـداکثر رانـدمان ایـن سیسـتم       3الی  2و به قطر 

سیسم هاي کالسیک ثابت، لوله هاي اصلی و فرعی معموال از جنس پلی اتیلن بوده و 

  اغلب در زیر خاك نصب می گردند.

از دیگر سیستم هاي آبیاري بارانی، سیسـتم آبفشـان قرقـره اي اسـت. ایـن سیسـتم           

تـوربین و   ،آبیاري از قر قره اي که لوله پلی اتیلن به دور آن پیچیده شده، ارابه آبپاش

گیربکس تشکیل شده است. جهت شروع آبیـاري، ارابـه آبپـاش توسـط تراکتـور بـه       

 70ده مـی شـود. حـداکثر رانـدمان ایـن سیسـتم       انتهاي قطعه زمین مـوردنظر انتقـال دا  

  ). 1381می باشد (وزارت جهاد کشاورزي،  درصد

آسـانی اسـتفاده و توزیـع     ،مزایاي روش آبیاري بارانی نسـبت بـه آبیـاري سـطحی         

در مقایسـه بـا آبیـاري    اما باید توجه داشت کـه ایـن سیسـتم    یکنواخت آب می باشد. 

  ). 2001ي باالیی نیاز دارد (کورشی، به هزینه هاي سرمایه گذارسطحی، 

سیستم هاي آبیاري موضعی خود به دو سیستم آبیاري قطره اي و بابلر تقسـیم مـی        

شوند. سیستم آبیاري قطره اي جهت آبیاري درختان بکار گرفته می شود. این سیستم 

و و فرعـی   شامل کنترل مرکزي (فیلتراسیون و ایستگاه پمپاژ)، خطوط آبرسان اصـلی 



 

فقـط  و بـوده  جنس لوله ها اکثراً پلـی اتـیلن سـنگین    می باشد.  (لترال) لوله هاي آبده

ها بسته به نـوع آن روي  قطره چکان .جنس لوله هاي آبده از پلی اتیلن سبک می باشد

خطـی یـا    بـه صـورت   آبـده د. آرایش لوله هـاي  ننصب می گرد آبدهیا بین لوله هاي 

وردنظر خواهد بـود. دبـی قطـره چکانهـاي مـورد      درختان میا طرفین اطراف  دایره اي

از ولی در شـرایط عـادي   است، لیتر در ساعت متغیر  24تا  2استفاده در این سیستم از 

. راندمان سیستم آبیاري قطـره اي  شودلیتر در ساعت استفاده می  4-8قطره چکانهاي 

  ).  1381می باشد (وزارت جهاد کشاورزي،  درصد 90حدود 

ري بابلر شبیه سیستم آبیاري قطره اي بـوده بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن       سیستم آبیا    

لیتـر در   800پاشنده اي خاص با دبـی حـدود حـداکثر    از قطره چکان به جاي سیستم 

می شود. این سیستم به فیلتراسیون با دقت بـاال نیـازي نداشـته و بیشـتر     استفاده ساعت 

کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و یا  مناسب کشاورزانی می باشد که منابع آبی آنها از

اسـت (وزارت جهـاد    درصـد  80داراي حقابه می باشند. راندمان ایـن سیسـتم حـدود    

  ).  1381کشاورزي، 

اسـپري در اطـراف آنهـا     به صورتدر سیستم آبیاري میکروجت نیاز آبی درختان      

س آنهـا  می گردد. اجزا این سیستم شامل خطوط آبرسان اصلی و فرعی که جن تأمین

ایستگاه پمپاژ و فیلتراسـیون   ،از لوله پلی اتیلن سخت می باشد و از پاشنده میکروجت

درصد بـوده کـه از سیسـتم     75مربوطه تشکیل شده است. راندمان آبیاري این سیستم 

نیاز آبی  تأمینآبیاري قطره اي کمتر است. در بعضی از موارد از این سیستم عالوه بر 

حرارت داخل بـاغ نیـز اسـتفاده مـی گـردد. عـالوه بـر تمـام         گیاه جهت کنترل درجه 

زیـاد طراحـی و نصـب، نیـاز بـه      مزایایی که سیستم آبیاري موضعی دارد، هزینه هـاي  

ایـن سیسـتم    مشکالتباال از اطالعات کافی در مورد استفاده و نگهداري و مدیریت 

  است. 

  

  



 

در  تحـت فشـار  اقتصادي کاربرد سیستم هاي آبیـاري    هايپیش فرض 

   :کاريمناطق پسته 

مهمتــرین عامــل تمایــل کشــاورزان در اســتفاده از سیســتم هــاي جدیــد آبیــاري،        

محدودیت منابع آب در بیشتر مناطق پسته کاري می باشـد. محـدودیت منـابع آب از    

مـی  یک طرف عملکرد محصول را کاهش داده و از طرف دیگر هزینه ها را افزایش 

)، هزینـه هـاي پـایین پرداخـت شـده بـراي       2001کاران (. به عقیده کورشی و همدهد

انگیزه اصلی براي بهره برداران در استفاده از روشهاي سنتی مانند سیستم غرقابی  ،آب

است. هرچند که سیستم هاي سـنتی داراي کـارآیی پـایینی هسـتند امـا در مقایسـه بـا        

انگیـزه بـراي تغییـر     ،بنـابراین دارنـد.  نیـز  سیستم هاي جدید هزینه هاي بسـیار پـایینی   

پـایین اسـت. در   در سـطحی  روشهاي آبیاري و حرکت به سمت سیستم هـاي جدیـد   

به مرور زمان شرایط هزینه هاي پایین برداشـت آب از سـفره هـاي     مناطق پسته کاري

زیرزمینی از بین خواهد رفت و این باعث ایجاد انگیزه هاي الزم جهت بهـره بـرداري   

بیاري قطره اي می شود. سیستم هـاي آبیـاري جدیـد هـر     آ مانندمدرن از سیستم هاي 

در عوض هزینه ها اما د، ننصب و مدیریت را ایجاد می کناضافی چند که هزینه هاي 

برداشت بی رویه از منابع آب را کاهش می دهد. بـه عبـارت دیگـر    و عوارض جنبی 

همـراه  بـه  ه بـاال  انتظار می رود در بلند مدت با استفاده از سیستم هاي آبیاري  بـا بـازد  

برنامه ریزي دقیق در سمت عرضه آب، در مصرف آب کشاورزي صرفه جویی شده 

و استفاده پایدار از منابع آب را به دنبال داشته باشد. بهره برداري پایـدار از منـابع آب   

دارد، بلکه از نظـر   را به همراهصرفه هاي زیادي در بلند مدت نه تنها از نظر اقتصادي 

امید  اولباشد. بهره برداري پایدار در نگاه بسیاري ز می تواند داراي منافع اجتماعی نی

که افـراد از آینـده منـابع     به آینده را در مناطق پسته خیز افزایش می دهد. در صورتی

مهـاجرت   دیگري همچـون  عوامل منفی  ،بهره وريضمن افزایش آب مطمئن باشند 

  . یابدکاهش می نیز  …و

  



 

ـ سی پیرامون صاديواقعیت هاي اقت در  تحـت فشـار  تم هـاي آبیـاري   س

  :مناطق پسته کاري

اجتماعی بهره بران سیستم هاي آبیـاري تحـت فشـار     -بررسی ویژگیهاي اقتصادي    

که این افراد معموالً داراي سـطح سـواد بـاالتر از میـانگین کشـاورزان       می دهد نشان

هاي آبیاري قطره اي و بابلر  از کاربران سیستم درصد 80طوریکه ه منطقه می باشند. ب

داراي مدرك تحصیلی دیپلم و باالتر هستند. این افراد رابطـه تنگـاتنگی بـا مـروجین     

کشاورزي و تعاونی هاي مختلف کشاورزي دارند. ویژگی مهم دیگر این افراد عمده 

طوریکه پسته کاران داراي سیستم هاي آبیاري تحت فشـار  ه مالک بودن آنها است. ب

 35از چاه آبیاري مورد استفاده را تحت تملک خود دارند. عالوه بـر ایـن    درصد 68

از این افراد داراي چاه آبیاري اختصاصی  مربوط به خـود هسـتند. بـه عبـارت     درصد 

دیگر، مالکیت اختصاصی یک چاه یـا در اختیـار داشـتن بـیش از نیمـی از آن باعـث       

ري تحت فشار شده اسـت. در  ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از سیستم هاي آبیا

چنین شرایطی قدرت تصمیم گیري افزایش یافته و امکان تنظیم دور آبیاري و میـزان  

آبدهی بهتر ممکن می شود. این در حالی است که بیشتر چاههاي آبیاري مناطق پسته 

خرده مالکی اداره مـی شـوند.    به صورتکاري از چنین شرایطی بدور بوده و معموالً 

مده مالک بودن بهره بران فعلی سیستم هاي تحت فشار در  زمینه سـطح  ویژگیهاي ع

باغات نیز صدق می کند. به عبارت دیگر، بیشتر باغـداران اسـتفاده کننـده از سیسـتم     

هاي آبیاري تحت فشار مالکان بـزرگ بـوده و خـرده مالکـان از ایـن طـرح اسـتقبال        

عی بهـره بـران سیسـتم هـاي     اجتمـا  -چندانی نکرده اند. از دیگر ویژگیهاي اقتصادي

 بـه طوریکـه  آبیاري تحت فشار، مدیریت شخصی سیستم هاي تحت فشار می باشـد.  

بـه  از آنهـا   درصـد  25شخصی اداره شـده و تنهـا    به صورتاین سیستم ها  درصد 75

دولتی یا مشاع اداره می گردند. تمایـل بـه اسـتفاده شخصـی از سیسـتم هـاي        صورت

زینه هاي سرمایه گـذاري بـاال در آنهـا مـی توانـد مـانع       آبیاري تحت فشار همراه با ه

  استفاده از این سیستم ها باشند.  دربزرگی 



 

 31چاههاي تحت تملک بهره بران سیستم هاي آبیاري تحت فشار بطـور میـانگین       

متر افت آب داشته اند. عالوه بر این افـت آب   6/1ساله بوده و در طول مدت ساالنه 

متـر مـی باشـد. کـاهش آبـدهی و شـوري آب        18/1ر میـانگین  فعلی این چاهها بطـو 

از  درصـد  72چاههاي تحت تملک بهره بران سیستم هاي آبیاري باعث شده است تا 

این چاهها حداقل یک نوبت در طول عمر خـود جابجـا شـوند. عـالوه بـر ایـن کلیـه        

تحـت  چاههاي آبیاري مورد بهره برداري در باغات پسته داراي سیستم هـاي آبیـاري   

نزدیکی به منبع انرژي برق یکـی از پـیش    مسألهفشار از انرژي برق استفاده می کنند. 

نیازهاي اصلی استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار می باشد که از این نظر بیشتر 

  از جایگاه خوبی برخوردار هستند.  مناطق پسته کاريچاههاي آبیاري کشاورزي در 

می آب و ارزش اقتصادي آن در مناطق پسته کاري نشان  نتأمیبررسی هزینه هاي     

 18آب در مقایسه با ارزش اقتصادي آن بسیار پایین (نزدیک بـه   تأمینکه هزینه  دهد

ارزش آب) می باشد. وجود چنین شرایطی (هزینه پایین استحصال آب) باعث  درصد

ستم هاي تحت فشـار  یهاي آب اندوز نظیر سیفناوراز بین رفتن انگیزه هاي استفاده از 

  . )1383(جوانشاه و همکاران،  می شود

سیستم هاي آبیاري تحت فشار غالب استفاده شده در باغات پسته قطره اي و بـابلر      

از باغـداران پسـته کـار     درصـد  75/93سیستم هاي مورد عالقـه   به طوریکهمی باشد. 

استان کرمان که سیستم آبیاري تحت فشار استفاده نمـوده انـد، قطـره اي و بـابلر مـی      

باشد. عالوه بر این بهره برداران سیستم هاي آبیاري تحـت فشـار، تمـام باغـات پسـته      

نشـان مـی دهـد کـه کشـاورزان       مسألهخود را مجهز به این سیستم ها ننموده اند. این 

ان کامل به سیستم هاي جدید نداشته و جهت کاهش ریسک، ترکیبـی از  هنوز اطمین

دو روش سنتی و مدرن انتخاب نموده اند. همچنین سیستم هاي آبیـاري تحـت فشـار    

رسی هستند.  _بیشتر در باغاتی استفاده شده است که داراي بافت خاك شنی و شنی 

متـر جهـت بهـره    به عبارت دیگر باغات پسته داراي بافـت خـاك رسـی و سـنگین ک    

برداري از این سیستم ها مورد استفاده قرار گرفته اند. عالوه بر این سیستم هاي نـوین  



 

آبیاري بیشتر در باغاتی استفاده شده اند که داراي درختان پسته با سـن پـایین تـر مـی     

  باشند. 

اعتبارات مورد نیاز سرمایه گذاري در سیستم هـاي تحـت فشـار     تأمینبررسی منبع     

صـورت اعتبـارات ارزان   ه از کل سرمایه گذاري اولیه بـ  درصد 75که  می دهد اننش

دریافت شده و مدت  درصد 12قیمت بانکی بوده است. این اعتبارات با میانگین بهره 

  سال می باشد.  5بازپرداخت آن بطور متوسط 

از آب صرفه جویی شده در جهت گسترش  درصد 55بر اساس پاسخ کشاورزان،     

پسته از  درصد 45زیرکشت و ایجاد باغات جدید مصرف شده است. همچنین سطح 

آب صرفه جویی شده را جهـت کـاهش دور آبیـاري بـه کـار گرفتـه انـد. بـه          کاران

عبارت دیگر سیستم هاي تحت فشار نتوانسته اند باعث کاهش بهره برداري از آبهاي 

  زیرزمینی شوند. 

 مـی دهـد   سیستم هاي قطره اي و بابلر نشانبررسی درجه رضایت مندي بهره بران     

از آنها از سیستم هاي مورد نظر راضی هستند. انگیزه هاي اصـلی بهـره    درصد 82که 

، کمبود آب، افزایش راندمان آبیاري، افـزایش سـطح   باالبران از استفاده سیستم هاي 

روبرو مشکالتی که بهره بران با آن   .زیرکشت و کاهش هزینه هاي آبیاري می باشد

هستند، عبارتند از: کیفیت پایین لوازم استفاده شده، نـاامنی و سـرقت لـوازم آبیـاري،     

مشکالت مالی و کمبود متخصصین الزم جهت نصب و اجراي سیستم آبیاري تحـت  

بهره بران جهـت بهبـود وضـعیت، پیشـنهادات زیـر را ارائـه کـرده انـد:          بنابراینفشار. 

اي سیستم هاي تحت فشـار، کـاهش بهـره وام    آموزش کشاورزان قبل از نصب و اجر

از نصب و کنترل کیفی لـوازم   پرداختی به کشاورزان، وجود مراکز ارائه خدمات بعد

  بکار رفته در سیستم هاي آبیاري تحت فشار. 

کـه   مـی دهـد   ارزیابی اقتصادي در چارچوب دیدگاههاي بخش خصوصی نشـان      

(جوانشـاه و   اقتصـادي منفـی مـی باشـند    سیستم هاي آبیاري آب انـدوز داراي بـازده   

  . بــه عبــارت دیگــر، هنگــامی کــه از دیــدگاه منــافع خصوصــی بــه )1383همکــاران، 



 

سیستم هاي آبیاري در باغات پسته نگاه می کنیم، دو گزینه آبیاري قطـره اي و بـابلر    

داراي بازده اقتصادي منفی هستند. بدین ترتیب سیستم هاي آبیاري مورد اسـتفاده در  

  باغات از دیدگاه خصوصی به ترتیب زیر داراي اولویت اقتصادي هستند: این

  اولویت اول: سیستم آبیاري غرقابی

  اولویت دوم: سیستم آبیاري قطره اي 

  اولویت سوم: سیستم آبیاري بابلر

نتیجه گیري دور از انتظار نمی باشد. زیرا از دیدگاه بخش خصوصی تنهـا هـدف   این 

سود در کوتاه مدت است. این انگیزه با افزایش نرخ تنزیل دنبال شده حداکثر سازي 

نرخ تنزیل بیانگر ارزش زمانی پول است. ایـن نـرخ نشـان مـی دهـد       افزایش می یابد.

مصرف مقداري پول در زمان حال با چه مقدار پول در آینده مساوي است. به عبارت 

ز مقـدار ثـابتی پـول    ا ،دیگر، فرد حاضر است با چه مقدار پول دریافت شده در آینده

در زمان فعلی چشم پوشی کند. هرچه نرخ بهره بانکی و نرخ تـورم پـایین تـر بـوده و     

عالوه بر این ارزش اقتصادي  ثبات اقتصادي بیشتر باشد، نرخ تنزیل پایین تر می آید. 

بسیار باالي آب در مقایسه با هزینه هاي استحصال پـایین آن در منـاطق پسـته کـاري     

ت تا تنها محدودیت استفاده از آب از دیدگاه بخش خصوصی تخریب باعث شده اس

کامل این منابع باشد. بنابراین انگیزه اي براي استفاده از روشهاي آب اندوز و سرمایه 

بر (مانند سیستم هاي قطـره اي و بـابلر) وجـود نـدارد. حتـی در حـالتی کـه وام هـاي         

هنـوز هـم از دیـدگاه بخـش     بلندمدت پـنج سـاله بـا سـود صـفر نیـز پرداخـت شـود،         

  خصوصی سیستم هاي قطره اي و بابلر داراي بازده منفی هستند. 

 ثیرات اجتماعی نیز مدأدر گزینه دوم عالوه بر هزینه ها و منافع خصوصی پروژه، ت    

. در این راستا منافع اجتماعی سیسـتم هـاي قطـره اي و بـابلر شـامل      می گیردنظر قرار 

داري از آب و کاهش هزینـه هـاي جنبـی مصـرف آبهـاي      کاهش هزینه هاي بهره بر

. نتـایج  )1378(عبدالهی عزت آبـادي و سـلطانی،    می شودزیرزمینی نیز در نظرگرفته 

ــان  ــد نش ــی ده ــادي    م ــازده اقتص ــوارد ب ــیاري از م ــاعی، در بس ــدگاه اجتم ــه از دی   ک



 

ــین شــرایطی (دیــدگاه     ــابلر مثبــت اســت. در چن ــاري قطــره اي و ب سیســتم هــاي آبی

اعی)، تمام آب صرفه جویی شده ناشی از بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطـره  اجتم

اي و بابلر در سفره هاي آب باقی مانده و بـیالن منفـی آبهـاي زیرزمینـی حـذف مـی       

نیازهاي الزم براي ایجـاد دیـدگاه اجتمـاعی و حـذف بـیالن       پیش این شود. با وجود

یک سیستم نمونه گیـري کـارآ    صورت زیر بیان کرد. وجوده منفی آب را می توان ب

اجتماعی، وجود سازمان بهره بـرداران از آب   -جهت جمع آوري اطالعات اقتصادي

خریـد سـهم آب صـرفه     .که کنترل کامل بر مصرف آبهـاي زیرزمینـی داشـته باشـند    

نصـب سیسـتم    به صـورت جویی شده از کشاورزان توسط دولت و پرداخت پول آن 

اد چنین زمینه اي، استفاده از سیستم هـاي آبیـاري   هاي آبیاري مدرن. در صورت ایج

صورت هیچ  قطره اي و بابلر اقتصادي بوده و مورد استقبال قرار می گیرد. در غیر این

انگیزه خصوصی براي اسـتفاده از ایـن سیسـتم هـا وجـود نداشـته و هرگونـه سـرمایه         

  می شود. گذاري در این زمینه در نهایت باعث کاهش رفاه اجتماعی در بلندمدت 

 مـی  از دیدگاه اجتماعی مقایسه سه سیستم آبیاري غرقابی، قطـره اي و بـابلر نشـان       

سرمایه اولیـه، تفـاوت جزئـی در اولویـت      تأمین، هر چند که در شرایط مختلف هدد

طـور کلـی   ه بندي اقتصادي سیستم هاي آبیاري در باغات پسته ایجاد می شود، امـا بـ  

  : قاعده زیر قابل استنباط است

زیر  به صورتدر نرخ هاي تنزیل پایین ازدیدگاه اجتماعی اولویت بندي اقتصادي  -

 است:

  اولویت اول: سیستم آبیاري قطره اي 

  اولویت دوم: سیستم آبیاري بابلر

  اولویت سوم: سیستم آبیاري غرقابی

در نرخ هاي تنزیل باال ازدیدگاه اجتماعی اولویت بندي اقتصادي معکوس شده و  

  زیر است: تبه صور

 



 

  اولویت اول: سیستم آبیاري غرقابی

  اولویت دوم: سیستم آبیاري بابلر

  اولویت سوم: سیستم آبیاري قطره اي 

نشان می دهد که در نرخ هـاي تنزیـل پـایین، از دیـدگاه اجتمـاعی انگیـزه        باالموارد 

و کافی براي استفاده از سیستم هاي آبیاري آب اندوز در باغات پسـته وجـود داشـته    

هدف حفاظت از  منابع آب زیرزمینی دست یافتنی است. شرایط نرخ تنزیل پایین در 

صورتی اتفاق می افتد که امنیت اقتصادي و اجتماعی وجود داشته، نرخ تـورم پـایین   

باشد و هدف تخصیص منابع در بلند مدت (بین زمانی و بین نسلی) دنبـال شـود. اگـر    

می دهد تـا بـا اسـتفاده از سیسـتم هـاي آب       چنین شرایطی ایجاد شود، جامعه ترجیح

اندوز (نظیر قطره اي و بابلر) از منابع طبیعی در زمـان کنـونی کمتـر اسـتفاده نمـوده و      

براي آینده خـود (تخصـیص بـین زمـانی) و نسـل آینـده (تخصـیص بـین نسـلی) نیـز           

اقتصـادي،   -صورت ذخیره نگهداري کند. در این چنین فضاي اجتمـاعی ه مقداري ب

اده از سیستم هاي قطره اي و بابلر از اولویت اقتصادي برخوردار خواهد بـود. در  استف

مقابل  در فضاي ناامن سیاسی، اجتمـاعی و اقتصـادي و عـدم وجـود برنامـه هدفـدار،       

در  بنـابراین شرایط مناسب جهت اقتصادي بودن سیستم هاي آب اندوز وجود ندارد. 

ایطی است، سیستم هاي آبیـاري قطـره اي و   نرخ هاي تنزیل باال که همراه با چنین شر

بابلر از اولویت اقتصادي پایینی برخوردار بوده و استفاده از سیستم غرقـابی بـه صـرفه    

اقتصادي است. تخریب کامل منابع آب زیرزمینی نتیجه قطعی چنین فضـایی خواهـد   

  بود. 

  

  

  

  

  



 

  :راهکارهایی براي آینده

  :عملیاتیراهکارهاي  -الف

  زیر مورد توجه قرار گیرد: راهکار تاه مدت دوبایستی در کو

سیستم هاي قطره اي و بابلر تنها با هدف صرفه جـویی در آب مـورد اسـتفاده     -1

قرار گرفته و از اهدافی  چون افزایش سطح زیرکشت جلوگیري شود. در ایـن راسـتا   

آب صرفه جویی شده ناشی از بکارگیري سیستم هاي قطره اي و بابلر توسط  دولـت  

قیمت مبادله اي خریداري شده و پول پرداختی آب به کشاورزان در جهت نصـب  به 

و راه اندازي این سیسـتم هـا بکارگرفتـه شـود. در ضـمن سـهم آب خریـداري شـده         

  ذخیره بماند. به صورتتوسط دولت در سفره هاي آب زیرزمینی 

جهت کنترل برداشت از آبهاي زیرزمینی ضمن ایجاد قوانین محکـم و کـارآ،    -2

زمان بهره بران آب با همکاري دولت و کشاورزان تشکیل شده تا بر نحـوه کنتـرل   سا

آبهاي زیرزمینی نظارت نماید. تنها در این صورت است که آب صـرفه جـویی شـده    

ناشـی از بکـارگیري سیسـتم هــاي آب انـدوز در سـفره مانــده و بـیالن منفـی آبهــاي        

سیسـتم هـاي تحـت فشـار      صـورت اسـتفاده از   زیرزمینی حذف می شود. در غیر این

 برداشت بی رویه را تشدید خواهد کرد. 

  :زیر براي بلند مدت ارائه می شود راهکارکوتاه مدت فوق، سه  راهکارهايعالوه بر 

جــو حــاکم بــر عرضــه و تقاضــاي آب از دیــدگاه بخــش خصوصــی بــه دیــدگاه   -1

ن هزینـه هـا و   نظر قـرار داد  صورت  است که با مد اجتماعی تبدیل شود. تنها در این

منافع اجتماعی، اجراي سیستم هاي آبیاري قطره اي و بـابلر اقتصـادي بـوده و انگیـزه     

 الزم براي بکارگیري آنها ایجاد می شود. 

تالش شود با ایجاد فضاي امن اقتصادي و اجتماعی، شرایط براي حاکمیـت نـرخ    -2

ب بـین زمـانی و   تنزیل پایین فراهم شود. تنها در چنین شرایطی است که تخصـیص آ 

بین نسلی صـورت گرفتـه و انگیـزه صـرفه جـویی در آب و اسـتفاده از سیسـتم هـاي         

 سرمایه بر و آب اندوز ایجاد می شود. 



 

برنامه اي جامع وکامل با اهداف بلندمدت بین زمانی و بین نسـلی تهیـه شـود کـه      -3

اهها و ن برنامـه اي، تمـام دسـتگ   نـی هدف اصلی آن حفاظت از منابع آب باشـد. در چ 

طور هماهنگ و در جهت دستیابی به هدف بهره به آب بایستی  مسألهافراد درگیر در 

برداري بهینه و پایدار از آب حرکت نماینـد. بعـد از تهیـه ایـن طـرح، جایگـاه دقیـق        

 سیستم هاي آبیاري قطره اي و بابلر مشخص خواهد شد. 

  

  :تحقیقاتی راهکارهاي -ب

  ق، طرحهاي تحقیقاتی زیر مورد نیاز است:اجرایی فو راهکارهايجهت تحقق 

تحقیقی جامع جهت تهیـه یـک چـارچوب نمونـه گیـري و اعتمـاد سـازي بـین          -1

 کشاورزان جهت ارائه اطالعات صحیح صورت گیرد. 

امکان ایجاد سازمان بهره بـرداران از آبهـاي زیرزمینـی جهـت کنتـرل برداشـت        -2

 بررسی شود. 

بـا هـدف دسترسـی بـه برداشـت بهینـه از       بررسی و ارائه طرح و برنامه اي جامع  -3

سفره هاي زیرزمینی آب صورت گیـرد. در ایـن طـرح تمـام جوانـب عرضـه و       

اساس کار تمام سیاست  دنظر قرار گیرد. در ضمن این طرح بای تقاضاي آب مد

 گذاریهاي بعدي در بخش هاي آب و کشاورزي واقع شود. 
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  1386تا  1384لیست نشریات مؤسسه تحقیقات پسته کشور مربوط به سالهاي 

  نام نشریه  ردیف
شماره 

  نشریه
  نویسنده

قیمت 

  (ریال)

علی تاج آبادي   23  رده بندي پسته  1

  پور و همکاران

5000  

  5000  ناصر صداقتی  24  نگهداري سیستم هاي خرد آبیاري  2

  5000  حمید هاشمی راد  25  پسته استان کرمان علل سمپاشی هاي بی رویه در باغ هاي  3

  5000  مهدي بصیرت  26  زنبورهاي مغزخوار پسته  4

علی اسماعیل   27  خصوصیات  برخی ارقام مهم پسته ایران  5

  پور

10000  

  5000  فاطمه میردامادیها  28  توصیه هاي فنی نگهداري  پسته در انبار  6

باغ در ثبت فعالیت هاي کشاورزي و حسابداري ساده   7

  کاهش  مشکالت پسته کاران

محمد عبداللهی   29

عزت آبادي و 

  همکاران

5000  

روش هاي ساده تخمین میزان جریان آب جهت بهینه   8

  سازي مصرف آب در باغ هاي پسته

  5000  ناصر صداقتی  30

محمد عبداللهی   31  معرفی بورس پسته  9

  عزت آبادي

8000  

آبهاي زیر زمینی در علل و انگیزه هاي بهره برداري از   10

  مناطق پسته کاري

امان اله جوانشاه   32

  و همکاران
5000  

اقتصاد استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار در   11

  مناطق پسته کاري

محمد عبداللهی   33

عزت آبادي و 

  همکاران

5000  

  5000  معصومه حقدل  34  نماتودهاي زیان آور پسته  12

هاي آب شیرین کن در مناطق اقتصاد استفاده از دستگاه   13

  پسته کاري

محمد عبداللهی   35

عزت آبادي و 

  همکاران

5000  

  5000  سلمان محمودي  36  کاربرد گچ در کشاورزي  14



 

احمد شاکر   37  پسته و نقش آن در تغذیه و سالمت انسان  15

  اردکانی
5000  

  -  ناصر صداقتی  38  موسسه تحقیقات پسته کشور در یک نگاه  16

حسین حکم   39  نیاز سرمایی و اهمیت آن در پستهتأمین   17

آبادي و 

  همکاران

5000  

  

  

  

  ردیف 

  نام نشریه

  

شماره 

  نشریه 
  نویسنده 

قیمت 

  (ریال)

  5000  حمید هاشمی راد  40  سنک هاي پسته  18

  5000  حمید هاشمی راد  41  سوسک شاخک بلند پسته  19

اد محمود زنده ی  42  سال آوري  در پسته و عوامل موثر بر آن  20

سیدي و 

  همکاران

5000  

حمید هاشمی راد   43  میوه هاي غیر طبیعی پسته (عالیم و دالیل)  21 

  و همکاران

12000  

  5000  فرامرز صالحی  44  قارچ ریشه و کاربرد آن در کشاورزي   22

  5000  رضا صداقت  45  ببمه محصول و نقش آن در مدیریت ریسک تولید پسته  23

ــتم تجز   24 ــاربرد سیس ــرل    ک ــاط کنت ــر و نق ــل خط ــه و تحلی ی

  ) در واحدهاي فرآوري پسته HACCPبحرانی(

احمد شاکر   46

  اردکانی

5000  

قرارداد هاي متقابل کشـاورزي و نقـش آنهـا بـر مـدیریت        25

  تولید و بازار پسته

  5000  رضا صداقت  47

راهنماي  نمونـه بـرداري آب، خـاك و بـرگ در باغهـاي        26

  پسته

  5000  ناصر صداقتی  48

  5000سید جواد حسینی   49اضــافه کــردن خــاك بــه بــاغ هــاي پســته، مشــکل یــا رفــع   27



 

فرد و حسین رضائی   مشکل؟

  تاج آبادي

سید جواد   50  استفاده از کودهاي آلی در مناطق پسته کاري کشور  28

  حسینی فرد

5000  

عبدالحمید   51  شاخص هاي مهم در انتخاب ارقام پسته  29

  شرافتی

5000  

آوري و  اسـتفاده از کودهـاي حیـوانی در بـاغ      نحوه عمل  30

  هاي پسته

سلمان محمودي   52

  میمند

5000  

  8000  مهدي بصیرت   53  شب پره هندي و روش هاي کنترل آن   31

  5000  سید حسین علوي   54  اصول و نکات ایمنی استفاده از سموم د رکشاورزي   32

33  Pistachio kernel and its role in 
nutrition and health  

احمد شاکر   55

  اردکانی

5000  

  

 
  

  

  لیست کتب مؤسسه تحقیقات پسته کشور

  نام نویسنده  قیمت (ریال)  نام کتاب  ردیف

بیماریهاي درختان خشکباري در   1

  مناطق معتدله

  امیرحسین محمدي  50000

  معصومه حقدل

شناخت خاك و تغذیه درختان   2

  پسته

  فرامرز صالحی  22000

اصر غذایی در تشخیص و رفع عن  3

  پسته

  حمید علیپور  22000

  سید جواد حسینی فرد

  گروه نگارندگان  25000 (CD)  تقویم مدیریت باغ پسته  4



 

  محمد رضا مهرنژاد  33000  پسیل پسته و سایر پسیل هاي مهم ایران  5

برداشت، فرآوري، انبارداري و   6

  بسته بندي پسته

  احمد شاکر اردکانی  33000

رکود و نیاز گرمایش جهانی،   7

  سرمایی در درختان مناطق معتدله

امان اله جوانشاه، فاطمه   35000

  ناظوري

  

  

  

  

  

  

____________________________________________  
عالقه مندان به خرید نشریات و کتب می توانند جهت کسب اطالعات بیشـتر بـا   

هزینه پستی به بخش خدمات فنی و تحقیقاتی این موسسه تماس حاصل فرمایند. 

  عهده خریدار می باشد.

  0391 -4225204 -7تلفن : 

  0391 -4225208دورنگار: 

  مؤسسه تحقیقات پسته کشور 77175 -435ص پ  آدرس:   رفسنجان 

 


