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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

چکیده
تحلیلللل و بررسلللی آملللار دریلللافتی از ایسلللتکاه هلللای سلللینوپتیش و بارانسلللن ی اسلللتان نشلللان ملللی دهلللد
کللله میلللانکین بلللارش اسلللفند ملللاه  8/6میللللی متلللر بلللوده اسلللت کللله در مدایسللله بلللا بلنلللد ملللدت مشلللابه 84/6
درصلللد کلللاهش را نشلللان ملللی دهلللد .کمتلللرین بلللارش در ایسلللتکاه مهلللران بللله میلللزان  1/9میللللی متلللر و
بیشلللترین بلللارش در ایسلللتکاه دره شلللهر بللله میلللزان  24/1میللللی متلللر گلللزارش شلللد .همچنلللین در اسلللفند ملللاه
سلللاا جلللاری کمتلللرین کمینللله دملللا مربلللو بللله ایسلللتکاه هللللی ن بللله میلللزان  3/3درجللله سلسلللیو
بیشلللینه دملللا مربلللو بللله ایسلللتکاه دهللللران بللله میلللزان  22/1سلسلللیو
میلللانکین اسلللتان  0/8درجللله سلسلللیو

و بیشلللترین

ملللی باشلللد .بللله طلللور کللللی دملللای

نسل ل ت بللله میلللانکین بلنلللد ملللدت گرمتلللر بلللوده اسلللت همچنلللین دملللای

میللللانکین اسللللتان در اسللللفند مللللاه سللللاا جللللاری  13/4درجلللله سلسللللیو
ایسلللتکاه مهلللران بلللا دملللای  29/4درجللله سلسلللیو

بللللوده اسللللت .بیشللللینه م للل ل در

و کمینللله م لل ل در ایسلللتکاه ایلللوان بلللا دملللای  -3/9بللله

ث لللت رسلللیده اسلللت .علللداکبر سلللریت وزش بلللاد در ایسلللتکاه دره شلللهر بلللا سلللریت  30متلللر بلللر ثانیللله و بلللا
جهللللت جنللللو شللللر ی گللللزارش شللللده اسللللت .شللللاخک خشکسللللالی در ایسللللتکاه هللللای نللللر اسللللتان
خشکسلللالی شلللدید تلللا بسلللیار شلللدید و در بلللا ی ایسلللتکاه هلللا خشکسلللالی خفیللل

تلللا متوسللل گلللزارش

شده است.
در ایلللن ملللاه شلللرای همرفتلللی و ترمودینلللامیکی بللله نحلللوی بلللود کللله آسلللمان اسلللتان در تملللامی ندلللا هملللراه
بلللا بلللارش بلللاران و وزش بلللاد نسلل تاو شلللدید تلللا شلللدید و ریلللد و بلللر بلللود کللله ایلللن بلللارش هلللا در شلللماا و
شلللر اسلللتان تشلللمکیرتر بودنلللد .در اواخلللر اسلللفند ملللاه دملللای هلللوا بللله علللدی کلللاهش یافلللت کللله در
شهرستان های سردسیر شمالی دما به صفر و زیر صفر رسید.
در ایلللن ملللاه ،پلللن

هشلللدار سل ل

زرد و یلللش هشلللدار سل ل

نلللارن ی از سلللوی اداره پلللیش بینلللی و پلللیش

آگاهی های جوی صادر شد.
در بحلللف فعالیلللتهلللای تهلللش در اسلللتان جلسلللات دیسکاشلللن هواشناسلللی کشلللاورزی در شهرسلللتان
دهللللران بللله صلللورت م لللازی برگلللزار شلللد .طراعلللی فلللری نیازسلللن ی تخ

لللی مح لللو ت هلللد

در

شهرسلللتان هلللا ان لللای شلللد .فلللری هلللای توصلللیه هلللای هواشناسلللی کشلللاورزی دو بلللار در هفتللله ( روزهلللای
یش شن ه و تهارشن ه) به سازمان ارساا شد.

1

شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت بارش استان در اسفند ماه 1400
جدول ( :)1اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

هملللان طلللور کللله در جلللدوا شلللماره ( )1مشلللاهده ملللی شلللود میلللانکین بلللارش در اسلللفند ملللاه
 ،1400سلللاا گهشلللته و بلنلللد ملللدت بللله ترتیللل

برابلللر  24/7 ،8/6و  55/9میللللی متلللر بلللوده اسلللت

کللله نسل ل ت بللله میلللانکین سلللاا گهشلللته و بلنلللد ملللدت بللله ترتیل ل  65/2و  84/6درصلللد کلللاهش را
نشلللان ملللی دهلللد .بیشلللترین بلللارش در ایسلللتکاه دره شلللهر بللله میلللزان  24/1میللللی متلللر و کمتلللرین
بارش در ایستکاه مهران به میزان  1/9میلی متر گزارش شده است.
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

درصد تامین بارش استان

نمودار ( :)1درصد تأمین بارش سال آبی استان

نملللودار شلللماره ( )1سلللها بلللارش اسلللفند ملللاه اسلللتان ایل ل ی ،در تلللامین بلللارش کلللل سلللاا آبلللی در طلللوا
دوره آملللاری بلنلللد ملللدت را بیلللان ملللی کنلللد .م لللاب ایلللن نملللودار درصلللد تلللامین سلللاا آبلللی در تملللامی
شهرستان های استان ای ی در ششمین ماه ساا آبی جاری بسیار کمتر از بلند مدت بوده است.
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل(:)1بارش تجمعی اسفند ماه 1400

ندشللله فلللو پهنللله بنلللدی ارارللله شلللده مدلللادیر بلللارش ت معلللی اسلللتان ایللل ی طلللی اسلللفند ملللاه  1400را
نشلللان ملللی دهلللد .بلللر اسلللا

ایلللن ندشللله و نیلللز بلللر اسلللا

گلللزارش ایسلللتکاه هلللای بلللاران سلللن ی در اسلللتان

ایللل ی بیشلللترین بلللارش در نیمللله شلللر ی اسلللتان رخ داده اسلللت کللله مدلللدار  10تلللا  37میللللی متلللر گلللزارش
شلللده اسلللت .نیمللله نربل لی اسلللتان بهلللره کمتلللری از بلللارش را داشلللته کللله میلللزان  1تلللا  7میللللی متلللر بللله ث لللت
رسیده است.
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت دمای استان در اسفند ماه 1400

جدول ( :)2اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

ط للل جلللدوا شلللماره ( ،)2میلللانکین دملللای اسلللتان در اسلللفند ملللاه  1400برابلللر بلللا  13/4درجللله سلسلللیو
بلللوده کللله علللدود  0/8درجللله سلسلللیو

از مدلللدار میلللانکین بلنلللد ملللدت بیشلللتر بلللوده اسلللت .طلللی ایلللن ملللدت

نسل ل ت بللله میلللانکین بلنلللد ملللدت ،میلللانکین دملللای علللدا ل اسلللتان  1/1درجللله سلسلللیو
عداکبر استان  0/5درجه سلسیو

افزایش یافته است.
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کلللاهش و میلللانکین

شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
ط ل ل جلللدوا شلللماره( ،)3رکلللورد دملللای بیشلللینه م لل ل اسلللتان در اسلللفند ملللاه امسلللاا ،سلللاا گهشلللته و بلنلللد
ملللدت بللله ترتیلل

مربلللو بللله ایسلللتکاه مهلللران بلللا دملللای  29/4درجللله سلسلللیو  ،ایسلللتکاه دهللللران بلللا دملللای

 31/5درجلللله سلسللللیو

مللللی باشللللد و همچنللللین در

و ایسللللتکاه مهللللران بللللا دمللللای  35/6درجلل له سلسللللیو

جلللدوا شلللماره( )4مشلللاهده ملللی کنیلللد کللله کمتلللرین دملللای کمینللله م لللل در اسلللفند ملللاه امسلللاا و سلللاا
گهشلللته و بلنلللد ملللدت بللله ترتیللل
ای ی با دمای  -2/6درجه سلسیو

مربلللو بللله ایسلللتکاه ایلللوان بلللا دملللای  -3/9درجللله سلسلللیو  ،ایسلللتکاه

و ایستکاه ایوان با  -10/2درجه سلسیو

می باشد.

دمای بیشینه مطلق اسفند ماه(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)3دمای بیشینه مطلق استان در اسفند 1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

29/4

31/5

35/6

مهران

دهلران

مهران

1400/12/12

1399/12/27

1388/12/25

دمای کمینه مطلق اسفند ماه(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)4دمای کمینه مطلق استان در اسفند 1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

-3/9

-2/6

-10/2

ایوان

ایالم

ایوان

1400/12/26

1399/12/4

1390/12/14
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل (:)2دمای میانگین اسفند ماه 1400

م لللاب شلللکل شلللماره ( ،)2پهنللله بنلللدی فلللو کللله میلللانکین دملللای اسلللفند ملللاه  1400در شهرسلللتان هلللای
مختللل

را نشلللان ملللی دهلللد ،محلللدوده دملللایی در نیمللله شلللماا شلللر ی اسلللتان بلللین  0تلللا  10درجللله سلسلللیو

و در نیمه نربی  10تا  20درجه سلسیو

گزارش شده است.
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل (:)3اختالف دمای میانگین اسفند ماه 1400

ط ل ل ندشللله پهنللله بنلللدی شلللکل شلللماره( ،)3تملللامی اسلللتان ب لللز نلللواعی مرکلللزی و منلللاط محلللدودی از
یلللش سلللوی شلللمالی اسلللتان کللله اخلللت
اخت

دما در عد  0/5تا  1/5درجه سلسیو

دملللا بلللین  -0/5تلللا  0/5درجللله سلسلللیو
می باشد.
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گلللزارش شلللده اسلللت،

شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی اسفند ماه 1400
جدول ( :)5وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

()m/s

ایالم

جنوب شرقی

22

140

20

آبدانان

شرقی

28

330

18

ایوان

جنوب شرق

15

150

25

سرابله

شمالی

27

260

15

دره شهر

شمالی

23

130

30

دهلران

غربی

14

110

14

لومار

جنوب شرقی

17

160

9

مهران

غربی

18

320

16

ملکشاهی

شمالی

29

110

17

جنوب غربی

18

230

20

بدره

م لللاب جلللدوا شلللماره ( ،)5در اسلللفند ملللاه سلللاا جلللاری جهلللت بلللاد نالللل در ایسلللتکاه هلللا ی ،ایللل ی،
ایلللوان و لوملللار جنلللو شلللر ی و در ایسلللتکاه هلللای سلللرابله ،دره شلللهر و ملکشلللاهی شلللمالی و در ملللابدی
ایسلللتکاه هلللا نربلللی گلللزارش شلللده اسلللت .بیشلللترین درصلللد و لللوب بلللاد نالل ل
ایستکاه ملکشاهی می باشد.
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هلللا  29درصلللد و مربلللو بللله

شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

شکل ( :)5ایستگاه ایوان

شکل ( :)4ایستگاه ایالم
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

شکل شماره ( :)6ایستگاه دره شهر

شکل شماره ( :)7ایستگاه آبدانان

شکل ( :)8ایستگاه دهلران

شکل( :)9ایستگاه مهران
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

شکل ( :)10ایستگاه سرابله

شکل ( :)11ایستگاه لومار

شکل ( :)12ایستگاه بدره

شکل ( :)12ایستگاه ملکشاهی
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در اسفند ماه 1400
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

شکل( :)12پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در استان ایالم

بلللا توجللله بللله ندشللله پهنللله بنلللدی خشکسلللالی بلللر اسلللا

شلللاخک  SPEIسللله ماهللله در شلللکل شلللماره (،)12

در اسللللفند مللللاه  ،1400در بخللللش وسللللیعی از شهرسللللتان مهللللران و ملکشللللاهی و همچنللللین سللللمت هللللایی از
شهرسللللتان دهلللللران خشکسللللالی بسللللیار شللللدید ،جنللللو اسللللتان و سللللمت هللللایی از شللللماا شللللر اسللللتان
خشکسالی خفیفتا متوس و در با ی استان خشکسالی شدید گزارش شده است.
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شماره بولتن 1400-12
اداره کل هواشناسی استان ایالم

اسفند ماه 1400

تحلیل سینوپتیکی استان در اسفند ماه 1400
در روزهلللای ابتلللدایی دهللله ،ی لللور ملللوی ناپایلللدار مدیترانللله ای کللله بلللا هلللوای سلللرد در هسلللته خلللود شلللرای
را بلللرای اشلل اب سلللریی فلللراها ملللی کلللرد بارنلللدگی هلللا در سلل

اسلللتان آنلللاز شلللد کللله در نلللواعی شلللمالی و

شللللر ی اسللللتان بللللارش هللللا تشللللمکیر و سللللنکین بودنللللد .ایللللن مللللوی بلللله دلیللللل شللللرای همرفتللللی و
ترم ودینلللامیکی بلللا ریلللدو بلللر و همچنلللین وزش بلللاد شلللدید هملللراه بلللود .بللله دلیلللل شلللی فشلللاری در
نلللواعی ملللرزی در روزهلللای تهلللاری تلللا ششلللا اسلللفند ملللاه وزش بلللاد نسللل تاو شلللدید تلللا شلللدید رخ داد کللله
من للر بلله خیللزش گللرد و ن للار و انتدللاا بلله داخللل اسللتان شللد کلله سلل

آلللودگی هللوا و کللاهش دیللد شللد.

روز هفتا اسفند ماه با ورود سامانه جدید بارش های پراکنده ای کل استان را فراگرفت.
روز دوازدهلللا اسلللفند ملللاه بللله دلیلللل شلللرای همرفتلللی و ترمودینلللامیکی سیسلللتا بلللا ریلللد و بلللر هملللراه بلللود
و بارنلللدگی هلللای نسللل تا خلللوبی خ وصلللاو در شلللر اسلللتان را بللله هملللراه داشلللت کللله تلللا دو روز ادامللله
داشلللت و بللله دلیلللل فعلللاا شلللدن تشلللمه هلللای گلللرد و ن لللار در کشلللور یلللرا گلللرد و ن لللار نیلللز وارد کشلللور
شد و آلودگی هایی را به همراه داشت.
در اواخلللر دهللله دوی ایلللن ملللاه بلللا ورود سلللامانه بارشلللی ،بلللارش هلللای پراکنلللده ای را شلللاهد بلللودیا کللله در
اداملله همچللون سیسللتا هللای لللی بللا خیللزش گللرد و ن للار و کللاهش دیللد همللراه بللود .در اواخللر دهلله بللا
ورود سیسلللتا سلللرد بللله اسلللتان دملللای هلللوا در نلللواعی شلللمالی و سردسلللیر بللله صلللفر و زیلللر صلللفر رسلللید کللله
سل ل

یخ نلللدان و آسلللی

بللله بانلللات و کشلللاورزی شلللد .وزش بلللاد نسل ل تاو شلللدید تلللا شلللدید در سل ل

اسلللتان

انتدلللاا گلللرد و ن لللار بللله داخلللل اسلللتان را تسلللهیل نملللود کللله نتی للله آن تنلللد روز آللللودگی هلللوا و کلللاهش
دید بود.
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تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی اسفند ماه 1400
اسللفند مللاه جللز مللاه هللای پللر بللارش اسللتان محسللو مللی شللود و میللانکین بلنللد مللدت بللارش بللرای ایللن مللاه
 328/1میلیمتللر مللی باشللد امللا بللا توجلله بلله کم للود بللارش در سللاا هللای اخیللر ایللن میللزان کللاهش یافتلله و
در اسلللفند ملللاه سلللاا جلللاری از سلللوی ایسلللتکاه هلللای بلللاران سلللن ی  176/9میلیمتلللر گلللزارش شلللده اسلللت
ایللن میللزان کللا بللاراش ت عللاتی همچللون گرمللی هللوا و فعللاا شللدن تشللمه هللای گللرد و ن للار را بلله همللراه
داشللته اسللت کلله بللا توجلله بلله هشللدار هللای مرکللز پللیش بینللی در ایللن مللاه تنللدین روز را بللا پدیللده گللرد و
ن ار به سر بردیا که س

آلودگی هوا و کاهش دید شد.

بلللا توجللله بللله مکلللان نکلللاری من دللله ،در اسلللتان ایل ل ی تدری لللا اسلللفند ملللاه نویلللدی از بهلللار را بلللا خلللود دارد و
بللارش هلللا رگ لللاری و گاهلللام سلللیل آسلللا هملللراه بلللا ریلللد و بلللر و تکلللره ملللی باشلللند کللله متلللا سلللفانه در
ایلللن ملللاه در شهرسلللتان ملکشلللاهی یلللش نفلللر بلللر اثلللر ریلللد و بلللر جلللان خلللود را از دسلللت داد و تعلللدادی از
تلللادر هلللای یشلللایر کلللوه رو در من دللله دا هلللو و گن لللوان نیلللز بلللر اثلللر تکلللره و بلللاد شلللدید تخریللل
شلللدند .در اواخلللر اسلللفند ملللاه بللله دلیلللل کلللاهش ناگهلللانی دملللا و یخ نلللدان بللله بانلللات شلللماا اسلللتان و نیلللز
زمین های زرایی در جنو استان آسی

های ابل توجهی رسید.
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گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی اسفند ماه 1400
 ارت ا با کاربران بخش کشاورزی در خ وص پیش بینی بارش و موی گرمایی. ارت للللا بللللا کللللاربران بخللللش شهرسللللازی و راه سللللازی و یمللللران در خ للللوص اطلل ل ب رسللللانی و للللوببارش و وزش باد.
 پاسللل گلللویی بللله دانشللل ویان و ایضلللا هیعلللت یلملللی دانشلللکاه و کلللارگزاران بیمللله بلللرای ارایللله آملللار واط یات هواشناسی.
 شرکت در دوره های آموزش م ازی. ارایه آمار به شرکت های راه سازی و سد سازی و همچنین شرکت های نفتی وا ی در استان. شرکت مستمر در جلسات آن ین دیسکاشن پیش بینی و کشاورزی. جلسات دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در شهرستان دهلران به صورت آن ین برگزار شد. -طراعی فری نیازسن ی تخ

ی مح و ت هد

در شهرستان ها ان ای شد.

 شرکت در جلسات هفته پژوهش و اراره طرح های پیشنهادی در ساا آینده. -شرکت در جلسات ارزیابی یملکرد اداره با عضور روسای ادارات.
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پیوستها
پیوست شماره 1
بهبود مدیریت آبیاری در شرایط کمبود آب :افسانه در برابر حقیقت
 22مه 2018

دکتر کریس پری ،سردبیر مجله علمی مدیریت آب کشاورزی
برگردان آزاد :مجتبی اکرم

مداله به زبان اصلی پس از بخش فارسی

آمده است

در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در عاا توسعه ،موضویات مها آبیاری به طور گسترده ای دتار ک فهمی ،نادرست
نمایی یا "افسانه پردازی" می شوند .نتی ه این وضعیت ،م ادله و نیز سرمایه گهاری بیش از اندازه ای است که بر پایه
باورهای نل شکل می گیرد؛ یا این امیدکه اگر آزمایش به اندازه کافی تکرار شود ،نتای دیکری به بار خواهد آورد.
برای به ود بخشیدن به ت زیه و تحلیل ،سیاست گزاری ها و نیز سرمایه گهاری ها باید براستی دید که یلا ،و نه باورهای
یوای ،در باره مدیریت آ در بخش آبیاری ته تیزی را نشان می دهد .این مداله پن افسانه را که به بخش آبیاری وارد
شده و به سوء تفاها درباره تکونکی رویارویی با کم ود آ در بخش کشاورزی کمش می کند ،بررسی خواهد کرد.
افسانه  :1بحران آب نزدیک است.
اینش تند دهه از زمانی که باید از موضوب نزدیش بودن بحران آ در آبیاری می ترسیدیا گهشته است .امروز ما از
آستانه پایداری فیزیکی فراتر رفته ایا؛ و تداضای آ بیش از مددار آ ت دیدپهیر است .م العه ای جهانی که توس
وادا و همکاران ان ای شده ،می گوید که نزدیش  18درصد از م ر

آ آبیاری به آ زیرزمینی وابسته است ( 2و .)3

این بدان معناست که ما به طور متوس به  18درصد کاهش در آ م رفی گیاهان نیازمندیا تا بتوانیا تنها تعادا بین
تغهیه و برداشت از سفره های زیرزمینی را بر رار کنیا(.)2
به طور ط یعی درصد این کم ود در مناط مختل

بسیار متفاوت است .جدوا زیر کشورهایی را نشان می دهد که در

آنها آبیاری بین  5تا  71درصد منابی آ زیرزمینی را تخلیه می کند( .)3نتای نشان می دهد که تمرکز روی نزدیکی به
بحران آ نادرست است .باید پهیرفت که بحران از مدتها پیش خود را نشان داده است.
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حقیقت  :1ما پیش از این در بحران آب قرار گرفته ایم و چالش آبیاری محدود کردن مصرف اضافی
آب در آینده نیست ،بلکه کاهش مصرف کنونی برای برقراری تعادل و بازگرداندن سالمت به رودخانه
ها و سفره های زیرزمینی است.

افسانه  :2با آبیاری "کارآمد" ،می توان مقدار زیادی آب صرفه جویی کرد.
سامانه های آبیاری آ را به طرح ها ،مزارب و عات آبیاری می رسانند .بخشی از این آ با تعر گیاه و ت خیر از س
مرطو "م ر " می شود و به صورت بخار آ از دستر

خاری می شود .با ی مانده آ با نفوذ در خاک و یا ای اد

روانابی که به زهکش می رسد ،به محی برمی گردد .نشریه  43فارو نشان می دهد که آنچه"تلفات آ " در جایی
نامیده می شود ،انل به ینوان "منابی آ " در س

عوضه یا آبخوان ظاهر می شود.

پرسش مها این است که آیا جریان های برگشتی به سامانه می توانند توس کاربران دیکر مورد استفاده م دد رار
گیرند؟ کاهش آ زیرزمینی که در افسانه  1بحف شد ،ناشی از م ر آ بیش از تغهیه است .استفاده از آبهای س حی
یا زیرزمینی برای هر هدفی (خانکی ،صنعتی یاآبیاری) بیشتر تأثیر محلی ابل توجهی دارد .اما تنها م ر
آ در کل سیستا است که من ر به تخلیه فزاینده آبخوان و تخری
هد

بیش از عد

اکوسیستا می شود.

از آبیاری ،افزایش تعر گیاه است که آ مایی را به بخار آ ت دیل می کند .در نتی ه تعر  ،آ "م ر " می

شود و به سیستا باز نمی گردد .به ود کارایی آبیاری (نس ت آبی که به م ر
مح وا در هکتار را با می برد و یا به گسترش س
تعر همراهند و مددار آ خروجی به سمت م ر

مفید می رسد به آ تحویلی) یا یملکرد

آبیاری می ان امد .هر یش از این دو در بیشتر موارد با افزایش
کنندگان پایین دست و محی زیست را کاهش می دهند.
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حقیقت  :2آبیاری با "راندمان" بیشتر ،بطور معمول مصرف آب در منطقه را باال می برد.

افسانه  :3بهره وری آب آبیاری می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد.
این افسانه نیمه درست است ،اما جدا کردن عدیدت آن از افسانه امری عیاتی است.
بخش درست این موضوب این است که آبیاری مناس (زمان بهتر آبیاری ،اطمینان بیشتر به در دستر
د ی تر با نیازهای مختل
به آ

بودن آ  ،م ابدت

انواب مح و ت و نیره) به کشاورزی با ارزش با تر می ان امد و امکان کشت ار ای عسا

ولی با یملکرد با تر را فراها می کند و یا عتی تغییر الکوی کشت از ن ت اساسی به س زی ات یا میوه ها را

امکان پهیر می کند.
اما خدمات آبیاری تنها یش یامل محدود کننده است .موارد دیکر مانند کاهش ریسش ،دسترسی به بازار ،در دستر
بودن منابی مالی ،بهر مناس  ،نیروی کار و مواد شیمیایی نیز اهمیت دارند .ن اید گمان کرد که افزایش بهره وری آ
(ارزش تولید در واعد آ م رفی) به تنهایی نتی ه اراره خدمات بهترآبیاری است .خدمات آبیاری بهتر می تواند ند ه
شروب تغییر باشد؛ اما به شرطی که محدودیت های دیکر نیز مورد توجه رار گیرند.
جن ه افسانه ای افزایش بهره وری آ مربو به دو پاس بسیار رای به خدمات مناس آبیاری است .یکی از آنها گهر از
آبیاری نر ابی به سوی فناوری مدرن ره ای یا بارانی است.
اگر کشاورز نتواند تمای زمین های خود را آبیاری کند و به دلیل کم ود آ  ،مح وا نس تاو کمی بدست می آورد ،این
تغییر دو تأثیر فوری بر وی خواهد داشت .نخست این که یملکرد در هکتار افزایش می یابد زیرا اینش روش آبیاری
وی سازگاری بهتری با نیازهای گیاه دارد و در نتی ه تعر افزایش می یابد .دوی ،این که اینش با این تغییر ممکن است
کشاورز بتواند س

آبیاری خود را گسترش دهد.

هر یش از این تغییرات ،افزایش م ر

آ و همزمان ،کاهش جریان برگشتی را به همراه دارد(نکاه کنید به افسانه.)2

تحدیدات نشان می دهد ( )4تا هنکامی که کشاورز تغییرات اساسی دیکری در انتخا و شیوه داشت مح وا ای اد نکند،
افزایش تولید در مورد مح و ت زرایی متداوا ،به طور خ ی به م ر
بنابراین دست کا در کوتاه مدت ،بهره وری (کیلوگری در متر مکع

آ بیشتری می ان امد.
آ م ر

شده) ثابت با ی می ماند .بعضی از

کشاورزان امکان دستیابی به بهره وری بیشتری خواهند داشت (خاک بهتر ،مهارت بهتر ،منابی مالی بیشتر ،دسترسی بهتر
به بازارها و نیره) اما آنها نیز تمایل دارند نس ت یملکرد  /ت خیر و تعر کنونی خود را همچنان عفظ کنند؛ مکر این که
یوامل تاثیرگهار دیکری در این رواب وارد شوند.
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گزارش اخیر "اجرا ،تکمیل و نتای پروژه عفاظت از آ تورپان" ( )5نمونه ای از هر دو نتی ه است  -کاهش یرضه
آ همزمان با به ود فناوری آبیاری و داشت بهتر مح وا من ر به به ود درآمد زارب و م ر

آ کمتر می شود .اما

به ود فناوری آبیاری ،به تنهایی ،من ر به افزایش م ر (افسانه  )2بدون به ود ابل توجه در بهره وری آ شده است.
حقیقت  :3افزایش بهره وری به عوامل زیادی مربوط است و تنها با خدمات بهتر آبیاری دست یافتنی
نیست.
افسانه  :4با بهبود کارایی آبیاری و بهره وری آب ،تقاضای آب کاهش می یابد.
افسانه  4شاید رای ترین یدیده باشد.
آ کمتر ،تنها هنکامی به دست می آید که از تمامی یوامل زی برای به ود

ارزش افزوده کشاورزی فاریا با م ر

بهره وری آ استفاده شود .از آن ا که ب ور معموا ،این کارها من ر به درآمد بیشتر کشاورز می شود ،تداضا و م ر
آ نیز افزایش می یابد :اینش پمپاژ آ مدرون به صرفه تر می شود ،زمین های نه تندان خو را می توان کشت کرد
و نیره.
حقیقت  :4تا هنگامی که کمبود آب وجود دارد ،با افزایش کارایی و بهره وری آب ،تقاضای آب بیشتر
می شود.
افسانه  :5قیمت گذاری به تنهایی می تواند مشکالت مصرف بیش از حد آب را برطرف کند.
به طور کلی ،دو یامل می تواند م ر

آ را کاهش دهد و یا آن رامحدود کند  -یمت گهاری و نویی جیره بندی.

هزینه خدمات آبیاری در بیشتر موارد کمتر از هزینه آبرسانی به مزریه و بسیار کمتر از ارزش آ برای کشاورز است.
ی وه بر این ،بیشتر سیاست های یمت گهاری آ به گونه ای طراعی شده اند که برای هر واعد اضافی آ م رفی،
هزینه بیشتری گرفته نمی شود.
ا ت اددانان به درستی یمت گهاری ع می آ باور دارند .با این عاا ،موضوب پیچیده است.
• در صورت افزایش هزینه برای آ تحویلی ،کشاورزان ممکن است به کارآیی آبیاری خود بیفزایند و بر
خ

انتظار م ر

را افزایش دهند(نکاه کنید به افسانه های  3 ،2و )4؛ همان گونه که در استرالیا م ر

آ به دن اا روی آوردن به شیوه های نو آبیاری افزایش یافته است (.)6
• استفاده از یمت گهاری به تنهایی به ینوان مکانیزمی برای کنترا تداضا ،دشوار خواهد بود که هر کاربر
بتواند ع ا آ مورد نیاز خود را مشخک کند .تعداد بسیار کمی از سیستا هایی که به کشاورزان کوتش
خدمت می کنند ،این انع ا

پهیری را دارند که نیاز آبی عه به عه زرایی را معین کنند .در تنین

شرای ی انکیزه ای برای کاهش هزینه ها از راه صرفه جویی در م ر
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مورد نیاز برای تعادا یرضه و تداضا بسیار بیشتر از عد ابل پهیرش سیاست مداران در بیشتر

کشورها است .بنابراین نمی توان نرخ آ را تنها با در نظر گرفتن یرضه و تداضا تعیین کرد.
بنابراین ،ای اد یش استراتژی یمت گهاری می تواند تأثیر دور از انتظاری داشته باشد :اجرای کاری که از سویی با
مشک ت فنی و سیاسی محدود شده و از سوی دیکر کشاورزان ناراضی را نیز با هزینه های زیادی روبرو کرده دشوار
است و در این عالت کشاورزان به استفاده بیش از اندازه از آ ادامه می دهند .بررسی بیش از  25م العه نشان داد که
پایداری فیزیکی هرگز فد از طری

یمت گهاری آ عاصل نشده است .کنترا فیزیکی  -جیره بندی  -در هر عاا

زی است (.)7
حقیقت  :5چنانچه از نظر فنی و اجرایی امکان پذیر باشد ،قیمت گذاری آب می تواند تا اندازه ای
باعث کاهش تقاضا شود .قیمت گذاری به تنهایی کافی نیست و برای اطمینان از محدود شدن تقاضا
به سطوح پایدار ،به ناچار جیره بندی الزم خواهد بود  -به همین دلیل است که هیچ کشوری برای
تعادل عرضه و تقاضا ،تنها به قیمت گذاری آب در بخش آبیاری متکی نیست.

نتیجه
روشن است که فرضیات یوای پسندانه در مورد آبیاری و آ نمی توانند عدای مربو به آبیاری را بیان کنند .بنابراین،
باید دید ترا این افسانه ها در مورد مزایای بالدوه آبیاری با تکنولوژی با همچنان پابرجا هستند؟
 .1کشاورزان تأیید می کنند زیرا این افسانه ها درآمد آنها را افزایش می دهند و موج

صرفه جویی در نیروی کار و

مواد شیمیایی می شوند.
 .2مهندسان تأیید می کنند زیرا آنها زیرساخت های مدرن و صر

پوا برای آن را دوست دارند.

 .3تأمین کنندگان ت هیزات تأیید می کنند زیرا این همان تیزی است که آنها می فروشند.
 .4سیاست مداران ت وی می کنند زیرا می توانند ادیا کنند که محی زیست را ن ات می دهند ،به امنیت نهایی کمش
می کنند و همه رای دهندگان خود را یش باره خشنود می کنند.
 .5برخی برنامه ریزان این امر را تأیید می کنند زیرا معتددند که آ از بخش آبیاری برای م ار

دیکر از جمله ترمیا

اکوسیستا ها رهاسازی می شود.
" .6کارشناسان" تأیید می کنند زیرا آنها می توانند تیزی را توصیه کنند و آن را با نمودارهای رو به با در کنفرانس ها
و سخنرانی های خوش بینانه خویش اراره دهند.
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 .7کمش کنندگان مالی این کار را دوست دارند زیرا می توانند تیزی را تأمین مالی کنند :اص ح سیاست ها ارزان،
سخت و کند است؛ در عالی که ت هیزات مدرن گران ،آسان و سریی هستند.
 .8بیشتر محی زیستی ها تأیید می کنند زیرا به آنها گفته می شود آ برای اکوسیستا ها آزاد می شود و پایداری آنها
به ود می یابد.
بنللابراین ،کسللانی کلله افسللانه هللا را انکللار م لی کننللد ،در بلله دسللت آوردن جایکللاه در ب لین ای لن گللروه هللا مشللکل
دارند.
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تقدیر و تشکر
 -1بللله ایلللن وسلللیله مراتللل تدلللدیر و تشلللکر نویسلللندگان ایلللن اثلللر از همکلللاران مرکلللز مللللی خشکسلللالی و
تهیللله تعلللدادی از جلللداوا ،نمودارهلللا و ندشللله هلللای ملللورد اسلللتفاده در ایلللن

ملللدیریت بحلللران بللله سللل

بلللولتن کللله پلللس از تولیلللد در مدیلللا

کشلللوری و ان لللای بلللرش اسلللتانی دراختیلللار ایلللن اداره کلللل رارگرفتللله

است ابراز گردد.
 -2نویسلللندگان ایلللن بلللولتن همچنلللین از تملللامی همکلللاران اسلللتانی ( همکلللاران پلللرت ش دیلللدبانی ،فنلللی،
فنلللاوری اط یلللات و پلللیش بینلللی) کللله بللله نحلللوی در تهیللله اط یلللات زی بلللرای تلللدوین آن ندلللش داشلللتند
سپاسکزاری و تددیر می نمایند.

تهیه کننده بولتن :سمیه یزیزمنش
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