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بیم و امید صنعتگران در روزهای حبابی

امــروز بیشــتر فعــاالن عرصــه تولیــد و صنعــت بــر روی آینــده مبهــم فعالیت هــای اقتصــادی در ایــران اجماع 
دارنــد و همیــن ابهــام عــالوه بــر ایجــاد بی اعتمــادی، مانــع جــدی بــرای رونــد توســعه فعالیت هــای آنهــا 
بــه شــمار مــی رود. انفجــار نــرخ ارز، بحــران بــی آبــی، سرنوشــت مبهــم برجــام و کاهــش انگیــزه همــکاری 

شــرکت های خارجــی، برخــی از چالش هــای بــه وجــود آمــده در شــکل گیری وضعیــت فعلــی اســت.

ــه  ــد و اشــتغال زایی را ب ــخ کــردن ســرمایه خــود در خــاك میهــن، چــرخ تولی ــا می ــدگان کــه ب تولیدکنن
حرکــت درآورده انــد مدتــی اســت کــه نگران تــر از گذشــته بــه آینــده می نگرنــد... پرســش اینجاســت کــه 
چــه شــخص یــا نهــادی مســئول اطمینان بخشــی بــه آینــده فعالیت هــای تولیــدی و اقتصــادی در ایران اســت؟

بی تردیــد در پاســخ بــه ایــن ســوال همــه نگاه هــا بــه ســمت دولــت می چرخــد و تاکنــون پاســخ دولــت در 
ایــن زمینــه کلیــدواژه ای بــه نــام «حبــاب» بــوده اســت؛ «حبــاب قیمــت ارز»، «حبــاب قیمــت طــال و ســکه»، 
«حبــاب قیمــت مســکن» و... صنعتگــران نیــز میــان ایــن همــه حبــاب روزگار می گذارننــد. البتــه در جایــی 
کــه دولــت تصمیــم بــه ورود جــدی داشــته، نتیجه معکــوس آن دامــن جامعه را گرفتــه و بر مشــکالت مردم 
افــزوده اســت. همیــن موضــوع ارز دولتــی در یــک مــدت کوتــاه رانــت بزرگــی را بــرای برخــی خــواص 

فراهــم آورد و پله هــای نردبــان ترقــی را نشــمرده، پیمودنــد.

ــره  ــاد در چنب ــه می شــد، در دهــه هفت ــر کلمــه جنــگ توجی اگــر در دهــه 60 مشــکالت اقتصــادی در زی
«بازســازی» گرفتــار آمــده بــود، در دوره 80  و اویــل دوره 90 گرفتــار موضــوع «تحریــم» بــود، قــرار بــود 
اقتصــاد ایــران در دوره پســابرجام بــه ُگل بنشــیند کــه از دســت قضــا بــا خــروج آمریــکا از برجــام و تکــرار 
مــالل آور مذاکــرات بــا کشــورهای اروپایــی و همچنیــن مشــکالت حــاد اقتصــادی در داخــل کــه ناشــی از 

ســوء مدیریت هــا اســت، کشــتی اقتصــاد در حــال بــه ِگل نشســتن اســت.

ــی از  ــه خوب ــه و اتصــاالت پی وی ســی در حــوزه کاری و تخصصــی خــود ب ــدگان لول انجمــن تولیدکنن
مشــکالت ایــن صنعــت کــه برآمــده از شــرایط اقتصــادی کشــور بــوده اطــالع کافــی دارد. لولــه و اتصاالت 
پی وی ســی از جملــه صنایعــی بــه شــمار مــی رود کــه ارتبــاط مســتقیم بــا مشــکالت فــوق دارد. محصــوالت 
ایــن بخــش در دو حــوزه کشــاوزی و ســاختمان نقــش کلیــدی دارنــد و همچنیــن بــه دلیــل صــادر کــردن 
بخشــی از محصــوالت خــود و واردات ماشــین آالت، بــا مشــکالت ارزی دســت و پنجــه نرم می کننــد. البته 
ایــن مــوارد مزیــد بــر زخم هــای دیرینــه ای همچــون تهیــه و تامیــن بــه موقــع و بــا قیمــت مناســب مــواد اولیه، 

ارزش افــزوده، مالیــات و تامیــن اجتماعــی اســت.

اکنــون کــه بیشــتر گناهــان شــرایط بــه وجــود آمــده را بــه گــردن دولــت آویختیــم، الزامــا مدیــران بخــش 
خصوصــی نیــز بایــد نقبــی بــه خــود بزننــد. ایــران نیــز ماننــد همــه کشــورها دارای الزامــات و شــرایط مثبــت 
و منفــی خــود اســت؛ اگــر صنعــت پلیمــر کشــور از مزیتــی ماننــد بهره منــدی از مــواد اولیــه داخلــی کــه 
کمتریــن آســیب را از تحریم هــا می پذیــرد برخــوردار اســت، امــا تنهــا در مــوارد معــدودی تولیدکننــدگان 
ــد و  ــب کنن ــمگیری کس ــای چش ــی موفقیت ه ــای خارج ــود در بازاره ــت خ ــته اند در ورود و تثبی توانس
همیشــه در ایــن بخــش چشــم بــه حمایت هــای دولتــی دوخته انــد و ناگفتــه نمانــد در خیلــی از مــوارد بــه 

دلیــل رقابــت قیمــت و کیفیــت، عرصــه را بــه رقبــای خــود واگــذار کرده انــد.

 عــالوه بــر ایــن، مســئله مهــم دیگــر نداشــتن اســتراتژی های کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت توســط بنگاه هــای 
اقتصــادی اســت کــه چگونــه و بــا چــه روشــی از شــرایط بحــران گــذر کننــد. اگــر تحریــم هــزار آســیب 
در پــی دارد امــا انحصــاری کــردن بازارهــای داخلــی بــرای تولیدکننــدگان صنایــع داخلــی، مزیتــی غیرقابل 
انــکار اســت کــه متاســفانه در ایــن زمینــه و درســت بــه دلیــل همیــن انحصــاری بــودن بــازار، انگیــزه ای برای 

ارتقــای کیفیــت محصــوالت وجــود نــدارد؛ خودروســازی نمونــه اثبــات شــده موضــوع اســت.

و این قصه بیم و امید همچنان ادامه دارد...

سـامـان عـابـری

نجمن
یادداشت - دفتر ا

رسمقاهل
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گزارش

بــرای ســامانه های نویــن آبیــاری، 

مشــاور طــرح بایــد بررســی فنــی 

کلیــه  خصــوص  در  اقتصــادی  و 

ــه و  لوله هــای موجــود و از جملــه لول

اتصــاالت پی وی ســی را انجــام دهــد.

مشاور وزیر نیرو در نامه ای 
خطاب به رئیس هیئت 
مدیره انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی عنوان کرد:

مشاور طرح 
کلیه لوله ها را 
مورد بررسی 
قرار دهد

ــه پیشــنهاد داده اســت  ــن نام ــه ای  زارع در ادام
ــی در  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــن لول ــا انجم ت
راســتای توســعه کاربــرد لولــه و اتصــاالت 
خــاك،  و  آب  طرح هــای  در  پی وی ســی 
کارگاه آموزشــی بــرای آشــنایی مشــاوران 
و  آب  طرح هــای  مطالعــه  زمینــه  در  فعــال 
خــاك بــا اصــول و ضوابــط فنــی لولــه و 

کنــد. برگــزار  پی وی ســی،  اتصــاالت 

 همچنیــن مشــاور وزیــر نیــرو و مجــری طــرح 
ســامانه های نویــن آبیــاری، آمادگــی ایــن 
مجــری بــرای همــکاری در زمینــه ســرفصل ها 
و محتــوای آموزشــی و برنامه ریــزی الزم در 
ایــن زمینــه را بــا انجمــن لولــه و اتصــاالت 

پی وی ســی، اعــالم کــرده اســت.

 الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی چنــد مــاه اخیــر 
دو  پی وی ســی،  اتصــاالت  و  لولــه  انجمــن 
 U-PVC ــاالت ــه و اتص ــا لول ــنایی ب دوره «آش
و کاربــرد آنهــا در ســامانه های نویــن آبیــاری» 
را در اســتان های آذربایجــان شــرقی و گیــالن 
برگــزار کــرده اســت کــه با حضــور و اســتقبال 

ــود. ــرو ب ــز روب از اســتان های همجــوار نی

ــه و  ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اتصــاالت پی وی ســی، عبــاس زارع مشــاور 
وزیــر نیــرو و مجــری طــرح ســامانه های نویــن 
آبیــاری در نامــه ای بــه عباســعلی متوســلیان 

ــت:  ــن نوش ــره انجم ــت مدی ــس هیئ رئی

اتصــاالت  و  لولــه  نــوع  انتخــاب 
و  آب  پروژه هــای  بــرای  مناســب 
خــاك از نظــر فنــی بــر عهــده مشــاور 

ــت. اس

 ایــن مقــام مســئول در ادامــه نامــه آورده اســت: 
ــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع،  لــذا ب
طی نامــه ای بــه مدیــران آب و خاك 
و امــور فنــی مهندســی ســازمان جهاد 
کشــاورزی کلیــه اســتان ها اعــالم 
ســامانه های  در  کــه  اســت  شــده 
ــد  ــرح بای ــاور ط ــاری، مش ــن آبی نوی
بررســی فنــی و اقتصــادی در خصوص 
ــه  ــود و از جمل ــای موج ــه لوله ه کلی
را  پی وی ســی  اتصــاالت  و  لولــه 
انجــام داده و مناســب ترین جنــس 

ــد. ــاب کن ــه را انتخ لول
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280 هزار هکتار 
آبیاری نوین در 
کشور اجرا و یک 
میلیون هکتار در 
دست اجرا است

ــن  ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
لولــه و اتصــاالت پی وی ســی بــه نقــل از 
ایرنــا، علــی مــراد اکبــری گفــت: بــرای 
افزایــش  آب،  مصــرف  بهینه ســازی 
در  بهــره وری  نهایــت  در  و  کارایــی 
ــه  ــی ک ــی از روش های ــرف آب، یک مص
ــعه  ــم، توس ــری می کنی ــور پیگی در کش

ــت. ــاری اس ــدرن آبی ــای م روش ه

جهــاد  وزارت  رویکــرد  کــرد:  اضافــه  وی 
اول  مرحلــه  در  آب  حــوزه  در  کشــاورزی 
در  و  میکــرو  آبیــاری  سیســتم های  اجــرای 
ــایر  ــیک و س ــتم های کالس ــد سیس ــل بع مراح

سیســتم های کــم فشــار اســت.

ــر معظــم انقــالب از  ــا اذن رهب ــه داد: ب وی ادام
محــل صنــدوق توســعه ملــی 250 میلیــون دالر 
و حــدود 800 میلیــارد تومــان نیــز از محــل منابع 
عمومــی دولت بــرای توســعه روش هــای مدرن 
ــاورزی  ــاد کش ــار وزارت جه ــاری در اختی آبی
ــا حــدود 2 هــزار  ــه و در مجمــوع ب ــرار گرفت ق
ــر 200  ــغ ب ــار می توانیــم بال ــارد تومــان اعتب میلی
هــزار هکتــار آبیــاری تحت فشــار را در کشــور 

اجــرا نماییــم.

طرح هــای  از  بازدیــد  حاشــیه  در  کــه  وی 
ــت،  ــخن می گف ــم س ــتان ق ــن اس ــاری نوی آبی
اظهــار داشــت: در چنــد ســال گذشــته بیــش از 
10 میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه ملــی 
بــا موافقــت رهبــر معظــم انقــالب بــرای تنظیــم، 

ــه کــرد: در حــال حاضــر 27 درصــد  وی اضاف
ــت  ــم تح ــتان ق ــی اس ــی و باغ ــی زراع از اراض
پوشــش سیســتم های نویــن آبیــاری قــرار گرفته 
و بــا ایــن رونــد پیــش بینــی می کنیــم در چهــار 
ــم  ــی در اســتان نخواهی ــچ زمین ــده هی ســال آین
داشــت کــه شــرایط اجــرای سیســتم های نویــن 
آبیــاری را داشــته باشــد و در آن ایــن سیســتم ها 

اجــرا نشــده باشــد.

ــده در  ــام ش ــای انج ــا اقدام ه ــه وی، ب ــه گفت ب
اجــرای سیســتم های نویــن آبیــاری و همچنیــن 
نیــاز آبــی بخــش  الگــوی کشــت،  تغییــر 
کشــاورزی اســتان قــم را بــه کمتــر از 50 درصد 

ــم. ــش داده ای کاه

ــن  ــا اجــرای سیســتم های نوی ــی گفــت: ب طالی
آبیــاری و همچنیــن کاهش ســطح زیر کشــت، 
در تولیــد محصــوالت کشــاورزی نــه تنهــا 
کاهشــی نداشــتیم، بلکــه امســال شــاهد افزایش 

تولیــد در بخــش کشــاورزی قــم بودیــم.

قابــل  اراضــی  کل  کشــاورزی  بخــش  در 
کشــت اســتان قــم معــادل 105 هــزار و 730 
هکتــار اســت کــه ایــن رقــم 46 صــدم درصــد 
ــد؛  ــور می باش ــت کش ــل کش ــی قاب کل اراض
ــتان در  ــاورزی اس ــش کش ــد بخ ــن تولی میانگی
ــزار  ــامل 425 ه ــن ش ــزار ت ــر 750 ه ــال براب س
تــن محصــوالت زراعــی و باغــی، یــک هــزار و 
208 تــن آبزیــان و 320 هــزار تــن محصــوالت 

ــت. ــی اس دام

ــه  ــور هزین ــی در کش ــع آب ــع مناب ــار و توزی مه
ــز در  ــار نی ــون هکت ــک میلی ــدود ی ــده و ح ش
دســت اجــرا داریــم و ایــن نشــان می دهــد کــه 
دولــت عــزم راســخی بــرای مدیریــت مصــرف 

ــه اســت. ــه کار گرفت ــع آب در کشــور ب مناب

400  میلیــارد ریــال بــرای اجــرای سیســتم های 
آبیــاری اختصــاص یافــت

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی قــم نیــز در 
ایــن بازدیــد گفــت: 400 میلیــارد ریــال اعتبــار 
ــاری در  ــن آبی ــتم های نوی ــرای سیس ــرای اج ب

ــه اســت. قــم در ســال جــاری اختصــاص یافت

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــا طالی محمدرض
کــه در اســتان قــم بــا چالــش جــدی آب مواجــه 
هســتیم، در چهار ســال گذشــته اعتبــارات خوبی 
ــاالنه  ــد و س ــاص داده ش ــش آب اختص ــه بخ ب
ــن  ــتم های نوی ــار سیس ــزار هکت ــج ه ــدود پن ح
آبیــاری در مــزارع و باغ هــای قــم اجــرا می شــود.

بیــش از 10 میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای تنظیــم، مهــار و توزیــع منابــع آبــی در کشــور هزینــه شــده و حــدود 
یــک میلیــون هکتــار نیــز در دســت اجــرا اســت.

علی مراد اکبری 
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تجهیز 302 هزار 
هکتار از اراضی 
کشاورزی کشور 
به سـامـانـه 
نـوین آبیـاری

ــط عمومــی انجمــن  ــه گــزارش رواب ب
ــه نقــل  ــه و اتصــاالت پی وی ســی ب لول
ــتاد  ــه س ــاس زارع در جلس ــا، عب از ایلن
ســامانه های نویــن آبیــاری اســتان 
قزویــن، افــزود: در ســال گذشــته 
18 هــزار طــرح آبیــاری نویــن در 
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــطح 302 ه س
ــامانه  ــرا و در س ــور اج ــاورزی کش کش
نویــن  طرح هــای  اطالع رســانی 

ــت. ــده اس ــت ش ــاری ثب آبی

وی بــه اهمیــت ســامانه ثبــت اطالع رســانی 
طرح هــای نویــن آبیــاری اشــاره کــرد و گفــت: 
ــع در  ــل و جام ــامانه کام ــک س ــامانه ی ــن س ای
مــورد رصــد اجــرای سیســتم های نویــن آبیاری 
در کشــور اســت کــه مــورد حمایــت مســئوالن 
وزارت جهــاد کشــاورزی و دولــت قــرار دارد.

پروژه هــای  داشــت:  اظهــار  مســئول  ایــن 
عمرانــی زمان بــر اســت و بــرای تکمیــل و 
تســریع در اجــرای آن به همکاری و مشــارکت 
ــری  ــد از زمان ب ــا بای ــاز دارد، ام ــاورزان نی کش
ــه  ــای نیم ــرد و طرح ه ــری ک ــا جلوگی پروژه ه

ــان رســاند. ــه پای ــه ســرعت ب تمــام را ب

نویــن آبیــاری وزارت  مجــری ســامانه های 
ــا  ــد ب ــاد کشــاورزی گفــت: کشــاوران بای جه
ــه  ــه ایــن کــه حــدود 85 درصــد هزین توجــه ب
صــورت  بــه  دولــت  را  سیســتم ها  اجــرای 
ــل  ــرای تکمی ــد ب ــت می کن ــوض پرداخ بالع

بخــش کشــاورزی تخصیص داده شــده اســت.

ــن کــه ظرفیــت  ــان ای ــا بی ــام مســئول ب ــن مق ای
فنــی و اجرایــی جهاد کشــاورزی اســتان قزوین 
در اجــرای سیســتم های نویــن آبیاری باالســت، 
افــزود: مشــکل ترین بخــش اجــرای طرح هــای 
ــن  ــتان قزوی ــن در اس ــاری نوی ــام آبی ــه تم نیم
عــدم پرداخــت خودیــاری اســت کــه بایــد بــا 

مشــارکت گســترده کشــاورزان حــل شــود.

 مشــاور وزیــر جهادکشــاورزی بــه مشــکل 
ســرمازدگی و خســارت وارده اشــاره کــرد 
ــه مشــکل ســرمازدگی و  ــا توجــه ب و گفــت: ب
ــرای کشــاورزان  ســایر مشــکالت اقتصــادی ب
ــی  ــت های حمایت ــق سیاس ــد از طری ــتان بای اس
ــل و  ــه تکمی ــدام ب ــب اق ــای مناس و راهکار ه
ــاری کــرد. ــام آبی ــه تم ــای نیم اجــرای طرح ه

و  قانــون  اســاس  بــر  کــرد:  اضافــه  وی 
آبیــاری  نویــن  ســامانه های  دســتورالعمل 
پروژه هایــی کــه خودیــاری نداشــته باشــند 

نبایــد اقــدام بــه اجــرای آنهــا کــرد. 

زارع بــر لــزوم اهمیــت اســتفاده از ظرفیــت 
صندوق توســعه بخش کشــاورزی بــرای تکمیل 
طرح هــای نیمــه تمــام آبیــاری نویــن تاکیــد کرد.

بــه گفتــه وی، اســتان قزوین همــواره پیشــرو در 
بخــش کشــاورزی و اجــرای سیســتم های نویــن 
ــن تشــکل  ــه طــوری کــه اولی ــاری اســت ب آبی

آب بــران در ایــن اســتان تشــکیل شــده اســت.

ــد. ــته باش ــارکت داش ــرح مش ــده ط ــی مان باق

وی اظهــار داشــت: ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــرای  ــه اج ــف ب ــتورالعمل موظ ــاس دس ــر اس ب
اراضــی  در  آبیــاری  نویــن  ســامانه های 

کشــاورزی اســت.

زارع تصریــح کــرد: صنــدوق توســعه ملــی در 
ســال 95 اعتبــاری خاصــی بــرای آبیــاری تحت 
ــارات در ســال  ــن اعتب فشــار تخصیــص داد، ای
ــا هــدف افزایــش بهــره وری در  ــز ب گذشــته نی

مشــاور وزیــر و مجــری ســامانه های نویــن آبیــاری وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: در ســال گذشــته 302 هــزار هکتــار از اراضــی 
کشــاورزی کشــور بــه ســامانه نویــن آبیــاری تجهیــز شــد. 

علی مراد اکبری 
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تجهیز به آبیاری نوین؛

ایران 18، جهان 50 درصد 
تنهــا 18 درصــد از زمین هــای کشــاورزی در ایــران 
بــه ســامانه های نویــن آبیــاری تجهیــز شــده اســت 
ــعه  ــورهای توس ــم در کش ــن رق ــه ای ــی ک در حال

ــد.  ــد می رس ــه 50 درص ــه ب یافت

ــن  ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا،  ــه نقــل از ایرن لولــه و اتصــاالت PVC ب
ــی از  ــده نیم ــالم ش ــار اع ــاس آم ــر اس ب
ــرای  ــرای اج ــاورزی ب ــای کش زمین ه
ســامانه های نویــن آبیــاری تحــت فشــار 
ــدام  ــن اق ــر ای ــه اگ ــت ک ــب اس مناس
انجــام شــود می تــوان در ســال بــه میزان 
ــی  ــب در صرفه جوی ــر مکع ــارد مت 8 میلی
آب، دســت یافــت. ایــن در حالــی اســت 
ــن  ــه ای ــا ب ــد زمین ه ــا 40 درص ــه تنه ک

ــده اند. ــز ش ــتم مجه سیس

نزدیــک نیمــی از هشــت میلیــون هکتــار زمیــن 
کشــاورزی شــرایط اجــرای ســامانه های نویــن 

آبیــاری تحــت فشــار را دارد.

همچنیــن از ابتــدای اجــرای طــرح ســامانه های 
نویــن آبیــاری تــا ســال گذشــته، مســاحت 
ــه ایــن سیســتم  زمین هــای کشــاورزی مجهــز ب

ــی  ــه جوی ــکان صرف ــاورزی ام ــای کش زمین ه
ســالالنه هفــت میلیــارد و 900 میلیون مترمکعب 
ــد  ــاورزی، 30 درص ــش کش ــی بخ آب مصرف
ــد  ــوالت و 25 درص ــرد محص ــش عملک افزای
کاهــش مصــرف ســم، بــذر و کــود شــیمیایی 

فراهــم می شــود.

در برنامــه ششــم توســعه، اجــرای ســالیانه 600 
ــم از  ــاك اع ــات آب و خ ــار عملی ــزار هکت ه
آبیــاری تحــت فشــار، شــبکه ها، تجهیــز و 
نوســازی، اقدامات ســازه ای و غیرســازه ای پیش 
بینــی شــده اســت کــه 400 هــزار هکتــار آن بــه 

ــاص دارد. ــار اختص ــت فش ــامانه های تح س

ایــن آمــار در حالــی اســت کــه بــر اســاس 
ــده در  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــا و بودج برآورده
ــتم های  ــه سیس ــار ب ــزار هکت ــا 250 ه ــال تنه س
نویــن آبیــاری تجهیــز می شــود کــه ســال 
ــد. ــق ش ــار محق ــزار هکت ــا 180 ه ــته تنه گذش

ــار رســید. ــزار هکت ــون و 600 ه ــک میلی ــه ی ب

ــن  ــامانه های نوی ــرح س ــری ط ــاس زارع مج عب
ــز  ــاورزی از تجهی ــاد کش ــاری وزارت جه آبی
ــه  ــن ب ــار زمی ــزار هکت ــون و 795 ه ــک میلی ی
ســامانه های نویــن آبیــاری خبــر داد و تصریــح 
ــارد و  ــت میلی ــالیانه هف ــن روش س ــا ای ــرد: ب ک
ــش  ــی بخ ــب آب مصرف ــون مترمکع 900 میلی

ــود. ــی می ش ــه جوی ــاورزی صرف کش

پایــان  تــا  امســال  آغــاز  از  می افزایــد:  وی 
طــرح   64 و  هــزار  یــک  اردیبهشــت ماه 
ــزار و 777  ــاری در 13 ه ــن آبی ــامانه های نوی س
ــد. ــرا ش ــاورزی اج ــای کش ــار از زمین ه هکت

«امسال در 135 هزار و 457 هکتار دیگر، 
سیستم های نوین آبیاری اجرا می شود.»

مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی می گویــد 
در  آبیــاری  نویــن  سیســتم های  اجــرای  بــا 

آبیاری سنتی

آبیاری بارانی

میکرو آبیاری
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گزارش

از  یکــی  معتقدنــد  کارشناســان 
عوامــل تشــدید تنــش آبــی، ضعــف 
در مدیریــت آب حجمــی تحویلــی 
بــه کشــاورزان اســت کــه در مــورد 
آن، اختــالف نظــری 32 میلیــارد 
مترمکعبــی بین وزارت نیــرو و وزارت 

ــود دارد. ــاورزی وج ــاد کش جه

و  تحویلــی  آب  میــزان  تــا  دارد  وجــود 
برداشــت شــده از ســوی کشــاورزان بررســی 
ــن  ــه بی ــن زمین ــان در ای شــود چــرا کــه همچن
وزارت نیــرو و جهــاد کشــاورزی اختــالف 
ــم آب  ــه از حج ــی ک ــا زمان ــود دارد و ت وج
تحویلــی بــه کشــاورزان بــه طــور دقیــق مطلــع 
ــه را  ــن زمین ــرف در ای ــوان مص ــیم نمی ت نباش

مدیریــت و بــرای آن برنامه ریــزی کــرد. 

بــه گفتــه ایــن کارشــناس حــوزه آب، وزارت 
جهادکشــاورزی آب حجمــی تحویلــی بــه 
ــارد مترمکعــب  کشــاورزان کشــور را 60 میلی
ــرو  ــه وزارت نی ــی ک ــد در حال ــوان می کن عن
ــد. ــارد مترمکعــب می دان ــم را 92 میلی ــن رق ای

وی ادامــه داد: از ســویی دیگــر آنچــه فقــدان 
آن بــه شــدت در زمینــه مدیریــت چالــش آب 
احســاس می شــود فقــدان یــک برنامــه جامــع 
در قالــب برنامــه آمایــش ســرزمین اســت کــه 
حــاوی نیازهــا و برنامــه ریزی هــای مرتبــط بــا 
ــد  ــدت و بلن ــاه م ــی کوت ــرای دوره زمان آن ب

مــدت باشــد.

محســن نظــری، کارشــناس حــوزه آب در 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه حــل 
ــاه  ــا روش هــای کوت ــش آب در کشــور ب چال
مــدت و بلنــد مدتــی قابــل حــل اســت، گفــت: 
برخــی روش هــا کوتــاه مــدت بــوده و در 
حکــم مَُســِکن عمــل می کننــد کــه در شــرایط 
فعلــی کــه رفــاه عمومــی مــد نظــر اســت 
می تــوان از چنیــن اقداماتــی اســتفاده کــرد 
امــا بایــد در نظــر داشــت کــه تاثیــر آن موقتــی 
ــت. ــان پابرجاس ــل همچن ــل معض ــوده و اص ب

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر آب 
ــت،  ــور اس ــدی کش ــای ج ــی از اولویت ه یک
ــت آب  ــت صنع ــد اولوی ــد دی ــه داد: بای ادام
ــی را  ــات عمل ــاس آن اقدام ــر اس ــت و ب چیس

ــد بزنیــم.  کلی

نظــری یکــی از مهــم تریــن مقــوالت مطــرح 
شــده در زمینــه مدیریــت مصــرف آب را، 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــی آب عن ــل حجم تحوی
ــور  ــد کش ــای بلن ــی در برنامه ه ــات قانون الزام
ــه  ــون بودج ــم و قان ــعه شش ــه توس ــر برنام نظی
کشــور بــرای نصــب کنتورهــای هوشــمند 

به نقل از خبرگزاری مهـر

کنتـورهای 

هوشمند چرا 

نصب نشد؟
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گفت و گو با عباس زارع              
مجری طرح سامانه های               
نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی

میل بازار به 

مصرف لوله های 
پی وی سی در 

بخش کشاورزی

ــت  ــی وضعی ــور کل ــه ط ــای زارع ب ■ آق
ــاری را در ســطح  سیســتم های نویــن آبی
ــد؟ ســال  ــی می کنی ــه ارزیاب کالن چگون
گذشــته حــدود 180 هــزار هکتــار از 
اراضــی کشــاورزی بــه سیســتمهای نویــن 
ابیــاری تجهیــز شــد؛ امســال چــه مقــدار 

ــرار دارد؟ ــتور کار ق در دس

انجمــن  ویــژه  رویکــرد  و  توجــه  از  بنــده 
ــی  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــدگان لول تولیدکنن
در معرفــی محصــوالت از نظــر کمــی و کیفی، 
قدردانــی می کنــم. بــا توجــه بــه افزایــش قیمت 
مــواد پایــه پلــی اتیلــن، رویکــرد بــازار به ســمت 

بحــران خشکســالی، مشــکالت زیــادی را در کشــور بــه وجــود آورده اســت، ایــن موضــوع در بخــش کشــاورزی بــا توجــه 

بــه وابســتگی مســتقیم آن بــه منابــع آبــی، ابعــاد بیشــتری دارد. بــه همیــن دلیل متولیــان دولتــی، سیاســت های ویــژه ای در 

ایــن حــوزه اتخــاذ کرده انــد. در ایــن ارتبــاط می تــوان بــه توســعه سیســتم های نویــن آبیــاری اشــاره کــرد. امــا ایــن 

توســعه عــالوه بــر سیاســت گذاری های اصولــی، مســتلزم اختصــاص بودجــه کافــی بــا برنامــه زمانبنــدی شــده مشــخص 

ــاد  ــاری وزارت جه ــن آبی ــاس زارع مجــری طــرح ســامانه های نوی ــای عب ــا آق ــش روی ب اســت. در گفــت و گــوی پی

کشــاورزی، مباحــث مختلفــی مطــرح شــده اســت. آن را در ادامــه بخوانیــد.

ــوده اســت. مقــام معظــم  آب، دارای اهمیــت ب
ــه  ــن دولت هــای 11 و 12 و ب ــری و همچنی رهب
ویــژه وزارت جهــاد کشــاورزی، توجــه ویژه ای 
بــه ایــن مســئله داشــتند از ایــن روی اعتبــارات 
ــرای بحــث توســعه ســامانه های نویــن  کافــی ب

ــاری پیــش بینــی شــده اســت. آبی

ــن  ــامانه های نوی ــعه س ــتا، توس ــن راس  در همی
ــرار گرفــت. توســعه  ــاری در دســتور کار ق آبی
ــروژه  ــوان پ ــه عن ــاری ب ــن آبی ــامانه های نوی س
ســتاد  در  مقاومتــی  اقتصــاد  دار  اولویــت 
 94 ســال  از  مقاومتــی  اقتصــاد  فرماندهــی 
مصــوب شــده اســت. در ســال های گذشــته 

مصــرف لوله هــای پی وی ســی در ســایزهای 
بــزرگ افزایــش یافتــه اســت. یکــی از اهــداف 
کلــی نظــام تأمیــن مــواد غذایــی ســالم از منابــع 
آ ب و خــاك موجــود در کشــور اســت و 
بــرای ایــن کار بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریــزی 

و سیاســتگذاری شــود.

بررســی کارشناســی و میدانــی از کلیــه عملیات 
توســعه  اســت  داده  نشــان  خــاك  و  آب 
ســامانه های نویــن آبیــاری هــم بــه لحــاظ 
ــه  ــل مزرع ــاری در داخ ــان آبی ــش راندم افزای
و هــم اثربخشــی در افزایــش تولیــد و کاهــش 
مصــرف نهاده هــا و صرفــه جویــی در مصــرف 

مصاحبه

تهیه و تنظیم: سامـان عـابری
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مصاحبه - عباس زارع

هــم بــه لحــاظ بودجــه ای و اعتبــارات نیــز توجه 
ــت. ــده اس ــوع ش ــن موض ــه ای ــی ب خاص

ــون دالر از  ــر 250 میلی ــالوه ب ــا ع ■ آی
ــارد  ــی و 800 میلی ــدوق مل ــل صن مح
ــرای  ــه ب ــع ک ــل مناب ــان از مح توم
توســعه سیســتم های آبیــاری در ســال 
ــت،  ــده اس ــه ش ــر گرفت 1397 در نظ
بودجــه دیگــری بــرای ایــن ســامانه ها 

ــت؟ ــده اس ــف ش تعری

ســاالنه،  صــورت  بــه  شــدیم  موظــف  مــا 
ــور را  ــی کش ــی ّآب ــار از اراض ــزار هکت 250ه
بــه سیســتم های نویــن آبیــاری تجهیــز کنیــم. و 
براســاس تکلیــف برنامــه ششــم ایــن رقــم بایــد 
ــار برســد. ولــی از آنجایــی  ــه 400 هــزار هکت ب
کــه تأمیــن اعتبار بــا محدودیــت مالــی و منابعی 
روبــرو بــود، پایــه روی 250 هــزار هکتــار اســت 

ــرد. ــام می گی ــن کار انج ــه ای ک

از ســال 95 بــا اجــازه رهبــری، 500 میلیــون 
ــن  ــه ای ــی ب ــه مل ــعه خزان ــدوق توس دالر از صن
پــروژه تخصیــص یافــت کــه عــالوه بــر اعتبــار 
بودجــه ســنواتِی اختصــاص داده شــده بــه ایــن 
ــزار  ــک ه ــغ ی ــادل مبل ــه مع ــود ک ــا ب پروژه ه
ــت  ــوده اس ــان ب ــارد  توم ــود میلی ــد و ن و پانص
ــده  ــص داده ش ــار تخصی ــع اعتب ــر جم ــه س ک
ــال 1395  ــاری در س ــن آبی ــامانه های نوی ــه س ب
مبلغــی حــدود1820 میلیــارد تومان بوده اســت. 
در ســال 96 ایــن رقــم بــرای توســعه ســامانه های 
نویــن آبیــاری 300 میلیــون دالر پیش بینــی 
ــم از  ــان ه ــارد توم ــزار و 275 میلی ــده و 2 ه ش
بودجــه ســنواتی بــه صــورت اســنادخزانه بــود؛ 
ولــی تخصیــص اعتبــار از صنــدوق توســعه 
ــز  ــه نی ــناد خزان ــد و اس ــد ش ــد در ص ــی ص مل
ــارد  23 درصــد بیشــتر نبــود، )حــدود 530 میلی
تومــان( در نهایــت ایــن میــزان بودجــه بــه 
داده  تخصیــص  آبیــاری  نویــن  ســامانه های 
ــال 1396  ــار س ــص اعتب ــرجمع تخصی ــد. س ش
بــه ســامانه های نویــن آبیــاری 1343/6 میلیــارد 

ــوده اســت. ــان ب توم

در بودجــه ســال 97، مبلــغ 250 میلیــون دالر 
از محــل صنــدوق توســعه ملــی و 639 میلیــارد 
ــورت  ــه ص ــنواتی ب ــه س ــم از بودج ــان ه توم
مــا  کــه  اســت  پیش بینی شــده  اســنادخزانه 

بهره بــرداران بــه لحــاظ اقتصــادی بــا محدودیت 
خاصــی روبــرو هســتند، بایــد تــالش خــود 
ــر روی تامیــن نیازهــا متمرکــز کنیــم. ایــن  را ب
ــی  ــدف کم ــخگوی آن ه ــه پاس ــزان بودج می
ــا  ــود ب ــالش می ش ــت. ت ــد نیس ــوان ش ــه عن ک
نامــه نگاری هــا و پیگیری هــای مختلــف بــا 
ــزان  ــن می ــه باالتری ــور ب ــت اندرکاران کش دس
ــه  ــا توجــه ب بهــره وری از زمین هــای زراعــی ب

ــم. ــاز کشــور دســت یابی نی

ــرای  ــاز اج ــد در آغ ــه می دانی ــه ک ــان گون هم
آبیــاری تحــت فشــار در کشــور، ظرفیــت فنــی 
ــود کــه پاســخگوی  ــه ای نب ــه گون ــی ب و اجرای
نیــاز کشــور هــم در تولیــدات و هــم در تأمیــن 
تجهیــزات لولــه و اتصــاالت از هــر نــوع باشــیم؛ 
ــه               ــک ب ــا خوشــبختانه در حــال حاضــر نزدی ام
2هــزار مشــاور و پیمانکار کــه دارای صالحیت 
از ســازمان جهــاد کشــاورزی و دیگــر مراجــع 
ذیصــالح هســتند و در ونــدور لیســت طراحــان 
و مشــاورین ثبــت شــده اند، قابلیــت طراحــی و 

اجــرا را دارنــد.

ــده  ــش از 350 تولیدکنن ــم بی ــر آن ه ــد ب  مزی
ــاری در  ــامانه های آبی ــزات و س ــوازم و تجهی ل
کشــور مشــغول بــه فعالیت انــد و تــا 95 درصــد، 
کشــور را خودکفــا کرده انــد. تنهــا 5 درصــد از 
لــوازم بــه صــورت وارداتــی اســت کــه بــا توجه 
ــن  ــان ای ــش بنی ــرکت های دان ــیس ش ــه تأس ب
ــل جبــران و تأمیــن اســت. ایــن  ــدازه هــم قاب ان
ــا،  ــه آب پاش ه ــتر در زمین ــاز بیش ــد نی 5 درص
فیلترهــا و قطــره چکان هــا و گیربکس هــای 
ــم  ــاری اســت. امیدواری ــاز ماشــین آبی مــورد نی
تولیــد 100 درصــد  نزدیــک،  در آینــده ای 
داخلــی را داشــته باشــیم. قابــل ذکــر اســت کــه 
95 درصــد تجهیــزات قبلــی کــه تولیــد داخــل 
ــن  ــر تأمی ــالوه ب ــد، ع ــاره ش ــه آن اش ــود و ب ب
بــازار داخــل، بــه کشــورهای دیگــر نیــز صــادر 

می شــوند.

ــار از  ــد هکت ــی چن ــورت کل ــه ص ■ ب
ــه سیســتم های  ــد ب اراضــی کشــور بای

ــز شــوند؟ ــاری مجه ــن آبی نوی

ــر اســاس آمارهــای موجــود چیــزی بیــش از  ب
ــور  ــی در کش ــی آب ــار اراض ــون هکت 8/7 میلی
ــار آن  ــون هکت موجــود می باشــد کــه 5/5 میلی

ــل  ــه دو ســال ماقب شــاهد کاهــش آن نســبت ب
ــتیم.   هس

ــه  ــازمان برنام ــا س ــاتی ب ــر جلس ــال حاض درح
بودجــه و بــا هــدف افزایــش تأمیــن اعتبــار 
برگــزار می شــود. بــا توجــه بــه تــورم و بــه دلیــل 
افزایــش قیمــت پایــه مــواد پلــی اتیلــن و زیــاد 
ــول،  ــت محص ــد و در نهای ــه تولی ــدن هزین ش
ــه  ــه بودجــه بیشــتری وجــود دارد کــه ب ــاز ب نی
کشــاورزان و بهره بــرداران امــکان بهــره وری از 

زمین هــای زراعــی را بدهــد. 

■ بــا ایــن میــزان بودجــه ای کــه شــما 
بــرای ســال 1397 عنــوان کردیــد 
و از ســویی دیگــر اگــر میانگیــن 
سیســتم های  بــه  اراضــی  تجهیــز 
نویــن آبیــاری بــرای هــر هکتــار 
زمیــن زراعــی را بــه صــورت میانگیــن                       
ــم،  ــر بگیری ــان در نظ ــون توم 12 میلی
بــرای رســیدن  نهایــت حتــی  در 
ــه  ــار فاصل ــزار هکت ــان 250 ه ــه هم ب
ــا   ــال 1396 تنه ــی در س ــم، حت داری
180 هــزار هکتــار بــه سیســتم های 

ــد. ــز ش ــاری تجهی ــن آبی نوی

میــزان مشــخص شــده بــرای هــر شــیوه آبیــاری 
ــیوه  ــرای ش ــال ب ــور مث ــه ط ــت، ب ــخص اس مش
آبیــاری قطــره ای 10 میلیــون تومــان بــرای 
هــر هکتــار، ماشــین های آبیــاری هشــت و 
نیــم )8/5( میلیــون تومــان در هــر هکتــار، 
ــیک               ــه کالس ــیک و نیم ــاری کالس ــرای آبی ب
6/5 میلیــون در هــر هکتــار، آبیــاری کــم فشــار           
ــوض  ــک بالع ــه کم ــان یاران ــون توم 4/5 میلی
ــن  ــا ای ــت. قطع ــار اس ــر هکت ــرای ه ــت ب دول
ــه  ــی ک ــدف کم ــخگوی ه ــار پاس ــزان اعتب می

ــت.  ــد نیس ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب قبل ت

گرفتــه،  مکاتبــات صــورت  بــا  امیدواریــم 
کشــور  برنامه ریــزان  و  دســت اندرکاران 
بتواننــد باقیمانــده بودجــه اعتبــاری را بــرای 
ســال 97 بــا توجــه بــه تــورم و افزایــش قیمتــی 
کــه بــرای مــواد پایــه پلــی اتیلــن اتفــاق افتــاده 
اســت را تامیــن کنیم و پاســخگوی کشــاورزان 

باشــیم. بهره بــرداران  و 

 باتوجــه بــه میــزان خشکســالی کــه در کشــور 
ــاورزان و  ــه کش ــب ک ــن مطل ــه ای ــگاه ب ــا ن و ب
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اراضــی هســتند کــه بــه اصطــالح آبخــور آنهــا 
ــمه،  ــاه، چش ــد چ ــتند مانن ــک هس ــع کوچ مناب
قنــات و یــا آب هــای ســطحی کوچــک، و 
ــدها و  ــش س ــت پوش ــار تح ــون هکت 3/2 میلی
ــالت  ــه رس ــت ک ــزرگ اس ــی ب ــبکه های آب ش
ایــن دفتــر بیشــتر در حوزه  5/5 میلیــون هکتاری 
اســت کــه بــرای اراضــی منابــع آبــی کوچــک 
اســت. مــا بیشــتر در ایــن زمینه ســرمایه گــذاری 
ــرای  و برنامــه ریــزی انجــام می دهیــم، چــون ب
ــف  ــه تعری ــزرگ مجــری جداگان ــای ب طرح ه

شــده اســت.

در ابتــدای ســال 1394 بــر اســاس امکان ســنجی 
کــه انجــام شــد حــدود چهــار میلیــون هکتــار از 
اراضــی کشــور در پایــاب منابــع آبــی کوچــک 
بایــد مجهــز بــه سیســتم ســامانه های نویــن 
ــاله  ــه ده س ــن روی برنام ــد از ای ــاری می ش آبی
را بــرای توســعه ســامانه های نویــن آبیــاری بــر 
ــا در  ــتند ت ــار بس ــزار هکت ــالی 400ه ــاس س اس
اراضــی آبخــور منابــع آبــی کوچــک ایــن کار 
انجــام شــود. امــا بایــد گفــت ایــن نیاز، بســتگی 
ــرای  ــی ب ــی الزم و کاف ــار مال ــن اعتب ــه تأمی ب

ــن کار دارد.  انجــام ای

■ پــس اعتبــار بــه انــدازه کافــی 
اســت؟ نیافتــه  تخصیــص 

مــی تــوان عنــوان کــرد از ابتــدای امــر تــا کنــون 
حــدود یــک میلیــون و 800 هــزار هکتــار 
از اراضــی کــه تحــت پوشــش منابــع آبــی 
ــاری  ــن آبی ــه ســامانه های نوی ــوده ب کوچــک ب
ــاص در  ــور خ ــه ط ــه ب ــت ک ــده اس ــز ش تجهی
ســال گذشــته )پایــان ســال 96( رکــوردار 

ــم.  بودی

همچنیــن تعــدد و پراکنــش ایــن پروژه هــا 
و چگونگــی مدیریــت آنهــا بــا توجــه بــه 
ــوع اقلیمــی و پراکندگــی در ســطح کشــور  تن
قابــل تأمــل اســت. از ویژگی هــای توســعه 
ســامانه های نویــن آبیــاری ایــن اســت کــه 
مــردم کارفرمــا هســتند و دولــت تنهــا کار 

نظارتــی عالــی انجــام می دهــد.

ــرداران  ــه بهره ب ــه هم ــن ک ــر ای ــوع دیگ  موض
ایــن  تســهیالت  و  خدمــات  از  می تواننــد 
ــانی  ــالع رس ــامانه اط ــد. س ــتفاده کنن ــرح اس ط
در دســترس همــه اســت. 200 فیلــد اطالعاتــی 

شــرایط خــاص منطقــه ای از لحــاظ کمبــود 
منابــع آبــی و پیشــرو بــودن و عملکــرد بهتــری 
کــه ارائــه دادنــد بــا ارائــه داده هــای مشــخص به 
ــرای  ــتری ب ــار بیش ــط، اعتب ــازمان های ذی رب س
مــردم ایــن مناطــق در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ایــن موضــوع جــزء  نیــز  در ســال جــاری 
ضوابــط بودجــه اســت و بــر اســاس توافقــی که 
بــا ســازمان برنامــه بودجــه انجــام شــده اســت، 
باالتــری  عملکــرد  دارای  کــه  مکان هایــی 
هســتند بودجــه بیشــتری بــه آنها تخصیــص داده 
شــده اســت. در برخــی مناطــق کــه بــا کمبــود 
ــی  ــه اعتبارات ــم ک ــتند ناگزیری ــه هس آب مواج

ــم. ــا اختصــاص دهی ــرای آنه ب

■ در خصــوص تســهیالتی کــه بــه 
کشــاورزها داده می شــود توضیحاتــی 
ــد  ــراً 70 درص ــد، ظاه ــه می دهی ارائ

ــت...  ــهیالت اس ــورت تس ــه ص ب

ــده  ــرح ش ــی مط ــم، بحث ــه شش ــون برنام در قان
ــود. در  ــت ش ــا پرداخ ــه آنه ــد ب ــه 85 درص ک
عیــن حــال کــه مجلــس قانونی بــرای بهــره وری 
را  یــک هــدف کمــی  و  تصویــب کــرده 
ــرای  مشــخص کــرده اســت. همیــن مجلــس ب
بودجــه ســنواتی قانــون را نیــز تصویــب کــرده 
ــخگوی         ــم پاس ــه بتوانی ــرای اینک ــا ب ــت. م اس
ــرای  ــیم، ب ــور باش ــردار در کش ــزار بهره ب 20 ه
تعییــن مبلــغ )تســهیالت( بــا توجــه بــه فهرســت 
بهایــی کــه ســازمان برنامــه بودجــه دارد و 
انجــام  میدانــی کــه  بررســی های  از طریــق 
می دهیــم توافقاتــی را حاصــل می کنیــم. از 

از طریــق ایــن ســایت ثبــت شــده و در اختیــار 
ــارز دیگــر  ــرار دارد. از ویژگی هــای ب عمــوم ق
آن  بازدهــی  زود  می تــوان  طرح هــا،  ایــن 
را عنــوان کــرد کــه اگــر تمامــی مســائل و 
ــتم های  ــعه سیس ــت توس ــای الزم جه پارامتره
آبیــاری را در اراضــی خــود در نظــر بگیرند، در 
ــل  ــرداری کام ــرای بهره ب ــاه ب ــا 4 م ــدود 3 ت ح

زمــان می گیــرد.

■ تخصیــص منابــع مالــی بــه چــه 
ــوزه  ــرا ح ــال چ ــت؟ مث ــی اس صورت
در  کرمــان  اســتان  منطقــه  شــرق 
ــه  ــی ب ــی زراع ــز اراض ــه تجهی زمین
نویــن آبیــاری رتبــه  سیســتم های 

دارد؟ را  نخســت 

هــر ســال بــر اســاس شــاخصه ها و پارامترهــای 
در نظــر گرفتــه شــده تقســیم اعتبــار در کل 
کشــور انجــام می شــود و بــرش اســتانی بــه آن 
می خــورد؛ حتــی در مــورد 250 هــزار هکتــاری 
کــه تکلیــف اقتصــاد مقاومتــی نیــز اســت هــم 
بــرش می خــورد و بــر اســاس شــاخصه های 

ــرد.  ــار صــورت می گی اســتانی تقســیم اعتب

ــاد  ــت وزارت جه ــاس سیاس ــر اس ــن ب همچنی
ــن  ــت ســالم بی ــرای ایجــاد رقاب کشــاورزی و ب
کشــاورزان و بهره بــرداران در اجــرای ایــن 
طــرح و بدلیــل ایــن کــه ایــن طــرح مــردم 
محــور اســت ایــن تقســیم بندی را براســاس 
ــه شــده از هــر منطقــه،  عملکــرد داده هــای ارائ
انجــام می دهنــد. بــه طــور مثــال مــردم جنــوب 
کرمــان، اصفهــان، هرمــزگان و لرســتان به دلیل 

مصاحبه
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طرفــی چــون بهره بــردار کارفرماســت و هزینــه 
ــر  ــغ، تأثی ــن مبل ــن ای ــدارد در تعیی ــری ن باالس

بســزایی دارد. 

ــوز  ــال 97 هن ــه س ــوط ب ــهیالت مرب ــغ تس  مبل
قطعــی تعییــن نشــده و هرزمــان بــا ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــه توافــق رســیدیم در ســایت 
ــر  ــرای ه ــالح ب ــه اصط ــه ب ــود ک ــالم می ش اع
هکتــار آبیــاری قطــره ای، بارانــی و کــم فشــار و 
تحــت فشــار چــه میزانــی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. الزم اســت اشــاره شــود کــه کمک هــا 

ــه صــورت بالعــوض اســت. ب

پرداخــت  خصــوص  در  لطفــا   ■
هزینه هــای مربــوط بــه تولیدکنندگان 
ــه  ــی مواج ــکل در نقدینگ ــا مش ــه ب ک
هســتند توضیحاتــی ارائــه دهیــد. مثال 
بــه پیمانــکاران اوراق خزانــه داده 
می شــود کــه حتــی در زمــان تعییــن 

ــود... ــد نمی ش ــز نق ــده نی ش

از  غیــر  بــه  داریــد  اطــالع  کــه  همانطــور 
پروژه هــای  و  آبیــاری  نویــن  ســامانه های 
خــاص، بیشــتر پروژه هــای عمرانــی کشــور 
ــر از  ــه غی ــت؛ ب ــه اس ــناد خزان ــورت اس ــه ص ب
پروژه هایــی کــه ازصنــدوق توســعه ملــی مجــوز 
نویــن  ســامانه های  مــورد  باشــند.در  داشــته 
آبیــاری وضعیــت بــه همیــن گونــه اســت. یــک 
ــه  ــی ب ــد و میزان ــورت نق ــه ص ــار ب ــزان اعتب می
صــورت اســناد خزانــه در نظــر گرفتــه می شــود. 

بــا توجــه بــه اینکــه بخشــنامه بــه اســتان ها داده 
می شــود کــه در توزیــع پروژه هــا و پرداخــت به 
شــرکت های تولیدکننــده یــا تجهیــزات مــورد 
نیــاز، تناســب را رعایــت کننــد. بــه طــور مثــال 
ــد  ــدی و 50 درص ــورت نق ــه ص ــد ب 50 درص
اســناد خزانــه در نظــر گرفتــه شــود. این مشــکل 
بــه ویــژه بــرای شــرکت های تولیدکننــده لولــه 
و اتصــاالت و تجهیــزات، کــه خریــد و تولیــد 
بــه صــورت نقــدی صــورت می گیــرد، بــا 
ــده  ــالش ش ــه ت ــوند. البت ــه می ش ــکل مواج مش
ــه  ــناد خزان ــر روی اس ــورم ب ــرخ ت ــا ن ــت ت اس
محاســبه شــود بــه طــور مثــال بــرای اســناد یــک 
ســاله 10 درصــد و دو ســاله 16 درصــد ســود در 

نظــر گرفتــه شــود.

ــورت  ــه ص ــد. کاری ک ــکاران باش ــرای پیمان ب
آنهــا خواســتیم  از  بــود کــه  ایــن  گرفــت 
گزارشــی از ایــن پــروژه تهیــه کننــد و بــا 
ــی از  ــزارش کارشناس ــی و گ ــناد مال ــه اس ارائ
ــا  ــی و ب ــوالت پی وی س ــی محص ــات فن اطالع
در نظــر گرفتــن توجیــه اقتصــادی ایــن پــروژه، 

ــد. ــه دهن ــا ارائ ــر م ــه دفت ب

بــود  امیــدوار  می تــوان  پــس   ■
کــه ســهم بــازار لولــه و اتصــاالت 
ــش  ــش افزای ــن بخ ــی در ای پی وی س
پیــدا می کنــد. ارزیابــی خــود شــما از 

ــت؟ ــوع چیس ــن موض ای

از  کــه  شــواهدی  و  دالیــل  بــه  توجــه  بــا 
بازدیــد میدانــی اخیــر داشــتیم مــن چشــم انداز 
ــه توضیحــات  ــا توجــه ب ــم. ب روشــنی را می بین
کارشناســان فنــی پروژه هــا و نتایــج کار بــا 
ایــن لوله هــا و ارائــه گزارشــات فنــی و توجیــه 
اقتصــادی ارائــه شــده از طــرف کارشناســان، در 
ــی  ــه آت جلســه پرســش و پاســخی کــه در هفت
قراراســت بــا حضــور مشــاوران، طراحــان و 
پیمانــکاران داشــته باشــیم و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــخگوی  ــل پاس ــور کام ــه ط ــا ب ــن گزارش ه ای
پیمانــکاران  و  مشــاوران  ســواالت  همــه 
ــه  ــم و ب ــنامه ای تنظی ــم بخش ــد، درنظرداری باش
شــرکت های مشــاور ارائــه و توصیــه شــود 
ــروژه اجــازه  ــی پ ــی کــه شــرایط فن ــا در زمان ت
بیشــتر  از محصــوالت پی وی ســی  می دهــد 

ــد. ــتفاده کنن اس

■ پــس مــا شــاهد افزایــش ســهم 
ــاورزی  ــات کش ــی در مناقص پی وی س
طــی هفته هــای آینــده خواهیــم 

ــود... ب

بلــه، بــا توجــه بــه ایــن مطلــب کــه ایــن موضوع 
قبــال در تئــوری کار شــده بــود؛ ولــی بــا توجــه 
ــده و  ــام ش ــر انج ــی اخی ــای میدان ــه بازدیده ب
ارائــه گزارشــات کامــل باعــث تغییــر بــاور 
ــده  ــا ش ــن پروژه ه ــت اندرکاران ای ــی دس ذهن
محصــوالت  ایــن  بــرای  می تــوان  اســت. 

چشــم انداز روشــنی را متصــور بــود.

ــر از  ــیار کمت ــزان بس ــن می ــا ای ■ ام
تــورم واقعــی در کشــور اســت...

ــور و  ــی کش ــت نقدینگ ــه وضعی ــه ب ــه؛ توج بل
ــده،  ــای تولیدکنن ــی کارخانه ه ــرایط پرداخت ش
ایــن میــزان بــرای آنهــا رضایــت بخــش نیســت. 
از ســوی دیگــر نــرخ تــورم بیــش از ایــن میــزان 
اســت و مــا هــم قبــول داریــم؛ ولــی متاســفانه بــا 
ــع مواجــه هســتیم. اگــر  ــود بودجــه و مناب کمب
ایــن اســناد خزانــه هــم صــادر نشــود بــا توجــه 
بــه مشــکل کمبــود آب کشــور و همچنیــن 
ضــرورت تولیــد متناســب بــا جمعیــت کشــور، 
ــا  ــم ب ــویم. امیدواری ــه می ش ــکل مواج ــا مش ب
گــذر زمــان بــا موفقیــت از ایــن مرحلــه عبــور 

کنیــم.

ــای  ــروژه آبه ــت پ ــن وضعی ■ آخری
ــت؟ ــه اس ــرزی چگون م

ایــن موضــوع در حــوزه فعالیــت مــا نیســت مــا 
ــن  ــویم. همچنی ــوزه نمی ش ــی وارد آن ح خیل
اطالعــات متفاوتــی وجــود دارد کــه چــه میزان 
ــدر آب  ــود و چق ــارج می ش ــور خ آب از کش

داخــل کشــور موجــود اســت.

■ انتقــادی که از ســوی تولیدکنندگان 
در  پی وی ســی  اتصــاالت  و  لولــه 
پــروژه مهــار آب هــای مــرزی مطــرح 
اســت ایــن کــه چــرا مجریــان از ایــن 

ــد... ــتفاده نمی کنن ــوالت اس محص

مــا بــه آب هــای مــرزی ورود پیــدا نمی کنیــم، 
چــون مجــری جداگانــه ای بــرای ایــن امــر 

ــت.  ــده اس ــف ش تعری

ــری  ــد اخی ــی، در بازدی ــر متول ــوان دفت ــه عن  ب
ــی  ــد و ط ــام ش ــا انج ــی از پروژه ه ــه از یک ک
ــکاران  ــر از هم ــد نف ــا چن ــه ب ــی ک صحبت های
ــی  ــش قیمت ــل افزای ــه دلی ــتیم ب ــکار داش پیمان
ــن اتفــاق  ــی اتیل ــه پل ــروش مــواد اولی کــه در ف
افتــاده و قیمــت تمــام شــده محصــول را افزایش 
داده اســت، راهــکاری کــه ارائــه کــرده بودنــد 
اســتفاده ازمحصــوالت یــو پــی وســی بــه عنوان 

ــود. ــن ب محصــول جایگزی

ــا 30  ــدود 25 ت ــا ح ــه تقریب ــل هزین ــن تعدی  ای
ــبی  ــه مناس ــد گزین ــه می توان ــت ک ــد اس پایان مصاحبهدرص

مصاحبه - عباس زارع
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خشکســالی، تــورم و رکــود، بیــکاری، برجــام 
ــرای  ــراری ب ــنا و تک ــی آش ــد واژه های و... کلی
تمــام شــهروندان ایرانــی اســت. بــا وجــود همــه 
مشــکالت و تهدیدهــای طبیعــی و غیرطبیعــی 
ــه  ــخ دیرین ــول تاری ــران در ط ــان ای ــه مردم ک
همــواره  شــده اند،  روبــه رو   آن  بــا  خــود 
مشــکالت  بــا  ســازگاری  از  راهکارهایــی 
ــرای  ــارزه، ب ــی مب ــا حت ــوآوری ی ــا ن ــه ت گرفت

گــذار از مشــکالت مختلــف یافته انــد.

ــده شــدن شــرایط، انتخــاب  ــا پیچی ــون و ب اکن
روش و نــوع راهــکار بــرای گــذار از بحران هــا 
از اهمیــت و پیچیدگــی خاصــی برخــوردار 
ــالی  ــل خشکس ــوان از دو عام ــاید بت ــت. ش اس
کــه بســیاری از آن به عنــوان خشــک قرنــی 
ــکاری،  ــونامی بی ــن س ــد و همچنی ــاد می کنن ی
و  کنونــی  چالش هــای  مهم تریــن   به عنــوان 
ــواره  ــران هم ــن دو بح ــاد کرد.ای ــش روی ی پی
در کانــون توجــه دولتمــردان و جامعــه ایرانــی 
قــرار داشــته و تا کنــون از برنامه هــای متعــددی 
ــت  ــده اس ــرداری ش ــذار از آن پرده ب ــرای گ ب
ــوان اذعــان کــرد هــر  ــاه ســخن می ت کــه کوت
نهــادی بــه  صــورت جزیــره ای راهــکار جدایی 

ــه اســت. در پیــش گرفت

آسیب شناســی  بــه  نــدارد  بنــا  نگارنــده 
ــروری  ــا م ــردازد، تنه بوروکراســی موجــود بپ
خواهیــم داشــت به وضعیــت و اهمیــت آب در 
شــرایط فعلــی بــا تاکیــد بــر بخــش کشــاورزی 

میلیــارد تومــان از محــل منابــع عمومــی دولــت 
ــت. ــرده اس ــالم ک اع

ــاری  ــتم آبی ــرای سیس ــه اج ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــورت میانگی ــار به ص ــر هکت ــرای ه ــن ب نوی
ــای  ــا رقم ه ــه دارد، ب ــان هزین ــون توم 12 میلی
می تــوان   1397 ســال  در  یافتــه  تخصیــص 
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــدود 200 ه ــزی ح چی
کشــور را بــه سیســتم های نویــن آبیــاری تجهیز 
کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه مــرادی خبــر 
از اجــرای یــک میلیــون هکتــار بــه سیســتم های 
نویــن آبیــاری داده اســت. اگــر همیــن منابع در 
ســال 1397 به صــورت کارشناســی تخصیــص 
ــود کــه  ــدوار ب ــا حــدودی امی ــوان ت ــد می ت یاب
ــی  از ســویی به صــورت نســبی بحــران کــم آب
تولیــد  از طــرف دیگــر  مدیریــت شــده و 
محصــوالت لولــه و اتصــاالت از رکــود فعلــی 
خــارج خواهــد شــد. ضمنــا لولــه و اتصــاالت 
تــا  فــوالدی  لوله هــای  از  وســیعی  طیــف 

ــود. ــامل می ش ــری را ش پلیم

 ایــران در تولیــد لوله هــای پلیمــری کــه بخشــی 
ــت، دارای  ــیمی اس ــی پتروش ــع تکمیل از صنای
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــی اس ــیار باالی ــیل بس پتانس
ــه  از ایــن ظرفیــت در جهــت توســعه کشــور ب
ــا  ــر ب ــال حاض ــده و در ح ــتفاده نش ــی اس خوب
ــت  ــال فعالی ــود در ح ــت موج ــر از ظرفی کمت
ــوال  ــن من ــر همی ــرایط ب ــر ش ــه اگ ــتند ک هس
پیــش رود، تعدیــل نیــرو و حتــی تعطیلــی ایــن 

و همچنیــن ضــرورت اجــرای سیســتم های 
نویــن آبیــاری کــه ســرفصل برنامه هــای کاری 
ــاورزی را  ــاد کش ــون جه ــازمان هایی همچ س

ــت. ــکیل داده اس تش

ــار  ــاس آم ــر اس ــوع، ب ــه موض ــش از ورود ب پی
ــرف آب  ــط مص ــدار متوس ــی مق ــک جهان بان
ــرب  ــاورزی و ش ــی، کش ــای صنعت در بخش ه
مترمکعــب  در جهــان ســاالنه حــدود 580 
بــرای هــر نفــر اســت کــه ایــن مقــدار در ایــران 
حــدود یــک هــزار و 300 متــر مکعب در ســال 
اســت کــه حــوزه کشــاورزی بیشــترین میــزان 
ــد. از  ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــرف را ب مص
برنامه هــای  اجــرای  و  مدیریــت  روی  ایــن 
بــه  توجــه  بــا  بخــش  ایــن  در  اورژانســی 

ــت. ــر اس ــری انکارناپذی ــالی ام خشکس

اســتان  بــه  رئیس جمهــور  اخیــر  ســفر  در   
خراســان رضــوی بــر اهمیــت و ضــرورت 
اجــرای سیســتم های نویــن آبیــاری بــا اســتفاده 
ــتان  ــرای اس ــژه ب ــه وی ــد؛ ب ــد ش ــه تاکی از لول
خراســان کــه میــزان بارندگــی آن نســبت 
ــته  ــش داش ــد کاه ــته 50 درص ــال گذش ــه س ب
اســتان های  از  بســیاری  در  کاهــش  ایــن  و 
ــت. ــوس اس ــال محس ــز کام ــور نی ــرقی کش ش

علــی مــراد اکبــری معــاون آب و خــاك وزیــر 
جهــاد کشــاورزی میــزان بودجــه بــرای اجــرای 
سیســتم های نویــن آبیــاری را 250 میلیــون 
دالر از صنــدوق توســعه ملــی و همچنیــن 800 

یادداشت: 
عباسعلی متوسلیان 

خشکسالی،  
بـرجــام، و 
حمایت از  
تولید داخلی
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ــت. ــار نیس ــا دور از انتظ واحده

ــد در  ــالیان مدی ــارب س ــه تج ــا ب ــده بن  نگارن
ــر  حــوزه کســب و کار و تشــکل های صنفــی ب
ــران آب  ــرایط بح ــه در ش ــت ک ــاور اس ــن ب ای
و محدودیــت اعتبــارات اجــرای روش هــای 
ــا  ــع ب ــت مناب ــرورت مدیری ــن، ض ــاری نوی آبی
ــه  ــت، البت ــری الزم اس ــره وری، ام ــر به حداکث
شــرط کافــی آن نیــز انتخــاب محصوالتــی 
ــه  ــوزه دارای توجی ــن ح ــرای ای ــه ب ــت ک اس
کــه  همان گونــه  باشــد.  فنــی  و  اقتصــادی 
نشــان  یافتــه  توســعه  کشــورهای  تجــارب 
اتصــاالت  و  لولــه  از  اســتفاده  می دهــد 
ــژه ای در حــوزه  ــگاه وی پی وی ســی دارای جای
ــان از  کشــاورزی اســت به طــوری کــه در جه
5 / 22میلیــون تــن مــواد پلیمــری لولــه، حــدود 
پی وی ســی  لوله هــای  بــه  آن  درصــد   55

دارد.  اختصــاص 

ــن  ــزار ت ــه از 800 ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
پی وی ســی در کشــور، تنهــا حــدود نیمــی 
ــورت  ــه آن به ص ــرف و بقی ــواد مص ــن م از ای
ــه و  ــوز لول ــفانه هن ــادر می شود.متاس ــام ص خ
متولیــان  دیــدگاه  از  پی وی ســی  اتصــاالت 
مربوطــه در کشــورمان مغفــول مانــده اســت و 
ایــن در شــرایطی اســت کــه کل فرآینــد تولیــد 
توانمندی هــای  بــر  متکــی  محصــول  ایــن 
داخلــی بــوده و بــه عبارتــی در شــرایط پیچیــده 
ــای  ــاز تنگناه ــکان آغ ــام و ام ــت برج سرنوش
ــر  ــران را از ه ــد ای ــاری، می توان ــراودات تج م
ــون دارد. ــش مص ــن بخ ــتگی در ای ــوع وابس ن

ایــن نوشــتار معطوف بــر نادیده انگاشــتن ســایر 
لوله هــای پلیمــری و غیر پلیمــری نیســت، بلکــه 
تنهــا  تاکیــدی بــر بررســی های اقتصــادی و فنــی 
ــت  ــر اس ــان ام ــوی متولی ــول از س ــن محص ای
تــا بتوانــد جایــگاه واقعــی خــود را در زنجیــره 
مصــرف بیابد.پایــان ســخن اینکــه بــا توجــه بــه 
گزاره هایــی ماننــد: حمایــت از تولیــد کاالی بــا 
کیفیــت داخلــی، مدیریــت منابــع آبــی کشــور، 
ــه فــزون کارگــران  جلوگیــری ازبیــکاری رو ب
و مــواردی از ایــن دســت، ضــرورت توجــه 
بــه توانمندی هــای داخلــی بیــش از گذشــته 
اهمیــت یافتــه اســت و پرســش آخــر اینکــه آیــا 
ــا  ــوالت ب ــی از محص ــت واقع ــاهد حمای ــا ش م

ــود؟ ــم ب کیفیــت در ســال 1397 خواهی

ــه  ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــه ب ــن نام ــی، درای ــی وی س ــاالت پ و اتص
اشــاره بــه اهمیــت فــروش کاال بــه خریــداران 
ــی  ــت رقابت ــک مزی ــوان ی ــه عن ــی ب خارج
عنــوان شــده کــه شــرکت هــای بــزرگ 
رقیــب صادراتــی ایــران در زمینــه پتروشــیمی، 
دوره هــای اعتبــاری ســه تــا شــش ماهــه را بــه 

خریــداران پیشــنهاد می دهنــد.

 

ــن  ــن در ای ــت: بنابرای ــده اس ــه آم ــن نام ــی از ای در بخش
مــوارد و انجــام معامــالت بــه صــورت حســاب بــاز، کــه 
ــه  ــار اســنادی کــم هزین ــه گشــایش اعتب ــا نســبت ب عمدت
تــر اســت موسســات بیمــه اعتبــار صادراتــی یــا صنــدوق 
ضمانــت صــادرات رســمی هــر کشــور، وظیفــه پوشــش 
ــر  ــار ناشــی از فــروش مــدت دار را ب ریســک هــای اعتب

عهــده خواهــد گرفــت.

ــت  همچنیــن در نامــه ذکــر شــده اســت: صنــدوق ضمان
صــادرات ایــران بــه عنــوان شــرکت دولتــی حامــی 
ــا  ــات همت ــا موسس ــی ب ــه خوب ــه رابط ــدگان ک صادرکنن
بــه  از دسترســی مســتقیم  و  در سرتاســر جهــان دارد 
بانــک هــای اطالعــات اعتبــاری شــرکت هــای خارجــی، 
ــژه،  ــرایط وی ــا ش ــا ب ــی دارد ت ــت، آمادگ ــوردار اس برخ
مقابــل  در  را  مجموعــه  آن  صادراتــی  گــردش  کل 

ــد. ــه کن ــداران، بیم ــت خری ــدم بازپرداخ ــک ع ریس

آمادگی صندوق ضمانت 
صادرات برای بیمه صادراتی 

ریسک عدم بازپرداخت 

صندوق ضمانت صادرات از آمادگی این 
صندوق برای بیمه کل گردش صادراتی در 
مقابل ریسک عدم بازپرداخت خریداران 

پتروشیمی با شرایط ویژه خبر داد.
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کاهش هزینه ی           

30 %  با استفاده از 
لوله های پی وی سی 

در پروژه های آبیاری

گفت وگو با علی گرجی           
معاونت فنی دفتر طرح                       
و سامانه های نوین آبیاری

ــاز،  ــرای آغ ــا ب ــی لطف ــای گرج ■ آق
ــاره معاونــت فنــی دفتــر  توضیحــی درب
نویــن  طــرح  و  توســعه ســامانه های 
ــواردی کــه در دســتور کار  ــاری و م آبی
ــد  ــا تاکی ــرار دارد را، ب ــت ق ــن معاون ای
ــان  ــه بی ــواع لول ــگاه ان ــش و جای ــر نق ب

ــد. فرمایی

نویــن  ســامانه های  موضــوع  در  دفتــر  ایــن 
آبیــاری، مجموعــه ای شــامل آبیــاری قطــره ای 
ــتم  ــک سیس ــی و ی ــاری باران ــی، آبی ــا موضع ی
آبیــاری کــم فشــار بــرای مکان هایــی کــه 
آبیــاری  نویــن  ســامانه های  توســعه  امــکان 
ــی در آنهــا وجــود نداشــته، را  موضعــی و باران

در دســتور کار دارد.

ــا  ــاری، فعالیت ه ــن آبی ــامانه های نوی ــرای س ب

ــه فنــی و اقتصــادی  ــاری، مقایســه توجی ــه و اتصــاالت پی وی ســی در حــوزه ســامانه های نویــن آبی ــگاه و نقــش لول جای

لوله هــای پلیمــری، آسیب شناســی حضــور کــم رنــگ لوله هــای پی وی ســی در پروژه هــای آبیــاری و ارائــه پیشــنهادهایی 

بــه انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، برخــی از موضوعاتــی اســت کــه در گفت وگــو بــا علــی گرجی 

معاونــت فنــی دفتــر طــرح و ســامانه های نویــن آبیــاری، مطــرح شــد. ایــن مصاحبــه را در ادامــه بخوانیــد.

ــن  ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــی آب وج ــا آلودگ و ی
ــا  ــه ب ــل مزرع ــا داخ ــع م ــان توزی ــل راندم دلی
ــد  ــورت 100 درص ــه ص ــا ب ــتفاده از لوله ه اس

ــت. اس

گرفتــه،  صــورت  بررســی های  اســاس  بــر 
راندمــان آبیــاری داخــل لوله هــا و کاربــرد 
ــا 95 درصــد  ــی 90 ت ــه صــورت موضع ــا ب آنه
اســت؛ مشــروط بــر ایــن کــه ســطحی یــا زیــر 
ســطحی باشــد و اگــر راندمــان سیســتم های 
آبیــاری داخــل مزرعــه چــه بــا ماشــین آبیــاری 
یــا سیســتم های کالســیک باشــد، حــدود 75 تــا 

ــت. ــده اس ــن زده ش ــد تخمی 85 درص

اصالتــا هــدف از توســعه ســامانه های نویــن 
ــه مزرعــه اســت،  ــای بهــره وری ب ــاری ارتق آبی
از ایــن روی مــا می توانیــم بــا آب کمتــر، 

ــرد.  ــورت می پذی ــه ص ــل مزرع ــا در داخ صرف
ــاالت  ــه و اتص ــامل لول ــم ش ــرات آن ه تجهی
جهــت انتقــال و توزیــع آب بــه داخــل مزرعــه 
اســت. همچنیــن اگــر سیســتم آبیــاری بــه روش 
قطــره ای باشــد بــر اســاس آخریــن المــان، قطره 
چــکان خواهــد بــود و اگــر ســامانه آبیــاری بــه 
ــین  ــا ماش ــاش و ی ــد، آب پ ــی باش روش باران
ــرد. ــرار گی ــد مــورد اســتفاده ق ــاری می توان آبی

الزم بــه ذکــر اســت کــه لوله هــا در ســامانه های 
ــد  ــی دارن ــم و اساس ــش مه ــاری، نق ــن آبی نوی
کــه آب را از محــل تامیــن کــه معمــوال منابــع 
ــه  ــتند، ب ــات هس ــمه و قن ــد چش ــک مانن کوچ
ــن زراعــی می شــود.  ــای زمی ــا پ ــه ت وســیله لول
ــه و  ــع تمــام لول ــن در مســیر انتقــال توزی بنابرای
مجــاری بســته اســت و در عمــل هیــچ تبخیــری 
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ــیم. ــته باش ــتری داش ــوالت بیش محص

ــواع  ــرد ان ــوص کارب ــا در خص ■ لطف
لوله هــا بــا ذکــر پیشــینه ای از گذشــته 

تــا کنــون توضیــح دهیــد.

اگــر بخواهــم تاریخچــه ای از اســتفاده از لوله ها 
ــای  ــتر از لوله ه ــته بیش ــم، در گذش ــان کن را بی
فــوالدی اســتفاده می شــد، ســپس لوله هــای 
آزبســت بــه میــدان آمــد و بــا آمــدن لوله هــای 
ــعه  ــس در توس ــن جن ــرور از ای ــه م ــری، ب پلیم

ــد. ــتفاده ش ــاری اس ــن آبی ــامانه های نوی س

در دنیــا و همچنیــن برخــی از پروژه های کشــور 
مــا کــه قدمــت 40 تــا 50 ســاله دارنــد، بیشــتر از 
لوله هــای پی وی ســی و فــوالدی اســتفاده شــده 
ــوژی  ــدن تکنول ــل ش ــا کام ــه ب ــت. در ادام اس
ــور،  ــل کش ــری در داخ ــای پلیم ــد لوله ه تولی
ــری  ــای پلیم ــرور لوله ه ــه م ــه 60 و 70 ب از ده
بــه ســامانه های نویــن آبیــاری و شــبکه های 

آبیــاری داخــل مزرعــه ورود یافتنــد. 

ــای  ــی از لوله ه ــم از طیف ــا می توانی ــن م بنابرای
پلیمــری اســتفاده کــرده کــه هــر کــدام دارای 
مزایــای خــاص خــود هســتند کــه بنــده فعــال به 
ــای  ــا لوله ه ــم. ام ــوع ورود نمی کن ــن موض ای
پلیمــری در عمــل توانســتند بــه صنعــت آبیاری 
کمــک فراوانــی هــم در بحــث هزینــه، حمــل 
و نقــل، نصــب و کارگــذاری کننــد، و توســعه 
ســامانه های نویــن آبیــاری را تســریع ببخشــند. 

انــدازی سیســتم های  راه  اکنــون در عمــل، 
ــای  ــتفاده از لوله ه ــدون اس ــره ای ب ــاری قط آبی
همچنیــن  نیســت.  پذیــر  امــکان  پلیمــری 
ــل  ــکان متص ــره چ ــه آن قط ــه ب ــی ک لوله های
ده گفتــه  لوله هــای آب  بــه آن  و  می شــود 

توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری پــروژه انتخــاب 
کنــد تــا از نظــر فنــی و اقتصــادی مشــکلی 
ــز  ــردار نی ــرای بهره ب ــر آن ب ــد ب ــته و مزی نداش

مطلــوب باشــد.

و  بررســی ها  دفتــر  ایــن  آیــا   ■
مطالعاتــی در ایــن زمینــه انجــام داده 

اســت؟

توســط   91 و   90 ســال  در  بررســی هایی 
ــی از  ــت. برخ ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــن دفت ای
پروژه هــا در شــرایط خاصــی و بــه ویــژه در 
ســایزهای بــاالی 110 میلیمتــر می توانــد بــا 
حــدود  پی وی ســی،  لوله هــای  از  اســتفاده 
25 تــا 30 درصــد کاهــش هزینــه و بــه عبارتــی 
ــون  ــند. اکن ــته باش ــه داش ــی در هزین صرفه جوی
در پروژه هــا روی ایــن موضــوع بحــث زیــادی 
صــورت می گیــرد و ارزیابــی اقتصــادی انجــام 

ــت.  ــئله اس ــن مس ــده ای ــان دهن ــده نش ش

ــی  ــات کارشناس ــی ها و اقدام ــاس بررس ــر اس ب
شــده توســط ایــن دفتــر، انتظــار وجــود دارد تــا 
ــاری،  مشــاوران طراحــی ســامانه های نویــن آبی
ــب را  ــه مناس ــی و گزین ــا را بررس ــواع لوله ه ان
ــرای  ــرداری ب ــادی و بهره ب ــی، اقتص ــر فن از نظ
پــروژه انتخــاب کننــد. البتــه در شــرایطی امکان 
ــرای  ــری ب ــای پلیم ــتفاده از لوله ه ــه اس دارد ک

ــد. ــته باش ــود نداش ــا وج ــی از پروژه ه برخ

آسیب شناســی  بخواهیــم  اگــر   ■
روی ایــن موضــوع داشــته باشــیم، بــا 
ــای  ــد لوله ه ــت تولی ــه قدم ــه ب توج
ــر  ــه از اواخ ــران ک ــی در ای پی وی س

می شــود، بایــد بــرای ایــن مــوارد صرفــا از 
ــن  لوله هــای پلیمــری اســتفاده کــرد و جایگزی
ــن  ــه ای ــدارد. البت ــود ن ــرای آن وج ــری ب دیگ
الزم  فنــی  مشــخصات  دارای  بایــد  لوله هــا 
تــا  باشــند  انعطاف پذیــر  و  نــرم  همچــون 
بتوانــد در برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش خورشــید 

ــد. ــت کن مقاوم

■ آقــای گرجــی اکنــون کــه وارد این 
موضــوع شــدید، لطفــا بحــث توجیــه 
لوله هــای  انتخــاب  در  اقتصــادی 

ــد. ــح دهی ــری را توضی پلیم

ــن  ــی اتیلی ــری پل ــای پلیم ــوع از لوله ه ــک ن ی
اســت کــه وابســتگی شــدیدی بــه قیمــت نفتــی 
دارد و تاثیرپذیــری زیــادی از نوســانات قیمــت 
نفــت دارد. همچنیــن لوله هــای یــو پی وی ســی 
ــا  ــت و اینه ــادی اس ــیار زی ــتقات بس دارای مش
چــون وابســتگی کمتــری بــه مــواد نفتــی 
دارنــد و دارای بخشــی از مــواد معدنــی اســت، 

ــد.  ــه قیمــت نفــت دارن وابســتگی کمتــری ب

بــرای  لولــه  جنــس  انتخــاب   ■
ــورت  ــه ص ــاورزی چگون ــش کش بخ

؟ د می گیــر

در ســامانه های نویــن آبیــاری، بحــث طراحی و 
مشــاوره آن را مراجــع ذیصــالح انجــام می دهند 
و انتخــاب جنــس لولــه نیز وظیفه مشــاور اســت. 
ــد  ــاور بای ــه مش ــتیم ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــا ب م
بتوانــد بــه صــورت اصلــح و بــا در نظــر گرفتــن 
پارامترهــای کارشناســی  شــده فنــی و اقتصادی، 
بتوانــد بهتریــن لولــه را برای پــروژه مــورد نظر با 
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دهــه 30 شــروع شــد، چــرا ایــن 
ــت در  ــته اس ــوز نتوانس ــول هن محص
ــگاه خــود را  مصــارف کشــاورزی جای
ــه یــک  ــد، شــما ب ــدا کن در کشــور پی
موضــوع اشــاره کردیــد و آن نیــز 
عــدم توجیــه مشــاوارن اســت. بــه نظر 
شــما علــل دیگــر ایــن موضــوع چــه 

ــت؟  ــواردی اس م

بــر اســاس بررســی های صــورت گرفتــه در 
ــی  ــای پی وی س ــرا لوله ه ــه چ ــن ک ــر و ای دفت
نویــن  ســامانه های  پروژه هــای  وارد  کمتــر 
آبیــاری شــده اســت، بــه بــاور بنــده یکــی 
از دالیــل آن بــه خــود تولیدکننــدگان بــاز 
می گــردد. چــون ایــن لوله هــا بــازار خوبــی در 
حــوزه ســاختمان داشــته اند از ایــن روی تمایــل 
کمتــری بــرای ورود بــه بخــش ســامانه های 

ــت.  ــته اس ــود داش ــاری وج ــن آبی نوی

همــان طــور کــه اطــالع داریــد پی وی ســی در 
ــن درب و  ــی و همچنی ــالب خانگ ــث فاض بح
پنجــره کاربــرد دارد، کــه ایــن خــود یک بــازار 
بســیار خــوب را بــرای ایــن محصــوالت فراهــم 
بنــده در اینجــا از کمک هــای  بــود.  آورده 
کارشناســی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و 
ــکر  ــر تش ــن دفت ــه ای ــی ب ــاالت پی وی س اتص
 20 حــدود  حاضــر  حــال  در  می کنــم. 
بنــدی  لولــه پی وی ســی رتبــه  تولیدکننــده 
ــزان  ــر می ــدی بیانگ ــن رتبه بن ــه ای ــده اند، ک ش
تولیــد و همچنیــن کیفیــت محصوالت اســت و 
تولیــدات ایــن واحدهــا می توانــد در آبیــاری و 

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــانی م آب رس

 همچنیــن طــی ســال های اخیــر عــالوه بــر 
هــم  تولیدکننــدگان  انجمــن،  فعالیت هــای 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــد ک ــد می کنن ــی تولی محصوالت
نیــاز بخــش آب و  بحــث فنــی، می توانــد 

خــاك را تامیــن کنــد.

ــان  ــما بی ــه ش ــی ک ــی از اقدامات ■ یک
کردیــد رتبه بنــدی شــرکت ها توســط 
ــر  ــن دفت ــکاری ای ــا هم ــن و ب انجم
بــوده اســت، بــه نظــر شــما انجمــن در 
ــد در  ــواردی را بای ــه م ــدی چ گام بع

ــد؟ ــرار ده ــتور کار ق دس

مــا اکنــون فهرســتی از شــرکت های رتبه بنــدی 

4 اســتان دیگر نیــز در دســتور کار قرار 
ــن  ــود را از ای ــی خ ــا ارزیاب دارد، لطف

ــد؟ ــان کنی ــا بی دوره ه

ــی  ــای پی وی س ــتفاده از لوله ه ــده اس ــث ای بح
در بخــش کشــاورزی حــدود 4 تــا 5 ســال 
قبــل بــا همــکاری انجمــن تولیدکننــدگان 
لولــه و اتصــاالت پی وی ســی مطــرح شــد، 
کــه طــی آن انجمــن بــا مرکــز تحقیقــات فنــی 
ــن  ــا ای ــرد ب ــد ک ــراردادی را منعق ــی، ق مهندس
هــدف کــه آن مرکــز بتوانــد گزارشــی را آماده 
دســتورالعمل های الزم  و  پارامترهــا  تمــام  و 
بــرای لوله هــای پی وی ســی کــه در بخــش 
ــد را  ــدا می کن ــانی ورود پی ــاورزی و آبرس کش
ــای صــورت  ــا تالش ه ــن ب ــد. همچنی ــه کن تهی
گرفتــه انجمــن در چنــد نقطــه از کشــور نســبت 
بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی معرفــی 
لوله هــای یــو پی وی ســی بــرای مشــاوران و 
ــه  ــد. ک ــدام ش ــی اق ــش دولت ــان بخ کارشناس
ایــن دوره هــا بــرای مرحلــه شــناخت و معرفــی 

لوله هــای پی وی ســی بســیار موثــر بــود.

حــاال پیشــنهاد بنــده این اســت کــه ایــن دوره ها 
بــه صــورت تخصصی تــر برگــزار شــود چــون 
اکنــون بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی کــه 
بیــان شــد، همــکاران نســبت بــه لوله هــای 
حــاال  دارنــد؛  کلــی  شــناخت  پی وی ســی 
مخاطبــان بایــد بتواننــد مقایســه فنــی و اقتصادی 
ــند.  ــته باش ــری داش ــای پلیم ــه ه ــش لول در بخ
می تــوان ایــن دوره هــا را در چنــد منطقــه از 
کشــور بــه ویــژه مناطقــی کــه بــه لحاظ وســعت 
ــا وجــود دارد را  ــن لوله ه ــکان اســتفاده از ای ام

برگــزار کــرد.

لوله هــای  از  انــداز شــما  ■ چشــم 
کشــاورزی  بخــش  در  پی وی ســی 

چیســت؟

همــان طــور کــه عنــوان شــد وابســتگی لوله هــا 
هــر مقــدار بــه قیمــت نفــت کمتــر باشــد بهتــر 
و پایدارتــر اســت؛ امــا دربــاره آینــده لوله هــای 
پی وی ســی در بخــش کشــاورزی، بــا توجــه بــه 
ــان کــرد.  ــوان چشــم اندازی را بی شــرایط نمی ت

ــی  ــد میزان ــم کــه می توان ــار داری شــده در اختی
ــا  ــا و اختصاص ــی را صرف ــای پی وی س از لوله ه
بــرای اســتفاده در بخــش آبیــاری تهیــه و تولیــد 
کنــد و ایــن پتانســیل خــوب در کشــور وجــود 
آمــوزش  و  توجیــه  بعــدی  موضــوع  دارد. 
ــاری را  ــای آبی ــه پروژه ه ــت ک ــاورانی اس مش
مــورد بررســی قــرار می دهنــد. ضــروری اســت 
ــا  ــی لوله ه ــای فن ــا مزای ــان ب ــن کارشناس ــا ای ت
آشــنا شــوند تــا امــکان انتخــاب مناســب از نظــر 
فنــی و اقتصــادی انتخــاب نــوع محصــول بــرای 

آنهــا مهیــا شــود.

ــده برگــزاری ســمینارها و  ــن پیشــنهاد بن بنابرای
کارگاه هــای منطقــه ای بــا همــکاری انجمــن در 
ــی  ــه صورت ــت؛ ب ــور اس ــق کش ــی از مناط برخ
ــکان  ــد ام ــز بتوانن ــوار نی ــتان های همج ــه اس ک

ــا را داشــته باشــند.  ــن کارگاه ه حضــور در ای

ــد  ــه ها بای ــر مقایس ــارت دیگ ــه عب ■ ب
از حالــت تئــوری خــارج و بــه شــکل 

ــی اجــرا شــود... عمل

بلــه، بایــد ایــن اقــدام صــورت گیــرد تا بتــوان از 
محصــول مــورد نظــر دفــاع الزم را انجــام داد و 
مــوارد بــه صــورت علمــی و عملــی بیــان شــود 
ــد  ــز می توان ــی نی ــای پی وی س ــه لوله ه ــن ک ای
ــا  ــرای پروژه ه ــا ب ــی از گزینه ه ــوان یک ــه عن ب
ــه  ــب تجرب ــر حس ــاوران ب ــد. مش ــب باش مناس
ــه  ــه توجی ــوع لول ــد در انتخــاب هــر ن خــود بای
فنــی، اقتصــادی و بهره بــرداری را مــورد توجــه 
ــردار  ــی بهره ب ــد. امــکان دارد در جای ــرار دهن ق
ــه  ــا لول آگاهــی الزم را نداشــته و برخــوردی ب
انجــام دهــد کــه حالــت شــکننده داشــته باشــد، 

ایــن مــوارد نبایــد اتفــاق بیفتــد.

ــه  ــه ک ــان گون ــی هم ــای گرج ■ آق
اطالع داریــد، انجمــن تولیدکنندگان 
بــا  پی وی ســی  اتصــاالت  و  لولــه 
خــاك  و  آب  معاونــت  همــکاری 
تا کنــون    وزارت جهــاد کشــاورزی 
2 دوره آموزشــی بــا محوریــت در                                                    
2 اســتان (آذربایجــان شــرقی و گیالن) 
و بــا مشــارکت مشــاوران و کارشناســان 
همچنیــن                                                                          اســت،  کــرده  پایان مصاحبهبرگــزار 
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گزارش

سلطانی نژاد: مشاهده 
تخلف هایی از سوی برخی 
تعاونی ها باعث شد تا، میزان 

سهمیه برای متخلفان به 
سطحی معادل خریداران 

عادی تقلیل یابد.

به نقل از خبرگزاری ایسنا

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 
لولــه و اتصاالت پی وی ســی بــه نقل از 
ایســنا، حامــد ســلطانی نژاد مدیرعامــل 
ــی  ــت: ط ــران گف ــورس کاالی ای ب
ــت  ــی فعالی ــر در بررس ــای اخی ماه ه
تعاونی هــا مشــاهده شــد کــه برخــی 
از آنهــا در دو حــوزه «قیمــت» و 
بــه  محصــوالت  توزیــع»  «نحــوه 
اعضــای خــود، تخلفاتــی داشــتند کــه 
بــرای ایــن تعاونی هــای متخلــف، 
محدودیت هایــی در رونــد خریــد 
اعمــال  کاال  بــورس  از  محصــول 

شده اســت.

وی ادامــه داد: مشــاهده تخلف هایــی از ســوی 
ــع  ــد و توزی ــد خری ــا در رون ــی تعاونی ه برخ
ــد  ــث ش ــود باع ــای خ ــه اعض ــوالت ب محص
ــرکت  ــت و ش ــی وزارت صم ــا هماهنگ ــا ب ت
ــهمیه دو  ــزان س ــیمی، می ــع پتروش ــی صنای مل
ــه  ــا در نظــر گرفت ــرای تعاونی ه ــری کــه ب براب
ســطحی  بــه  متخلفــان  بــرای  بــود،  شــده 
معــادل خریــداران عــادی تقلیــل یابــد کــه در 
صــورت مشــاهده ادامــه تخلــف از ســوی ایــن 

ــران،  ــورس کاالی ای ــع ب ــرد: موض ــوان ک عن
ــع پتروشــیمی و همچنیــن  شــرکت ملــی صنای
توســعه  صمــت،  وزارت  و  تعــاون  وزارت 
فعالیــت تعاونی هــا و توزیــع هــر چــه بهتــر 
محصــوالت میــان اعضــای آنهاســت، چراکــه 
ــاد  ــر اقتص ــوان مظه ــا به عن ــترش تعاونی ه گس
ــب و  ــعه کس ــتقیمی در توس ــر مس ــی، اث مردم

کار و اقتصــاد کشــور دارد.

 مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران اظهــار کــرد: 
ــورس  ــادی در ب ــای زی ــون تعاونی ه ــم اکن ه
ــورت  ــه به ص ــد ک ــور دارن ــران حض کاالی ای
ــع مناســب  ــه تخصیــص و توزی ــدام ب کارآ، اق
محصــوالت براســاس ســهمیه اعضــای خــود 
می کننــد و هیــچ مشــکلی نیــز در رونــد و 
توســعه فعالیــت ایــن تعاونی هــا در بــورس 

ــدارد. ــود ن کاال وج

ایــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  ســلطانی نژاد   
ــوده و  ــان ب ــرای متخلف ــا ب ــا تنه محدودیت ه
ســایر تعاونی هــای قانونمنــد بــه فعالیــت خــود 
در بــورس ادامــه می دهنــد، افــزود: تعاونی هــا 
بایــد ماننــد یــک انجمــن صنفــی، حافــظ منافع 
اعضــای خــود باشــند نــه آنکــه بــا اســتفاده از 
امتیازهــای تعاونــی در جهــت منفعت شــخصی 
ــیر تاکیــد  ــن تفاس ــه ای ــا هم ــد؛ ب ــدام کنن اق
می کنــم کــه بــورس کاالی ایــران مدافــع 
فعالیــت تعاونی هــا در رونــد معامــالت اســت.

تعاونی هــا، در میــزان و ارائــه ســهمیه بــرای 
ــد شــد. ــد نظــر خواه ــا تجدی آنه

ــا  ــور تعاونی ه ــداف حض ــه اه ــلطانی نژاد ب س
اشــاره  ایــران  بــورس کاالی  معامــالت  در 
ــاد  ــن ایج ــرای ای ــا ب ــزود: تعاونی ه ــرد و اف ک
شــده اند کــه بــا خریــد محصــوالت از بــورس 
ــن اعضــای  ــع محصــول بی ــت توزی کاال، فعالی
ــد  ــام دهن ــوب انج ــیوه ای مطل ــه ش ــود را ب خ
ــداد در حــال انجــام اســت. وی  ــن روی کــه ای

اعمـال 
محدودیت 
بـرای 
تعاونی های 
متخـلف



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 18104

مصاحبه

وحید مقدم کارشناس ماشین های کشاورزی عنوان کرد:

لوله های پی وی سی بعد از بیست و چهار 
سال همچنان سالم و بی نقص بودند

وحید مقدم که تجربه استفاده از لوله های پی وی سی را از سال 1370 دارد، معتقد است که این لوله ها 
مزایای بسیار بیشتری نسبت به سایر لوله ها دارند؛ اما هنوز به خوبی به مهندسان مشاور شناسانده نشده اند.

وی کارشناس ماشین های کشاورزی است که از سال 1370 در کشت و صنعت پارس واقع در دشت مغان 
مشغول خدمت بوده است. او در حال حاضر در معاونت آب و خاك وزارت کشاورزی فعالیت دارد.
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مصاحبه - وحید مقدم

مقــدم در گفتگــو بــا روابــط عمومــی 
انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی 
ــرای  ــود در اج ــارب خ ــاره تج درب
پــروژه آبیــاری بارانــی دشــت مغــان 

بیــان کــرد: 

 وظیفــه مــن در کشــت و صنعــت 
ــیصد  ــزار و س ــرای دو ه ــارس اج پ
بارانــی  آبیــاری  دســتگاه  هکتــار 
ســنترپیوت بــود کــه عملیــات اجرایی 
آن بــا 54 دســتگاه ســنترپیوت در 
تابســتان ســال هفتــاد آغــاز شــد. این 
ــا  ــا طــول حــدود 250 ت دســتگاه ها ب
350 متــر وظیفــه آبیــاری را بــر عهده 

ــتند. داش

وی افــزود: ایــن مجموعــه شــامل 17 ایســتگاه 
پمپــاژ بــود کــه آب مــورد نیــاز دســتگاه های 
آبیــاری را با فشــاری حــدود 4 بــار در ورودی 

هــر ســنتر پیــوت تامیــن می کردنــد.

وی تأکیــد کــرد: لوله هــا را بــدون اســتفاده از 
هیــچ فیلتــری مــورد بهره بــرداری قــرار دادیــم 
بــه ایــن دلیــل کــه خــاك دشــت مغــان فاقــد 

ســنگ بــود.

ــروژه و  ــن پ ــل ای ــان تحوی ــاره زم ــدم درب مق
احتمــال آســیب بــه ایــن لوله هــا در طــول 
ــن  ــح داد: ای ــرداری توضی ــان بهره ب ــدت زم م
پــروژه در تابســتان 71 تحویــل واحــد زراعــت 
شــد و بــرای کشــت پاییــزه ســال 71- 72 

مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.

در ا یــن پــروژه، لوله هــای پی وی ســی بــه 
ــه از  ــد ک ــذاری ش ــر لوله گ ــول 33 کیلومت ط
17 ایســتگاه پمپــاژ به 54 دســتگاه ســنترپیووت 

می رســید.

چنــدی پیــش، بعــد از 24 ســال از اجــرای ایــن 
پــروژه، بــرای بررســی وضعیــت لوله هــای 
دو  ایجــاد  احتمــال  بررســی  و  پی وی ســی 
پخــی در لوله هــا، عــازم منطقــه دشــت مغــان 
شــدیم و بــا برداشــتن خــاك روی لوله هــا 

مقــدم ادامــه داد: عملیــات اجرایــی دســتگاه ها 
ــا نصــب روی فونداســیون ها انجــام گرفــت.  ب
کانال هایــی  کنــار  در  پمپــاژ  ایســتگاه های 
از  آبگیــر  عنــوان  بــه  کــه  گرفتنــد  قــرار 
کانال هــا اســتفاده می شــد و انتقــال آب از 
ایســتگاه پمپــاژ بــه ســنتر پیووت هــا بــه وســیله 

انجــام گرفــت. پی وی ســی  لوله هــای 

کشــاورزی  ماشــین های  کارشــناس  ایــن 
ــن  ــرای ای ــد اج ــه رون ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
پــروژه بیــان کــرد: در ابتــدا بــا اســتفاده از 
ترانشــه کانــال کنــده می شــد، در هنــگام 
لوله گــذاری بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
ــت  ــی نیس ــر خاص ــتفاده از فیلت ــه اس ــازی ب نی
چــرا کــه ترنچــر خــاك را بــه صــورت پــودر 
درمــی آورد و بنابرایــن احتیاجــی بــه اســتفاده 
ــدارد. بعــد از  از خــاك الــک شــده وجــود ن
ــار  ــه، چه ــه در س ــم ک ــاهده کردی ــی مش مدت
خــط لولــه، ترنچــر خــراب شــد و چــاره ای بــه 

ــود. ــی نب ــل مکانیک ــتفاده از بی ــز اس ج
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ــه  ــوع آســیبی ب ــچ ن ــم کــه هی مشــاهده کردی
ــا وارد  ــه لوله ه ــیمیایی ب ــی و ش ــاظ فیزیک لح
نشــده و در وضعیــت آنهــا هیــچ گونــه تغییری 

ــود. ایجــاد نشــده ب

ــه در  ــه کار رفت ــای ب ــد: لوله ه ــادآور ش  وی ی
ــا  ــوع لوله هــای تخــت فشــار ب ــروژه از ن ــن پ ای
ــتگاه های  ــه ایس ــود آن ک ــا وج ــود و ب pn10 ب
پمپــاژ ایــن پــروژه، حداکثــر ِهــدی را کــه تامین 
ــا  ــا لوله هــا را ب ــود، ام ــار ب ــار و 7 ب می کــرد 6 ب
ــار  ــا 13 ب ــی ب ــه یعن ــار روی لول ــر فش 1/3 براب
ــرای  ــا اگــر جایــی مشــکلی ب ــم ت تســت کردی

واشــرها ایجــاد شــده بــود، برطــرف کنیــم.

ــای  ــتفاده از لوله ه ــای اس ــاره مزای ــدم درب مق
آبیــاری  پروژه هــای  در  پی وی ســی 
نصــب  عملیــات  داد:  توضیــح  کشــاورزی 
لوله هــا در ایــن پــروژه، بــا توجــه بــه ایــن 
ــه اســتفاده از چســب و دســتگاه  ــازی ب کــه نی
جــوش وجــود نداشــت، خیلــی ســریع انجــام 
ــه 315 و  ــب لول ــه نص ــوری ک ــه ط ــت ب گرف
ــر در  ــه کارگ ــه را س ــط لول ــن خ ــرای ای اج
ــه انجــام  نصــف روز و در عــرض 4 ســاعت ب

رســاندند.

بیشــتر هــم از نظــر قیمــت و هــم ســهولت 
ــای پی وی ســی  ــه اســتفاده از لوله ه ــی ب اجرای

ــد. ــر کنن ــه دوم فک ــوان گزین ــه عن ب

وی بــا بیــان ایــن کــه در سراســر دنیــا بــه 
ــی  ــی آر پ ــن، ج ــی اتیل ــای پل ــبت لوله ه نس
و فلــزی، درصــد بیشــتری از پروژه هــا بــا 
اجــرا  پی وی ســی  لوله هــای  از  اســتفاده 
ــران  ــه در ای ــن ک ــرد: ای ــد ک ــود، تأکی می ش
بــه نســبت ســایر کشــورهای دنیــا از لوله هــای 
بــه  می شــود،  اســتفاده  کمتــر  پی وی ســی 
و  مشــاور  مهندســان  بــودن  ناآشــنا  دلیــل 
ــه  ــن لوله هاســت و ب ــای ای ــا مزای ــا ب کارفرماه
نظــر مــن ایــن وظیفــه انجمــن تولیدکننــدگان 
ــد  ــت و بای ــی اس ــاالت پی وی س ــه و اتص لول
ــد و  ــا کن ــه ایف ــن زمین ــری در ای ــش فعال ت نق
مهندســان مشــاور، کارفرماهــا و شــرکت های 
مهندســی مشــاور را از مزایــای اســتفاده از ایــن 
نــوع لوله هــا آگاه کنــد و بــه دغدغه هــای 
ــن  ــه ای ــا ب ــه پاســخ دهــد ت ــن زمین ــا در ای آنه
لوله هــای  جایــگاه  ارتقــاء  شــاهد  ترتیــب 
ــیم. ــوری باش ــای کش ــی در پروژه ه پی وی س

بنــدی  رتبــه  موضــوع  دربــاره  مقــدم   

لوله هــا از نــوع اورینگــی بودنــد و بــا اســتفاده 
از پتــک و چــوب چهــار تــراش بــه راحتــی در 

جــای خــود قــرار می گرفتنــد.

مقــدم دربــاره موانــع اســتفاده از لوله هــای 
پروژه هــای بخــش  اجــرای  پی وی ســی در 
دولتــی توضیــح داد: لوله هــای پی وی ســی، 
امــا در  دنیــا کاربــرد زیــادی دارد  در کل 
ایــران متاســفانه جایگاهــی را کــه بایــد داشــته 
باشــد، نــدارد. دلیــل مهــم آن ایــن اســت کــه 
ــاور  ــان مش ــه مهندس ــی، ب ــای پی وی س لوله ه
ــاور  ــان مش ــت و مهندس ــده اس ــانده نش شناس
شــناخت درســتی از مزایــای ایــن نــوع لوله هــا 
ــد  ــح می دهن ــل ترجی ــن دلی ــه همی ــد و ب ندارن

ــد. ــتفاده کنن ــن اس ــی اتیل ــای پل از لوله ه

ــای  ــه لوله ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
پلــی اتیلــن از نظــر اجــرا و طراحــی راحت تــر 
بــرای  مشــاور  مهندســان  بنابرایــن  اســت، 
دســت  پی وی ســی  لوله هــای  از  اســتفاده 
بــه ریســک نمی زننــد و ترجیــح می دهنــد 
ــان  ــا هم ــا را ب ــی پروژه ه ــات اجرای ــه عملی ک
ــه انجــام برســانند، امــا  لوله هــای پلــی اتیلــن ب
ــت  ــاد رقاب ــرای ایج ــم ب ــنهاد می کن ــن پیش م

مصاحبه
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شــرکت های تولیدکننــده لولــه واتصــاالت 
ســال های  در  کــرد:  بیــان  پی وی ســی 
پلــی  اتصــاالت  و  لولــه  انجمــن  گذشــته، 
اتیلــن اقــدام بــه رتبــه بنــدی شــرکت های 
تولیدکننــده لوله هــای پلــی اتیلــن کــرد ولــی 
و  لولــه  شــرکت های  بــرای  مشــکل  ایــن 
ــت و  ــود داش ــز وج ــی نی ــاالت پی وی س اتص
نیــاز بــه ایــن رتبه بنــدی احســاس می شــد. 
ــی  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــن لول ــراً انجم اخی
نیــز کار رتبــه بنــدی شــرکت های تولیدکننــده 
لولــه و اتصــاالت پی وی ســی را نیــز بــه انجــام 
ــد  ــوع می توان ــن موض ــه ای ــت ک ــانده اس رس
ــای  ــرداری از لوله ه ــره ب ــا به ــت ارتق در جه

پی وی ســی بســیار مفیــد باشــد.

لولــه  تولیدکننــدگان  انجمــن  بــه  وی 
واتصــاالت پی وی ســی پیشــنهاد کــرد کــه بــا 
ــای  ــر لوله ه ــیار راحت ت ــب بس ــه نص ــه ب توج
ــن،  ــی اتیل ــای پل ــه نســبت لوله ه پی وی ســی ب
دربــاره ســهولت نصــب ایــن لوله هــا و دیگــر 
ــار  ــی را در اختی ــات کامل ــای آن اطالع مزای

ــد. ــرار ده ــکاران ق پیمان

ــه  ــود در زمین ــه خ ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــدم ب مق
یــادآور  پی وی ســی  لوله هــای  از  اســتفاده 
کار  در  کارشــناس  عنــوان  بــه  مــن  شــد: 
اجرایــی لولــه پی وی ســی می گویــم کــه ایــن 
لولــه بســیار خوبــی اســت امــا بایــد ایــن لولــه 
ــن  ــی هــم شناســانده شــود. م ــه خوب خــوب ب
بــا ایــن لوله هــا کار کــرده ام وبــه مزایــای 
اســتفاده از آن آگاهــم امــا آن پیمانــکاری 
کار  اتیلــن  پلــی  بــا  اســت  ســال   30 کــه 
می کنــد، روش هــای جــوش آن را بــه خوبــی 
ــرای آن  ــب و اج ــه روش نص ــد و ب می شناس
ــه از  ــد ک ــام می ده ــت، کاری را انج آگاه اس
ــه  ــی نگ ــا را راض ــی دارد و کارفرم آن آگاه

ــی دارد. م

•

•

•

•

نقشه های هوایی زمین های زیرکشت-آبیـاری مدرن، 
منطقه بین شهرستان بیــله سـوار و شهرستان پــارس آبـاد،    
Google Earth :شمال دشت مغان - استان اردبیل.   منبع

مصاحبه - وحید مقدم



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 22104

مصاحبه

آغازحرکت جدی برای 

استفاده از محصوالت  

PVC/ دست سودجویان 

از بازار کوتاه شود

گفت وگو با مهدی ضیاء ابراهیمی 
مدیرعامل شرکت پلی اتیلن کرمان

■ آقـای ابراهیـمی در حـال حـاضـر 
وضعیـت بـازار صنعت لوله و اتصاالت 

پی وی سی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه شــناختی کــه بنــده 
از بــازار لوله هــای پی وی ســی و پلــی اتیلــن 
دارم، برخــالف تصــور بنــده در ســال گذشــته 
و جــاری در بخــش کشــاورزی، وضعیــت 
ــت  ــت دول ــا حمای ــاالت ب ــه و اتص ــازار لول ب
ــت  ــن حمای ــه ای ــر چ ــت؛ اگ ــوده اس ــوب ب خ
ــازار  ــا در کل ب ــود ام ــی ب ــا اوراق دولت بیشــتر ب
دولتــی مناســب بــود. بــا ایــن توضیــح که بیشــتر 
ــا در بخــش کشــاورزی اســت و در  ــت م فعالی

ــم.  ــت داری ــر فعالی حــوزه ســاختمانی کمت

در بخــش لوله هــای PVC نیــز تصــور می کنــم به 
همــت شــرکت های توانمنــد کــه فعالیت هایــی 
در جهــاد کشــاورزی انجــام داده انــد، یــک 
عــزم جــدی ایجــاد شــده و تصــور می شــود 
 PVC ــای ــرای اســتفاده از لوله ه ــی ب حرکت های
ــی پرفشــار  ــا حت در سیســتم های کــم فشــار و ی

«محصول با کیفیت لوله پی وی سی به لحاظ فنی قابل رقابت با سایر لوله های پلیمری در بخش کشاورزی است و به لحاظ 

قیمتی هم برگ برنده را دارد.» این را مهدی ضیاء ابراهیمی مدیرعامل شرکت پلی اتیلن کرمان گفت. وی البته از آسیب 

دیدن اعتماد مردم به لوله و اتصاالت پی وی سی به دلیل وجود محصوالت بی کیفیت در بازار انتقاد و خواستار اقدام جدی و 

عملی در این زمینه شد. گفت وگوی پیش روی را با این تولیدکننده در ادامه بخوانید.

لوله هــای پی وی ســی جایگزیــن مناســبی بــرای 
پلی اتیلــن و یــا بالعکــس اســت، در اســتان 
کرمــان از دیربــاز بســیاری از مالك هــا بــه ویژه 
ــی  ــیتم دولت ــه س ــی ب ــه متک ــی ک در بخش های
ــد،  ــخصی کار می کردن ــه ش ــا هزین ــد و ب نبودن
ــد و  ــتفاده می کردن ــی اس ــای پی وی س از لوله ه

ــتند. ــکلی نداش ــچ مش ــه هی ــن زمین در ای

 موضوعــی کــه در صنعــت پی وی ســی مــا 
همــواره داغــدار آن هســتیم تولیدکننــدگان 
کــم اعتبــار و ســودجویی هســتند کــه جایــگاه 
ــوالت  ــزل داده  و محص ــی را تن ــه پی وی س لول
پی وی ســی بی کیفیــت را بــه بــازار عرضــه 
کردنــد. در نتیجــه کشــاورز کــم اطــالع و کــم 
درآمــد، ازانتخــاب محصــول خــود پــس از 
ــا دو ســال پشــیمان می شــود.  گذشــت یــک ی
ــای  ــرف لوله ه ــه مص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــکا  ــون آمری ــورهایی همچ ــی در کش پی وی س
در تمــام مــوارد و بــه ویــژه بخــش کشــاورزی 

ــت. ــا اس ــایر لوله ه ــتر از س بیش

آغــاز شــده اســت. اما ســخن بســیار تکــراری که 
مشــکل تمــام صنایــع و تجــارت ایران اســت، آن 

هــم وصــول مطالبــات اســت.

■ همان گـونه کـه اشـاره کـردیـد 
تالش هـایی بـرای ورود لـولـه های 
پی وی سی به بخش کشـاورزی آغاز 
شـده است با توجـه به ایـن که شما 
تولیـد کننده انواع لوله ها همچون: 

پـی وی سی، پلی اتیـلن و PP هستید، 
اکنون وضعیـت لوله های پی وی سی 
در مقایسه با سایر لوله ها  را در بخش 

آبیاری چگونه ارزیابی می کنید؟

بــه صــورت عملــی در حــال  ایــن بحــث 
وروده  آن  بــه  نیــز  مــا  و  اســت  پیگیــری 
ــتر  ــوع بیش ــن موض ــه ای ــه مقایس ــم، البت کرده ای
ــا دارای  ــت و لوله ه ــی اس ــای فن دارای جنبه ه
ــا  ــن تفاوت ه ــا هــم هســتند و ای ــی ب تفاوت های
در طراحی هــا بــروز پیــدا می کننــد. از نظــر 
ــه  ــم ک ــر کن ــار نظ ــم اظه ــر بخواه ــی اگ علم
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مصاحبه - مهدی ضیاء ابراهیمی

■ شما به موضوع مهمی اشاره کردید، اگر 
بخواهیم آسیب شناسی بیشتری روی این 

موضوع داشته باشیم،  عالوه بر  بی کیفیت 
بودن برخی از محصوالت، چرا لوله های 
پی وی سی در ایران نتوانسته است جایگاه 

واقعی خود را به دست آورد؟

مشــاهدات بنــده از زمین دارهــای اســتان کرمان 
بــه ویــژه افــرادی کــه در چنــد صدهکتــار 
ــد، چنانچــه صنعتگــر مطمئنــی را  فعالیــت دارن
در ایــن زمینــه بشناســند، انتخــاب اصلــی آنهــا 
لولــه و اتصــاالت پی وی ســی اســت؛ چــون هــم 
هزینــه و هــم مشــکالت کمتــری دارد. از نظــر 
فنــی و بــه عنــوان یــک تولیدکننــده پلــی اتیلن، 
تصــور می کنــم در مقــام مقایســه لوله هــای 

ــدارد. ــکلی ن ــچ مش ــی هی پی وی س

■ بنده به عنـوان یک مصـرف کننـده بـه 
وب سایت شرکت شما مراجعه و مشاهده 
می کنـم کـه بـرای مصـارف کشـاورزی 
لوله های پلی اتیلن را پیشنهاد داده است..

ــود  ــاورزی ب ــاد کش ــزام جه ــوع ال ــن موض ای
ــه  ــرای لول ــد ســال پیــش اصــال ب ــا چن چــون ت
و اتصــاالت پی وی ســی بودجــه ای اختصــاص 
تمایــل  عمــل  در  یعنــی  نمی شــد؛  داده 
ــن  ــای پلی اتیل ــتفاده از لوله ه ــه اس ــتری ها ب مش
بــود و مــا ناگزیــر بودیــم در بخــش پلــی اتیلــن 

ــم. ــام دهی ــور را انج ــن مان ای

بــه بــاور بنــده حرکتــی کــه بــزرگان پی وی ســی 
ــال  ــد در ح ــاره ش ــه آن اش ــد و ب ــاز کرده ان آغ
نتیجــه دادن اســت. امیــدوارم تــا چنــد ســال آتــی 
ــای  ــون لوله ه ــود چ ــه ش ــوع نهادین ــن موض ای
ــاز  ــا ب ــایر پلیمره ــی از س ــر فن ــی از نظ پی وی س
ــو  ــز جل ــی نی ــاظ قیمت ــه لح ــی ب ــد و حت نمی مان
اســت. ایــن جایگزینــی بایــد توســط جهــاد 
کشــاورزی و بــه ویــژه دلســوزان بودجه مملکت 
ــی  ــر آن کــه حمایت های ــوط ب ــام شــود، من انج
از طــرف جهــاد کشــاورزی معاونــت آب و 
خــاك و همچنین انجمن تولیدکننــدگان لوله و 

ــرد. ــورت بگی ــی ص ــاالت پی وی س اتص

عــالوه بــر موضــوع فــوق بایــد از فعالیــت 
تولیدکننــدگان محصــوالت بی کیفیــت نیــز 
ممانعــت شــود، نمی تــوان کشــاورزی کــه لولــه 
ــاخت.  ــم س ــد، مته ــه می کن ــت را تهی بی کیفی

بــه طــور قطــع اعتمــاد ملــی در طــی ســال 
هــای گذشــته نســبت بــه لولــه و اتصــاالت 
اگــر  و  اســت  یافتــه  کاهــش  پی وی ســی 
بخواهیــم مقایســه ای بیــن دو لولــه بــی کیفیــت 
ــا پی وی ســی داشــته باشــیم، پلــی  پلــی اتیلــن ب
اتیلــن بهتــر از مــورد دوم اســت. امــا محصــول 
بــا کیفیــت ایــن دو جنــس لولــه دارای قابلیــت 
ــی وی  ــی پ ــتند و حت ــر هس ــا یکدیگ ــت ب رقاب
ســی بــه لحــاظ قیمتــی مناســبتر اســت. در نتیجه 
ــب  ــت موج ــی بی کیفی ــوالت پی وی س محص
کاهــش ایــن اعتمــاد در دو بخــش دولتــی 
بازارهــای صادراتــی  و خصوصــی و حتــی 

همچــون عــراق شــده اند.

■ بـه عنـوان پـرسش آخـر، بـا توجـه 
به سرنوشـت مبـهم برجـام، بنـگاه های 
تولیـدی بایـد چه استـراتـژی را برای 
گذار از شرایط پیش روی اتخاذ کنند؟

البتــه بیــش از آن کــه بــه موضــوع تحریــم 
بپــردازم ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
مــا در داخــل هــم بــا مشــکالت زیــادی روبــرو 
هســتیم. امــا در صــورت لغــو برجــام، صنعــت 
مــا در بیــن ســایر صنایــع خوش شانســتر اســت؛ 
ــه و  ــواد اولی ــده م ــود تولیدکنن ــران خ ــون ای چ
مصــرف کننــده آن هــم اســت. شــاید در بخش 
ماشــین آالت لولــه و اتصــاالت پی وی ســی 
ــال  ــویم. در ح ــرو ش ــکل روب ــا مش ــداری ب مق
ــم  ــا در تحری ــی م ــورت عمل ــه ص ــر و ب حاض
قــرار داریــم. تنهــا موضــوع وابســتگی صنعــت 
لولــه بــه بودجــه دولتــی اســت و تغییــر فرهنــگ 
آن هــم کار ســاده ای نیســت. بــه عبــارت دیگــر 
ــش  ــود را در بخ ــای خ ــت حمایت ه ــر دول اگ
ــه  ــک ده ــه ی ــاید ب ــد، ش ــع کن ــاورزی قط کش
زمــان نیــاز داشــته باشــد کــه کشــاورز بــا هزینــه 
شــخصی نســبت بــه تجهیــز زمیــن زراعــی خود 

اقــدام کنــد.

■ لطفا اگر مطلبی باقیمانده است را بیان کنید.

تنهــا مــورد همان بخشــنامه دولــت در خصوص 
بازگشــت ارز صادراتــی طــی 6 مــاه اســت کــه 
ــد.  ــل می کن ــادرات را تعطی ــل ص ــن در عم ای
حتــی مــا ناگزیــر بودیــم کــه صــادارت خــود را 

بــه برخــی از بازارهــای هــدف متوقــف کنیــم.

کشــاورز دارای اختیــار بودجــه خــود و انتخاب 
نــوع محصــول اســت و در نهایــت بدنامــی آن 
ــد  ــد. در حقیقــت نبای ــی می مان ــرای PVC باق ب
ایــن محصــوالت در بــازار وجــود داشــته باشــد. 

دلیــل آن کــه توصیــه مــا متمرکــز بــر لوله هــای 
ــاز  ــت ب ــه همــان سیاســت دول ــود ب ــن ب پلی اتیل
می گــردد و مشــتری متقاضــی آن بــود و در 
ایــن زمینــه بیشــتر یــک دیــدگاه تجــاری وجود 
ــدگاه  ــن دی ــاید ای ــه ش ــر چ ــت اگ ــته اس داش

چنــدان خــوب نبــوده باشــد.

■ همان گونه که اطالع دارید انجمن 
در این بخش اقدام به رتبه بندی لوله و 
اتصاالت پی وی سی در بخش کشاورزی 

کرد که می تواند به نوعی فرهنگ سازی 
برای بازار مصرف ایجاد کند، شما این 

اقدام را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ــدام در انجمــن پی وی ســی و پلی اتیلــن  ــن اق ای
هــر دو بــه خوبــی انجــام شــد؛ امــا نتیجــه 
ــی  ــد بررس ــدان بای ــازار و می ــن ب کار را در مت
ــه  ــاورز ب ــرد کش ــک ف ــه ی ــی ک ــرد. هنگام ک
ــه  ــی ب ــدان توجه ــد چن ــه می کن ــازار مراجع ب
برندهــای  یــا  بیشــتر  و  نــدارد  رتبه بندی هــا 
معتبــر و یــا قیمــت بــرای او در اولویــت اســت. 
او  بــرای  ایــن رتبه بنــدی  بیانــی دیگــر  بــه 

ایجــاد نمی کنــد. محدودیتــی 

اســتاندارد وارد  اداره  بایــد  بنــده  بــاور  بــه   
ــن  ــکاری انجم ــا هم ــود و ب ــوع ش ــن موض ای
ــع آوری  ــازار جم ــت از ب ــوالت بی کیفی محص
شــود؛ اگــر ایــن موضــوع اجرایــی و عملیاتــی 
شــود، رتبــه بندی هــا کاراتــر می شــوند. بــه 
ــن  ــی اتیل ــات پل ــا در مناقص ــال اگرم ــور مث ط
 A در بخــش کشــاورزی وارد شــویم بــا گریــد
خواهــد بــود؛ امــا مشــتری کــه شــاید هــم تعداد 
ــه قیمــت توجــه دارد  آنهــا بیشــتر نیــز اســت، ب
و نــه رتبــه بنــدی. بــه بــاور بنــده بایــد اقدامــات 

ــرد. ــورت گی ــری ص دیگ

■ لوله های پـلی اتیلن و پـی وی سی 
هـر دو  در بـخش کشـاورزی مصـرف 
می شوند، در حـالی که شـاهد تفـاوت 
قیمت بین این دو نوع محصول هستیم 
اما بیشتر مناقصات به لوله های پلی اتیلن 

پایان مصاحبهاختصاص دارد دلیل آن را چه می دانید.
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دوام لـولــه 

پی وی سی از 

سایـر پلیمرها 

بیشتـر اسـت

گفت وگو با حسین چشم براه 
مـدیرعـامـل یـزدپـلیـمـر

■  آقــای چشــم براه، اکنــون وضعیــت 
ــی  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــازار لول ب

چگونــه اســت؟

واحــد تولیــدی یــزد پلیمــر عــالوه بــر لولــه و 
ــن  ــی اتیل ــای پل ــی؛ لوله ه ــاالت پی وی س اتص
و پنــج الیــه را هــم در ســبد محصــوالت خــود 
دارد و مــا در بخش هــای کشــاورزی، صنعــت 
حضــور  و  فعالیــت  گاز  و  آب  ســاختمان، 

داریــم.

ایــن کــه وضعیــت بــازار چگونــه اســت، بایــد 
ــت  ــه دول ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ب

حســین چشــم براه مدیــر عامــل شــرکت یزدپلیمــر بــر این بــاور اســت که یکــی از دالیــل اســتفاده کمتــر از لولــه و اتصاالت 

پی وی ســی در بخــش کشــاورزی ناشــی از عــدم آگاهــی مصرف کننــدگان اســت و از ســوی دیگــر هــم بخــش دولتــی 

بیــش از آن کــه کیفیــت محصــوالت را مــورد توجــه قــرار دهــد، میــزان بودجــه اختصاصــی آنهــا تعییــن کننــده انتخــاب 

ــه بخــش صــادرات  نــوع محصــول اســت. وی همچنیــن از سیاســت دیپلماســی خارجــی بــرای اهمیــت قائــل نشــدن ب

انتقــادات جــدی دارد. ایــن گفت وگــو را در ادامــه بخوانیــد. 

خودمــان هزینــه کنیــم، چــون منابــع بانک هــا 
ــل دسترســی اســت. ــه ســختی قاب ب

ــازار  ــوان ب ــه عن ــاختمان ب ــت س ــون صنع اکن
ــرار  ــود ق ــت رک ــان در حال ــا، همچن ــی م اصل

دارد...

ــده ای  ــوان تولیدکنن ــه عن ــما ب ■  ش
را  لوله هــا  مختلــف  انــواع  کــه 
دارد،  خــود  محصــوالت  ســبد  در 
بیــن  در  پی وی ســی ها  جایــگاه 
ــش  ــری در بخ ــای پلیم ــایر لوله ه س

کشــاورزی چگونــه اســت؟

پدرخوانــده اقتصــاد اســت و بیــش از 60 تــا 70 
درصــد اقتصــاد در اختیــار بخــش دولتــی قــرار 
ــی  ــود نقدینگ ــاهد کمب ــا ش ــفانه م دارد. متاس
ــق  ــرای تزری ــت ب ــدام دول ــدم اق ــتیم و ع هس
نقدینگــی بــه بــازار مشــکالت جــدی را ایجــاد 
کــرده اســت. دولــت اوراق خزانــه یــک یــا دو 
ســاله بــه تولیدکننــده می دهــد و ایــن موضــوع 
ــد. ــوار می کن ــا دش ــرای م ــت را ب کار و فعالی

بــا توجــه بــه آنچــه کــه بیــان شــد، رونــد کلــی 
بــازار بی ارتبــاط بــا دولــت نیســت. مــا بــه 
عنــوان یــک تولیدکننــده ناگزیــر هســتیم کــه 
نقدینگــی خــود را افزایــش داده و از منابــع 
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ــی در بخــش کشــاورزی  ــه طــور کل ــل ب تمای
ــت؛  ــن اس ــی اتیل ــای پل ــتفاده از لوله ه ــه اس ب
شــاید برخــی از دالیــل ایــن موضــوع بــه 
تولیــد برخــی از لوله هــای پی وی ســی بــی 
کیفــت توســط همــکاران بــاز می گــردد و 
ــای  ــج کــرده کــه لوله ه ــن اصطــالح را رای ای
پی وی ســی، چنــدان بــا کیفیــت نیســتند؛ ولــی 
اگــر لولــه پی وی ســی بــا کیفیــت تولیــد شــود 
ــت  ــد. ذهنی ــد آم ــد نخواه ــچ مشــکلی پدی هی
کشــاورز بــا توجــه بــه تجربــه اســتفاده از انــواع 
ــمت  ــه س ــوان ب ــواری می ت ــه دش ــا را ب لوله ه

پی وی ســی ســوق داد.

اشــاره  بلــه همــان گونــه کــه   ■
ــت  ــن ذهنی ــل ای ــد شــاید دالی کردی
ــای  ــه لوله ه ــبت ب ــناخت نس ــدم ش ع
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــی باش پی وی س
ــه ایــن  محصــوالت بی کیفیــت هــم ب
بخــش صدمــه وارد کــرده اســت، امــا 
مــا شــاهد هســتیم کــه ایــن دیــدگاه 
ــود دارد،  ــی وج ــش دولت ــم در بخ ه
ــات  ــالم مناقص ــال در اع ــور مث ــه ط ب
ســایر  بــرای  فراخــوان  بیشــتر 

لوله هــای پلیمــری اســت...

دولتــی  بخــش  در  دیــدگاه  همیــن  دقیقــا 
نیــز وجــود دارد، و حتــی اگــر ســهمیه ای 
داده  اختصــاص  لولــه پی وی ســی  بــه  هــم 
نبــودن  کافــی  دلیــل  بــه  می شــود، صرفــا 
دولتــی  بخــش  دیــدگاه  اســت.  بودجــه 
ــد  ــت باش ــه کیفی ــوف ب ــه معط ــش از آن ک بی
ناشــی از میــزان اختصــاص بودجــه اســت. 
ــه  ــتان هایی ک ــاورزی و در اس ــش کش در بخ
ــه  ــدی ک ــر درص ــم، حداکث ــت داری ــا فعالی م
می شــود  داده  اختصــاص  پی وی ســی  بــه 
ــه  ــه آن ب ــا 5 درصــد اســت و بقی ــر 4 ت حداکث
تعلــق می گیــرد و حتــی در  لوله هــا  ســایر 
مــواردی از لوله هــای پلــی اتیلــن بــی کیفیــت 

می شــود. اســتفاده 

امیدواریــم انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و 
معرفــی  بــه  نســبت  پی وی ســی  اتصــاالت 
بــه  محصــوالت  نــوع  ایــن  ویژگی هــای 
همچنیــن  و  مشــاوران  دولتــی،  بخش هــای 
ــاورزی،  ــاد کش ــد جه ــی مانن ــای نظارت نهاده

اقدامــات بیشــتری انجــام دهــد.

و تســهیلگر بخــش صــادرات باشــد، جایگاهی 
در حــوزه دیپلماســی خارجــی مــا نــدارد. 
همیــن انــدازه از صــادرات موجــود هــم ناشــی 

از تــالش خــود تولیدکننــدگان اســت.

بســیار  گذاری هــای  سیاســت  دوم،  مــورد 
اشــتباه در داخــل کشــور اســت کــه اصــال 
اولویــت و اهمیتــی بــرای صــادرات قائــل 
ــد  ــت رخ می ده ــه در نهای ــی ک ــتند. اتفاق نیس
افزایــش هزینه هــای جانبــی و تحمیلــی بــه 
تولیدکننــده اســت و حتــی در برخــی مــوارد ما 
ــده ایم؛  ــرر ش ــم متض ــتری ه ــظ مش ــرای حف ب
امــا تــوان هــر تولیدکننــده تــا جایــی اســت. در 
ــا  ــدارد و ی ــی وجــود ن کل یــک سیاســت کل

ضرورتــی بــرای آن نمی بیننــد. 

ــای  ــه ای از لوله ه ــر مقایس ــما اگ ■  ش
پلیمــری بــرای مصرف کننــده داشــته 
باشــید، چگونــه آن را بیــان می کنیــد.

چنانچــه اگــر یــک مشــتری بــه بنــده بــه 
عنــوان یــک فروشــنده و نــه یــک مشــاور فنــی 
ــتری  ــای مش ــت تقاض ــد، در نهای ــه کن مراجع
را مــورد توجــه قــرار می دهــم، البتــه ایــن 
موضــوع در مقــام یــک مشــاور فنــی متفــاوت 

ــود.  ــد ب خواه

■  حــاال شــما ایــن موضــوع را از مقــام 
یــک مشــاور فنی بیــان کنیــد...

لوله هــای  فنــی،  کارشــناس  لحــاظ  بــه 
پی وی ســی بــا یــک هزینــه کمتــر همــان 
دارنــد.  را  اتیلــن  پلــی  لوله هــای  کارکــرد 
بــاغ  یــک  مصــرف  بــرای  اگــر  بنــده 
ــم  ــاب کن ــه ای را انتخ ــم لول ــخصی بخواه ش
ــده  ــرد. بن ــم ک ــتفاده خواه ــی اس از پی وی س
نمایشــگاه های  و  دنیــا  مختلــف  نقــاط  در 
خارجــی، حتــی در بخش هــای شــهری شــاهد 
ــا  ــوده ام، ب ــی ب ــای پی وی س ــتفاده از لوله ه اس
ایــن توجیــه کــه دوام پی وی ســی بیــش از 

اســت. پلیمرهــا  پلی اتیلــن و ســایر 

■  ســال گذشــته شــما بــه عنــوان 
ــدید،  ــاب ش ــه انتخ ــده نمون صادرکنن
چــه  برجــام،  مبهــم  شــرایط  در 
چشــم اندازی بــرای صــادارت بــه 
ویــژه در بخــش لولــه و اتصــاالت 

هســتید. متصــور  پی وی ســی 

ــا دو مشــکل  ــدگان ب ــده، صادرکنن ــه نظــر بن ب
جــدی روبــرو هســتند؛ یکــی از آن مــوارد 
وضعیــت سیاســت خارجــی کشــور مــا اســت. 
ــه  ــراق ک ــوزه ع ــران در ح ــال ای ــور مث ــه ط ب
ــی و  ســال های مدیــدی اســت هزینه هــای جان
مالــی می دهــد، امــا کشــوری ماننــد عربســتان 
ــازار  ــی، آن ب ــه ترجیح ــک تعرف ــن ی ــا گرفت ب
ــادگی  ــن س ــه همی ــد و ب ــود می کن را از آن خ

ــا از دســت مــی رود. ــازار مهــم م ب

 بنابرایــن دیپلماســی اقتصــادی ایــران برخالف 
ســایر کشــورها، فعــال نبــوده و ســفارتخانه های 
ــتند.  ــخگو نیس ــی پاس ــه خیل ــن زمین ــا در ای م
پایان مصاحبهچــون ایــن دیــدگاه کــه دولــت بایــد هدایتگــر 
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کنترل کیفیت

رتبه بندی 
تولیدکنندگان 

لوله و اتصاالت 
پی وی سی 

پلیمر گلپایگان

پی وی سی ایران

پلیمر توس

ترموپالست

داراکار

وینوپالستیک

یزد پولیکا

آبان بسپار توسعه

آب و خاك شهراب گستر

630-20

630-20

200 - 20

1000- 20

500 - 20

1200 - 20

400 - 20

200 - 100

500 - 100

9900

11000

10110

17300

5000

28086

18000

3600

5660

4500

......... 

1000

5000

7000

1586

22000

3600

10000

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

100~90

کمال کاوه

بهزاد مومن آبادی

محمد سالمتی

محمدحسین قمی زاده

بیژن سحرناز

مجید غیاثی

عباسعلی متوسلیان

مهرزاد فاطمی نیا

محمدحسن خرازی فرد

021- 22695503-10

021- 66435859

051- 37271606-8

021- 88749147

031- 32333691

026- 34704515

0353- 7272549

061- 33130810-11

021- 88513406

  نشانه تجاری           نام شرکت                مدیرعامل         سایز تولیدی )mm(  ظرفیت اسمی)تن در سال(  ظرفیت عملی)تن در سال(              نوع کوپله                       امتیاز                                  تلفن

بــا توجــه بــه الــزام معاونــت آب و خاك کشــور مبنــی بــر ضــرورت رتبه بنــدی تولیدکنندگان جهت شــرکت 
در مناقصــات بخــش کشــاورزی، تمامــی متقاضیــان حضــور در ایــن بخــش از پروژه هــای دولتــی، بــر اســاس 

الزامــات دفتــر فنــی آب و خــاك و ویژگی هــای لولــه و اتصــاالت پی وی ســی رتبه بنــدی شــدند.

بر این اساس محصوالت تمـامی شرکت هـای معرفی شده از کیفیت الزم در بخش کشاورزی برخـوردار بوده و تنهـا 
تفاوت آنها در امکانات جنبی و تکمیـلی محصوالت و با تـوان پوشش حجمی نیازمندی های بخش کشاورزی می باشد.

لیست شرکت های دارای رتبه
برای مصارف آب رسانی
Aبه ترتیب حروف الفبای فارسی 

http:// novinabyari.maj.ir آدرس درگاه الکترونیکی جهت دستیابی به لیست شرکت های متقاضی حضور در پروژه های کشاورزی از این قرار است:  مرکز دانلود     ▶       
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کنترل کیفیت

به منظور            
شرکت در 

مناقصات آب         
و خاک کشور

آذر لوله

اورامان غرب

ایمن لوله و شیراز پالستیک

پلی اتیلن کرمان

شیلنگ و لوله خوزستان

لوله سازان رزاقی

لوله گستر گلپایگان

نیک پلیمر کردستان

یزد پلیمر

لوله گستر خادمی

آویسا لوله جی

400 - 20

400 - 20

400 - 20

315 - 20

250 - 20

400 - 20

315 - 20

500 - 20

315 - 20

400 - 20

200 - 20

7500

6900

11000

4550

6000

5600

6000

10000

7395

12996

2500

.........

5000

11000

3500

6000

.........

5000

15000

4000

12500

6000

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی و اورینگی

چسبی

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

89~75

74~55

محمدرضا حاجبی

آرمان فاروقی

داوود فارسی

مهدی ضیاءابراهیمی

عباس مددی

رضوان رزاقی

رضا  سخایی فرد

منصور قدیمی

حسین چشم براه

محمدرضا خادمی

حسین رجالی

041- 34204419

021- 88940306

071- 38254557

034- 32750197

061- 32278965-67

021- 55572819

031- 57220836

021- 66193854-6

035- 37272362-5

021- 56457889

031- 32259266-8

  نشانه تجاری           نام شرکت                  مدیرعامل         سایز تولیدی )mm(  ظرفیت اسمی)تن در سال(  ظرفیت عملی)تن در سال(         نوع کوپله                       امتیاز                                  تلفن

لیست شرکت های دارای رتبه
برای مصارف آب رسانی*
به ترتیب حروف الفبای فارسی 

لیست شرکت های دارای رتبه
برای مصارف آب رسانی*

* - علت قرارگرفتن در رتبـه B برای این شرکت ها، نداشتن پروژه دولتی است.

* - علت قرارگرفتن در رتبـه C برای این شرکت، نداشتن پروژه دولتی و نداشتن کوپله از نوع اورینگی  است.

B

C
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1 . مطالعه موردی از تکنیک های مدیریت آبیاری نوین
بیــش از 80% منابــع آب موجــود در سراســر جهــان و همچنیــن در هنــد 
بــرای اهــداف آبیــاری اســتفاده می شــود. بــا ایــن حــال در هنــد میانگیــن 
ــدود %35-30  ــا ح ــاری تنه ــای آبی ــی در پروژه ه ــره وری آب مصرف به
ــع آب  ــوردی شــبکه های توزی ــه م ــن مطالع محاســبه شــده اســت. در ای
کانــال بــاز بــا شــبکه های توزیــع آب نویــن از لوله هــای pvc بــا جریــان 
ثقلــی در مهاشــترا بــه منظــور حــل مشــکالت جایگزیــن شــد. بــرای بــه 
حداکثــر رســاندن ســود و توزیــع عادالنــه آب، WUA )موسســه کاربــران 
ــا  ــار گذاشــت و سیســتم انتقــال آب ب ــاز را کن ــال ب آب( اســتفاده از کان

ــرد. ــیس ک ــای pvc را تاس لوله ه

مزایای استفاده از سیستم انتقال آب با لوله های PVC  در این پروژه:

•   ساده، نیاز به نگهداری و تعمیر کم، هزینه پایین، سیستم طوالنی مدت 
و قابل قبول

•   بهره وری مصرف آب باال

•   بدون هدر رفت اراضی

•   شفافیت در بهره برداری، هیچ تخلفی در توزیع آب وجود ندارد

•   توزیع متعادل آب

•   به تضمین حقوق آب کمک می کند

•   حداقل اختالفات

•   هر کشاورز می تواند سهم خود را با کشاورز نیازمند مجاور مبادله کند

از دو نــوع تکنیــک صرفــه جویــی آب، تکنیــک لوله گــذاری ســطحی، 
بــه شــدت کــم هزینــه اســت و بــدون اقــدام جمعــی یــا ســرمایه- 
ــه ســرعت در حــال رشــد و  گذاری هــای کالن قابــل اجــرا اســت کــه ب
نــرخ پذیــرش باالتــری دارد.بــا ایــن حــال، سیســتم لوله گــذاری زیرمینــی 

•   ساخت شبکه لوله ساده تر، ارزان تر و سریعتر از شبکه توزیع آب 
کانال باز

•   تنوع و تولید محصوالت با بازدهی باال

•   استفاده همزمان از آب سطحی و زیرزمینی ممکن است

ــرای  ــی ب ــطحی و زیرزمین ــای س ــب لوله ه 2 . تصوی
صرفه جویــی در آب در شــمال چیــن

تجزیــه و تحلیل هــای موجــود در ایــن مقالــه براســاس اطالعــات ورودی 
بــه مــدت 4 هفتــه تحقیقــات میدانــی از بیســت دســامبر 2007 تــا بیســت 
ژانویــه 2008 بــرای رســیدگی بــه مدیریــت آب کشــاورزی و روش هــای 
ــاری  ــای آبی ــه لوله ه ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــده اس ــی ش ــاری طراح آبی
پالســتیکی ســطحی، جایگزیــن کانال هــای مزرعــه هســتند کــه در ایــن 
ــر، کارآمــد  ــرای کاهــش تبخی ــاری ســطحی ب صــورت سیســتم های آبی
و نشــت ناپذیــر بــوده و می توانــد آب، خــاك و انــرژی را ذخیــره 
ــوژی  ــرای گســترش ایــن تکنول ــزرگ ب کنــد. بنابرایــن یــک پتانســیل ب
وجــود دارد. لوله هــای PVC می توانــد بــه طــور مناســب در سیســتم های 
ــن  ــون ای ــرد چ ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــاك م ــون در خ ــی مدف لوله کش
لوله هــا نســبتا ارزان قیمــت، مناســب بــرای دفــن کــردن در خــاك 
و مجــاز بــرای پمپــاژ آب بــه ارتفــاع باالتــر هســتند.این تکنیک هــا 
ــالوه  ــد بع ــی کن ــه جوی ــرف آب صرف ــد در مص ــا 30 درص ــد ت می توان
ــی از  ــدار کم ــی مق ــدون لوله کش ــی ب ــتم های کانال ــا سیس ــه ب در مقایس

ــد ــغال می کن ــن را اش ــاحت زمی مس

ــت  ــه دول ــت ک ــروری اس ــری دارد، ض ــن ت ــرش پایی ــطح پذی ــبتا س نس
ــاورزان و  ــرای کش ــی ب ــد و انگیزه های ــاذ کن ــت هایی را اتخ ــد سیاس بای
گروه هایــی از آنهــا بــرای غلبــه بــر محدودیت هــا و پذیــرش کشــاورزان 

فراهــم کنــد.

 گذاریلوله درصد تکنولوژی
 سطحی

 گذاریلوله درصد
 زیرزمینی

 4.92 4.92 میزان صرفه جویی آب تخمین زده شده
 16 37 درصد پاسخ کشاورزان به این تکنولوژی در وهله اول برای صرفه جویی در مصرف آب

 27 21 صرفه جویی در زمان
 27 25 صرفه جویی در هزینه

 61 61 سایر دالیل مانند تجهیزات ارائه شده توسط صاحبان لوله

 

جدول1. میزان صرفه جویی در مصرف آب و دلیل پذیرش سامانه لوله گذاری سطحی و زیرزمینی

انتقال آب با لوله های پی وی سی در  هند  و  چین

این مطلب به تفصیل در قسمت مقاله های علمی این شماره به آن پرداخته شده است.

مطالعه موردی
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محل:  هنــد
بخش:  کشاورزی و آبیاری

سرمایه گذاری IFC:  120 میلیون دالر در تامین مالی بلند مدت و 16,4 میلیون دالر 
در حقوق صاحبان سهام

بیشینه شرکت
ــت  ــاورزی اس ــش کش ــال در بخ ــرکت فع ــک ش ــاری JAIN)JISL( ی ــامانه آبی س
ــان  ــر جه ــرو)MIS( در سراس ــاری میک ــتم های آبی ــده سیس ــن تولیدکنن و بزرگتری
و پیشــرو در تولیــد میــوه و ســبزی اســت.بزرگترین تولیدکننــده پــوره انبــه و 
ــن  ــرکت همچنی ــن ش ــت. ای ــان اس ــده در جه ــاز خشک ش ــده پی ــومین تولیدکنن س
ــرای اســتفاده صنعتــی و مســکونی تولیــد می کنــد. در هنــد  لوله هــای پالســتیکی ب
ــهم  ــا 55% در س ــرو( ب ــاری میک ــتم آبی ــده MIS )سیس ــه دهن ــن ارائ JISL  بزرگتری

ــی اســت. JISL دارای  ــاری باران ــازار آبی ــاری قطــره ای و 35% ســهم از ب ــازار آبی ب
ــی و مرکــزی و  ــکای جنوب ــا، اســترالیا، آمری ــه، اروپ ــد، خاورمیان موسســاتی در هن
ایالــت متحــده اســت.  JISLتاکنــون 6000 نفــر را در هنــد اســتخدام کــرده اســت.

JISL مدل تجاری جامع
ــازد.  ــره ارزش می س ــل را از زنجی ــه کام ــک چرخ ــا ی ــاری JISL تقریب ــدل تج  م
شــرکت ورودی هــای مزرعــه - سیســتم های آبیــاری میکــرو)MIS(، دانه هــا، 
روش هــای  آمــوزش  و  ســرمایه گذاری  و  پی وی ســی  لوله هــای  نهال هــا، 
کشــاورزی مناســب بــرای تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت باالتــر را ارائــه می دهــد. 
JISL همچنیــن از طریــق تقســیم مــواد غذایــی تولیــد شــده و فــروش در بازارهــای 

ــد  ــداری می کن ــاورزان خری ــبزیجات را از کش ــا و س ــادرات، میوه ه ــی و ص داخل
ــده و  ــوان تولید کنن ــه عن ــاورزان را ب ــع JISL کش ــارت جام ــب تج ــن ترتی ــه ای و ب

مصرف کننــده بــه خدمــت می گیــرد.

مطالعه موردی تجاری جامع:

سامانه سیستم های 
JAIN آبیـاری
(JISL) 

ترجمه و تنظیم

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

مطالعه موردی
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مطالعه موردی

خدمت به کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان

سیســتم آبیــاری میکــرو JISL کشــاورزان را قــادر می ســازد کــه سیســتم 
آبیــاری را از حالــت غرقابــی بــه سیســتم هایی بــا بهــره وری انــرژی و آب 
بیشــتر ماننــد قطــره ای و بارانــی تغییــر دهنــد که منجــر به صرفــه جویی در 
آب 35 تــا 65% باالتــر از سیســتم های آبیــاری ســطحی ســنتی می شــود. 
ــال  ــق کان ــد از طری ــاورزی در هن ــی کش ــه 30% از اراض ــی ک از آنجای
ــا  ــی کانال ه ــه نزدیک ــی در مزرع ــود، JISL حوضچه های ــاری می ش آبی
ــاری  ــه سیســتم های آبی ــره و انتقــال آب ب ــرای کشــاورزان جهــت ذخی ب
قطــره ای ایجــاد کردنــد. حوضچه هــای کشــاورزی دســترس بــودن 
ــژه  ــه وی ــد ب ــن می کن ــرو را تضمی ــاری میک ــتم های آبی ــرای سیس آب ب
هنگامــی کــه نوســاناتی در تامیــن آب وجــود دارد. محصــوالت آبیــاری 
قطــره ای از طریــق شــبکه ای بــا بیــش از 2000 توزیــع کننــده در سراســر 
ــوزش  ــرای آم ــه ب ــک موسس ــن ی ــود. JISL همچنی ــه می ش ــد عرض هن
ــتفاده  ــت اس ــی جه ــرای مهارت های ــی ب ــات دولت ــدگان، مقام توزیع کنن
از سیســتم های آبیــاری میکــرو ایجــاد کــرده اســت. تمــام فروشــندگان 
ــد کــه  ــوزش می بینن ــن شــرکت آم ــدگان JISL توســط ای ــع کنن و توزی
شــامل آمــوزش تخصصــی بــرای مهندســین و نصابــان اســت. یــک عامل 
ــک  ــرو JISL، کم ــاری میک ــتم آبی ــاری سیس ــت تج ــدی در موفقی کلی
هزینــه ای اســت کــه توســط دولت هــای مرکــزی و ایالتــی در هنــد ارائــه 
ــن %50  ــار زمی ــر از 5 هکت ــروی کمت ــا کار ب ــاورزان ب ــت. کش ــده اس ش
یارانــه بــر روی تجهیــزات )MIS( دریافــت می کننــد. یارانه هــا از طریــق 
ــی را  ــراز مال ــاورزان ت ــود. کش ــا اداره می ش ــی ایالت ه ــا در برخ بانک ه
از منابــع خــود و یــا از بانک هایــی کــه مســئول یارانه هــا هســتند افزایــش 
ــا بانک هــای  ــه تامیــن مالــی ب ــرای تســهیل دسترســی ب می دهنــد. JISL ب
مختلــف از جملــه بانــک Yes، بانــک مرکــزی هنــد و بانــک IDBI کار 
ــن سیســتم های نظــارت  ــات الزم و همچنی ــا اقدام ــن بانک ه ــد. ای می کن
ــتم  ــداری سیس ــرای خری ــن وام ب ــد. میانگی ــعه داده ان ــزارش را توس و گ
ــوار کشــاورز اســت.  ــر خان ــرای ه ــاری قطــره ای حــدود 817 دالر ب آبی
ــدازی  ــاورزی را راه ان ــدار کش ــی پای ــه مال ــال JISL ،2011 موسس در س
کــرد. SAFL یــک موسســه مالــی غیــر بانکــی اســت کــه در وهلــه اول 
ــوالت  ــدگان محص ــدگان و توزیع کنن ــن تامین کنن ــاورزان و همچنی کش
JISL را تامیــن مالــی می کنــد و در نهایــت ســایر انــواع وام هــا را در بخش 

ــتقیم  ــور مس ــه ط ــبزیجات را ب ــا و س ــد. JISL میوه ه ــاورزی می ده کش
ــاز  ــرای پی ــراردادی )6000 ب ــده ق ــش از 10000 کشــاورز تامین کنن از بی
ــه گــر  ــا 25000 معامل ــر مســتقیم ب ــه صــورت غی ــه( و ب ــرای انب و 4000ب
تامین کننــده کشــاورز بــه دســت مــی آورد. در ســال 2002 مــدل قــرارداد 
کشــاورزی بــرای انتخــاب کشــاورزان پیشــرونده و ارائــه دانه هــا بــا 
کیفیــت باال، دسترســی بــه MIS، کــود، نهال و ســایر ورودی هــا، آموزش 
ــه ورودی از  ــای کاشــت، برنام ــام جنبه ه ــی کشــاورزی در تم و راهنمای
طریــق 60 همــکار فرعــی JISL راه انــدازی شــد. یکــی از جنبه هــای کار 
JISL، تحقیــق و توســعه اســت بنابرایــن کشــاورزان می تواننــد عملکــرد 

را بهبــود بخشــند. بــرای مثــال JISL نوعــی مــوز تولیدکــرده اســت کــه به 
ــا رشــد کنــد. در  ــا 12 مــاه طــول می کشــد ت ــا 18 مــاه، 11 ت جــای 15 ت
همــکاری بــا کوکاکــوالی هنــد، بزرگتریــن خریــدار اصلــی پــوره انبــه، 

JISL پــروژه ای بــا کاشــت بــا تراکــم فوق العــاده بــاال آغــاز کــرده اســت 

ــر شــود و همچنیــن مصــرف  کــه انتظــار مــی رود کــه تولیــد آن دو براب
ــامل  ــراردادی ش ــاورز ق ــای کش ــد. مزای ــش یاب ــا کاه آب و آفت کش ه
ــای  ــا کانال ه ــت عرضــه در مقایســه ب ــت و کمی ــر کیفی ــرل بیشــتر ب کنت
ســنتی اســت.JISL تاکنــون مــدل قــرارداد کشــاورز را بــرای پیــاز و انبــه 
ــد.  ــعه ده ــم توس ــی ه ــه فرنگ ــرای گوج ــد دارد ب ــرده و قص ــال ک اعم
تقریبــا 90% از قــرارداد کشــاورزی پیــاز بــا میانگیــن مزرعــه کوچکتــر از 
2 هکتار،کوچــک اســت. عــالوه برایــن روابــط کشــاورزان بــا JISL بــه 
ــرای دریافــت ســرمایه  ــا از بانک هــای تجــاری ب آنهــا اجــازه می دهــد ت
MIS و ســایر خریدهــا ماننــد دانه هــا و کاشــت مــواد و بســته بندی بــرای 

ــد. ایــن شــرکت ســپس  ــار کســب کنن برخــی محصــوالت خــاص اعتب
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ــد و  ــل رش ــدای فص ــده در ابت ــن ش ــت تعیی ــل قیم ــا حداق ــول را ب محص
یــا تقریبــا قیمــت بــازار در زمــان برداشــت خریــداری می کنــد. در 
پاســخ بــه نگرانی هــای اصلــی خریــداران در مــورد ایمنــی مــواد غذایــی 
ــی،  ــت ردیاب ــه و قابلی ــطح مزرع ــات در س ــه اقدام ــه ب ــش عالق و افزای
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــا ب ــد ت ــک می کن ــاورزان کم ــه کش JISL ب

ــا  ــد ت ــک می کن ــرکت کم ــه ش ــتاندارد Jain GAP ب ــوند. اس ــنا ش آش
نگرانــی خریــداران خــود را بــدون افزایــش قابــل توجــه هزینه هــا بــرای 
کشــاورزان کــم در آمــد برطــرف کنــد. تــا اگوســت 2012، 1623 
کشــاورز تامین کننــده پیــاز و انبــه گواهــی Jain GAP را دریافــت 
کرده انــد. JISL همچنیــن ایــن اســتاندارد را بــرای 1249 کشــاورز دیگــر 
ــی  ــن زراع ــار زمی ــا 5427 هکت ــه مجموع ــت ک ــترش داده اس ــز گس نی

تحــت مدیریــت پایــدار قــرار خواهــد گرفــت.

JISL محرك ها برای مدل تجاری جامع

•   فرصــت بــازار بــرای MIS کــه باعــث افزایــش بهــره وری و درآمد 
کشــاورزان شــده و توســط یارانــه دولتــی فعال می شــود.

•   نیــاز بــه اطمینــان از کیفیــت و کمیــت ثابــت تولیــد بــرای غذاهای 
فــرآوری شــده جهت صــادرات

ــواد  ــی م ــورد ایمن ــده در م ــدار و مصرف کنن ــای خری •   نگرانی ه
غذایــی و اقدامــات در ســطح مزرعــه

JISL کمبود آب و بهره وری پایین کشاورزان در زنجیره تامین   •

محرك برای خدمت به کشاورزان به عنوان مصرف کننده

 بنیانگــذار JISL آقــای B.H گفــت: چشــم انداز اصولــی jain بــرای 
ــا  ــدار در کشــاورزی براســاس تجــارب خــود ب ترویــج مدیریــت آب پای
چالش هــای پیــش روی کشــاورزان در هنــد، یــک محــرك قــوی بــرای 
ــد اســت. امــروزه دیــدگاه  ــج MIS در هن ــه تروی ورود شــرکت و تعهــد ب
ــا عنــوان بیانیــه ای )ایــن جهــان بهتــر از آن چیــزی اســت کــه  بنیانگــذار ب
ــای  ــا بازاره ــر از محرك ه ــی دیگ ــت. یک ــده اس ــر ش ــد( ذک ــما یافتی ش
ــت  ــرای MIS اســت کــه توســط یارانه هــای دول ــه رشــد ب ــزرگ و رو ب ب
هنــد، افزایــش تولیــد، درآمــد و بهــره وری اســتفاده از آب امکانپذیــر شــده 
اســت و MIS را بــرای خریــدار ممکــن کــرده اســت. بهــره وری اســتفاده از 
 MIS .ــان پایین تریــن ســطح در جهــان اســت آب در هنــد 30-40% در می
ــا 80-90 % افزایــش دهــد. وظیفــه  ــد بهــره وری مصــرف آب را ت می توان
دولــت بــا پیشــنهاد سیســتم آبیــاری میکــرو منجــر بــه اســتفاده 17 میلیــون 
هکتــار زمیــن بیــن ســالهای 2004 تــا 2012 از MIS شــد کــه در نهایــت این 
کار منجــر بــه صرفــه جویــی در هزینــه و نیــاز بــه ســایر کمــک هزینه هــا 
ماننــد کــود و آب را کاهــش می دهــد. در نهایــت تجــارت پــردازش 
غذایــی JISL، میــوه و ســبزیجات از را از کشــاورزان تامیــن می کنــد عالقه 
ــتفاده از  ــد و اس ــن می کن ــت را تضمی ــه ثاب ــر عرض ــن مقادی ــه تامی JISL ب

MIS یــک عنصــر کلیــدی بــرای اطمینــان از بهــره وری مزرعــه بــه ویــژه در 

مناطقــی کــه تحــت تنــش آبــی اســت، می باشــد.

 محرك برای رسیدن به کشاورزان به عنوان تولیدکننده

تامیــن منظــم تجهیــزات کمــی و کیفــی پایــدار بــرای تجــارت پــردازش 
مــواد غذایــی یــک محرك جــدی بــرای ورود JISL بــه قرارداد کشــاورز 
ــره ارزش  ــا زنجی ــازد ت ــادر می س ــرکت را ق ــاورز، ش ــت.قرارداد کش اس
مقــرون بــه صرفــه را در یــک بــازار کــه بــا تقســیم زنجیــره ی تامیــن بــا 
بســیاری از واســطه ها مشــخص شــده اســت، توســعه دهد.عــالوه برایــن، 
رعایــت اســتانداردهای ایمنــی مــواد غذایــی بــرای بازارهــای صادراتــی و 
افزایــش عالقــه خریــداران از نظــر قابلیــت ردیابــی و اقدامــات در ســطح 
ــد Jain GAP را  ــتم هایی را مانن ــه JISL سیس ــود ک ــر می ش ــه منج مزرع
در زنجیــره ی تامیــن معرفــی کنــد. چنیــن اقداماتــی بــرای حفــظ و رشــد 
پایــگاه مشــتریان شــرکت در طــول زمــان ضــروری اســت و معرفــی در 
یــک مــدل قــرارداد کشــاورز در ســطح مــورد نیــاز نظــارت ســاده اســت.

JISL نتایج مدل تجاری جامع

•   اســتفاده از MIS باعــث افزایــش تولیــد ســاالنه بیــن 60 تــا 130% و 
افزایــش در آمــد بیــن 50 تــا 6000 دالر بــرای کشــاورزان می شــود.

ــا اواســط 2012 گواهــی Jain GAP را  ــا 3000 کشــاورز ت •   تقریب
دریافــت کردنــد.

•   بــه عنــوان برنــده چالــش G20 در زمینــه نــوآوری کســب و کار 
جامــع شــناخته شــده اســت.

 JISL آبیــاری سیســتم های  دهنــده  ارائــه  بزرگتریــن 
کشــاورزان  اســت.  جهــان  و  هنــد  در  میکــرو 
بــا اســتفاده از محصــوالت MIS بهــره وری اســتفاده از آب را افزایــش 
می دهنــد و وابســتگی بــه بــاران بــرای امــرار معــاش خــود کاهــش داده انــد. 
در نتیجــه ایــن بهبــود کارایــی، کشــاورزان میــزان تولیــد ســاالنه خــود را 
از 60 تــا 130% افزایــش داده انــد. همچنیــن کشــاورزان درآمــد ناخالــص 
ســاالنه خــود را بــا توجــه بــه محصــول بالــغ بــر 500 تــا 6000 دالر افزایــش 
میدهنــد و ســرمایه گذاری در MIS کمتــر از یــک ســال برمیگــردد. بــرای 
ــی از  ــده، برخ ــرمایه گذاری ش ــار در MIS س ــر هکت ــال 500 دالر در ه مث
ــار، 2500 دالر  ــرای ان ــش از 6000 دالر ب ــاالنه بی ــد س ــاورزان درآم کش
بــرای مــوز و 1500 دالر بــرای گوجــه فرنگــی را تجربــه کرده انــد. کار بــا 
JISL کشــاورزان قــراردادی از قابلیــت دسترســی بــه دانه هــای بــا کیفیــت 

بــاال، ورودی ســرمایه، پشــتیبانی زراعــی، MIS و بــازار مطمئــن بــرای 
محصــول بهره منــد می شــوند کــه 300 تــا 400 دالر اضافــی در هــر هکتــار 
در مقایســه بــا اقدامــات پــرورش قبلــی بــه ارمغــان می آورنــد. کشــاورزانی 
ــه  ــا درج ــای ب ــد انبه ه ــد می توانن ــت دارن ــا GLOBALGAP مطابق ــه ب ک

ــه فــروش برســانند. ــد ب ــر از تازگــی را در بازارهــای خــارج از هن باالت

ــی  ــوان راه ــه عن ــاورزان ب ــا کش ــای JISL از کار ب ــر مزای ــوی دیگ از س
بــرای مدیریــت کیفیــت و امنیــت عرضــه بهــره می برنــد. بــه عنــوان مثــال 
در ســال JISL ،2011 24946 تــن پیــاز از 2379 کشــاورز قــراردادی 
ــد. JISL بیــش  بدســت آورد کــه 90% آنهــا کشــاورزان کوچــک بودن
از ســه برابــر از درآمدهــای تلفیقــی خــود را از 315 میلیــون دالر در ســال 

ــارد در ســال 2012رســانده اســت. ــه بیــش از 1 میلی 2007 ب



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 32104

1. معرفی

آب  مصرف کننــدگان  بزرگتریــن  کشــاورزی  آبیــاری  سیســتم های 
ــان  ــزی حــدود 72% مصــرف آب در جه ــان هســتند، چی در ســطح جه
ــد را  ــه 87% می رس ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــدار در کش ــن مق ــه ای ک
بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا تقاضــای روبه رشــد بــرای مصــارف 
غیرکشــاورزی )خانگــی، صنعتــی و محیــط زیســتی( پیش بینــی می شــود 
تــا ســال 2020 نســبت آب موجــود بــرای بخــش کشــاورزی بــه 62% در 
کل جهــان و 73% بــرای کشــورهای در حــال توســعه کاهــش یابــد. یــک 
مطالعــه توســط IWMI  نشــان داد کــه بســیاری از کشــورها در حــال ورود 
بــه دوره کم آبــی هســتند. و تعــداد کشــورها و مناطــق کــم آب در حــال 
افزایــش هســتند ایــن مناطــق تنهــا شــامل غــرب آســیا و شــمال آفریقــا 
ــاب  ــد پنج ــان مانن ــز جه ــق حاصلخی ــدادی از مناط ــه تع ــوند بلک نمی ش

ــرد. حــدود %60  ــر می گی ــز در ب ــن را نی هندوســتان و شــمال دشــت چی
از مــزارع آبیــاری جهــان در آســیا و تقریبــا 50% از ایــن مناطــق آبیــاری 

ــج اســتفاده می شــود. ــد برن ــرای تولی ب

مطالعــات متعــدد درمــورد مدیریــت آبیــاری برنج در سراســر آســیا نشــان 
می دهــد حجــم بیشــتری از آب بــه دلیــل تخصیــص و توزیــع ناکارآمــد 
در سیســتم های آبیــاری و روش هایــی کــه کشــاورزان در مــزارع بــه کار 
می گیرنــد از دســت میــرود، البتــه بهــره وری در ســطح حوضــه آبیــاری 
اندکــی باالتــر اســت. هــدف از تکنیک هــای صرفه جویــی آب در 
ــزان آب مصــرف شــده در یــک فصــل اســت  ــاری، کاهــش کل می آبی
ــای  ــان برنامه ه ــدت زم ــدت و م ــداد، ش ــردن تع ــه ک ــیله بهین ــه بوس ک
ــش در کل  ــه کاه ــه ای ک ــه گون ــود ب ــام می ش ــاورزان انج ــاری کش آبی

آبیــاری نقــش مهمــی در کشــاورزی دارد، و سیســتم های آبیــاری کشــاورزی بزرگتریــن مصرف کننــده آب 
در جهــان هســتند. مطالعــات متعــدد بــر روی مدیریــت آبیــاری برنــج در آســیا نشــان می دهــد کــه بیشــتر هدر 
رفــت آب بواســطه ناکارآمــدی توزیــع و تخصیــص آب در سیســتم های آبیــاری اســت. هــدف تکنیک هــای 
صرفه جویــی آب در آبیــاری، کاهــش کل مقــدار آب بوســیله بهینــه ســازی سیســتم های آبیــاری کشــاورزی 
اســت. تجزیــه و تحلیل هــای موجــود در ایــن مقالــه براســاس اطالعــات ورودی بــه مــدت 4 هفتــه تحقیقــات 
ــه مدیریــت آب کشــاورزی و  ــرای رســیدگی ب ــه 2008 ب ــا بیســت ژانوی ــی از بیســت دســامبر 2007 ت میدان
ــطحی،  ــتیکی س ــاری پالس ــای آبی ــه لوله ه ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــده اس ــی ش ــاری طراح ــای آبی روش ه
ــش  ــرای کاه ــطحی ب ــاری س ــتم های آبی ــورت سیس ــن ص ــه در ای ــتند ک ــه هس ــای مزرع ــن کانال ه جایگزی
ــک  ــن ی ــد. بنابرای ــره کن ــرژی را ذخی ــاك و ان ــد آب، خ ــوده و می توان ــر ب ــت ناپذی ــد و نش ــر، کارآم تبخی
پتانســیل بــزرگ بــرای گســترش ایــن تکنولــوژی وجــود دارد. لوله هــای PVC می توانــد بــه طــور مناســب در 
سیســتم های لوله کشــی مدفــون در خــاك مــورد اســتفاده قــرار گیــرد چــون ایــن لوله هــا نســبتا ارزان قیمــت، 
ــر هســتند.این تکنیک هــا  ــه ارتفــاع باالت ــاژ آب ب ــرای پمپ ــرای دفــن کــردن در خــاك و مجــاز ب مناســب ب
می توانــد تــا 30 درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی کنــد بعــالوه در مقایســه بــا سیســتم های کانالــی بــدون 
ــه درســطح خــاك و  ــوژی خــط لول ــد، تکنول ــن را اشــغال می کن لوله کشــی مقــدار کمــی از مســاحت زمی
مدفــون در خــاك در ســال های اخیــر مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. در ســال های اولیــه جمهــوری خلــق 
چیــن میــزان پذیــرش دو تکنولــوژی صرفه جویــی در مصــرف آب در ابتــدا کــم بــود بیــن ســال های 1995 تــا 
2004 ســطح پذیــرش لوله گــذاری ســطحی در بیــن روســتاییان بیشــتر از دو برابــر شــد از 23% بــه 80% رســید.
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ــدازد. ــر نمی ان ــه خط ــول را ب ــزی محص ــاری، حاصلخی آب آبی

دشــت شــمال چیــن منطقــه ای بــه مســاحت x 10000 28/5 کیلومتــر مربع 
را پوشــش می دهــد.

ــاورزی  ــش کش ــرای بخ ــی ب ــای مهم ــه پیامده ــل رفت ــن آب تحلی تامی
شــمال چیــن دارد. جلگــه شــمال چیــن بــه تنهایــی یــک چهــارم حبوبــات 
ــد. )اداره  چیــن و بیشــتر از نصــف ســبزیجات و میوه هــا را تولیــد می کن
ملــی آمــار چیــن، 2004( وضعیــت آبیــاری تاثیــر مثبــت بــر روی بــازده و 
درآمــد محصــول دارد. از ایــن رو، آینــده منابــع آبــی، امنیــت غذایــی و 

ــرار می دهــد. ــر ق درآمــد روســتاییان را تحــت تاثی

بــا توســعه اقتصــادی اجتماعــی، فعالیت هــای انســانی بــرای بهره بــرداری 
از آب هــای زیرزمینــی روز بــه روز بیشــتر می شــود، در حالیکه مشــکالت 
ــعه  ــدت توس ــه ش ــی ب ــای زیرزمین ــه آب ه ــوط ب ــی مرب ــت محیط زیس
ــرار  ــر ق اقتصــادی اجتماعــی حتــی زندگــی مــردم محلــی را تحــت تاثی
می دهــد. مخصوصــا در ســال های اخیــر زندگــی شهرنشــینی موضوعــات 
ــد اشــتباه بوجــود آورده اســت کــه درخواســت تامیــن  ــادی را هرچن زی
ــتر  ــده و بیش ــتخراج ش ــع آب، اس ــد. مناب ــش می ده ــریعا افزای آب را س
ــه  ــن ب ــمال چی ــه ش ــون جلگ ــده اند و اکن ــتفاده ش ــت اس ــد ظرفی از ح
ــل شــده اســت کــه  ــع آب دارد تبدی ــود مناب یکــی از مناطقــی کــه کمب
نشــان می دهــد مقــدار منابــع آبــی در ســرانه یــا واگــذاری آن بــرای هــر 
هکتــار بــه مراتــب کمتــر از میانگیــن ملــی اســت. کمبــود آب یکــی از 
ــا ایــن  محدودیت هــای اصلــی توســعه اقتصــادی در آن مناطــق اســت. ب
حــال بــرای شــمال چیــن بســیار مهــم اســت کــه آگاهــی کشــاورزان در 
صرفه جویــی در آب ارتقــا یابــد کــه منجــر بــه حفاظــت و بهبــود زیســت 

ــدار می شــود. محیطــی و پیشــرفت اجتماعــی اقتصــادی و توســعه پای

دولــت چیــن پیــش از ایــن، در تکنیک هــای صرفه جویــی آب در آبیاری 
ــرای بدســت آوردن بهــره وری بیشــتر آب در سیســتم های کشــاورزی  ب
مبتنــی بــر محصــول پیــش قــدم بــوده اســت. ایــن تکنیک هــا عمدتــا بــه 
منظــور کاهــش نفــوذ و هــدر رفــت آب از مــزارع بــه طــور گســترده در 
دشــت شــمال چیــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن منطقــه یکــی 
ــی  ــتم های صرفه جوی ــوان روی سیس ــه می ت ــت ک ــی اس ــق مهم از مناط
در آب کشــاورزی کار کــرد. در ایــن منطقــه لوله هــای PVC نــرم بطــور 
گســترده بــرای انتقــال آب در حوضــه آبیــاری اســتفاده می شــود. بــا ایــن 
حــال قبــل از هرگونــه توســعه و پیــاده ســازی لوله گــذاری آبیــاری چنــد 
ــا  ــای م ــن تالش ه ــر درك شــود. بنابرای ــاز دارد کــه بهت ــه علمــی نی نکت
درمــورد ایــن تحقیــق را می تــوان بــه ســه موضــوع ویــژه تقســیم کــرد: 

1-  نشان دادن پیشرفت میزان پذیرش بیش از چند دهه گذشته 

2-  شناســایی ویژگــی از تکنولوژی هایــی کــه بیشــتر مرســوم اســت 
ــاورزان ــدگاه کش ــوژی از دی ــای تکنول و ویژگی ه

3-  بررســی عوامــل تعییــن کننــده ارتقــا یــا موانــع پذیــرش و انتشــار 
تکنولــوژی 

2.داده ها

ــی  ــه کار میدان ــار هفت ــات وارده از چه ــاس اطالع ــر اس ــا ب ــات م تحقیق
اســت کــه از 20 دســامبر 2007 تــا 20 ژانویــه 2008 بــرای رســیدگی بــه 
اقدامــات آبیــاری و مدیریــت آب کشــاورزی طراحــی شــده اســت. برای 
ایــن بررســی بــا تعــدادی از رهبــران روســتا، مدیــران آب هــای زیرزمینی، 
مدیــران آبیــاری ســطحی و خانواده هــای اســتان Hebei,Henan مصاحبــه 
انجــام شــد )شــکل شــماره 1(. مــا بصــورت تصادفــی پنــج روســتا در هــر 
شهرســتان را انتخــاب کردیــم و ده خانــواده در هــر روســتا. در مجمــوع 
ــای  ــت چاه ه ــاس مالکی ــواده. براس ــتا و 201 خان ــتان، 20 روس 4 شهرس
آب، خانواده هــا می تواننــد فروشــنده، خریــدار، جمع آوری کننــده و 
تامین کننــده باشــند کــه نشــان داد اکثــر کشــاورزان نیازمنــد خریــداری 

ــند.  ــران می باش ــاری از دیگ آب آبی

شکل1.   سایت های مورد بررسی در دشت شمال چین. این بررسی 
شامل دو استان هبی و هنان، و  چهار شهرستان است. شیانسیان و 
سی شیان در استان هبی، یانجین و کایفنگ در استان هنان
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مقاله  علمی

ــا تشــکیل  ــر چــاه و خانواده ه ــر روســتا، مدی اعضــای نظرســنجی از رهب
شــده اســت. بررســی بخــش روســتایی بــر ویژگی هــای اقتصــادی 
روســتا،  آب  منابــع  کشــاورزی،  محصــوالت  روســتا،  اجتماعــی 
ــز دارد.  ــی تمرک ــررات دولت ــی آب و مق ــر بنای ــرمایه گذاری های زی س
اطالعــات دقیــق درمــورد مدیریــت آب مزرعــه مربــوط بــه خانواده هــای 
موجــود در تحقیــق شــامل شــرایط خانوادگــی، ســال خریــد یــا فــروش 
ــرح،  ــای ط ــاورزی، ویژگی ه ــای کش ــه ای از زمین ه ــات پای آب، اطالع
ــاری بیــن بهــار  تعــداد و زمــان آبیــاری، ســاختار محصــول، تفــاوت آبی
ــاورزی  ــی در کش ــاری، ورودی و خروج ــت آبی ــاب حال ــز، انتخ و پایی
و همچنیــن مجموعــی از عوامــل مختلــف می شــود. یــک ســتون از 
در آب  تکنولــوژی صرفه جویــی  بــه  منحصــرا  خانــوار  نظرســنجی 
ــا اســتفاده از اطالعــات ایــن قســمت از نظرســنجی،  اختصــاص یافــت. ب
ــرش  ــی اســت کــه وســعت پذی ــا شــامل متغیرهای مجموعــه داده هــای م
تکنولــوژی صرفه جویــی آب، دالیــل اعــالم شــده بــرای پذیــرش، منابــع 
ــع  ــتفاده از آب و منب ــده در اس ــرآورده ش ــرات ب ــوژی، اث ــی تکنول مال
ــا  ــه تقریب ــوط ب ــد. اطالعــات مرب ــوژی را توصیــف می کن توســعه تکنول

ــت )2004 و 2007(. ــال اس ــده از2 س ــت آم ــای بدس ــام متغیره تم

در حوضــه نظرســنجی مــا، اکثــر کشــاورزان محصــول برنج-گنــدم را بــه 
ــود در  ــاورزی موج ــای کش ــدازه زمین ه ــن ان ــد. میانگی ــل می آوردن عم
حوضــه نظرســنجی بیــن 2-25 هکتــار کــه تقســیم بــه چنــد قطعــه از 1 تــا 
13 شــده بــود. سرپرســتان خانــوار ویژگــی اقتصــادی اجتماعــی متفاوتــی 
ــوار ) از 3-7 عضــو(  ــدازه خان ــا 94 ســال(، ان ــد )27 ت از نظــر ســنی دارن
و ســطح تحصیــالت )از 0-15 ســال تحصیــل( بــه طــور متوســط زمیــن 
کشــاورزی خانوارهــا درآمــدی ســالیانه ای حــدود 6655/7 یــوان در 
2007 داشــتند کــه بیشــتر از درآمــد ســال 2004 بــود کــه معــادل 5744/8 

یــوان بــود.

3. تکنولوژی صرفه جویی آب

ــترده  ــور گس ــنتی بط ــرف آب س ــی در مص ــای صرفه جوی تکنولوژی ه
ــل 1980 برمیگــردد  ــه اوای ــان شــروع کشــاورزی کــه ســابقه آن ب از زم
مــورد پذیــرش بــوده اســت. در طــول بررســی مــا از خانوارهــا و مدیــران 
ــه طــور عمومــی  ــم کــه لوله هــای ســطحی ب آب در 20 روســتا، فهمیدی
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه دارای هزینه هــای ثابــت نســبتا پاییــن 
هســتند و در ســایت نظرســنجی بــه راحتــی قابــل حمــل می باشــند. 
ــا  بعــالوه سیســتم های لوله گــذاری زیرزمینــی معمــوال توســط جوامــع ی
ــرادی.  ــه صــورت انف ــا ب ــت دارد ت ــای خانوادگــی بیشــتر مقبولی گروه ه
ــد و نیازمنــد  ــه هنگفتــی دارن در بســیاری از کاربردهــا ایــن لوله هــا هزین
ــه طــور  ــا هماهنگــی بســیاری از خانواده هــا می باشــد. ب ــدام جمعــی ی اق
معمــول ایــن فنــاوری بــه روزتــر از روش هــای ســنتی اســت. بنابرایــن کار 
میدانــی مــا بــر روی ایــن دو نــوع تکنولــوژی صرفه جویــی آب، تمرکــز 
ــی در آب  ــهای صرفه جوی ــری از روش ــک س ــورد ی ــث درم دارد؛ و بح
ــیمیایی(  ــس ش ــا بی ــپری های ب ــاوب، اس ــاری متن ــره ای، آبی ــد قط را )مانن
ــیار  ــرش بس ــطح پذی ــا س ــای م ــن نمونه ه ــون در بی ــم. چ ــذف می کنی ح

پایینــی )نزدیــک بــه صفــر( داشــتند.

3-1  آبیاری از طریق سیستم لوله گذاری سطحی

منظــور از لوله هــای پالســتیکی آبیــاری ســطحی یــک کالف از شــیلنگ 
اســت و بــرای انتقــال آب بــه مــزارع کشــاورزان اســتفاده می شــود. 
عمومــا تکنولــوژی آبیــاری ســطحی بــا شــیلنگ از لولــه پالســتیکی نــرم 
و انعطاف پذیــر ســفید رنــگ ســاخته شــده اســت. در چیــن بدلیــل رنــگ 
و شــکل ایــن لوله هــا کشــاورزان اغلــب آن را اژدهــای ســفید می نامنــد. 
ایــن یــک تکنولــوژی جدیــد صرفه جویــی در آب بــرای آبیــاری مــزارع 
ــای آب اســت. اســتفاده  ــه جــای کانال ه ــا ب ــا فشــار آب داخــل لوله ه ب
از لوله کشــی بــه جــای کانال هــای مــزارع بــه عنــوان یــک سیســتم 
آبیــاری ســطحی بــرای کاهــش تبخیــر و نشــتی اســت و در آب، زمیــن 
و انــرژی صرفه جویــی می شــود. پــس پتانســیل زیــاد بــرای توســعه ایــن 
تکنولــوژی وجــود دارد. نتایــج تجربــی نشــان می دهــد کــه تکنولــوژی 
لوله کشــی آب ســطحی می توانــد تــا 30 درصــد در مصــرف آب و 

ــد. ــی کن ــن صرفه جوی ــدار کوچکــی از زمی مق

3-2  آبیاری از طریق سیستم لوله زیرزمینی

سیســتم های لوله کشــی زیرزمینــی شــامل لوله هــای ســیمانی، فلــزی 
ــود. در  ــتفاده می ش ــاری اس ــرای آبی ــال آب ب ــرای انتق ــتیکی ب ــا پالس ی
 PVC ــه ــی از لول ــر زمین ــی زی ــتم های لوله کش ــام سیس ــا تم ــن تقریب چی
ــن نصــب  اســتفاده شــده اســت. در بســیاری از قســمت های شــمالی چی
و راه انــدازی نیــاز بــه حفــاری ترانشــه در طــول یــک دوره کوتــاه مــدت 
ــدم  ــت گن ــتانی( و کاش ــای تابس ــایر دانه ه ــا س ــت ذرت )ی ــن برداش بی
ــری دارد  ــت دیگ ــی مزی ــی زیرزمین ــتم های لوله کش ــتانه دارد. سیس زمس
کــه درکارهایــی کــه بــر روی مزرعــه انجــام می گیــرد دخالــت نــدارد و 
قســمتی از خــاك را اشــغال  نمی کنــد. لوله هــایPVC می توانــد بخوبــی 
در سیســتم های لوله کشــی زیرزمینــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ 
ــذاری  ــرای کارگ ــب ب ــت، مناس ــبتا ارزان قیم ــا نس ــن لوله ه ــن ای همچنی
ــد.  ــاال می باش ــاع ب ــا ارتف ــاژ آب ت ــرای پمپ ــاز ب ــت و مج ــن اس زیرزمی
معمــوال سیســتم های لوله کشــی زیرزمینــی درهــر 50-100 متــر از طریــق 
اتصــاالت بــه ســطح زمیــن دسترســی دارد. ایــن فناوری هــا می تواننــد در 
مصــرف آب )تــا 30%( و بعــالوه در مقــدار کمــی از زمیــن در مقایســه بــا 

ــند. ــته باش ــی داش ــه صرفه جوی ــدون لول ــال ب ــتم های کان سیس

3-3  درك کشاورزان از ویژگی های تکنولوژی 

پذیــرش و بکارگیــری تکنولــوژی صرفه جویــی آب در پاســخ بــه 
کمبــود آب افزایــش خواهــد یافــت اگــر فقــط مصرف کننــدگان 
ــه  ــران روســتا( قبــول کننــد کــه ایــن پذیــرش منجرب )کشــاورزان و رهب
ــود.  ــری می ش ــای دیگ ــدن مزیت ه ــود آم ــا بوج ــی در آب ی صرفه جوی
ــوژی درك  ــرش تکنول ــده پذی ــن کنن ــل تعیی ــن عام ــت مهمتری درنهای
کشــاورزان از فوایــد روبــه رشــد و هزینه هــای مربــوط بــه بودجــه مزرعــه 
ــا ســطح درك کشــاورزان را از ویژگی هــای  ــن رو م خــود اســت. از ای
صرفه جویــی آب و ســایر خصوصیــات ایــن دو تکنولــوژی مــورد 
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جدول1. میزان صرفه جویی در مصرف آب و دلیل پذیرش سامانه لوله گذاری سطحی و زیرزمینی

بررســی قــرار دادیــم. کــه نشــان داد میــزان درك از صرفه جویــی 29/4 
درصــد از لوله هــای زیرزمینــی و تقریبــا 29/5 درصــد از خــط لولــه 
ــا  ــه م ــده ک ــن زده ش ــی تخمی ــدول 1(. صرفه جوی ــت )ج ــطحی اس س
گــزارش کردیــم باالتــر از آنهایــی اســت کــه Yang و همــکاران اســت 
 Henan, Ningxia and ــین ها در ــات وتکنس ــد: «مقام ــزارش دادن ــه گ ک
Hebei تخمیــن زده انــد کــه حــدود 10-20 درصــد صرفه جویــی آب در 

مناطــق آبیــاری از طریــق کاربــرد روشــهای مرســوم صرفه جویــی آب و 
ــا ایــن حــال نــرخ صرفه جویــی  مدیریــت بهتــر قابــل دســترس اســت.» ب
ــر از Amerlia و همــکاران اســت )2007(. کــه  ــن ت ــا پایی ــن زده م تخمی
ــی  ــه زیرزمین ــط لول ــا خ ــی ب ــزان درك از صرفه جوی ــرد: «می ــالم ک اع
42% و میــزان درك از صرفه جویــی بــا خــط لولــه ســطحی 35% اســت»، 
ــه ســطحی کمــی بیشــتر از  ــی لول ــزان صرفه جوی ــا می در نظــر ســنجی م
صرفه جویــی در لوله هــای زیرزمینــی اســت کــه ممکــن اســت بــه خاطــر 
روش مطــرح کــردن ســوال مــا، وضعیــت اطالعــات یــا طبیعــت محیــط 

4. پذیرش تکنولوژی های صرفه جویی در آب

ــه تنهــا از  ــا دو مجموعــه از اقداماتــی کــه ن ــوژی را ب ــا پذیــرش تکنول م
ــن  ــع آب چی ــی مناب ــه از بررس ــده بلک ــت آم ــنجی بدس ــای نظرس داده ه
شــمالی کــه توســط مرکــز سیاســت های کشــاورزی چیــن در مغولســتان، 
ــه 2005  ــا ژانوی ــامبر 2004 ت ــی از دس ــگ، شان ش ــان، لیائونین ــی، هن هب
انجــام شــده اســت، پیگیــری کردیــم. اولیــن اقــدام یــک اقــدام روســتایی 
اســت کــه یــک روســتا در نظــر گرفته شــده کــه تکنولــوژی را تصویــب 
کنــد اگــر حداقــل یــک طــرح یــا کشــاورز در روســتا از ایــن تکنولــوژی 
ــا اســتفاده از ایــن  اســتفاده می کنــد. اقــدام دوم درصــد منطقــه کشــت ب
ــوژی اســت کــه یــک اندازه گیــری از میــزان واقعــی پذیــرش در  تکنول

ســطح مزرعــه اســت.

4-1  پذیرش روستا

ــال های  ــول س ــی در ط ــطحی و زیرزمین ــذاری س ــای لوله گ تکنولوژی ه
گذشــته مســیر پذیــرش متفاوتــی را در پیــش گرفته اســت اگرچــه ردیابی 

ــداد  ــا تع ــق م ــای تحقی ــن یافته ه ــل توجه تری ــی از قاب ــد. یک ــه باش نمون
ــد. اگرچــه کشــاورزان  ــا پاســخ می دادن ــه م ــود کــه ب پاســخ دهندگانی ب
ــی  ــد ول ــول می کردن ــی را قب ــوژی صرفه جوی ــود تکنول ــتای خ در روس
ــن کار را انجــام  ــی آب ای ــر از صرفه جوی ــل دیگــری غی ــه دالی اغلــب ب
ــی  ــا صرفه جوی ــط ب ــای مرتب ــر تکنولوژی ه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می دادن
ــورد  ــاورزان م ــرای کش ــه ب ــت ک ــری اس ــای دیگ آب دارای ویژگی ه
نیــاز اســت. اغلــب دالیــل دومــی بــرای پذیــرش وجــود دارد کــه فراتر از 
صرفه جویــی آب اســت، حتــی درمــورد فناوری هــای کــه صرفه جویــی 
ــر روی  ــه ب ــطحی ک ــه س ــوط لول ــورد خط ــود. در م ــه ب ــدف اولی آب ه
ســطح زمیــن کشــیده می شــود و خطــوط زیرزمینــی، اگرچــه %73 
و 61% از پاســخ دهنــدگان اعــالم کردنــد صرفه جویــی آب هــدف 
اصلــی بــوده اســت ولــی بیــش از نیمــی ازمــوارد بــه نظــر می رســید بــرای 
صرفه جویــی در زمــان یــا پــول باشــد )جــدول 1(؛ و دلیــل 16% باقیمانــده 

ــه بــود. از روســتاییان تجهیــزات ارایــه شــده توســط صاحبــان لول

ــه جمهــوری مردمــی  ــرش در دهــه 1950 در ســال های اولی ســطوح پذی
ــن  ــیار پایی ــدا بس ــرف آب در ابت ــی در مص ــزان صرفه جوی ــوار و می دش
ــرش فقــط 1% اســت.  ــزان پذی ــود. در مــورد لوله گــذاری ســطحی، می ب
بدیهــی اســت کــه بــا توجــه بــه فراوانــی نســبی آب و ماهیــت کشــاورزی 
ــر رســاندن  ــه حداکث ــرای ب ــزه کوچــک ب ــا انگی در آن زمــان )جمعــی ب
ســود( ســطح میــزان پذیــرش تکنولــوژی در روســتا یــا خانــواده در طــول 
30 تــا 40 ســال بعــد پاییــن باقــی مانــد. کــه تــا اوایــل 1990میــزان پذیرش 
ســریعتر شــد. بیــن ســال های 1995 تــا 2004 ســطح پذیــرش لوله گــذاری 
ســطحی در روســتا بیــش از دو برابــر شــد کــه از 23% تــا 80% افزایــش 
یافــت. در ســال 2007 میــزان پذیــرش لوله گــذاری ســطحی هماننــد ســال 
2004 بــود امــا یــک کاهــش 2% را دارد. یــک توضیح برای انتشــار نســبتا 
ســریع از تکنولــوژی لوله گــذاری ســطحی ایــن اســت کــه دهــه 1980 و 
یــا اواســط دهــه 1990 برخــی موانــع بــرای پذیــرش ایــن تکنولوژی هــا از 
بیــن رفــت و ایــن منجــر بــه آغــاز موجــی از فعالیت هــای پذیــرش شــد. 

 

 1 

 گذاریلولهدرصد  تکنولوژی
 سطحی

 گذاریلولهدرصد 
 زیرزمینی

 4.92 4.92 آب تخمین زده شده جوییصرفهمیزان 
 به این تکنولوژی در وهله اول درصد پاسخ کشاورزان

 16 37 در مصرف آب جوییصرفهبرای 

 27 21 در زمان جوییصرفه
 27 25 در هزینه جوییصرفه

 61 61 ارائه شده توسط صاحبان لوله سایر دالیل مانند تجهیزات
 

اثرات و عوامل موثر بر تصویب لوله های سطحی و زیرزمینی برای صرفه جویی آب در شمال چین 
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ــطحی،  ــای س ــوژی لوله ه ــد تکنول ــال های 1950 و 1980 همانن ــن س بی
ــر از  ــت )کمت ــن اس ــیار پایی ــی بس ــذاری زیرزمین ــرش لوله گ ــزان پذی می
ــه ســطحی میــزان  1%(. اگرچــه همانطــور کــه در مــورد تکنولــوژی لول
پذیــرش پــس از اوایــل دهــه 1990 افزایــش پیــدا کــرد، بیــن ســال های 
ــد و  ــر ش ــی دو براب ــر زمین ــای زی ــرش لوله ه ــزان پذی 1995 و 2004 می
ــوع  ــن ن ــش از ای ــزان افزای ــط می ــت. متوس ــش یاف ــه 26% افزای از 11% ب
ــع آب  ــود مناب ــود. کمب ــا 2007 ب ــن ســال های 2004 ت ــوژی 9% بی تکنول
ــل  ــر زمینــی را افزایــش می دهــد. در مقاب ــوژی زی قطعــا تقاضــای تکنول
ــترده  ــور گس ــه ط ــه ب ــطحی لول ــای س ــه تکنولوژی ه ــت ک ــن اس ممک
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه می توانــد بــه دلیــل هزینــه ثابــت پاییــن، 

بخش پذیــری و حداقــل نیازهــای هماهنگــی باشــد.

4-2  میزان پذیرش در مناطق کشت

ــت  ــن اس ــوژی ای ــرش از دو تکنول ــزان پذی ــی می ــا از بررس ــای م یافته ه
کــه اگرچــه ایــن میــزان پذیــرش بــه ســرعت در حــال رشــد اســت ولــی 
ــدول 2(  ــت. )ج ــی اس ــرش کل ــزان پذی ــر از می ــرش پایین ت ــعت پذی وس
ــر  ــه دو براب ــک ب ــت نزدی ــه کاش ــاس منطق ــر اس ــر ب ــرش باالت ــرخ پذی ن

5. عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی 
صرفه جویی آب 

ــال  ــرعت در ح ــه س ــطحی ب ــه س ــوژی لول ــه تکنول ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــش از نیمــی )55%( از  ــه طــور گســترده ای در بی گســترش اســت کــه ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــال 2007 م ــی، در س ــورد بررس ــت م ــق کاش مناط

ــت. گرف

ــه ســرعت در حــال رشــد اســت در  ــه زیرزمینــی نســبتا ب تکنولــوژی لول
ســال 2007 حــدود 19% از مناطــق تحــت بررســی را پوشــش داد.

ــه عنــوان یکــی از کلیدهــای تعیین کننــده  مــا نقــش مســایل انگیزشــی ب
پذیــرش را مــورد بررســی قــرار می دهیــم. همچنیــن نقــش دولــت را در 

ــم. ــی می کنی ــی بررس ــرمایه گذاری و هماهنگ ــات، س ــه اطالع ارای

5-1  پذیرش و کمبود آب

هزینه هــای آبیــاری کــه بــا مصــرف آب افزایــش می یابــد بــرای کاهــش 

ــری شــده اســت  ــای ســطحی اندازه گی ــوژی لوله ه ــرای تکنول درصــد ب
ــه 41% در ســال 2004 افزایــش  )ردیــف1( کــه از 17% از ســال 1995 ب
ــزان افزایــش  ــرخ رشــد ســریع بعــد از 1995، می ــه اســت. علیرغــم ن یافت
ایــن نــوع تکنولــوژی از ســال 2004 تــا 2007، 14% افزایــش یافتــه اســت. 
ــرش 55 درصــدی در مناطــق کشــت در ســال 2007 وجــود داشــته  پذی
اســت. از ایــن رو کشــاورزان مجبورنــد هنــوز هــم بــرای نیمــی از مناطــق 
ــوم  ــد. مرس ــاذ کنن ــطحی را اتخ ــای س ــوژی لوله ه ــود تکنول ــت خ کش
تریــن تکنولــوژی صرفه جویــی در آب حداقــل بــرای 60% مناطــق 

ــود.  ــتفاده  نمی ش ــت اس کش

الگوهــای میــزان پذیــرش تکنولــوژی لوله هــای زیرزمینــی اســتفاده 
ــورد  ــطحی اســت. درم ــای س ــرای مناطــق کاشــت مشــابه لوله ه ــده ب ش
ــه درصــد  ــا توجــه ب ــرش کــه ب ــی وســعت پذی ــای زیرزمین تکنولوژی ه
ــدازه گیــری شــده اســت در کل در حــال افزایــش اســت امــا  کشــت ان
هنــوز مقــداری کــم اســت. )جــدول2، ردیــف 2(. بــه عبــارت دیگــر از 
ســال 2007 تکنولــوژی لوله هــای زیرزمینــی تنهــا 19% از مناطــق کشــت 
را تحــت پوشــش قــرار داده اســت؛ و نــرخ رشــد 2 درصــدی از 4% در 

ــه 7/5 % در ســال 2004 رســیده اســت. ســال 1995 ب

مقــدار آبــی کــه بــرای محصــوالت زراعــی بــه کار می گیرنــد یــا بــرای 
ــد  ــد می کنن ــی کــه خــود تولی ــب دانه های ــر الگــوی کشــت و ترکی تغیی
ــک  ــا ی ــق ب ــا مطاب ــرد. متناوب ــاد ک ــزه ایج ــاورزان انگی ــرای کش ــد ب بای
ــای  ــرش تکنولوژی ه ــود آب و پذی ــه کمب ــه رابط ــزرگ ک ــینه ی ب بیش
تکنولوژی هــای  پذیــرش  کــه  کشــاورزانی  و  آب  در  صرفه جویــی 
جدیــد را قبــول کرده انــد را نشــان می دهــد. در چیــن یانــگ و همــکاران 
)2003( نشــان دادنــد کــه کشــاورزان در مناطــق آبیــاری زیرزمینــی 
ــر کل  ــا ب ــرا آنه ــد زی ــده دارن ــی در آب را برعه ــوژی صرفه جوی تکنول
حجــم کنتــرل دارنــد. وقتــی کشــاورزان مشــکالت زیــادی بــرای تحمــل 
هزینه هــای آبــی کــه مصــرف می کننــد بایــد تحمــل کننــد نــرخ 
ــای  ــایر تکنیک ه ــی و س ــطحی و زیرزمین ــی س ــرای لوله کش ــرش ب پذی

ــت. ــر اس ــی آب باالت صرفه جوی

مــا یــک رابطــه منفــی بیــن ســطح پذیــرش و دو تکنولــوژی صرفه جویــی 

جدول2. نسبت مناطق کاشت که از لوله سطحی استفاده کرده اند به لوله زیرزمینی در 1995 ،2004 ،2007

 

 1 

  5991 تکنولوژی
 )درصد(

4002  
 )درصد(

4002  
 )درصد(

 55 17 71 لوله سطحی
 71 5/1 1 مینیلوله زیر
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آب و اســتفاده از آب هــای ســطحی را پیــدا کردیــم )جــدول3(. نرخ های 
پذیــرش دو تکنولــوژی در روســتاهای دارای آب زیرزمینــی نســبت بــه 
روســتاهایی کــه آبیــاری همجــوار آب هــای ســطحی و زیرزمینــی دارنــد 

در روســتاهای بــا آب هــای زیرزمینــی، انگیــزه بــرای پذیــرش تکنولــوژی 
ــی  ــا آب زیرزمین ــم روســتاهای ب ــا انتظــار داری ــر اســت م بســیار واضحت
بــا عمــق زیــاد، بیشــترین میــزان پذیــرش تکنولوژی هــا را داشــته باشــند. 
داده هــای مــا وقتــی بــر اســاس اســتفاده خانوارهــا یــا انــدازه منطقه کشــت 
ــاورزان در  ــدول 4( کش ــد )ج ــان می دهن ــه را نش ــن نتیج ــا ای ــد دقیق باش
روســتاهایی بــا آب هــای عمیــق در عمــق 8-50 متــر و بیشــتر از 50 متــر 
ــتفاده  ــی در آب اس ــای صرفه جوی ــه از تکنیک ه ــده ک ــده ش ــتر دی بیش

5-2  نقش دولت

شــواهد قابــل توجهــی وجــود دارد کــه پذیــرش تکنولــوژی لوله کشــی 
آب، مربــوط بــه هزینــه پمپــاژ آب زیرزمینــی و نیــاز بــه پرداخــت بــرای 
ــوژی  ــرش تکنول ــرخ پذی ــه ن ــد ک ــان می ده ــن نش ــت. ای ــم آب اس حج
در بیــن کشــاورزان در روســتاهایی کــه آب را از چاه هــای عمیق تــر 
پمپــاژ می کننــد بیشــتر از روســتاهایی اســت کــه از چاه هــای کــم عمــق 
ــداد  ــود دارد و تع ــتا وج ــادی روس ــداد زی ــالوه تع ــد. بع ــاژ می کنن پمپ

ــرخ  ــاوت ن ــی تف ــوژی لوله کشــی زیرزمین ــورد تکنول ــر اســت. درم باالت
پذیــرش از تکنولــوژی لوله کشــی ســطحی بزرگتــر اســت.

ــه  ــر. ب ــر از 8 مت ــا عمــق آب کمت ــا کشــاورزان در روســتاهایی ب ــد ت کنن
اســتثنای لوله کشــی ســطحی و زیرزمینــی قســمتی از منطقــه کاشــت در 
هــر مزرعــه از تکنولــوژی صرفه جویــی آب اســتفاده می شــود کــه ایــن 
مقــدار در روســتاهایی کــه از چاه هــای عمیــق اســتفاده می کننــد کمتــراز 
ــه  ــد ک ــتفاده می کنن ــق اس ــم عم ــای ک ــه از چاهه ــت ک ــتاهایی اس روس
ــه نــدرت از آن اســتفاده شــده باشــد )نــرخ  ممکــن اســت تــا بــه حــال ب

پذیــرش صفــر اســت(.

قابــل توجهــی مناطــق کشــت در روســتاها کــه آب را از چاه هــای عمیــق 
ــد  ــی را نپذیرفته ان ــی زیرزمین ــوژی لوله کش ــه تکنول ــد ک ــاژ می کنن پمپ
ــن  ــد )همچنی ــم می کن ــی آب را فراه ــکار صرفه جوی ــور آش ــه ط ــه ب ک
صرفه جویــی در انــرژی از نــوع انــرژی الکتریکــی کــه پمــپ بــا آن کار 
ــده  ــن کنن ــل تعیی ــد عوام ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد(. درنتیج می کن
غیرمالــی دیگــری نیــز وجــود داشــته باشــد کــه چــرا بعضــی کشــاورزان 

جدول3. نرخ پذیرش در روستاهایی که از آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می کنند در سال 2004 و  2007

جدول4. میزان پذیرش و میزان استفاده از آب های زیرزمینی در روستاهای با آب عمیق در سال های 2004 و 2007

 

 1 

 آبیاری زیرزمینی  زمینیآبیاری سطحی و زیر
 تکنولوژی

 )درصد( 7002 )درصد( 7002  )درصد( 7002 )درصد( 7002

 کشی سطحیلوله 49 58  37 37
 کشی زیرزمینیلوله 88 88  07 7

 

 

 1 

میزان پذیرش  سال
 تکنولوژی

 کاشت مورد پذیرشدرصد نواحی  درصد روستاهای مورد پذیرش
 سطح

 متر 8تا  0
 سطح

 متر 8-00
 سطح

 متر 00-000
 

 سطح

 متر 8تا  0
 سطح

 متر 8-00 
 سطح

 متر 00-000 
 06 93 37  60 27 96 کشی سطحیلوله 7002
 0 09 76  27 70 7 کشی زیر زمینیلوله 7002
 73 07 72  67 29 27 کشی سطحیلوله 7003
 0 0 70  98 06 0 کشی زیر زمینیلوله 7003
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ــه. ــه ن ــد و بقی ــول می کنن آن را قب

تکنولوژی هــا بــا هزینه هــای ثابــت بــاال ممکــن اســت خــارج از دســتیابی 
کشــاورزانی باشــد کــه هیــچ کمکــی از بیــرون بــه آنهــا  نمی شــود. ایــن 
ــی گروهــی نشــان  ــع مال ــرش اســت. ضعــف مناب ــرای پذی ــع ب ــک مان ی
می دهــد کــه امــکان کاهــش تــوان ســرمایه گــذاری وجــود دارد. 
ســرمایه گذاری در تکنولــوژی لوله گــذاری ســطحی از کشــاورزانی 
ــوژی  ــرای تکنول ــد. ب شــروع شــد کــه دارای ســرمایه کــم و ثابــت بودن
لوله گــذاری زیرزمینــی ســرمایه گذاری از ســه گــروه شــروع شــد، 
ــت )%41(  ــاالی دول ــطوح ب ــتاییان )34%( و س ــاورزان )35%(، روس کش
تعــداد روســتاهایی کــه ســرمایه گــذاری دولتــی را دریافــت کردند نســبتا 

ــزرگ اســت. ــن ب در شــمال چی

ــم  ــات را فراه ــه اطالع ــتیابی ب ــا و دس ــعه ای ورود یارانه ه ــت توس حمای
ــرش  ــای پذی ــن فاکتوره ــی از مهمتری ــت یک ــن اس ــه ممک ــد ک می کن
ــع بالقــوه اطالعــات متنــوع  ــه توســعه، مناب تکنولــوژی باشــد. دســتیابی ب
تــر از منابــع ســرمایه گــذاری مالــی اســت. درمــورد تکنولــوژی لوله هــای 
ســطحی و زیرزمینــی، اطالعــات از روســتا، دولت هــای دیگــر، رســانه ها 
ــه  ــکان لول ــا مال ــر ب ــادل نظ ــر، تب ــاورزان دیگ ــد، کش ــات جدی و تبلیغ
بدســت آمــده اســت. پذیــرش ایــن دو فنــاوری نیــاز بــه هماهنگــی و منبع 
اطالعــات بصــورت متمرکــز بــرای متقاضیــان در نهادهایــی کــه میتواننــد 
ــت(،  ــر دول ــطوح باالت ــتاها و س ــد )روس ــهیل کنن ــرش را تس امکان پذی
دارد. از ایــن رو مــا انتظــار داریــم تکنولــوژی لوله گــذاری زیرزمینــی از 

طــرف دولــت مــورد اســتقبال قــرار گیــرد.

نتیجه

ــوع تکنیــک  ــوز هــم کــم اســت. از دو ن ــن شــمالی هن ــرش در چی ــزان پذی ــی آب، می ــن دو تکنیــک صرفه جوی ــزون از ای ــا وجــود اســتفاده روز اف ب
صرفه جویــی آب، تکنیــک لوله گــذاری ســطحی، بــه شــدت قابــل تقســیم و کــم هزینــه اســت و بــدون اقــدام جمعــی یــا ســرمایه گذاری های کالن 

قابــل اجــرا اســت کــه بــه ســرعت در حــال رشــد و نــرخ پذیــرش باالتــری دارد.

بــا ایــن حــال، سیســتم لوله گــذاری زیرمینــی نســبتا ســطح پذیــرش پایینــی دارد، محــدوده قابــل توجهــی بــرای بســیاری از پذیرش هــا وجــود دارد کــه 
ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه تعــدادی محدودیــت و موانــع مثــال اطالعــات، توســعه و در برخــی مــوارد کمــک مالــی و هماهنگــی بــرای 
پذیــرش وجــود دارد. ضــروری اســت کــه دولــت سیاســت هایی را اتخــاذ کنــد و انگیزه هایــی بــرای کشــاورزان و گروه هایــی از آنهــا بــرای غلبــه بــر 
محدودیت هــای کارهــای جمعــی، پذیــرش کشــاورزان فراهــم کنــد. ایــن امیــد وجــود دارد حداقــل در ســطح میدانــی بــرای صرفه جویی هــای عظیــم 
آب در ســال های آتــی ایــن اقدامــات انجــام گیــرد. اگــر انگیزه هــا و ســرویس های دولتــی فراهــم شــود می تــوان آب را بــه مناطقــی کــه دارای کمبــود 

آب اســت انتقــال داد. مناطــق زیــادی بــرای حفــظ آب و حمایــت از بخــش کشــاورزی چیــن علیرغــم وجــود منابــع آب زیــاد وجــود دارد.

ــی  ــی تمرکــز داشــته باشــد کــه صرفه جوی ــد روی مناطق ــی آب بای ــوژی لوله گــذاری صرفه جوی ــرش تکنول ــرای تشــویق پذی ــت ب سیاســت های دول
آب ســطح مــزارع منجــر بــه افزایــش آب در دســترس می شــود. تحــت برخــی شــرایط هیدرولوژیکــی پذیــرش تکنیک هــای صرفه جویــی آب ممکــن 
اســت بــه صرفه جویــی آب ســطح مــزارع منجــر شــود امــا تاثیــر زیــادی در آب موجــودی منطقــه نخواهــد داشــت. دولــت می توانــد نقــش مهمــی در 
فراهــم کــردن انگیــزه بــرای پذیــرش در مناطقــی باشــد کــه صرفه جویــی آب ســطح مــزارع، در دســترس بــودن آب محلــی را افزایــش نمی دهــد امــا 

منجــر بــه افزایــش دسترســی بــه آب خواهــد شــد.

جدول5. منبع اصلی سرمایه گذاری در تکنیک صرفه جویی در آب در سال 2004 و 2007

 

 1 

سطوح باالی  روستا یژتکنولو
 دولت

تبلیغات و 
 ی خبریهارسانه

سایر 
 کشاورزان

عوامل 
 کنندهتعیین

اشتراک گذاشتن با به
 مالکان لوله

 5/2 6/2 2/77 7/3 5/1 5/2 لوله سطحی

 1/27 9/0 5/77 3/3 6/13 6/7 مدفون در خاکلوله 
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گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

آبیاری با لوله عمودی عمقی

آبیــاری لولــه عمقــی از یــک لولــه عمــودی بــاز و یــا نزدیــک برای 
ــد.  ــتفاده می کن ــق اس ــه عمی ــه ریش ــاری در ناحی ــز آب آبی تمرک
پــرورش  انگــور  وزن  کــه  داد  نشــان  آفریقــا  در  آزمایشــات 
ــه  ــبت ب ــر نس ــش از دو براب ــی بی ــه عمق ــتم لول ــده در سیس داده ش
ــر وزن انگــور بدســت  سیســتم قطــره ای ســطحی و بیــش از 6 براب
ــه عمقــی یکــی از  ــی اســت. لول ــاری ســطحی معمول ــا آبی امــده ب
موثرتریــن پروژه هــای بازســازی اســت کــه معمــوال لوله هــای 
ــه صــورت عمــودی  ــر cm 5-4 ب ــا قط ــا PVC ب ــتیکی عمدت پالس
ــا  ــت ب ــا درخ ــال و ی ــک نه ــق cm 60-30 نزدی ــا عم ــاك ب در خ
پوشــش غربالــی جهــت جلوگیــری از ورود حشــرات و مارمولــک 
ــا چســپ ســیلیکون  ــوان ب اســتفاده می شــود. ایــن پوشــش را می ت
و یــا چســپ پلــی یورتــان چســپاند. یــک ســری ســوراخ کوچــک 
بایــد بــر روی لولــه در یــک ردیــف در نزدیکتریــن نقطــه بــه گیــاه 
ایجــاد شــود. آبیــاری بــا لوله هــای عمقــی می توانــد آب کمتــری 
مصــرف کنــد. راه انــدازی سیســتم بــا مــواد ســاده و کارگــر 
آمــوزش ندیــده بــدون سیســتم های پشــتیبانی گســترده )آب فیلتــر 
شــده تحــت فشــار الزم نیســت( امکان پذیــر اســت. لوله هــای 
ــر(  ــش تبخی ــت کاه ــه عل ــرف آب را )ب ــره وری مص ــی به عمق
را بهبــود می دهنــد و علف هــای هــرز را کنتــرل می کننــد. در 
ایــن سیســتم آب بــا ســرعت بــدون هدررفــت روان آب حتــی در 
دامنه هــای شــیب دار بــه کار گرفتــه شــود. یــک سیســتم تجــاری 

ــه شــد. ــوان DeepDrip فروخت ــه عن ــت متحــده ب در ایال

معرفی یک سیستم آبیاری با بهره وری باال

بحــران آب در جهــان غیــر قابــل انــکار اســت بــا ایــن حــال تــالش کمــی بــرای 

ارتقــا، توســعه و درك بهتــر سیســتم های آبیــاری ارزان قیمــت انجــام شــده اســت. 

ایــن سیســتم، آب کمتــری نســبت بــه آبیــاری قطــره ای مصــرف می کنــد. در ایــن 

سیســتم می تــوان از آب بــاران جمــع آوری شــده در مخــازن نیــز اســتفاده کــرد. 

ایــن سیســتم رشــد علف هــای هــرز را کاهــش می دهــد، مشــکالت بیماری هــا را 

ــود می دهــد. ــه حداقــل می رســاند و بهــره وری را بهب ب
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باغ عمودی لوله پی وی سی

ایــن پــروژه بــا اســتفاده از مقــدار کمــی فضا بــرای تولید مقــدار زیادی 
از پوشــش گیاهــی اســتفاده می کنــد. یعنــی می تــوان از حداقــل فضــا 
حداکثــر اســتفاده را کــرد. ایــن روش بــرای خنک کــردن ســاختمان و 

اســتتار دیوارهــا بــا پوشــش گیاهــی مقــرون بــه صرفه اســت.

پروژه های باغبانی با لوله های پی وی سی

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?refer-
er=&httpsredir=1&article=2054&context=extension_curall

http://www.instructables.com/id/DIY-Organic
-Vertical-Planter
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ــع آب، شــرایط  ــا منب ــه مناســب ب ــوع لول ــم اســت کــه ن ــه مه ــگام انتخــاب لول هن
ــول  ــاری و ط ــتم آبی ــرد سیس ــن کار عملک ــد. ای ــع آب باش ــی و روش توزی محیط
ــرای  ــت و ب ــب راح ــای pvc دارای نص ــرد. لوله ه ــد ک ــن خواه ــر آن را تضمی عم
تضمیــن جریــان مطلــوب طراحــی شــده اســت. دارای نســبت اســتحکام بــه وزن باال 
هســتند و بــرای اهــداف آبیــاری و فاضالبــی ایــده آل هســتند. هنگامــی کــه بحث از 
کشــاورزی پیــش می آیــد، اغلــب نیــاز بــه انتقــال آب بــرای سیســتم های آبیــاری و 
ــرای مــواد لوله گــذاری در دســترس  ــد. گزینه هــای بســیاری ب هیدروپونیــک داری
هســتند امــا در اینجــا چنــد دلیــل بــرای اســتفاده از لوله هــای pvc بــرای کشــاورزی 
وجــود دارد. اول اینکــه لوله هــای pvc بــادوام هســتند کــه ایــن می توانــد تنــش و 
فشــار ناگهانــی را بســیار بهتــر از پلی اتیلــن یــا پلی پایپ هــا کــه نــرم و انعطاف پذیــر 
ــش از 100  ــد بی ــب می توان ــرایط مناس ــت ش ــن تح ــد. همچنی ــل کن ــتند، تحم هس
ســال بــدون تعویــض مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. دومــا لوله هــای پی وی ســی بــه 
علــت وزن پاییــن، ارزان هســتند. ســرانجام pvc در فرم هــای مختلــف قابل دســترس 
اســت کــه شــامل ضخامت هــا و اســکجول های مختلــف و ســطوح مختلــف ســختی 
ــوی  ــاده ق ــتاندارد و فوق الع ــت اس ــه pvc دارای ضخام ــکجول 40 لول ــت. اس اس
اســت. بــا ایــن حــال زمانــی کــه بــه چقرمگــی بــاال نیــاز داریــد، اســکجول 80 لولــه 
pvc موجــود اســت و ایــن کار را انجــام خواهــد داد. لوله هــای pvc بــرای هــر دو 

کاربــرد آشــامیدنی و غیــر آشــامیدنی اســتفاده می شــود و در هنــگام در معــرض قــرار 
 pvc گرفتــن مــواد شــیمیایی ماننــد کــود و ســموم تخریــب نمــی شــود. لوله هــای

دارای ســفتی حلقــوی بــاال و مقاومــت در برابــر بارهــای خارجــی اســت.

ــا پی وی ســی می توانــد مفیــد و ارزان باشــد. در زیــر چنــد  تجهیــزات کشــاورزی ب
پــروژه ی ممکــن کــه میتوانیــد بــا کمــک لولــه و اتصــاالت پی وی ســی پیاده ســازی 
کنیــد توضیــح داده شــده اســت. هــر مــورد شــامل مختصــر توضیــح و لینکــی اســت 

کــه شــما را بــه پــروژه اصلــی هدایــت می کنــد.

باغ هیدروپونیک لوله های پی وی سی

در این پـــروژه از لولـــه های pvc بـــرای کاهـش هـزینه تجـهیزات استفاده مـی شود. 
لـولـــه و اتصاالت پی وی سی به عنـــوان فضـــایی بـــرای گیـاهـــان که در کنـــار هم 
قـــرار گرفتـــه اند استـــفاده مـــی شود و بــه آب امــکان عبـــور از لوله داده می شــود تا 
از طریــق آن مــواد غذایــی ارزشــمندی را در اختیـــار محصول قرار دهــد. تجهیزات 
شــامل یــک پمــپ بــرای انتقــال آب از درون سیســتم و دو پایــه چوبــی بــرای نگــه 

داشــتن لولــه پی وی ســی اســت.

سیستم آبیاری قطره ای پی وی سی
این سیسـتم آبیـاری بـرای بـاغ های کوچک تا متـوسط کار می کند و 
برای هـرگیـاه در منطقه این امکان را مـی دهد که تا به طور منظم آب 
عرضه شده را دریافت کنند.  سیستم قطـره ای به طـور مـداوم از مقدار 
کمـی آب استفـاده مـی کند که بـاعث مـی شود محصـول شمـا کامال 
آبیاری شـود این سیستم DIY بسیار مدوالر است به شما این امکان  را          

مـی دهــد که        
قـطـعــات  را       
جـایـگـزیــن 
و یــا  عـوض 
کنید  بـسته به 
مکانی که شما 
نیـــاز بـه آب 
بیشتری دارید.

http://www.farmhydroponics.com/hydroponic-   
systems/diy-homemade-pvc-garden-hydroponics
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ســطح رطوبــت خــاك از منطقــه ای بــه منطقــه ی دیگــر متفــاوت اســت و تشــخیص زمــان مناســب آبیــاری چنــدان راحــت نیســت. امــا بــا وجــود 
ایــن سنســور می تــوان دقیــق تریــن زمــان بــرای آبیــاری را تعییــن کــرد. یکــی دیگــر از آپشــن های ایــن حســگرها قابلیــت اتصــال بــه سیســتم های 
هواشناســی و دریافــت اطالعــات هواســت تــا درصــورت بارندگــی تــا چنــد روز آینــده، از آبیــاری محصــوالت صــرف نظــر کــرده و محصــوالت بــا 
آب بــاران آبیــاری شــود. ایــن سنســور ها قابلیــت ارســال اطالعــات روی گوشــی های هوشــمند را دارنــد و بــا ایــن کار کشــاورزان قــادر بــه کنتــرل 

دقیــق سیســتم خواهنــد بــود. بنابرایــن وجــود حســگرها منجــر بــه افزایــش کیفیــت محصــول و بهــره وری در مصــرف آب خواهــد شــد.

یــک ربــات بــا نــام RAPID جایگزینــی مناســب بــرای سیســتم های 
فعلــی اســت. ایــن تکنولــوژی بــا کنتــرل مقــدار آب دریافتــی برای 
ــر روی  ــک ب ــکان کوچ ــره چ ــک قط ــتفاده از ی ــا اس ــاه ب ــر گی ه
خــط آبیــاری در مصــرف آب صرفــه جویــی می کنــد ایــن ربــات 
ــای  ــش بینی ه ــا و پی ــتفاده از داده ه ــا اس ــه ب ــت ک دارای GPS اس
ــد مشــخص کنــد کــه کــدام شــیر فلکــه بایــد  هوا شناســی می توان
ــد اســتفاده شــود.  ــاه بای ــرای گی ــم شــود و چــه مقــدار آب ب تنظی
سیســتم های آبیــاری قطــره ای مقــدار یکســانی از آب را در مــزارع 
ــاك و  ــت خ ــی رطوب ــا بررس ــات ب ــن رب ــا ای ــد ام ــع می کنن توزی
ــش  ــر بخ ــرای ه ــاری ب ــزان آب آبی ــد می ــرایط می توان ــایر ش س
را تنظیــم کنــد. محققــان برنامه ریــزی کرده انــد کــه آزمایــش 

سیســتم را بــرای ســه ســال آینــده آغــاز کننــد.

Blossom8  از یــک الگوریتــم بــرای جمــع آوری شــرایط آب و 
ــه  ــتگاه ب ــن دس ــد. ای ــتفاده می کن ــان اس ــت گیاه ــی و وضعی هوای
طــور مــداوم برنامه ریــزی آب متناســب بــرای آبیــاری گیاهــان را 
ــه صرفه جویــی در آب و اغلــب  ــه می دهــد. ایــن کار منجــر ب ارائ
کاهــش قبــوض آب کاربــران خواهــد شــد. یــک اپلیکیشــن 
مربــوط بــه دســتگاه میــزان مصــرف آب را بــر روی گوشــی های 
ــن اپلیکیشــن نشــان  ــج ای ــد نتای ــت نشــان میده ــا تبل هوشــمند و ی
میدهــد کــه می تــوان در نصــف آب مصرفــی بــرای آبیــاری 
ــورت  ــه ص ــل Blossom8  ب ــج کام ــرد. پکی ــی ک ــاغ صرفه جوی ب

ــد. ــروش می رس ــه ف ــن 199 دالر ب آنالی

حسگر های رطوبت خاك

سیستم آبیاری هوشمند برای صرفه جویی در آباستفاده از ربات هایی برای آبیاری دقیق
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ــتگاه های  ــا دس ــج ب ــیرین و برن ــی ش ــیب زمین ــی ذرت، س ــر روی اراض ــدن ب ــق مان ــرای معل ــین)UAV( ب ــدون سرنش ــده ب ــین های پرن ــی ماش توانای
حســگر مزایایــی را بــرای کشــاورزان و جوامــع بــه ارمغــان مــی آورد. بــرای دولت هــا ایــن پهبادهــا می تواننــد اطالعــات دقیــق تــر و بــه روزتــر از  
آنچــه کــه رشــد می کنــد، ارائــه دهــد. بــا اســتفاده از مــادون قرمــز نزدیــک می توانیــد تنــش را دریــک گیــاه 10 روز قبــل از اینکــه بــا چشــم قابــل 
مشــاهده باشــد، شناســایی کنیــد. هنگامــی کــه یــک گیــاه دچــار تنــش می شــود یــا بــه دلیــل کمبــود آب و یــا کــود اســت و یــا هنگامــی اســت 
ــر می گــذارد ایــن مــورد توســط حســگر  ــر کلروفیــل تاثی ــد و ب ــه قــرار می گیــرد. فعالیــت فتوســنتزی کاهــش می یاب کــه توســط افــت مــورد حمل
مــادون قرمــز قابــل تشــخیص اســت امــا چشــم انســان نمــی توانــد آن را ببینــد. ایــن هشــدار 10 روزه می توانــد از تلفــات محصــول در مقیــاس بــزرگ 
جلوگیــری کنــد. اگــر یــک محصــول توســط حشــرات مــورد حملــه قــرار گیــرد می توانــد تمــام منطقــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد بــا اســتفاده از 

UAV هــا قبــل از گســترش آفــت می توانیــد پیشــگیری کنیــد و کل منطقــه را نجــات دهیــد.

 Ridgid .ــه بیشــتر شــود ــا افزایــش قطــر لول ــد ب ــش می توان ــن چال ــز باشــد و ای ــش برانگی ــد چال ــی در قطــر کوچــک می توان ــا لوله های لوله کشــی ب
ــم  ــختی محک ــه س ــه ب ــد ک ــی باش ــای بزرگ ــرای لوله ه ــی ب ــد راه حل ــه می توان ــد ک ــی می کن ــه را معرف ــده لول ــدی نگهدارن ــمه کمربن ــک تس ی
نگه داشــته می شــود. تســمه کمربنــدی می توانــد بــه عنــوان یــک جفــت دســت قــوی بــرای قطــر 80 تــا 220 میلیمتــر عمــل کنــد. ایــن ابــزار طــوری 
طراحــی شــده اســت کــه می توانــد در هــر شــرایطی اجــرا شــود )شــرایط آب و هوایــی مرطــوب، ســرد، گــرم و خشــک(. ایــن بنــد بــه ســرعت و 
بــه راحتــی تنظیــم می شــود و محکــم اطــراف لولــه و اتصــال را نگــه مــی دارد و بــه کاربــر نیــروی اضافــی و زمــان بــرای تنظیــم چســپ اتصــاالت 
و نگــه داشــتن لولــه را می دهــد. نصــب و اجــرا بــا ایــن ابــزار بــرای یــک نفــر بســیار ســاده اســت. بنــد انتهــای ایــن ابــزار اجــازه می دهــد تــا کنتــرل 

عالــی در تمــام شــرایط بــرای حرکــت دادن، تنظیــم، چســباندن و بــرش لوله هــای بــا قطــر بــزرگ فراهــم شــود. 

پهپاد های نظارت بر محصوالت کشاورزی

STRAPLOCK تسمه کمربندی نگهدارنده لوله
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ــه صــورت واضــح  ــر هســتند کــه ب ــه ب ــج و هزین ــک مشــکل رای ــد ی ــای فاضــالب ســنتی رشــد می کنن ــان کــه در داخــل لوله ه ریشــه های درخت
ــای  ــل لوله ه ــرم در داخ ــان آب گ ــود. جری ــی می ش ــای فاضالب ــدودکردن لوله ه ــب و مس ــه تخری ــر ب ــت و منج ــده اس ــه ش ــت تجرب ــل روی و قاب
ــی در ســطح  ــد تفاوت هــای جزئ ــوك ریشــه های درخــت می توان ــد. ن ــه منتقــل کن ــه خــاك ســرد اطــراف لول ــد بخــار آب را ب فاضــالب می توان
رطوبــت و مــواد مغــذی را تشــخیص دهــد و تمایــل بــه رشــد در ایــن جهــت را می یابــد. هنگامــی کــه ریشــه درخــت بــه یــک محــل اتصــال یــا 
ــر  ــه را پ ــه طــور کامــل لول ــان ب ــد. ریشــه درخت ــه نفــوذ می کن ــه درون لول ــت ب ــه رطوب ــرای دســتیابی ب ــه می رســد، ریشــه درخــت ب ــَرك در لول تَ
می کنــد و فشــار قابــل توجهــی را در شــکاف و یــا محــل اتصــال ایجــاد می کنــد و همــان جایــی کــه ریشــه ها وارد لولــه می شــوند، رشــد ریشــه ها 
ادامــه می یابــد. نیرویــی کــه رشــد ریشــه بــه لولــه وارد می کنــد باعــث شکســت و متالشــی شــدن کامــل لولــه می شــود. نفــوذ شــدید ریشــه ها کــه 

از لحــاظ ســاختاری لولــه را تخریــب می کنــد، منجــر بــه جایگزینــی لولــه خواهــد داشــت.

لوله های pvc مقاوم در برابر نفوذ ریشه درختان

         http://www.thinkpipesthinkpvc.com.au/about-us/
latest-news/entry/pvc-pipes-resisting-tree-root-intrusion

ــا  ــا فیبــر)FRC( در مقایســه ب عملکــرد اتصــاالت بتنــی تقویــت شــده ب
PVC در برابــر نفــوذ ریشــه ضعیــف اســت امــا ضعیــف تــر از لوله هــای 

ــل و  ــطح، تخلخ ــری س ــه زب ــد ک ــه ش ــن نتیج ــت. همچنی ــفالی نیس س
ــن موضــوع هســتند. ــه از عوامــل مهمــی در ای ــواد لول طراحــی، PH م

بــه عنــوان نتیجــه ای کــه از تســت نفــوذ ریشــه حاصــل شــد اتصــاالت 
واشــر آب بنــد PVC بــه طــور قابــل توجهــی عملکــرد بهتــری نســبت 
ــه FRC و VC )ســفالی( دارنــد. نفــوذ ریشــه درختــان در ســامانه های  ب
لوله گــذاری  ســامانه  از  فاضــالب  نشــت  بــه  منجــر  لوله گــذاری 
می شــود. عملکــرد سیســتم اتصــال نری/مادگــی لوله هــای PVC بهتــر 

از ســایر لوله هاســت.

لوله های حساس به تخریب توسط ریشه ها
بعضــی از مــواد لولــه در برابــر نفــوذ ریشــه نســبت بــه بقیــه مقاوم ترنــد. 
ــه راحتــی توســط ریشــه درختــان تخریــب  لوله هــای ســفالی لعابــدار ب
ــفالی  ــای س ــر از لوله ه ــزان کمت ــه می ــز ب ــی نی ــای بتن ــوند. لوله ه می ش

ــد.  ــرار می گیرن تحــت نفــوذ ریشــه ق

ــای  ــرا محل ه ــت زی ــه اس ــوذ ریش ــه نف ــاوم ب ــیار مق ــای pvc بس لوله ه
ــه دلیــل انعطــاف پذیــری محل هــای  اتصــال کمتــری دارد. همچنیــن ب
اتصــال و اتصــاالت محکــم pvc احتمــال نشــتی کمتــری وجــود دارد.

ــرای  CSIRO اســترالیا و ســامانه لوله گــذاری Iplex آزمایش هایــی را ب

ــرایط  ــفالی در ش ــی و س ــای pvc، بتون ــه در لوله ه ــوذ ریش ــه نف مقایس
تســریع شــده بیــش از 32 مــاه انجــام داد. نتایــج ایــن گــزارش بــه ایــن 

صــورت اســت:
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 درنت،محقــق PHD از Twente،یــک روش بــرای تعییــن عمــر باقیمانــده لوله هــای گاز و آب رواج داده اســت. روش او کــه بــه عنــوان میکــرو ســختی 
دندانــه ای شــناخته شــده اســت می توانــد در لوله هــای ســاخته شــده از UPVC اســتفاده شــود. شــبکه های توزیــع گاز و آب در هلنــد عمدتــا در دهــه 1960 
ســاخته شــده اســت و بخش هایــی از آن عمــر مفیــد پیــش بینــی شــده خــود را ســپری کــرده اســت. مدیــران شــبکه در حــال بررســی ایــن موضــوع هســتند 
ــه ایــن  کــه آیــا واقعــا ایــن قســمت از شــبکه را تعویــض کننــد یــا اینکــه آیــا می تــوان از آن اســتفاده کــرد. ایــن روش جدیــد می توانــد بــرای پاســخ ب
ســوال کمــک کنــد. لوله هــای گاز و آب در هلنــد عمدتــا از پلــی وینیــل کلرایــد ســخت هســتند کــه حــدود 21000 کیلومتــر )20%( از شــبکه توزیــع گاز 
و 60100 کیلومتــر )48%( از شــبکه توزیــع آب را تشــکیل می دهــد.در زمانــی کــه ایــن لوله هــا در دهــه 1960نصــب شــدند، عمــر مفیــد تخمینــی آنهــا 50 
ســال بــود. انتظــار مــی رود کــه جایگزینــی و تعویــض لوله هــا براســاس طــول عمــر شــامل هزینــه و عملیــات زمان بــری باشــد. جایگزینــی ایــن لوله هــا بــه 
تدریــج ترجیــح داده می شــود امــا ایــن زمانــی ممکــن اســت کــه مطمئــن شــویم امنیــت شــبکه بــه خطــر نمــی افتــد. بنابرایــن ســوالی کــه مــا بــه دنبال پاســخ 
آن هســتیم ایــن اســت کــه کــدام بخش هــا هنــوز بــه خوبــی عمــل می کنــد و کــدام بخش هــا واقعــا نیــاز بــه تعویــض دارنــد و ایــن دانشــی اســت کــه مــا 
اخیــرا بــه دنبــال آن هســتیم.مدیران شــبکه در حــال حاضــر تحقیقاتــی در مــورد وضعیــت لوله هــای گاز و آب انجــام می دهنــد. روشــی کــه مجریــان انجــام 
می دهنــد یــک شــیوه مخــرب اســت. آنهــا دو انتهــای بخشــی از لولــه را کــپ می بنــدد ســپس آن بخــش از لولــه را هماننــد تســت فشــار هیدروســتاتیک 
تحــت فشــار قــرار می دهنــد. ظاهــرا ایــن روش نمــی توانــد بســیار مخــرب باشــد امــا در ســال های اخیــر شــاهد آن هســتیم کــه ایــن روش کامــال اشــتباه 
اســت. درنــت بــه نمونــه اخیــر در آمســتردام اشــاره می کنــد جایــی کــه یــک شکســت اصلــی خــط آب در مرکــز پزشــکی VU اتفــاق افتــاد کــه منجــر 
بــه تخلیــه بیمارســتان شــد. آســیب کلــی حــدود پنجــاه میلیــون یــورو تخمیــن زده شــد. یــک منطقــه مســکونی در آپلــدورن بــرای چنــد روز بــدون گاز و 
آب زندگــی کردنــد و حــوادث بســیار جزئی تــری وجــود دارد کــه در آن شکســت لوله هــای اصلــی آب منجــر بــه ســیالب خیابانــی محلــی شــده اســت.

روش اندازه گیری جدید برای جایگزینی در شبکه گاز و آب

https://phys.org/news/2015-12-method-gas-network.html

نیــروی ویــژه و نفــوذ عمیــق مثــل جــای پــا افتــادن بوســیله دندانه ها اســتوار 
اســت. بــرای تعییــن عمــر باقی مانــده لولــه بایــد دربــاره رونــد فرســودگی 

مــواد و زمانــی کــه بــه حــد بحرانــی می رســد، مطلــع باشــید.

ربات بازرسی
ــات ســاخته و  ــد رب ــات بازرســی همانن ــت اســتفاده از یــک رب روش درن
طراحــی شــده توســط ربــات UT دانشــمند Edwin Dertien اســت. ربــات 
ــری در لوله گــذاری متمرکــز اســت  ــا روی جهت گی ــری عمدت اندازه گی
ــد یــک گام بعــدی در جمــع آوری اطالعــات در مــورد  امــا ایــن می توان
وضعیــت شــبکه گاز باشــد. روش درنــت بــا اســتقبال زیــادی بیــن مدیــران 

شــبکه های هلنــد روبــرو شــده اســت.

اقدام پیشگیرانه در زمان مناسب
 روش اندازه گیــری جدیــد درنــت عمدتــا بــرای پیش بینــی اینکــه طــول 
عمــر مفیــد یــک خــط لولــه چنــد ســال اســت تــا بتــوان در زمــان مناســب 
اقــدام پیشــگیرانه انجــام داد، توســعه یافته اســت. ایــن کار مدیران شــبکه ها 
را قــادر خواهــد ســاخت کــه کارآمدتــر عمــل کننــد و هزینه هــا را کاهش 
دهنــد و از حــوادث جلوگیــری کننــد. بعضــی از لوله هــا بایــد جایگزیــن 
شــوند، در حالــی کــه بقیــه می تواننــد بــرای چندیــن دهــه اســتفاده شــود. 
ــرای یافتــن اینکــه ایــن لوله هــا دقیقــا دارای چــه شــرایطی هســتند الزم  ب
اســت کــه بدانیــد کــه چــه چیــزی را اندازه گیــری کنیــد. ایــن روش بــر 
ــک  ــای کوچ ــتفاده از دندانه ه ــا اس ــه ب ــز دارد ک ــرو تمرک ــختی میک س
ــر  ــن روش ب ــود. ای ــری می ش ــاند اندازه گی ــیبی نمی رس ــه آس ــه لول ــه ب ک
اندازه گیــری پایــداری و نفــوذ مکانیکــی فشــار دندانه هــای مخصــوص بــا 
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مقدمه

ــیل  ــت. پتانس ــار اس ــون هکت ــد 140 میلی ــی در هن ــاری نهای ــیل آبی پتانس
آبیــاری 102 میلیــون هکتــار از طریــق پروژه هــای آبیــاری ســطحی 
ــده  ــاد ش ــر زمینی ایج ــای زی ــتفاده از آب ه ــط و کالن و اس خرد/متوس
ــار  ــرداری حــدود 87 میلیــون هکت ــا  ایــن حــال پتانســیل بهــره ب اســت. ب
ــن بخــش در مصــرف  ــاری بزرگتری ــو اســت )2013(. آبی فقــط در مهات
ــد  ــود در هن ــع آب موج ــش از 80% مناب ــه بی ــل  اینک ــه دلی ــت ب آب اس
ــا  ایــن حــال میانگیــن  در حــال حاضــر بــرای آبیــاری اســتفاده میشــود. ب
ــدود 35-30 %                            ــا ح ــاری تنه ــای آبی ــی در پروژه ه ــره وری آب مصرف به
تولیــدات  حاضــر  حــال  در   .)2013 )مهاتــو  اســت  شــده  محاســبه 
کشــاورزی ســاالنه بــرای تامیــن نیازهــای غذایــی مــا کافــی اســت. بــرای 
رفــع چالــش گســترش منظــم جمعیــت، بهــره وری از آب وخــاك بایــد 

توســعه یابــد، بــا وجــود  اینکــه هــر دوی  ایــن منابــع محــدود هســتند. آب 
ــرای افزایــش بهــره وری کشــاورزی اســت. از  ایــن رو  ورودی حیاتــی ب
ــا  ــان مناســب، محــل مناســب و ب ــه محصــول در زم آب عرضــه شــده ب
مقــدار کافــی، هــدف اصلــی بــرای مدیریــت خــوب یــک آبیاری اســت. 
ــا شــبکه های توزیــع  ــاری ب امــا در مــورد مخــازن آب ســطحی، آب آبی
آب کانــال بــاز گســترده بــه مــزارع انتقــال می یابــد. در حقیقــت سیســتم 
فــوق بــه دلیــل تقلیــل بهــره وری از آب مصرفــی قــادر بــه  ایجــاد تــوازن 
ــا  ــت. ب ــوالت نیس ــاز محص ــا نی ــق ب ــب مطاب ــان مناس ــع آب در زم توزی
گذشــت زمــان بســیاری از نقص هــا شــامل راندمــان پاییــن آب مصرفــی 

ــد. ــد می آی ــبکه پدی ــوع ش ــن ن در  ای

آبیــاری یــک ورودی حیاتــی در بهــره وری و رشــد محصــوالت کشــاورزی اســت. بیــش از 80% منابــع آب 
ــا  ایــن حــال در  ــاری اســتفاده می شــود. ب ــرای اهــداف آبی ــد ب موجــود در سراســر جهــان و همچنیــن در هن
هنــد میانگیــن بهــره وری آب مصرفــی در پروژه هــای آبیــاری تنهــا حــدود 30-35 % محاســبه شــده اســت. 
شــکی نیســت کــه مدرن ســازی سیســتم آبیــاری ماننــد پوشــش بتنــی در ســطح داخلــی کانال هــای بــاز وغیــره 
ــرمایه گذاری  ــد س ــا نیازمن ــن تکنیک ه ــود. اما ای ــی آب می ش ــه صرفه جوی ــر ب ــی منج ــل توجه ــور قاب ــه ط ب
ــه تکنیک هــای انتقــال آب ســاده، کــم  ــن زمین ــم. در ای ــن رو در پیاده کــردن آنهــا ناتوانی ــم اســت از ای عظی
ــه  ــرای پیاده ســازی و نویــن در پروژه هــای آبیــاری در مهاراشــترا اســتفاده شــد. درایــن مقال هزینــه، آســان ب
ــاری موجــود و پروژه هــای جدیــد و  ــه افزایــش بهــره وری مصــرف آب در پروژه هــای آبی ــاز ب در مــورد نی
ــای  ــن تکنیک ه ــه چنی ــد ک ــان می ده ــا نش ــود. یافته ه ــث می ش ــات بح ــا جزئی ــق ب ــوردی موف ــات م مطالع
ــاری بایــد اجــرا شــود جایــی کــه تکنیک هــا از لحــاظ  ــا پروژه هــای آبی پیشــگام درســایر مناطــق زراعــی ب
اقتصــادی بــرای دســتیابی بــه بهبــود عملکــرد محصــول و مدیریــت خــوب آب بــا بهــره وری بــاالی اســتفاده 

ــت. ــر اس از آب امکان پذی

چکیـــده گردآوری و ترجمه

مطالعات موردی از تکنیک های

مدیریت آبیـاری نـویـن

مهندس شادی حقدوست
دفتر انجمن

مقاله  علمی
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1. شبکه توزیع آب کانال باز

1-1  نتایج عمده برای کارایی مصرف آب پایین

ــای  ــی در پروژه ه ــن آب مصرف ــان پایی ــرای راندم ــر ب ــی زی ــل اصل دالی
آبیــاری مهاتــو مشــخص شــده اســت:

•  ضعیف بودن و یا عدم تعمیر کانال ها وتوزیع کننده های 
سیستم های آبیاری که سبب رشد علف های هرز و پوشش گیاهی، 

الی گرفتگی و تخریب پوشش می شود.

•  اعوجاج بخش هایی از کانال به علت الی گرفتگی و یا فرو  
ریختگی سراشبی ها 

•  عدم پوشش در کانال که الیه های خاك نفوذ پذیر به آن می رسد.

•  نشتی در ورودی و دریچه ها

•  ساختارهای آسیب دیده

•  آبیاری بیش از حد به دلیل عدم دسترسی به ساختارهای کنترلی و 
امکانات برای تامین حجمی آب آبیاری به کشاورزان

•  توزیع ناهموار آب به علت نبود رگالتور 

•  شیوه های مدیریت ضعیف

•  عدم آگاهی کشاورزان در مورد روش های صحیح آبیاری و 
الگوی کشت

1-2  مدیریت ضعیف آبیاری

ــام  ــر انج ــور موث ــه ط ــاری ب ــت آبی ــرای مدیری ــیاری ب ــای بس تالش ه
ــه تنهــا  ــاز گســترده معمــول ن ــال ب ــع آب کان می شــود. شــبکه های توزی
نیــاز دانــه کاشــته شــده بــه آب را در منطقــه زراعــی در نظــر نمی گیــرد، 
بلکــه قــادر بــه آبیــاری در زمــان و مــکان مناســب نیســت.  ایــن کاهــش 
ــه طــور  ــه کاهــش بازدهــی و رشــد محصــول ب ــی منجــر ب تنــش رطوبت

اساســی خواهــد شــد.

2. مطالعات موردی از مدیریت آبیاری نوین
مهندســی آبیــاری و علــوم وابســته درحــال حاضــر درگیــر یافتــن 
راه حل هــای بهتــر بــرای غلبــه بــر نقص هــای مــواردی کــه در بــاال 
ــه ای در تعــدادی از  ــه اقدامــات نوآوران ذکــر شــد، هســتند. در ایــن زمین
ــاری در مهاراشــترا اتخــاذ شــده اســت. آنهــا شــبکه های  پروژه هــای آبی
ــن از لوله هــای  ــع آب نوی ــا شــبکه های توزی ــاز را ب ــال ب ــع آب کان توزی
pvc بــا جریــان ثقلــی بــه منظــور حــل مشــکالت فــوق جایگزیــن کردند. 

از ســوی دیگــر سیســتم آنهــا دارای مدیریــت آب ســاده و موثــر اســت. 
ــد. ــاری  ایجــاد کردن ــی را در بخــش آبی آنهــا انقالب

2-1  موسسه کاربران آبJai Malhar ، پروژه آبیاری 
Indore Minor  ناحیه ناسیک

ایــن پــروژه در 22 کیلومتــری شــهر ناســیک احــداث شــد. منطقــه زراعی 
ــال  ــع و انتق ــل از اجــرای شــبکه توزی ــود. قب ــار ب ــروژه 157 هکت ــرای پ ب
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ــتفاده  ــای اس ــن از مزای ــار زمی ــا 30 هکت ــا 20 ت ــن تنه ــای pvc نوی لوله ه
ــاز  ــال ب ــع آب کان ــبکه های توزی ــرا در ش ــد زی ــره می بردن ــاری به از آبی
ــت عــدم  ــه عل ــال آب وجــود داشــت. ب ــادی در انتق معمــول تلفــات زی
پشــتیابی سیســتم های آبیــاری ســنتی و کاهــش درآمــد کشــت مشــکالت 
فراوانــی حاکــم بــود. بــرای بــه حداکثــر رســاندن ســود و توزیــع عادالنــه 
آب، WUA )موسســه کاربــران آب( اســتفاده از کانــال بــاز را کنــار 

ــا لوله هــای pvc را تاســیس کــرد. ــال آب ب گذاشــت و سیســتم انتق

2-1-1 تکنیک های توزیع و انتقال آب نوین

ــر در داخــل مخــزن ســاخته شــد. دو  ــا قطــر ســه مت یــک جــک چــاه ب
پمــپ شــناور بــا 25 اســب بخــار در داخــل جــک چــاه نصــب می شــود. 
ظرفیــت تخلیــه هــر پمــپ50 لیتــر درثانیــه )lps( اســت. آب بــاال می آیــد 
ــه  ــا قطــر mm 315انتقــال می یابــد و ب ــه pvc اصلــی ب و توســط یــک لول

2-1-2  کاهش تلفات آب در شبکه انتقال و توزیع عادالنه آب

واضــح اســت کــه تمــام لوله هــای محیــط محفظه هــا بــه تناســب 
ســهامداران در آن گــروه آب دریافــت نمی کننــد. بــرای توضیــح بیشــتر، 
ــع آوری در  ــپس آب جم ــود دارد. س ــو وج ــار عض ــروه از چه ــک گ ی
ــق  ــپس آب از طری ــد و س ــکیل می ده ــی را تش ــه خروج ــه، 4 لول محفظ
ــع  ــه توزی ــه محفظ ــروه ب ــا آن گ ــب ب ــی متناس ــه معمول ــط لول ــک خ ی

محفظــه اصلــی توزیــع تحویــل داده می شــود. قطــر محفظــه توزیــع 3 متــر 
و عمــق آن 2 متــر اســت. 115 قطعــه لولــه pvc بــا قطــر mm 63 و طــول 
mm 300  بــر روی دیــوار عمــودی محفظــه دقیقــا در همــان ســطح نصب 
ــداد  ــت. تع ــده اس ــان داده ش ــکل 1 نش ــه در ش ــور ک ــان ط ــود هم می ش
ــه از  ــر آب در ثانی ــت. 100 لیت ــهام داران اس ــداد س ــا تع ــر ب ــا براب لوله ه
درون محفظــه بــه طــور مســاوی بیــن 115 لولــه تقســیم می شــود و 0,87 
لیتــر آب در ثانیــه از هــر لولــه خــارج می شــود. تخلیــه آب از خروجــی 
ــه  ــه یــک ســهام دار اختصــاص داده می شــود. ســهام  داران ب ــه ب یــک لول
ــا 11 عضــو دارد.  گروه هــای مختلــف تقســیم می شــوند. هــر گــروه 3 ت
محیــط محفظــه بــرای هــر گــروه در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت. 
هــر محفظــه آب را از 3 تــا 11 لولــه خروجــی بســته بــه تعــداد اعضــای آن 

ــد. ــت می کن گــروه دریاف

ــروه  ــکیل گ ــل تش ــه دلی ــه ب ــط لول ــه خ ــد. در هزین ــال می یاب ــه انتق ثانوی
صرفه جویــی می شــود. محفظــه توزیــع ثانویــه دارای همــان تعــداد 
ــن  ــی در ای ــه خروج ــال 4 لول ــوان مث ــه عن ــت )ب ــه اس ــای لول خروجی ه
ــن  ــاوی بی ــور مس ــه ط ــه ب ــن محفظ ــده در ای ــع آوری ش ــورد(. آب جم م
ــر  ــه ب ــی ک ــک از لوله های ــود و از هری ــیم می ش ــی تقس ــه خروج 4 لول

مقاله  علمی

شکل1.  محفظه توزیع اصلی آب
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روی دیــوار عمــودی محفظــه توزیــع ثانویــه نصــب شــده اســت، جریــان 
ــی کــه از هــر کــدام خــارج می شــود در محفظــه شــخصی  ــد. آب می یاب
جمــع آوری شــده ســپس بــه زمیــن شــخصی انتقــال می یابــد. بســیاری از 
ــتی  ــع آوری آب در چاه دس ــرای جم ــی ب ــزی خاص ــا دارای برنامه ری آنه
هســتند. بنابرایــن تمــام ســهامداران مقــدار آب مســاوی را در زمــان 
یکســان دریافــت خواهنــد کــرد. همانطــور کــه آب از طریــق لوله هــای 
pvc انتقــال می یابــد بــه جــز تلفــات آب در لوله هــای شکســته تــا زمــان 

بازســازی، هیــچ گونــه تلفاتــی وجــود نــدارد. هــر گــروه یــک ســرگروه 
ــروز اختــالف آن را حــل  ــن اجــازه را دارد کــه در صــورت ب دارد. او ای
کنــد. بــا توجــه بــه مشــارکت مــردم  ایــن طــرح بــه آرامــی  اجــرا می شــود 
زیــرا تمرکــزی بــر تــوان و مســئولیت وجــود نــدارد. امــکان تولیــد انگــور 
و ســبزیجات باکیفیــت صادراتــی وجــود دارد.  ایــن تاکتیک آنهــا را قادر 
می ســازد تــا از تکنیک هــای آبیــاری پیشــرفته ماننــد آبیــاری قطــره ای و 

ــا 85% اســت. ــد. بهــره وری مصــرف آب 80 ت ــی اســتفاده کنن باران

2-1-3  مدیریت نوآورانه برای برآوردن نیاز محصوالت به آب

ــاز در  ــگام نی ــه را در هن ــن آب عادالن ــتم تامی ــن سیس ــی که ای از آنجای
آغــاز فصــل Rabi تضمیــن می کنــد، WUA منطقــه را تحــت محصــوالت 
ــا آب قابــل دســترس در  مختلــف برنامه ریــزی می کنــد کــه می تواننــد ب
مخــزن آبیــاری شــوند. بنابرایــن کشــاورزان محصــوالت مختلفــی را بــا 

توجــه بــه حجــم دریافتــی آب، پــرورش خواهنــد داد.

2-1-4  آبیاری تضمین شده برای انگور

ــت  ــرای دریاف ــر ســهامدار ب ــت می شــود کــه ه ــه ای مدیری ــه گون آب ب
ــار انگــور تضمیــن شــود. مقــدار  ــاری یــک هکت آب کافــی جهــت آبی
ــایر  ــر و س ــامل تبخی ــور ش ــت انگ ــرای کاش ــاز ب ــورد نی ــاالنه آب م س
ــرای ســایر محصــوالت  ــی ب ــره می شــود، ســپس آب اضاف ــات ذخی تلف
کشــاورزی کــه توســط WUA تعییــن میشــود، مــورد اســتفاده قــرار 
ــوالت  ــه از محص ــازد ک ــادر می س ــا را ق ــتراتژی آنه ــن اس ــرد.  ای می گی
ــاال از  ــی ب ــا بازده ــوالت ب ــه محص ــنتی ب ــاران س ــا آب ب ــده ب ــه ش تغذی

ــد. ــدا کن ــر پی ــبزیجات تغیی ــور و س انگ

2-1-5  تصویب آبیاری پیشرفته مانند روش آبیاری قطره ای

ــده،  ــع آوری ش ــا جم ــخصی در چاه ه ــن ش ــده در زمی ــت ش آب دریاف
ســپس  ایــن آب بــرای آبیــاری بــا سیســتم قطــره ای مــورد اســتفاده قــرار 
ــه طــور  می گیــرد. پذیــرش سیســتم قطــره ای باعــث می شــود کــه آب ب

موثــر و تــا چنــد برابــر راندمــان باالتــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

2-1-6  ارزیابی آسان می شود

مهنــدس مســئول ســطح آب مخــزن را در آغــاز و پایــان فصــل را ارزیابی 
می کنــد، مقــدار تبخیــر و ســایر تلفــات کســر می شــود و حجــم محتــوای 
ــن از جــدول مخــزن  آب مــورد اســتفاده توســط WUA و کمــک گرفت
ــرد. کشــاورز قبــض آب را  ــرار می گی ــی ق ظرفیــت منطقــه مــورد ارزیاب

ــری مســاحت  ــه اندازه گی ــازی ب ــه WUA می دهــد و نی ــد و ب ــه می کن تهی
ــت  ــس از دریاف ــت. پ ــده نیس ــاری ش ــول آبی ــخصی و محص ــه ش منطق
صورتحســاب آب، WUA هزینه هــای اضافــی از پیــش تعریــف شــده را 
بــه قبــض اضافــه می کنــد و کل مبلــغ را بــر تعــداد 115ســهامدار تقســیم 
می کنــد و یــک قبــض بــرای هــر گــروه بــا ضــرب تعــداد اعضــا در آن 
ــه رهبــر گــروه داده می شــود. رهبــر  گــروه تهیــه می شــود.  ایــن قبــض ب
گــروه  ایــن عــوارض را از اعضــا جمــع آوری می کنــد و بــه WUA اعطــا 

ــد. ــع آب پرداخــت می کن ــه بخــش مناب ــد ســپس WUA آن را ب می کن

2-1-7  استفاده موثر و همزمان از آب های سطحی و زیرزمینی

کشــاورزان آبیــاری را بــا آب هــای زیرزمینــی قابــل دســترس در چاه هــا 
ــش  ــه کاه ــا ژانوی ــامبر ت ــای دس ــاه در ماه ه ــازده چ ــد. ب ــاز می کنن آغ
می یابــد. در ایــن زمــان اســت کــه WUA تصمیــم می گیــرد کــه آب هــای 
ــاژ ســاعت در روز پمــپ  ــل دهــد. پمپ ــره شــده در مخــزن را تحوی ذخی
اصلــی بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه ســطح آب ذخیــره شــده در 
مخــزن بــرای آبیــاری یــک هکتــار زمیــن هــر ســهامدار تــا زمــان شــروع 

بارندگــی در دســترس خواهــد بــود.

2-1-8  سود چندگانه در درآمد مزرعه

بــا توجــه بــه تامیــن آب مطمئــن و بــه موقــع، کشــاورزان قــادر بــه تولیــد 
محصوالتــی ماننــد انگــور و ســبزیجات هســتند. بنابرایــن درآمــد مزرعــه 
ــا 9300  ــار از 2500 ت ــر هکت ــط ه ــد متوس ــود. درآم ــر می ش ــد براب چن

ــد. ــش می یاب ــریالنکا افزای ــه س روپی

2-1-9  افزایش تولید مزرعه در هر واحد مصرف آب

ــی از  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــار ب ــر هکت ــرای ه مصــرف آب در مخــزن ب
ــن  ــد بنابرای ــش می یاب ــب کاه ــر مکع ــا 2742 مت ــب ت ــر مکع 12778 مت
ــه  ــا 33,91 روپی ــب از 1,96 ت ــر مکع ــر مت ــرف آب دره ــره وری مص به

ــد. ــش می یاب ــریالنکا افزای س

2-1-10  افزایش استفاده از پتانسیل آبیاری

اگــر چــه  ایجــاد پتانســیل آبیــاری  ایــن مخــزن 157 هکتــار بــود امــا منطقه 
ــه  ــرح، منطق ــرای ط ــس از اج ــا پ ــود. ام ــار نب ــش از 22 هکت ــاری بی آبی
آبیــاری بیــش از 287 هکتــار خواهــد بــود کــه 112 هکتــار آن محصــول 

انگــور چنــد ســاله اســت.

2-1-11  مزایا به دولت

مدیریــت بســیار ســاده اســت اختالفــات و نیــاز بــه پرســنل جهــت آبیــاری 
کاهــش می یابــد بنابرایــن در دســتمزد کارمنــدان صرفه جویــی می شــود. 
ارزیابــی عــوارض آب ســاده اســت. بازیابــی عــوارض آب 100% اســت. 
درآمــد آبیــاری از 5000 تــا 130000 روپیــه ســریالنکا در ســال افزایــش 

می یابــد.

مطالعات موردی از تکنیک های مدیریت آبیاری نوین
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2-2  انجمن کاربران آب Wavi Harsh ناسیک

ــای  ــه آب را از پروژه ه ــت ک ــده اس ــاری باالبرن ــرح آبی ــک ط ــن ی ای
ــه ای  ــرای کشــاورزان قبیل ــاری را ب ــرد وآب آبی ــاال می ب ــا ب ــی وایتان اصل
در قســمت های باالدســت تامیــن می کنــد  ایــن در ناحیــه ناســیک 
ــی در باالدســت ســد  ــع شــده اســت. جــک چــاه معمول ماهاراشــترا واق
ســاخته شــده اســت منطقــه ی تپــه ای WUA برابــر بــا 371 هکتــار اســت 
ــک  ــتحفاظی ی ــه اس ــاك منطق ــود )چ ــیم می ش ــاك تقس ــه 20 چ ــه ب ک

ــت(. ــی اس خروج

2-2-1  نوآوری

محــدوده هــر چــاك تقریبــا 20 هکتــار اســت. بــه جــای ارائــه یــک یــا 
ــرد الکتریکــی  ــه ف ــاال، پمپ هــای منحصــر ب ــا اســب بخــار ب دو پمــپ ب
طراحــی و بــه منظــور تامیــن آب آبیــاری بــه هــر چــاك در جــک چــاه 
نصــب میشــود. تامیــن آب بــا ســرعت 1 لیتــر در ثانیــه در هــر هکتــار برای 
انتخــاب نــوع مناســب پمــپ اتخــاذ می شــود و بــر طبــق آن قطــر اصلــی 
ــدای چــاك طراحــی و  ــه ابت ــال آب از جــک چــاه ب ــه انتق خطــوط لول

ــود. ــب می ش نص

بنابرایــن 20 پمــپ شــناور در جک هــا نصــب می شــود. یــک اتــاق 
کنتــرل بــاالی جــک چــاه بــاالی ســطح زمیــن ســاخته می شــود. تمامــی  
ــه  ــه ب ــدی ک ــرل واح ــل کنت ــر روی پان ــپ ب ــوئیچ های پم ــتاتر ها و س اس
صــورت عمــودی در اتــاق کنتــرل قــرار داده می شــود، ثابــت می گــردد. 
تخلیه ســنج ها در هــر خــط لولــه تحویلــی نصــب می شــود. خطــوط 
اصلــی pvc آب را بــه محفظــه توزیــع کــه در نزدیــک ســر چاك ســاخته 
ــتخدام  ــط WUA اس ــور توس ــک اپرات ــد. ی ــل می ده ــت تحوی ــده اس ش
شــده و وظیفــه بهره بــرداری از پمپ هــا را تعییــن می کننــد. کارایــی 

ــدارد. مصــرف آب بیــش از 80% اســت زیــرا تلفــات انتقــال وجــود ن

2-2-2  در تقاضای تامین آب برای رفع نیازمندی آبیاری 
محصوالت

یــک گــروه شــخصی در مــورد زمــان اجــرای پمپ بــرای دریافــت مقدار 
آب مــورد نیــاز در هــر آبیــاری بــرای کاشــت محصــول تصمیــم گرفــت. 
ــر روی موبایــل انتقــال داده شــد کــه  بر ایــن اســاس دســتورالعمل هایی ب
بــه اپراتور ایــن امــکان را می دهــد تــا پمپ هــا را روشــن و خامــوش 
کنــد. سیســتم تحویــل آب نویــن، آبیــاری مکــرر را در عمــق مطلــوب 
تســهیل می کنــد کــه باعــث رشــد ســبزیجات می شــود. در حــال حاضــر 

کشــاورزان قبیلــه ای دارای بازگشــت ســرمایه خوبــی هســتند.

Chandrabhaga 2-3  پروژه متوسط

ــی  ــه اماروات ــه Tapi در منطق ــه رودخان ــه در حوض Chandrabhaga ک

ــاز  ــال ب ــی کان ــان ثقل ــاری جری ــع شــده اســت. شــبکه آبی مهارشــترا واق
تاســیس شــده اســت و ظرفیــت تخلیــه لولــه 30 لیتــر در ثانیــه نگــه داشــته 

شــد.

2-3-1  نوآوری

براســاس درخواســت مقامــات پــروژه موسســه مدیریــت آب و خــاك، 
ــای pvc را در دو چــاك  ــع لوله ه ــاد مهاراشــترا شــبکه توزی ــگ آب اورن
ــا  ــا 3 ت ــی ب ــر چاك های ــه زی ــه چــاك ب آزمایشــی طراحــی کــرد. منطق
5 هکتــار تقســیم می شــوند. اجتمــاع لوله هــای مســتقل در باالتریــن 
ــه پی وی ســی  ــای لول ــع شــده اســت. انته ــر چــاك واق ــاع از آن زی ارتف
بــرای تخلیــه متناســب بــا ناحیــه زیــر چــاك طراحــی شــده اســت. محفظه 
ــر ســاخته  ــدازه 1,5*1,5*1,5 مت ــا ان ــع کوچــک در ســر چــاك ب توزی
ــد.  ــع می کن ــه توزی ــور، آب را در محفظ ــی در ماین ــت. خروج ــده اس ش
آب بــه طــور مســاوی میــان ذی نفعــان در همــان زمــان توزیــع می شــود. 
کشــاورزان از اجــرا سیســتم قدردانــی کردنــد و ســپس در منطقــه 
ــق  ــه در در مناط ــی ک ــود و از تلفات ــرا می ش ــار اج ــری 7000 هکت بزرگت

ــود. ــری می ش ــد کال جلوگی ــاق می افت ــاز اتف ــال ب کان

3. ارزش های این مطالعه موردی

- ارزش های مطالعه موردی باال در زیر لیست شده است:

•   ساده، نیاز به نگهداری و تعمیر کم، هزینه پایین، سیستم طوالنی مدت 
و قابل قبول

•   بهره وری مصرف آب باال

•   بدون هدر رفت اراضی

•   شفافیت در بهره برداری، هیچ تخلفی در توزیع آب وجود ندارد

•   توزیع متعادل آب

•   به تضمین حقوق آب کمک می کند

•   حداقل اختالفات

•   هر کشاورز می تواند سهم خود را با کشاورز نیازمند مجاور مبادله کند

•   ساخت شبکه لوله ساده تر، ارزان تر و سریعتر از شبکه توزیع آب 
کانال باز

•   تنوع و تولید محصوالت با بازدهی باال

•   استفاده همزمان از آب سطحی و زیرزمینی ممکن است

4. محدودیت ها
ــه  ــت ک ــت، الزم اس ــترس نیس ــی در دس ــیب های کاف ــه سراش ــی ک وقت
آب از مخــزن تــا ســر چــاك بــاال رود کــه نیــاز بــه دسترســی بــرق اســت. 
ــن  ــوند ممک ــب نش ــتی نص ــه درس ــر ب ــی اگ ــر زمین ــای زی ــوط لوله ه خط
اســت پــس از چنــد ســال بــه علــت نفــوذ ریشــه درختان مجــرا تنگ شــود.

مقاله  علمی
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نتیجه گیری

شــبکه های توزیــع آب لولــه بســته بــه طــور قابــل توجهــی بــازده محصــول را بهبــود می دهنــد. کــه بــا مدیریــت آبیــاری بــدون دردســر آب را بــه مقــدار 

قابــل توجهــی صرفه جویــی می کنــد. مالکیــت زمیــن کــه بزرگتریــن مانــع در توســعه پتانســیل آبیــاری اســت می توانــد جلوگیــری شــود کــه در بــه 

حداکثــر رســاندن اســتفاده از پتانســیل آبیــاری کمــک کنــد.

-Bhalge P.S. &Holsambre, D.G; 2009, PVC Pipe Distribution 
Network - An alternative solution to open channel gravity flow 
irrigation network', International Conference on food security 
and environment Sustainability, IIT Kharakpur, Dec. 17-19, 
2009. Paper

-Mahto Shankar (2013), Present Status of Water Use Efficiency 
on Irrigation Projects in India and Action taken for its improve-
ment including role of role of farmers, Training Program on In-
creasing Water Use Efficiency (WUE) in irrigation Sector, NWA, 
Pune, 21 January – 1 February - 2013, 09-19.
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ــاض بخــش  ــان فی ــی شــکوری، 2 دی 1342 در خیاب عل
تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. فرزنــد احمــد بنــا بــه 
رســم دوران و ماننــد همــه همســاالنش راهــی مدرســه 

حســینیه اســالمیه شــد.

وی پــس از فــارغ شــدن از مدرســه در ســال 1356 وارد 
ــن  ــازی اولی ــک س ــت موزائی ــد و در صنع ــازار کار ش ب

ــه کاری خــود را آزمــود.  تجرب

یــک ســال پــس از آن و در دوران آشــفته بــازار، 
ــع  ــی توزی ــورت کوپن ــه ص ــکا ب ــه پلی ــه ای ک هنگام
ــه و اتصــاالت  ــازار لول می شــد در قامــت بنکــدار وارد ب
پی وی ســی شــد و توزیــع محصــوالت 8 کارخانــه نامــی 

ــت. ــده گرف ــر عه آن روز را ب

اینــک حــاج علــی شــکوری فــردی شــناخته شــده در 
ــاز روز و در ســال  ــر اســاس نی ــود. وی ب ــازار ب عرصــه ب
1376 بــه عرصــه تولیــد پــا گذاشــت و شــرکت پلــی بل 
را بنیــان نهــاد. همچنیــن در ســال 1386 واحــد تولیــدی 
پلــی بــل مامونیــه را در شــهرك مامونیــه تاســیس کــرد 
و لوله هــای پلیــکا و پلــی اتیلــن و اتصــاالت پلیــکا را در 

بــر مــدار خــط تولیــد قــرار داد.

ــاالت  ــه و اتص ــوتان لول ــه پیشکس ــال 1390 ک ــا در س ام
تعاونــی پی وی ســی  تشــکیل  پی وی ســی درصــدد 
ــا وی  ــد ت ــکوری رفتن ــراغ ش ــه س ــد ب ــان برآمدن ایرانی

ــرد. ــده گی ــر عه ــی را ب ــن تعاون ــت ای ریاس

«بــه شــرطی می آیــم کــه در ایــن تعاونــی هیــچ کســی 
ــن را  ــد» ای ــته باش ــاداش نداش ــول و پ ــت پ چشم داش
مرحــوم شــکوری در پاســخ بــه درخواســت پیشکســوتان 
ــر  ــه و اتصــاالت پی وی ســی گفــت. ســرانجام وی ب لول
کرســی ریاســت شــرکت تعاونــی پی وی ســی ایرانیــان 

تکیــه زد. 

اینــک دیگــر شــکوری در میــان مــا نیســت و می تــوان 
بــه بخشــی از زوایــای پنهــان فعالیت هــای وی اشــاراتی 
ــکار  ــش از آش ــه در حیات ــی ک ــت؛ چیزهای ــاه داش کوت
ــان دو  ــت. وی از موسس ــاع داش ــخت امتن ــدنش س ش
صنــدوق قــرض الحســنه محبیــن علی بــن موســی الرضا 
و صنــدوق شــماره 2 امــام رضــا بخشــی از فعالیت هــای 
نیکوکارانــه ایشــان بــود. همچنیــن تامیــن جهیزیــه برای 
ــه  ــت را در کارنام ــن دس ــی از ای ــدان و اقدامات نیازمن

ــم. ــیار از آن نمی دانی ــه بس ــود دارد ک خ

ســرانجام ایــن رفیــق مهربــان صنعــت 13 خــرداد 1397 
چشــم از جهــان فــرو بســت. یــادش گرامــی بــاد

یادبـــود
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برندسازی، ایجاد هویت خلق شده در ذهن مخاطب

پیام مدیریتی
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* Brand Identity - Def  : While corporate identity is the physical look of your company’s brand, it is closely tied to brand identity and brand image.Brand identity is the promise 
you make to consumers about your products and services. It may consist of features and attributes, benefits, performance, quality, service support and the values that your brand 
possesses. The brand may be viewed as a product, a personality, a set of values or a position your company occupies in people’s minds. Brand identity is everything the company 
wants the brand to be seen as. )یادداشت ویراستار(

*
برنــد و برندســازی نقــش مهمــی در فرآینــد فعالیــت یــک بنــگاه اقتصــادی و یــا کســب و کار دارنــد. ایــن روزهــا کســانی ســود بیشــتری 
ــا بــاال بــردن توجــه و آگاهــی مصرف کننــدگان و  می برنــد کــه بــا حضــور یــک برنــد قــوی دربــازار حاضــر باشــند. برنــد می توانــد ب
مشــتریان باعــث رشــد ســهم بیشــتر بــازار آن محصــول در صنعــت گــردد. شــاید بــرای بســیاری ایــن ســوال پیــش آمــده کــه چــرا مــا 
درکشــورمان برندهــای قــوی نداریــم و یــا اینکــه چــرا برندهــا درکشــورمان رونــد جهانــی شــدن را طــی نمی کننــد. بــه هرحــال عصــر 
حاضــر بــه برندهایــی تعلــق دارد کــه بــا رعایــت اصــول برندســازی خلــق وهویــت الزم را در ذهــن مخاطبشــان ایجــاد کرده انــد تــا 
ازطریــق آن هویــت بــازار را بــه ســلطه خــود دربیاورنــد. بــازار ایــن روزهــا پرشــده از محصــوالت مشــابه درنتیجــه درایــن بــازار تکراری 

برندهــای قدرتمنــد می توانــد نام هــای کوچکتــر را از میــدان بــه در کننــد و ســود اصلــی را ســهم خــود کننــد.

 آقای پژمان پاکدامن مشاور و فعال در حوزه برندسازی 
درباره روند خلق یک برند و تبدیل آن برند خلق شده  

به نام جهانی به سئواالت این حوزه پاسخ می دهد:

- برنــد تعریــف جامعــی کــه همــه قبــول داشــته باشــند نــدارد. برنــد هویتــی ذهنــی اســت کــه درذهــن 
مخاطــب ایجــاد می شــود. یعنــی برنــد درکارخانــه شــکل نمی گیــرد، برنــد در طــرف مشــتری و مخاطب 
شــکل می گیــرد. ســال ها قبــل بــرای ســاختن چنیــن هویتــی یــک ســطح بیشــتر قائــل نبودنــد، می گفتنــد 
اگــر بــرای محصــول یــک هویــت بصــری خــوب ماننــد لوگــو ورنــگ و یــا شــعار ایجــاد کنیــم بــه ایــن 
ــر شــد  ــی بعدهــا نظریــات کامل ت ــان شــکل می گیــرد. ول ــد درســت در ذهــن مخاطب شــکل یــک برن
واثــرات نیــزآن قابــل مشــاهده شــد. صاحــب نظــران دیگــر بــه ایــن نتیجه رســیده بودنــد که کافی نیســت 
فقــط بــا تبلیغــات و لوگوســازی و رنــگ وشــعار و چیزهــای کــه حســی می تــوان درك کــرد برنــد را ســاخت. بــرای مثــال پیــش آمــده کــه تبلیغــات خــوب 
بانکــی شــکل گرفتــه ولــی وقتــی مشــتری وارد بانــک شــود یــک برخــورد اشــتباهی بــا او صــورت گیــرد. مشــتری دلخــور می شــود ومــی رود. رفتــه رفتــه 
متوجــه شــدند نــکات دیگــری نیــز بــر برنــد تاثیــر می گــذارد. بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه بــرای ســاخت هویــت برنــد از 4P بازاریابــی اســتفاده کنند )اشــتباهی 
کــه غالبــا می شــود ایــن اســت کــه همــه گمــان می کننــد 4p بــرای مدیریــت بازاریابــی اســت نــه مدیریــت برنــد( یعنــی 4پــی بــه کمــک ابــزار هویت ســازی 
بیایــد وعــالوه بــر شــکل دهی هویــت حســی برنــد و ابــزار ارتباطاتــی بــا ابــزاری ماننــد قیمت گــذاری و روش توزیــع و نــوع محصــول بــه برندســازی کمــک 
کننــد. ایــن نقطــه عطفــی در برندســازی بــود و افــراد مختلــف براســاس آن شــروع بــه طراحــی مدل هــای مختلفــی کردنــد کــه بــه آنهــا مدل هــای کلی نگــر 
گفتــه می شــود. کل موضــوع برنــد از نقطــه شــروع تــا بــه انتهــا در داخــل ایــن مدل هــا جــای می گیــرد. بعــد ازآن مدل هــای مختلفــی آمــد بــرای مثــال بــرای 
برندهــای گردشــگری مدل هــای خــاص خــود طراحــی شــد بــرای برندهــای خدمــات نوعــی دیگــری از مــدل درنظــر گرفتــه شــد. خیلــی از شــرکت ها هــم 
بــه دلیــل اینکــه درحــال اســتفاده از مدل هــای خــود هســتند آن هــا را بــه بیــرون نشــر نمی دهنــد. از ایــن زمــان بــه بعــد دوره نــگاه کلــی نگرانــه و یــا مدل ســازی 

دربرنــد شــروع شــد. درواقــع نوعــی نــگاه کلــی تــر بــه موضــوع برنــد شــروع شــد. 

درصورت امکان
برای شروع

برند   را تعریف کنید؟

نویسنده: پیمان پاکدامن

مدیرعامل گروه اندیشه کسب و کار آرمانی 
فعال در حوزه مشاوره و برنامه ریزی استراتژی برند و بازارایابی
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- ایــن علــم در دنیــا بــه کســب و کار هــا کمــک می کنــد چگونــه ســرپا بمانند و ســهم 
بــازار را بگیرنــد و حفــظ کننــد. مــا یــک برنــد تمــام عیــار نداریــم کــه بــا برندهــای 
ــوان  ــا نمی ت ــور م ــرای کش ــد. ب ــد بجنگ ــودش بتوان ــول خ ــه محص ــی در طبق خارج
صنعــت خاصــی را نــام بردکــه گرایــش بیشــتری بــه برندســازی داشــته باشــد. ولــی بــه 
خاطــر شــرایط بــازار و رشــد بعضــی از صنایــع، می توانیــم در صنایــع ســاختمانی ایــن 
گرایــش را مشــاهده کنیــم. چــون ایــن بــازار رشــد ســرطانی داشــته و در ضمــن تفــاوت درایــن بــازار از بیــن رفتــه اســت، صاحبــان این صنعــت متوجه شــده اند 
کــه برندســازی می توانــد نقــش مهمــی بــرای آن هــا ایفــا کنــد. همچنیــن درحــوزه صنایــع تولیــد مــواد غذایــی نیــز متوجــه ایــن موضــوع شــده اند. حــال میــان 
ایــن شــرکت ها کســانی موفق ترنــد کــه دیــد دراز مدت تــری دارنــد. اگــر شــرکت ها خیــال می کننــد کــه برنــد خلــق کننــد و شــش ماهــه بــه ســود باالیــی 
برســند اشــتباه اســت. اشــتباهی کــه برندهــای ترکیــه ای مرتکــب آن نشــده اند. شــرکت ها بــرای خلــق برنــد بایــد یک زمــان چهار وپنــج ســاله بگذارند تــا برند 
آن هــا در بــازار بنشــیند تــا بتواننــد ســود اصلــی را ببرنــد. اگــر خیــال کننــد برنــدی بســازیم و شــش مــاه بعــد انبــار شــرکت خالــی شــود،  درکی  اشــتباه  اســت.

- آینــده خوبــی در دراز مــدت پیــش روی مــان اســت. وضعیــت بــد اقتصــادی باعث می شــود 
تــا در جســتجوی راه حل هــای اساســی تر باشــیم. امــا مــا درمرحلــه انتقــال هســتیم کــه رونــد 
آن خیلــی کنــد اســت. بــه نظــرم ایــن کنــدی بــه خاطــر نــوع نــگاه مــا بــه آینــده اســت یعنــی 
مــا نســبت بــه آینــده دور امیــد چندانــی نداریــم و برنامــه بلنــد مدتــی هــم معمــوال نداریــم. از طرفــی افــرادی هســتیم کــه دوســت داریــم بــه ســرعت بــه نتیجــه 
برســیم. برنــد رفته رفتــه هرچقــدر از زمــان آن می گــذرد ارزش آن بیشــتر می شــود. بــرای کســانی کــه دیــد بلنــد مــدت ندارنــد ســرمایه گذاری کــردن در 
حــوزه برنــد شــاید قابــل درك نباشــد. ایــن افــراد معمــوال می گوینــد کــه تبلیغــی انجــام بدهــم و از طریــق آن جایــزه ای بــه مــردم بدهــم تا فعــال محصول مــا را 
بخرنــد. امــا فکــر نمی کننــد بــا قطــع جایزه هــا چــه اتفاقــی می افتــد. بــه نظــرم اگــر نــگاه بــه آینــده بهتر شــود رونــد برندســازی نیــز درکشــور بهتــر خواهــد بود.

ــد  ــای قواع ــر مبن ــوند ب ــی می ش ــه جهان ــی ک - برندهای
نــام  از  می گیرنــد،  شــکل  جهانی شــدن  فرهنگــی 
گذاریشــان گرفتــه تــا هویت هایــی کــه بــرای محصــول 
انتخــاب می کننــد بــا جنبــه جهانی نمــا همخوانــی دارد یعنــی درآن عناصــر بومــی بــه حداقــل می رســد. بیشــتر بــر روی عناصــری تکیــه می کننــد کــه در میــان 
تمــام مــردم جهــان مشــترك اســت. درحــال حاضــر بــرای شــرکتی درحــال برندســازی هســتم نام این شــرکت بــا حرف خ شــروع می شــود وقتــی از او ســئوال 
کــردم مگــر شــما نمی خواهیــد محصــول خــود را بــه خــارج از ایــران صــادر کنیــد، پــس چــرا بــا حــرف خ نــام خــود را شــروع کرده ایــد. چــون تلفــظ حــرف 
خ در بســیاری از کشــورها ســخت اســت. صاحــب ایــن شــرکت عنــوان می کردنــد بــه خاطــر زادگاه خــود ایــن نــام را انتخــاب کــرده اســت. وقتــی نــگاه هنوز 
جهانــی نشــده پــس نمی تــوان بــه داشــتن برنــد جهانــی نیــز فکــر کــرد. بــرای نمونــه اســامی ماننــد ســونی و کــداك معنــای خاصــی ندارنــد تــا مشــکلی در 
زبانهــای مختلــف ایجــاد نکننــد ولــی بــه گونــه ای نام گــذاری شــده اند کــه درتمــام دنیــا راحــت تلفــظ شــود. فعــال اگــر بتوانیــم همــان برنــد ایرانی مــان را خلق 
کنیــم کــه مشــتری مــا بــه آن وفــادار شــود خیلــی جلــو رفته ایــم. البتــه نســبت بــه 20 ســال گذشــته رونــد خوبــی را درحــال طــی کــردن هســتیم، همین کــه این 
ســوال برایمــان پیــش آمــده و توجــه رســانه ها بــه ایــن موضــوع جلــب شــده اســت جــای شــکر دارد و بــه نظــر رونــد حرکــت بهتــر شــده اســت. امیــدوارم بــه 
زودی بــه جــواب ســوالی کــه مطــرح شــده برســیم و بــا یکدیگــر درمیــان بگذاریــم و در این مــدت راه درســت رســیدن به برنــد را پیدا بکنیــم. برای رســیدن به 
برنــد نیــاز بــه دو بــال داریــم. یــک دانــش برندســازی ودیگــری مهــارت برندســازی اســت. مهارت توســط خــود مدیــران برندهــا و شــرکت ها به مرور بدســت 

می آیــد ولــی دانــش آن بایــد همــراه بــا تحقیقــات حتمــا از دانشــگاه شــروع شــود. اســاتید و دانشــجویان درایــن حــوزه آمــوزش ببینــد. 

ــه، در تمامــی کشــورهایی  - بل
کــه برندهــای جهانــی دارند دو 
مرحلــه را طــی کرده انــد. بــرای 
مثــال درکشــور ترکیــه بیســت ســال پیــش ســوال می شــد کــه چــرا مــا برنــد نداریــم. در مجــالت و مقــاالت خــود 
دائــم ایــن ســئوال را پیــش می کشــیدند کــه چــرا برنــد درایــن کشــور وجــود نــدارد. بعــد ازاینکــه شــروع بــه خلــق 
برنــد کردنــد ســوال جدیــدی بــرای آن هــا مطــرح شــد، ایــن کــه چــرا برنــد جهانــی نداریــم. درنتیجــه بایــد بــرای 
شــروع هــر حرکتــی ســوال و دغدغــه آن پیــش بیایــد. فعــال ایــن ســوال درکشــور مــا ایجــاد شــده کــه چــرا برنــد 
نداریــم. بایــد ایــن مراحــل طــی شــود ومــا بــه برنــد برســیم وبعــد از خلــق برنــد بایــد بــه ایــن فکر کنیــم که چــرا ما 
برنــد جهانــی نداریــم. بایــد گام بــه گام پیــش برویــم وقتــی تعــداد برندهــای داخلــی مــا آنچنان زیاد نیســت ســوال 
دربــاره جهانــی بــودن برندهایمــان کمــی زود اســت ولــی اگــر دغدغــه ایجــاد آن راداشــته باشــیم خــوب اســت. به 
نظرمــن درآینــده اقتصــادی جهــان، اکثــر برندهــا از مناطــق آســیایی خواهنــد بــود. ایــن تغییــر ایجــاد خواهــد شــد 

ولــی نیــاز بــه طــی کــردن یــک دوره 10 یــا بیســت ســاله اســت.

درحال حاضر به نظر شما
چه شرکت هایی بیشتر

گرایش به برندسازی دارند؟

روند برندسازی را
درکشور چگونه می بینید؟

به نظر شما یک برند اگر بخواهد جهانی 
شود باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

به نظر شما برندهای ایرانی 
قابلیت جهانی شدن  را  دارند؟

پیام مدیریتی
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As new irrigation technology becomes increas-
ingly common, manufacturers will need to stay 
aware of these trends and upgrade their equip-

ment to keep up with customer demand. Drip irrigation 
pipe must still be produced in an efficient manner and 
will need to operate with smart systems. Further, man-
ufacturers will face the challenge of educating consum-
ers about the advantages of new technology and how 
this technology helps reduce their costs.

Increasing production of crops while minimizing water 
use is key to operations that want to be both cost effec-
tive and environmentally friendly. Water is a critical re-
source and its preservation requires irrigation systems 
to optimize their approach. Smart irrigation system 
design must take into account not only the plants be-
ing treated and the amount of water and fertilizer they 
need, but also the climate of the area, the current and 
forecasted weather, ground water levels, the current 
growth stage of the plants, and more.

Minimizing resources is also a concern for manufactur-
ers, who are looking for ways to reduce costs of raw ma-
terials and energy usage while still producing the same 
level of product. Advances in dripping technology also 

allow manufacturers to meet their goals by combining 
different polymers in their hose and using more effi-
cient machinery. These advances allow manufacturers 
to meet increased demands for drip irrigation which 
still keeping operating costs reasonable.
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Fresh water supply is a constant variable, espe-
cially good quality water that can be used for 
drinking and irrigation purposes. Therefore, this 

resource will need to be deployed and used wisely to 
meet increasing demands for production. Worldwide, 
irrigation accounts for 4/5 of the total consumption 
of freshwater. This demand is particularly high in 
semi-arid and arid areas where the water supply is low-
er. As such, its use has shaped the legal and regulatory 
environment generating significant local laws over wa-
ter consumption and treatment. Water scarcity also has 
an effect on local culture where expectations of lawns 
and leisure water availability are reduced and people 
are accustomed to an arid landscape.

Geneticists have for years worked to develop crops 
that require less water while being tolerant to climatic 
changes such as cold, pests, salinity, and drought. These 
hardier plants are designed to produce top yields while 
requiring less water and fertilizer. However, these 
changes are minor compared to advancements cur-
rently being made in irrigation technology.

Many of these changes go beyond drip irrigation system 
planning and require taking into account the whole ag-
ricultural operation in order to minimize use of water 
and other resources. With GPS precision, mobile irri-
gation systems can self-propel to locations where they 
are needed and crop managers, at the touch of a button, 
can deploy their resources as appropriate. Smart tech-
nologies such as soil sensors can also account for evap-
oration as it occurs under different weather systems to 
prevent errors and overwatering that can occur when 
it is incorrectly calculated.

New drip irrigation technology is also becoming readi-
ly available that will allow the integration of addition-
al water sources into the system. While incorporating 
grey water may initially require additional plumbing, 
storage, and filtering, it represents a volume of water 
that is both usable and largely untapped in irrigation 
currently.

Reducing water used and introducing additional sourc-
es of water into the system will require upfront invest-
ment in new equipment and technologies designed to 
handle these changes. However, this investment will 

result in a lower operating cost as water use is reduced 
and crop problems can be addressed in a targeted fash-
ion, increasing the per-acre yield. Each agricultural 
area will require a different solution that is driven not 
only by the crop type, but also by soil, climate, water 
supply, and economics.

As customers upgrade their irrigation infrastructure, 
manufacturers will need to upgrade their equipment 
to keep up with production of supplies while continu-
ing to sell in a cost-effective manner. Smart systems re-
quire smart managers and educated suppliers who can 
help their customers keep on top of the market.

NEWS
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Changes and advances in the irrigation industry 
have led to new technologies that bring drip ir-
rigation’s benefits within the reach of farmers 

everywhere. As such, manufacturers of drip systems 
will need to stay on top of the latest technology in man-
ufacturing to keep up with increasing demand while 
still producing a high quality product. Drip irrigation 
is particularly useful in drought-prone regions to help 
minimize water use while still growing healthy crops. 
Water is pumped along thousands of feet of pipe and 
fed from drippers directly to the plant only where it’s 
needed which helps prevent weeds from getting ade-
quate nutrients. Growers control the amount of water 
and fertilizer delivered by optimizing both the flow rate 
and type of the dripper at a specific plant and by incor-

porating smart technology to monitor local conditions.

Implementing drip irrigation can cut water consump-
tion by as much as 60% while increasing yields. While 
there is an initial investment in the system, particu-
larly when solar powered pumps and electronics are 
employed, the cost savings can provide a return on the 
investment. New irrigation systems which use pres-
sure compensating (PC) drippers require less pumping 
power, further lowering energy costs and making solar 
powered irrigation a feasible solution. It’s up to manu-
facturers to educate consumers on the cost advantages 
of introducing advanced drip irrigation technology into 
their system.

While Keeping Quality Levels High

NEWS

Typical drip irrigation system layout  
-factsheets.okstate.edu-
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For systems that use lower pressure pumps, PC 
drippers maintain a constant flow rate to plants 
both at the beginning and end of the pipe. Low 

flow PC dripline can operate at 1/10th the pressure re-
quirements of traditional systems. Low flow systems 
not only use less water they also improve yields and 
allow for smaller pumps thereby conserving energy as 
well.

Every drip irrigation project has unique parameters 
and requirements, from accounting for the local weath-
er and infrastructure to local requirements on water 
consumption. Advances in irrigation systems allow 
farmers to create customized plans that account for all 
these variables while keeping costs under control and, 
in some cases, significantly reducing operating costs. 
Particularly in regions where water is scarce, minimiz-
ing the use of water is key to keeping an operation vi-
able.

Smaller operations such as home gardens and land-
scape projects can also benefit from the efficiency of 
drip irrigation over traditional sprinkler systems. The 
lower cost of drip irrigation can make landscaping fea-
sible in areas where it otherwise isn’t possible, not only 
arid parts of the world, but also bringing gardening to 
rooftops in the city where the water weight of soil is a 
critical factor in garden size and placement.

Further, smart systems can incorporate local informa-
tion via weather reports and soil sensors to deliver wa-
ter in a timely fashion and ensure plants are not over 
watered. These systems minimize soil erosion or com-
paction by delivering water over time and allowing it to 
seep through the soil.

Additionally, taking advantage of smaller pumps pow-
ered by solar technology means farms large and small 
are drawing less power from the grid and able to main-
tain operations even during power blackouts. Cost sav-
ings coupled with more consistent and higher per acre 
yields are enough incentive for most operations. Being 
environmentally friendly by conserving resources is an 
added bonus.

DRTS is always looking at ways to improve drippers 
and create new irrigation production machines that 
continue to make drip irrigation a cost effective solu-
tion for every application. We want to help irrigation 
manufacturers produce a product for their customers 
that is both cost effective to produce and implement.

NEWS

The Next Evolution of Dripper Technology

Our drippers feature the Omniflow™ 
advantage. Our patented Omni-
flow design eliminates labyrinth 
dead zones to maintain consistent 
turbulence, reducing the settling 
of suspended solids to prevent 
clogging.

• TURBULENT AT LOWER PRESSURES

• TURBULENT THROUGH THE ENTIRE 

LABYRINTH

• FREE OF NON TURBULENT DEAD ZONES

Non-PC Leach Mining Dripper with 
Unparalleled Clogging Resistance

Compact Non-PC Omniflow™ Dripper

PC Dripper for Varied Field Conditions

Compact Non-PC Dripper with Excel-
lent Clogging Resistance

Non-PC Dripper for Microtube Land-
scape/Gardening Applications 

Omniflow™ Technology

Minoro™ - Round Drippers

Monsoon™ - Round Drippers

STORM-PC - Round Drippers

Sandguard™ - Round Drippers

Mini - Round Drippers

Pressure Compensating Flat Dripper

Symetrical non-PC flat dripper

Low Flow Miniature Flat Dripper

Asymmetrical non-PC flat dripper

Cyclone PC/ND AS - Flat Drippers

Centra - Flat Drippers

Nano - Flat Drippers

Dura - Flat Drippers

Drippers
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The latest innovation in irrigation technology is 
three layer pipes/hoses. These irrigation pipes 
are manufactured using a special 3 layer cross-

head which extrudes an inner and outer layer separat-
ed by a core of different material. The advantages of 3 
layer irrigation pipes are cost savings and versatility. 
Three layer pipes can meet the technical standards of 
a high quality polymer single layer pipe with less cost 
by using an inexpensive core material. Three-layer 
pipe also provides greater versatility by allowing se-
lection of layer materials to meet environmental and 
fluid handling challenges.

When manufacturing pipes for irrigation systems, 
a key consideration is how to keep your costs down 
while still producing a product that customers per-
ceive as high quality. One major cost is the material 
cost of the polymer used in making the pipe. Using a 
three layer crosshead allows you to use an inexpen-
sive reground/off-spec polymer for the core of the 
pipe (about 80% of the material) and thus cut material 
costs significantly while still maintaining quality. The 
remaining portion of the pipe, the 10% of the outside 
and the 10% of the inside ring, are made from a higher 
quality virgin material.

Extrusion Crossheads that produce these three-layer 

irrigation pipes can use a combination of two or three 
different materials during the extrusion process, with 
outer layers as thin as 1/100th of an inch (.00254 mm) 
or less (depending on the pipes thickness). You can use 
one material on the outside and inside with the re-
grind/off-spec in the middle or three separate materi-
als, one for the outside, the regrind polymer, and then 
a third on the inside. These thin inside and outside 
layers still maintain industry standards on strength 
requirements and the inner and outer material com-
pletely encases the middle material.

Extrusion Crossheads that produce these three-layer 
irrigation pipes can use a combination of two or three 
different materials during the extrusion process, with 
outer layers as thin as 1/100th of an inch (.00254 mm) 
or less (depending on the pipes thickness). You can use 
one material on the outside and inside with the re-
grind/off-spec in the middle or three separate materi-
als, one for the outside, the regrind polymer, and then 
a third on the inside. These thin inside and outside 
layers still maintain industry standards on strength 
requirements and the inner and outer material com-
pletely encases the middle material.

With Three-Layer drip irrigation pipes, the inner layer 
has a very significant importance, as this is the layer 
that comes into contact with and bonds to the dripper. 

What is 3 Layer        
Irrigation Pipe
and How can it Help You Reduce Your Product Costs?
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The dripper is the core of your irrigation drip pipe 
hence maintaining the integrity and assuring the drip-
per performance is critical. The Three-Layer technol-
ogy allows you to integrate virgin material only to the 
inner layer and by this assure that the performance 
will remain as with standard pipe. The outer layer is 
normally produced with virgin material mainly for 
cosmetic reasons.

One important consideration for manufacturers 
adopting this new technology into their process and 
producing three-layer pipes is customer education. 
Your marketing materials will need to build confi-
dence that the inner and outer materials are strong 
enough to manage stresses that are placed on the pipe 
without splitting and allowing the middle material to 
contaminate the lines. These educational marketing 
materials can address technical advantages and en-
vironmental concerns to ensure customers that this 
new three-layer pipe technology will meet or exceed 
the performance of single layer pipe.

Our three layer extrusion machines can handle pipe 
of various sizes that are round or flat and still allow 
controlled delivery of water and fertilizer. In addition, 
you can mark your pipe with stripes or place other 
markings on the pipe for quick visual identification 
of the irrigation lines. A further benefit of three-lay-
er pipes is allowing a thin color coating for the pipe 
such as purple for treated sewage water, brown for 
landscape, or white for cooler water temperatures in 
hot sunny climates. Coloring the entire pipe can be 
cost prohibitive, but with a three layer crosshead only 
about 10% of the outer coloring is needed.

If you’re considering upgrading your plant’s pipe ex-
trusion process, consider three-layer technology for 
your pipes. DRTS supplies pipe extrusion machines 
that can be customized to meet your specific needs. 
From stripes to holes, we can help you manufacture 
the best product possible while being smart about 
your costs and utilizing cheaper materials when pos-
sible.

PVC Hydroponics System

Large 4 inch PVC pipes can be used to create your 
homemade hydroponics system. In this plan, the 
plants are placed in cups which are arranged in 

holders drilled into the pipes.

The system is watered using a reservoir and pump. This 
is a closed system, with the water circulating between 
the pipes and the reservoir.

This plan is ideal for growing a lot of small plants within 
a small area. The basic system can house anywhere from 
20-40 plants.

This system can be placed indoors or outdoors. If in-
doors, grow lights are of course essential.

The hydroponics method used in this plant is called NFT. 
It is an excellent plan for growing plants like tomatoes.
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Think of what your supper ta-
ble might be like if wa-
ter was not used to irri-

gate crops. Do you think you could survive very long 
without heaping servings of eggplant, beets, brussels 
sprouts, and rutabagas? Irrigation water is essential 
for keeping fruits, vegetables, and grains growing to 
feed the world's population, and this has been a con-
stant for thousands of years.

Throughout the world, irrigation (water for agriculture, 

or growing crops) is probably the most important 
use of water (except for drinking and washing a 
smelly dog, perhaps). Estimates vary, but about 70 
percent of all the world's freshwater withdrawals 
go towards irrigation uses (Water1). Large-scale 
farming could not provide food for the world's 
large populations without the irrigation of crop 
fields by water gotten from rivers, lakes, reservoirs, 
and wells. Without irrigation, crops could never be 
grown in the deserts of California, Kansas, or my 
tomato patch.

Irrigation water use
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1Water
Water is getting scarce – but what does this actually mean? 

After all, the planet never loses a single drop of H2O. Al-
though water is a finite resource, it will not be used up 

as long as we do not render it permanently unusable. However, it is 
important to integrate human water usage into the natural hydro-
logical cycle and to use the locally available water in an adequate, 
effective, sustainable and fair way. Original source Despite signifi-
cant progress in this area, there are still millions of people who do 
not have access to safe drinking water. Everyday, millions of women 
and children have to walk long, and often dangerous, distances in 
order to collect water and carry it home. As is the case for food and 
land, access to clean drinking water and water for agricultural us-
age is unequally distributed.

Green and blue water
When it comes to freshwater most people think of water in rivers 
and lakes, groundwater and glaciers, the so-called “blue water”. Only 
part of the rainfall feeds this freshwater supply. The majority of rain-
fall comes down on the Earth’s surface and either evaporates direct-
ly as “non-beneficial evaporation” or, after being used by plants, as 
“productive transpiration”. This second type of rainwater is termed 
“green water”. The green water proportion of the total available 
freshwater supply varies between 55% and 80%, depending on the 
region of the world, as well as local wood density. The biggest oppor-
tunity and challenge for future water management is to store more 
green water in soil and plants, as well as storing it as blue water.

Competition for a scarce resource
Agriculture is by far the largest consumer of the Earth’s available 
freshwater: 70% of “blue water” withdrawals from watercourses 
and groundwater are for agricultural usage, three times more than 
50 years ago. By 2050, the global water demand of agriculture is 
estimated to increase by a further 19% due to irrigational needs. 
Approximately 40% of the world’s food is currently cultivated in ar-
tificially irrigated areas. Especially in the densely populated regions 
of South East Asia, the main factor for increasing yields were huge 
investments in additional irrigation systems between the 1960s and 
1980s. It is disputed where the further expansion of irrigation, as 
well as additional water withdrawals from rivers and groundwater, 
will be possible in the future, how this can take place and whether it 
makes sense. Agriculture already competes with peoples’ everyday 
use and environmental needs, particularly in the areas where irri-
gation is essential, thus threatening to literally dry up ecosystems. In 
addition, in the coming years, climate change will bring about enor-
mous and partly unpredictable changes in the availability of water.

http://www.globalagriculture.org/report-topics/water.html 
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Irrigation has been around for as long as humans have 
been cultivating plants. Man's first invention after he 
learned how to grow plants from seeds was probably 
a bucket. Ancient people must have had strong backs 
from having to haul buckets full of water to pour on 
their first plants. Pouring water on fields is still a 
common irrigation method today—but other, more 
efficient and mechanized methods are also used. One 
of the more popular mechanized methods is the cen-
ter-pivot irrigation system, which uses moving spray 
guns or dripping faucet heads on wheeled tubes that 
pivot around a central source of water. The fields ir-
rigated by these systems are easily seen from the air 
as green circles. There are many more irrigation tech-
niques farmers use today, since there is always a need 
to find more efficient ways to use water for irrigation

When we use water in our home, or when an industry 
uses water, about 90 percent of the water used is even-
tually returned to the environment where it replen-
ishes water sources (water goes back into a stream or 
down into the ground) and can be used for other pur-
poses. But of the water used for irrigation, only about 
one-half is reusable. The rest is lost by evaporation 
into the air, evapotranspiration from plants, or is lost 
in transit, by a leaking pipe, for example.

Center-pivot irrigation circles, Finney County, 
Kansas. Here, water is pumped from an under-
ground aquifer and distributed through a giant 
sprinkler, up to 1/2 mile in length, that pivots 
around a central point.                  Credit: NASA.
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For 2010, total irrigation withdrawals were 
115,000 Mgal/d, or 129,000 thousand acre-ft/yr, 
which accounted for 38 percent of total fresh-

water withdrawals and 61 percent of total freshwater 
withdrawals for all categories excluding thermoelec-
tric power. Total irrigation withdrawals were 9 per-
cent less than in 2005. Withdrawals from surface-wa-
ter sources were 65,900 Mgal/d, which accounted for 
57 percent of the total irrigation withdrawals, and 
were almost 12 percent less than in 2005. Groundwa-
ter withdrawals for 2010 were 49,500 Mgal/d, or 6 per-
cent less than in 2005.

About 62,400 thousand acres were irrigated in 2010, 
an increase of about 950 thousand acres (1.5 percent) 
from 2005. About 31,600 thousand acres (51 percent) 
were irrigated with sprinkler systems, 26,200 thou-

sand acres with surface (flood), and 4,610 thousand 
acres with microirrigation systems. The national av-
erage application rate for 2010 was 2.07 acrefeet per 
acre, or 11 percent less than the 2005 average of 2.32 
acre-feet per acre.

Irrigation water withdrawals 
for the Nation, 2010
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The majority of total U.S. irrigation withdrawals 
(83 percent) and irrigated acres (74 percent) 
were in the 17 conterminous Western States 

(west of solid line in figure 7), which are typical of ar-
eas where average annual precipitation is less than 
20 inches and generally insufficient to support crops 
without supplemental water. Surface water was the 
primary source of water in the arid West, except in 
Kansas, Oklahoma, Nebraska, Texas, and South Dako-
ta, where more groundwater was used. The 17 West-
ern States cumulatively accounted for 93 percent of 
total surface-water irrigation withdrawals and 69 per-
cent of total groundwater irrigation withdrawals.

Because the 17 Western States accounted for the        

majority of total irrigation withdrawals, changes in 
those States had a great effect on the overall total. 
Total irrigation withdrawals declined noticeably in 
Nebraska, Montana, Idaho, Colorado, and California. 
Groundwater irrigation withdrawals declined in the 
West and increased in the East, and surface-water irri-
gation withdrawals declined in both regions. Total ir-
rigated acres increased in both regions --1 percent (568 
thousand acres) in the West, and 2 percent (381 thou-
sand acres) in the East. In the West, the total number of 
acres irrigated by the less-efficient surface-irrigation 
methods decreased by about 500 thousand acres, and 
the number of acres irrigated by more efficient sprin-
kler (including microirrigation) methods increased by 
about 1,080 thousand acres.

Irrigation water withdrawals, 
by State, 2010
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Since 1950, irrigation has represented about 64 
percent of total withdrawals, excluding those 
for thermoelectric power. Withdrawals for irri-

gation increased by more than 68 percent from 1950 
to 1980 (from 89,000 to 150,000 Mgal/d). Withdraw-
als have decreased since 1980 and have stabilized at 
between 135,000 and 139,000 Mgal/d between 1985 
and 2000, and 115,000 in 2010 . Depending on the geo-
graphic area of the United States, this overall decrease 
can be attributed to climate, crop type, advances in ir-
rigation efficiency, and higher energy costs.

Surface water historically has been the primary 
source for irrigation, although data show an increas-
ing usage of groundwater since 1950. During 1950, 
77 percent of all irrigation withdrawals were surface 
water, most of which was used in the western States. 
By 2010, surface-water withdrawals comprised only 
57 percent of the total. Groundwater withdrawals for 
irrigation during 2010 were more than double with-
drawals in 1950. Most of this increase occurred from 
1965 through 1980.

The trend in irrigation withdrawals is seen as the 
green bar in the chart below.

Trends in irrigation water with-
drawals, 1950-2010

Trends in total water withdrawals by water-use category, 1950-2010

NEWS
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Three Mistakes to Avoid 
When Using Solvent Cement

Solvent cement is a quick and easy way to fuse PVC pipe 
and fittings together. When applied to pipe and fittings, 
the cement melts a thin layer that solidifies after being 

put together, forming a seamless, waterproof seal.

But there’s no room for error—if you’ve made a mistake, you’ll 
need to cut off the piece and start again. Common mistakes 
include working with solvent cement on the wrong days, using 
too much or using too little.

If you try to work on the wrong day, you may not see success 
with your solvent cement. What’s the wrong day? A hot, windy 
day speeds up evaporation, causing the drying time to de-
crease, sometimes leaving you with just seconds to weld the 
pieces together.

Using too much solvent cement can cause the PVC to dissolve 
to the point of weakening the joint, lessening the integrity of its 
waterproof capabilities.

However, if you use too little solvent cement, the pieces may 
not be fully welded together, which may lead to leaks or other 
problems down the road.
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Try these three solvent cement options available at your local -Ewing- store for your next project.
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is the first eco-friendly cement with 15 percent less solvent emissions. As a 
sustainable solution from Ewing, this solvent cement option gives you the same 
results as other medium-bodied, fast set PVC cements with fewer odorous fumes.

is known as the original blue glue. It’s quick to bond PVC pipe and fittings, helping 
you be more efficient and increase jobsite productivity. The Red Hot Blue Glue 
works in wet, dry or humid conditions and can be used without a primer (where 
codes permit).

is a high-strength formula. It can be used without a primer on non-pressure sys-
tems (where codes permit).

Weld-On® 905ECO™

Christy Red Hot Blue Glue

 Weld-On® 705™ PVC cement






