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پايش مصرف آب کشاورزی مبتني بر توسعه مدلهای کاربردی
حسين دهقاني سانيج
دانشيار پژوهش ،موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزی ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزی
پست الكترونيكيh.dehghanisanij@areeo.ac.ir :
چكيده
پايش آب کشاورزی بهعنوان مصرفکننده اصلي منابع آب کشور هميشه مطرح بوده ليكن اقدام اجرايي ساختار مداری در
اين خصوو

صوورت نفرفته اسوتا با توجه به تنوق اقليمي و الفوی کشوت در بخش کشاورزی تكيهبر اندازهگيری پايش

مصورف در داخ ماارق منطقي نيستا بلكه پايش بايستي مبتني بر فناوری و از بيرون مارعه انجامشده و اطالعات مارعهای
بهصوورت دورهای برای تدقيق فناوری مورداستفاده قرار گيردا در اين رويكرد فناورانه ،اليههای اطالعاتي در اهداف بلند
ميتواند بررسوي کاربری ارایوي ،اطالعات سويسوتمهای عمومي تخصيص و توزيع آب ،پايش سيستمهای آبياری و برآورد
الفوی کشت زمينهای کشاورزی و آب مصرفي باشدا برآورد الفوی کشت زمينهای کشاورزی و آب مصرفي پيچيدهترين
قسومت اليههای اطالعاتي ميباشودا اين اليه اطالعاتي بر اسواس بررسي الفوی کشت و روشهای آبياری ،برآورد راندمان
مصرف فصلي برای روشهای مختلف آبياری و ارزيابي تقایای آب انجام ميشودا

کليدواژهها :پايش آب کشاورزی ،الفوی کشت ،فناوری های پايش مصرف آب

مقدمه
بر اساس

پيشبيني انجسمشده در سسل  2102بهمنظور تأمين امنيت غذایي در سسل  ،2101محصوالت کشسورزی بسید  01درصد

بيشااتر از سااسل  2112/2110توليد شااوند ( ،)Alexandratos and Bruinsma, 2012که بهتبع آن حجم آب مصاار ي در ب ش
کشاااسورزی بسید در حدود  0درصاااد ی ني از  2200به  2220کيلومتر مترمك ب ا زایش یسبد .این لزوم ا زایش مصااارب آب در ب ش
کشااسورزی در کنسر تغييرات آبوهوا یي مسنند کسهش مقدار بسرندگي و کسهش تكرار رخدادهسی بسرش ،نگراني م صااوص اسً در منسطق
خشک و نيمهخشک ا زایش داده است .این در حسلي است که در کشور ایران ،بسيسری از مطسل ست اخير کمبود آب به مصسرب آب در
ب ش کشاسورزی ارتبس دادهشاده اسات .توليدات محصاوالت کشاسورزی کشاور بيشتر از کشسورزی آبي بوده و مصرب زیسد آب در
ب ش کشسورزی در منسطق خشک و نيمه خشكي مسنند ایران اجتنسبنسپذیر است.
طرح مسئله
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در این منسطق نهتنهس تهدیدهسی محيط زیساااتي ،بلكه حيست اجتمسني نيز مورد م سطره اسااات .جهتگيری جدید در انت سب
الگوی محصوالت مورد کشت ،انمسل مدیریت هسی منسسب و دقيق کسربرد آب ،توجه به اقدامستي جهت بهبود جنبههسی مهندسي تأمين،
انتقسل ،توزیع و کسربرد آب ،توأم بس تغيير و اصاح برنسمههسی کسربرد آب در ب ش کشاسورزی ،انمسل سيسست و برنسمه تقسضسمحوری بس
جلب مشااسرکت سل و واگذاری ب شهسی نمدهای از تصااميمست و اقدامست مسااهوالنه به بهرهبرداران ،اصااح ساايسااتمهسی توليد و
واردات و صاسدرات بس رنسیت آب مجسزی ازجمله اقدامست ضاروری و اساسساي اسات که بسید هر ه سریعتر در ب ش آب کشسورزی
انجسم گيرد .ليكن اثرب شي همه این اقدامست وابسته به اطحنست دقيق از منسبع و مصسرب آب است.
پسیش آب کشاسورزی بهننوان مصربکننده اصلي منسبع آب کشور هميشه مطر بوده ،ليكن اقدام اجرایي سسختسر مداری در
صاورت نگر ته اسات .بس توجه به تنوق اقليمي و الگوی کشات در ب ش کشسورزی تكيهبر اندازهگيری پسیش مصرب در

این خصاو

داخل مزارق منطقي نيست ،بلكه پسیش بسیستي مبتني بر نسوری و از بيرون مزرنه انجسمشده و اطحنست مزرنهای بهصورت دورهای برای
تادقيق نتاسی رویكردهاسی ناسورانه مورداساااتهسده قرار گيرد .تجربه کسربرد نسوریهسی م تلف برای پسیش آب کشاااسورزی در دیگر
کشورهسی جهسن تجربهشده است و تجربيست مو ق آن ميتواند بهننوان راهبردهسی سيسستگذاری موردتوجه و اقدام قرار گيرد.
متن اصلي
در این رویكرد نسورانه الیههسی اطحنستي بررسااي کسربری اراضااي ،اطحنست ساايسااتمهسی نمومي ت صاايو و توزیع آب،
پسیش سايساتمهسی آبيسری ،و برآورد الگوی کشات زمينهسی کشسورزی و آب مصر ي ميتواند در برنسمه بلندمدت هدب گزاری شود
برآورد الگوی کشات زمينهسی کشاسورزی و آب مصار ي پيچيدهترین قسمت الیههسی اطحنستي ميبسشد .این الیه اطحنستي بر اسس
بررسي الگوی کشت و روشهسی آبيسری ،برآورد راندمسن مصرب صلي برای روشهسی م تلف آبيسری ،و ارزیسبي تقسضسی آب انجسم
ميشاود .این رویكرد در کسليهرنيس توانسات منجر به پسیش مصارب آب ب ش کشسورزی شود و بر همين اسس

نسبت به توس ه نسوری

برای ا زایش بهرهوری مصرب آب کشسورزی سيسستگذاری و سرمسیهگذاری و حمسیت شود.
کسربردی اراضااي مبتني بر پسیش هسی مزرنهای و اسااتهسده از تصااسویر مسهوارهای ،ارزیسبي تصااسویر دیجيتسلي ،دادههسی منسبع
محلي و سنجش از راه دور در رابطه بس مطسل ست مزرنهای ميبسشد .نين نقشهای در منسطقي از کشور انجسمشده و یس در دست تهيه است.
برای برآورد مصارب در ب ش کشاسورزی دانشاگسه کسليهرنيس  3مدل را توصيه کرده و نسبت به تدقيق آن طي دو دهه اقدام کرده است.
این سه مدل نبسرتاند از  SIMETAW2 ،CUP+0و .Cal-SIMETAW3
 CUP+برای کمک به توليدکنندگسن و ساااسزمسنهسی آب در ت يين تب ير و ت رق مرجع ( ،)EToضاااریب گيسهي (،)KC
تب ير و ت رق گيسه ( ،)ETcتب ير و ت رق آب مصار ي ( )ETawتوسا ه دادهشده است ETaw .برآوردی از نيسز آبيسری صلي است
کاه ر

حداقل تنش آبي و  011درصاااد بهرهوری را دارد CUP+ .همچنين ميتواند اثر تغيير آبوهوا بر  ETawو  ETcارزیسبي

کند (طراحي کند).

)Consumptive Use Program PLUS (CUP+
)The Simulation of Evapotranspiration of Applied Water (SIMETAW
)California Simulation of Evapotranspiration of Applied Water (Cal-SIMETAW

1
2
3
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 SIMETAWبرای برنسمه ریزان منسبع آب توسا ه داده شاد و اطحنست آبوهوایي را شبيهسسزی ميکندSIMETAW .
برای ت مين تب ير و ت رق مرجع ( )EToو تب ير و ت رق گيسه ( )ETcبس اسااتهسده از دادههسی شاابيهسااسزیشااده یس مشااسهدهشااده ،بكسر
ميرود .این مدل بس اساتهسده از دادههسی خصوصيست خسک ،اطحنست محصول ،بسرش و دادههسی  ETcبرنسمهریزی آبيسری صلي ایجسد
ميکند و ETawبرای طيف وسي ي از محصوالت برآورد ميکند.
 Cal-SIMETAWتوساط ساسزمسن منسبع آب کسليهرنيس و دانشگسه کسليهرنيس برای برنسمهریزی در مصرب منسبع آب کسليهرنيس
بر اساااس

مقدار آب خسک ت سدلي روزانه و ت مين تب ير و ت رق گيسه ( ،)ETcتب ير و ت رق آب مصااار ي ( )ETawو ت مين آب

مصر ي ( )AWتوس ه داده شد ETaw .برآوردی از آب موردنيسز برای آبيسری محصول بهصورت صلي بس ر

راندمسن آبيسری011

درصد است .این مدل نوامل مؤثر بر ت سدل آب گيسه ( )crop water balanceمسنند خسک ،ضریب گيسهي ،نمق ریشه ،نهوذ ،و غيره
را در نظر ميگيرد .نتيجه بهدستآمده یک بسنک اطحنست بزرگ از  ETcو  EToخواهد بود که در بهروزرسسني اطحنست برای برنسمه
جدید آب کسليهرنيس ( )CWPاسااتهسده ميشااود .این برنسمه از دادههسی اقليمي بهصااورت روزانه ،بهننوانمثسل ،حداکثر ( )TXو حداقل
( )TNدمس و بسرش ( )PCPاستهسده ميکند .این برنسمه بس استهسده اطحنست آبوهوا روزانه ،تب ير و ت رق مرجع ( )EToرا بس استهسده از
م سدله هسرگریوز و سسمسني ( )HSبرآورد ميکند .این مدل  Cal-SIMETAWبس استهسده از دادههسی پسیه مطسل ست خسک و اطحنست
گيسهي مرتبط و بس داده هسی بسرش و  ،ETcبرنسمه رضااي آبيسری را برای ت يين  ETawرا ارائه مي کند .این مدل همچنين مي تواند
داده هسی هواشانسسي روزانه را از مقسدیر متوسط مسهسنه برای مطسل ه سنسریوهسی تغييرات اقليمي و تسثيرات احتمسلي بر تقسضسی آب ایجسد
کند.
بر اساس

این رویكرد و ات سذ سايسساتهسی متنسساب بس آن کسليهرنيس توانسات نحوه بر کسهش برداشت از منسبع آب نسبت به

توس ه اقتصسدی کمک کند (شكل  .)0این رویكرد برای توليد اطحنست و رهنمود تصميم گيران آب مبتني بر اطحنست تقسضسی آب در
شرایط لي و آینده ميبسشد ،که ميتواند بهصورت الگویي برای یكي از حوضههسی آبریز کشور که در شرایط نسبتسً منسسبتری ازنظر
منسبع آبي ميبسشد اجرایي تس ضمن کنترل شرایط لي ،منجر به پسیداری و ت سدل ب شي آن شود .شسید بهترین گزینه حوضه آبریز کرخه
بسشد که ازنظر تقسيمبندی منسبع آبي شبسهت بيشتری به کسليهرنيس دارد.

شك  -1روند تغييرات آب برداشتي توسط گروههسی مصربکننده م تلف در شش دهه اخير
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