
 "هم اندیشی ا متخصصان علوم آب و محیط زیست"اولین اجالس 

 0931اسفند  01وزارت نیرو، 
 

نمودن سند ملی الگوي مصرف بهینه آب نمودن و اجراییهنگامبازنگري، به

 كشاورزي

 
  *، گروه مهندسی آبمشهد فردوسی دانشگاه استادحسین انصاري، 

 حمید عمرانیان خراسانی، كارشناس ارشد شركت هیدروتِک توس مشهد

* ansariran@gmail.com 
 

 چکیده
لزوماً همسو با توسعه منابع آب نبوده است. مشخصاً افزایش سطوح هاي مختلف، حركت رو به توسعه در بخش

و كیفی منابع آب زیركشت محصوالت كشاورزي و افزایش تقاضا براي آب در كشور با تخریب شدید كمی 

بحث بسیاري از محافل تخصصی  موضوع ،مدیریت بهینه مصرف آب و لذا رفع كمبودها. همراه بوده است

هایی كه باعث بهبود مدیریت بهرهیکی از روش. باشدآن مورد تاكید می و ارزیابیپایش و همواره گشته 

 از مناسبیشـود، بـرآورد و در نهایت افزایش راندمان مصرف می يبـرداري آب در بخش كشاورز

برایند این  باشد.می كشاورزي محصوالتتخمین میزان آب مصرفی  یعبارت بهیا و  یاهانتبخیـرتعرق گ

را « نمودن سند ملی الگوي مصرف بهینه آب كشاورزينمودن و نیز اجراییهنگامبازنگري، به»ضرورت  موارد،

 دهدنشان می

 ؛ سند ملی الگوي مصرف بهینه آب كشاورزي، مدیریت بهینه مصرف آبتوسعه،  :كلید واژه

 

 : هقدمم -0

و  عامل اصلي محدودكننده توسعهآب، صـادی از محدوديت منابع آب و اسـتفاده نـامطلوب و غیـر اقتهای اخیر در سال

های های مرتبط، طي سالاز طرفي به موازات رشد و توسعه جمعیت و بخشاست. بوده تولیدات كشاورزی در ايران 

های مختلف، لزوماً گیری رخ داده است. حركت رو به توسعه در بخشاخیر در بخش كشاورزی نیز تحوالت چشم

آب نبوده است. مشخصاً افزايش سطوح زيركشت محصوالت كشاورزی و افزايش تقاضا برای همسو با توسعه منابع 

خشک حاكم بر و كیفي منابع آب همراه بوده است. همچنین اقلیم خشک و نیمهآب در كشور با تخريب شديد كمي 

ه منابع آب زيرزمیني ها و در نتیجه كمبود منابع آب سطحي سبب شده توسعه در كشور وابسته بكشور و كمبود بارش

و همواره بحث بسیاری از محافل تخصصي گشته است،  مديريت بهینه مصرف آب موضوعباشد. لذا برای رفع كمبودها 

هايي كه باعث بهبود باشد. يكي از روشمي تأكید بر اين نكته بوده كه پايش و ارزيابي، كلید موفقیت در ايـن امـر

 از مناسبيشـود، بـرآورد و در نهايت افزايش راندمان مصرف مي یشاورزبـرداری آب در بخش كمديريت بهره

 از گیاهان آبي نیازباشد. مي كشاورزی محصوالتتخمین میزان آب مصرفي  يعبارت بهيا و  یاهانتبخیـرتعرق گ

 بیالن ایهپژوهش همچون بسیاری هایپروژه در آن، مقدار مناسب تخمین و بوده هیدرولوژيكي هایمؤلفه مهمترين

 و ريزیبرنامه محصول، سازشبیه هایمدل زهكشي، و آبیاری هایسیستم مديريت و طراحي هیدرولوژی، بخش در آب

 .دارد كاربرد كشاورزی بخش در آن تلفات كنترل و آب مصرف بهبود و آب منابع مديريت

 

 : شناسیمسئله -2

وری آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اهمیت هو افزايش بهر مديريت بهینه مصرف آبدر اسناد مختلف جهت 

سند ملي آب اشاره شده است. وزارت جهاد كشاورزی جهت رفع مشكل فوق سندی تهیه نموده كه تنها بر تعیین نیاز 
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سند ملي الگوی مصرف بهینه آب كشاورزی، به عنوان مالك محاسبه میزان تحويل آبي گیاهان تمركز نموده است. 

 ايستای مبنای اين سند محاسبات .مورد استفاده استهای زراعت و باغباني برداران در زيربخشهرهآب به بحجمي

كه به نظر  مسائل فني و اجراييمكاني معین است. برخي از -تبخیرتعرق محصوالت كشاورزی برای يک دوره زماني

ای و اقلیمي، خاكشناسي، منطقه خصاتبه مش توجهعدم: ازمذكور مورد توجه قرار نگرفته، عبارتند سند رسد در مي

هواشناسي جهت برآورد  هایايستگاه نادقیق شرايط، تعريف آنها Kc مختلف در جهت محاسبهمحصوالت ، و ...زماني 

لذا به نظر های بهنگام شده هواشناسي در محاسبات نیاز آبي و .... . استفاده از دادهعدم، تبخیرتعرق محصوالت میزان

تفاوت بسیار داشته و  ،افتدا آنچه كه در شرايط واقعي اتفاق ميبنیاز آبي مبتني بر سند،  مرتبط با اضایرسد كه تقمي

خواهد افتاد. از طرفي، در نظر گرفتن مديريت صحیح مكاني و زماني از تحويل آب در زمان و مكان مناسب اتفاق ن

-طريق ميبخشد. بدينرای مديران را ارتقا ميهای مديريت منابع آب و مصارف است كه توان اخذ تصمیم بضرورت

در شرايط زماني و مكاني خاص با كاهش يا افزايش تخصیص آب به  (Online)توان با اعمال سناريوهای برخط 

های رشد و تولید محصول، امكان اصالح خاك و نیز سازی مصارف و حفظ آستانههای آبیاری، ضمن بهینهشبكه

 ع نیز فراهم گردد.كنترل حجم آاليندگي مناب

برآورد نادقیق ، مختلفمحصوالت زماني -مكاني به مشخصات توجه عدمگرچه اين سند، دارای ايرادات فنّي از جمله 

استفاده از داده های بهنگام عدم ،توجه به شرايط محلي، عدمتبخیرتعرق محصوالت پارامترهای هواشناسي در محاسبه

نمودن و نیز هنگامبازنگری، به»باشد. با اين حال موارد ذكر شده ضرورت يشده در محاسبات نیاز آبي و غیره م

ها در دهد كه با توجه به وجود برخي از كاستيرا نشان مي« نمودن سند ملي الگوی مصرف بهینه آب كشاورزیاجرايي

ناپذير برخط آن را اجتنابجديدتر و كارآمدتر، استقرار های علمي سند ملي آب كشاورزی و پديدار شدن روش

 خواهد نمود.

 

 ؟چه باید كرد -9

بديهي است كه همانطور كه در تامین و حفظ منابع آب كمبودهای مديريتي و اجرايي بسیاری وجود دارد، در بخش 

سازی مصارف نیز كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما رسالت بخش كشاورزی در كشاورزی نیز تمركز بر بهینه

همواره كم يا زياد حفظ تولید و اشتغال همراه با حفظ منابع طبیعي مانند آب و خاك بوده است. هرچند ممكن كشور 

های آني دچار ها گاه در گرو شرايط كالن كشور و استان و يا در تار و پود مديريتاست اهمیت و اولیت اين رسالت

كشاورزی بايستي به صورت برخط بتواند، با دريافت های شده باشد. سند ملي الگوی مصرف بهینه آب كمي و كاستي

و بروزرساني اطالعات هواشناسي، منابع آب و خاك در هر سطح )از مزرعه تا شهرستان(، كشاورزان و مديران را در 

ای به روز و برخط محصوالت بايستي سامانه آبي نیاز انتخاب الگوی كشت بهینه ياری نمايند. در واقع جهت برآورد

 :گردد كه توانايي زير را داشته باشد طراحي

های به روز بر اساس داده بارش موثر و... یل،پتانس یرتبخي جهت محاسبه و هواشناس شناسيی اقلیمانجام برآوردها  -1

  های موجود ؛شده ايستگا

 الت،محصو كشت زير سطح درصد اطالعات: شامل از سوی كاربران، مزارع مديريتاطالعات  دريافت بر خط -2

 ؛مزرعه يک اراضي واحدهایاطالعات مربوط به  يا و آب كاربرد و انتقال هایراندمان آبیاری، و انتقال هایروش

بر محصوالت  يزراع يمو تقو یاهيگ يبضر ه، جهت برآوردمزرعه و منطق محصوالت دريافت اطالعات اولیه -3

 اساس ديتابیس موجود؛ 
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 ؛كشت یهاالت در دورهمحصو یاریناخالص آب یازبرآورد ن -4

 نیاز همزمان مقايسه و كشت زير سطح تغییر و آبیاریكم اعمال آبشويي، قبیل از مختلف سناريوهای اعمال برخط  -5

  موجود؛ مختلف بر اساس منابع آب محصوالت آبي

  كشت؛ یبترك به استراتژيک و مهم محصوالت نمودن لحاظ بابه صورت هوشمند  بهینه كشت تركیب مدل یاجرا -6

 آب مكعب متر هر اقتصادی ارزش گرفتن نظر در با الگوهای كشت مدنظر كاربران اقتصادی سود يج برخطنتا ارائه -5

 زمین. هكتار هر و

 

 :سازي سیاستملزومات اجرایی -4

 هوشمند در سطح كشور مستلزم بكارگیری سازی سند ملي الگوی مصرف بهینه آب كشاورزی به صورت سامانهپیاده

سازی چنین سیاستي نیازمند های مختلف خواهد بود. مشخصاً پیادهعزم مشترك میان دستگاهي و همكاری وزارت خانه

باشد. وزارت ارتباطات مشاركت وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی و حتي وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مي

تر برای كشاورزان، تواند امكان دسترسي راحتيو فناوری اطالعات با در اختیار قرار دادن سرورهای قوی م

های مرتبط فراهم نمايد. با وارد نمودن اطالعات توسط كاربران، مديران ارشد و كارشناسان و مديران میاني سازمان

ای باشند. گیری جامع مبتني بر آمار و اطالعات بروز در سطح حوضه آبريز و سطح منطقهگذاران قادر به تصمیمسیاست

های تشويقي به كشاورزان جهت ثبت اطالعات زراعي و تهیه برنامه كشت برای فصول زم به ذكر است، ارائه بستهال

های به صورت خريد تضمیني آتي منجر به نظامند شدن الگوی كشت در سطح كشور خواهد شد. چنین مشوق

 د بود. های خشک سالي بسیار راه گشاه خواهمحصوالت و حتي بیمه محصوالت در دوره

 

 :پیامدهاي محتمل -5

 در ناديده گرفتن يكپارچگي ها وريزینگری در برنامهجامع عدم توجه به شرايط اقلیمي، عدمچون  یمواردغفلت از 

ريزی و شوند. جامع نگری در برنامهاز عوامل اصلي بروز بحران شناخته مي مشاركت مردم عدم نیز و تخصیص،

میمات در ابعاد زماني و مكاني قبل از هر اقدام سنجیده شود. به عبارت ديگر گردد اثر تصمطالعات موجب مي

 در شود. همچنین يكپارچگينگری موجب تحلیل تاثیر و تاثر هر پروژه آبي با محیط انساني و طبیعي پیرامونش ميجامع

باشد كه و تقاضا ميو مديريت توامان عرضه  مصارف آب به منابع تخصیص در متمركز گیریتصمیم بیانگر تخصیص

وجود ادامه روند م رسدنظر ميه بباشد. آب مي بخش با مختلف هایبخش بین متقابل اين امر خود نیز نیازمند هماهنگي

نهادهای  درو عزم جدی سیاسي قوی اراده ب به دنبال نخواهد داشت. لذا ايجاد يک سرانجامي جز اضمحالل منابع آ

نحوه  بهبود ودر بهبود ای تاثیر تعیین كنندههای هوشمند، اندازی سامانهجهت راهدر  خصوصي ، اجرايي و بخشدولتي

های مديريت آب خواهد داشت. عالوه بر اين، وجود داده و اطالعات روزآمد و ريزیبرنامهدر  هایسازمان تعامل

آب در  افزايش كارايي به ردر نظام عرضه و تقاضا، منجهای اقتصادی ن و معیاريمواز شفاف در حوزه آب و توجه به

 گرديده است. ياقتصاد مل


