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 چكيده 
اصلي منابع آب کشور هميشه مطرح بوده ليكن اقدام اجرايي ساختار مداری در  کنندهمصرف عنوانبهپايش آب کشاورزی 

پايش  یريگازهاند برهيتك اين خصوو  صوورت نفرفته اسوتا با توجه به تنوق اقليمي و الفوی کشوت در بخش کشاورزی

 ایمارعهطالعات و ا شدهانجاممصورف در داخ  ماارق منطقي نيستا بلكه پايش بايستي مبتني بر فناوری و از بيرون مارعه 

بلند  هدافدر ااطالعاتي  هایاليه در اين رويكرد فناورانه، قرار گيردا مورداستفادهبرای تدقيق فناوری  ایدوره صوورتبه

و برآورد  ریآبيا هایسيستم عمومي تخصيص و توزيع آب، پايش هایسويسوتم، اطالعات بررسوي کاربری ارایوي تواندمي

 ترينيچيدهپکشاورزی و آب مصرفي  هایزمينالفوی کشت کشاورزی و آب مصرفي باشدا برآورد  هایزمينالفوی کشت 

ورد راندمان برآ، آبياری هایروشبررسي الفوی کشت و ا اين اليه اطالعاتي بر اسواس باشودمياطالعاتي  هایاليهقسومت 

 اشودميانجام  ارزيابي تقایای آبو  مختلف آبياری هایروشمصرف فصلي برای 

 

 فناوری های پايش مصرف آبپايش آب کشاورزی، الفوی کشت،  :هاکليدواژه

 

  مقدمه

درصد  01 محصوالت کشسورزی بسید، 2101ين امنيت غذایي در سسل تأم منظوربه 2102در سسل  شدهانجسمبيني يشپبر اساس  

آن حجم آب مصاار ي در ب ش  تبعبه، که (Alexandratos and Bruinsma, 2012) توليد شااوند 2110/2112بيشااتر از سااسل 

مترمك ب ا زایش یسبد. این لزوم ا زایش مصااارب آب در ب ش کيلومتر  2220به  2200درصاااد ی ني از  0کشاااسورزی بسید در حدود 

ق در منسط م صااوصااسًیي مسنند کسهش مقدار بسرندگي و کسهش تكرار رخدادهسی بسرش،  نگراني وهواآبتغييرات کشااسورزی در کنسر 

بسيسری از مطسل ست اخير کمبود آب به مصسرب آب در  کشور ایران،  دراست که  در حسلياین خشک ا زایش داده است. يمهنخشک و 

در  مصرب زیسد آب بيشتر از کشسورزی آبي بوده وکشاور ت کشاسورزی توليدات محصاوال اسات. شادهدادهب ش کشاسورزی ارتبس  

 است. نسپذیراجتنسبب ش کشسورزی در منسطق خشک و نيمه خشكي مسنند ایران 

 

 طرح مسئله
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گيری جدید در انت سب تهدیدهسی محيط زیساااتي، بلكه حيست اجتمسني نيز مورد م سطره اسااات. جهت تنهسنهدر این منسطق 

أمين، هسی مهندسي تهسی منسسب و دقيق کسربرد آب، توجه به اقدامستي جهت بهبود جنبهمحصوالت مورد کشت، انمسل مدیریتالگوی 

ی بس سضسمحورتقهسی کسربرد آب در ب ش کشاسورزی، انمسل سيسست و برنسمه انتقسل، توزیع و کسربرد آب، توأم بس تغيير و اصاح  برنسمه

هسی توليد و برداران، اصااح  ساايسااتمای از تصااميمست و اقدامست مسااهوالنه به بهرههسی نمدهب شجلب مشااسرکت   سل و واگذاری 

تر در ب ش آب کشسورزی یعسراقدامست ضاروری و اساسساي اسات که بسید هر  ه  ازجملهواردات و صاسدرات بس رنسیت آب مجسزی 

 ق از منسبع و مصسرب آب است. همه این اقدامست وابسته به اطحنست دقي اثرب شيليكن  انجسم گيرد.

 ليكن اقدام اجرایي سسختسر مداری در ،اصلي منسبع آب کشور هميشه مطر  بوده کنندهمصرب ننوانبهپسیش آب کشاسورزی 

سیش مصرب در پ گيریاندازه برتكيهاین خصاو  صاورت نگر ته اسات. بس توجه به تنوق اقليمي و الگوی کشات در ب ش کشسورزی 

برای  ایدوره صورتبه ایمزرنهو اطحنست  شدهانجسمبلكه پسیش بسیستي مبتني بر  نسوری و از بيرون مزرنه  ،طقي نيستداخل مزارق من

یگر پسیش آب کشاااسورزی در دم تلف برای  هسی نسوریکسربرد تجربه  قرار گيرد. مورداساااتهسدهانه  ناسورنتاسی  رویكردهاسی تادقيق 

 و اقدام قرار گيرد. موردتوجه گذاریسيسستراهبردهسی  ننوانبه تواندمياست و تجربيست مو ق آن  شدهتجربهکشورهسی جهسن 

 متن اصلي
نمومي ت صاايو و توزیع آب،  هسیساايسااتماطحنستي بررسااي کسربری اراضااي، اطحنست  هسیالیهدر این رویكرد  نسورانه 

شود  هدب گزاری بلندمدتدر برنسمه  تواندميسورزی و آب مصر ي کش هسیزمينآبيسری، و برآورد الگوی کشات  هسیسايساتم پسیش

سس  . این الیه اطحنستي بر ابسشدمياطحنستي  هسیالیهقسمت  ترینپيچيدهکشاسورزی و آب مصار ي  هسیزمينبرآورد الگوی کشات 

م تلف آبيسری، و ارزیسبي تقسضسی آب انجسم  هسیروشآبيسری، برآورد راندمسن مصرب  صلي برای  هسیروشبررسي الگوی کشت و 

این رویكرد در کسليهرنيس توانسات منجر به پسیش مصارب آب ب ش کشسورزی شود و بر همين اسس  نسبت به توس ه  نسوری  .شاودمي

 و حمسیت شود.  گذاریسرمسیهو  گذاریسيسستمصرب آب کشسورزی  وریبهرهبرای ا زایش 

منسبع  هسیای، ارزیسبي تصااسویر دیجيتسلي، دادهاسااتهسده از تصااسویر مسهوارهو  ایمزرنههسی  یشبر پسکسربردی اراضااي مبتني 

 .و یس در دست تهيه است شدهانجسمدر منسطقي از کشور  اینقشه نين  بسشد.ای ميمحلي و سنجش از راه دور در رابطه بس مطسل ست مزرنه

مدل را توصيه کرده و نسبت به تدقيق آن طي دو دهه اقدام کرده است.  3هرنيس برای برآورد مصارب در ب ش کشاسورزی دانشاگسه کسلي

 .3SIMETAW-Calو  0CUP+ ،2SIMETAWاز  اندنبسرتاین سه مدل 

CUP+  و ساااسزمسن توليدکنندگسنبرای کمک به( هسی آب در ت يين تب ير و ت رق مرجعETo( ضاااریب گيسهي ،)KC ،)

برآوردی از نيسز آبيسری  صلي است  ETawاست.  شدهداده( توسا ه ETawت رق آب مصار ي ) (، تب ير وETcتب ير و ت رق گيسه )

ارزیسبي  ETcو  ETawبر  وهواآباثر تغيير  تواندميهمچنين  +CUP وری را دارد.درصاااد بهره 011کاه  ر  حداقل تنش آبي و 

 کند )طراحي کند(. 

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

https://www.water.ca.gov/-/media/DWR-Website/Web-Pages/Programs/Water-Use-And-Effeciency/Land-And-Water-Use/Agricultural-water-use-models/Files/Publications/CUP-pamplet.pdf?la=en&hash=961D75B8B517387BB6E991097E46320005A61088
https://www.water.ca.gov/-/media/DWR-Website/Web-Pages/Programs/Water-Use-And-Effeciency/Land-And-Water-Use/Agricultural-water-use-models/Files/Publications/SIMETAW-pamphlet.pdf?la=en&hash=EA788E2017AAA43E99E4D68AD8C1B679F5D4BBF1
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SIMETAW کند.مي سسزیشبيهیي را وهواآبو اطحنست  برای برنسمه ریزان منسبع آب توسا ه داده شاد  SIMETAW 

، بكسر شاادهمشااسهدهیس  شاادهسااسزیشاابيههسی ( بس اسااتهسده از دادهETc( و تب ير و ت رق گيسه )EToتب ير و ت رق مرجع )برای ت مين 

ریزی آبيسری  صلي ایجسد برنسمه ETcهسی هسی خصوصيست خسک، اطحنست محصول، بسرش و دادهرود. این مدل بس اساتهسده از دادهمي

 کند.برای طيف وسي ي از محصوالت برآورد مي ETawکند و مي

Cal-SIMETAW ليهرنيس ریزی در مصرب منسبع آب کستوساط ساسزمسن منسبع آب کسليهرنيس و دانشگسه کسليهرنيس برای برنسمه

( و ت مين آب ETaw(، تب ير و ت رق آب مصااار ي )ETcبر اساااس  مقدار آب خسک ت سدلي روزانه و ت مين تب ير و ت رق گيسه )

 011 صلي بس  ر  راندمسن آبيسری صورتبهبرای آبيسری محصول  موردنيسزبرآوردی از آب  ETaw( توس ه داده شد. AWمصر ي )

( مسنند خسک، ضریب گيسهي، نمق ریشه، نهوذ، و غيره crop water balance) گيسه آب ت سدل بر مؤثر نوامل مدل این. است درصد

اطحنست برای برنسمه  روزرسسنيبهکه در خواهد بود  EToو  ETcبزرگ از بسنک اطحنست یک  آمدهدستبهگيرد. نتيجه مي در نظررا 

( و حداقل TX، حداکثر )مثسلننوانبهروزانه،  صااورتبهاقليمي  هسیدادهاین برنسمه از . شااودمي( اسااتهسده CWPجدید آب کسليهرنيس )

(TN( دمس و بسرش )PCPاستهسده ) وهواآبکند. این برنسمه بس استهسده اطحنست مي ( روزانه، تب ير و ت رق مرجعETo را بس استهسده از )

 اطحنست مطسل ست خسک وهسی پسیه داده از استهسده بس Cal-SIMETAWاین مدل  کند.مي( برآورد HSم سدله هسرگریوز و سسمسني )

 تواند مي. این مدل همچنين ارائه مي کند ار ETaw ت يين برای را آبيسری برنسمه  رضااي ، ETc و بسرش هسی داده بسو  گيسهي مرتبط

 ایجسد آب تقسضسی بر احتمسلي تسثيرات و اقليمي تغييرات سنسریوهسی مطسل ه برای مسهسنه مقسدیر متوسط از را روزانه هواشانسسي هسی داده

 .کند

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

ر حنست تقسضسی آب دطامبتني بر تصميم گيران آب برای توليد اطحنست و رهنمود  این رویكرد(. 0توس ه اقتصسدی کمک کند )شكل 

 ازنظر یترمنسسب سًنسبتآبریز کشور که در شرایط  یهسحوضهالگویي برای یكي از  صورتبه توانديم،  که بسشديمرایط   لي و آینده ش

ه آبریز کرخه شسید بهترین گزینه حوض به پسیداری و ت سدل ب شي آن شود.منجر اجرایي تس ضمن کنترل شرایط   لي،  بسشديممنسبع آبي 

 آبي شبسهت بيشتری به کسليهرنيس دارد. منسبع  یبندميتقس ازنظربسشد که 

 

 
 م تلف در شش دهه اخير کنندهمصربهسی روند تغييرات آب برداشتي توسط گروه -1شك  
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