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 خالصه
 خشب حاضر در حال. است مطرح کشاورزی ینهاده ترینمهم عنوان به آب اکنونهم که گفت توانمی اخیر سال چند هایسالیخشک  به با توجه

 از %15 غذایی، امنیت تأمین از %52 اشککتلال، از %02 ملی، ناخالص تولید از %02 حدود که طوریبه دارد، ایران اقتصککاد در حیاتی نقش کشککاورزی

 کشاورزی بخش یتوسعه یمحدودکننده و اصلی عوامل از یکی. کندمی تأمین را در صنعت مصرف مورد یاولیه مواد از %02 و غیرنفتی صادرات

 در اکنونهم که آبی مقدار ،.است کشت قابل کشور هایزمین از هکتار میلیون 22 تا 02 حدود آب نبودن محدود صورت در که است آب ایران،

 پایین بازده دلیل به آب این %02 از بیش ولی ،جهان( استحصالی آب کل %0 معادل) است مترمکعب میلیون 02 در حدود شودمی استحصال کشکور

 مترمکعب ی  تولید شده تمام ارزش و واقعی قیمت تعیین و تبیین آب مصرف الگوی اصالح و کافی الزم شرط .رودمی هدر به کشکور در آبیاری

 یبررسکک به مقاله این در. شککودنمی مشککخص حیاتی کاالی این حقیقی ارزش نباشککد، واقعی اسککتحصککال قیمت که زمانی تا. اسککت اقتصککاد در آب

 .است شده پرداخته بخش این در آب اقتصاد ویژه جایگاه و تعیین کشاورزی بخش در آب مصرف الگوی اصالح جهت در عملی کارهاییراه

 

 ، اقتصاد.وریبهرهکشاورزی، هزینه،  آبکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه .1

 ،تهدیر اقتصادی ارزش بخش این در مصرفی آب هزینه باألخص و کشاورزی بخش دوش بر شدهتحمیل هایهزینه سازیشفاف و تبیین عدم صکورت در

 از ناشی هک سکنگینی هایهزینه پرداخت توان و تاب کشکاورزی محصکوالت کننده مصکرف نه الواقعفی ،شکودنمی درك حیاتی ماده این تبذیر و اسکراف

 است مکنم روانی و اجتماعی بار لحاظ به کننده مصرف سوی از یهایهزینه چنین ستاندن امکان نه و دارد را است کشکاورزی کالن اقتصکاد به توجه عدم

 شده تمام قیمت تفهیم امکان تا دارد وجود نیز هاییراه حال این با. دارد پی در هم را سنگینی اجتماعی و اقتصادی هایبازتاب است ممکن امر این حتی و

 اعدیتصکک و مختلف سککطوح در پلکانی و تصککاعدی بهایآب هایهزینه دریافت باشککد، ممکن کنندنمی رعایت را مصککرف الگوی که هاییبخش برای

 آب موقت قطع یا و پرمصککرف واحدهای و افراد به اخطار ارسککال کننده، مصککرف هایصککورتحبککاب در واقعی شککده تمام قیمت درج همچنین ،مصککرف

 که این اتاثب و مالی هایصورت در شده تمام هزینه تحلیل با همراه کننده مصکرف به مبکتقیم یارانه پرداخت طورهمین اسکراف  میزان اندازه و تناسکببه

 سککدرده حدوا خود به مصکرف مدیریت وسکیلهبدین و شکودمی واریز ایویژه حبککاب در مبکتقیم صککورت به بخش هر به بهینه الگوی براسکا  یارانه میزان

 .نمود عاید آب بخش اقتصاد برای درخشانی نتایج توانمی قبلی شیوه با شیوه این ترکیب با. شودمی

 شده تمام قیمت چند هر. [1]است داده اختصاص خود به را کشور شیرین آب کل مصرف از درصد 00 حدود کشاورزی بخش در آب مصرف

 دستر  در آمار. گذاردنمی غفلت برای مجالی آب کمی هایمحدودیت حال این با. اسکت شکرب آب سکوم ی  حدود در کشکاورزی آب اسکتحصکال

 میزان مطلق لحاظ به چه و استحصال هزینه مطلق لحاظ به چه لذا. است درصد 02 از کمتر کشاورزی آب وریبهره ضکریب که اسکت واقعیت این گویای



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62
 

 

0 

 

 این کاهش اقتصادی صرفه مطلق قدر مجموع در زیرا. است برخوردار بیشتری اهمیت از کشاورزی بخش در مصرف کاهش دغدغه مصرفی آب مقدار و

 و فشار تحت آبیاری هایسامانه احداث یارانه به کود مانند هایی نهاده از یارانه تبدیل چاره راه. است شهری و خانگی مصارف از بیشکتر مصکرف از بخش

 روی شپی مشکککل نیز اییارانه هایمشککو  ایجاد با توانمی میان این در. اسککت مزارع ناظرین توسکک  مزارع به فناوری انتقال و فنی هایکم  اعطای نیز

 تشویق را نبق صکاحب برداران بهره متناسکب، مقیا  سکط  تعیین با که ترتیب بدین. کرد حل را اراضکی نبودن یکدارچه یعنی جدید، آبیاری هایسکامانه

 را خود مزارع ثلور و حدود مجازی مرزهای با و برداشککته نیاز مورد زمان تا را هازمین بین مرزهای و اتخاذ را واحدی کشککت برنامه هماهنگی با تا نمود

 زارعم در ایشککده تعریف هایمقیا  در طبیعی منابع و کشککاورزی مهندسککی نظام سککازمان همکاری با که مزارع ناظرین عیار تمام نظارت. نمایند حفظ

 الزم اریآبی مکانی و زمانی جدول و روش شیوه، الزم آموزش با و برسکانند اکمال به را مصکرفی آب در وریبهره افزایش کار دتوانمی ،شکوندمی مبکتقر

 نباید. داشت خواهد دنبال به را مزارع در آب مصرف سازی بهینه و کاهش عمل این. دهند آموزش زحمتکش و عزیز کشکاورزان به را محصکول هر برای

 انانجو و واگذاری آماده و کشت مبتعد اراضی وجود رغم به اکنون هم. است آب منابع کشکاورزی بخش در محدودیت ترین بزرگ که شکود فراموش

 به متاسفانه. [0و0و1]است آب منابع محدودیت همین بخش در اشتلال توسعه مانع ترین بزرگ کشاورزی بخش التحصیالن فارغ بخصوص اشکتلال، آماده

 از بیاریب و یافته کاهش االرضی تحت هایآب گذشته سکال چند در سکالیخشک  وجود با حتی و شکده بیشکتر محدودیت این سکالیخشک  وقوع دلیل

 زیرا. شود هبهین و مطرح نیز آب توزیع و تولید الگوی باید آب مصرف الگوی اصالح به مربوط مبائل طرح کنار در. اند شده خش  کشکاورزی هایچاه

 و زنجیره» تکمیل عدم از نشان این. هبتیم مزارع و هادشت در هاآب روان و هاسیالب مخرب آثار شکاهد همچنان سکالیخشک  مشککالت وجود رغم به

 .  [0و1]است «آب توزیع و سازی ذخیره تولید، مهار، الگوی

   کشاورزی تجهیزات از علمی و استفاده برداشت و کاشت هایشیوه به توجه : الف. 2

 اورزیکش مهندسین توس  مشاوره انجام با طرفی از و نمایند اسکتفاده علمی یهاروش از کشکاورزان ، محصکول برداشکت و کاشکت فرآیند در الزم اسکت

  .بود خواهد ثمر مثمر کشور سط  در کشاورزی بخش توسعه جهت در مطروحه مبائل به توجه و اقدامات نگاه ی  در گردد معمول الزم راهنمایی

 رد محصکولی هر به عبارتی گردد توجه برداشکت معدل و گیاه رشکد میزان و منطقه هر هوائی و آب شککرای  به محصککول نوع و محصککوالت کاشکت در (1

 [.4]باشدمی اهمیت حائز آن آبیاری دوره و محصول نوع طرفی از باشدمی مواجه بیشتری تولید با رشد کشور از ایمنطقه

 تولید و بوده مواجه کمتری رشککد با محصککول ، زمین فراوان آب و غرقابی آبیاری شککیوه با و بوده نادرسککت آبیاری روش متاسککفانه ما کشککور در 

 از ایارهپ در گندم برای آبیاری دوره مثالً باشککدمی متفاوت ایمنطقه هر در گیاه و محصککول نوع هر آبیاری دوره علمی نظر از. باشککدمی پائین محصککول

 یا و تیر تا و شروع ماه بهمن یا و ماهدی از کشکور هایشکهرسکتان از برخی در اما یابدمی خاتمه ماه خرداد یا اردیبهشکت در و آغاز ماهید از کشکور مناطق

 ایزمینه آبیاری جهت در متاسککفانه دارد آب به نیاز محصککول این روز چند فق  و دوره 2 حداکثر یا و دوره 0 رابطه این در و کشککد می طول مردادماه

 از برخی آبیاری میزان[. 2]دارد وجود شککودمی محصککول تولید کاهش موجب که علمی غیر شککیوه با هم آن آبیاری مرحله چندین گندم مثالً مزروعی

 بوباتح کاشت با رابطه در شوندمی خککککدادادی منابع این رفتن هرز موجب آب دادن هرز با ما کشاورزان اما باشدمی قلیل هاباغ ، کشاورزی محصوالت

 به مناًض گیرد صورت آبیاری دوره مبنای بر گیاهان این به دهی آب مقدار که ضکروری است نیز هندوانه( و خربزه و ماش ، عد  )نخود، جات صکیفی و

 بیاریآ دوره به توجه بدون مصرف مختلف یهابخش در تحویلی سوخت مقدار کشور در رایج بطور حاضکر حال در گردد توجه زیر کشکت زمین مقدار

 ماهیانه را وختس کشنفت چند یا و یکی صنعت و کشت هایمجتمع یا و کشاورزان کلیه غالباً و باشدمی زیر کشت زمین سط  میزان و محصول نوع هر

 سککوخت و نموده پیدا کاهش نیز زیرزمینی هایسککفره آب میزان آبیاری شککیوه صککحی  عدم به علت بهرحال نموده دریافت سککهمیه عنوانبه قبل هاسککال از

 گرددیم تامین کشور از خارج یا و داخلی هایرودخانه طریق از هازمین برداشتی آب مقدار که مناطق برخی از نظرصکرف لیکن رودمی هدر نیز مصکرفی

 کم چند هر آسککمانی نزوالت یا و رودخانه هایآب آوری جمع و نگهداشککت جهت طرحی گونههیچ ما کشککور در متاسککفانه اسککت علمی غیر همآن که

 از و آوری جمع ایشایبته و مدون و علمی به نحو را آسمانی نزوالت کلیه[ 6]اروپا ویژهبه غربی کشورهای حاضکر حال در نیبکت علمی اصکول بر منطبق

 .  [0]نمایدمی جلوگیری هاآن رفتن هرز

 افتی خواهد کاهش نیز مصرفی سوخت میزان آن طبع به شود رعایت کشاورزی محصکوالت آبیاری دوره هر برای آب برداشکت میزان چنانچه

 خواهد قلیل قطری بدین باشدمین میبکر هاآن گازکشکی یا و برقی امکان که ییهاموتورپمپ نفت گاز مصکرف میزان علمی هایروش رعایت با بنابراین و

 به توجه کشاورزی بخش در توجه قابل دیگر معیار .[0]یابدمی کاهش نیز مصرفی آب میزان آبیاری صحی  هایشکیوه به توجه و کنترل صکورت در و بود
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 ویژهبه و زینیبن هایپمپ انواع با کشاورزان است باشدمین میبر طبیعی گاز توسکعه و کشکی بر  امکان که هاییمحل در مناسکب دیزلی هایپمپ نصکب

 قدرت به توجه با نیز پمپ نوع هر نیز جهت این در ولوو قوی موتورهای یا و بخار اسککب 00-04-02 -16 با اینچ 0 یا و 1 از دارند کار و سککر نفت گازی

 ی  رد محصول ی  آبیاری دوره است ممکن زمینه این در دهد می تلییر را آبیاری دوره و زمان و آبکشی قدرت یعنی دارد متفاوت سکوختی میزان آن

 منابع دادن هرز با کشاورزان متاسفانه اما باشد روزه 12 یا و هفته ی  تا 0 است ممکن محصکوالت از برخی و باشکد روز 4 فق  ماه 2 طی در کشکت دوره

 امروزه علمی اصکول. دهندمی هدر را آب منابع هم و نمایندمی مصککرف ایرویهبی سکوخت هم روز شککبانه طی در هاموتورپمپ نمودن روشکن و سکوخت

 زروعیم ایزمینه آبیاری و هاپمپ نمودن روشن و نماید توجه هارودخانه و هاچاه از آب برداشت صحی  شیوه به کشاورزان چنانچه که است نموده ثابت

 ابیخر یا و زیاد استهالك از آبی منابع و سکوخت مصکرف در جویی صکرفه بر عالوه پذیرد صکورت روزه چند آبیاری دوره ایام همان هنگام در صکرفاً را

 تفاوتم هاموتورپمپ در مصککرفی سککوخت و )آبیاری( مصککرفی آب مقدار که نمایند دقت دهقانان باید طرفی از شککد خواهد جلوگیری نیز هاموتورپمپ

 زمان کاهش با و یافت خواهد برداشت کمتری زمان در زمین از آب زیادتری مقدار کشکش به علت بوده بیشکتر هاپمپ موتور قدرت چه هر بنابراین بوده

 .  [5]شد خواهد مصرف کمتری سوخت آبیاری

 بخش در مصککرفی نفت گاز مقدار محاسککبه حقیقت در و نشککده توجه امر این به هرگز پخش ملی شککرکت در سککوخت میزان محاسککبات در

 یرسککدم بنظر که باشککدمی آبیاری زمان و کشکت سککط  مقدار ، هازمین آبیاری دوره ، پمپ موتور نوع به توجه بدون نواحی و مناطق سککط  در کشکاورزی

 . بیندیشند عملی و تحقیقی و علمی ای چاره رابطه این در بایبتی می مبئولیکن

   مزروعی ایزمینه آبیاری شیوه به توجه ب:. 2

 روی بر آب میزان آبیاری هنگام در که بدینگونه بوده غرقابی صکورتبه ما کشککور در مزروعی ایزمینه آبیاری هایروش شککد مطرح باال در که طورهمان

 در آبیاری شیوه امروزه دارد ملایرت علمی اصول با که باشدمی مترسانتی 02 حدود آب سط  میزان هازمین اکثر در و بوده چشمگیر زیر کشکت ایزمینه

 زمین طول در قطره قطره صورتبه را آب کم و نازل ببیار هزینه با کشکی لوله سکیبکتم تعبیه با و نموده پیدا تلییر ایقطره به غرقابی از پیشکرفته کشکورهای

 گاز ، بر  ،فبیلی سوخت نوع از )اعم نیز سکوخت مصکرف در آب مصکرف در جوئی صکرفه بر عالوه ترتیب بدین و رسکانده گیاه ریشکه به کشکت به نیاز

 .شد هدخوا برابر چند گیاهی محصوالت تولید ترتیب بدین و شده ایجاد جهش گیاه در ایقطره آبیاری روش در. نمایندمی جوئی هصرف طبیعی(

 را ویشخ عمر اینکه ضمن نموده آبیاری طوالنی زمان و کشاورزی تجهیزات دیو خر سکوخت خرید صکرف را سکنگینی مبالغ ایران کشکاورزان متاسکفانه

 محصوالت تولید افزایش به بدینگونه و نمایند جلوگیری آب و انرژی منابع رفتن هرز از همیشه برای قلیلی هزینه با که نیبتند حاضر اما نمایندمی هکککککککککدر

 و باشدمین یکشاورز بخش امر در سازی فرهنگ دنبال به کشاورزی خدمات سازمان میرسد بنظر کنند پیدا دسکت نیز توجهی قابل سکرمایه به کشکاورزی

 زمینه این در است نبوده سکازنده و علمی هاراهنمایی یا و نداده صکورت علمی به شکیوه عملی اقدام یا مهندسکی بخش خدمات هایشکاورهم انجام زمینه در

 سمت این به ار کشور و نمود شروع اینقطه از باید بهرحال گرفت نادیده بایبتینمی علمی هایروش به سکنتی شکیوه تلییر در را گروهی هایرسکانه نقش

 در تسوخ کاهش جهت در تا باشد داشته را الزم تعامل کشاورزی خدمات سازمان با زمینه این در پخش ملی شرکت الزم اسکت میرسکد بنظر. داد سکو 

 . شود عمل موفق نیز کشاورزی بخش

   آب مصرف کاهش. 3

 ایج به مصککرف کم شککیرآالت جایگزینی ما اول پیشککنهاد که باشککدمی...  و عمومی مراکز ، خانوار مانند صککنعتی غیر مصککارف در آب مصککرف کاهش

 برای آب بزرگ خریداران از یکی که آنجا از البته. باشکد داشکته دنبال به را %02 کاهش دتوانمی مورد ی  همین فق  که باشکدمی کالسککی  شکیرآالت

. دهد کاهش را دولت جاری هایهزینه دتوانمی ، مراکز این در آب مصرف کاهش و باشدمی دولت خود دولتی مراکز و مبکاجد ، هادانشکگاه ، مدار 

 جمله از شهرها زا بعضی در پایلوت صورت به طرح این البته. کند محصوالت این جایگزینی به اقدام و کند شروع خود از دولت ابتدا شودمی پیشکنهاد لذا

 طریق از ساختمان مقررات 10 و 16 مباحث سازی پیاده اجرایی مکانیزم نیز خانوارها در طرح این اجرای برای. است داشته نیز خوبی نتایج و شده اجرا یزد

 ردنک چ  و سککاختمان کشککی لوله تائید از پس گاز شککرکت که همانگونه که اسککت این دوم پیشککنهاد. باشککدمی ها شککهرداری و مهندسککی نظام سککازمان

. ودشکک عملی نیز آب انشککعاب واگذاری برای نیرو وزارت توسکک  نیز رویه همین ، نمایدمی انشککعاب واگذاری به اقدام اسککتاندارد شککیرآالت و تجهیزات
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 ، دهندمی ییرتل مصککرف کم به کالسککی  از را خود تولید خطوط که سککاختمانی شککیرآالت کننده تولید واحدهای به دولت که اسککت این دیگر پیشککنهاد

  .کند پرداخت کنندگان تولید به نقدی یارانه صورت به سال ی  مصرف برای را محصول این قیمت التفاوت مابه و کند را الزم مباعدت

   کشاورزی بخش در آب جویی صرفه. 4

 یاراضکک سککاماندهی عدم و آب کمبود با که ایران مانند کشککوری در و شککودمی محبککوب کشککاورزی بخش در تولید منابع مهمترین عنوان به خاك و آب

 شاورزی،ک شدن اقتصادی سکاز زمینه دتوانمی منابع این از بهینه اسکتفاده و کردن مند نظام مصکرف، الگوی اصکالح شک  بدون اسکت، مواجه کشکاورزی

 تهدیدهای ودوج اسککت ممکن موجود منابع از بهینه اسککتفاده با تنها هاآن مبککتمر نیازهای تامین و جمعیت افزایش .باشککد ضککایعات کاهش و تولید افزایش

 هایبررسی. کندیم ترپیچیده را غذایی امنیت و سازدمی مشکل دچار را منابع این از استفاده نحوه زایی بیابان و خاك فرسایش ،سالیخشک  نظیر طبیعی

 مکعب متر 1222 به 1402 سال در و رسیده 1052 سال در مکعب متر 1502 به 1002 سال در مکعب متر 6562 از آب سرانه که است این بیانگر شده انجام

 . رسید خواهد است جهانی عیارهایم نصف تقریباً که

 شتک بودن غیراقتصکادی و آب باالی اهمیت لحاظ به کانادا( و )امریکا غله عمده تولیدکننده کشکورهای غله صکادرات که اسکت حالی در این

 کیمت کشورهای در آب بیالن شدید منفی رشد همراه به موضوع این. شد خواهد متوقف کشکورها این جمعیت داخلی رشکد طورهمین و محصکوالت این

 جهان یغذای مواد عرضککه و تقاضککا در تاثیر لحاظ به نیز را ما کشککور و سککازدمی منتفی کامل طور به را موقع آن در غالت واردات زیرزمینی، آب منابع به

 این بیانگر شورک اقلیمی موقعیت به نگاهی .شود گرفته کار به کشور خاکی و آبی منابع هایطرح اجرای در ویژه تدابیری باید لذا. سکاخت خواهد مککککتاثر

. شککودمی محبککوب جهان خشکک  نیمه و خشکک  کشککورهای جزو و ندارد قرار مناسککبی شککرای  در آب منابع از برخورداری لحاظ به ما کشککور که اسکت

 بارندگی میانگین یعنی ، است میلیمتر 522 حدود جهان در بارندگی میانگین که صورتی در است میلیمتر 022 حدود کشور در بلندمدت بارندگی متوس 

 022 جهان میلیمتر، 0122 )ایران است جهان تبخیر پتانبیل برابر 0 ایران در تبخیر پتانبیل که است حالی در این. است جهان بارندگی سکوم ی  ما کشکور

 02 سط  در بارندگی میزان درصکد 02 حدود مکانی لحاظ به اسکت، نامناسکب کشکور سکط  در نیز بارندگی مکانی و زمانی توزیع این بر عالوه /میلیمتر(

 فو  حالت مشابه وضعیت نیز زمانی نظر از. افتدمی اتفا  کشور سکط  از درصکد 02 در نیز بارندگی درصکد 02 حدود و گیردمی صکورت کشکور درصکد

 آمارها دیگر سوی از. گیردمی صکورت غیر آبیاری فصکول در نیز بارش درصکد 02 و آبیاری فصکل در بارش کل درصکد 02 حدود که معنی بدین. اسکت

 به مربوط کشور در مصرفی آب درصد 00 حدود واقع در کندمی مصرف کشاورزی بخش در آب جهانی مقیا  از بیشتر درصد 00 ایران دهد می نشکان

 عنوان به باید رکشکو آبی منابع از بهینه اسکتفاده جهت در عالمانه و منطقی گذاری سکرمایه و سکیاسکتگذاری ریزی، برنامه بنابراین. اسکت کشکاورزی بخش

 .[1]باشد توجه مورد اصلی محورهای از یکی

 به نزدی . کندمی هاضاف موضوع اهمیت به نیز کشکور آبی منابع به غذایی امنیت واببکتگی همچنین و موادغذایی تولید واببکتگی میزان به توجه

 ترتیب بدین. اسککت درصککد 42 حدود جهان در رقم این که حالی در آید می دسککت به آبی اراضککی از باغی و زراعی محصککوالت تولیدات از درصککد 00

 تزلزل دچار ار غذایی امنیت و گذاشککت خواهد کشککاورزی محصککوالت تولیدات میزان کاهش بر مبککتقیم تاثیر اقلیمی شککرای  تلییر و آبی تنش هرگونه

 ترتیب بدین. کندمی وارد آسککیب کشککاورزی بخش بر ریال میلیارد 022 تا 122 بارندگی میلیمتر ی  هر کاهش دهد می نشککان برآوردها .کرد خواهد

 هم و دهد می تقلیل را کشککاورزی بخش افزوده ارزش کاهش و اشککتلال هم و تولید هم مبککتمر سککالیخشکک  وقوع نظیر بارندگی شککدید کاهش اثرات

 مناسب ادهاستف در مناسب هایشیوه کارگیری به نیز خصوص این در بود، نخواهد ممکن سهولت به هاآن تامین که اسکت عظیمی گذاری سکرمایه نیازمند

 .داشت خواهد دنبال به را آب هدر رفت کاهش موجبات منطقه هر اقلیم با متناسب هایشیوه سایر و ایقطره آبیاری هایروش جمله از آبی منابع از

 اییکشککوره در کارایی میزان این که صککورتی در اسککت مصککرفی آب مکعب متر ی  ازای به کیلوگرم ی  حدود حاضککر حال در آب کارایی

 درصد 12 مقدار هب کارایی افزایش که دهد می نشان هابررسی نتایج. اسکت کیلوگرم ی  از بیش افتهیتوسکعه کمتر کشکورهای سکایر و ترکیه اردن، مانند

 زیر سط  درصد 06 توانمی موجود شرای  در آب مقدار این با که شودمی آب مکعب متر میلیارد 5/6 انداز پس سبب کشاورزی بخش آب مصرف در

 و آبی ایهطرح اجرای و مناسب اقدامات به آب از بهینه مصرف فرهنگ گبترش بر عالوه تحولی چنین الزمه. داد توسکعه را کشکور آبی اراضکی کشکت

 استخرهای حداثا لوله، با آب انتقال هاطرح این جمله از. نمایند فراهم کشاورز برای را معقول استفاده شکرای  بتوانند که دارد ببکتگی ایگبکترده خاکی

 و تجهیز ها، بندانآب بهبود و اصککالح احداث، آبیاری، هایروش بهبود و اصککالح آبیاری، نوین هایروش توسککعه قنوات، مرمت و احیا ،آب ذخیره

 .[1]است کشاورزی اراضی خاك ساماندهی و کشاورزی اراضی نوسازی
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 مناسب فرآوری خاك، و آب منابع از مصرف الگوی اصالح جهت سکیاستگذاری را مصکرف الگوی اصکالح محور حول کشکاورزی بخش در

 ظامن منظور به برداری بهره های نظام تدوین جهت در مناسب راهکارهای و هاروش ارائه و مکانیزاسیون توسعه ضایعات، کاهش و کشاورزی محصکوالت

 میلیون ی  از بیش کمی در کشور، آبی اراضی هکتار میلیون 6/5 مجموع از که این به توجه با .باشدمی کشاورزی تولید های نهاده از اسکتفاده کردن مند

 فشار حتت آبیاری هایروش توسعه سیاست پیگیری بر عالوه داریم نظر در لذا است، شده اجرا کشاورزی اراضکی نوسکازی و تجهیز طرح عملیات هکتار

 قطعات ندسیه آرایش تنظیم ضمن تا کنیم دنبال قبل سنوات همانند را کشاورزی اراضی نوسازی و تجهیز طرح کشاورزی آب بهینه مصکرف راسکتای در

 و ودشک فراهم کشککاورزی مکانیزاسکیون و آالت ماشککین بازده افزایش و کشکاورزی مطلوب مدیریت اعمال منظور به بزرگ قطعات ایجاد و نامنظم زراعی

 و یزراع قطعات بین در آب بهینه توزیع با موضککوع این که دهد افزایش مطلوب حد تا را سککط  واحد در تولید راندمان و مزرعه در آب کاربرد راندمان

 اهمفر زراعی عملیات انجام جهت زراعی قطعات بین ارتباط و دسککترسککی امکان ایجاد و بارندگی و آبیاری هایآب مازاد تخلیه و هدایت و آوری جمع

 خشب در مصککرفی آب مقدار از بهینه اسککتفاده همراه به آبیاری کارایی افزایش ،آب مصککرف سککازی بهینه راهکارهای مؤثرترین و مهمترین.گرددمی

  [.1]است کشاورزی

 حطر ابتدای از که الزم است و باشکدمی فشکار تحت آبیاری هایروش توسکعه را کشکاورزی آب مصکرف سکازی بهینه مهم راهکارهای از یکی

 . شود استفاده فشار تحت آبیاری پوشش تحت کشور دیم و آبی اراضی از هکتار هزار 022 به نزدی  کشور در فشار تحت آبیاری هایروش توسعه

 02 حدود (ایقطره و بارانی از )اعم متوس  طور به فشکار تحت آبیاری راندمان و اسکت درصکد 42 کشکور در سکطحی آبیاری راندمان متوسک  

 به توانمی هک طوریبه است، مالحظه قابل بخش در )نوین( فشار تحت آبیاری هایروش توسعه کمی اثربخشی که شودمی مالحظه بنابراین. است درصکد

 این بیانگر مطلب این و یابدمی افزایش مزرعه داخل در آبیاری راندمان درصککد 44 حدود فشککار تحت آبیاری هایسککیبککتم اجرای با نمود اعالم جرات

 2/2 به نزدی  توانمی شده جویی صرفه آب این با که گرددمی جویی صکرفه آب مکعب متر 4422 متوسک  طور به هکتار هر ازای به که اسکت موضکوع

 .[0]گردید خواهد هکتار هر در کیلوگرم 4422 میزان تولید افزایش موجب ها سیبتم این اجرای که آن ضمن. داد افزایش را آبی اراضی از هکتار

 در آبیاری روش این توسعه با ، گردیده اعالم رهبری معظم مقام طرف از مصکرف الگوی اصکالح سکال که 1055 سکال برنامه در دارد ضکرورت

 022 حداقل آبیاری روش این اجرای در صحی  مدیریت ی  با داشت انتظار توانمی که نمود اقدام هکتار هزار 022 حداقل میزان به و آبی اراضی سکط 

 .[5]شد خواهد ذخیره آب مکعب متر میلیون

 تجهیز فشککار تحت آبیاری هایروش به اراضککی از هکتار هزار 022 حدود تنها کشککور آبی اراضککی هکتار میلیون 0/5 حدود از حاضککر حال در

 اتفا  قریب راکث که گفت توانمی بنابراین. گرددمی آبیاری ثقلی و سطحی صکورت به کشکور آبی اراضکی از هکتار میلیون 5 به نزدی  و اسکت گردیده

 به دیورو آب جریان مدت طول زمین، ابعاد آن در که سطحی آبیاری صحی  هایطرح. شودمی آبیاری سکنتی هایروش با کشکور آبیاری تحت اراضکی

 به را نفوذ تلفات دار، دریچه هایلوله از اسککتفاده با آبیاری انجام برای کنترل و فنی امکانات از و پذیردمی صککورت جریان کاهش روش با آبیاری زمین،

 متر هزار میزان به آب مصکرف در جویی صکرفه معادل مقدار این که دهد می افزایش درصکد 12 حداقل را مزرعه داخل آبیاری راندمان و رسکانده حداقل

 اصکککالح با حقیقت در. بود خواهد آب مکعب متر بر کیلوگرم 1/2 میزان به آب وریبهره و کارایی افزایش موجب که بود خواهد هکتار در مکعب

 وزارت الزم است میرسکد بنظر [.0]داشکت خواهد وجود کشکور در تولید افزایش خشک  محصکوالت تن ی  هکتار هر ازای به سکنتی آبیاری هایروش

 توسعه امکان و شوندمی آبیاری سنتی هایروش به که آبی اراضی از هکتار هزار 122 حدود جاری سال در الزم اعتبار تامین صورت در کشکاورزی جهاد

 222 مبلغ حداقل امر این تحقق جهت. نماید اقدام آبیاری روش بهبود و اصککالح به نبککبت ندارد هامحدودیت علت به را فشککار تحت آبیاری هایروش

 جویی صرفه آب مکعب متر میلیون 122 حداقل میزان این با 1055 سال در آبیاری هایروش اصکالح و اجرا با که شکود داده تخصکیص اعتبار ریال میلیارد

 .گردید خواهد تن هزار 122 میزان به تولید افزایش موجب و گردید خواهد

   کشاورزی آب کارآیی درصدی 07 افزایش و مصرف الگوی اصالح. 5

. است مصرفی آب مکعب متر ی  ازای به کیلوگرم ی  حدود حاضکر حال در آب کارآیی کشکاورزی بخش در که دهد می نشکان موجود برآوردهای

 آب ناسککبم مصککرف فرهنگ ارتقای و گذاری سککرمایه افزایش با نیز و نوین هایفناوری و تحقیقات ،نوآوری پشککتوانه به توانمی را کارآیی میزان این

 میلیارد 022 تا 122 مؤثر، بارندگی میلیمتر ی  هر کاهش تحقیقاتی برآوردهای براسا  که بدانیم باید دیگر، سوی از .داد افزایش برنامه اهداف براسا 



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62
 

 

6 

 

 میلیون 02 و آبی اراضی آن هکتار میلیون 10 که بوده هکتار میلیون 00 کشور کشت قابل ایزمینه همچنین .کندمی وارد آسکیب کشکاورزی بخش به ریال

 .دارند قرار تولید چرخه در هکتار میلیون 2/15 تا 15 کشت، قابل اراضی مجموع از و است دیم اراضی از آن هکتار

 2/44 و زاربیشکه و جنگل درصکد10 /4، باغی و زراعی اراضکی از درصکد 2/15مراتع، ء جز کشکور اراضکی از درصکد 6/55کاربری، نوع نظر از 

 از ورمانکش وضعیت ،کندمی ترضروری ایران در را کشاورزی آب مصرف الگوی اصالح به توجه اهمیت آنچه. اسکت کشکاورزی غیر و بایر نیز درصکد

 . است میلیمتر 022 تبخیر متوس  و میلیمتر 522 جهان در بارندگی متوس  که دهد می نشان آمارها. است ساالنه تبخیر و بارندگی میزان لحاظ

 سککوم ی  از کمتر کشککورمان بارندگی که معناسککت بدان این. اسککت 0122 و 022 ترتیب به کشککورمان برای ارقام این که اسککت حالی در این

 درصد 02 در بارندگی درصکد 02 بارندگی، پراکنش لحاظ از همچنین .اسکت جهانی ظرفیت برابر سکه آن تبخیر ظرفیت که حالی در بوده جهان بارندگی

 نیز ایران در بارندگی جهانی توزیع .کندمی دریافت را بارندگی از درصککد 02 کشککور مبککاحت بقیه درصککد 02 و افتدمی اتفا  کشککور مبککاحت از

 بارندگی درصکد02 تنها که حالی در افتدمی اتفا  آبیاری غیر فصکول در بارندگی درصکد 02 که ایگونه به کندمی ایجاد کشکور برای را یهایمحدودیت

 .[11و12]است آبیاری فصل به مربوط

 02حاضر حال در ،کندمی توجیه را کشاورزی آب مصرف الگوی اصکالح اهمیت نیز کشکاورزی بخش در آب مصکرف سکهم دیگر، سکوی از

 بر عالوه. است درصد 0/0 و 5/6 ترتیب به صنعت و بهداشت و شرب مصارف سهم که حالی در است کشاورزی بخش به مربوط آب مصکرف از درصکد

 سهم. است درصکد 62 جهان در و 52 ایران در دیم اراضکی از تولید سکهم که ایگونه به اسکت آبی اراضکی از کشکور غذایی تولیدات عمده ایران در این،

 وریبهره موجود وضعیت .[10]است آب به واببته ایران در کشاورزی تولید که بینیممی بنابراین. است درصد 16 جهان در و درصد 20 ایران آبی اراضکی

 و حیسط هایآب محل از عمده طور به کشور کشاورزی آب تأمین منابع دهد می نشان ،شودمی آن مدیریت و مزرعه در توزیع انتقال، شکامل که آبیاری

 درصد. ردگیمی قرار مورداستفاده چاه طریق از دومی و پمداژ های وایبتگاه مبتقل انحرافی و مخزنی سکدهای طریق از اولی که اسکت زیرزمینی هایآب

 بخش در آبیاری وریبهره متوس  موجود، شرای  در .[12]است درصد 40 زیرزمینی هایآب منابع مورد در رقم این و بوده درصد 00 منابع این وریبهره

 سازی هینهب و مدیریت هایسیبتم به مزارع تجهیز نیز و آب توزیع و انتقال از ناشی هدر رفت کنترل با که شودمی برآورد درصکد 5/41 حدود کشکاورزی

. کرد تقبککیم اقتصککادی و فنی نوع دو به توانمی اصککوالً را راهکارها این .بود خواهد پذیر امکان درصککد 02 تا 62 روی بهره به دسککتیابی ،آب مصککرف

 امبهنگ کشاورزی، آب وریبهره و کارآیی های شاخص تعیین شامل ایسازهغیر های اقدام. است ایسازهغیر و ایسازه های اقدام شکامل فنی راهکارهای

 برداران رهبه مشارکت با بران آب های تشکل ساماندهی و ایجاد ،آب حجمی تحویل برای کشاورزی آب بهینه مصرف الگوی ملی سند کردن اجرایی و

 و نگهداری و برداری بهره تا سککازی تصککمیم مرحله از برداران بهره اصککولی مشککارکت با دیگر، سککوی از. آنهاسککت به آب گری تصککدی امور واگذاری و

 خاك و آب هایطرح اجرای زمانی هم و گذاری سکرمایه در تعادل نها،بندا آب و قنوات نظیر کشکاورزی آب موجود برداری بهره نظامهای مبکتندکردن

 .برداشت گام کشاورزی آب وریبهره افزایش سوی به توانمی کشور

 سکککازوکار کردن فراهم ،آب مصکککارف و منابع بین تعادل برای ریزی برنامه مالکیت، در ویژه به حقوقی نظر از آب به دادن هویت همچنین

 ایه اقدام دیگر از خاك و آب جامع قوانین تدوین و تهیه و آب بهینه مصککرف برای تشککویقی سککازوکارهای ایجاد مقررات، و قوانین شککدن وعملیاتی

 چهیکدار مانند داد  انجام نیز ایسککازه اقدامات دوره ی  توانمی هااقدام این کنار در .داد انجام توانمی راسککتا این در که اسککت مدیریتی یا ایسککازهغیر

 ، سنتی نهارا پوشش و اصالح ، لوله با آب انتقال ، زهکشی و آبیاری های شبکه ایجاد ، سنتی و مدرن های شبکه آبخور اراضی نوسازی و تجهیز و سکازی

 نقاط جهیزت کشاورزی، خاك حاصلخیزی و اصالح حفاظت، ما براین عالوه. موجود آبیاری یاهبتمیس بهبود و اصالح و آبیاری نوین یهابتمیس اجرای

 افزایی هم و آب تأمین کوچ  هایطرح اجرای قنوات، مرمت و احیا ،آب ذخیره و تنظیم اسککتخرهای احداث مناسککب، گیری اندازه ابزار ،آب تحویل

 الگوی صالحا برای هم اقتصکادی ابزارهای سکری ی  از توانمی غیر مدیریتی و مدیریتی اقدامات بر عالوه البته. شکودمی پیشکنهاد را زیرزمینی آب منابع

 وصول سازوکار در تلییر ،کنندیم آب مصرف در سازی بهینه به اقدام که کبانی به تشویقی هایکم  ارایه مانند کرد  استفاده کشاورزی آب مصکرف

 با سازگار کشت الگوی ترویج برای یارانه پرداخت یا خاك و آب زیربنایی عملیات و نوین آبیاری یهامبتیس اجرای برای بیشکتر یارانه پرداخت ،بهاآب

 .شود برقرار آبخیز تا جالیز از خاك و آب هایطرح اجرای و گذاری سرمایه در تعادل نوعی باید همچنین ،آب منابع با متناسب و اقلیم

 هدف. کند ممکن را هکتار میلیون 0 میزان به کشککور آبی اراضکی از مناسکب اسککتفاده بتواند که اسکت هایی اقدام مجموعه اجرای برنامه، این اصکلی هدف

 اسککتعدادهای و امکانات از اسککتفاده ، آخر هدف و اسککت کشککاورزی بخش در خاك و آب تولید عوامل از بهینه اسککتفاده اسککت، مهم ببککیار که دیگری

 .است اصلی هدف تحقق راستای در وریبهره نظامهای و مکانیزاسیون صنعتی،
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 نقش به توجه با و آب تقاضکای و عرضککه توأمان رویکردهای و محوری عرضککه رویکردهای اثر در قبلی یهابرنامه اهداف تحقق عدم به توجه با

 در دیگر، سوی از. است محوری تقاضا پنجم برنامه رویکرد آن تبع به و ساله 11 برنامه رویکرد کشاورزی، آب مبأله در آن محوریت لزوم و تقاضکا بارز

 تولید، رمبی در هاآن مناسب هدایت لزوم و ها یارانه اهمیت به توجه با که معنا این به اسکت  شکده توجه آن تخصکیص نحوه و ها یارانه مبکأله به برنامه این

 گرفته دیج کشاورزی، بخش تولید اصلی عنصر عنوان به خاك نقش شد، خواهد تالش همچنین،. هاست یارانه صکحی  مدیریت برنامه، بر حاکم نگرش

 با متناسب رداریب بهره نظامهای ایجاد و مکانیزاسیون در موجود ظرفیت از استفاده این، بر عالوه و یافت خواهد گبترش بخش این به مربوط صنایع. شکود

 .شوندمی تلقی برنامه بر حاکم دیگر رویکردهای فعالیتها،

 نوین هایروش اجرای لوله، با آب انتقال :از تندعبار هاطرح این برخی. نمود ارایه پیشنهادی طرح 14 ساله، یازده برنامه این قالب در الزم اسکت

 ایبتگاه اه،کوت سدهای ،آب ذخیره استخرهای احداث زهکشی، و آبیاری فرعی های شبکه توسعه طرح آبیاری، سنتی هایروش بهبود و اصکالح آبیاری،

 بینی شپی کمی و کیفی اهداف سری ی  برنامه این در .کشاورزی اراضکی نوسکازی و تجهیز قنوات، مرمت و احیا ،آب تأمین کوچ  هایطرح و پمداژ

 صرفه ری،آبیا وریبهره افزایش تقاضا، مدیریت براسکا  کشکاورزی آب مدیریت ارتقای ما، اهداف ترین مهم کیفی، بعد در مثال، عنوان به. اسکت شکده

 خصککوصککیات بهبود و بهبککازی اصککالح، کشککاورزی، اراضککی زهکشککی ،)خاك و آب( پایه منابع وریبهره افزایش و کشککاورزی آب مصککرف در جویی

 کشککاورزی، بخش در غیردولتی های تشکککل گبککترش و تقویت این، بر عالوه .[10]اسکت کشکاورزی خاکهای توان حفاظت و خاك شککیمیایی و فیزیکی

 نجمپ برنامه در نیز کشاورزی آب از برداری بهره هایتشکل سکاماندهی و ایجاد و کشکاورزی بخش در مناسکب برداری بهره یهانظام ایجاد و سکاماندهی

 به و اریآبی وریبهره افزایش آن، کنار در. است آب از بهینه استفاده ترویج و عمومی آگاهیهای افزایش مورد، این در راهکار ترین مهم .است شده دیده

 لعام مهمترین آب که آنجا از دیگر، سککوی از. اسککت سککالیخشکک  اثرهای کاهش برای مؤثر هایروش از نیز کشککاورزی آب وریبهره افزایش آن تبع

 تقاضا ریتمحو با آب مصرف هاسال تمام در بلکه ،سالیخش  یهاسکال در تنها نه بنابراین ماسکت، کشکور نظیر خشککی نیمه و خشک  مناطق در تولید

 . شود مدیریت باید

   کشاورزی محصوالت کشت الگوی طرح اجرای. 6

 دنش ارزان یا گران با گذشته یهاسال در و است مطرح کشاورزی بخش در کشت الگوی وجود ضرورت اسکاسی و مهم بحث که اسکت متمادی سکالیان

 هرگز و میابوده جامعه نیاز بر افزون مراتب به تولیدی و بعد سکال در محصکول آن کشکت ترویج و توسکعه شکاهد باغی و کشکاورزی محصکول ی  قیمت

 بر مزید نیز بیآ کم جدی معضل اخیر سالیان در.اسکت نداشکته مطابقت روز نیازهای با تولید میزان و کشکت زیر سکط  عبارتی به یا تقاضکا و عرضکه میزان

 ولی شدند قفوا کشاورزی بخش برای کشت الگوی تعیین ضرورت به نیز کشاورزی بخش مدیران حتی کارشناسان و نظران صاحب اگرچه و شکد علت

 . داشت توجه زیر موارد به کشاورزی محصوالت کشت الگوی طرح اجرای با که دارد ضرورت معهذا بس! و بود بحث طرح حد در تنها مهم این

   کشت الگوی مفهوم. 0

 تاس داشکته وجود نظر اتفا  کشکاورزی بخش اندرکاران دسکت حتی و مردم عموم منتقدان، نظران، صکاحب بین در که مواردی معدود از دور سکالیان از

 دهی سامان کشت، مهبرنا کشت، سیاست کشت، ترکیب. اسکت مترادف برنامه نداشکتن با تقریبا که بوده کشکاورزی بخش در مناسکب کشکت الگوی نبود

 ارائه به رکمت عمل در اما تأکید آن اجرای روی بر متعددی هایسخنرانی و مقاالت در کشت الگوی مفهوم با که هبکتند مترادفی اصکطالحات... و کشکت

 وقتی اما اند داشککته تأکید آن حل بر همواره مبککئله صککورت قبول با کشککاورزی بخش ریزان برنامه اگرچه. [14]اسککت شککده پرداخته کاربردی راهکارهای

 که تاسکک یادهیچیپ ببککیار موضککوع آن، سککاده ظاهر خالف بر شککد خواهیم متوجه گیردمی قرار تحلیل و تجزیه مورد ایریشککه صککورت به کشککت الگوی

 و یامنطقه ی،مل سککط  در کشککت برنامه ابالغ و تعیین کشککت الگوی تعریف. بود خواهد متعددی یهابرنامه ارائه و تنگناها رفع مبککتلزم آن در موفقیت

 است شهودم تعریف این از که طورهمان و نامندیم کشت الگوی را اقتصادی و فنی های شاخص اسا  بر و کشور استراتژی  یهابرنامه قالب در محلی

 .  شوندیم محبوب کشت الگوی اجرای مبانی از اقتصادی و فنی های شاخص و استراتژی  یهابرنامه خصوصیت سه
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   کشت الگوی مبانی. 8

 ارائه ادیاقتصکک یهابرنامه قالب در را کشککاورزی مختلف تولیدات به نیاز میزان جهانی، و ملی مطالعات و کشککور شککرای  به توجه با کالن ریزان برنامه

 گذاراناستیس یدتأک مورد خاص مصال  به بنا که رده یا و گندم در خودکفایی مثال برای. ندارد کامل انطبا  اقتصادی و فنی شرای  با لزوماً که کنندیم

 جمله از عددیمت های مثال و نبوده ما کشور به مختص موضوع این که است ضکروری مهم این ذکر البته. گیرد قرار کار دسکتور در بایبکتی و بوده کشکور

 شککرای  ایمبن بر بخش فنی کارشککناسککان که الگویی. برد نام توان می کشککورها از ببککیاری در را اسککاسککی محصککوالت سککایر و گندم خودکفایی یهاطرح

 رایب کشت الگوی در آن لحاظ که دهند می ارائه فنی مبکائل سکایر و زراعی تناوب رعایت ها، بیماری و آفات وضکعیت خاك، و آب وضکعیت اقلیمی،

 که است الگویی هک چرا است اهمیت حائز ببیار کشت الگوی مبئله در هم اقتصادی مبانی. است ناپذیر اجتناب کشاورزی بخش پایدار توسعه به رسیدن

 ابد،ی نمی دست آن به قیمت نوسانات دلیل به موارد از یاپاره در چند هر دهد، می قرار خویش کار دستور در درآمد حداکثر حصکول منظور به کشکاورز

 االمکان حتی جامع کشت الگوی ی  در بایبتی و بود خواهد کشاورز سوی از کشت برنامه هرگونه قبول شکرط پیش اقتصکادی یهازهیانگ حال هر به اما

 نشککان گیرد قرار تکشکک الگوی تعیین مبنای تواند می تنهایی به کدام هر که مبککتقلی مبانی عنوان به تعریف سککه بررسککی. گیرد قرار ریزان برنامه مدنظر

 .  کند ارائه توأما را کشاورزان و کارشناسان ریزان، برنامه نظرات از تلفیقی که بود خواهد قبول قابل مدلی تنها دهدمی

 کشاورزی بخش در تنگناها. 9

 در کشککت یالگو اجرای تنگناهای را کارآمد توافقی و تضککمینی خرید های برنامه و اسککتراتژی  های برنامه ثبات قانونی، ابزار صککحی ، اطالعات و آمار

 اسککاسککی ازنی پیش هنگام به و صککحی  اطالعات و آمار داشککتن «صککحی  اطالعات و آمار» درباره تنگناها این از ی  هر تشککری  لذا بوده توجه قابل کشککور

 در که ینا دلیل به متأسککفانه متولی های دسککتگاه توسکک  زمینه این در متعدد یهاطرح اجرای وجود با معهذا .بود خواهد کشککت الگوی برای ریزی برنامه

 یشترب سهم از برخورداری خاطر به همواره محلی مدیران لذا است بوده ها نهاده و امکانات تبهیالت اعتبارات، توزیع اصلی شاخص آمار عموما ما کشکور

 ورداربرخ الزم دقت از آمارها مواقع اکثر در اسکتحصالی، آمارهای از کاربردی اسکتفاده عدم دلیل به همچنین اند، داشکته را باالتر آمارهای ارائه در سکعی

 تلییرات اشککدب قرار چنانچه. اسککت شککده انجام که بوده منظور این به اتکا قابل اولیه اطالعات حداقل تأمین هدف با آبی منابع شککناسککنامه تهیه لذا نیبککتند

 فراهم ار جدید شرای  رعایت به کشاورزان الزام در موثری اقدام تواند می جدید قانونی های اهرم از اسکتفاده آید وجود به کشکت الگوی در ای گبکترده

 را کشت الگوی برنامه تواند می آن برای الزم ببترهای سازی آماده بدون اسکتراتژی  های برنامه در مبکتمر تلییرات «اسکتراتژی  های برنامه ثبات»،کند

 اثر و جو یمتق افزایش چلندرقند، کشت زیر سکط  شکدید کاهش آن تبع به و شککر واردات تعرفه کاهش بحث به توان می مثال برای بیندازد مخاطره به

 هر به. گذاشککت خواهد کشککت الگوی طرح اجرای در را نامطلوبی تلییرات قطعا که زمینه این در متعددی های مثال و گندم کشککت زیر سککط  روی بر آن

 تلقی وانتمی الزامی را «کارآمد توافقی و تضمینی خریدهای برنامه» اجرای لزوم لذا. هاست شرط پیش از یکی موضکوع این تحقق در ملی هماهنگی حال

 الگوی متس به کشاورزی بخش هدایت اهرم کارآمدترین بازار، تنظیم های سکیاست اجرای و کارآمد توافقی و تضکمینی خریدهای برنامه طرفی از نمود

 اسیاسک محصکوالت تولید از حمایت منظور به».اسکت شکده تصکری  کشکاورزان اسکاسکی محصکوالت تضکمینی خرید قانون در .باشکد می مناسکب کشکت

 دخری ساله همه است موظف دولت کشکاورزان، زیان و ضکرر و کشکاورزی محصکوالت ضکایعات از جلوگیری و تولید نظام در تعادل ایجاد و کشکاورزی

 اگرچه «.کند اقدام ذیرب  واحدهای طریق از آن خرید به نببت و اعالم را تضمینی خرید قیمت حداقل و کرده تضمین را کشاورزی اسکاسی محصکوالت

 از یریجلوگ فق  عمل در اما اسککت بوده کشککت الگوی اجرای تر سککاده عبارت به یا تولید نظام در تعادل ایجاد قانون این تصککویب از گذار قانون هدف

 نیاز مورد های ماهر کردن فراهم اگرچه. است شده پرداخته دیگر اساسی مبحث دو به کمتر و گرفته قرار تضمینی خریدهای بنای کشاورزان زیان و ضکرر

 ما کشکور ی شکرا و موفق کشکورهای تجربه اما باشکد می قبول قابل کشکت الگوی ی  به رسکیدن های شکرط پیش از تنگناها رفع و کشکت الگوی اجرای

 و اولیه هایامگ برداشتن تنها و بود نخواهد بیشتر انگارانه سکاده رویای ی  کشکت الگوی اجرای آن از پس ، موانع تمامی رفع که اسکت مهم این نمایانگر

 طرح یاجرا به توجه عدم و کار شککروع در این از بیش تأخیر که اسککت طبیعی و رسککاند خواهد مقصککود سککرانجام به را ما آن، تکاملی مبککیر تدریجی طی

 . ساخت خواهد غافل بخش توسعه از همچنان را ما کشت الگوی
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 کشاورزی بخش در اولیه نیازهای. 17

 قدم اولین عنوان هب کشککت الگوی تعیین که باوریم این بر لذا شککود انجام سککنگینی کارشککناسککی و مطالعات نیز کشککت الگوی تعیین راسککتای در الزم اسککت

 رفتهگ قرار بررسی مورد ها آن کشت زیر سط  و باغی و زراعی محصوالت نوع نظر از موجود وضعیت اطالعات مبنای بر آن در که بود خواهد اسکاسکی

 بودن ایینپ به مربوط مباحث و کند می کفایت مرحله این در محصول نوع و کشکت زیر سکط  تعیین اسکت بدیهی و شکد خواهد ارائه مطلوب وضکعیت و

 آن ایدب سطحی چه در و محصول نوع چه بدانیم باید حال که این ، دارد را خودش خاص مباحث به نیاز که اسکت وریبهره مقوله به مربوط تولید راندمان

 اطالعات و آمار بررسککی و اتکا قابل اطالعات و آمار حداقل به دسککترسککی منظور به نیز راسککتا این در و داریم نیاز مورد اطالعات و آمار به نیاز بکاریم را

 هایاستان رد آبی منابع شناسنامه طرح کشاورزان، به مبتقیم یارانه پرداخت مانند ابالغی یهاطرح سایر و کشکت الگوی طرح در آن از اسکتفاده و موجود

 یهاروش انواع ،آب کیفیت آبی، منابع انواع و تعداد آن از که تنظیم ایشناسنامه هاستانا آبی منابع کلیه برای طرح این در. اسکت درآمده اجرا به کشکور

 مانند نیاز مورد اطالعات سایر برای چنین هم.است آمده دسکت به دسکتر  قابل آب میزان نهایتا و آبی کشکت زیر سکطوح خاك، بافت وضکعیت آبیاری،

 آلی ادهم وضعیت و باغی و زراعی کشکت زیر سکط  سکرانه مالکیتی، سکطوح اطالعات برداران، بهره سکواد سکط  مکانیزاسکیون، ضکریب اقلیمی، شکرای 

 . است شده استفاده موجود منابع از خاك،

   کشور در آب محدودیت. 11

 مبنای بر و اسککت گرفته قرار کشککت الگوی ریزی برنامه محور عنوان به باشککد می کشککاورزی بخش در تولید محدودکننده عامل ترینمهم عنوان به آب

 میانگین آوردبر با ابتدا در منظور این به. است آمده دست به مختلف محصوالت نببی مزیت مصرفی، آب مترمکعب هر اسا  بر درآمد حداکثر حصکول

 ره آبیاری خالص نیاز بر آن تقبیم از که شکده محاسکبه اسکتان مختلف محصکوالت در خالص درآمد اخیر های سکال در ،هانهیهز کبکر و ناخالص درآمد

 انتخاب اساسی پایه عنوان به که شده تعیین مختلف محصوالت در آب مترمکعب هر ازای به کشاورزی خالص درآمد ،آب ملی سکند اسکتناد به محصکول

 و مالکی خرده عیتوض خاك، کیفیت ،آب کیفیت اقلیمی، شرای  شامل فنی اطالعات از استفاده با لذا.اسکت شکده گرفته نظر در منطقه برای کشکت نوع

 وضعیت و بدیلیت صنایع وضعیت خودکفایی، های برنامه زایی، اشتلال توسعه، های برنامه شکامل کشکور اسکتراتژی  های برنامه و مکانیزاسکیون وضکعیت

 و شد واهدخ تعیین محصوالت نوع و اعمال پایه، کشکت الگوی برنامه در الزم تلییرات حداقل کارشکناسکی، کامل های بررسکی از پس نهایتا و دامدروری

 دستر ، لقاب آب و موجود آبیاری راندمان و محصوالت آبیاری ناخالص نیاز لحاظ با کشت( )ترکیب نظر مورد منطقه برای محصول نوع انتخاب از پس

 میزان و همقایب مطلوب و موجود کشت الگوی در کشت زیر سط  و نوع شامل محصوالت وضعیت نهایت در و شودمی تنظیم مختلف محصوالت سط 

 . آمد خواهد دست به موجود کشت الگوی در الزم تلییرات

   کشاورزی طرح اجرای یهاروش. 12

 . کنند می اجرا یتلفیق یا و مبتقل روش دو به را آن کشت الگوی تعیین از پس کشاورزی بخش ریزان برنامه افتهیتوسعه کشورهای تمامی در تقریباً

 االرس دولت هایحکومت در معموال روش این. هبتند آن رعایت به موظف قانون اسا  بر کشاورزان که است طوری این هم کشکت الگوی ابالغ روش

 یعنی ودش اجرا نیز ای منطقه کشکت سکیاسکت اسکت ممکن چنین هم روش این در. ندارد اجرایی قابلیت آزاد اقتصکاد با یهایحکومت در و بوده اجرا قابل

 سابق شوروی زمان در که ترکمنبتان مانند شودمی ریزی برنامه خاصی های کشت برای وریبهره افزایش منظور به و شده بررسکی و مطالعه دقتبه مناطق

 مبککتقیم، نهیارا پرداخت توافقی، و تضککمینی خریدهای طریق از کشککت الگوی اعمال روش هم دیگر روش. بود شککده ریزی برنامه پنبه کشککت برای فق 

 دآزا کشت انتخاب در که حال عین در کشاورزان آن در شودمی اجرا آزاد کشکورهای در که روش این که اسکت وارداتی های تعرفه و صکادراتی جوایز

 یهاروش وی.گیردمی قرار دولت برنامه راسککتای در خود به خود بیشککتر منافع تأمین خاطر به کشککاورز که اسککت ای گونه به دولت ریزی برنامه هبککتند،

 فرنگی، گوجه سکاماندهی یهاطرح اجرای کشکاورزان، آموزش و رسکانی اطالع شککامل  را هااسکتان از برخی در مطلوب کشکت الگوی اجرای پیشکنهادی

 دام های تحادیها یا و روستایی تعاون سازمان تبدیلی، صنایع کارخانجات با محصکول هر شکرای  با متناسکب آن در که ای علوفه ذرت و پیاز زمینی، سکیب

 بندی عجم و جدید کشت الگوی با متناسب ها یارانه و اجرایی های برنامه دادن سکو  ،شکودمی متعادل تولید سکط  و منعقد کشکت، از قبل قرارداد داری

 . داندمی رب  ذی مراجع به ارائه و نیاز مورد مقررات و قوانین
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 نتیجه گیری. 13

 می لآ ایده کشت الگوی ی  حصکول های شکرط پیش از موجود تنگناهای و رفع کشکت الگوی اعمال و تعیین نیاز مورد های اهرم کردن فراهم اگرچه

 انگارانه ساده رویای ی  کشت الگوی اجرای سدس و موانع تمامی رفع که باشد می مهم این نمایانگر ما کشور شرای  و موفق کشورهای تجربه اما ،باشد

 به ارک شککروع در تاخیر میزان هر به و کرد خواهد نزدی  هدف به را ما آن، تکاملی سککیر تدریجی طی و اولیه هایگام شککروع تنها و بود نخواهد بیشککتر

 هرهب سوادی کم چون عواملی از متاثر که کشور در کشاورزی کردن اقتصادی برای دارد ضرورت. ساخت خواهد غافل بخش توسکعه از را ما میزان همان

 مزیت نچو و است اثرگذار موضوع این در اقتصادی عوامل و بدردازیم کشکاورزی اصکالح فکر به دارد تاریخی ماندگی عقب...  و مالکی خرده برداران،

 . آید بعمل الزم تاکید مقوله این بر کشت الگوی طرح در است باغی محصوالت مصرفی آب میزان اسا  بر هااستان از بعضی در نببی

 را درآمد باالترین تومان 202 با خش  سیر دهد می نشان کشور در گذشته سکال سکه در آب مترمکعب هر مصکرف ازای به خالص درآمد محاسکبه نتیجه

 هر مصرف ازای به خالص درآمد تومان 002 و هزار با زعفران باغات بحث در ولی است بوده رو روبه ضرردهی ریال 15 و 10 با گلرنگ و کلزا و داشکته

 انار و سیب گالبی، پبته، و محصوالت است داشته رضوی خراسان اسکتان در را درآمد کمترین تومان 20 با بادام و خالص درآمد باالترین آب مترمکعب

 بر هم شتک زیر سکط  تعیین و اسکت شکده ابالغ و تعیین هااسکتان از برخی در کشکت الگوی هاداده این به اسکتناد با. دارند را خوبی درآمدزایی هاباغدر 

 شاورزانک به را الزم یهاآموزش کشاورزی خبرگان شهرستان هر در که بود خواهد دسکتر  قابل آب و آبی خالص نیاز کشکت، انتخابی ترکیب اسکا 

 . داد خواهند ارائه

 خازنم کبری و شد خواهد جویی صرفه آب کشت الگوی طرح اجرای در لذا بوده یابرنامه عوامل فنی، عوامل ضکلعی سکه مثلث کشکت انتخاب اهمیت

 از بعضککی باغی و زراعی محصککوالت ناخالص درآمد کل به درصککد 66 کشککت الگوی طرح تحقق با که دهد می نشککان تحقیقات. یافت خواهد بهبود آب

 در و دارد لمشک وریبهره در باشد داشته مشکل کشت الگوی در که این از بیش کشاورزی بخش چنانچه بنابراین .شکد خواهد افزوده کشکور هایاسکتان

 رار دادنقی کنترل کیفی و همچنین مدنظر هاطرحبا اجرای . داد خواهیم دست از را بیشتری نببی یهاتیمز روز به روز ما وضعیت این اسکتمرار صکورت

در بخش کشککاورزی بود. هر چند به نظر  آب وریبهرهمجازی در تولید نهاده های کشککاورزی، در آینده می توان شککاهد افزایش نبککبی  آبارزش نبککبی 

 هبود این امر ندارند.در این حوزه تمایل چندانی برای ب آبمصرف  سازیبهینهمتولیان امر ترویج و  رسدیم
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