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 چکیده

-می شهرسااا  در تماا  1931وری فیزیکی آب عبارت از نسبت عملکرد محصول به حجم آب مصرفی است. در این مقاله میانگین عملکرد سال بهره

وری آب( اسافاده شد. برای آب مصرفی هر محصاول در واحاد   های اساا  خراسا  رضوی برای محاسبه عملکرد در هکاار محصوالت )صورت کسر بهره

ای تحقیقااتی  ها وری آب(، از اعداد برآورد شده توسط کارشناسا  معاونت تولیدات گیاهی سازما  جهاد کشاورزی اسااا  و یافااه  هکاار )مخرج کسر بهره

باشد که طای یا    می مارمکعبکیلوگرم بر  2/1وری آب در محصوالت زراعی و باغی اساا  در وضع موجود موجود بهره گرفاه شد. ناایج نشا  داد بهره

ارتقااء   مادت میا داف برنامه گذاری انجام گردید. برای دست یافان به اههدف مارمکعبکیلوگرم بر  3/1و  55/1ساله برای ارتقاء به اعداد  11و  5برنامه 

های آبیاری سطحی، اصالح های نوین آبیاری، اصالح و بهبود روشبرنامه کال  شامل: توسعه سامانه 1وری آب کشاورزی در اساا  خراسا  رضوی، بهره

 مادت کوتااه ظر گرفاه شد. در برنامه ای، اصالح و بهبود مکانیزاسیو  و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در نهای گلخانهالگوی کشت، توسعه کشت

زراعای  نژادی، بهبرنامه کال  شامل: تغذیه و حاصلخیزی خاک، به 1، سالهدهبرنامه کال   1وری آب کشاورزی اساا  خراسا  رضوی عالوه بر ارتقاء بهره

 پیشنهاد شده است.بهبود تجارت و بازار محصوالت کشاورزی  باغی، آموزش و ترویج، توسعه کشاورزی حفاظای وو به

 وری آب، خراسا  رضوی، کشاورزی.: ارتقاء، برنامه، بهرهکلیدی یهاواژه
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ها، خاصه بخش کشاورزی بلکه ی  ضرورت ملی است. کلیه بخش

در راساای حل معضل بحرا  آب داشاه باشند،  مؤثربایست نقشی می

بیشارین  درنایجهکننده آب است و زیرا کشاورزی بیشارین مصرف

از چالش آ  را دارد. راهکارهای رفع بحرا  در بخش  تأثیرپذیری

تر و با زمینه پذیرش بیشاری از سوی یرتر، اقاصادیپذکشاورزی امکا 

جوئی آب در این بخش هرگونه صرفه عالوهبهذینفعا  روبرو است. 

 های اقاصادی بینجامد.تواند به توسعه سایر بخشمی

آبی و کم بحرا  با مقابله برای ایگسارده کشور اقدامات سطح در

بخش پایین کشاورزی اکثر ماخصصا  . تولید غذا در دست اقدام است

های آب وجود معاقد هساند که مشکالت و مسائلی که بر سر چالش

بلکه دلیل اصلی آ  مدیریت  باشد،دارد تنها به علت کمبود آب نمی

-ضعیف منابع آب و عدم توسعه فناوری برای اسافاده بهینه از آب می
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المللی نشا  داده است که توقف توسعه اراضی باشد. تجربیات بین

کشاورزی، از بین برد  شکاف عملکرد در اراضی با تولید کم، افزایش 

تواند وری برداشت، اصالح رژیم غذایی و کاهش ضایعات میبهره

-بود  شاخص بهرهدر این خصوص ایجاد نمایند.  توجهقابلپیشرفت 

نشانگر ضعف مدیریای و ناکارآمدی در در بخش کشاورزی وری آب 

از ی  یا  ماأثراین ناکارآمدی  .سایی شودمصرف آب است که باید شنا

های آبیاری، کیفیت آب، سامانهشامل  ی مخالفتلفیقی از پارامارها

های و یا ناهنجاریهای به زراعی و به نژادی تکنی  ناکارآمدی

-در سطوح مخالف مدیریای، گیاه، مزرعه و حوضه آبریز می محیطی

 .(1931)حقایقی،  باشد

وری آب برای گیاها  موجود اعداد بهرهمقاله وضعیت  در این 

گذاری غالب زراعی و باغی در اساا  خراسا  رضوی برآورد شد. هدف

 صورتبهوری آب کشاورزی مدت برای ارتقاء میزا  بهرهکوتاه و میا 

منطقی و قابل حصول مدنظر قرار گرفت و اقدامات اجرایی برای 

 ه است.وری هدف معرفی گردیددسایابی به اعداد بهره

 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی

اساا  خراسا  رضوی بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور 

-طبقه باشد.می کیلومارمربع 111685شهرساا  به مساحت  23دارای 

دهد که در نشا  می یافاهگسارشبه روش دومارتن  یمیاقل یبند

 شاندیز،حیدریه، طرقبهشهرساا  )تربت 5اساا  خراسا  رضوی، 

شهرساا  دارای  21خش ، فریما ، قوچا  و کالت( دارای اقلیم نیمه

شهرساا  )بردسکن، تایباد، خواف و گناباد( دارای  6اقلیم خش  و 

 .(1932)جهاد دانشگاهی مشهد،  باشنداقلیم فرا خش  می

ایساگاه هواشناسی با طول دوره  15در اساا  خراسا  رضوی 

هساند. بررسی میانگین ماغیرهای  سال فعال 51تا بیش از  11آماری 

های با طول دوره آماری بیشار از بارش، دما و روزهای یخبندا  ایساگاه

های قوچا ، گلمکا  و دهد که ایساگاهسال در اساا  نشا  می 21

 عنوا به گرادسانایدرجه  1/16و  5/19، 9/12حیدریه به ترتیب با تربت

، 2/18س و کاشمر به ترتیب با های سبزوار، سرخسردترین و ایساگاه

-ها قرار میترین ایساگاهگرم عنوا به گرادسانایدرجه  8/19و  1/18

و  1/15و مشهد به ترتیب با  جامتربتهای گیرند. همچنین ایساگاه

میزا   ازنظربندی قرار دارند. در میانه این رده گرادسانایدرجه  8/16

 919کمارین و ایساگاه قوچا  با  مارمیلی 111بارش، ایساگاه خواف با 

نشا   1اند. جدول بیشارین مقدار را به خود اخاصاص داده مارمیلی

خش  به طرف اقلیم فراخش  دهد هر چه از مناطق با اقلیم نیمهمی

حرکت شود از میزا  بارش و تعداد روزهای یخبندا  کاساه شده و بر 

، ماوسط بارش اساا  بندیشود. بر اساس پهنهدرجه حرارت افزوده می

مار است. بارش در ارتفاعات مرکزی و شمالی اساا  میلی 211حدود 

مار و در نواحی جنوبی و جنوب غربی اساا  کمار از میلی 291بیشار از 

 باشد.مار میمیلی 191

 منابع و مصارف آب استان

بر اساس گزارش سیمای منابع آب اساا  خراسا  رضوی، آخرین 

است  1به شرح جدول  زیرزمینیابع آب سطحی و وضعیت مصرف من

 (.1931ای خراسا  رضوی، )شرکت آب منطقه

الگوی مصرف منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان  -1جدول 

 (مترمکعبمیلیون )خراسان رضوی 

 جمع آب زیرزمینی آب سطحی نوع مصرف

 5229 6531 199 کشاورزی

 513 611 119 شرب و بهداشت
 115 112 9 صنعت
 269 211 99 خدمات

 1131 5918 992 جمع کل

 

منابع آب زیرزمینی شامل چاه، چشمه و قنات است. منابع آب 

-های فصلی و دائمی را شامل میسطحی نیز حقابه از سد و رودخانه

 81شود. در مجموع میزا  مصارف آب در بخش کشاورزی اساا  

ت و خدمات درصد و در بخش صنع 3درصد، در بخش شرب و بهداشت 

 باشد.درصد می 5

 هامواد و روش

وری فیزیکی آب عبارت از نسبت عملکرد محصول به حجام  بهره

)حقاایقی،   باشاد مای  مارمکعاب کیلاوگرم بار    برحسب شدهمصرفآب 

در  1935-31. در ایاان مطالعااه آمااار و اطالعااات سااال زراعاای (1983
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الت های اساا  بارای محاسابه میازا  تولیاد محصاو     تمامی شهرساا 

وری آب( اساافاده شاد. بارای آب    زراعی و باغی )صاورت کسار بهاره   

وری آب(، از اعداد بارآورد شاده   مصرفی هر محصول )مخرج کسر بهره

توسط کارشناسا  معاونت تولیادات گیااهی ساازما  جهااد کشااورزی      

با اعداد تحقیقاتی موجود، سنجیده  هاآ اساا  بهره گرفاه شد و صحت 

 گرفت. قرار تائیدو مورد 

وری آب محصوالت زراعی و باغی اسااا  در افاق ده   مقادیر بهره

که در طی برناماه   اندشدهمحاسبه( با این فرض 1611سال آینده )سال 

وری آب کشااورزی اسااا ، حجام آب مصارفی     ساله ارتقااء بهاره   11

بخاش کشااورزی    ریازی برناماه قابال محصوالت به کمار از حجم آب 

مصاوبات   9در اجرای بند  1936رت نیرو در سال اساا  کاهش یابد. وزا

 ریازی برناماه قابال پانزدهمین جلسه شورای عالی آب کشور، حجم آب 

بخش کشااورزی در اسااا  خراساا  رضاوی از مناابع آب ساطحی و       

تعیاین کارده اسات.     مارمکعاب میلیاو    6118 درمجموعزیرزمینی را 

 طاور باه ول ساله بارای هار محصا    11و  5افزایش عملکرد طی برنامه 

-جداگانه بر اساس نظر کارشناسا  تولیدات گیاهی و مطابق با ظرفیات 

 9/1وری دساایابی باه عادد بهاره     درنهایات های اساا  منظور شده و 

اناداز توساعه کشاور    که برای پایا  برنامه چشام  مارمکعبکیلوگرم بر 

)حیادری و   اسات  قرارگرفااه گذاری شاده، مادنظر   ( هدف1616)سال 

 .(1935همکارا ، 

 

 نتایج و بحث

وری آب در وضاع  مقدار مسااحت، عملکارد، آب مصارفی و بهاره    

( محصوالت زراعی و باغی اساا  خراساا  رضاوی   1931موجود )سال 

دهاد  نشاا  مای   2است. نااایج جادول    شدهدادهنشا   9و  2در جدول 

 15/1وری آب در محصااوالت زراعاای اساااا  در وضااع موجااود  بهااره

ست. میانگین عملکرد محصوالت زراعی اسااا   ا مارمکعبکیلوگرم بر 

کیلوگرم در هکاار و میانگین حجم آب مصرفی  11155در وضع موجود 

وری آب در در هکاااار باارآورد شااده اساات. بهااره    مارمکعااب 1921

 مارمکعاب کیلوگرم بر  59/1محصوالت باغی اساا  در وضعیت موجود 

ب در محصاوالت  وری آتر باود  بهاره  برآورد گردیده است. علت پایین

درصد مسااحت اراضای بااغی     91باغی اساا  این است که نزدی  به 

وری فیزیکای آب در  دهاد. بهاره  اساا  را محصول زعفرا  تشکیل می

آب مصرفی بسیار پایین اسات و   مارمکعبگرم بر  8/1زعفرا  با مقدار 

وری آب محصوالت بااغی اسااا    همین مطلب موجب شده اعداد بهره

والت زراعی کمار باشد. میاانگین عملکارد محصاوالت    نسبت به محص

کیلوگرم در هکاار و میانگین حجام   6111باغی اساا  در وضع موجود 

 در هکاار برآورد شده است. مارمکعب 9111آب مصرفی 

وری آب در محصوالت باغی اساا  برابر باا  بدو  احاساب زعفرا ، بهره

محصوالت باغی اسااا   و میانگین عملکرد  مارمکعبکیلوگرم بر  89/1

 باشد.کیلوگرم در هکاار می 1211

 

 وری آب هدف برای گیاهان الگوی کشت استانبهره

ساله اساا   11و  5های وری آب در برنامهالزمه تحقق اعداد بهره

خراسا  رضوی، انجام اقدامات مخالفی اسات کاه منجار باه افازایش      

آب مصرفی در عملکرد در واحد سطح اراضی کشاورزی و کاهش حجم 

هر هکاار بشود. میزا  افزایش عملکرد و کاهش آب مصارفی در طای   

اسات.   شاده دادهنشاا    5و  6در جادول   بلندمادت های میاا  و  برنامه

وری آب در طای  دهند برای تحقاق اعاداد بهاره   نشا  می 5و  6جدول 

ساله آینده، بایساای عملکارد محصاوالت زراعای و      11و  5های برنامه

درصد افزایش یابد و حجم آب  23و  96میانگین  طوربهتیب باغی به تر

 طاور باه مصرفی برای محصوالت زراعی و باغی غالب اساا  به ترتیب 

 درصد کاهش داده شود. 19و  19میانگین 

وری آب در اسااا  خراساا    رود اجارای برناماه ارتقااء بهاره    اناظار می

سااله( دارای   11) تمدمیا ساله( و  5رضوی طی دو بازه زمانی کوتاه )

 اثرات مثبت شامل کاهش مصرف در منابع آب زیرزمینی )ایجاد تعاادل 

امنیات غاذایی(    تاأمین بخشی( و افزایش تولید محصوالت کشااورزی ) 

-دهد در صورت اجرای کامل برنامه بهرهنشا  می 6باشد. ناایج جدول 

وری آب برای محصوالت زراعی اساا ، سطح زیر کشات محصاوالت   

 698درصاد کااهش، از    15باا حادود    1611اساا  در افق سال  زراعی

اصاالح   باهادف هزار هکاار برساد. در ایان برناماه     619هزار هکاار به 

ای الگوی کشت اساا ، توسعه کشت گیاهاا  روغنای )کلازا( و علوفاه    
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 هاای ساال است. طی همین مادت )  قرارگرفاه)سورگوم و ارز ( مدنظر 

آبیااری   منظاور باه د حجام آب مصارفی   رو( اناظار مای 1611تا  1939

باه   2/9کااهش از   مارمکعاب میلیو   815محصوالت زراعی اساا  با 

-برسد. اثر مثبت دیگر اجرای برنامه ارتقاء بهره مارمکعبمیلیارد  95/2

سال آتی، افزایش میزا  کل تولید محصوالت زراعای   11وری آب طی 

د افازایش( خواهاد   درصا  19میلیو  تن ) 11/1به  5399اساا  از حدود 

سااله،   11وری آب محصوالت زراعی اساا  طی برناماه  بود. مقدار بهره

کیلااوگرم باار  55/2وضااع موجااود بااه  15/1درصااد افاازایش از  56بااا 

 افزایش نشا  خواهد داد. مارمکعب

وری دهد در صورت اجرای کامل برناماه بهاره  نشا  می 5ناایج جدول 

ح زیر کشات محصاوالت بااغی    گذاری شده تا سطآب در اساا ، هدف

هازار هکااار    289( در سطح 1931اساا  طی ده سال آینده )سال پایه 

اصالح الگوی کشت باغات  باهدففعلی ثابت باقی بماند. در این برنامه 

عنااب، سانجد، گال     ازجملهاساا ، توسعه کشت گیاها  کم آب طلب 

فی رود حجام آب مصار  محمدی و زرش  منظور شده است. اناظار مای 

آبیاری محصوالت باغی اساا  طای ده ساال آیناده در حادود      منظوربه

میلیااارد  11/1بااه  11/2و از  یافاااهکاااهش مارمکعاابمیلیااو   959

ساال آتای،    11وری آب طای  برسد. اجرای برنامه ارتقاء بهره مارمکعب

 311منجر به افزایش میزا  کل تولید محصوالت غالب باغی اسااا  از  

مقادار   درصد افازایش( خواهاد گردیاد.    18هزار تن ) 1111هزار تن به 

درصاد   91ساله، با  11وری آب محصوالت باغی اساا  طی برنامه بهره

افازایش   مارمکعاب کیلوگرم بار   39/1وضع موجود به  59/1افزایش از 

 نشا  خواهد داد.

 
 تان خراسان رضویوری آب )وضع موجود( محصوالت زراعی اسمساحت، عملکرد، آب مصرفی و بهره -2جدول 

 **نام محصول

 

 سطح زیر کشت

 )هکاار(

 تولید

 )هزار تن(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکاار(

 آب وریبهره حجم آب مصرفی

 در هکاار

 (مارمکعب)

 کل

 (مارمکعب)میلیو  

)کیلوگرم بر 

 مارمکعب(

 11/1 311 5211 9621 539 196165 گندم

 11/1 561 6511 2919 995 121961 جو

 999/1 919 11511 56951 1652 21915 *رقند چغند

 22/1 222 11111 2211 63 22181 پنبه

 92/5 151 3511 51511 812 15885 ایذرت علوفه

 96/1 951 19111 3161 211 21395 یونجه

 16/9 31 11111 61111 969 8182 فرنگیگوجه

 53/2 258 8111 21911 119 92261 خربزه

 91/2 39 8511 29111 219 11625 هندوانه

 11/2 19 11511 91111 196 5931 زمینیسیب

 16/9 91 11111 61111 112 2815 پیاز

 19/2 16 8111 21111 99 1911 خیار

 61/1 19 5111 2111 5 2525 کلزا

 15/8 536 1211 51511 66 895 سورگوم

 53/1 1388 6111 2951 1311 691 ارز 

 21/1 168 1111 9132 189 26925 سایر محصوالت

 15/1 9212 1921 11155 5992 698111 جمع / میانگین

 است شدهگزارش (٪۵۱۵۱وری آب شکر سفید )بر اساس درصد قند خالص بهره *                        
 دهندمحصول اول، محصوالت غالب زراعی استان را تشکیل می 9 **                       



  5...بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی

 

 
 

 وری آب )وضع موجود( محصوالت باغی استان خراسان رضویآب مصرفی و بهرهمساحت، عملکرد،  -3جدول 

 نام محصول

 

 ****آب  وریبهره حجم آب مصرفی عملکرد تولید **سطح آبخور  سطح بارور

)کیلوگرم در  )هزار تن( )هکاار( )هکاار(

 هکاار(

 در هکاار

 (مارمکعب)

 *****کل 

 (مارمکعب)میلیو  

)کیلوگرم بر 

 مارمکعب(

 1118/1 912 6911 936 1323 86225 86225 زعفرا 

 11/1 121 1811 *** 1195 55 32185 53151 پساه

 19/1 81 3811 *** 11621 92 8961 1365 انار

 91/1 139 11211 19315 921 13235 18185 انگور

 11/1 233 11111 1535 159 29211 29181 هساه دارا 

 26/1 258 12111 16825 911 21618 21911 دارا دانه

 21/1 52 3511 2115 11 5919 6311 گردو

 91/1 22 9511 1211 11 1185 1195 گیاها  دارویی

 13/1 66 5111 355 8 8991 9331 بادام

 9/19 9 11111 192115 81/69 299 299 *ایمحصوالت گلخانه

 12/1 6/1 6311 585 16/1 89 11 عناب

 29/1 9/1 6311 1121 11/1 195 85 سنجد

 98/1 1/6 6211 *** 1535 12/1 1111 925 گل محمدی

 16/1 1/1 1511 391 12/1 151 191 زرش 

 93/1 56 9111 2915 18 9911 1192 سایر محصوالت

 59/1 2112 9111 6111 311 289111 298311 جمع / میانگین

 شودای میادمجان، گیاهان دارویی و سایر سبزیجات گلخانه، فلفل، بفرنگیتوتفرنگی، ای شامل خیار، گوجهمحصوالت گلخانه*        
 باشدسطح آبخور برابر با مجموع سطح باغات بارور و غیربارور می **       
 ( استفاده شد99تا  99سال اخیر )سه و سرمازدگی(، از میانگین عملکرد  )به دلیل خسارت آفت 9۱-99در مورد پسته، انار و گل محمدی به علت پایین بودن عملکرد در سال ***        
 است شدهمحاسبهوری آب از تقسیم عملکرد بر حجم آب مصرفی در هکتار بهره ****       
 است شدهمحاسبهمصرفی کل از ضرب سطح آبخور در حجم آب مصرفی )در هکتار(  حجم آب*****        
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 ساله( برای محصوالت زراعی استان خراسان رضوی 11و  5هداف وری آب کشاورزی )وضع موجود و ابرنامه بهره -4جدول 

 نام
 محصول

 سطح زیر کشت
 )هکتار(

 تولید
 )هزار تن(

 حجم آب مصرفی
 (مترمکعب)میلیون 

 آب وریبهره
 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 ساله ۵1 ساله ۱ موجود ساله ۵1 ساله ۱ موجود ساله ۵1 ساله ۱ موجود ساله ۵1 ساله ۱ موجود 

 ۵۵/۵ 91/1 99/1 ۱91 999 919 911 9۰9 ۱9۴ ۵۰1111 ۵9۱111 ۵۴9۵9۱ گندم
 19/۵ 49/1 9۵/1 911 9۴۱ ۱99 9۰۱ ۱99 ۱۱۱ ۵11111 ۵۵1111 ۵۰۵۱91 جو

 49/9 41/۱ ۴۱/9 ۵۱۱ ۰۵۱ ۱1۴ ۵1۱9 ۵۰9۴ ۵9۱۰ ۵۴111 ۰۵۱11 ۰9۴۵۱ چغندرقند
 ۱9/1 ۱۵/1 ۰۰/1 ۵9۴ ۵9۱ ۰۰۰ 9۱ ۱9 99 ۵9111 ۰1۱11 ۰۰۵41 پنبه

 99/4 1۱/۴ ۱۰/۱ ۵۰۰ ۵۱۱ ۵۱۵ ۵۵1۵ 9۱1 41۰ ۵۱۱11 ۵۱۴11 ۵۱44۱ ایرت علوفهذ

 1۱/۵ 44/1 ۴9/1 ۰49 ۱۵۴ ۱۱1 ۰99 ۰41 ۰91 ۰9111 ۰9911 ۰99۱۱ یونجه
 9۴/۱ 9۰/9 99/۱ ۴4 49 99 991 ۱94 ۱9۴ 4111 4۱11 494۰ فرنگیگوجه

 ۴4/9 9۱/۱ ۱9/۰ ۵9۵ ۰11 ۰۱4 ۴94 ۴۰9 99۴ ۰9111 ۰۴111 ۱۰۰91 خربزه
 9۴/9 9۱/۱ ۴۵/۰ ۴۵ 49 9۴ ۱۱۱ ۱1۱ ۰9۱ 9۱11 ۵1۱11 ۵۵9۰۱ هندوانه

 11/9 ۱9/۱ 9۵/۰ 9۵ 9۱ 9۴ ۰9۰ ۰۵۱ ۵۴9 ۱۱11 ۱911 ۱۴91 زمینیسیب

 ۰9/۱ 99/9 99/۱ ۰۴ ۰9 ۱۵ ۵9۱ ۵۱1 ۵۵۰ ۰911 ۰۴11 ۰41۱ پیاز
 ۴۵/۱ 1۴/۱ 9۱/۰ 9 ۵۵ ۵9 ۱9 ۱۱ ۱۴ ۵۱11 ۵۱11 ۵۴91 خیار

 ۴4/1 91/1 9۵/1 ۵1۱ 94 ۵۱ 41 9۵ ۱ ۰۱111 ۵۱111 ۰۱۰۱ کلزا
 11/۵۰ ۵4/۵1 ۵۱/4 1/۰1 9/۵۱ 9/۱ ۰91 ۵۱۴ 99 9111 ۰411 4۴۱ سورگوم 

 49/1 ۴۰/1 ۱9/1 ۰1/9 99/۰ 44/۵ 91/۱ 9۱/۵ ۵1/۵ ۵۰11 ۴11 9۴1 ارزن
 ۱1/۵ ۰4/۵ ۰9/۵ ۵9۱ ۵99 ۵94 ۵4۴ ۵4۴ ۵4۴ ۰9111 ۰9۵۱1 ۰9۱۰۱ سایر محصوالت

 ۱۱/۰ ۵/۰ 9۱/۵ ۰۱9۴ ۰۴۱۱ ۱۰۵۰ 91۵۱ ۱۴۱۵ ۱۱۱۰ 91۰911 9۱۴۱۱1 9۴4۵11 جمع

 
 ساله( برای محصوالت باغی استان خراسان رضوی 11و  5وری آب کشاورزی )وضع موجود و اهداف برنامه بهره -5جدول 

 * سطح زیر کشت بارور نام محصول
 )هکاار(

 تولید
 )هزار تن(

 حجم آب مصرفی
 (مارمکعب)میلیو  

 آب وریبهره
 یلوگرم بر مارمکعب()ک

 ساله 11 ساله 5 موجود ساله 11 ساله 5 موجود ساله 11 ساله 5 موجود ساله 11 ساله 5 موجود 

 1115/1 1111/1 1118/1 256 293 912 1369 1395 1323 86511 86611 86225 زعفرا 
 28/1 22/1 11/1 513 599 199 168 111 55 32511 95111 53151 پساه
 19/2 11/1 19/1 55 18 85 118 111 92 1365 1365 1365 انار

 51/2 11/2 91/1 185 219 226 625 996 921 13911 18911 18185 انگور
 11/1 81/1 11/1 263 299 919 265 212 159 29211 25211 29181 دارا هساه
 81/1 59/1 26/1 215 293 216 981 965 911 21691 21311 21911 دارا دانه
 99/1 29/1 21/1 66 63 55 16 12 11 5921 5911 6311 گردو

 59/1 69/1 91/1 19 18 21 11 3 8 1211 1131 1195 گیاه دارویی
 95/1 29/1 13/1 98 61 61 12 11 8 8951 8611 9331 بادام

 1/28 2/22 9/19 8 5 9 225 121 68 1111 111 299 ایمحصوالت گلخانه
 21/1 11/1 12/1 8/1 9/1 5/1 19/1 11/1 16/1 211 151 11 عناب
 61/1 92/1 29/1 2/1 3/1 8/1 51/1 28/1 11/1 911 211 85 سنجد

 91/1 56/1 98/1 8/1 3/5 1/6 81/6 81/2 12/1 2111 1611 925 گل محمدی
 29/1 13/1 16/1 1/1 9/1 2/1 91/1 26/1 12/1 911 221 191 زرش 

 69/1 69/1 93/1 91 61 61 21 21 18 1911 1131 1192 سایر محصوالت

 39/1 98/1 59/1 1111 1821 2111 1111 1238 311 289111 211911 298311 جمع

.منظور شده است 1931( در سال بارور غیرسال آینده برابر سطح زیر کشت کل )بارور +  11سطح زیر کشت در افق  *



  7...بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی

 

 
 

وری آب یابی به بهرهبرای دست مدتمیاناقدامات کوتاه و 

 هدف

-ساله( ارتقاء بهاره  5) مدتکوتاهن به اهداف برنامه برای دست یافا

برناماه کاال  شاامل:     1وری آب کشاورزی در اساا  خراسا  رضوی، 

بااغی، آماوزش و   زراعای و باه  نژادی، باه تغذیه و حاصلخیزی خاک، به

ترویج، توسعه کشاورزی حفاظای و بهباود تجاارت و باازار محصاوالت     

ر جهت نیل به اهاداف برناماه   است. همچنین د پیشنهادشدهکشاورزی 

وری آب کشاورزی در اسااا  خراساا    ساله( ارتقاء بهره 11) مدتمیا 

های نوین آبیاری، اصالح و برنامه کال  شامل: توسعه سامانه 1رضوی، 

-های آبیاری سطحی، اصالح الگوی کشت، توساعه کشات  بهبود روش

یعات ای، اصااالح و بهبااود مکانیزاساایو  و کاااهش ضاااهااای گلخانااه

اقدامات  9و  1است. در جدول  شدهگرفاهمحصوالت کشاورزی در نظر 

آورده شاده   تفصایل باه هاا  اجرایی، پیامدها و الزامات اجرای این برنامه

-های افزایش بهرهدهند که در برنامهنشا  می 9و  1های است. جدول

هاای ناوین آبیااری و    وری آب کشاورزی، فقط دو برنامه توسعه سامانه

کااهش حجام آب    باهادف های آبیاری ساطحی  ح و بهبود روشاصال

است. ده برنامه دیگار پیشانهادی، مامرکاز     شدهگرفاهمصرفی در نظر 

وری آب یعنی افزایش تولیاد یاا ترکیبای از    صورت کسر بهره برافزایش

 باشند.افزایش تولید و کاهش حجم آب مصرفی می

 وری آب هدف در استان خراسان رضوییابی به بهرهتساله( برای دس 5) مدتکوتاهاقدامات  -6جدول 

 الزامات نتایج و پیامدها اقدامات اجرایی هدف طرح/ برنامه

تغذیه و حاصلخیزی 

 خاک

. مساعدت در توزیع کودهای ماکرو، میکرو، آلی و 1 کود و مواد آلی مؤثرمصرف بهینه و 
. 6. تسهیالت برای کودکار، 9. آموزش، 2بیولوژی ، 

. 5تا سطح هر شهرساا   هاآزمایشگاهشبکه تجهیز 
 شور و قلیا هایخاکاصالح و تغذیه 

افزایش کارایی مصرف کود به بیشار از 
و  19درصد )وضع موجود: فسفر  51

 درصد( 29ازت 

، اسافاده هاخاکتهیه نقشه حاصلخیزی 
های نوین از داخل و خارج از فناوری

 کشور برای تغذیه و حاصلخیزی خاک

کشاورزی  توسعه

 حفاظتی

جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش 
 ماده آلی، پایداری تولید

. مساعدت در خرید ادوات 2. ایجاد مزارع الگویی، 1
ریزی کشت و رعایت . برنامه9ویژه کشت حفاظای، 

 . ایجاد انگیزه برای حفظ بقایا6تناوب، 

پایداری در تولید محصوالت کشاورزی، 
 وخاکآبحفاظت از منابع پایه 

ایجاد انگیزه و تشویق کشاورزا  برای 
 حفاظای هایروشاجرای 

 نژادیبه

های اسافاده از بذور و نهال
های ماحمل به تنش شدهاصالح

 محیطی )خشکی، شوری، سرما(

. مساعدت در 2، شدهاصالح. تهیه و توزیع بذر 1
 شدهگواهیهای تولید پایه نهالساا  11احداث 

به  51بذر غالت از  ارتقاء ضریب نفوذ -
 درصد 95

در  شدهگواهیتولید ی  میلیو  نهال  -
 سال

لزوم احداث مزارع تکثیر پیاز زعفرا ، 
دار، کشت ارقام باغات ماراکم و پوشش

 مقاوم به سرما

 زراعی وبه

 باغیبه

. کشت 2. کشت پاییزه چغندرقند، 1

. 9نشایی گیاها  ردیفی و جالیزی، 
مدیریت  .6کشت گیاها  دارویی، 

 تلفیقی آفات

. 2. تهیه و توزیع بذر مناسب کشت پاییزه چغندرقند، 1

. مبارزه با سن، زنگ 9های تولید نشاء، توسعه گلخانه
. کنارل بیولوژی  با 6و علف هرز مزارع گندم و جو 

 اسافاده از عوامل مفید

توسعه کشت پاییزه چغندرقند در  -

توسعه کشت  -هکاار،  9111سطح 
 هزار هکاار 11سطح  نشایی در

های مناسب برای کشت تعیین پهنه -

تکمیل و تجهیز  -پاییزه چغندرقند، 
 آگاهی حفظ نباتاتشبکه پیش

 آموزش و

 ترویج

 

مصرف بهینه آب در  سازیفرهنگ

کشاورزی، ترویج راهکارهای ارتقاء 
آب، توسعه فرهنگ مصرف  وریبهره

 های کشاورزیبهینه مواد و فرآورده

. تولیاد  2، باردارا  بهاره  یمهارت هایفعالیت هتوسع. 1

 و تیا حما. 9های تلویزیونی و نشریات ترویجی، برنامه
 یمشاارکا  جیترو سارش. گ6، جیترو شبکه سازماندهی

 .5، هاا فعالیات  یسپاربرو  و یسازیخصوص قیطر از
. 1، جیتاارو شاابکه نیعااامل مهااارت و دانااش شیافاازا

 یریعشا و ییروساا زنا  یخانگ اشاغال توسعه

نیازهای آموزشای   افزایش نرخ پوشش –

هاای تحقیقااتی،   ترویج یافاه -ترویجی، 

گسارش بخاش   -اناشار ماو  علمی،  -
گسارش تارویج   -های تلویزیونی، برنامه

 و توانمندسازی -خصوصی و مشارکای، 
 اجرایی عوامل هدفمند آموزش

 در غیردولای بخش تسهیل مشارکت -

 جلب -ترویجی،  هایفعالیت
 خصوصی در بخش گذاریسرمایه

ترویجی، ارتقاء سازمانی  هایفعالیت
افزایش  -وزیر،  معاونت در سطح ترویج

 حجم اعابار تخصیصی

 تجارت و بازار

صادرات و واردات محصوالت 

 کشاورزی بر مبنای آب مجازی

. تغییر 2. توسعه پوشش بیمه محصوالت کشاورزی، 1

در  هاواسطهش نقش . کاه9در ساخاار و تشکیالت، 
 بازار

جبرا  بخشی از کسری مخاز  آب 

 زیرزمینی اساا 

 هایدساگاهسازی یکپارچه تصمیم

مرتبط با تولید و تجارت، تجربیات سایر 
 کشورها
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 وری آب هدف در استان خراسان رضوییابی به بهرهساله( برای دست 11) مدتمیاناقدامات  -7دول ج

 الزامات نتایج و پیامدها جراییاقدامات ا هدف طرح/ برنامه

-توسعه سامانه

 های نوین آبیاری

هزار  21تجهیز ساالنه 

هکاار از اراضی کشاورزی 

 های نوین آبیاریبه سامانه

. توسعه و آموزش مشاورین طراح و 1

بردارا  و . آموزش بهره2پیمانکارا ، 

های نوین برداری از سامانهنظارت بر بهره

ناطق مخالف اساا  به . تجهیز م9آبیاری، 

 گیری،ابزارهای پایش و اندازه

های آب اندازی پایگاه تحلیل داده. راه6

 کشاورزی

جبرا  بخشی از کسری مخز   -

 آب زیرزمینی،

محیطی کاهش خسارات زیست -

 سنای آبیاری هایروش

در جهت  گذاری مناسبسیاست

عدم افزایش سطح زیر کشت 

نوین  هایروشبعد از اجرای 

 یاریآب

اصالح و بهبود 

آبیاری  هایروش

 سطحی و سنای

 2111اجرای ساالنه 

کیلومار اناقال و توزیع آب 

 با لوله

بردارا  از مزایای اناقال سازی بهره. آگاه1

های . ارتقاء مدیریت روش2آب با لوله، 

 آبیاری سطحی

ریزی بهینه . اجرای مزارع الگویی برنامه9

در شرایط . مدیریت آبیاری 6آبیاری، 

 شور وخاکآب

های بهبود و اصالح سامانه 

سطحی و سنای آبیاری، یکنواخای 

توزیع آب در مزارع، کاهش اثرات 

 محیطیمخرب زیست

آوری و اندازی پایگاه جمعراه

آب  های بخشتحلیل داده

 کشاورزی

اصالح الگوی 

کشت بر مبنای 

حصول حداکثر 

 وری آببهره

 پایداری در تولید، اشاغال،

با کاهش  توأم زیستمحیط

آب مصرفی بخش 

 کشاورزی

. 2ای، گذاری محلی و منطقه. سیاست1

بردارا ، های غیردولای بهرهتوسعه تشکل

. تشویق و تنبیه بر مبنای رعایت الگوی 9

 کشت

تولید پایدار در بخش کشاورزی،  -

 کاهش مهاجرت از روسااها، -

جبرا  بخشی از کسری مخاز   -

 اساا آب زیرزمینی 

انجام و تکمیل مطالعات تناسب 

اراضی اساا ، اسافاده از 

 تجربیات سایر کشورها

های توسعه کشت

 ایگلخانه

های توسعه سطح گلخانه

هکاار در  1111اساا  به 

 1615افق 

. تخصیص اعابارات و تسهیالت برای 1

. آموزش و 2ها، احداث و نوسازی گلخانه

 بردارا توانمندسازی بهره

الاحصیال  و غال فارغاشا -

بخش، کاهش آب مصرفی  جوانا 

 در کشاورزی

زمین، آب،  هایزیرساختتهیه 

های برق، گاز برای مجامع

 ایگلخانه

بهبود و توسعه 

 مکانیزاسیو 

ارتقاء سطح مکانیزاسیو  از 

اسب بخار هکاار  2به  6/1

 61و درجه مکانیزاسیو  از 

 درصد 81به 

 حمایت از. 2. کاهش نرخ تسهیالت، 1

. 9، و یزاسیمکان نینو یهایفناور

. 6جایگزینی تراکاور و کمباین فرسوده، 

 های کشاورزیتربیت کاربر ماهر ماشین

، کم نهاده یزاسیو توسعه مکان

 یناز ماش یبرداربهبود نظام بهره

 آ  یوربهره یشو افزا

 ٔ  درزمینهاز اخاراعات  یتحما

ی، بازنگری کشاورز یهاینماش

و  هاماشینداردهای در اساان

 ادوات کشاورزی

کاهش ضایعات 

محصوالت 

 کشاورزی

درصد از  51کاهش 

ضایعات محصوالت زراعی 

 و باغی

. تسهیالت برای توسعه و نوسازی صنایع 1

-. تسهیالت برای فناوری2تبدیلی اساا ، 

بندی، نگهداری و فرآوری های نو در بساه

 سرمایش پیش. 9محصوالت کشاورزی، 

 باغی محصوالت

افزایش میزا  تولیدات کشاورزی 

 اساا 

مطالعات جامع در خصوص 

میزا  ضایعات محصوالت 

 زراعی و باغی اساا 

 



  1...بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی

 

 
 

 رهیافت ترویجی
وری آب در بخش خالصه اثرات اجرای برنامه ارتقاء بهره

 3و  8محصوالت زراعی و باغی اساا  خراسا  رضوی به شرح جدول 

تواند طی ده وری آب میرنامه بهرهباشد. بر این اساس، اجرای بمی

کاهش در حجم آب مصرفی  %29( موجب 1611تا  1939سال آینده )

افزایش در  %21در هر سال(،  مارمکعبمیلیو   919میانگین  طوربه)

( هرسالهزار تن در  832میانگین  طوربهتولید محصوالت کشاورزی )

میانگین  طوربهوری آب بخش کشاورزی )افزایش در بهره %58و 

 در هر سال( گردد. مارمکعبکیلوگرم بر 19/1

 
وری آب در استان تغییرات آب مصرفی، تولید و بهره -8جدول 

 13۳7-1416 سالهدهخراسان رضوی طی برنامه 

 ساله ۵1 ساله ۱ وضع موجود شاخص

میزان آب مصرفی 

 (مترمکعب)میلیون 
۱۰۰۱ 9۱۱۱ 9119 

 ۴9۰9 ۴194 9۰9۰ میزان تولید )هزار تن(

آب کل  وریبهره

 (مترمکعب)کیلوگرم بر 
۰/۵ ۱۱/۵ 9/۵ 

 

وری آب در استان بندی اثرات اجرای برنامه ارتقاء بهرهجمع -۳جدول 

 13۳7-1416 سالهدهطی برنامه خراسان رضوی 

 مقدار واحد شاخص

 9199 مارمکعبمیلیو   جویی آبمیزا  صرفه

 8322 هزار تن میزا  افزایش تولید

 9/1 مارمکعبکیلوگرم بر  وری آبافزایش بهره مقدار

 

 تشکر و قدردانی
وری آب کشاورزی خراسا  رضوی در تهیه برنامه ارتقاء بهره

از کارشناسا  سازما  جهاد و مرکز  نفرِگروه کاری بیش از پنجاه 

-تحقیقات و آموزش کشاورزی اساا  خراسا  رضوی مشارکت داشاه

دانند از زحمات تمامی این عزیزا  خود میاند. نویسندگا  مقاله وظیفه 

 تقدیر و تشکر به عمل آورند.
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Abstract 

The physical water productivity is the ratio of crop yield to volume of water consumed. In this paper, the average yield of 

2017 in all districts of Khorasan Razavi province was used to calculate yield per hectare of crops. For the water 

consumption of each crop per hectare, estimates were made by the experts of the Department of Plant Production of the 

Jihad-e-Agriculture Organization of the province and the available research achievements. The results showed that water 

productivity in the agronomy and horticulture crops in the state was 1.2 kg / m 3, which was carried out in a 5 and 10-year 

program for upgrading to 1.55 and 1.9 kg / m3. In order to achieve the objectives of the medium-term program for 

improving agricultural water productivity in Khorasan Razavi province, 6 large programs include: development of modern 

irrigation systems, modification and improvement of surface irrigation methods, modification of cropping pattern, 

greenhouse crop development, modification and improvement of mechanization and reduction of agricultural waste were 

considered. In the short term program for improving agricultural water productivity in Khorasan Razavi province, in 

addition to six major 10-year programs, includes six macro programs: nutrition and soil fertility, seed breeding, improving 

agronomy methods, education and extension, conservation agriculture development and improving the trade and the market 

for agricultural products. 
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