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چکیده
گندم محصولی راهبردی و عمده در ایران و همچنین بعضی کشورهای جهان است  .بت تبت آن سیاست هتا و برنامت هتای
مختلفی از جنب های اجرایی و تحقیقاتی در کشور و جهان تدوین و ب مورد اجرا گذاشت شده اند .بر اساس مترور و بررستی استناد
باالدستی ،سیاس ها و برنام های مختلف افزایش عملکرد و بهرهوری آب محصول گندم میتوان دریاف ک در اسناد باالدستتی
توج ب این محصول خاص ب عنوان محصولی راهبردی ،هنوز کمرنگ است و بیشتتر در قالت بحت کلتی امنیت غتذایی در
محصوالت اساسی و راهبردی تجلّی یافت اس  .ولی در سیاس ها و برنام های اجرایی درون دستگاهی متولیان تولید محصوالت
کشاورزی ،آن از چالشها و دغدغ های اصلی بوده و سیاس ها و برنام مختلف درون دستگاهی تدوینشتده و یتا در حتال اجترا
هستند ک البت ارتباط و اتصال الزم را با اسناد باالدستی مرتبط نداشت و در آن ها نتوانست اند بت دلیت نقت نقتشآفرینتی در
تسرّی و یا ایجاد سیاس باالسری ،ب صورت صریحی متجلی شوند .سیاس ها و برنام هایی نظیر استتفاده بیشتتر از روشهتای
نوین آبیاری برای تولید گندم ،استفاده بیشتر از کشاورزی حفاظتی ،طرح جهش دیمزارها ،برنام های تحقیقاتیتوسع ای مختلف با
مؤسسات تحقیقات بینالمللی ،برنام های ب -زراعی و ب -نژادی مختلف ،اجرای طرح افزایش ضری خوداتکتایی گنتدم ،تتدوین
سیاس ها و اجرای دستورالعم مربوط ب تشویق بهره برداران نمون با بهرهوری آب باال و غیره .از نکات بارز و مثب این برنام -
ها و سیاس ها توج خاص ب افزایش تولید محصوالت کشاورزی دیم (ازجمل گندم دیم) و دخالت بیشتتر بختش خصوصتی و
نهادهای مربوط (نظیر بنیاد گندمکاران) در افزایش تولید و بهرهوری این محصول اس  .ب هرحال نتایج این بررسی نشان متی-
دهد ک سیاس ها و برنام های تدوین شده از نظر ارجتا دهتی ختوب و محکتم ،متدون و مستتند نشتدهانتد و بیشتتر در قالت
اظهارنظرهای متولیان در رسان ها و یا گزارش ها و بخشنام های موردی میباشند .همچنین بررسی میزان پیشرف و پتایش ایتن
سیاس ها و برنام ها برای مشخ شدن موان اجرای آن ها و همچنین مقطعی بودن و میزان پایداری آن ها از جنب ادام کار بتا
در نظر گرفتن تغییرات در مدیری ها ،از نقاط ضعف و یا کاستیهای اجرای اینچنین سیاس ها و برنام ها میباشند.
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1931؛ بهرامی و همکاران .)1931 ،در حال حاضر این محصول
استراتژیک در هم گستره کشور امکان کش

دارد و در هم
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استانها تولید میشود( 1میرباقری و همکاران .)1935 ،بااینحال

با توج ب اهمی

گندم در سفره غذایی مردم ،این

علیرغم بهرهمندی از استعدادها و ظرفی های بالقوه کشور،

محصول در کشور ایران نیز ب تناس  ،همواره از اهمی فراوانی

میزان واردات این محصول ب کشور هنوز نسبتاً زیاد اس .

در سیاس گذاریها و جه گیریهای دول ها و متولیان بخش

ب عنوان نمون ضری خودکفایی گندم طی سالهای  1931الی

کشاورزی کشور برخوردار بوده اس

(میرباقری و همکاران،

 1931نوسانات زیادی داشت و متوسط آن طی این دوره برابر

 .)1935لذا سیاس خودکفایی در تولید گندم (ک در چند سال

 15درصد بوده اس (محمدجانی و یزدانیان .)1939 ،طی سال-

اخیر با گذار سیاستی آن ب واژه خوداتکایی تغییریافت ) از

های  1931تا  1930ب طور متوسط سالیان  3/1میلیون تن

مهمترین اهداف یعنی تأمین امنی غذایی کشور طی سالهای

گندم آبی و  9/1میلیون تن گندم دیم در کشور تولید شده اس

اخیر بوده اس .

ک بیانگر تولید متوسط ساالن ای برابر  11/1میلیون تن گندم
در کشور اس  .همچنین میانگین عملکرد کش

آبی گندم در

در تدوین و انتخاب استراتژی مناس

برای توسع

کشاورزی و افزایش تولید محصوالت اساسی کشاورزی ازجمل

طی دوره مذکور حدوداً  9121کیلوگرم در هکتار و میانگین

گندم باید ب نقاط قوت ،ضعف ،فرص ها و تهدیدها در این

عملکرد کش گندم دیم در همین بازه زمانی  391کیلوگرم در

زمین توج شود .نقاط ضعف و تهدیدهای مرتبط ب ترتی

هکتار بوده اس (میرباقری و همکاران .)1935 ،ب هرحال آمار و

شام

ارقام و شواهد حاکی از آن هستند ک در طوالنیمدت ک تولید
گندم کشور در عم بین  3الی  3میلیون تن متغیر بوده اس .

نقاط ضعف :نبود راهبردهای میانمدت و بلندمدت و
ناکارآمدی و عدم استمرار سیاس ها؛ ناهماهنگی برنام های آب

گندم ب عنوان محصولی محوری و کلیدی بخش کشاورزی

و کشاورزی؛ پایین بودن بهرهوری زمین ،آب و انرژی؛ پایین

جایگاه ویژهای در تولید و مصرف مواد غذایی مل جهان دارد.

بودن سران زمین و خرد و پراکنده بودن آن و عدم استقرار نظام

این محصول ازجمل محصوالت راهبردی غذایی در سطح جهان

بهرهبرداری مناس ؛ و محدودی

دسترسی فعاالن بخش

اس ک تولید و صادرات آن اهمی ویژهای برای کشورها دارد

کشاورزی ب فناوریهای مناس .

و حمای های اساسی دول ها معطوف این محصول راهبردی

تهدیدها :نوسانات و میزان وابستگی امنی

غذایی ب

اس  .از ابعاد جهانی ،اتحادی اروپا با تولید بیش از  152میلیون

واردات محصوالت؛ ناپایداری مناب تولید کشاورزی (آب ،خاک،

تن گندم در سال  1115بیشترین میزان تولید در دنیا را ب خود

مناب طبیعی و ذخایر ژنتیکی)؛ کمبود مناب آب برای کشاورزی

داده اس و کشورهایی مانند چین و هند ب ترتی با

(بحران آب زیرزمینی)؛ و تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی

تخصی

تولید  112و  32میلیون تن ردههای بعدی را ب خود اختصاص

(کشاورز و همکاران.)1933 ،

دادهاند .در بازه زمانی  15سال اخیر (سالهای  1111تا 1115

بر اساس یک استراتژی جریان آب مجازی درون کشور،

میالدی) نیز اتحادی اروپا با  195میلیون تن تولید سالیان ،

راهکارهای بزرگمقیاسی برای صرف جویی در مصرف آب و

(میرباقری و

تولید محصول بیشتر ارائ شد .بتر اساس نتایج این استراتژی،

بزرگترین تولیدکننده این محصول بوده اس
همکاران.)1935 ،

میتوان گندم بیشتری با مصرف آب کمتری تولید کرد و  91تا
 111در صد از ک کمبود گندم در استانهای دارای کمبود را
میتوان ب وسیل استانهایی ک گندم مازاد بر مصرف تولید

 -1البت هم مناطق کشور پتانسی یکسانی از نظر تولیتد گنتدم ندارنتد .بت عنتوان
نمون برخی نتایج تحقیقات در سالهای  1915و  1912نشان دادنتد کت در بررستی-
های هم اقلیمی استانهای غرب و جنوب کشور و تعیین مناطق هماقلتیم و مطلتوب
برای کش گندم ،جنوب استان خوزستان برای کش آن مناس نبود.

میکنند ،تأمین کرد ( Faramarzi et al., 2010و هوشمند و
همکاران .)1933 ،کاهش ضایعات گندم در مراح مختلف تولید

آسیب شناسی از سیاست ها و برنامه های افزایش تولید و بهبود بهره وری آب گندم75...

نیز یکی از راهکارهای اجرایی برای بهبود بهرهوری آب گندم

نی (مصر) ،منطق کینگ کالیفرنیا (آمریکا) و منطق اولدام

معرفیشده اس (فکاریسردهایی و همکاران.)1933 ،

(هلند) حدود 1/00 ،1/51 ،1/91 ،)Zwart et al., 2010( 1/31

یکی از راهبردهای اصلی استفاده بهین از مناب آب برای
تولید محصوالت کشاورزی ازجمل گندم بهبود بهرهوری آب
میباشد .بهبود بهرهوری آب در بخش کشاورزی یکی از الزامات

و  )Zwart and Bastiaanssen, 2007( 1/93کیلوگرم بر متر-
مکع اس .
ازآنجاییک افزایش تولید گندم برای تأمین تقاضای رو ب

استفاده پایدار از مناب آب ،پایداری تولید ،کاهش تقاضا برای آب

رشد و کاهش نیاز ب واردات بیشتر آن ،همواره یکی از

رو ب رشد کشور میباشد .از

دغدغ های متولیان امر ب خصوص در حوزه وزارت جهاد

راهبردهای اصلی پیشنهادی در این زمین میتوان ب انطباق

کشاورزی بوده اس  ،لذا برنام ها و سیاس های مختلفی در

بیشتر سیاس های آب و کشاورزی کشور با بح بهرهوری آب

راستای افزایش و پایداری تولید این محصول در کشور طرح-

و ایجاد ثبات بیشتر در سیاس ها و اجرای برنام ها را نام برد

ریزی و اجرا شده اس .

و تأمین امنی

غذایی جمعی

در این مقال ب مرور و بررسی این طرحها ،برنام ها و

(حیدری-الف،)1933 ،
بهبود بهرهوری آب در مزرع نیازمند داشتن برنام علم و

سیاس ها (از ابعاد مدیریتی و بهرهوری آب) پرداخت شده و

فناوری در حوزه تحقیقات آب کشاورزی اس  .در این راستا

نتیج گیریهای الزم ب عم آمده اس  .همچنین نگاه

بهبود بهرهوری آب سبز (آب باران) در کشاورزی دیم ،یکی از

مختصری نیز ب سیاس های تولید گندم در بعضی از کشورهای

شش راهبرد اصلی مدیری آب در مزرع شناسایی شده اس

جهان ب عم آمده تا از تجارب آنها استفاده الزم در این زمین

(حیدری.)1933 ،

ب عم آید.

فرامرزی و همکاران بهرهوری آب در مقیاس ملی گندم
آبی و دیم کشور را ب ترتی در دامن  1/15-1/55و -1/15
 1/13کیلوگرم بر مترمکع برآور نمودند (

Faramarzi et al.,

 .)2010همچنین بر اساس ارقام گزارششده از سوی مرکز ملی

 -2سیاستها و برنامههاي افزایش تولید گندم
در ایران به نقل از متولیان
در این بخش محتوی اظهارنظرهای مختلف متولیان و

مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ( ،)1932طی دوره زمانی

مس:ولین کشور ک در رسان های مختلف در خصوص مسائ

 1923-1935بهرهوری آب گندم آبی کشور از عدد  1/91ب

تولید گندم و ارتقای بهرهوری آن در موقعی های مختلف بیان

 1/15کیلوگرم بر مترمکع رسیده اس ؛ یعنی طی مدت مذکور

نمودهاند ،ارائ و تحلی شده اس .

رشدی معادل  151درصد داشت اس  .پیشبینی این مرکز برای

 -دول

سیاس هایی نظیر افزایش بهرهوری و استفاده

عدد بهرهوری آب گندم در سال  1933معادل  1/1کیلوگرم بر

بهین از مناب آب را دنبال میکند .استفاده از امکانات موجود

ک با توج ب بررسیهای حیدری-الف

ب ویژه مناب آب مهمترین راه بهبود بهرهوری اس ک برای آن

( )1011ک متوسط بهرهوری آب گندم در دو مقیاس محاسب ای

باید از سیستمهای نوین آبیاری و آبیاری تح فشار استفاده

ملی و استانی را ب ترتی  1/31و  1/15کیلوگرم بر مترمکع

شود .دول تالش میکند با تقوی ارائ خدمات ب کشاورزان

گزارش نموده اس  ،تقریباً در شرف تحقق اس .

تولید گندم را در کشور افزایش دهد .باید بتوان با روشهایی

مترمکع

بوده اس

این در حالی اس ک بر اساس مناب  ،متوسط بهرهوری آب
گندم در مقیاس کشوری (ملی)  11کشور عمده تولیدکننده گندم

سطح زیر کش گندم آبی و دیم را افزایش داد .افزایش خدمات
و عملیات ب زراعی از عوام افزایش تولید گندم در کشور اس
با ارائ پشتیبانیها و خدماتی از قبی

بذر ،کود و

(کشورهای استرالیا ،کانادا ،چین ،فرانس  ،آلمان ،هندوستان،

و دول

پاکستان ،روسی  ،ترکی و آمریکا) ،منطق یاکو در مکزیک ،دره

ماشینآالت تالش میکند ک زمین افزایش محصول گندم را
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روشهای نوین آبیاری ،میتوان این مس:ل را تا حد زیادی

ایجاد کند (بینام.)1931 ،

« -سطح زیر کش محصوالت زراعی با برنام ملی باید

مدیری کرد»( .خبرگزاری جمهوری اسالمی.)1933 ،

منطبق باشد .استانها با توج ب نیاز کشور و وضعی
نگرانکننده مناب آب کشور ،کش های بهاره را متناس
برنام های ملی مدیری

 «وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده حداکثری ازبا

دیمزارها برنام ریزی کرده اس  .دیمزارهای کشور

ظرفی

نموده و ب عنوان کارفرمای تولید،

دارای فرسایش باالیی هستند و هرچ پوشش گیاهی این

زراع استان خود را راهبری نمایند .با توج ب موفقی پروژه

اراضی غنی شود ،فرسایش کاهشیافت و نفوذ آب در خاک

غذایی گندم ایران -ایکاردا در چهار استان آذربایجان

بیشتر میشود ،ضمن آنک روان آبها و سیالبها نیز کنترل

شرقی ،کردستان ،کرمانشاه و لرستان و نتایج امیدبخش پروژه

خواهند شد .همچنین با توسع دیمزارها ،درآمد کشاورزان نیز

ضمن افزایش سطح اجرایی در این استانها در سال زراعی -33

افزایش مییابد » (رفرنس اینترنتی .)9

امنی

 1931نتایج پروژه ب سایر استانهای دیم خیز کشور نیز باید
تعمیم یابد» (خبرنام گندم.)1931 ،
 «کاهش سطح زیر کشبهرهوری آب) در کش

 «بهرهوری آب در تولید گندم از  1/51کیلوگرم برمترمکع ب  1/12کیلوگرم بر مترمکع رسیده اس  .در برنام

و بهبود بهرهوری (ازجمل

گندم از برنام های مهم وزارت جهاد

ششم توسع هدف آن اس ک این عدد را ب  1/1کیلوگرم بر
مترمکع رسانیده شود .اگر کمبود آب در کشاورزی وجود دارد

کشاورزی اس  .گسترش سیستمهای نوین آبیاری در کش

و ضمن اینک اراضی باید با پوشش مناس

محصوالت زراعی باهدف تولید گندم بر اساس معیار هر

ح این مشکالت کشاورزی حفاظتی اس  .در این راستا اولین

مترمکع آب (ن بر اساس هکتار) و ایجاد تعادل بین آبوخاک

حکم برنام ششم توسع نیز کشاورزی حفاظتی اس  .اصالح

از دیگر برنام های وزارت جهاد کشاورزی اس » (رفرنس

باغات ،تمرکز بر بهبود بهرهوری گندم با کمآبیاری ،کاهش 95

اینترنتی .)1

درصدی سطح زیر کش یونج با جایگزینی محصوالت علوف -

 -برای افزایش دو برابری تولید محصوالت زراعی

حفظ شوند ،کلید

ای کم آببر و افزایش تولید غالت و علوف در کش

دیم

دیمزارها در افق پنجسال  ،طرح جهش دیمزارها تدوینشده

ازجمل روشهای مصرف بهین آب در بخش کشاورزی اس »

اس  .عملکرد محصوالت زراعی در دیمزارها بسیار پایین اس

(رفرنس اینترنتی .)0

« -درصد خوداتکایی تولید گندم طی پنج سال گذشت 35

و برنام ریزیشده اس تا در یک افق  5سال این تولید ب دو
برابر افزایش یابد .در این راستا تسهیالت ارائ شده ب کشاورزان

درصد بوده اس  .همچنین سهم  21درصدی سطح زیر کش

دیمکار شام پوشش بیم کشاورزان ،تأمین بخشی از نهادههای

گندم و جو از زراع و کاهش عملکرد ،دو چالش اساسی اس و

موردنیاز کشاورزان ،بذر و ماشینآالت (شام یاران برای بذر و

سیاس

این محصوالت کاهش

ماشینآالت) بوده اس (رفرنس اینترنتی .)1

یابد .انجمن یا بنیاد گندمکاران توانمند در کشور راهاندازی شده

 «استفاده از بقایای گیاهی گندم (کاه و کلش) در جیرهغذایی دام باع

شده ،حداق برای تأمین این ماده با ارزش

اس

این اس ک سطح زیر کش
و خوب اس

این انجمن از سوی مدیران ب رسمی

شناخت شده و از ظرفی های آن استفاده شود .مشک گندم با

غذایی برای خوراک دام ،نیاز ب واردات در استان یزد وجود

برخی اقدامات در حوزه تکنولوژی و حمای

نداشت باشد .بعضی دیدگاههای موجود در استان نیز با طرح

میشود و کشور از این طریق ب تولید پایدار گندم دس خواهد

مباحثی مانند پرآب خواه بودن محصول گندم ،کش آن را در

یاف » (رفرنس اینترنتی .)5

اقلیم یزد مقرونب صرف نمیدانند و این در حالی اس

ک با

استفاده از ارقام سازگار با اقلیم استان و همچنین استفاده از

و پشتیبانی ح

 «خودکفایی در تولید گندم ب عنوان یک محصوالتاستراتژیک حائز اهمی اس  ،اما با در نظر گرفتن شرایط مناب

آسیب شناسی از سیاست ها و برنامه های افزایش تولید و بهبود بهره وری آب گندم99...

آب کشور .برای خودکفایی در تولید گندم باید از شیوههای

فرسایش خاک ،از سیاس ها و برنام های کشور از سوی

کشاورزی مکانیزه و بهرهوری مناس از آب استفاده کرده تا هم

مس:ولین مختلف بیان شده اس  .ولی بر اساس اظهارات و

ب پایداری اشتغال دس یافت و هم ب مناب آبی کشور کمک

شواهد ب نظر میآید ک این تمرکز خیلی بر روی گندم دیم

شود» (رفرنس اینترنتی .)5

نبوده و بیشتر بر روی سایر محصوالت با ارزش اقتصادی باالتر

« -با اجرای طرح مشترک با مؤسس بینالمللی تحقیقات

(نظیر نخود ،توسع باغات و غیره) اس .

سیمی  ،ایران ب قط بزرگ تحقیقاتی در زمین گندم و ذرت

در برنام ها و اقدامات توج خاصی ب تحقیقات گندم در

در منطق خاورمیان تبدی میشود .این طرح مشترک از بهار

زمین مسائ ب زراعی و ب نژادی آن و ب خصوص با همکاری

سال  32ب مدت  5سال ب منظور توسع تحقیقات گندم ،ذرت و

مؤسس های تحقیقاتی بینالمللی نظیر سیمی

و ایکاردا شده

کشاورزی حفاظتی در ایران شرو شده اس  .اجرای این طرح

اس و همچنین تالش شده اس تا بخش خصوصی و نهادهای

تحقیقاتی دو هدف بلندمدت را دنبال میکند ک یکی توسع

غیردولتی در برنام های افزایش تولید گندم سهیم شوند ،ولی

کیفی تولید بذر گندم و هدف دیگر توسع ارقام جدید گندم در

اقدامها کافی نبوده و یا اثرات آنها هنوز محسوس نیستند.

ایران اس » (رفرنس اینترنتی .)2
با جم بندی و تحلی

این معض برای کلی موارد پیشبینیشده در برنام های

اظهارنظرهای رسان ای مس:ولین

توسع کشور نیز صدق مینماید .ب عنوان نمون و بر اساس

بخش کشاورزی در خصوص تولید گندم میتوان نکات زیر را

گزارش عملکرد احکام قانون برنام ششم توسع کشور و در

دریاف

راستای اجرای بندهای  1و  9ماده  21قانون احکام دائمی
کمبود مناب آب برای تولید محصوالت مختلف کشاورزی

برنام  ،مقرر شده بود ک راندمان آبیاری تا پایان برنام (سال

ازجمل گندم یکی از چالشها و دغدغ های اصلی کشور و

 )1011ب رقم  21درصد افزایش یابد ،درحالیک این عدد تا

مس:ولین بوده و راهح اصلی آن بهبود بهرهوری آب پیشنهاد

پایان سال  1931ب عدد  02درصد رسیده اس

(سازمان

شده اس  .در این میان توسع روشهای نوین آبیاری (همان

برنام وبودج  .)1933 ،در موردی دیگر و در راستای اجرای بند

آبیاریهای تح فشار) ب عنوان تکی گاه از سوی مس:ولین برای

الف ماده  91قانون همین برنام در خصوص توسع کشاورزی

بهبود بهرهوری آب محصوالت و ازجمل گندم پیشنهاد شده

حفاظتی ،توسع کش نشایی ،تولید و تأمین و ب کارگیری ارقام

اس .

گیاهی متحم  ،خوداتکایی در تولید بذر و غیره ،اقداماتی در

کشاورزی حفاظتی نیز جایگاه مهمی در بهبود بهرهوری آب

طول برنام انجامشده اس ک ب دالی مختلف ازجمل عدم

ب خصوص برای گندم در سیاس های کشاورزی کشور دارد.

تأمین اعتبار الزم ،از حدود پیشبینیشده در برنام عق اس .

ارائ خدمات پشتیبانی الزم ب بهرهبرداران ازجمل در خصوص

ب هرحال درصد تحقق برنام ها در موارد قانونی مختلف برای
نیس  ،برآورد درستی ندارند و این

عملیات ب زراعی و تأمین نهادهها رویکرد دیگری در جه

ک برنام هنوز مشخ

افزایش تولید و بهرهوری این محصول بیان شده اس .

عملکرد ب صورت شفاف و مستقیمی ارائ نشده اس .

ب هرحال توسع  ،ثبات و یا کاهش سطح زیر کش گندم
علیرغم اهمی

تولید و سیاس

افزایش خوداتکایی آن چالشی

ک مس:ولین مختلف نظرات بعضاً متناقضی در خصوص آن

تولید و بهرهوري آب گندم در کشور
در قوانین و اسناد باالدستی کشور جنب های مثبتی از نظر

دارند.
تمرکز بر افزایش عملکرد و افزایش درآمد محصوالت در
دیمزارها ازجمل گندم دیم ،ضمن حفاظ

 -3قوانین ،سیاستها و برنامههاي افزایش

از اراضی در مقاب

توج ب مسائ امنی

غذایی ،افزایش تولید و بهبود بهرهوری

آب محصوالت کشاورزی وجود دارد .ب هرحال در مرور و

 98نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان 1401

افزایش

آب کشور باشد .ب هرحال در کشور فعالً مکانیزمی برای پایش

بررسی این قوانین و اسناد مشخ

گردید ک بح

بهرهوری در تولید محصوالت استراتژیک نظیر گندم در آنها

مستمر میزان اجرا و یا اجرای مناس قوانین مذکور وجود ندارد

کمرنگ اس

و در تمامی قوانین ب محصول گندم فقط در

ک خود این موضو خود باید ب صورت یک اقدام در دستور کار

قانون تثبی

(حیدری-ب،

نهادهای مرتبط و یا در تدوین برنام های توسع مالک قرار

آببهای زراعی اشاره شده اس

 .)1011بر اساس این قانون و برای حفظ مناب آب زیرزمینی

گرفت و آسی شناسی الزم از آن ب عم آید.

تصمیم گرفت شده بود تا میزان حق نظارت بر آبهای زیرزمینی
در حداکثر برداش آب تا میزان ذکرشده در پروان بهرهبرداری

سند باالدستی دیگر در خصوص محصوالت مختلف
کشاورزی ازجمل گندم« ،سند ملی آب کشور» میباشد.
در حال حاضر این سند مهمترین مستند در خصوص ارائ

ب عنوان نمون برای محصول گندم ب میزان  15درصد محصول
برداش شده تعیین شود .البت این قانون پس از تصوی قانون

آمار و اطالعات مرتبط با نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی کشور

ممنوعی اخذ حق نظارت آب برای آبهای زیرزمینی ،از سال

میباشد .در این سند ،نیاز خال

آبیاری محصوالت کشاورزی

 1930ملغی گردید .همچنین در ماده  109سند باالدستی قانون

(زراعی و باغی) کشور ب تفکیک دش های مختلف و برای

برنام پنجم توسع ب محصول گندم ب شرح زیر اشاره شده

استفاده در بخش اجرا برای هر یک از استانهای کشور ارائ

«ب منظور حفظ ظرفی تولید و نی ب خودکفایی در تولید

گردیده و در حال ب روزرسانی اس  .بر اساس دادههای سند ملی

اس

محصوالت اساسی کشاورزی و دامی ازجمل گندم ،اصالح

آب ،نیاز خال

آبیاری گندم (نیاز آبی گیاه در طول دوره رشد

الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذی  ،گسترش

با احتساب بارندگی مؤثر) ب عنوان نمون برای استانهای یزد،

کشاورزی صنعتی و دانش بیان ،فراهم نمودن زیرساخ های

خراسان شمالی ،کرمان ،اردبی  ،گلستان ،اصفهان و خوزستان،

امنی غذایی و افزایش ارزشافزوده بخش کشاورزی بر مبنای

برابر  031 ،151 ،111 ،513 ،003 ،510و 911

مالحظات توسعۀ پایدار ساالن ب میزان هف

ب ترتی

درصد ()%1

میلیمتر میباشد (حیدری و همکاران .)1930 ،در موردی دیگر

نسب ب سال  1933در طول برنام اقدامات زیر انجام میشود

نیاز خال

آبیاری گندم در حوض آبریز کرخ در امتداد غرب تا

افزایش راندمان آبیاری ،تحوی آب موردنیاز کشاورزان ب صورت

جنوب غربی کشور دارای تغییرات وسیعی اس و بین  191الی

حجمی ،بهبود شاخ

بهرهوری آب در بخش کشاورزی»

(حیدری.)1932 ،

(حیدری-ب .)1933 ،اهمی دیگر این سند تعیین مزی اقلیمی

با بررسی کلیۀ اسناد و قوانین باالدستی کشور میتوان با
اطمینان اعالم نمود ک قوانین و اسناد باالدستی  -1قانون
افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و مناب

 011میلیمتر از باالدس

تا پائیندس

حوض متغیر اس

کش

محصوالت در مناطق مختلف کشور میباشد .ب عنوان

نمون  ،بر اساس نیاز خال

آبیاری گزارششده در سند و آمار

طبیعی-1 ،

عملکرد محصوالت گزارششده توسط آمارنام کشاورزی (سال

سیاس های کلی نظام در بخش کشاورزی -9 ،سیاس های

زراعی  )1931-1931شاخ

بهرهوری آب پتانسی ()PWPET

کلی برنام ششم توسع  ،از نظر جامعی توج ب مسائ تولید،

گندم برای استانهای یزد ،خراسان شمالی ،کرمان ،اردبی ،

بهرهوری آب در تولید محصوالت ،حفاظ از مناب آب کشور و

گلستان ،اصفهان و خوزستان ب ترتی

برابر ،1/31 ،1/11

توج ب پایداری و حفظ مناب تولید و محیطزیس  ،جام نگری

 1/31 ،1/91 ،1/21 ،1/52و  1/11کیلوگرم بر مترمکع

الزم بیشتری را نسب ب سایر قوانین و اسناد باالدستی دیگر در

محاسب شد .مشاهده میشود ک مقادیر بهرهوری آب پتانسی

کشور دارند .این قوانین و اسناد در صورت اجرای درس

گندم در مناطق مختلف کشور دارای دامن وسیعی بوده و مقدار

میتوانند پاسخگوی بسیاری از مشکالت افزایش بهرهوری آب،
بهرهوری تولید محصوالت کشاورزی ،ضمن حفاظ

از مناب

آن از  1/52تا  1/91کیلوگرم بر مترمکع

تغییر مینماید

(حیدری و همکاران .)1930 ،این ارقام نشاندهنده آن هستند
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ک حتی برای محصولی معین (در اینجا گندم) مناطق مختلف

 ایجاد و معرفی ارقام اصالحشده متحم

استعدادهای متفاوتی برای تولید و بهرهوری آب آن محصول از

محیطی (خشکی ،شوری ،گرما و غیره)

ب تنشهای

نظر اقلیمی داشت و مزی نسبی کش محصوالت در مناطق

 بهبود مدیری های ب  -زراعی

مختلف از لحاظ مصرف آب و عملکرد متفاوت میباشند ک باید

 توج بیشتر ب تناس اقلیمی

ب آن در تدوین الگوی کش ملی توج شود.

 مطالع و توج بیشتر ب تغییر اقلیم و تأثیرات آن روی

عالوه بر این ،عوام و مؤلف های اصلی مرتبط با سیاس -

عملکرد گیاهان زراعی

گذاریها و برنام ریزیهای الزم برای بهبود بهرهوری آب در

 افزایش و بهبود فرایند انتقال اطالعات و یافت های

مقیاس گیاه شام موارد زیر میباشند مسائ بهبود کارایی

تحقیقاتی ب کشاورزان (اشرفی و همکاران 1933 ،و

مصرف آب در سیستمهای مختلف گیاهی ،نیاز آبی گیاه،

حیدری.)1931 ،

مدیری آب در مزرع  ،تنش خشکی ،اصالح نژاد گیاهان برای

همچنین بر اساس مطالع ای دیگر ،مسائ

تحم ب تنشهای خشکی و محیط دیگر ،راهکارهای زراعی
مدیری

تنش خشکی ،راهکارهای ارتقاء ژنتیکی گیاهان،

راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در سطح گیاه در شرایط

اصلی و

راهبردی مرتبط با تولید گندم آبی و دیم کشور ب شرح زیر
معرفی شده اس
 مسائ و محدودی هایی ک منجر ب کاهش عملکرد دان

محدوی های شوری مناب آب و خاک ،مدیری سطح ایستابی

و کیفی

در مناطقی ک سطح آب زیرزمینی در عمق کمی قرار دارد،

تولیدکنندگان ب بذر ارقام اصالحشده جدید و عوام

مسائ اقتصادی ،مسائ بهبود بهرهوری آب در کش های دیم

کاهنده عملکرد و کیفی محصول (نظیر تاخیر در کاش ،

(بهرهوری آب سبز) ،اثرات الگوی کش و مسائ مدیری های

آبیاری نامطلوب ،پائین بودن ضری مکانیزاسیون و غیره).

ب -زراعی بر کارایی مصرف آب گیاهان در شرایط دیم (اشرفی
و همکاران1933 ،؛ حیدری.)1931 ،
بر اساس درخ

مسائ

کشاورزی در مقیاس گیاه ،مسائ و مشکالت اصلی و راهبردی
مرتبط با این مقیاس شام موارد زیر میباشند
 مسائ

 محدودی هایی ک منجر ب پائین آمدن بهرهوری تولید
گندم میشوند (شام تنشهای غیرزنده (نظیر شوری و

راهبردی بهبود بهرهوری آب

ارقام اصالحشده متحم

نانوایی گندم میشود .شام

عدم دسترسی

ب تنشهای محیطی

(خشکی ،شوری ،گرما و غیره)

خشکی) ،تنشهای زنده (نظیر خسارتهای آفات ،بیماری-
ها و علفهای هرز) ،مسائ اجتماعی-اقتصادی ،مسائ
قانونی و مسائ

آموزشی-فرهنگی) (جاللی کمالی و

همکاران 1933 ،و جاللی کمالی و همکاران.)1931 ،
سیاس ها ،اهداف برنام ها و طرحهای مختلف مرتبط با

 مدیری های ب زراعی

گندم آبی کشور ب شرح زیر معرفیشدهاند

 بح تناس اقلیمی )(Agro-Ecology

 افزایش پتانسی عملکرد و سازگاری اقلیمی و منطق ای

 بح تغییر اقلیم و تأثیرات آن روی گیاه

 بهبود کیفی نانوایی و ارزش غذایی ارقام گندم

 محدودی های آب و خاک

 افزایش تحم ب تنشهای غیرزنده (شام

 ضعف در انتقال اطالعات و یافت های تحقیقاتی (اشرفی و
همکاران.)1933 ،
در همین راستا راهکارهای راهبردی برای بهبود بهرهوری آب در
مقیاس گیاهان زراعی ازجمل گندم را میتوان ب صورت زیر
معرفی نمود

خشکی آخر

فص  ،شوری ،سرما و گرمای آخر فص )
 افزایش مقاوم

ب تنشهای زنده؛ مبارزه با بیماریهای

مهم گندم شام زنگ زرد ،زنگ قهوهای و زنگ سیاه،
فوزاریوم سنبل  ،سپتوریوز
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 افزایش مقاوم ب جوان زنی قب از برداش در گندم نان
ویژه مناطق گرم ساح خزر و کوهپای های البرز

سناریو برای کاهش اراضی فاریاب گندم زمستان در استانهتای
شمال چین ارائ شده اس

 کاهش دوره رشد (زودرسی) در ارقام گندم نان ب ویژه در
مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سناریو اول ( )S1کمآبیتاری گنتدم و

سناریو دوم ( )S2جابجایی کش گندم آبی با گندم دیتم .نتتایج
شبی سازی مرتبط نشان داده اس ک اثرات دو سناریو بر تولیتد

 افزایش مقاوم ب خوابیدگی (ورس) با کاهش ارتفا گیاه

گندم ،وقتیک آب کاربردی برای کشاورزی فاریاب کمتتر از 11

(نجفی میرک.)1933 ،

درصد وضعی فعلی باشد ،یکسان خواهد بود .ولی باالتر از ایتن

برای رسیدن ب اهداف فوق در کشور دو برنام کلی زیر

درصد ،ب نظر میرسد ک سناریو ( S2کش گندم دیم) ستناریو

پیشنهادشده و یا استفاده میشود  -1برنام های ب -نژادی برای

بهتری باشد زیرا آن با همتان مقتدار صترف جتویی آب کتاهش

مناطق هدف

کمتتتری در میتتزان تولیتتد گنتتدم دارد (.)Liu et al., 2007

(شام اقلیم گرم و مرطوب شمال ،اقلیم گرم و خشک جنوب،

همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهد ک آبیاری تکمیلی بترای

اقلیم معتدل ،اقلیم سرد و مناطق با آب و یا خاک شور) و -1

بهبود بهترهوری آب گنتدم زمستتان در کشتور و جهتان (نظیتر

رسیدن ب ارقام واجد صفات مطلوب و مناس

برنام های ب -زراعی شام

توصی های فنی برای مدیری

مناطق دیم در حوض کرخ و در شمال چین) ضروری اس  .در

بهین مزرع در راستای رسیدن ب اهداف کمّی و کیفی (نجفی

مناطق شمالی (باالدس ) حوض آبریز کرخت  ،آبیتاری تکمیلتی

میرک .)1933 ،در جدول  1تعدادی از طرحها و برنام های مهم

(ب صورت تک آبیاری در زمان کاش و یا یک آبیاری در مرحل

و در راستای اجرای سیاس های افزایش تولید و بهرهوری آب

گلدهی گندم در بهار) منجر ب بهبود بهرهوری آب ک (بتارش

گندم کشور در این زمین معرفی و تشریح شدهاند.

آبیاری) گندم تا ستقف  1/55-1/31کیلتوگرم بتر متترمکعت و
همچنین افزایش بهرهوری بارش ( 1/01-1/01کیلوگرم بر متر-

توصیههاي برنامههاي-سیاسهتي و راهبهردي بهراي

مکع ) بین  15تا  99درصد شد (.)Tavakoli et al., 2010

افزایش عملکرد و بهرهوري آب گندم در کشور

 تمرکز بیشتر بر مطالعات و تحقیقات تعیین خالء عملکرد و

با توج ب مباح تشریح شده در بختشهتای قبلتی و بتر
اساس مرور مناب علمی مختلف ،در زیتر توصتی هتایی از انتوا

شکاف بهرهوری آب گندم مناطق مختلف کشور در آینده.
 تحقیقات بیشتر در خصوص آبیاری تکمیلتی گنتدم دیتم و

برنام ای-سیاستی و راهبردی برای افزایش عملکرد و بهرهوری

درمجمو تمرکز بیشتر بر تحقیقات و مطالعات تعیین مقدار

آب گندم در کشور ارائ شده اس

بهرهوری آب گندم دیم کشور و راهکارهای افزایش آن.
 تحقیق بیشتر در زمین مزایای فنی ،اقتصتادی و اجتمتاعی

توصیههاي برنامهاي-سیاستي:

کاربرد سامان های نوین آبیتاری در افتزایش بهترهوری آب

 توج بیشتر ب کش گندم دیم و گسترش آبیاری تکمیلتی

گندم.

در دیمزارها.

 مطالع و تحقیقات بیشتر در زمین تعیین حد بهینت ستطح

ب عنوان نمون در شمال چین بهرهوری آب در اراضی گندم آبی

زیر کش گندم در کشور با توج بت اصت بهترهوری آب

 52درصد بیشتر از اراضی بتا کشت گنتدم دیتم در آن منطقت

فیزیکی و بهترهوری آب اقتصتادی ایتن محصتول ،مزیت

اس  .ولی افزایش سطح کشاورزی آبی در منطق ممکن نبتوده

نسبی و رقاب پذیری آن با سایر محصتوالت کشتاورزی در

زیرا سب بروز بحران تنش آبی و مسائ زیس محیطی مترتبط

الگوی کش ملی ،ضمن لحاظ نمودن اهداف امنی غذایی

در منطق مذکور شده اس ک ضرورت کاهش تخصی

آب ب

کشاورزی آبی گندم را ایجاد نموده اس  .لذا ب همین منظور دو

و سطح خوداتکایی هدفگذاری شده در این زمین .

آسیب شناسی از سیاست ها و برنامه های افزایش تولید و بهبود بهره وری آب گندم81...

جدول  -1معرفي و تشریح تعدادي از طرحها و برنامههاي مهم و در راستاي اجراي سیاستهاي افزایش تولید و بهرهوري آب گندم کشور
عنوان طرح/برنامه
طرح افزایش ضری
خوداتکایی گندم

طرح (پروژه) افزایش
بهرهوری سیستمهای
تولیدی غالتمحور با
هدف ارتقای امنی
غذایی در کشور
پروژه افزایش عملکرد
گندم و بهرهوری آب در
نظامهای گندم بنیان در
ایران

سیاس تشویق بهره-
برداران نمون با بهرهوری
آب باال و دستورالعم
اجرایی آن

معرفي و تشریح طرح/برنامه

توضیحات تکمیلي

این طرح ب عنوان مهمترین طرح راهبردی در زمین تولید
محصوالت کشاورزی با بهرهگیری از توانمندی علمی
متخصصان و کشاورزان پیشرو و تجارب ب دس آمده ،از
سال  1939در کلی استانهای کشور ب اجرا درآمده اس .

برخی از اقدامات فنی شاخ ک در راستای افزایش بهرهوری آب در طرح
موردتوج و عم قرار گرف

 رشد در تولید بذور اصالحشده و تح پوشش قرار گرفتن مزار بیشتر با ارقام
جدید از بذور گواهیشده با قابلی تولید باال،
 توسع کش ارقام گندم با دوره رشد کوتاهتر و نیاز ب مصرف آب کمتر و با
عملکرد باال و متحم ب تنشهای زنده و غیر زنده،
 توسع کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم (کم خاکورزی و بی خاکورزی)
برای کاهش تبخیر و کاهش فرسایش و نفوذ بیشتر آب در خاک،
 توسع آبیاریهای تح فشار (ب طور عمده میکرو و بارانی) با پیگیری و از طریق
معاون آب و خاک (دفتر توسع سامان های نوین آبیاری) و با همکاری مؤسس
تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی،
 بهین سازی و افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی ،آلی و بیولوژیک برای
افزایش تولید در واحد سطح (افزایش صورت کسر شاخ بهرهوری آب) ک
موج افزایش بهرهوری آب نیز میگردد،
 توسع کش در کف جویچ ب منظور توزی یکنواخ آب آبیاری در مزرع ،
 رعای تراکم بوت و تاریخ کاش مطلوب و ارتقاء درج مکانیزاسیون در فرآیند
تولید محصول گندم،
 مدیری صحیح بقایای گیاهی و جلوگیری از سوزاندن بقایا و کمک ب تهی
کارندههای کش مستقیم در دیمزارها ب منظور توسع کشاورزی حفاظتی و
دس کاری کمتر خاک برای کاهش تبخیر،
 توسع پیشآگاهی و کنترل عوام خسارتزا و کاهش خسارت ک موج افزایش
بهرهوری و افزایش عملکرد و افزایش کیفی محصول میگردد،
 اجرای پروژه مشترک با دو مؤسس تحقیقات بینالمللی (ایکاردا و سیمی ) و
بهرهگیری از تجارب آنها در  12استان محوری تولید گندم با رویکرد افزایش
عملکرد و پایداری تولید محصوالت زراعی.
هدف اصلی طرح افزایش تولید محصوالت گندم ،جو و نخود در مناطق مورداجرا ب
این طرح ب منظور بهرهگیری از تجارب مؤسسات ،مراکز
میزان  15درصد در مدت  5سال (سالهای زراعی  1935-1932الی -1011
تحقیقات بینالمللی و سازمان فائو ،جه اجرای پروژه "
 )1011میباشد.
افزایش بهرهوری سیستمهای تولیدی غالت محور با هدف
ارتقای امنی غذایی در ایران" ب منظور تقوی و ارتقای
امنی غذایی بین وزارت جهاد کشاورزی (معاون امور
زراع ) و آنها توافق شده و ب امضاء طرفین رسید.
در حال حاضر این پروژه بر روی ب نژادی گندم ،نظامهای بذری و توسع آن و
در این پروژه س موضو اصلی تعیین شده اس ک طی آن
انجام عملیات کشاورزی حفاظتی در مقیاس وسی متمرکز می باشد.
کشاورزان ایرانی در کوتاهمدت از پژوهش برای توسع
کشاورزی منتف شوند .این س موضو عبارتاند از ب
نژادی گندم و سامان بذر؛ مدیری زراعی کشاورزی
حفاظتی گندمبنیان؛ استفاده از مناب ژنتیکی برای افزایش
پایداری با تأکید بر پیش ب نژادی و تولید گندمهای
سنتتیک با استفاده از نمون های آژیلوپسهای ایران.
پیرو تدوین دستورالعم شیوه تعیین و نحوه تقدیر از کشاورزان بهرهور در مصرف
بر اساس دستورالعم مربوط  ،کشاورز بهرهور آب کشاورزی
آب ،این دستورالعم ب استانها ابالغ و در آن متذکر شده اس «برای آشنایی
اس ک بر اساس شاخ بهرهوری فیزیکی آب ،توسط
جامع کشاورزان با این سیاس جدید و استفاده از کلی امکانات و ظرفی ها در
کارگروه فنی بهرهوری آب انتخاب و معرفی شده و مشمول
راستای افزایش بهرهوری و ار نهادن ب کشاورزان بهرهور در مصرف آب»،
حمای های موضو این دستورالعم مذکور خواهد شد
اقدامات الزم ب عم آید (بینام.)1932 ،
(طرح گندم.)1932 ،
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هاتف و همکاران1935 ،؛ سعیدیفر و آخانی1931 ،؛ اردستتانی و

توصیههاي راهبردي
تمرکز و تکی بیشتر بر بهبود بهرهوری تولیتد گنتدم آبتی در

طوسی ،)1933 ،ب نظر میآید ک مزی نسبی کش گندم دیتم
در کشور رو ب افزایش اس و سیاس گسترش و بهبتود بهتره-

شرایط محدودی مناب آب و خاک و تولید گندم دیم.
تمرکز و تکی بر افزایش بهرهوری تولیتد گنتدم نبایتد صترفاً
محدود ب تولید گندم آبی و تولیتد آن در شترایط مطلتوب شتود.
بلک باید ب فرص های تولید ایتن محصتول در شترایط شتوری
منتتاب آب و ختتاک و شتترایط کشتتاورزی دیتتم نیتتز توج ت شتتود
( .)Pingali, 1999یکتتی از دالی ت ایتتن چتتالش آن اس ت ک ت
فناوریهای توسع یافت در جریتان انقتالب ستبز ،در منتاطق بتا
محیطهای نامطلوب رشدی ،ب خصتوص در منتاطق خشتک کت
دچار معض کمبود آب و وقای خشکسالی هستند ،عمالً توستع
و گسترش کندی داشت اس و لذا باید بیشتر ب آن توج شود.

وری گندم دیم نسب ب گندم آبی از موضوعات چالشتی در ایتن
زمین اس .
تدوین و اجراي برنامهها و سیاستهاي جامعنگهر
براي افزایش تولید و بهبهود بههرهوري آب گنهدم در
کشور
با توج ب اینک دامن تغییرات بهرهوری آب گندم در استان-
ها و مناطق مختلف کشور زیاد است  ،بنتابراین پتانستی زیتادی
برای افزایش آن حتی تا دو برابر مقدار فعلی وجود دارد .لذا بترای
کاهش وابستگی ب واردات گندم و حفظ امنیت غتذایی کشتور،
توج ب تحقیقات و مطالعات الزم و اجرای برنام ها و سیاست -

تمرکز بر کاشهت گنهدم در منهاطس مدهتعد و بها
پتاندیل اقلیمي باال.
شاخ کارایی مصرف آب گنتدم (نستب عملکترد بت نیتاز

اهمیتی خاص برخوردار اس  .سیاست هتا و برنامت هتایی نظیتر

آبیاری) در منتاطق مختلتف کشتور دارای دامنت وستیعی

تدوین و عملیاتی نمودن الگوی کش ملتی در منتاطق مختلتف

اس ؛ یعنی مناطق مختلف استعدادهتای متفتاوتی بترای تولیتد و

کشور ،تدوین و اجرای برنام های سازگاری با تغییر اقلیم ،اجترای

کارایی مصرف آب باالی گندم دارند .لذا از لحاظ اقلیمتی مزیت

برنام های آموزشی-ترویجی برای بهترهبترداران و توستع ارقتام

نسبی کش گندم در مناطق مختلف از جنب هتای مصترف آب و

اصالح شده با عملکرد باال و متحمت بت تتنشهتای خشتکی و

عملکرد متفاوت میباشد ک باید ب این نکت در برنامت ریتزیهتا

شوری.

خال

بهرهوري گندم و اثرات نامطلوب تغییر اقلیم
با نگاهی ب مجموع مطالعات انجامشده در خصوص اثترات

توج شود.
توجه به مزیت ندهبي کشهت گنهدم در کشهور از
ابعاد بهرهوري آب.
در این خصوص در کشور و حتی در جهان اختتالفنظرهتای
مختلفی وجود دارد .ب عنوان نمون ستازمان فتائو مزیت نستتبی
محصوالت زراعی کشور مصتر را بتا استتفاده از شتاخ

های جام نگر افزایش تولید و بهبود بهرهوری آب این محصول از

DRC

تغییر اقلیم بر کشاورزی کشور میتوان این نتیجت کلتی را بیتان
نمود ک اثرات این پدیده بر تولید گندم آبی و ب خصتوص گنتدم
دیم جهان و کشور در آینده نتامطلوب خواهتد بتود (

Ozdogan,

2011؛ Chaves et al., 2009؛ Parry et al., 2004؛ Gohari

 .)et al., 2013از مؤلف های اثرگذار در این زمینت افتزایش دمتا

موردمطالع قرار داده است  .نتتایج مطالعت متذکور نشتان داد در

بوده ک ب طور عمده منجر ب کاهش طتول دوره رشتد و اثترات

کشور مصر تولید گندم دارای مزی نسبی اس (آبیار و همکاران،

فیزیولوژیکی مرتبط در گیاه گندم میشود (سرافروزه و همکتاران،

 .)1930در خصوص مزی نسبی کش گنتدم از ابعتاد اقتصتادی

1931؛ محمدی .)1931 ،لذا از هماکنون باید راهکارها و اقدامات

باید اذعان داش ک نتتایج مطالعتات مختلتف همگترا نیستتند و

سازگاری با پدیده تغییر اقلیم برای حفظ تولید گندم کشور اتختاذ

اختالفنظرها در این زمین زیتاد است  .از جمت بنتدی مطالعتات

شود .راهکارهای سازگاری ب شرایط اقلیمی جدید باید ب گون ای

انجامشده (دانشور و همکاران1932 ،؛ دشتی و قادرینژاد1931 ،؛

طراحی شوند ک اثترات ستوء دماهتای بتاال بت ویتژه در مراحت

آسیب شناسی از سیاست ها و برنامه های افزایش تولید و بهبود بهره وری آب گندم83...

حساس رشد را کاهش دهند .ازجملت ایتن راهکارهتا متیتتوان

مترمکع ) عالوه بر ضایعات سایر نهادههای کشتاورزی ضتای و

انتخاب رقمهای جدید با نیاز کمتر ب آب و تحم بیشتر در برابر

تلف شده اس .

شرایط محیطی ،تغییر تاریخ کاش  ،کتاهش تلفتات آب ،استتفاده

لذا با اصالح و مدرنسازی فرایندهای برداش گنتدم (نظیتر

بیشتر از منتاب آبهتای نامتعتارف و پستابهتا (کیتانی،)1935 ،

استفاده از ماشینهای کمباین جدید با اف کمبتاینی کمتتر و یتا

اجرای کشاورزی حفاظتی برای حفظ رطوبت و افتزایش بقایتای

اصالح کمباینهای فعلی) ،مدرنسازی و اصالح فرایند تهیت آرد

گیاهی و مواد آلی خاک در شرایط تغییر اقلیم ،اجرای طترحهتای

و بست بندی آن ،فرایند تهی خمیر و پخ نان ،اصتالح سیستتم

ب نتژادی مشتارکتی ،افتزایش عملکترد و بهترهوری آب گیتاه بتا

توزی و بست بندی نان و در نهای فرهنگسازی در جامع بترای

استفاده از روشهای نتوین آبیتتاری و ایجتاد تنتو درآمتدی در

استفاده صحیح از نان ،میتوان ب کاهش ضایعات گنتدم کمتک

بهرهبرداران ب منظور کاهش اتکاء درآمد صترفاً از محت فتروش

نمود.

محصول اصتلی و افتزایش تتابآوری معیشتتی بهترهبترداران در
شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم را نام برد.

بهبود فرآیند انتقال نتایج تحقیقات و دانهش فنهي
به بهرهبرداران
برای افزایش بهرهوری ،ب خصوص بهبود بهرهوری آب گندم

کاهش تلفات و ضایعات گندم در مراحهل متتلهف
زنجیره تولید تا مصرف
اتخاذ راهبرد کاهش ضایعات گندم میتواند کمک شایانی ب

تحقیقات و دانش فنی بت بهتره بترداران ،تغییترات زیترستاختی،

کاهش مصرف این محصول نموده و ب طور غیرمستقیم منجر بت

سیاستی و زیربنایی در سیستم ترویج و آموزش کشاورزی کشتور

صرف جویی در منتاب آب کشتور شتود .بت عبتارتدیگتر کتاهش

نیز ضرورت دارد.

از جنب مسائ ترویج و آموزش ،عالوه بر نیتاز بت انتقتال نتتایج

ضایعات فقط در بعد کشاورزی نبتوده؛ بلکت کمتک بت کتاهش
ضایعات (تلفات) آب نیز مینماید .در واق در سطح کتالن کشتور
ب ازای جلوگیری از ضایعات هر کیلتوگرم محصتول ،حتدود 1/5

نتیجهگیري و بحث
با نگاهی ب سیاس های و برنام های ارتقای تولید و بهتره-

مترمکع آب با کیفی مناس عالوه بر مصرف سایر نهادههتای

وری آب گندم در کشور و اظهارنظرهای متولیان امر در این زمین

کشاورزی (نظیر کود ،سم ،نیروی کار انسانی ،انرژی ،علف کش و

میتوان دریاف ک افزایش تولید گندم باید همراه بتا حفاظت از

غیره) صرف جویی میشود (کشاورز و حیدری .)1939 ،بت منظتور

مناب آب و از طریق بهبود بهرهوری آب گندم میسر شود .توستع

ملموس شدن و همچنین کمّی شدن مقتدار تلفتات آب ناشتی از

سیستمهای نوین آبیاری ،توستع کشتاورزی حفتاظتی در کشت

ضایعات محصوالت کشاورزی در زیر محاسباتی متکی بر آمتار و

گندم و بهبود سایر عملیات ب زراعتی و ارائت ختدمات پشتتیبانی

ارقام محصوالت کشاورزی تولیدی در سال  1931ب عنوان نمون

بیشتر ب کشاورزان نقش کلیدی در این زمین دارند .با نگاهی ب

برای گندم ارائ گردیده اس  .بر اساس آمتار ستال  ،1931تولیتد

فعالی های انجام شده توسط دستگاههای متولی ،میتوان دریاف

گندم کشور حدود  11/5میلیون تن بود .مطالعات انجامشده بیانگر

اقداماتی نظیر توسع کشاورزی حفاظتی و آموزشهای ب زراعتی

آن اس ک میزان ضایعات بعد از برداش تتا مرحلت آرد ستازی

مرتبط پیشرف و عملکرد مناسبی داشت اس  .ولی ب هرحتال در

گندم حتدود  %11و ضتایعات مصترف نتان کشتور حتداق %12

زمین توسع سیستمهای نوین آبیاری متناس با محصول گندم و

میباشد .ک این مقدار ضایعات نان برابر  %19 /0ک تولید گندم

ارائ خدمات پشتیبانی الزم ب کشاورزان گندمکار هنوز کاستتی-

کشتتور اس ت (کشتتاورز و حیتتدری)1939 ،؛ بنتتابراین حتتدود 1/3

هایی وجود دارد.

میلیون تن گندم و یا در واق حدود  9/99میلیتارد مترمکعت آب

کشور در حال گتذار بت توستع عمتودی کشتاورزی دیتم و

(با احتساب متوسط بهرهوری آب گندم برابتر  1/31کیلتوگرم بتر

افزایش عملکرد و بهرهوری آب گندم دیتم (نظیتر اجترای طترح
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جهش تولید دیمزارها بتا هتدف دستتیابی بت امنیت غتذایی در

آنچ در این زمین همچنان مغفول مانده است همانتا ارائت

محصوالت استراتژیک بدون نیاز ب مناب آب تجدیتد پتذیر و یتا

محیط استاندارد تولید گندم است  .آن نیازمنتد اجترای تحقیقتات

نیاز حداق ب منتاب آبتی) بتوده و بت ارائت تستهیالت الزم بت

گسترده ب -زراعی یا مدیری زراعی سامان های گندم بنیان آبتی

کشاورزان در این زمین توج شده اس  .البت سیاس گسترش و

و دیم ب صورت مشترک و چند دیسیپلینی شام تمامی جنب های

توسع افقی دیمزارها نیز مدنظر بعضی از مست:ولین قترار داشتت

مختلف موضو در استتانهتای دارای پتانستی هتای الزم بترای

اس ک با توج ب ایجتاد مستائ کمبتود منتاب آب در منتاطق

تولید گندم آبی و دیم میباشد .برای شرو میتتوان از الگوهتای

پائیندس حوض های آبریز از نظر کاهش ضری جریان روانتاب

ارائ شده توسط محققین کشور مصر برای الهتام گترفتن و تهیت

و مصرف آب برای آبیاریهای تکمیلی (اثرات باالدس بر پائین-

نسخ بومی سازگار با استانهای کشور ب منظور تهی بستت هتای

دس ) ،حفاظ از مناب طبیعی و مرات  ،این سیاست بتا ریستک

زراعی گندم بنیان آبی و دیم ،استفاده نمود .همچنتین در تکمیت

زیادی همراه اس  .لذا پیشتنهاد متیگتردد بتا توجت بت شترایط

راهکارهای موردی و مجزا ک می بایستی ب شک یکپارچ ارائت

نامناس آب و خاک و اقلیمی کشتور ،تمرکتز صترفاً بتر توستع

شوند ،مشک اساسی عدم وجود انطباق بین توصتی هتا و ستطح

عمودی و یا همان افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود بهتره-

مزار زارعین اس  .در این زمین بایتد بت نقتاط ضتعف و قتوت

وری بارش در کش گندم دیم باشد.

مدیری های آب و کاربرد سامان های آبیاری توصی شتده توستط

از فعالی ها و اقدامات نوآوران جدید در رابطت بتا سیاست -

محققین بیشتر از گذشت پرداخت شده و عالوه بر مدیری آب ،ب

گذاری و برنام ریزی بترای دخالت بیشتتر بختش خصوصتی در

مدیری های خاک ،گیاه و از هم مهمتر خدمات زیس بوم توج

افزایش تولید گندم میتوان ب ایجاد «انجمتن بنیتاد گنتدمکاران

ویژه شود.

توانمند» اشاره نمود ک هنوز از نتیج و اثرگذاری آن در افتزایش

ب هرحال سیاس ها و برنام های هتدفگتذاری شتده بترای

تولید گندم گزارشی در دس نیس  .همچنین از طرحها و برنام -

افزایش عملکرد و بهرهوری آب گندم دارای کاستیها و نواقصتی

های جدید در خصوص افزایش تولید گندم (تا  91درصتد) ،متی-

بیرونی و درونتی متیباشتند .ازجملت اینکت بیشتتر برنامت هتا و

توان ب طرح مشارکتی و ملی گنتدم بنیتان اشتاره نمتود کت بتر

سیاس ها ب خوبی مستند نشده و بیشتر در قالت اظهارنظرهتای

اساس گزارشهای متولیان در اخبار سای ها ،نتتایج اجترای فتاز

مس:ولین در رسان ها و یا گزارشهای موردی هستند ک وضتعی

اول آن در استانهای هدف مثب بوده اس .

اسنادی و ثبتی مناستبی نداشتت و بت صتورت ناقصتی معرفتی و

توج دول ب تشویق بهرهبرداران نمون تولیدکننده گنتدم و

ارائ شدهاند .ب همین دلی پیگیری کام این برنام هتا و پتایش

بر اساس معیار بهرهوری آب باالتر (و ن بر اساس عملکرد بیشتر

درصد پیشرف و یا تداوم کار آنها ب خوبی قاب پیگیری نیست ؛

در واحد سطح) و تدوین و ابتالغ دستتورالعم اجرایتی مربوطت ،

یعنی مشخ

نیس ک این سیاس ها و برنام ها کت بت ختوبی

یکی از اقدامات مثب دیگر در خصوص توج ب صترف جتویی و

نیز مستند نشدهاند ،چ مقدار درصتد پیشترف اجرایتی داشتت و

حفظ مناب آب در فرآیند افزایش تولیتد ایتن محصتول در کشتور

دستاوردهای حاصل و یا موان اجرای آنها چیست و درمجمتو

میباشد .همچنین برنام های تحقیقاتی ب -زراعتی و بت -نتژادی

چگون نظارت و پایش میشوند .این امر ختود بت نتوعی آستی -

مختلف ،ب خصوص در زمین های ایجاد ارقام جدید گندم مقاوم ب

شناسی موضو بوده و میتوانتد یتک دستتاوردی جتانبی دیگتر

تنشهای محیطتی ،کشتاورزی حفتاظتی و تولیتد بتذر گنتدم بتا

حاص از این بررسی باشد .ب نظر میآیتد کت استتمرار و تتداوم

همکاری مؤسسات بتینالمللتی (بت خصتوص مراکتز بتینالمللتی

اجرای آنها نیز دارای مسائ و مشکالتی باشد .با توج ب بودج

سیمی و ایکاردا) نیز در جریان اس ک نتایج آن هنوز ب ختوبی

الزم برای اجرای آنها در برنام های پتنجستال توستع کشتور و

مستند نشده اس .

تغییرات در مدیری  ،تداوم اجترای ایتن سیاست هتا و برنامت هتا
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همچنین مورد سؤال و تردید اس ک باید پیگیریهای الزم در
این زمین ب عم آید.

راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی در ایران .نشر آموزش
کشاورزی .کر  111 .صفح .
جناب ،م .و نظری ،ب  .1931مطالع شکاف عملکرد و شکاف
بهرهوری آب گندم ،جو و ذرت در استان قزوین .تحقیقات

منابع
اردستانی ،م .و طوسی ،م .1933 .بررسی مزی نسبی محصوالت
زراعی منتخ

در ایران .اقتصاد کتشاورزی و توستع .

آب و خاک ایران.1012-1011 )03( 2 .
حیدری ،ن .1931 .چالشها و راهکارهای افزایش کارایی مصرف
آب گیاهان زراعی در ایران .مجل علمی-ترویجی یافت های

.13-01 )23(13
آبیار ،ن .م ،.رزاقی ،م .ح .و عسگری ،م .1930 .تعیین مزی
نسبی تولید گندم ،جو و برنج در استان گلستان .یافت های
تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی.1-11 )1(1 .

تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی.15-51 )1( 1 .
حیدری ،ن .1932 .رویکردهای ملی و قوانین باالدستی مؤثر بر
سازگاری با تغییر اقلیم در حوزه آب کشاورزی و امنی

اشرفی ،ش ،.حیدری ،ن ،.مهرور ،م.ر ،.غفاری ، . ،مجیدی

غذائی ،گزارش  1مرور و بررسی قوانین و اسناد باالدستی.

هروان ،ا ،.زربخش ،. . ،عزیزی زهان. ،ا ،.صادقزاده

گزارش علمی-فنی .مؤسس تحقیقات فنی و مهندسی

حمایتی ،س ،.عباسی ،ف .و زارعی ،ق .1933 .برنام

کشاورزی ،شماره ثب  59132مورخ .32/11/13

راهبردی بهبود بهرهوری آب کشاورزی در مقیاس گیاه.

حیدری ،ن-.الف .1933.شناسایی و تحلی مسائ نرم افزاری-

تحقیقات فنی و مهندسی

مدیریتی مؤثر بر بهرهوری آب کشاورزی در ایران .تحقیقات

گزارش پژوهشی مؤسس
کشاورزی ،شماره ثب

 33/551مورخ  33/2/3در مرکز

اطالعات و مدارک علمی کشاورزی 13 ،صفح .

مناب آب ایران.133-112 )9(15 .
بهرهوری آب

حیدری ،ن-.ب .1933 .تشریح و بررسی شاخ

بهرامی ،م .خلیلیان ،ص .مرتضوی ،س .ا .و اسعدی ،م.1931 .

کشاورزی مبتنی بر تبخیر و تعرق مطالع موردی از حوض

بررسی بهرهوری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در

اراضی)1( 1 .

استانهای منتخ

ایران (مطالع موردی محصول گندم).

نشری آبیاری و زهکشی ایران .1511-1513 )11( 2
بینام .1931 .سیاس های دول برای افزایش تولید گندم؛ ارائ
خدمات ب کشاورزان ،رشد بهرهوری و استفاده بهین از مناب
آب.http://dolat.ir/detail/232069 .
بینام .1932 .نام شماره  ،11155/111مورخ  ،32/11/1آقای
مهندس عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی ب
رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها.
جاللیکمالی ،م.ر .اسدی ،ه ،.نجفی میرک ،ت ،.نجفیان ،گ،.
خادمی ،ز .و وهابزاده ،م .1933 .برنام راهبردی تحقیقات

آبریز کرخ  .نشری علمی-ترویجی مدیری
.111-111

حیدری ،ن .1933 .مسائ  ،راهبردها و راهکارهای علم و فناوری
در استفاده بهین از مناب آب در مقیاس مزرع  .تحقیقات
مناب آب ایران.131-111 )1( 12 .
حیدری ،ن-.الف .1011.بهرهوری آب گندم در ایران و مقایس آن
با مقادیر چند کشور .نشری پژوهش آب در کشاورزی)0( ،
.011-095 95
حیدری ،ن-.ب .1011.بررسی قوانین و اسناد باالدستی مرتبط با
امنی

غذایی ،افزایش تولید و افزایش بهرهوری آب در

کشاورزی .گزارش مشورتی ارائ شده ب فاز اول مطالعات

گندم آبی و دیم کشور .گزارش پژوهشی نهایی برنام

افزایش بهرهوری و رقاب پذیری گندم ،شرک

راهبردی ،مؤسس تحقیقات اصالح و تهی نهال و بذر911،

مشاور یکم (ب سفارش مؤسس پژوهشهای برنام ریزی،

صفح .

اقتصاد کشاورزی و توسع روستایی) ،بهار  15 ،1011صفح .

جاللیکمالی ،م .ر ،.نجفی میرک ،ت ،.و اسدی ،ه .1931 .گندم

مهندسین

حیدری ،ن ،.کشاورز . ،و دهقانی سانیج ،ح .1930 .مدیری
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مصرف بهین آب کشاورزی در ایران با در نظر گرفتن

کشاورز ،. ،افکاری سردهایی ،ب ،.بیکی ،ا ،.خسروی،. ،

خشکی و خشکسالی .مجموع مقاالت دومین همایش

فارسی ،م .م ،.ملکیان ،ر .و نژندعلی .1933 . ،چالشهای

روشهای پیشگیری از اتالف مناب ملی ،فرهنگستان علوم

بخش کشاورزی کشور .مرکز ملی مطالعات راهبردی

جمهوری اسالمی ایران ،تهران 15 ،الی  12خرداد-112 .

کشاورزی و آب 05 .صفح .
کشاورز . ،و حیدری ،ن .1939 .نگرشی بر اسراف و ضای

.119
خبرگزاری جمهوری اسالمی .1933.استان یزد (ایرنا) 13،آبان

نمودن مناب آب کشور در مراح تولید و مصرف محصوالت

خبر

کشاورزی .مجموع مقاالت اولین کنفرانس روشهای

،1933

،1 99

کد

خبرنگار

،1321

کد

https://www.irna.ir/news/84112818.84112818

خبرنام گندم .1931.مجری طرح گندم شماره دوازدهم ،فروردین
 ،1931صفح .1

پیشگیری از اتالف مناب ملی ،فرهنگستان علوم جمهوری
اسالمی ایران 13 ،الی  11خرداد ،تهران.93-51 ،
کیانی .1935 . ،استفاده از آب شور برای آبیاری گندم .مؤسس

دانشور کاخکی ،م .دهقانیان ،س .هاتف ،ح .و سروری  ،ا.1932 .

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .دفتر شبک ملی

بررسی مزی نسبی گندم آبی و دیم در دش مشهد .علوم و

دانش .نشر آموزش

صنای کشاورزی.05-51 )11(1 .

کشاورزی .شماره ثب

دشتی ،ق .و قادرینژاد ،پ .1931 .الگوی بهین کش
محصوالت زراعی با در نظر گرفتن مزی

تلویزیونی کشاورزی و مدیری

نسبی در استان

ایالم .نشری اقتصاد و توسع کشاورزی.135-119 )11(9 .
سرافروزه ،ف .جاللی ،م .جاللی ،ط .و جمالی ،ا .1931 .ارزیابی
اثرات تغییر اقلیم آینده بر مصرف آب محصول گندم در
تبریز .فصلنام علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی)91(11 .
.31-32
سازمان برنام و بودج  .1933.گزارش عملکرد قانون برنام ششم

در مرکز اطالعات و مدارک علمی

کشاورزی  03102ب تاریخ .35 /0/11
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب .1932 .خودکفایی
در تولید گندم با کاهش سطح زیر کش و افزایش بهرهوری
آب واردات  91میلیون مترمکع آب مجازی ب کشور .سای
ایرنا 1 ،اردیبهش .1932
محمدجانی ،ا .و یزدانیان ،ن .1939 .تحلی وضعی بحران آب
در کشور و الزامات مدیری آن .فصلنام روند)25-22( 11،
.111-100

توسع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

محمدی ،ح .ر .رمرودی ،م .بنایان ،م .اصغری پور ،م .ح .و فنایی،

در سال  1931جلد دوم حوزه بخشی ( .)1سازمان برنام و

ح .ر .1931 .بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و

بودج کشور ،ریاس جمهوری ،شماره ثب .33/11/99

مراح فنولوژیک رشد گندم در منطق زاب  .مجل علمی

سعیدی فر ،ا .و آخانی ،ز .1931 .تعیین مزی نسبی محصوالت
زراعی و باغی استانهای کشور .مجل اقتصادی .شمارههای
 11و .01-20 .11

پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی.131-131 )90(11 ،
میرباقری و .برادران نصیری ،م .امامی . ،و حسینی ثاب  ،س .م.
 .1935تولید و تجارت محصوالت اساسی بخش کشاورزی

طرح گندم .1932 .دستورالعم شیوه تعیین و نحوه تقدیر از

در بازه زمانی سالهای  .1931-1935معاون پژوهشهای

کشاورزان بهرهور در مصرف آب مؤسس پژوهشهای

زیربنایی و امور تولیدی ،دفتر مطالعات زیر بنایی (گروه

برنام ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسع روستایی ،دفتر

کشاورزی) ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،کد

مجری طرح گندم ،معاون زراع .

موضوعی  ،151شماره مسلس  33 ،15111صفح .

فکاری سردهایی ،ب ،.شاهنوشی ،ن .و محمدی ،ح.1933 .

نجفی میرک ،ت .1933 .یافت های نوین پژوهشی قاب ترویج

آیندهپژوهی گندم ایران .اقتصاد کشاورزی.11 -03 )0( 01 .

کش گندم .بخش تحقیقات غالت مؤسس تحقیقات اصالح
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Review and Analysis of Policies and Plans of Enhancing Wheat Production
and Water Productivity in Iran
N. Heydari*1

Abstract
Wheat is a strategic crop in Iran as well as in different countries of the world. As a result, various policies
and plans from the executive and research aspects in the Iran and the world have been developed and
implemented. Based on the review of macro-level documents and various policies and plans to improve the
yield and water productivity of wheat, it can be understood that in macro-level documents attention to this crop
as a strategic crop, is still low and mostly appears in the general form of food security in strategic crops.
However, in the policies and executive plans within the system of those in charge of crop production, it is one of
the main challenges and concerns and various policies and plan have been developed and implemented. Such as
policies and plans to use more modern irrigation methods for wheat production, more use of conservation
agriculture, upgrading crop production plan in rainfed agriculture, various research and development plans with
international research institutes, agro-techniques and breeding programs, implementation of the plan to increase
wheat self-reliance (partial self-sufficiency), formulate policies and implement instructions related to
encouraging the nominated farmers with high water productivity in their farming, and etc.. The highlights of
these policies and plans are the special attention to improve the production of rainfed agricultural products
(including drylad wheat) and more involvement of the private sector and relevant institutions (such as the Wheat
Farmers Foundation) for improving the production and productivity of this crop. However, the results of this
study show that the policies and plans have not been well documented, developed, and or codified, and are
mostly in the form of official statements in the media or case reports and circulars. Moreover, reviewing the
progress and monitoring these policies and plans in regard to identify obstacles to their implementation, as well
as their cross-sectional and sustainability in terms of work continuation, taking into account changes in
management, are some of the weaknesses and shortcomings of such policies and plans.
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