یادداشت تحلیلی

بهرهوری آب در بخش کشاورزی؛ چالشها و چشماندازها
فریبرز عباسی ،نادر عباسی و علیرضا توکلی

اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج

بهرهوری مصرف آب یکی از شاخصهای مصرف بهینه آب آبیاری است که به عنوان شاخصی متقن و علمی برای سنجش مصرف بهینه
آب و تولیدات کشاورزی محسوب میشود .بدیهی است که تعیین شاخص بهرهوری آب ،به تنهایی قادر به تشخیص عوامل و موانع
نقصان آن نبوده و بایستی موارد مصارف غیرمفید شناسایی و به شیوههای مستقیم و غیرمستقیم ،راهکارهای بهبود عملیاتی گردد.
روند تغییرات شاخص بهرهوری آب ،حاکی از رشد آن طی یک دهه اخیر بوده و از  0/87کیلوگرم بر متر مکعب در سال  1384به
 1/32کیلوگرم بر متر مکعب در سال  1394رسیده (افزایش  152درصدی) و بطور متوسط در هر سال  0/041کیلوگرم بر متر مکعب
افزایش پیدا کرد .البته این اعداد و ارقام فاقد تحلیل ابعادی محصولی بوده و صرفاٌ بیانگر روند تغییرات است .اساساً میزان تولید به ازای
واحد سطح ،وقتی محدودیت دسترسی به آب وجود دارد ،نمیتواند معیار ارزیابی باشد ،وقتی محدودیت دسترسی به آب وجود دارد،
ضرورت دارد که بقیه نهادهها نیز بهینه و ضایعات محصول کمینه گردد.
مخرج کسر آن آب کاربردی (آب آبیاری ،بارش) و در صورت آن
موارد متنابهی از مفاهیم کمی قرار میگیرد .این موارد مشتمل بر
عملکرد محصول ،میزان درآمد (سود) خالص ،میزان انرژی تولیدی،
میزان کالری تولیدی ،میزان ارزش افزوده و  ....میشود .عموماً دو
مفهوم بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب ،کاربرد بیشتری داشته و در
تحلیلها و تصمیمگیریها مورد استفاده قرار میگیرد .طبق تعریف،
بهرهوری فیزیکی مصرف آب عبارت از مقدار محصول تولید شده به
ازای واحدحجم آب مصرفی است که بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب
بیان میشود .در بهرهوری اقتصادی ارزش محصول تولید شده یا میزان
سود مدنظر قرار میگیرد .به عبارتی ،بهرهبردار به ازای مقدار آبی که
مصرف میکند ،چقدر درآمد کسب مینماید .در این نوشتار بهرهوری
فیزیکی آب که از این پس بهطور ساده بهرهوری گفته میشود ،برای
محصوالت زراعی و باغی برآورد شده است .تعیین مقدار محصول
تولیدی معموالً سادهتر و براساس آمارهای رسمی قابل برآورد است.
ولی در خصوص میزان آب مصرفی ،آمارها بسیار متفاوت است .در
نتیجه کمیت بهرهوری به شدت وابسته به آمار مربوط به حجم آب
مصرفی بوده و تعیین بهرهوری همواره با تردیدهایی همراه است.
این شاخص در ابتدای برنامه توسعه چهارم بین  0/8تا  0/9كیلوگرم بر
مترمكعب گزارش شده است .در برنامه چشمانداز  20ساله نیز این
شاخص  1/6كیلوگرم بر مترمكعب هدفگذاری شده است.
بهرهوری آب یک نیاز و یک گام اولیه هست و هرگز نمیتواند پایان
پایش محسوب شود که خود آغاز یک فعالیت گسترده میباشد.
بدیهی است که شاخص  5کیلوگرم ذرت علوفهای به ازای مصرف
هر مترمکعب آب هرگز با شاخص  0/4کیلوگرم پسته به ازای هر
مترمکعب آب برابری نمیکند ،حتی شاخص بهرهوری آب در تولید
گندم در نقاط مختلف با کیفیتهای مختلف آب یا ارقام متنوع،
متفاوت خواهد بود و بایستی هر یک در جای خود بررسی شود .یکی
از راهکارها برای ارزیابی گسترده ،بهرهگیری از تحلیل ابعادی یکسان
و ملحوظ نمودن درآمد خالص هست که مفاهیم بهرهوری اقتصادی
عینیتخواهدیافت.

• مقدمه
خشکسالی و کم آبی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و با توجه به
روند روزافزون نیاز بخشهای مختلف به آب ،این مشکل در سالهای
آینده حادتر نیز خواهد شد .میانگین بارندگی دراز مدت کشور 243
میلیمتر (یک سوم میانگین جهانی) و پتانسیل تبخیر در کشور حدود
 2000میلیمتر در سال (سه برابر متوسط جهانی) است .حجم کل
منابع آب ناشی از بارش در کشور  403میلیارد مترمکعب است که
بیش از  70درصد آن از طریق تبخیر از دسترس خارج میشود .حجم
منابع آب تجدیدپذیر حدود  100میلیارد مترمکعب است که 70
درصد آن در بخش کشاورزی مصرف میشود (ناصری و همکاران،
 .)1396در چنین شرایطی یکی از راهکارهای مؤثر و عملی استفاده
بهینه و صرفهجویی در مصرف آب است .در این میان ،مدیریت
مصرف آب در بخش کشاورزی که بخش عمدهای از مصارف آب
در ایران و جهان را نیز شامل میشود ،میتواند بسیار مؤثر و راهگشا
باشد .بدیهی است که برای دستیابی به این مهم ،شناسایی شاخصهای
اصلی مدیریت مصرف آب و تعیین این شاخص به روشهای مناسب
است .راندمانهای آبیاری ،بهرهوری مصرف آب کشاورزی ،مقدار آب
مصرفی در بخش کشاورزی و توسعه پایدار روشهای نوین آبیاری از
مهمترینشاخصهایکلیدیورویکردهایاساسیدربرنامهریزیهای
کالن مربوط به تأمین ،تخصیص و مصرف اصولی از آب در بخشهای
مختلف از جمله کشاورزی است (عباسی و همکاران.)1395 ،
روشناستکهمؤثرترینوکاربردیترینراهبرایسازگاریبااینوضعیت
اقلیمی برنامهریزی برای استفاده بهینه و صرفهجویی در مصرف آب
است .بهرهوری مصرف آب یکی از شاخصهای ارزیابی مصرف بهینهی
آب است .در این یادداشت وضعیت موجود بهرهوری مصرف آب آبیاری
در کشور و روند تغییرات آن در 11سال اخیر تحلیل شده است.
• مبانی و مفاهیم بهرهوری
بهرهوری مصرف آب یکی از شاخصهای مصرف بهینهی آب آبیاری
است .مطابق با تعریف کلی ،بهرهوری آب نسبتی است که در
نرشیه آب و توسعه پایدار
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حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیالن آب اخیرا ً توسط
موسسهتحقیقاتفنیومهندسیکشاورزیبرآوردشدهاست(ناصری
و همکاران .)1396 ،براساس ارقام برآورد شده برای حجم آب مصرفی
و آمار مربوط به تولید محصوالت زراعی و باغی کشور در سالهای
مختلف ،مقادیر بهرهوری مصرف آب به تفکیک سالهای مختلف
تعیین شده است (شکل  .)1از آنجاییکه در این بررسی بهرهوری
محصوالت آبی مدنظر بوده است ،تولیدات زراعی و باغی در اراضی
آبی در تعیین بهرهوری مصرف آب لحاظ شده است.

برای رسیدن به مقدار هدفگذاری شده ( 1/6کیلوگرم بر متر مکعب)
در برنامه چشمانداز بیست ساله باید تالش بیشتری شود (شکل .)2
اگرچه عدد هدفگذاری شده یک برآورد کلی و حجمی است که
باید با نگاه تخصصی و درک عمیق مباحث مربوط به بهرهوری آب،
به دنبال هویتشناسی بهرهوری آب و تعیین اجزای آن برای هر یک
از محصوالت بوده و قطعاً آنچه که مبنای تصمیمگیری برای اصالح
الگوی کشت و تدوین الگوی تولید پایدار و اقتصادی است ،بهرهوری
فیزیکی و اقتصادی هر یک از محصوالت خواهد بود نه بهرهوری کل؛
به نحوی که عدد بهرهوری فیزیکی و اقتصادی اختصاصی برای تک
تک محصوالت نیز باید تعیین و تحلیل شود.
1.6

1.2
0.8
0.6
0.4
0.2

۱۴۰۴

ﻣﻮﺟﻮد

0.0

شکل  -2مقایسه وضعیت موجود بهرهوری مصرف آب در کشور
با مقدار هدفگذاری شده در برنامه چشمانداز  20ساله
شاخص بهرهوری آب ،اگرچه معیار بسیار مهمی در تصمیمگیری
و تعیین مزیت کشت محسوب میشود ،اما گاهی قیودات حاکم
بر ساختار کشاورزی ،مثل کیفیت آب ،جنب ههای زیستمحیطی،
ریسک تولید و بازار ،فرآوری و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی،
سبب میشود که تصمیمات مدیریتی متناسب با شرایط گرفته شود.
شاخص بهرهوری آب صرفاٌ متاثر از برنامه و سامانه آبیاری نبوده
و عوامل مهم و فراوانی از جمله کیفیت و کمیت آب ،منبع آب،
نظام و روش آبیاری ،نیاز آبی گیاه ،برنامه آبیاری ،نوسانات سطح
ایستابی و زهکشی ،مدیریت زراعی ،اقلیم و پارامترهای اقلیمی،
استحصال و جمعآوری آب باران ،تغذیه ،آفات و بیماریها،
علفهای هرز ،اقتصاد و بازار ،فرآوری و بستهبندی و الگوی کشت
در آن دخالت دارند.
• شاخص بهرهوری مصرف آب
برای ارتقای بهرهوری مصرف آب بایستی به رابطه ساده و در
عین حال پرمفهوم آن توجه کرد.

شکل  -1روند تغییرات بهرهوری مصرف آب در کشور طی
سالهای 1384-94

 :WPشاخص بهرهوری مصرف آب و  :WUآب کاربردی (میلیمتر/
مترمکعب) میباشد .صورت کسر یکی از عوامل :Production
تولید (کیلوگرم) یا  :Net incomeدرآمد خالص (ریال) یا :Energy
انرژی (کالری) و یا  :Proteinپروتئین (کالری) میتواند باشد.

چنانچه متوسط سه سال اخیر به عنوان وضعیت موجود شاخص
بهرهوری مصرف آب تلقی شود ،مقدار این شاخص  1/24کیلوگرم
بر مترمکعب خواهد بود .علیرغم روند افزایشی این شاخص در
سالهای گذشته به ویژه رشد قابل توجه در سال زراعی ،1393-94
نرشیه آب و توسعه پایدار

1.4
1.0

ﺑﻬﺮه وری ﻣﴫف آب )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ(

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
ﺳﺎل

1.6
1.24

مطابق شکل ( )1مقادیر بهرهوری مصرف آب از  0/87تا  1/32کیلوگرم
بر مترمکعب در  11سال اخیر متغیر و متوسط آن  1/09کیلوگرم
بر مترمکعب بوده است .این بدان معنی است که بهرهوری مصرف
آب در دو برنامه توسعه چهارم و پنجم بطور متوسط در هر سال
 0/041کیلوگرم بر مترمکعب افزایش پیدا کرده است .هرچند بخش
زیادی از این رشد در برنامه پنجم توسعه بوده است .خوشبختانه
شاخص بهرهوری مصرف آب در کشور طی سالهای گذشته روند
صعودی داشته که این روند به معنای اثربخشی فعالیتهای انجام
شده در کشور است .در مجموع ،فعالیتهای انجام شده در کشور
در خصوص "افزایش تولید" و "کاهش حجم آب مصرفی" دو دلیل
اصلی افزایش بهرهوری آب در کشور بوده است.
1.4
1.3
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ﺑﻬﺮه وری ﻣﴫف آب )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﱰﻣﮑﻌﺐ(

شاخص بهرهوری در ابتدای برنامه توسعه چهارم
بین  0/8تا  0/9كیلوگرم بر متر مكعب بوده و در برنامه
چشمانداز  20ساله نیز این شاخص  1/6كیلوگرم بر متر
مكعب هدفگذاری شده است .البته بهرهوری آب یک
نیاز و یک گام اولیه هست و هرگز نمیتواند پایان پایش
محسوب شود که خود آغاز یک فعالیت گسترده میباشد.
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• روشهای ارتقای بهرهوری مصرف آب
برای ارتقای بهرهوری آب دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم وجود
دارد ،که پرداختن به همهی آنها در حوصله این گفتار نمیگنجد.

بادشکنها و دیگر شیوههای مقابله با مخاطرات کشاورزی ،در
کاهش خسارات مؤثر خواهند بود و در نتیجه بهرهوری تولید
افزایش خواهد یافت .یا میزان ضایعات و افت برداشت برخی
محصوالت قابل مالحظه میباشد ،تمهیدات الزم برای کاهش
ضایعات مانند تنظیم ادوات ،اصالح زمان برداشت ،بستهبندی
مناسب ،ایجاد واحدهای فرآور و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف،
میتواند بطور غیرمستقیم در بهبود بهرهوری مؤثر باشد.
توسعه مکانیزاسیون یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار در افزایش
تولید و بهرهوری مصرف نهادههای حوزه کشاورزی از جمله
آب به شمار میرود .مباحثی چون کارکرد ماشینهای کشاورزی
(تهیه زمین ،کاشت ،داشت و برداشت) ،مدیریت آب و خاک
در کشاورزی حفاظتی ،مدیریت و بهبود کارآیی انرژی ،مدیریت
تنشهای محیطی از موارد مؤثر در بهبود تولید و افزایش
بهرهوری محسوب میشود.

الف) شیوه مستقیم
در شیوه مستقیم با سه راهکار میتوان برای بهبود بهرهوری
اقدام کرد:
 -1افزایش صورت کسر بدون اینکه در میزان آب مصرفی تغییری
حاصل شود .در این شیوه ،بدون اینکه میزان آب کاربردی کاهش
یابد ،صورت کسر افزایش مییابد .اصالح برنامه کودی (تغذیه)،
تغییر رقم ،بهبود مدیریتهای زراعی (زمان کاشت ،نحوهی تهیه
زمین ،ماشی ن کاشت ،کنترل علفهای هرز ،مبارزه با آفات و
بیماریها و  )......راهکارهایی است که بدون کاهش آب مصرفی،
سبب افزایش صورت کسر و در نتیجه بهبود بهرهوری آب خواهد
شد .همچنین کاهش هزینهها و نیز انجام اقدامات تکمیلی برای
بهبود کیفیت محصول سبب افزایش صورت کسر میشود.
 -2کاهش مخرج کسر یعنی اجرای برنامه کاهش آب کاربردی
با شناخت رفتار فیزیولوژیک گیاهی ،شناخت مصارف غیرمفید
و انجام تمهیدات برای کنترل آنها ،اصالح عملیات زراعی برای
کاهش آب مصرفی مثل اصالح تاریخ کشت ،تغییر شیوه کشت
مثالً اجرای کشت نشایی ،اصالح آرایش کشت ،اصالح روش آبیاری
(از روشهای سنتی به سامانههای نوین آبیاری).
 -3روش تلفیقی ،بدین مفهوم که همزمان با کاهش مخرج کسر،
صورت کسر نیز افزایش یابد .در این راهکار ،شناخت مصارف
ش آبیاری
غیرمفید ،شناخت رفتار فیزیولوژیک گیاهی ،اصالح رو 
همراه با اصالح مدیریت مصرف کود و عملیات زراعی مواردی
هستند که توأمان به کاهش مخرج کسر و افزایش صورت کسر
منجر خواهد شد.

شاخص بهرهوری آب ،اگرچه معیار بسیار مهمی
در تصمیمگیری و تعیین مزیت کشت محسوب میشود،
اما گاهی قیودات حاکم بر ساختار کشاورزی ،مثل کیفیت
آب ،جنب ههای زیستمحیطی ،ریسک تولید و بازار ،فرآوری
و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی ،سبب میشود که
تصمیمات مدیریتی متناسب با شرایط گرفته شود.
امروزه تولید انواع محصوالت کشاورزی در محیطهای کنترل
شده ،به دلیل امکان فراهم ساختن شرایط مناسب برای تولید
حداکثر و حتی خارج از فصل و نیز کنترل میزان مصرف نهادههای
کشاورزی و سعی در کاهش مصرف آنها بهویژه آب ،مورد توجه
خاص قرار گرفته است .افزایش عملکرد توأم با کاهش مصرف آب
و در نتیجه افزایش قابلتوجه در بهرهوری آب ،از جمله مواردی
هستند كه در گلخانهها از اهمیت وی ژهای برخوردارند.
اگرچه برای غلبه بر چالش امنیت غذایی راهحلهایی مانند،
افزایش سطح زیرکشت و عملکرد ،افزایش نهادههای کشاورزی،
کنترل جمعیت و رشد مصرف ،افزایش واردات و  ...ارائه شده
است ،اما هر یک از این موارد با محدودیتهای اجرایی خاص خود
مواجهاند .لذا عملیترین راه ،استفاده بهینه از تولیدات موجود
و در رأس آنها کاهش ضایعات است .فرآوری و کاهش ضایعات
در حقیقت نوعی افزایش بهرهوری منابع تولید است .اولین قدم
برای پرداختن به امر تعدیل و کاهش ضایعات ،گردآوری اطالعات
مستند و مبتنی بر اصول علمی و فنی میباشد که متأسفانه در
این خصوص ضعف جدی وجود دارد .تاکنون مطالعه جامعی در
خصوص تعیین مقدار دقیق ضایعات در مراحل مختلف زنجیره
تولید تا مصرف بهعمل نیامده است و این امر از مهمترین
دالیل و زیربناها برای تعیین کاهش ضایعات از سوی موسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بوده است .با تعیین میزان

تمهیدات الزم برای کاهش ضایعات مانند تنظیم
ادوات ،اصالح زمان برداشت ،بستهبندی مناسب ،ایجاد
واحدهای فرآور و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف ،میتواند
بطور غیرمستقیم در بهبود بهرهوری مؤثر باشد.
ب) شیوه غیرمستقیم
در این شیوه اساساً به فرآیندهایی پرداخته میشود که اگرچه بسیار
اهمیت دارد و برای آن نهادههای مختلف مصرف شده ،اما مورد
توجه واقع نمیشوند .ضایعات محصول از زمان برداشت تا رسیدن
بدست مصرف کننده ،تلفات انرژی ماشینهای کشاورزی و آبیاری،
آبشویی کودها و خسارات ناشی از مخاطرات بخش کشاورزی از
جمله موارد از دست رفتن محصوالت کشاورزی هستند .بدیهی
است فرضاً با کاربرد کودهای پتاسه میتوان مقاومت محصول به
سرمازدگی را افزایش داد ،یا کاربرد دمندهها ،انجام آبیاری و ایجاد
نرشیه آب و توسعه پایدار
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ضایعات محصوالت کشاورزی ،میزان آب آبیاری معادل آن که
جزو مصارف غیرمفید است ،مشخص خواهد شد.

شرایطی تأمین علوفه بر کشت برخی محصوالت با بهرهوری
فیزیکی یا اقتصادی باالتر نیز مزیت خواهد داشت .یا در شرایطی
که دانش کشاورزی و حرفهای کشاورزان بر کشت محصولی
خاص قرار گرفته ،تالش اولیه بایستی بهبود شرایط موجود ،کاهش
هزینهها و افزایش درآمد باشد.

امروزه تولید انواع محصوالت کشاورزی در
محیطهایکنترلشده،بهدلیلامکانفراهمساختنشرایط
مناسب برای تولید حداکثر و حتی خارج از فصل و نیز
کنترل میزان مصرف نهادههای کشاورزی و سعی در کاهش
مصرف آنها بهویژه آب ،مورد توجه خاص قرار گرفته است.

عملیترین راه برای غلبه بر چالش امنیت غذایی
استفاده بهینه از تولیدات موجود و در رأس آنها کاهش
ضایعات است .فرآوری و کاهش ضایعات در حقیقت
نوعی افزایش بهرهوری منابع تولید است .اولین قدم
برای پرداختن به امر تعدیل و کاهش ضایعات ،گردآوری
اطالعات مستند و مبتنی بر اصول علمی و فنی میباشد
که متأسفانه در این خصوص ضعف جدی وجود دارد.

البته در برخی موارد ممکن است مالحظات محیطی ،مسائل
اجتماعی ،سیاسی و امنیتی و یا وجود مزیتهای نسبی محلی،
به نحوی ظهور و بروز نماید که صرفاً شاخص بهرهوری آب،
مبنای تصمیمگیری قرار نگیرد .مثالً در منطقهای پرورش دام
مزیت داشته و شرایط محیطی تعلیف دام وجود دارد ،در چنین
• توصیههای کاربردی
با عنایت به مباحث عنوان شده به منظور بهبود بهرهوری مصرف
آب ،الزم است توجه کافی به ارتقای وضعیت موجود دو مولفه
اصلی بهرهوری یعنی میزان آب مصرفی و میزان تولید به ازای واحد
حجم آب مصرف شده به عمل آید .در این راستا برخی نکات فنی
و کاربردی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
• اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی
• توجه خاص و ویژه به مکانیزه کردن روشهای آبیاری سطحی
به در نظر گرفتن تسهیالت و مشوقهای الزم همانند روشهای
آبیاری تحت فشار
• توجه کافی به مبانی علمی و اجرایی صحیح با توجه به ظرفیتها
و پتانسیلهای هر منطقه در توسعه روشهای مختلف آبیاری
• توجه به مسائل زیستمحیطی و اصل پایداری منابع آب و
خاک در توسعه روشهای مختلف آبیاری سطحی و تحت فشار
• مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش مصارف غیرمفید آب کاربردی
• توجه به مسائل بهنژادی و بهزراعی با رویکرد کاهش مصرف آب
• توسعه خاکورزی و کشاورزی حفاظتی
• تدوین و اجرای برنامه پایش و کاهش تبخیر به منظور کاهش
مصارف غیرمفید
• کاهش ضایعات محصوالت در مراحل مختلف فرآیند تولید،
برداشت ،انتقال و توزیع ،بستهبندی ،انبارداری
• استفاده از ظرفیتهای گلخانهای در تولیدات کشاورزی و
مدیریت آب و انرژی
• تعیین و تحلیل شاخص بهرهوری آب از تأمین ،انتقال ،توزیع،
مصرف و پسامصرف آب
• ارتقای بهرهوری آب با تبیین ساختار روابط آب ،خاک ،گیاه،
اتمسفر ،انسان ،ماشین و بازار
نرشیه آب و توسعه پایدار

با عنایت به موارد مذکور میتوان گفت آنچه که در رویکردهای
آتی برای افزایش بهرهوری آب تبلور عینی و عملیاتی پیدا خواهد
کرد ،در چهار مقوله "پژوهش"" ،فناوری"" ،آموزش و توانمندسازی"
و "ترویج دستاوردها" خالصه میگردد .برای دستیابی به این
موارد و "بهبود ضریب تأثیر یافتهها در عرصههای کشاورزی"،
پایداری منابع و نیز "ارتقای شاخص سرانه علمی و تولید دانش"،
اجماعی از همسویی و تعامل با محققین و اعضای هیات علمی،
دانشگاهها ،واحدها و دستگاههای اجرایی ،تشکلها و صنوف
کشاورزی ،کمیسیونها و انجمنها باید صورت گیرد .راهبری و
هدایت فعالیتها ،دارای نگاه جامع و با در نظر گرفتن تمام
ابعاد و اجزا میباشد.
• منابع
توکلی ،ع.ر .1395 .بررسی مزیت نسبی محصوالت کشاورزی
استان سمنان با محوریت بهرهوری آب .گزارش فنی شماره
 ،50037موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی 75 ،صفحه.
عباسی ،ف ،.ناصری ،ا ،.سهراب ،ف .باغانی ،ج ،.عباسی ،ن .و
اکبری ،م .1394 .ارتقای بهرهوری مصرف آب .نشریه ،34/94
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی 65 ،صفحه.
عباسی ،ف ،.سهراب ،ف .و عباسی ،ن .1395 .ارزیابی وضعیت
راندمان آب آبیاری در ایران .مجله تحقیقات مهندسی سازههای
آبیاری و زهکشی.128-113 :67)17( ،
ناصری ،ا ،.عباسی ،ف .و اکبری ،م .1396 .برآورد آب مصرفی
در بخش كشاورزی به روش بیالن آب .مجله تحقیقات مهندسی
سازههای آبیاری و زهکشی.32-17 :68)18( ،
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