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 چکیده

نخستین گام در تعیین الگوی بهینة کشت گیاهان زراعی در کشاورزی و افزایش عملکرد و تولید در یک منطقه، شناسایی و ارزیابی 
-دلیل نزدیکی به کالن یلومترمربع بهک 1111. منطقة هشتگرد با گسترة تقریبی استهای آن منطقه  ینقابلیت و ظرفیت )پتانسیل( تولید زم

با  هدف از این تحقیق مهمی دارد.موقعیت سیاسی اقتصادی صنعتی و خدماتی  ،واحدهای کشاورزی شهر تهران و تمرکز شمار زیاد
هشتگرد برای کشت آبی محصوالت زراعی، تعیین قابلیت اراضی  ةنطقمتولید اراضی  ظرفیت زمینةود اطالعات کافی در نبتوجه به 

استفاده از روش سازمان خواربار جهانی با  در واحد سطح ها آنعملکرد  برآوردو  هآبی چهار محصول عمد زراعتهشتگرد برای  ةمنطق
ای و یونجه با استفاده از ذرت علوفه ،تولید گندم، جو )فائو( و محاسبة درآمد خالص به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بود. ظرفیت

کارایی در منطقه،  آمده دست بهظرفیت تولید  شد.تن در هکتار محاسبه  8/26و  12، 3/8، 3/12ترتیب هشتگرد به ةروش فائو در منطق
  اورزان نمونه نشانتوسط کش آمده دست بهکند و از سوی دیگر عملکرد  بینی می در منطقة هشتگرد را پیشزراعی  یاهانگ یدتولباالی 

گرم کیلو 22/1آب  مترمکعبهشتگرد به ازای هر  ةدر منطقدهد که امکان رسیدن به ظرفیت تولید در منطقة هشتگرد وجود دارد.  یم
سود خالص آب مصرفی بررسی شاخص  تولید شد. همچنین گرم یونجهکیلو 2/1و  ای  کیلوگرم ذرت علوفه 6/6کیلوگرم جو، 1/1 گندم،

در زمینة بهبود  های نوین  گذاریکه نیازمند سیاست در منطقه استآب  هدررفتر منطقه بیانگر یک واقعیت اساسی یعنی د هر گیاه
 محیطی و اقتصادی است. زیست مالحظات ةبر پای ی بهینه از منابع آبی منطقهبردار بهرهارتقاء عملکرد گیاهان زراعی و 
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ABSTRACT  

The first step in determining the optimal cropping pattern for crops and increase the yield in unit area is 
land use ability and production potential evaluation. Hashtgerd study area with an area of about 1170 
square km because of the proximity to the metropolis of Tehran and focus a large number of agricultural, 
industrial and service units has an important economic and political position. According to importance of 
land capability studies at sustainable use of land and lack of sufficient information about potential 
Hashtgerd area for cultivation of crops, the purpose of this research is determination Hashtgerd area land 
capability and estimated four major crops yield by World Food Organization (FAO) method and the 
calculation of net income for per cubic meter of water used at per crops. The results showed area soil 
downstream for irrigated cropping has salinity and alkalinity restrictions. Production potential  for wheat, 
barley, forage maize and alfalfa  by FAO method at Hashtgerd area are in order as follows 12.3, 8.3, 75 
and 26.8 ton/ha and given the small difference to field operation by favorite farmers it shows this method 
has High Performance in  crops yield estimate. In Hashtgerd area for per cubic meter of used water 
produce 1.25 kg wheat, 1.1kg barley, 6.6 kg forage maize and 1.2 kg alfalfa. Also check of NBPD index 
it shows the most valuable environmental resource (water in area) is waste. 
 
Keywords: Land suitability assessment, foreseen Production, water productivity indivator, water use efficiency. 
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 مقدمه

های علت محدودیتزیاد کشور ایران، به رةگست رغم به

ویژه هشوری خاک و ب زیادی مانند کوهستانی بودن،

اراضی قابل کشت آبی بسیار  گسترةکمبود آب، 

خودکفایی در به دستیابیه و برای اشتمحدود د

محصوالت کشاورزی الزم است میزان عملکرد در واحد 

(. Malakouti & Tehrani, 2000) سطح افزایش یابد

 ةهای افزایش تولید در واحد سطح و استفادیکی از راه

ظرفیت تولید هر قابلیت و بهینه از اراضی، شناسایی 

کشاورزی  هنگامینوع کاربری آن است.  تعیینزمین و 

 ةبر تعیین نوع خاک و تهی افزونپویا خواهد بود که 

 ارائه مناسبی برای منطقهمنطقه، الگوی کشت  ةنقش

بینی و مدیریت لید هر محصول پیشو میزان تو شود

 (.Givi, 2000)مناسب و الزم پیشنهاد و اعمال شود 

آبی در ایران به  ارزیابی برای کشاورزی ةتاریخچ

زمان احساس ضرورت  آن . درگردد بر می 1999سال 

ارزیابی اراضی پایاب سدها از نظر قابلیت آبیاری مورد 

 یران وتوجه قرار گرفت و با همکاری کارشناسان ا

. این شدتهیه  کاریدستور (فائو) سازمان خواربار جهانی

 512 ةعنوان نشری با میالدی 1391در سال  کاردستور

اصالحات زیادی در آن  1393که تا سال  شدمنتشر 

  (.Mahler, 1979گرفت ) صورت

 سازی رشدهمانندهای های گذشته، مدلدر سال

عنوان یک ای بهطور گستردهمحصول به گیاه و تولید

ابزار مهم برای بررسی عملکرد محصول در شرایط 

 ,.Toscano et al) ه استشدمختلف اقلیمی استفاده 

. استها ترین این مدلیک از مهممدل فائو (. 2012

 روش فائو مدل رشدی است که توسط دیویت

(Dewite, 1965 ارائه شد و سازمان خواربار کشاورزی )

(FAO, 1979آن )  با شرایط پروژة مناطقرا متناسب 

 تغییر داد 1(اکولوژیواگرشناختی ) کشاورزی بوم

(Anonymous,1981.) ای ساده های هاین روش فرضی

به  یسادگ بهسازد تا که این امکان را فراهم می دارد

توده و عملکرد اقتصادی بسیاری از زیست میزان توان

آفات و  بدونساله را در شرایط یک گیاهان زراعی

 برآورد ها و مطلوب از نظر آب و مواد غذاییریبیما

                                                                               
1. Agro-ecological Zone Project 

 (.;Sys et al., 1991 Seyed Jalali., 2000)کرد 

(2002) Mosavati & Seyed Jalali  در یک پژوهش

شور استان  ةتولید گندم منطق ظرفیتتناسب اراضی و 

گلستان را با استفاده از روش فائو در شرایط مختلف 

کیلوگرم تعیین  9485کیلوگرم تا  1519شوری از 

همچنین در پژوهشی که در خداآفرین دشت  کردند.

گرمایی گندم  -مغان انجام شد قابلیت تولید تابشی

 4211ای و یونجه به ترتیب  زمستانه، جو، ذرت علوفه

 91111کیلوگرم و  25111کیلوگرم،  9111کیلوگرم، 

 ,Mashayekhi & Torabi) آمد دستبهکیلوگرم 

2014). 

روش  اشده ب بینیعملکرد پیش ةمقایسدر نهایت با 

فائو و عملکرد واقعی و عملکرد کشاورزان نمونه 

رسیدن به عملکرد  برایعلمی  کارهای راه

 ةارتقاء سطح مدیریت، کاربرد بهین با شده بینی پیش

های قابل اصالح خاک، منابع آبی و رفع محدودیت

نظر است با توجه به . همچنین مدشودپیشنهاد می

 ةزمینی در منطقه و افت سالیانشت مازاد از آب زیربردا

گیاهان وری آب سطح پیزومتری آب، شاخص بهره

شده در منطقه و مزیت نسبی کشت  اصلی کشت زراعی

 های بررسیبا توجه به اهمیت  .شودنیز تعیین  ها آن

ود نبپایدار از اراضی و  ةقابلیت اراضی در استفاد

هشتگرد  ةمنطق اراضی قابلیت ةاطالعات کافی در زمین

زراعی، هدف از این تحقیق  گیاهانبرای کشت آبی 

هشتگرد برای کشت آبی  ةتعیین قابلیت اراضی منطق

عی عمدة منطقه و شناسایی زرا گیاهچهار 

منطقه برای آبیاری گیاهان  وخاک آبای ه     محدودیت

زراعی عمده  گیاهانعملکرد  ظرفیت برآوردو زراعی 

 .استدر منطقه 

 

 ها مواد و روش
  بررسیمورد  ةمنطق

حوضة  91حوضة آبریز اصلی و  ششاز کل کشور 

بندی  در یک تقسیم. شده است  لیتشک دوآبریز درجة 

ی مختلف مطالعاتمحدودة  113دیگر، کل کشور به 

ی هشتگرد یکی از مطالعات ةمحدود. شده استتقسیم 

هایی از حوضة  ی کشور و بخشمطالعات ةمحدود 113

ریاچة نمک تحت عنوان حوضة آبریز د دو ةدرج آبریز



 59 ... هشتگرد منطقة اراضی در زراعی عمدة محصوالت تولید قابلیت ارزیابیو همکاران:  آبادییداللهی نوش 

 

 Tehran Regional Waterشود ) را شامل می

Company, 2013 Report of)گسترة ارتفاعات و . 

 1/231و  293ترتیب دشت در این محدوده به

و کیلومترمربع(  1/1191)در مجموع  کیلومترمربع

متر  1199و  8124ترتیب ارتفاع به نهیو کمبیشینه 

هایی از دو ی بخشمطالعات ةاین محدود .است

)قطب باغی استان البرز( و  شهرستان ساوجبالغ

درصد  31بیش از  )قطب زراعت استان( و نظرآباد

این دو شهرستان را شامل  یکشاورزهای زمین

های مربوط به این دو ، دادهبررسی. در این شود می

ی مطالعات ةهای محدودعنوان دادهشهرستان به

ها از شرکت آب . دادهشودمنظور می هشتگرد

کشاورزی استان البرز  ای البرز و سازمان جهاد منطقه

شامل چهار بخش ی مطالعات ةاین محدود دریافت شد.

(. 1)شکل استمرکزی، چندار، چهارباغ و تنکمان 

 ةموجود در این محدود ةترین رودخانمهم همچنین،

 -ی. موقعیت سیاساستکردان  ةی، رودخانمطالعات

تهران و  شهر کالناقتصادی این منطقه به لحاظ وجود 

زیادی واحدهای صنعتی، خدماتی و  شمارتمرکز 

 ،های مهم کشاورزی در آن جملگی باعث شدهقطب

 فشار زیادی بر منابع آب موجود وارد شود.  

 یمطالعات ةمحدود این برداران در کل بهره شمار

زی نفر و سهم شاغالن بخش کشاور 11411حدود 

هزار نفر(  551) درصد از کل جمعیت منطقه 1/9

در به وضعیت موجود کشاورزی اجمالی با نگاهی . است

آمارهای استانی و  با ةو مقایس هشتگرد ةمنطق

 خواهند بود: توجه شایان، نکات زیر کشوری

در اغلب موارد  منطقهزراعی  گیاهانعملکرد . 1

 پایة بیشتر از میانگین استانی و کشوری است و بر

رکورد تولید گندم های وزارت جهاد کشاورزی گزارش

تن در هکتار متعلق به کشاورز  12/19کشور با 

 Alborz Province Agriculture of) استنظرآبادی 

Jahad Organization, 2015.) 

باغی  گیاهانبیشترین سطح زیر کشت و تولید . 5

 یالملل نیب. رکورد است محدودهاستان البرز در این 

تن در هکتار گیالس  18تن در هکتار آلو و  91تولید 

متعلق به این  اول تولید هلو و شلیل کشور ةو رتب

 .استمنطقه 

 

 
 . مختصات جغرافیایی محدودة مطالعاتی هشتگرد1شکل

Figure 1. The geographical coordinates of the study area of Hashtgerd 
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الی  511منطقه حدود  ةمیانگین بارندگی ساالن

تن در سال  ونیلیم کیمتر بوده و بیش از میلی 981

بیش از  39کند. در سال کشاورزی تولید می گیاهان

عب برداشت مازاد از منابع آب میلیون مترمک 11

و سطح آب  گرفتهزمینی در منطقه صورت زیر

 12سال اخیر ساالنه حدود  بیست درزیرزمینی 

 Tehran Regional Water) افت کرده است متر یسانت

Company, 2013 ،روند کاهشی باوجود(. همچنین 

سال اخیر،  ده درکیفیت آب آبخوان دشت هشتگرد 

مصارف  برایو سطحی  های زیرزمینیکیفیت آب

 بسیارنسبت مطلوب تا به کشاورزی هنوز در حد 

های سازمان جهاد مطلوب قرار دارد. به استناد داده

 گیاه شانزدههشتگرد  ةرز، در منطقکشاورزی استان الب

هکتار کشت  92414 گسترةزراعی مختلف در 

آب مصرف  مترمکعبمیلیون  131شوند که حدود  می

درصد از سطح زیر  41کنند. در این میان حدود می

شامل  گیاه زراعیزراعی متعلق به چهار  گیاهانکشت 

( درصد 2/59) ای(، ذرت علوفهدرصد 21) گندم و جو

حدود  در کلکه  (5)جدول است( درصد 5/2) هو یونج

درصد آب  31)یعنی حدود  مترمکعبمیلیون  191

 به خودمصرفی گیاهان زراعی منطقه( از مصرف آب را 

Alborz Province Agriculture دهند )اختصاص می

of Jahad Organization, 2015 .)بنابراین با توجه به 

اهان گیسطح زیر کشت و مصرف باالی آب توسط 

در این  ها آن، ارزیابی کمی و اقتصادی یادشده زراعی

 قرار گرفته است. مدنظر بررسی

 

 قابلیت اراضی ةنقش ةتهی

بندی اراضی، تعیین ارزش اراضی از نظر  منظور از طبقه

 پایةبندی بر  کشاورزی و آبیاری است. این طبقه

 ,Mahler)بندی اراضی برای آبیاری  راهنمای طبقه

قابلیت نفوذ،  مانندی های عاملو در آن  تهیه  (1979

بافت خاک سطحی، میزان سنگریزه در خاک سطحی 

، نوع و عمق طبقه تییایقل، میزان شوری و زیرینو 

شیب، مانند  محدودکننده و همچنین عوارض طبیعی

نظر گرفته شده است.  و فرسایش در یوبلند یپست

ا هشتگرد برای کشت آبی ب ةقابلیت اراضی منطق ةنقش

 شد( تهیه GIS) اطالعات جغرافیایی ةاستفاده از سامان

بندی قابلیت  این نقشه، ارزیابی و طبقه ةو هدف از تهی

ها و منظور رفع و یا کاهش محدودیتآبیاری اراضی به

زراعی و استفاده بهتر از اراضی با توجه به  تنگناهای

 .استهای مختلف منطقه خاک تعداداس

 

 تولید ظرفیت ةمحاسب

گرمایی( برای  -حاسبة تولید بالقوه )ظرفیت تولید تابشیم

 ,FAOهر گیاه زراعی با استفاده از روش فائو انجام شد )

(. در این روش با استفاده از ظرفیت ژنتیکی گیاه و 1979

های اقلیمی گیری از دادههای گیاهی آن با بهرهویژگی

تودة  مانند تابش خورشید و دما، میزان تولید زیست

برای محاسبة تولید ظرفیت  .صول برآورد شده استمح

 (.Sys et al., 1991استفاده شد ) 1محصول از رابطة 

(1     )Y= 0.36bgm×KLAI×HI÷ (1÷L) + 0.25 Ct 

bgm  ناخالص برحسب  ةتودتولید زیست بیشینهمیزان

 Hi، ضریب تنفس Ctکیلوگرم در هکتار در ساعت، 

  Lبرگ،  ضریب شاخص سطح KLAI ،شاخص برداشت

تولید بر حسب  ظرفیتمیزان  Y طول فصل رشد و

 کیلوگرم در هکتار

تودة ناخالص گیاه را  میزان بیشینه تولید زیست

 محاسبه کرد. 5با استفاده از رابطة  توان یم

(5                            )bgm = f × b0 + (1-f) ×bc 

b0 تودة ناخالص در روزهای ابری تولید بیشینة زیست ،

bc ناخالص در روزهای صاف ةتود تولید بیشینة زیست ،

f ( ،1نسبت روزهایی که آسمان ابری است-f  نسبت )

روزهایی که آسمان صاف است. نسبت میزان رشد 

( برای بیشینه KLAIبیشینه به عنوان عامل تصحیح )

توده و برای جبران کردن  وزن کل ناخالص زیست

تولید  که میزان شاخص سطح برگ در هنگامی

کار  مترمربع است به 2تودة ناخالص کمتر از  زیست

رود. ضریب تنفسی بستگی به میانگین دمای روزانه  می

های مربوط به عملکرد دارد و با استفاده از  و عامل

 شود. محاسبه می 9رابطة 

(9    )ct = c30 × (0.044 + 0.0019 × t + 0.001 × t
2
) 

Ct  ،ضریب تنفسt انه )سلسیوس(، میانگین دمای روز

c30 ها برابر  و برای لگوم 1114/1ها برابر  برای غیرلگوم

تولید، ظرفیت  ةدر ادامه پس از محاسباست.  1549/1

آن با تولید کشاورز نمونه و تولید واقعی مقایسه  میزان
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( از نسبت عملکرد دانه به HIشاخص برداشت ) .شد

 آید. می دست بهتودة گندم آبی  عملکرد کل زیست

 
 تولید آب و هواییالف( ظرفیت تولید یا ظرفیت 

تولیدی است که با توجه به  ظرفیت تولید درواقع

گیاهی آن با  های ویژگیو  گیاهژنتیکی  ظرفیت

تابش خورشیدی و  مانندهای اقلیمی استفاده از داده

خاک و آفات و  های ویژگیشود و از   محاسبه می دما

های ت. روشنیس ریرپذیتأثها و مدیریت بیماری

این تولید پیشنهادشده که  ةمختلفی برای محاسب

. است خینگن هلندوا روشفائو و  روشترین آن مهم

 .            روش فائو استفاده شده استاز  بررسیدر این 

Khaghani (2010)  برای برآورد تولید ظرفیت گندم در

منطقة مرند از روش فائو و واخینگن هلند استفاده 

آمده از این بررسی نشان داد که  دست ج بهکرد، نتای

برآورد تولید ظرفیت توسط روش واخینگن هلند کمتر 

و با استفاده از روش فائو بیشتر از میزان عملکرد 

 Etedali et al. (2012)کشاورزان است. همین نتیجه را 

در مقایسة دو روش یادشده برای برآورد ظرفیت تولید 

 آوردند. به دسترکرد ای در شهرستان شه ذرت علوفه

 
 ب( تولید کشاورز نمونه

که  را هر ساله جهاد کشاورزی هر استان، کشاورزانی

کنند، میزان عملکرد باالتری در هکتار ثبت می

از جهاد  به آن های مربوطکند که دادهشناسایی می

 .به دست آمد 1939کشاورزی استان البرز در سال 

 
 شده ج( تولید واقعی یا مشاهده

 کشاورزچندین سال  یانگینلید واقعی میزان تولید متو

 ریتأثمشخص، بدون  ةیک مدیریت و نهاد باکه  است

، سیل و مانند طغیان آفاتای غیرمترقبه های عامل

مصاحبه با  راهاز  میزانآید. این می دستبهغیره 

پرسش در زمینة عملکرد کشتزارها کشاورزان منطقه و 

کرد کشاورزان به عنوان انجام گرفت و میانگین عمل

 تولید واقعی در نظر گرفته شد.

 

 ها ی دادهگردآور

 روشاز  عملکرد گیاهان زراعیاطالعات مربوط به 

پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان موجود در منطقه 

بررسی و مورد  ةشهر منطق 8 رپرسشنامه د 95 شمار)

( و صحبت با آمده دست بهی از مقادیر ریگ نیانگیم

ان زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز کارشناس

 آوری شد. گرد

هشتگرد بر  ةمیزان آب مصرفی هر گیاه در منطق

 .Farshi et alپایة نیاز خالص آب آبیاری آن، که توسط 

. همچنین هزینه و استتعیین شده و محاسبه  (1997)

به مصاحبه با کشاورزان منطقه  درآمد هر گیاه از راه

 آورده شده است. 1جدول آمد که در  دست

 

 وری مصرف آببهره ةمحاسب

ها در یک فرآیند تولید کیفیت و کمیت استفاده از نهاده

ویژه، در یک دوره معین و محدودة جغرافیایی مشخص 

وری های تعیین شده را بهره برای دستیابی به هدف

. برای (Falsoleyman & chakoshi, 2011) نامند می

ی مصرف آب گیاهان زراعی ور بهرهی ها شاخصتعیین 

که این  استنیاز به محاسبة هزینه و درآمد تولید گیاهان 

آوری شد. برای محاسبة  اطالعات از راه پرسشنامه گرد

وری مصرف آب در تولید گیاهان عمدة کشاورزی بهره

 های زیر استفاده شد.منطقه از شاخص

 
CPDشاخص 

1 

رفی را تولیدشده به نسبت حجم آب مص گیاه میزان

کارایی  ةدهند دهد و هر چه باالتر باشد، نشاننشان می

 مصرف آب باالتر است.

 

NBPD شاخص
2 

 & Ehsani) آب است وری بهرهبهترین شاخص سنجش 

Khaledi, 2003)  و نه تنها سود خالص به ازای واحد

کند، بلکه اهمیت شده را تعیین می حجم آب مصرف

ب کشت در مناطق با ریزی الگو و ترکیزیادی در برنامه

توان منابع کمیاب محدودیت آب دارد. چون از این راه می

هایی اختصاص داد که با کمترین واحد آب را به کشت

نماید  یبردار بهرهمصرف آب باالترین سود را نصیب 

(Falsoleyman & Chakoshi, 2011.) 

                                                                               
1. Crop per drop  
2. Net benefit per drop  
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 نتایج و بحث 

 ةمنطق کنونیکاربری اراضی  ةنقش 5در شکل 

، امروزهورده شده است. از کل اراضی منطقه هشتگرد آ

درصد اراضی  12درصد اراضی کشاورزی شامل  84

 .استدرصد اراضی زراعی  99باغی و 

بندی  های محدودة مورد بررسی به روش طبقهخاک

( Mashayekhi & Torabi, 2014)تاکسونومی( آمریکایی )

بندی شد و در سه ردة اریدی سول، انتی سول و رده

کالس قرار گرفتند. رژیم گرمایی  55تی سول و اینسپ

های منطقه ترمیک و رژیم رطوبتی آن در دامنة خاک

زریک خشک و اریدیک ضعیف قرار گرفت. در محدودة 

مطالعاتی هشتگرد شیب زمین و برای حرکت آب از 

های . با توجه به تجزیهاستشمال شرقی به جنوب غربی 

رخ  همة نیمشده برای  فیزیکی و شیمیایی انجام

بندی اراضی برای آبیاری )پروفیل(های خاک، نقشة طبقه

 (.9های خاک تهیه شد )شکل  بر مبنای نقشه سری

 
 . نقشة کاربری اراضی محدودة مطالعاتی هشتگرد5شکل

Figure 2. Land use map of the Hashtgerd study area 

 

 ارزیابی قابلیت اراضی منطقه برای آبیاری و کشت آبی

قابل مشاهده است، هر چه به  9طور که در شکلهمان

رویم،  یمسمت غرب و جنوب غربی منطقه پیش 

محدودیت مربوط به شوری و قلیاییت خاک افزایش 

یشروی به سمت شمال و شمال شرقی پیابد و با  می

های ناشی از شیب، عوارض یا پستی و بلندی محدودیت

عمق خاک های بافت و  اراضی )توپوگرافی( و ویژگی

 21از کل اراضی منطقه، حدود کند. افزایش پیدا می

هکتار( قابلیت کشت بدون  22811درصد اراضی )حدود 

محدودیت و یا دارای محدودیت کم تا متوسط برای 

درصد اراضی  84آبیاری گیاهان زراعی را دارند. امروزه 

)شکل  استهکتار(، اراضی کشاورزی  25211منطقه )

زیر کشت  فشار تحتامروزه با آبیاری  (. اگر اراضی که5

های جهاد کشاورزی استان البرز اند و به استناد دادهرفته

هکتار هستند را از اراضی کنونی کشاورزی  9511معادل 

نتیجه گرفت امکان  توان یمدر منطقه کم کنیم، بنابراین 

زیر کشت گیاهان زراعی با  هکتار سطح 11111افزایش 

هایی مانند محدودیت  که یدرصورتانجام آبیاری سطحی 

کمبود آب و سرمایه و غیره را نداشته باشیم، وجود دارد. 

بیشتر اراضی کشاورزی در منطقة هشتگرد در مرکز 

منطقه یعنی درون دشت و محدودة آبخوان آبرفتی که 

 (. 8کمترین فرسایش خاک را دارند واقع شده است )شکل
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 اراضی محدودة مطالعاتی هشتگرد برای کشت آبی. نقشة قابلیت 9شکل

Figure 3. Land capability map Hashtgerd study area for irrigated  

 

 (Mahler, 1979) بناترهای قابلیت اراضی کالس

و  یاریآب یبراو مرغوب  کشت قابل -I کالس یاراض

  یکشاورز

و  یاریآب یبراو مناسب  کشت قابل –II کالس یاراض

 کم یها تیمحدود ایو  اشکال یداراو  یورزکشا

و  یآب یها زراعت یبرا کشت قابل -III کالس یاراض

 متوسط یها تیمحدودو   اشکال یدارا

 یاریآبقابل   ویژه به طیشرادر  تنها -IV کالس یاراض

 دداریت زیاد داست و محدو

 یها تیمحدودو  لاشکا یاریآب یبرا -V کالس یاراض

  دارد ادیزخیلی 

 تیمحدود گونه چیه که I ةدرج یاراض استثناء به

 ییها تیمحدودبر حسب  ها کالس دیگر دارند،ن یزراع

 که شوند یم میتقس کالسدارند، به چند تحت  که

 :است ریزبه شرح  کیهر  های نشانه

S-  نفوذ،  تیقابلاز نظر  خاک تیمحدودمعرف

ی و ریزو  یسطح خاک ةزیسنگر زانیم، خاکبافت 

 خاک عمق

A-  و  یشوراز نظر  خاک تیمحدودمعرف

  تییایقل

T-  تیوضعاز نظر  خاک تیمحدودمعرف 

 .یبادو  یآب شیفرسا، بیش، وبلندی یپست

شده است،   نشان داده 9که در شکل  طور همان

غربی منطقه بیشترین  های جنوبی و جنوب قسمت

که در   بررسی یک درمحدودیت برای کشت آبی را دارند. 

ور ارزیابی اراضی برای آبیاری توسط فائو منظ به اتیوپی

و  نیمرخانجام گرفت، پس از بازدیدهای صحرایی، تشریح 

های خاک مشخص شد که نه تنها خاک  نمونه تجزیة

منطقه برای کشاورزی حاصلخیز نیست، بلکه 

از  مانند توزیع آب، زهکشی و مدیریت هایی محدودیت

پروژه آبیاری  که آمدند هایی به شمار می بازدارنده جمله

 (.FAO, 1976) طور مناسب در منطقه انجام گیردهب

 ةترین مناطق برای کشت آبی در محدودمناسب

آبخوان آبرفتی دشت که هدایت الکتریکی کمتری 

(. 2)شکل دارد قرار، داشتهنقاط منطقه  دیگرنسبت به 

ویژه  گیاهان زراعی به برای آبیاری ECمعمول  میزان

متر  میکروموس بر سانتی 1-5111 فشار تحتآبیاری 

هدایت الکتریکی . (Keshavarzi Bank, 2010) است

میکروموس بر  1-5111آبخوان دشت هشتگرد بین 

های آبیاری  امانهمتر مربع بوده و برای سسانتی

(. با توجه 2)شکل  نداردوجود کشاورزی محدودیتی 

منطقة مورد های کشاورزی در مرکز به تمرکز فعالیت

های غیر مجاز آن، فشار باالی چاه شمارو  بررسی

 ه است.شدزیادی به منابع آب وارد 
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  . نقشة فرسایش منطقة هشتگرد8شکل 

Figure 4. Hashtgerd region erosion map 

 

 

 

   
 

 
 

 متر مربع()میکروموس بر سانتیهشتگرد دشت  ( آبخوانEC)الکتریکی . نقشة هدایت 2شکل 
Figure 5. Map of electrical conductivity (EC) Hashtgerd aquifer 
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با استفاده از روش فائو ظرفیت تولید چهار گیاه 

زراعی که باالترین سطح زیر کشت و تولید در منطقة 

. استهشتگرد را دارند محاسبه شد که به شرح زیر 

های گیاهی و اقلیمی مورد نیاز برای محاسبة  ویژگی

در گرمایی گیاهان مورد بررسی  -ولید تابشیظرفیت ت

 آورد شده است. 1 جدول

 
 حرارتی گیاهان در منطقة هشتگرد -. میزان عددی متغیرهای مورد نیاز برای محاسبة ظرفیت تولید تابش1 جدول

Tble 1. The numerical values of the variables used to calculate radiation-thermal production potential in the 
Hashtgerd region 

Alfalfa Maize Barley Wheat Variables/Plant Name 
Legume C3 C4 Non- Legume C3 Non- Legume C3 Classification based on thermal need 
1 September 1 July 1 November 1 November Start of cycle growth 

30 April 30 September 10 June 30 June End of cycle growth 
192 in China 91 173 193 During the growth cycle (days) by subtracting frost days 

15.2 35.33 11.57 12.86 The average temperature of the growth cycle (C°) 
12.38 35.09 9.48 10.75 The daily temperature average of the Growth cycle (C°) 

20 64 17 18 The maximum speed of photosynthesis 
5 4 4 5 Leaf Area Index (square meters) 

0.5 0.95 0.4 0.5 Harvest Index 
 

 گندم

 لیاوا تا آبان لیاوا از روزه 581 یرشد ةدور با گندم

 برداشت شاخص و 1 معادلی برگ شاخص بیضر ر،یت

 & Mashayekhi) ددار رطوبت درصد 11 ،2/1

Torabi, 2014)،میانگین عملکرد گندم در کشور . 

 2 و 1/8، 2/9 هشتگرد به ترتیب، ةاستان البرز و منطق

 Alborz Province Agriculture) استهکتار  تن در

of Jahad Organization, 2015.)  عملکرد کشاورز

)که از گزارش سازمان جهاد کشاورزی  منطقه ةنمون

 خورشیدی استخراج شد( 1938استان البرز در سال 

با  زمستانه گندم دیتول ظرفیت تن در هکتار و 2/11

 9/15 معادلهشتگرد  ةمنطق دراستفاده از روش فائو 

 .Mozafarian et al(. 5)جدول آمد دستبهتن در هکتار 

ضی جنوب غرب تولید گندم آبی در ارا ظرفیت (2008)

 ,.Sys et al) استان تهران را با استفاده از روش فائو

دند. همانکر برآوردکیلوگرم در هکتار  11848( 1991

تولید  ظرفیت شودکه بیان شد مشاهده می یطور

 آمده دست بهگندم در منطقه با میانگین عملکرد واقعی 

تن در  9/1و  9/9و عملکرد کشاورز نمونه به ترتیب 

عملکرد  ظرفیتاختالف دارد. اختالف باالی بین هکتار 

شده با میانگین عملکرد واقعی کشاورزان  محاسبه

عملکرد در تولید اغلب  خألباال بودن  ةدهند نشان

 Savin & Slater (1991) . به باوراستکشاورزان منطقه 

 21تا  81در شرایطی که میزان عملکرد کمتر از 

غیر از  مدیریتی یها عاملباشد،  ظرفیت تولیددرصد 

زار و غیره،  مدیریت گندمخاک،  یزیحاصلخآب مانند 

 Chinene (1991). سازدمیزان عملکرد را محدود می

میزان تولید و تناسب کشتزارهای منطقة کاپینی 

زامبیا را برای سه گیاه ذرت، آفتابگردان و کتان با 

  استفاده از روش فائو ارزیابی کرد. نتایج بررسی نشان

رغم وجود همبستگی زیاد بین عملکرد  ، بهداد

شده و عملکرد واقعی، اختالف بین آن دو  برآورد

دار است که این اختالف مربوط به سطوح  معنی

بینی پیش .است کشتزارهامختلف مدیریت اراضی و 

 در، های مدیریتی عامل نیز هشتگرد ةدر منطق شودمی

ادامة ند که باید در ا دخیلکاهش عملکرد کشاورزان 

 Seyed Jalali et al (2013). .تحقیقات بررسی شود

گرمایی گندم آبی به روش فائو  -ظرفیت تولید تابشی

کردند و ظرفیت   کیلوگرم در هکتار برآورد 4181را 

کننده در خاک از  های محدود عامل ریتأثتولید با 

شد. ایشان   کیلوگرم در هکتار برآورد  1921تا  5911

های  عملکرد به علت عامل بیان کردند کاهش

های آهک، زهکشی،  محدودکننده مانند محدودیت

 شوری، قلیاییت و نبود مدیریت بهینه است.

 

 جو

اواسط  تا آبان لیاوا از روزه 551ی رشدة دور با جو

 شاخص و 3/1 معادلی برگ شاخص بیضر خرداد،

 & Mashayekhi) ددار رطوبتدرصد 11 ،8/1 برداشت

Torabi, 2014)انگین عملکرد جو در کشور، استان . می

تن در  5/8و 5/8، 5/9البرز و منطقة هشتگرد به ترتیب، 

 Alborz Province Agriculture of Jahad) استهکتار 
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Organization, 2015 8/1(. عملکرد کشاورز نمونة منطقه 

با استفاده از  زمستانهجو  دیتول ظرفیتتن در هکتار و 

به تن در هکتار  9/4 معادل منطقة هشتگرد درروش فائو 

شود که  (. در اینجا مشاهده می5)جدول آمد دست

عملکرد کشاورز نمونه با ظرفیت تولید عملکرد منطقه بر 

تن اختالف دارد و این خود  5پایة روش فائو حدود 

دهندة این است، حتی بهترین کشاورزان منطقه نشان

ید باالی هنوز امکان افزایش عملکرد را دارند. ظرفیت تول

تواند مربوط به طول دورة رشد به  غالت در این منطقه می

نسبت طوالنی این گیاهان در منطقه و شرایط مناسب 

 خاک از نظر شوری و قلیاییت باشد.

 

 ایذرت علوفه

 تا ریت لیاوا از روزه31 یرشد ةدور بای اعلوفه ذرت

 شاخص و 3/1 معادلی برگ شاخص بیضر مهر، لیاوا

میانگین . ددار رطوبت درصد 91 ،32/1 برداشت

 ةای در کشور، استان البرز و منطقعملکرد ذرت علوفه

 استتن در هکتار  11و 24، 21هشتگرد به ترتیب،

(Alborz Province Agriculture of jahad 

Organization, 2015ای به دلیل داشتن    (. ذرت علوفه 

ارزش غذایی باال و طیف به نسبت گسترده سازگاری 

ای  به شرایط متفاوت آب و هوایی، در سطوح گسترده

شود، بهترین شرایط آب و هوایی برای تولید  کشت می

های معتدل است  با زمستان خشک مهینذرت، مناطق 

(Etedali et al., 2012) با توجه به اینکه منطقة .

ی کشور است و نیاز پرور دامهای  هشتگرد یکی از قطب

یی دارد و از سوی دیگر برای ای باال به تولیدهای علوفه

ای تناسب اقلیمی دارد، لذا برآورد  کشت ذرت علوفه

 ی در منطقه ضرورت دارد.ا علوفهظرفیت تولید ذرت 

)که از گزارش سازمان جهاد  عملکرد کشاورز نمونه

خورشیدی  1938کشاورزی استان البرز در سال 

با استفاده از روش فائو  دیتول ظرفیتو  استخراج شد(

به  تن در هکتار 92 معادلهشتگرد هر دو  ةمنطق رد

 ظرفیتبا توجه به برابر بودن  (.5)جدول آمد دست

تولید منطقه و عملکرد کشاورز نمونه به کارایی باالی 

عملکرد ذرت  ظرفیت برآورداستفاده از روش فائو برای 

عملکرد میانگین بریم. ای در منطقه پی میعلوفه

تن در هکتار  11حدود طقه کشاورزان ذرت کار در من

)اختالف بین  عملکرد خألتن  12که حدود بوده 

وجود  میانگین عملکرد واقعی منطقه و ظرفیت تولید(

کاهش عملکرد این کشتزارها بیشتر به  دارد.

های خاک و سطوح مدیریت کشاورزان  محدودیت

ی جبران کاهش ها روششود و یکی از  مربوط می

 81تر از  رها با عملکرد پاییندر کشتزا ژهیو بهعملکرد 

ای مانند  تن در هکتار، استفاده از گیاهان علوفه

( Falsoleyman & Chakoshi, 2011سورگوم و ارزن )

بوده که ضمن تولید عملکرد باال، نیاز آبی کمتری 

داشته و سازگاری بهتری با شرایط اقلیمی خشک و 

 های خاک دارد.  محدودیت

 

 یونجه

 با برداشتچین  2-8و ساله کی یدرشة دور با ونجهی

 بیضر .شودیم کشت مهرماهیل اوا ماهه، کة یفاصل

 ،42/1 برداشت شاخص و 1 معادل ونجهی برگ شاخص

 ,Mashayekhi & Torabi) ددار رطوبت درصد 12

میانگین عملکرد یونجه در کشور، استان البرز و  .(2014

 استتن در هکتار  11و11، 4منطقة هشتگرد به ترتیب 

(Alborz Province Agriculture of Jahad 

Organization, 2015.)  52عملکرد کشاورز نمونة منطقه 

یونجه با استفاده از روش  دیتول ظرفیتتن در هکتار و 

تن در هکتار  4/51 معادلمنطقة هشتگرد  درفائو 

(. در زمینة یونجه هم مشاهده 5)جدول آمد دست به

مدیریت بهینه و کاهش که کشاورزان با اعمال  شود می

تن عملکرد را افزایش  11توانند حدود ها میمحدودیت

 دهند.

 

 وری آب منطقهشاخص بهره ةمحاسب

وری بیشتر آب کشاورزی از دیدگاه مالی و اقتصادی، بهره

به معنای سود بیشتر به ازای واحد حجم آب مصرفی 

است و از دیدگاه امنیت غذایی، به معنای تولید گیاه 

واحد سطح زیر  3ر  به ازای واحد حجم آب مصرفی بیشت

وری آب در شرایطی که . افزایش بهرهاستکشت 

تواند سبب افزایش تولید و آب پایین است می وری بهره

یی که گسترش منابع آبی درجارونق کشاورزی شود. 

است  رگذاریتأث، برگشت بخشی از آب بسیار استمحدود 

ث آسیب زدن به که مصرف آب باع ویژه هنگامی به
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 شود نظام مانند پایین  آمدن سطح آب زیرزمینی می بوم

(Keshavarz & Dehghani, 2011). 

وابستگی تولید به آب آبیاری در ایران زیاد است و 

 .استعمده تولید غذایی کشور نیز از کشاورزی فاریاب 

میلیون نفر  43بالغ بر 1811جمعیت کشور در سال 

 های ، برای تأمین نیاز1811شود. در سال برآورد می

غذایی کشور  باید کل تولیدهای کشاورزی 

میلیون 111میلیون تن باشد که از  این میزان 195حداقل

تن آن باید توسط کشاورزی فاریاب تأمین شود. با فرض 

میلیارد مترمکعب آب برای 111بیشینه امکان تأمین 

بخش کشاورزی در آن سال، کارایی مصرف آب در بخش 

 مترمکعبکیلوگرم بر  1/1ورزی فاریاب باید به حدود کشا

 سازیکه تنها در صورت بهینه (Heidari, 2011) برسد

پذیر است. بنابراین با توجه به مصرف آب این امر امکان

اهمیت موضوع، تعیین دقیق و علمی شاخص کارایی 

مصرف آب در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. در 

 41هکتار از اراضی ) 82111منطقة هشتگرد حدود 

حدود  بازدةاراضی کشاورزی( آبیاری سنتی با  درصد

های آبیاری امانهد. با اجرای سداردرصد  81 -91

استفاده از آب در این اراضی دو برابر  بازدة، فشار تحت

 مراتب بهافزایش خواهد داشت و کارایی مصرف آب 

هشتگرد به ازای هر  ةدر منطق زیادتر خواهد شد.

کیلوگرم  15/1 کیلوگرم گندم، 52/1آب  کعبمترم

 59/1تر( و  ة)علوف ایکیلوگرم ذرت علوفه 59/3جو، 

 (.9شد )جدولخشک( تولید  ة)علوف یونجه لوگرمیک

کشاورزی در  هایتولید های هدفبه  دستیابی منظور به

 ساله 12در یک افق  بیشینهپنجم و یا  ةپایان برنام

کشور باید  در CPDشاخص  میزان(، 1818)سال 

 باشد مترمکعبکیلوگرم بر  1/1-5 ةدر دامن کم دست

(Heidari, 2011) بنابراین ضرورت دارد در این زمینه .

مصرف بهینة آب در بخش کشاورزی با  افزون بر

های  روش ی مانند بهزراعهای  گسترش روش استفاده از

ورزی( و  خاک ورزی و بی خاک حفاظتی خاک )کم

احل اولیة رشد، ارتقاء عملکرد با مدیریت آبیاری در مر

شده، مصرف بهینة  استفاده از کاشت بذرهای گواهی

 پذیرد.  کود و سم صورت
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Table 2. Actual and anticipated cropping area and yield of Hashtgerd region crops 

Crop Name 
The Cropping area 

(hectare) 

Yield average  

(tonne per hectare) 

The anticipated yield 

(tonne per hectare) 

Need pure water  

(cubic meters per hectare) 

Wheat 10560 5 13.2 4000 

Barley 7500 4.2 8.3 4000 

Maize 8383 60 75 6500 

Alfalfa 1862 16 26.8 13000 

 
زراعی  گیاهانکارایی مصرف آب در یک پژوهش 

خی مناطق کشور بررسی و کارایی مصرف آب ردر ب

 ای( و ذرت علوفهعلوفة خشک) گندم، جو، یونجه

و  81/1و  24/2، 21/1، 99/1تر( را به ترتیب  ة)علوف

زراعی کشور را  گیاهانآب  مصرف کارایی یانگینم

 ,Heidari) ورد شدبرآ مترمکعببر  لوگرمیک 94/1

وری آب در ای روی بهرههای منطقه. بررسی(2011

وری آب گندم در آن است که بهره ةدهند کشور نشان

متر میلی 811سه شهرستان ارومیه، کرج و مشهد با 

آب آبیاری  مترمکعبکیلوگرم بر  1 بیشینهآب آبیاری 

وری آب گندم در پاکستان بهره همچنین .بوده است

آب است  مترمکعبکیلوگرم بر  91/1 انگینیطور مبه

 1)حدود  جهانی یانگیندرصد کمتر از م 58که 

 Dehghani Sanich) استآب(  مترمکعبکیلوگرم بر 

et al., 2008.) 

(2011) Falsoleyman & Chakoshi  بررسیدر 

 گیاهان زراعیوری آب در های بهرهروی شاخص

ند که در دشت بیرجند به این نتیجه رسید شده کشت

ذرت  مصرف آب در مترمکعبسود خالص به ازای هر 

 154ریال، گندم  185ریال، ارزن  1112 ایعلوفه

. بنابراین استریال  552ریال و یونجه  881ریال، جو 

هایی است که با مصرف آب زیاد، کشت ءیونجه جز

کمترین درآمد به ازای واحد آب مصرفی را نصیب 

سطح زیر  درحد امکان د و بایستیکنبرداران میبهره
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و  آمده دست بهنتایج  کشت آن کاهش یابد. با توجه به

در  گیاهانبررسی منابع انجام شده، کارایی مصرف آب 

هشتگرد از میانگین کشور و در برخی موارد از  ةمنطق

عملکرد  یانگینجهانی باالتر است. حال اگر م یانگینم

ای وفهجو و ذرت عل گندم، گیاهانکشاورزان در تولید 

دیک شود، زتولید منطقه ن ظرفیتافزایش یافته و به 

آب به  مترمکعبارزش افزوده به ازای مصرف هر 

 توجهی افزایش خواهد یافت. شایانمیزان 

بررسی اقتصادی تولید چهار گیاه با توجه به مصرف 

دهد، سود خالص به آب در منطقة هشتگرد نشان می

طی که زمین ( در شرایNBPDآب ) مترمکعبازای هر 

ریال،  8851ریال، یونجه  921، برای جو استای اجاره

ریال و در  4441ای  ریال و ذرت علوفه 5000گندم 

 2921شرایطی که کشاورز مالک زمین است برای جو 

ریال و ذرت  11111ریال، گندم  9211ریال، یونجه 

. بنابراین از نظر شاخص استریال  11329ای علوفه

( بهتر است به ترتیب گیاهان NBPDوری آب ) بهره

ای، گندم، یونجه و جو در اولویت کشت  زراعی ذرت علوفه

مصرف آب باالتر نسبت  باوجودی ا علوفهقرار گیرند. ذرت 

به گندم و جو، درآمد باالتری را به ازای آب مصرفی 

ی ا علوفه، همچنین ذرت کند یم برداران بهرهنصیب 

درآمد باالتری را نیز نسبت به یونجه با مصرف آب کمتر، 

ای  کند و این نکته در جایگزینی ذرت علوفه تولید می

ی کشت یونجه در منطقه بایستی مدنظر قرار گیرد. جا به

ی یونجه جا بهی ا علوفهدر هر هکتار جایگزینی ذرت 

مصرف آب به نصف کاهش یافته و درآمد در حالتی که 

زایش میلیون تومان اف 5کشاورز مالک زمین است حدود 

 که گفته شد و بنابر نتایج طور همانخواهد یافت. 

Falsoleyman & Chakoshi (2011)  که در دشت

بیرجند کار کردند، یونجه به ازای آب مصرفی درآمد 

د. اگرچه درآمد کن می برداران بهرهکمتری را نصیب 

ای )ذرت و  از کشت هر هکتار گیاهان علوفه آمده دست به

( 9به غالت باالتر است )جدول یونجه( در منطقه نسبت

های دامداری منطقه و نیاز ولی با توجه به شمار زیاد واحد

 کشت ریزسطح  رسد یمباالی علوفه در منطقه، به نظر 

ای فراتر از مباحث اقتصادی به علت  باالی گیاهان علوفه

علوفه در منطقه باشد. کشت جو با  نیتأمنیاز  باال به 

سیلة وار پایین آن تنها بهتوجه به درآمد خالص بسی

کشاورزانی که مالک زمین هستند توجیه اقتصادی دارد و 

هایی رسد که دیگر اراضی جو کشت شده، زمیننظر میبه

علوفة  نیتأماست که توسط دامداران منطقه و تنها برای 

شوند. با توجه به اینکه دام و نه کسب درآمد کشت می

شود، بهتر است ره میاجا ساله کی صورت بهزمین و آب 

تناوب ساالنة این چهار گیاه هم برای محاسبة سود 

خالص به ازای آب مصرفی محاسبه شود. بر این پایه 

ای، و تناوب  ذرت علوفه -ای، گندمذرت علوفه -تناوب جو

-ای بوده بهساله یونجه در شرایطی که زمین اجاره 9-8

ر ریال و د 8851ریال و 9811ریال،  2251ترتیب، 

 3231به ترتیب  استشرایطی که کشاورز مالک زمین 

ریال درآمد خالص به ازای  9211ریال و 11511ریال، 

کند.  بردار می آب مصرفی نصیب بهره مترمکعبهر 

بیانگر یک واقعیت اساسی یعنی  NBPDبررسی شاخص 

ی در منطقه طیمح ستیزترین منبع  هدررفت با ارزش

 است.

، باالترین سود خالص و شدهیادهای  در میان تناوب

آب به  مترمکعب 1باالترین درآمد به ازای مصرف 

 -ی، جوا علوفه ذرت -های گندم ترتیب متعلق به تناوب

. در بهترین است چندسالهی و یونجة ا علوفهذرت 

ذرت  -گندمآب در کشت  مترمکعبحالت به ازای هر 

ریال ارزش  11511در منطقه حدود  ای علوفه

میانگین این رقم  که یدرحال آید، می اقتصادی به دست

 . استبرابر  9تا  5در جهان حدود 
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Table 3. Cropping area and Costs and revenues of Hashtgerd region crops 

Crop 

Name 
Net income per hectare of 

land rented (Rial) 
The cost per hectare 

(Rial) 

Net income per hectare 

regardless rent (Rial) 

CPD 

(M3/Kg) 

NBPD 

M3/Rial 

Wheat 20.000.000 66.200.000 40.000.000 1.25 5000 

Barley 3.000.000 64.520.000 23.000.000 1.12 750 

Maize 57.700.000 112.300.000 77.700.000 9.23 8880 

Alfalfa 57.500.000 82.500.000 97.500.000 1.23 4420 
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 کلی یریگ جهینت

عملکرد  ةاز محاسب آمده دست بهنتایج  ةبا مقایس. 1

هشتگرد با  ةروش فائو در منطق اگیاهان زراعی ب

ها کشاورزان نمونه و اختالف کم این ةعملکرد تولیدشد

 برآوردتوان نتیجه گرفت که کارایی این روش در می

هشتگرد  ةدر منطق یادشدهعملکرد گیاهان زراعی 

در بیشتر موارد  ،دهدباالست. همچنین نتایج نشان می

در  گیاه ظرفیتعملکرد کشاورزان کمتر از نصف تولید 

 -است. با توجه به اینکه ظرفیت تولید تابشیمنطقه 

گرمایی منطقه که با استفاده از روش فائو 

و مصداق رخداد آن در  ، باال بودهشده ینیب شیپ

تولید کند، بایستی  برداران نمونه بروز می کشتزار بهره

ارتقاء سطح مدیریت، کاربرد بهینه  اب میانگین منطقه

های قابل اصالح خاک به  تمنابع آبی و رفع محدودی

 . شودتولید در منطقه نزدیک  ظرفیت

 عنوانتوان گفت که آب بهمی تأجربه . 5

 

اقتصادی  ةبازد بدونمحیطی، ستمنبع زی ترین مهم

و نیازمند  استمطلوب در بخش کشاورزی این منطقه 

 های ظهمالح ةنوین بر پای یها یگذار استیس

از جمله این و اقتصادی است.  یطیمح ستیز

بر، گسترش  : جلوگیری از کشت گیاهان آبها استیس

، گسترش کشت فشار تحتی آبیاری ها امانهس

  .ضیای و تسطیح ارا گلخانه

با توجه به تولید گندم با کیفیت و عملکرد باال . 9

به قطب  قابلیت تبدیل شدن در منطقه، این منطقه

 .را داردو تولید بذر مناطق سرد و معتدل  افزایش

با توجه به برداشت مازاد از منابع آبی و افت . 8

 یها خاکو  همچنین محدودیت  ینیرزمیزسطح آب 

از منابع  یبردار بهره شگسترامکان  امروزهمنطقه،  

و افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد و بایستی آبی 

های غیرمجاز و اضافه برداشت  از چاه یبردار بهره

 محدود شود. های مجاز چاه
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