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بنام خدا
آب

:آب را گل نکنیم 

.در فرو دست انگار ، کفتری می خورد آب 

.یا که در بیشه ی دور سیره ای پر می شوید

.یا در آبادی ، کوزه ای پر می گردد

:آ ب را گل نکنیم 

.شاید این آب روان ، می رود پای سپیدار ، تا فرو  شوید اندوه دلی 

.دست درویشی شاید ، نان خشکیده فرو برده در آب

(سهراب  سپهری)



ینآسیب شناسی برنامه های پیش



برنامه ها ی خود کفایی دهه های گذشته•

:2و1طرح های  سنابل 60دهه ( الف •

گاو آهن های پنجه غازی و چیزل همزمان با بکار گیری برخی نهاده های •
این طر ح ها که گوشه هایی از خاک .دیگر و حفظ ذخیره رطوبتی بود 
.ورزی حفاظتی را دنبال می کردند

:(کشاورزیمکانیزاسیونیامکانیزهکشاورزی)70دردهه(ب•

زراعیظامنبهبیشتریفشاروکشتیچندبهکشتیتکازاراضیتبدیل•
درتاخیرمحیطی،زیستجدیدبروزمشکالت)بودآنآوردهایرهاز

آلیموادکاهشخاک،تراکمافزایشگیاهی،بقایایسوزاندنکاشت،
ههدایندر.(...وفصلآخرتنشبویژهمحیطیيهاتنشتشدیدخاک،
متمادیسالیانطیکهلرستاناستانمختلفمناطقزراعیهایتناوب
،یاجوگندم-آیش)داشتندویژهجایگاهزراعینظامدرمانیاکانتوسط
مداومکشتعمالا وشدندمشکلدچار،(..وحبوبات-غالتتناوب

شتریبیرواجگندم-گندمبویژهنامناسبتناوبیاثربازراعیمحصوالت
هاهنهادبیشترمصرفباعثمداومکشت.(زارهادیمدربویژه)کردپیدا
.گردیدخاکرطوبتتخلیهوآبجملهاز





مورددههایندرکههائیطرحدیگراز•

تکشزیرسطحافزایشگرفتقرارتوجه

اناستدرزیتونکشتتوسعهبرنج،ذرت،

وفراوانهایتالشازپسعمالا کهبود

دلخواهنتیجههنگفتهایهزینهصرف
.نشدحاصل

سیستمیومفهومینگرش80دههدر(ج•

.زراعینظاممعضالتومشکالتبه
•



برنامهکلیهدراستآنمویدشواهد.ایرانسنتيزراعينظام•

آنگاهشد،میابالغاجراجهتبرنامهخودکفایی،ابتداهای

هایبستهنبوددیگر.گرفتمیقرارکاردستوردرآموزش

.هابرنامهاجرایطولپایداردرومدونآموزشی

زیعتونظامجملهازكشورآباقتصاديمدیریتسامانهفروپاشی•

و،(آبیساعت)زمانی،(دانگی)آبتقسیمهاينظاموآب

.بعدبهپنجاهدههدومازنیمهپیماني

كسبکشوربا36بین)تنشازنظرشاخصایرانوضعیت•

منابعسرانجامبینیپیش،عدم(آبيتنش24رتبه،4/78نمره

.آبيمنابعبویژه

حال،هگذشتوضیعتاز(توجهیکم)علميدقیقتحلیلنداشتن•

.(2و1هاینمودار)وهوایيآبوضعیتوآینده





-2نمودار 



نتیجه •
اولویتازنظرصرف)فوقهابرنامهاجرایبرآیند•

(هاآنبرمترتبمثبتآثاربرخیوعلیرغمبندی
هابرنامهوجودعدمازناشیانسانیخطایبعلت

قابلغیربروزعواملونگرجانبههمهوفراگیر
واییهوآبپارامترهایناگهانیتغییراتنظیرکنترل

و(باران–برف)جویهایریزشکاهشازجمله
روزبدرمهمبسیارعواملازایندوپراکنشدرتغییر
استاندرباغیوزراعیمشکالتوهابحرانبرخی
.استبوده

•



خشكيوآببحران-1•

خاکآلیمادهبحران-2•

سرماتنشبحرانوگرماتنشبحران-3•

همنطقدرسنتیزراعیهایسیستمغالبیتبحران-4•



ل بطور کلی بحران آب و خشکی مهمترین مشک•

جامعه جهانی از جمله جامعه ایرانی و به پیرو آن

مند مقابله با آن سخت ، نیاز. استاستان لرستان 

چاره.وجود اراده ی جدی وتالش بسیار زیاد است

ای جزء برداشتن قدم های جدی برای رفع یا 

باید توجه .کاهش اثر نامناسب آن وجود ندارد

ی داشت که ادامه این وضعیت موجب بروز درگیر

: ها و تنش های گوناگون می شود



ود؟ خشکی چگونه تبدیل به خشونت می ش

Meteorological drought))خشکی آب و هوایی یا هواشناسی

Hydrological drought))خشکی رواناب ها و آب خاک

Agricultural drought))خشکی کشاورزی

Economical drought))خشکی اقتصادی 

– Socio))اجتمایی–خشکی فرهنگی  culture drought

drought(Psychological)خشکی روانشناسی 



ت،نیسهمراهرسیدنبارفتنهمیشهزندگیدر
.نداردوجودرفتنجزراهیرسیدنبرایاما



راهکارهای عملی مقابله با بحران آب در •
استان لرستان



امکاننیزوموجودمنابعحفظآب،رفتهدرازجلوگیریبرای•

لیتمسئوگوناگونيهایبخشوهادستگاهآبی،ذخایرافزایش
:ازعبارتندهاآنازبرخيکهدارند،

معدنوصنعتبخش(جشرببخش(بکشاورزیبخش(الف•

:کشاورزیبخش-الف•

کشاورزیبخشبهآبمصرفبیشترینآمارهااساسبر•

كشاورزيوآموزشتحقیقاتمركزنگاهاز.دارداختصاص

(كشاورزيجهادسازمانتحقیقاتبازوي)طبیعيومنابع

،آبذخیرهوحفظآب،رفتهدرازجلوگیریدرتوفیقهرگونه

نهادتوسطاستانزراعينظامبهگراجانبههمهنگاهمستلزم

:استزیرناپذیرجداییهاي



نگاه ،

اراده وعزم جدي

وزرات جهاد

كشاورزي

نگاه،(راس همه)
اراده و عزم جدي

مدیریت محیط 

زیست استان 

يسيستم زراع
مدیریت

مركز تحقیقات 

كشاورزي و منابع

طبیعي استان
عزم و اراده 

مدیریت جنگل و

مرتع استان 

نگاه ،

اراده وعزم جدي

سازمان جهاد

كشاورزي

نگاه ، اراده 

و عزم جدي 

مقام هاي

استانداري

( راس استان)



يسيستم زراع

بخش آفات و

بيماري ها

مدیریت
آموزش و ترویج  

(پایه و اساس)

بخش

منابع طبیعي

نهال و بخش 
بذر

ثبت و ثبت 
گواهي بذر

خاك و بخش 
آب



:باغیوزراعیبخش(ج•

آمارباغیوزراعیگیاهانتوسطآبمصرفمیزاندر•
نظرانصاحببینموردایندر.نداردوجودموثقی

گیاهانتوسطآبمصرفمیزانوداردوجوداختالف
بیانکشورآبیمنابعکلدرصد62-92زراعیوباغی

ایندرآبمصرفبیشتریناستمسلمآنچه.کنندمی
باآبرفتهدربیشترینکهاستواضحپرواستبخش
ینادربایدآبمصرفپایینبسیارتکنولوژیبهتوجه
وعملیاتیراهکارهایارایهبنابراین.کردجستجوبخش
تتلفاومصرفکاهشدربسزایینقشتواندمیعملی

قابلزیربخش2درراهکاریاین.باشدداشتهآب
:هستندپیگیری



اههای كاهش ر

مصرف آ ب

برنامه های 

به نژادی

برنامه های 

به زراعی



به ظرفیت های 

نژادی 

ظرفیت های 

به زراعی 

ید گذشته در زمینه ي تولدر 

بوده وآمیز بسیار موفقیت 

ظرفیت های ایجاد هنوزاز 

ت شده استفاده کامل نشده اس

به ویژه در زمینه ي تولید 

گیاهان جدید و ارقام متحمل 

. آبیا مقاوم به تنش 

در گذشته فعالیت چندانی 

انجام نشده است و ظرفیت 

. های زیادی موجود است

باید به زراعی برنامه های 

ازمصرف استفاده منجر به

پتانسیل هایو بهینه ي آب

شود به نژادی عظیم 



راهبرد به زراعي•

در راهبرد به زراعی عوامل گوناگون دخالت دارند •

بدون شک اجرای صحیح این عوامل در نظام زراعی 

ای به شرط نگاه همه جانبه نگر در اصالح سیستم ه

زراعی و باغی، نقش حیاتی در کاهش مصرف آب 

(.1جدول )محصوالت زراعی و باغی خواهند داشت 





Estimated Sources of Weather Adjusted Increases in Wheat Yield in 
the Yaqui Valley from 1968 to 1990* Source of Yield Increase 

% Overall             %Annual  

Genetic Yield Increase                            22%        0.50% 
Crop Management Yield Increase 48% 0.86% 
Unexplained Yield Increase         24% 0.43%      
Total Yield Increase - 1.79% 

اهمیت به زراعی از دیدگاه سیمیت



(:الگوی کاشت)ترکیب کشت •

ص الگو یا ترکیب کاشت، حاصل مجموعه ی تناوب های مورد استفاده و سطح تخصی•

د از که با هدف بهره برداری مفی. یافته در هر تناوب در مناطق مختلف استان می باشد

اورزی   نهادهای تولید، بویژه آب با حفظ اصول اکو فیزیولوژیک تولید محصوالت کش
:تدوین گردیده است و عوامل زیر در تدوین آن موثر  بوده اند

.منطقههواییوآبشرایطبازراعيگیاهسازگاری-1•

.روزطولبهزراعيگیاهالعملعکس-2•

.محصولکشتسطحافزایشیاوحذف،محدودیت-3•

.منطقهزراعینظامدرزراعيگیاهتناوبینقش-4•

.زراعيگیاهکاشتفصلدرتغییر-5•

.زراعيگیاهراهبردیعدمیاراهبردی-6•

.منطقهزراعینظامبهجدیدزراعيگیاهورودامکان-7•

.کشاورزاقتصاددرزراعيگیاهنقش-8•

.بومیدانشبهتوجه-9•

.زراعيگیاهآبینیازبهتوجه-10•



استانمختلفهایشهرستانآبیباغیوزراعیمحصوالتکشتلگویا•
درصد4و2،3جداول.استشدهارائه11الی2جداولدرلرستان
بهترتیببهرامختلفداروییوزراعیگیاهانبهاراضیتجمعی

نیمهمناطقيزمرهدرکهچگنیوکوهدشتپلدختر،هایشهرستان
درکههاشهرستاندیگرکاشتالگوی(5-11)جداولدیگروگرمسیر

.استشدهدادهنشانراباشندمیسردومعتدلمعتدلمناطقيزمره
کشتالگوی16جداولودیمزراعیگیاهانکاشتالگوی12درجداول

.استشدهارایهاستانمختلفهاشهرستانباغات

درکهزراعیمحصوالتاکثرزراعی،محصوالتبندیپهنهاساسبر•
تکشآبادخرمشهرستانازهاییبخشوچگنیکوهدشت،پلدختر،مناطق

میاقلیمشابهتعلتبهاستانهایسایرشهرستانمحصوالتوشوندمی
ا  همبااستممکنکاشتزیرسطحنظرازاینکهالیاند،مشابهعموما
رایطشنظرازفراواناشتراکعلتبهبنابراین.باشندداشتههاییتفاوت
کاهشبهزاعیونژادیبههايتوصیهزراعی،محصوالتواقلیمی

تولیدخاک،آلیمادهافزایشخاک،رطوبتذخیرهوحفظآب،مصرف
درخاصمواردجزءبه)اکوسیستمیازیستمحیطحفظنهایتدروپایدار

.باشدمیمشابهمنطقههربرای(منطقههر



ازهایيبخش،کوهدشتپلدختر،شهرستانهایوهواییآبهایشاخصاساسبر•
وگرممناطقیمحدودهدر(میکروکلیماهابرخیازنظرصرف)چگنیوآبادخرم
بخشوالیگودرز،ازنا،،بروجردنوراباد،الشترهایشهرستانوگرمسیرنیمه
.دارندقرارومعتدلسردمناطقیدرمحدودهآبادخرمازوسیعیهای

وعیزرامحصوات(تجمعیترکیب)کاشتدرالگویتغییراتیباالمواردبهتوجهبا•
:شودمیپیشنهادو،انجامشهرستانهرباغی

درآنجایگاهاکولوژیکینظرازاست،آبدوستوتابستانه-بهارهمحصولبرنج-1•
تکشبعالوهباشد،نمیکشاورزیجهادوزارتحمایتموردآنکشتونیستمنطقه

شدهمنطقهزراعیاراضیبرخیتخریبموجبنامناسبتناوبیاثربعلتمنطقهدرآن
.گرددمیحذفزراعیبرنامهازاینبربنااست،

منطقهدامعلوفهازبخشیکنندهتامینکهایعلوفهوایدانهذرتهایزراعت-2•
میمصرففراوانآبوباشندمیتابستانه-بهارهمحصوالتیاینکهعلتبههستند

ینیزمزیرمنابعازآنهانیازموردآبتامینکهکوهدشتمنطقهزراعیبرنامهازکنند
درآبادخرمازجنوبیهاییبخشوچگنیوپلدخترمناطقدروحذفاست(هاچاه)

میتوصیهمحدودبسیارسطحدرآنهاکشت،(رودخانه)روانآبازآبتامینصورت
.شود

تیپنواربانوینآبیاریتوسعهصورتدرایعلوفهودانهذرتزراعت:تبصره•
(drip irrigation tape)شودمیتوصیهکوهدشتدرویژهبهمناطقكلیهدر.



،علوفهتامینلحاظبهگاودانهوخلرماشک،ایعلوفههایژنوتیپ-3•
بهکمزنیاپائیزه،هایبارشازآنهاآبینیازتامینوپائیزهکشتامکان
تناوبدرآنهامفیدنقشو(بحرانیشرایطدرنوبت2حداکثر)آبیاری
استانگرمسیرنیمهوگرممناطقزراعیمحصوالتبهمنطقهزراعی
.استشدهاضافه

،فاالریسمانندسالهچندهایگراسدیمزراعتضروریست-4•
اشکمخلر،،یونجه،شبدرمانندهاییلگوموفستوکالولیوم،بروموس،

تناوبینقشبرعالوهگیاهاناین.گیردقرارتوجهموردگاودانهو
رطوبتیذخیرهوخاکوپایداریحفظدرتوانندمیزراعتدرمناسب

.باشندداشتهمهمینقش

زراعتبجايگرمسیريمناطقدرعدسونخودپائیزهزراعت-5•
محصوالتاین.گرددميتوصیهدیموآبيشرایطدربهارهمرسوم
شرایطدرنوبت2حداکثر)پائینآبینیازوخوبتناوبینقشدارای

همچنین.دارداهمیتزراعیگردشبهآنهاورودلذا.باشدمی(بحرانی
صورتبهآبيمحیطدرمحصولدواینزراعتسردومعتدلمناطقدر

وسردمناطقدرنخودپاییزهكشتبعالوه.شودميتوصیهانتظاري
.استمیسرسرمابهمتحملارقامازاستفادهبامعتدل



واستخشكيبهترمقاومتسیاهنخوديگونه،نخودانواعاز-6•
آنازحاصلفراوردهايبهتوجهبا.كندميتحملبهترراهاتنش

وآبیشرایطدرنخودكشتزیراراضیاز%10حدودضروریست
.شوددادهتخصیصمحصولاینبهدیم

ودهبسالهچندگیاهاینکهبخاطرکوهدشتمنطقهدریونجهکشت-7•
یازنموردآبتامینوباالآبینیاز،مناسبتناوبینقشوجودوبا
الاصو.نداردجایگاهیکاشتالگویدر(چاه)زمینیزیرمنابعازآن

ركلیهدتابستانه-(سالهچند)چینچندایعلوفهگیاهانکلیهکاشت
هاآنجایبه.نیستصرفهبهمقرونوسیعسطحدراستانمناطق
طولردآنآبینیازبیشترکهچینچندویکپائیزهشبدرهایکشت
چینچندشبدرهایدر.داردمشود،اولویتتامینبارانآبازفصل

آخرچینوعلوفهعنوانبهچین2-3،برداشت(سالهیك)پاییزه
زسبکودبعنواناستسانتیمتر15-20حدودگیاهارتفاعکههنگامی
.بودخوهدمناسب



دسرو،معتدلگرمازاعممناطقکلیهدرروغنیراهبردیگیاهبعنوانکلزاکشتسطح-8•
زایشافگرممناطقمناسباقلیمیشرایطبهتوجهباضروریست.شودمیتوصیهوافزایش

.گیردقرارتوجهموردپلدخترجملهازمناطقایندردیمشرایطدرکلزاکشتزیرسطح

كلیهزراعتبهباراولینبرایداروییگیاهانبرخیوزعفرانولخت،جومحصوالت-9•
وائیزهپمحصوالتاست،اینیافتهافزایشآنهاکشتسطحو،اضافهشهرستاناستانمناطق
.هستندپائینآبینیازداراي

سالمتدرآنهامثبتبسیارنقشوداروییگیاهانتولیدازحاصلآمددربهتوجهبا-10•
قرارهتوجمورداساسیراهبردعنوانبهکمآبینیازباگیاهانبویژههاآنتولید،بایدجامعه
.گیرند

یهاشهرستان،آبادخرمشهرستانگرممناطقشاملگرممناطقمناسبداروییگیاهان-11•
دیمحمگلوگسنیز،کاسنی،زعفرانخوزستانی،مرزهشاملچگنیوکوهدشتپلدختر،
جداولدر.استکمآبینیازسبببهزعفرانومرزهبااولویتهاآنبینازولیهستند
.استشدهتعیینجداگانهانکشتسطحزعفراناهمیتخاطربهکاشتالگوی

،زگشنی،زعفران،سیر،،،موسیرداروییگیاهاناستانسردومعتدلمناطقبرای-12•
نیازرنظاززیرااستاولگیاهچهاربااولویتولیهستندمناسبمحمدیگلوفلفلینعناع

کهاشتدتوجهبایدفقط.هستندصرفهبهمقرونبسیاراقتصادینظرازومصرفکم،آبی
.شود،کشتدارنددریاسطحازمتر1500ازبیشارتفاعکهمناطقیدرموسیر



آّبیودیمزراعيمحصوالتبهکمآبینیازباجدیدمحصوالتبعنوانگلرنگوکنجدروغنیگیاهدوزراعت-13•
عملکردحداکثرو1350و1100ترتیببهدیمدرشرایطگیاهدواینعملکردمتوسط.اندشدهاضافهگرممناطق
هایدانهقیمتبهتوجهبا.استبودهگرمکیلو1900و1700ترتیببهانهاهایژنوتیپبعضیازحاصل
صرفهبهمقرونکشاورزانبرایجووگندمازحاصلآمددربامقایسهدرهاآنامددروهاآنکشتروغنی

.داشتخواهدبیشتریصرفهآبیارینوبت2حداقلباآبیشرایطدرهاآنکشتشکبدون.باشدمی

خرمازهایيبخش،چگنی،كوهدشتشهرستانزراعیگردشبهباراولینبرایقندچغندرپاییزهزراعت-14•
وردسمناطقدرچغندرکاشتسطحاازهابارشازبهینهاستفادهبرای.شودمیتوصیهواضافهپلدختروآباد

.استشدهافزودهگرممناطقکاستسطحبهوکاستهمعتدل

ترتیبدینباستشدهدادهتغییرپائیزهبهبهارازچغندرقندکاشتفصلاستانگرمسیرنیمهمناطقکلیهدر-15•
.دادخواهدکاهشراآبمصرفوشدخواهدتامینهابارشتوسطمحصولاینآبینیازاززیادیبسیاربخش

مناطقدرآنپاییزهكشتافزایشومعتدل،سردمناطقدرقندچغندركشتزیرسطحكاهشضروریست-16•
.شوداستاندربآّ مصرفكاهشمهمراهبردهايازاستانگرمسیر

وآبادخرمحومهازهایيبخش،دورود،بروجردجملهازاستانمعتدلمناطقبرخيدرقندچغندركشت-17•
كاشتازكاشتالگويدرتغییرلذا،استمیسرفروردیناواخرتااسفنداواسطازمشابهكلیماهايمیكرو

.باشدگذارتاثیربسیاروآبمصرفكاهشدرتواندمياسفنداواسطبهتابستانه

خرداداسطاوبهپاییزازقندچغندركارخانهلیتفعازماندرتغییربهنیازقندچغندركاشتدرالگويتغییر-18•
شودانجامذیربطمسئولینتوسطمحصولبرداشتزمانباكارخانهفعالیتزمانهمآهنگيبایدلذا،دارد



باالخاطربهصیفیجاتوسبزیجملهاززراعیمحصوالتبرخی-19•
کمیاتقاضزیاد،عرضهآنپیروبهواضافیتولیدکشت،زیرسطحبودن
اتلذا.شوندمیمتضررکشاورزانوشدهقیمتشدیدافتدچارسالههمه

مناطقدرآنها،سطحآبیاريپیشرفتهوجدیدهایروشبهشدنمجهز
.كردکنترلراآبمصرفتوانميطریقاینازویابدمیکاهشمختلف

محدودآبزیادمصرفجهتبهمحصوالتکاشتچهاگر19بنددر-20•
آبزیادمصرفازتوانمیمدرنگلخانهاحداثبااما.استگردیده

.کردادیاقتصراتولید،باالعملکردبهدستیابیباوآوردبعملجلوگیری
چونتمحصوالبرخیبرایگلخانهکشتگسترشوگلخانهاحداثبنابراین

.گیردقرارکاردستوردرباید...وفرنگیگوجهخیار،

صرفهموجبذرتجملهازمحصوالتبرخینشاییکشتامکان-21•
بااستباالنشاییروشهزینهچهگر.شودمیآبیارینوبتدودرجویی

موانعرفعوزراعیبهروشاینتوسعهرویریزیبرنامهوجوداین
.بودخواهدمفیداحتمالی



زابیشگندمآبینیازطرفیازشوندمیمحسوبراهبردیمحصوالتازجووگندممحصول-22•
طحازساستبودهگندمازبیشترجوعملکردویاباالآبتنشکهمناطقازبرخیدرلذااستجو

آبیاریتنوبیکازحداقلترتیببدیناستشدهافزودهجوکاشتسطحبهشدهکاستهگندمکاشت
.استآمدهبعملجلوگیریاضافی

استممکنولیدارند،کمترآبینیازچهاگرکاشتالگویدرپیشنهادیمحصوالتبرخی-23•
دارنداالبقیمتوعملکردکهمحصوالتدیگربامقایسهدرترپائینقیمتطرفیازوکمترعملکرد

تمایلو(..و،نخودگندمجو،نظیر)شدخواهدآنهارقابتموجبفاکتوراین.باشندداشته،
.کردمتعادلراقیمتهابایدلذا.دهدمیکاهشراآنهاکشتگسترشبهنسبتراکشاورزان

پتیآبیارینوارباتوانمیراصیفیجاتوردیفیگیاهانجملهاززراعیمحصوالتبرخی-24•
آبمصرفکاراییافزایشموجبودادهکاهششدتبهراآبتلفاتآبیاریروشاین.کردآبیاری

مباحثدر.گیردقرارذیربطمسئولینکاردستوردربایدتیپآبیاریازاستفادهبنابراین.شودمی
.شدخواهداشارهروشاینمزایایبرخیبهبعدی

آبی در مناطق نیمه گرمسیر کاشت گیاهان سورگوم دانه ای و سورگوم علوفه ای به علت نیاز-24•
110و 8متوسط عملکرد این دو محصول به ترتیب . کمتر جایگزین ذرت دانه ای و علوفه ا ی شود

.تن در هکتار است

یكي از شرط هاي مهم در فراگیري شدن كشت برخي محصوالتي مانند زعفران و گیاهان -25•
بندي است ، بنابراین ایجاد تعاوني هاي خرید و بسته( تعاوني هاي خرید)دارویي وجود مراكز خرید 

.وارایه قیمت هاي تضمیني ودر برخي موارد  احداث واحدهاي فرآوري حایز اهمیت است





(تن)تولید %کشت haسطح محصول
روش 

ابیاری
تعداد 
ابیاری

اب مصرفی 
m3 

متوسط  آب مصرفی 
m3/ha

کل آب 
بهروری ابmm3مصرفی

6750412535.680.66-5غرقابی865041.723701.0گندم ابی
475030002.251.05غرقابی7503.62363.0جو ابی

475030002.250.00غرقابی00.00.0جو لخت ابی

4272.11793.0برنج
غرقابی 

251000225009.610.19-20دايم
0750000.00غرقابی00.00.0ذرت دانه ای

16750120008.763.75غرقابی7303.532850.0ذرت عتوفه ای

00000.00غرقابی00.00.0سورگوم عوفه ای
17750412500.00-15غرقابی00.00.0چغندر

575033750.430.34-4غرقابی1280.6147.0کلزا
15750105000.110.11-13غرقابی100.012.0سويا

375015000.010.50-1غرقابی50.05.0نخود ابی
375015000.110.36-1غرقابی400.240.0عدس ابی 

18750120006.750.23-14جوی پشته7503.61575.0لوبیا
575033750.680.66-4غرقابی2001.0450.0باقال
875056250.230.17-7غرقابی400.240.0ماش

1460078002.53.48-12جوی پشته3201.58690.0سیب زمینی
20600114000.572.63-18غرقابی500.21500.0پیاژ

2440090008.871.43-21جوی پشته9854.812712.0خیار

2040076001.252.64-18جوی پشته2001.03300.0گوجه 
30450123753.711.33-25غرقابی3001.44950.0سبزيجات برگی

30450123758.913.60-25تیپ7203.530240.0هندوانه
15750101250.22.40-12غرقابی200.1480.0هويج
00000.00غرقابی00.00.0جالیز-ساير



روش ابیاری(تن)تولید %کشت haسطح محصول
تعداد 
ابیاری

اب مصرفی 
m3 

متوسط  آب مصرفی 
m3/ha

کل آب 
بهروری ابmm3مصرفی

187501275053.60.67-16غرقابی420020.335700.0يونجه

13750937517.340.64-12غرقابی18508.911100.0شبدر چند چین

5750337500.00-4غرقابی00.00.0شبدر يک چین

30400110001.11.16-25جوی پشته1000.51280.0بادمجان 

17750120000.360.47-15غرقابی300.1169.0اسپرس

575030000.31.50-3غرقابی1000.5450.0ماشک وخلر

0750000.00غرقابی00.00.0گاودانه

0750000.00غرقابی00.00.0گلرنگ

0750000.00غرقابی00.00.0کنجد

375018750.10.00-2غرقابی540.30.0زعفران

3750187500.00-2غرقابی00.00.0موسیر 

575033750.244.38-4غرقابی700.01050.0سیر

00.00.008750600000.00مرزه خوزستانی

4750262500.00-3غرقابی00.00.0کاسنی پايیزه

4750187500.00-3غرقابی00.00.0گشنیز

يونجه
-

8.96380950.65-152.3809524-19766.6667-16غرقابی738.838-3.6-5792.7



ابیاریکشت% haسطح محصول
متوسط  آب مصرفی 

m3/haکل آب مصرفیMm3
↓6412533-800038.595گندم ابی

↑17508.44430005.25جو ابی

₊1000.48430000.3جو تخت ابی
00.000000برنج

00.000000ذرت دانه ای
↓4302.0716120005.16ذرت عتوفه ای

00.00000.000یسورگوم عتوفه ا
↑641250.21-500.245چغندر

↑533751.69-5002.414کلزا
00.00000.000سويا

↑315000.56-3701.781نخود ابی
↑318750.28-1500.721عدس ابی 

↑18120006.00-5002.4114لوبیا
↑533751.35-4001.934باقال
↑863750.96-1500.727ماش

↑633001.49-4502.175سیب زمینی

−20114000.57-500.2418پیاژ
↓2490003.60-4001.9321خیار

↓2076000.76-1000.4818گوجه 

↓30123752.48-2000.9625سبزيجات برگی
↓30123754.95-4001.9325هندوانه

15101250.200-200.1012هويج
00.00000.000سای جالیز



ابیاریکشت% haسطح محصول
متوسط  آب 

Mm3کل آب مصرفیm3/haمصرفی 

↓12825033.00-400019.3010يونجه

↓13937515.00-16007.7212شبدر چند چین

⁺533751.43-4252.054شبدر يک چین

↓30110000.55-500.2425بادمجان 

↓00.00000.00اسپرس

↑426250.45-1700.823ماشک وخلر

₊426520.08-300.143گاودانه

⁺318750.09-500.242گلرنگ

₊426250.13-500.243کنجد

↑318750.24-1290.622زعفران

⁺318750.06-300.142موسیر

⁺533750.30-900.434سیر

₊250.12860000.15مرزه خوزستانی

⁺426250.07-250.123کاسنی

⁺418750.08-400.193گشنیز

207340.00120.42





با تشكر از شكیبایي شما•


