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 چکیده
تحت اراضی  %05گندم در کشور و حتی در جهان محصولی استراتژیک محسوب شده و سطح زیر کشت زیادی )تقریبا 

 وری آب گندم کشور ودهد. هدف اصلی از این بررسی، مرور و تحلیلی بر وضعیت بهرهکشور( را به خود اختصاص می کشت

ارش المللی مقادیر گزآوری و مرور منابع علمی کشوری و بینمقادیر آن با مقادیر جهانی بود. برای این منظور با گردمقایسه 

ا، و هها، محاسبات، تجزیه و تحلیلبندیوری آب گندم )در سطوح کالن کشور، حوضه آبریز و استانی(، جمعشده برای بهره

یع بسیار وس و جهان آب گندم در سطح کشور وریبهرهدامنه تغییرات س نتایج، های الزم به عمل آمد. بر اساگیرینتیجه

( و بسته به شرایطی نظیر مناطق جغرافیایی، آب و خاک، کیلوگرم بر مترمکعب 3/5-9/3و  20/5-2/2بوده )به ترتیب 

 78/5)در مقیاس ملی( برابر وری آب گندم آبی کشور بهرههای مختلف آبیاری، اقلیم و غیره تغییرات زیادی دارد. سیستم

گیرد. همچنین، بر اساس گردد که در مقایسه با اعداد  جهانی در دامنه متوسط قرار میمکعب برآورد میکیلوگرم بر متر

کیلوگرم بر مترمکعب  80/5وری آب گندم در کشور برابر وری آب گزارش شده در مقیاس استانی، متوسط بهرهمقادیر بهره

وری آب گندم در در مقایسه با اعداد جهانی در حد وسط )رو به پائین( قرار دارد. با مقایسه میانگین بهره بوده که مجدداً

کشور عمده تولیدکننده گندم جهان  05وری آب گندم مکعب و مقایسه آن با میانگین بهرهکیلوگرم بر متر 80/5کشور )

همچنین متوسط باشد. کمتر از متوسط این کشورها می %20ود وری آب گندم کشور حدمکعب(، بهرهکیلوگرم بر متر 93/5)

است. لذا مقدار شاخص  کیلوگرم بر مترمکعب 0/0و  93/5 یران( و جهانی این شاخص به ترتیبمقیاس ملی )برای کشور ا

افزایش ( برای %22وری آب گندم کشور نسبت به متوسط جهانی خیلی وضعیت نامساعدی ندارد و فاصله نسبتا کمی )بهره

وری آب گندم )صرفنظر از آن تا حد متوسط جهانی وجود دارد. ولی فاصله آن تا کشورهای پیشرو و با مقادیر باالی بهره

اهمیت و وسعت کشت گندم در آنها( )نظیر اکثر کشورهای اروپای غربی، آفریقای جنوبی، و مصر در خاورمیانه( ) که تقریبا 

وری گیری این است که دامنه تغییرات بهرهکمتر( است. نتیجه %05اصله نسبتا زیاد )مکعب است(، فکیلوگرم بر متر 4/0

ا دو حتی تدر مناطق مستعد ها و مناطق مختلف کشور زیاد است، همچنین امکان زیادی برای افزایش آن آب گندم در استان

 مدت قابل حصول خواهد بود.میانم درهای الزگذاریها و سرمایهبرابر مقدار فعلی وجود دارد، که با برنامه ریزی

 وری آب استان عملکرد گندم، بهرهوری آب گندم، دامنه تغییرات بهره :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 تر از زمین است، بهبوددر مناطقی که منابع آب کمیاب

 دشدهتولیمحصول کیلوگرم وری آب )بهرهفیزیکی  شاخص

به ازای واحد آب مصرفی( چارچوب مناسبی را برای تجزیه 

 جویی آب درو تحلیل افزایش تولید محصوالت و صرفه

دم و همکاران، )ون نمایدکشاورزی فاریاب ارائه می

6112). 

 رفتبروندر شرایط تنش آبی حاکم بر کشور که 

-ارتقاء بهرهکشور قرار دارد،  از آن در اولویت اهداف ملی

 کنندهمصرفترین عمده که در بخش کشاورزی وری آب

)کشاورز و  ضروری است ،باشدمی منابع آب کشور

 (.6112همکاران، 

وری آب در بخش کشاورزی مزیت ارتقاء بهره

 بحران آب نظیر تعادل بخشی حلهای نسبت به سایر برنامه

و حتی  مین منابع آب جدیدأزمینی، تمنابع آب زیر

وجود  ،بودن آن پذیرامکان ازبازچرخانی آب عبارت 

 ،هزینه کمتر، درآمد بیشتر، الوصولسهلراهکارهای 

 ،رونق بنیادین بخش کشاورزی ،مشاهده سریع آثار اقدامات

امکان ایجاد شرایط  ،تولیدی یهاتقویت پایداری بنگاه

 باشدمی، و رونق اشتغال گذاریمناسب برای سرمایه

 .(0932)معاونت امور زراعت، 

محصول محوری و کلیدی  عنوانبهگندم 

و مصرف مواد غذایی  تولید درای کشاورزی جایگاه ویژه

 راهبردیاز جمله محصوالت این محصول ملل جهان دارد. 

که تولید و صادرات آن اهمیت است غذایی در سطح جهان 

ها های اساسی دولتای برای کشورها دارد و حمایتویژه

در ایران هم با توجه  .است راهبردیمعطوف این محصول 

به اهمیت گندم در سفره غذایی مردم، این محصول همواره 

های گیریو جهت هاگذاریسیاستاز اهمیت فراوانی در 

 ها و متولیان بخش کشاورزی برخوردار بوده استدولت

)در  خودکفاییلذا سیاست  .(0932، باقری و همکارانمیر)

ر تولید د چند سال اخیر با گذار سیاستی به واژه خوداتکایی(

 های اخیراهداف اقتصادی کشور طی سال ترینمهمگندم از 

از همین رو با توجه به نقش گندم در سبد  .بوده است

امنیت غذایی کشور،  تأمینآن در  اهمیتمصرفی خانوار و 

در قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی که سال 

به تصویب رسید، حمایت از تولید آن مورد توجه  092۳

 یدر همین ارتباط بررس .قرار گرفت و به دولت تکلیف شد

اول  توسعهپنج ساله  هایبرنامه طی که دهدمی نشان آمارها

 زیر و سطح تولید میزان بیشترین متوسط طوربهتا چهارم 

توسعه  چهارم برنامه اول سال سه به مربوطگندم  کشت

 .(09۳3پور، احمدوند و نجفاست ) بوده

 ترینمهمگندم از نظر تولید و سطح زیر کشت 

حاضر این محصول  حال در .محصول کشاورزی ایران است

استراتژیک در همه گستره کشور امکان کشت دارد و در 

 .(0932باقری و همکاران، )میرد شوها تولید میهمه استان

های استعدادها و ظرفیت مندی ازعلیرغم بهره حالبااین

هنوز  محصول به کشور این بالقوه کشور، میزان واردات

ندم طی گ کفایینمونه ضریب خود عنوانبه زیاد است. نسبتاً

نوسانات زیادی داشته و متوسط  0936الی  09۳1های سال

جانی و )محمد درصد بوده است 12برابر  آن طی این دوره

 (.0939یزدانیان، 

 از بیش تولید با اروپا اتحادیهاز ابعاد جهانی، 

 تولید میزان بیشترین 6102 سال در گندم تن میلیون 022

 مانند کشورهایی و است داده تخصیص به خود دنیا را در

-رده تن میلیون 32 و 062 تولید بابه ترتیب  هند و چین

 02 زمانی بازه در .اندداده اختصاص به خود را های بعدی

 اتحادیه نیز (میالدی 6102 تا 6110 هایالسساله اخیر )

 ترینبزرگ سالیانه، تولید تن میلیون 092 با اروپا

باقری و همکاران، )میر است بوده محصول این تولیدکننده

0932). 

 متوسط طوربه 0930 تا 09۳1 هایسال طی

 تن گندم میلیون 1/9 و تن گندم آبی میلیون 1/۳ سالیانه

بیانگر تولید متوسط  که است تولیدشده کشور در دیم

در کشور است.  گندم تن میلیون 1/00ای برابر ساالنه

آبی گندم در طی دوره  کشت عملکرد همچنین میانگین

میانگین  و هکتار در کیلوگرم 9621 حدوداً مذکور

 391 زمانی بازه همین در دیم کشت گندم عملکرد
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باقری و همکاران، )میربوده است  هکتار در کیلوگرم

 .(0)شکل ( 0932

 گندم برداشت سطح به همین ترتیب بررسی آمار

 حاکی از آن است 0936 لغایت 0921 هایسال طی کشور

 ساله 92 دوره طی این گندم سطح برداشت متوسط که

-می هکتار( میلیون 1/0دیم  و 6/6 )آبی هکتار میلیون 6/2

 برداشت ، سطح6همچنین بر اساس شکل  .(6باشد )شکل 

 سال در هکتار میلیون 2۳/0 از کل گندم )آبی بعالوه دیم(

 0/2 به درصد 3/1 ساالنه رشد نرخ متوسط با 0921

 رشد نرخ متوسط و رسیده 0936 سال در هکتار میلیون

 و درصد 30/1 آبی گندم برداشت سطح ساالنه نظیر برای

)احمدی و همکاران، بوده است  درصد 92/1 گندم دیم

(. این امر حاکی از آن است که رشد سطح برداشت 0930

گندم آبی در طی این دوره غالب بوده است و سطح برداشت 

 گندم دیم تغییرات زیادی نداشته است.

 
  (1931-1931ساله ) 11نمودار تغییرات عملکرد گندم آبی و دیم کشور )تن در هکتار( در بازه زمانی  -1شکل 

 (1931باقری و همکاران، )میر

 

 
 (1931( )احمدی و همکاران، 1911-1932ساله ) 93نمودار تغییرات سطح برداشت گندم کشور در بازه زمانی  -2شکل 

 

 ارقام و آمار و 6 و 0 هایشکل مشاهده با

 ندمگ عملکرد که نمود گیرینتیجه توانمی ،فوق شدهارائه

 در و نداشته محسوسی تغییرات شدهارائه زمانی بازه در دیم

 .تاس نموده نیز زیادی افت سالیخشک دلیل به 09۳1 سال

 بتاًنس سیر ،زیاد نوسانات وجود با آبی مگند عملکرد ولی

 211 تقریباً آن عملکرد بازه این در و داشته صعودی

 معلیرغ همچنین .است داشته افزایش هکتار در کیلوگرم

 دمگن کشت زیر سطح پائین نسبتاً ولی مستمر رشد
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 بیآ گندم در تولید رشد ،کشور در( دیم گندم خصوصبه)

 عملکرد بهبود از ناشی عمده طوربه که بوده محسوس

 الیانس در دیم گندم تولید در ناچیز درش ولی بوده محصول

 کشت زیر سطح ناچیز بسیار رشد نرخ به توجه با) متوالی

 رایطش از ناشی عمده طوربه و تصادفی صورتبه صرفاً( آن

 بوده هاسال بعضی در( هاسالیتر وقوع) بارش مطلوب

 .است

 دارند آن از حکایت مختلف مطالعات هرحالبه

 (لپتانسی تا فعلی تولید) عملکرد خأل و شکاف هنوز که

 وریبهره در ازجمله تولید در وریبهره و است زیاد گندم

 نپائی نسبتاً آن، بودن راهبردی علیرغم محصول، این آب

 آن آب وریبهره بحث خصوص در ادامه در که باشدمی

 .است شده الزم بحث و تشریح

 راهبردی مطالعات ملی مرکز اطالعات اساس بر

 و 092۳ سال در ایران، بازرگانی اتاق آب و کشاورزی

 برای آب وریبهره گندم، خودکفایی طرح آغاز با زمانهم

 هر مصرف ازای به کیلوگرم 91/1 تنها محصول این

 در و 29/1 به 0911 سال در رقم این. بود آب مترمکعب

 20/1 به( گندم خودکفایی سال) 09۳9-۳0 زراعی سال

 0930-0936 زراعی سال در .رسید عبمکمتر بر کیلوگرم

 سال در و 01/1 به فاحش نزولی با گندم آب وریبهره رقم

 محصول این در خودکفایی شاهد دیگر بار که 0932

 هک رسید مکعبمتر بر کیلوگرم 12/1 به بودیم استراتژیک

 طرح اجرایی سال به نسبت و بود خود نوع در رکوردی

 ودب مقررشده البته .دهدمی نشان را برابری 2/6 از بیش رشد

 وگرمکیل یک تولید رکورد به توسعه، ششم برنامه طی که

 شود یافته دست آب مترمکعب هر مصرف ازای به گندم

 (.0932 آب، و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز)

 اگر کشاورزی، جهاد وزارت مسئولین اظهارات اساس بر

 بآ وریبهره ارتقای با کشاورزی محصوالت در خودکفایی

 خودکفایی به دستیابی اما است، ارزشمند شود حاصل

 بر نمونه عنوانبه .نیست پایدار قیمتی هر به محصوالت

 جهاد وزارت زراعت امور وقت معاون اظهارات اساس

 دستیابی در وزارت این قرمز خط ،0932 سال در کشاورزی

 یک در آب وریبهره ارتقای محصول، هر در خودکفایی به

 .0«است پایدار توسعه لمد

 ناختش که دریافت توانمی باال مطالب به توجه با

 مقایسه در گندم آب وریبهره( موجود وضع) فعلی مقدار

 عوامل ییشناسا بر تأکید با) جهان نقاط سایر در آن مقدار با

 محصولی گندم آنکه به توجه با ،(آن نامطلوب و کاهنده

 یغذای محصوالت تولید هایسیاست در راهبردی و اساسی

-سیاست برای خاصی اهمیت از است، شدهشناخته کشور

 به یابیدست منظوربه آن ارتقاء برای ریزیبرنامه و گذاری

 .است خورداربر کشور محدود آب منابع از غذایی امنیت

 نتایج تحلیل و بندیجمع ،مرور مقاله این از هدف لذا

 زمال محاسبات انجام ضمن) شدهانجام مطالعات و تحقیقات

 وریهرهب مقدار تعیین زمینه در( نتایج و مقادیر در مرتبط و

 مختلف مناطق از تعدادی با آن مقایسه و ایران در گندم آب

 .است جهان

 

 کشور در گندم آب وریبهره وضعیت

 بزرگ مقیاس در گندم آب وریبهره

 آب وریبهره مقادیر نتایج خالصه 0 جدول در

 هایقطب و آبریز حوضه ،ملی) بزرگ مقیاس در گندم

 .است شدهارائه کشور (تولیدکننده عمده

 

 استانی سطح در گندم آب وریبهره

 آب وریبهره مقادیر نتایج خالصه ،6 جدول در

 فمختل هایاستان تفکیک به و استانی مقیاس در گندم

 .است شدهارائه کشور
 

 

 

 

                                                           
 (0932اردیبهشت  6سایت ایرنا ) -0 
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 بزرگوری آب گندم کشور در مقیاس خالصه نتایج مقادیر بهره -1جدول 
 مقیاس

)ملی، حوضه آبریز،  

 مناطق عمده(

وری آب بهره

 فیزیکی
(3Kg/m) 

 رفرنس توضیحات

 ملی
 

 یراهبرد مطالعات یمل مرکز 8031سال  03/3
 (8033) آب و یکشاورز

 

 یراهبرد مطالعات یمل مرکز 8011سال  30/3
 (8033) آب و یکشاورز

 

 یراهبرد مطالعات یمل مرکز  8016سال  36/3
 (8033) آب و یکشاورز

 

 یراهبرد مطالعات یمل مرکز 8033سال  13/3
 (8033) آب و یکشاورز

 

وری آب این بهرهحصاا ل مرکز به بینی )پیش 8033سااال  33/8
 (8033سال  در انتهای برنامه ششم یعنیگندم 

 یراهبرد مطالعات یمل مرکز
 (8033) آب و یکشاورز

 

 (4386) بیات و بابازاده ---- 36/3
 

 80های تحقیقاتی   در ایسااات اه  4333تا   8330های  ساااال 34/8
 طرح تحقیقاتی 31استان کش ر با استفاده از 

 

 (4331) منتظر و ک ثری
 

33/8-83/3 
 

13/3-41/3 

( و آب Yمیزان عملکرد مدل شاااده ) بر مبنای  ) گندم آبی 

 ((ETمصرفی )
( و آب Yبر مبنای میزان عملکرد مدل شاااده )  ) گندم دیم 

 ((ETمصرفی )

 ،(4383) همکاران و یفرامرز

 (8033کشاورز ) 8033در سال  13/3

  مکعب متر بر کیل گرم 18/3، 31/3، 33/3، 63/3به ترتیب    33/3 ح ضه آبریز )کرخه(
ضه ریز در شکان  هایح  سیمره  ک سیاب،  س   ، گاما  در و قره 

مناطق  در مکعبمتر بر ل گرمیک 13/3باالدسااح ح ضااه و 
 ح ضه جن بی پائین دسح

 (4333قریشی و همکاران )

ستان    10/3 ت لیدکنندههای قطب سط وزنی ا ستان  هایمت  و  کرمان، همدان، مغان، گل
 خ زستان

 (8033حیدری )
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 کشورهای مختلف استانوری آب گندم خالصه نتایج مقادیر بهره -2جدول 

 مقیاس

 استان

 فیزیکی وریبهره

 آب
(3Kg/m) 

 رفرنس توضیحات

تأثیرگذار )ش ری آب آبیاری، ش ری    با در نظر گرفتن ع امل  13/3 اردبیل
 خاک و ن ع رقم(

 (8033) همکاران و یطاهر

 (8033) همکاران و یطاهر ---- 13/3 شرقی آذربایجان

(8033) همکاران و یطاهر ---- 18/3 غربی آذربایجان  

 01/8 اصفهان
33/3 

ستان    شهر بر )خ ر و بیابانک های چادگان و به ترتیب برای 
 (13-33الی  13-18سال زراعی  اساس آمار

 (8030) همکاران و ادزییرضا

 
 البرز
 

 (8033) همکاران و مقدمینخج ان آبیاری در کرج آبوری بر مبنای دار بهرهحداکثر مق 8/4

وری بر مبنای آب آبیاری+ بارش مؤثر در    دار بهرهحداکثر مق   3/8
 کرج

 (8033) همکاران و مقدمینخج ان

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  38/3 ایالم
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386)زاده بیات و بابا

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  33/3 ب شهر
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا

کیل گرم بر  03/3وری آب گناادم )ترین مقاادار بهرهپااائین 63/3 تهران
 مکعب( در شهرستان دماوندمتر

 (8033) ی سفی و همکاران

کرمان جن ب استان 
 (جیرفح)

 و WATPRO ای تحح عن انهای ماه ارهبتنی بر دادهم 33/3
 (8033-8033) در سال زراعی

 (8031) پ ر و همکارانافشاری

بر اساااس محاساابه نیاز آبی )با کساار   و در منطقه شااهرکرد 06/3 محال و بختیاریچهار
 بارش مؤثر( و تقسیم آن بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بابا بیات و

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  43/3 خراسان جن بی
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386بیات و بابازاده )

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  33/3 خراسان شمالی
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386بیات و بابازاده )

 01/3 خراسان رض ی
13/3 
66/3 
11/3 

 
 3/8و  3/8

شهرستان چناران، تربح حیدریه و   به ترتیب در  -
های  ترتیب در ساااه مزرعه گندم با ساااامانه       به و تربح جام   

 ای، بارانی و سطحیقطره

---- 

 بآوری آب گندم بر مبنای بهره حداکثر مقادیر -
 مشهددر منطقه آبیاری و آب آبیاری+ بارش مؤثر( 

 (8010) نیریزی و حلمی فخرود
 
 

  (8033) همکاران و یطاهر
 

 (8033) مقدم و همکاراننخج انی
 

 خ زستان
 

30/8 ،31/3 ،
13/3 ،66/3 ، 

 
------ 

13/3 ،10/3 ،
30/3 ،34/3 ،38/3 

 
13/3 

ض   اوان، گت ند، آبیاری های شبکه به ترتیب  ه شادگان در ح 
شبکه  کرخه،  شیر  و    الی 8016-13زراعی  هایسال  دررام

33-8013 
------- 
و  دز، شااااوور، مارون ، آبیاری کرخه  های  شااابکه به ترتیب   

 8013-33 الی 8016-13زراعی  هایسال فجرجایزان در
 

 
 (8033) مهتدی و همکاران

 
 

 (8033) مهتدی و همکاران
 
 

 (8033) طاهری و همکاران

  ایقطرهآبیاری در سامانه در بهبهان  38/8
 سامانه آبیاری بارانیدر در بهبهان  33/3 (8033) سالمتی و همکاران

 سامانه آبیاری سطحیدر در بهبهان  11/3

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  63/4
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386بابازاده )بیات و 
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بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  60/3 زنجان
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386بیات و بابازاده )

 (8033) طاهری و همکاران ---- 38/3 سمنان

 (8033) طاهری و همکاران ---- 33/3 فارس

 (8031) بهرامی و همکاران ---- 63/8

 قزوین
 

و کاویانی  (8033) و همکاران غالمی های با آبیاری بارانیسیستمدر  4/4-38/3
 (4388) و همکاران

( و کاویانی 8033و همکاران ) غالمی های با آبیاری سطحیسیستمدر  43/8-60/3
 (4388و همکاران )

ای  ماه اره تصاااویر ازر اساااس نتایح حاصااله  ب ترتیببه  33/3و  13/3
 الیسیمتریهای دادهو با استفاده از  م دیس

 (4388کاویانی و همکاران )

 8033طاهری و همکاران،  --- 11/3

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  31/3
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا

ن بارش مؤثر( و تقسیم آبر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر  30/3 قم
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  33/3 کردستان
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا

 کرمان
 

 (8033طاهری و همکاران ) ---- 33/3

33/3 
63/3 
33/3 
13/3 

 ار مرکزیهای آبیاری بارانی دوّسامانهدر  -
 مت سط استان - 
مل    - یاری،     با در نظر گرفتن ع ا تأثیرگذار )شااا ری آب آب

 ش ری خاک و ن ع رقم(

 (8033) حیدری
 (8033طاهری و همکاران )
 (8033طاهری و همکاران )

 41/3 کرمانشاه
34/8 

 34-30در سال  گندم آبی منطقه ک زران
---- 

 (8033) وفا و همکارانخرمی
 (8033طاهری و همکاران )

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن      36/3 داحمکهکیل یه و ب یر
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا

 ری  ش تأثیرگذار )ش ری آب آبیاری،  با در نظر گرفتن ع امل  33/8 گلستان
 خاک و ن ع رقم(

 (8033طاهری و همکاران )

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن      13/3 گیالن
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386بیات و بابازاده )

 لرستان
 

  شهرستان الشتردر گندم آبی  31/3
 ک هدشح شهرستاندر گندم آبی  63/8 (8033) فرد و همکارانی سفی

 (4384) ت کلی مدیریح تک آبیاری در زمان کاشح برای ارقام گندم دیمدر  80/4-80/8

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن  88/8 مازندران
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386) بیات و بابازاده

)با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن بر اساس محاسبه نیاز آبی  34/3 مرکزی
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن      38/3 هرمزگان
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا

 همدان
 

 سامانه آبیاری سطحیدر  81/8
 

 (4383) نژاد رائینی و همکارانقاسمی 
 

 (8031) سیدان و همکاران
 

 (8033طاهری و همکاران )

31/3 

43/8 
13/3 
11/3 

 بارانیسامانه آبیاری در 

بر اساس محاسبه نیاز آبی )با کسر بارش مؤثر( و تقسیم آن      08/3 یزد
 بر مت سط راندمان آبیاری در استان

 (4386زاده )بیات و بابا
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 جهان در گندم آب وریبهره وضعیت

سال اخیر  91های جهانی متاآنالیز داده اساس بر

 90ای سه غله آبی مهم حاصل از سنجش از دور و مزرعه

و  مورد(، ذرت 21مورد( یعنی گندم ) 00۳کشور جهان )

. دشوری آب این سه محصول تهیه برنج؛ نقشه جهانی بهره

وری بهرهطبقه  9وری آب گندم برای بهرهمذکور در تحقیق 

و (،  kg/m->0.75 1.10>3)متوسط (، kg/m³ 0.75≥)کم 

بر اساس است.  شدهگرفتهدر نظر  (kg/m 1.10≤3) زیاد

 وری آب باال شامل:کشورهای دارای بهره این نقشه جهانی،

 ؛و آمریکا چین، مصر، اسرائیل، مکزیک، هلند، ترکیه

ا، انتین، استرالیژآر شامل: وری متوسطکشورهای دارای بهره

ورهای و کش ؛و ایران بنگالدش، هندوستان، پاکستان، سوریه

و  الجزایر، مراکش، نیجر :وری پائین شاملرای بهرهاد

 .(6161باشند )فولی و همکاران،میازبکستان 

 93کشورهای مختلف جهان )گندم وری آب بهره

گندم از جمله ایران( و حاصل از مدل تولیدکنندهکشور 

، مدل (6101و همکاران، زوآرت)سازی بر اساس مدل 

LIU ملیو آمار  (6111یو و همکاران، )لی 

AQUASTAT و FAOSTAT (C&H) چاپاگین و( 

( و بر اساس متوسط آمار تولید گندم طی 6110هوکسترا، 

کشورها ارائه شد. نتایج حاصل  6111الی  6111های سال

-همتوسط بهرهای مختلف نزدیک به یکدیگر بوده و از مدل

، WATPROهای برای مدلکشور  93وری آب گندم 

LIU  وC&H  کیلوگرم  ۳1/1 و ۳9/1، 30/1برابر به ترتیب

وری آب تغییرات بهره 9باشد. در شکل مکعب میبر متر

حاصل از مدل  برای نتایج صرفاً)گندم کشورها، 

WATPRO)  است شدهدادهنمایش نزولی  صورتبهو. 

 
 (2111و همکاران، زوآرت) نزولی صورتبهگندم  تولیدکنندهکشور  93وری آب مقدار بهره تغییرات -9شکل 

 

 93 بین در گرددمی مشاهده 9 شکل مشاهده با

 انسه،فر جنوبی، آفریقای نظیر ییکشورها منتخب، کشور

 دارای مصر و سوئد بلژیک، ،دانمارک آلمان، انگلستان،

 قزاقستان، ایران، و گندم آب وریبهره مقدار باالترین

 قدارم کمترین دارای ترکمنستان و ازبکستان افغانستان،

 .باشندمی گندم آب وریبهره

 گندم آب وریبهره نتایج بندیجمع 9 جدول در

 کشورهای و مناطق جهان، کل) جهانی مختلف سطوح در

 .است شدهارائه( مختلف
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 وری آب گندم جهانخالصه نتایج مقادیر بهره -9جدول 

جهان/منطقه 

 /کشور

 وری فیزیکی آببهره
(3Kg/m) 

 منبع توضیحات

 جهان
 

  گیری)ساااال اندازه  مترمکعب کیل گرم بر  3/3-1/8در دامنه   33/8
 (ت لیدکنندهکش ر عمده  80( )برای 8333

 (4336) انسنیزوآرت و باست

3/8-43/3 
1/8-3/3 

13/3 

 (ETWPتعرّق )-بر مبنای تبخیر
 های تحقیقاتیهای درون پالتبر اساس آزمایش

 در مزرعه

 (4383) زوآرت و همکاران

 (4343) ف لی و همکاران 8331سال  36/8

 (4336) انسنیزوآرت و باست 8333سال  00/8 شرق آسیا

 (4343) ف لی و همکاران 8333سال  00/8

 (4343ف لی و همکاران ) 4333سال  44/8

 (4336) انسنیزوآرت و باست 8333 "میانه" سال 31/3 جن ب آسیا

 (4343ف لی و همکاران ) 4386 "میانه" سال 13/3

  (4336) انسنیزوآرت و باست 8334سال  38/8 میانهخاور

 (4343ف لی و همکاران ) 8334سال  38/8

 (4343ف لی و همکاران ) 8336سال  83/8

 41/8 آمریکای شمالی
11/3 
38/3 

 8336سال 
 ایبر اساس نتایح آزمایشات مزرعه

 (4343ف لی و همکاران )
 (4383و همکاران ) زوآرت

 4333سدراس و آن  س، 

 (4343)ف لی و همکاران  8336سال  31/3 آفریقای شمالی

منطقه یاک  
 )مکزیک(

 (4331زوآرت و باستیانسن ) (ETWPوری آب بر مبنای تبخیر و تعرّق )بهره 01/8

 (4331زوآرت و باستیانسن ) (ETWPوری آب بر مبنای تبخیر و تعرّق )بهره 34/8 دره نیل )مصر(

منطقه کینگ 
 کالیفرنیا )آمریکا(

 (4331زوآرت و باستیانسن ) (ETWP) وری آب بر مبنای تبخیر و تعرّقبهره 66/8

منطقه اولدامح 
 )هلند(

 (4331زوآرت و باستیانسن ) (ETWPوری آب بر مبنای تبخیر و تعرّق )بهره 03/8

 16/3 فالت چین
31/3 

 (4383و همکاران ) زوآرت ایبر اساس نتایح آزمایشات مزرعه
 (4333) سدراس و آن  س

 14/3 منطقه مدیترانه
13/3 

 (4383و همکاران ) زوآرت اینتایح آزمایشات مزرعه بر اساس
 (4333سدراس و آن  س )

 86/8 شرق استرالیا جن ب
33/3 

 (4383و همکاران ) زوآرت ایبر اساس نتایح آزمایشات مزرعه
 (4333سدراس و آن  س )

کش رهای عمده 
گندم  ت لیدکننده
کش ر  83)مت سط 

 عمده( ت لیدکننده

به ترتیب حاصااال از مدل     (ETWP) تعرّق -مبنای تبخیر بر  10/3، 38/3، 30/3
 WATPRO (Zwart et al., 2010 ،)LIU (Liu های

et al., 2007و ،)  C&H (Chapagain and 

Hoekstra, 2004) 
سه، آلمان،      سترالیا، کانادا، چین، فران ش رهای ا ست )ک ،  انهندو

 ، ترکیه، و آمریکا(هیروس، پاکستان

 (4383و همکاران ) زوآرت

 (4343ف لی و همکاران ) 8311سال  33/8 استرالیا

84/8 ،33/3 ،30/3 ETWP های به ترتیب حاصاال از مدلWATPRO ،LIU  ،

 C&H  و

 (4383و همکاران ) زوآرت
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 (4386) فن و همکاران )گندم آبی( شمال غرب چین 31/3-31/8 چین

63/8-11/3 
30/3-10/3 

 گندم آبی )آب آبیاری(
 گندم دیم

  (4334) همکاران و گکان

14/3 ،13/3 ،63/8 ETWP       مدل حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

 و  یلی؛  (4333) همکاران و گسین ---- 36/8 وستانهند
  (4331) همکاران

01/8 
61/8 

  هشاادمصاار شاابکه آبیاری باکرا )بر مبنای آب  -
 ت سط گیاه(

و  هشد منحر شبکه آبیاری باکرا )بر مبنای آب   -
ش ری آب آبیاری در     شی از  با در نظر گرفتن افح عملکرد نا

 (سیستم تلفیقی کاربردی

  (4330) حسین و همکاران

  (4333) دم و همکارانون )در مزارع کشاورزان( بر مبنای تبخیر و تعرّق - 36/8

 بر مبنای بیالن آب مزرعه - 36/8

برای کل منطقه سیسرا )مبتنی بر روش سنجش  - 44/8
 از دور(،

33/8 ،13/3 ،38/3 ETWP       مدل حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

 03/8 پاکستان
 
88/8 

  دهش مصر  شبکه آبیاری پنجاب )بر مبنای آب   -
 ت سط گیاه(

  دهش منحر شبکه آبیاری پنجاب )بر مبنای آب   -
و با در نظر گرفتن افح عملکرد ناشاای از   کار برده شاادهیا به

 (ش ری آب آبیاری در سیستم تلفیقی کاربردی

 (4330حسین و همکاران )

  یباران با آبیاری   در ارزیابی مزارع  منطقه پنجاب    - 33/0
 وری آب بر مبنای آب آبیاری و در ایست اه تحقیقاتی()بهره

  (4331) و همکاران کهل ن

13/3 ،38/3 ،03/3 ETWP       مدل حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

  (8331) اویس قبل از جنگ داخلی این کش ر 33/3-3/8 س ریه

مدل       ETWP 31/3، 13/3، 36/3 کانادا حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

مدل       ETWP 84/8، 63/8 ،64/8 فرانسه حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

مدل       ETWP 00/8، 61/8، 03/8 آلمان حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

مدل       ETWP 64/3، 34/3، 33/3 روسیه حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

مدل       ETWP 33/3، 33/3، 36/3 ترکیه حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383و همکاران ) زوآرت

مدل       ETWP 81/8، 18/3، 13/3 آمریکا حاصااال از  یب  ، WATPROهای  به ترت
LIUو ،  C&H 

 (4383) و همکاران زوآرت

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 430 / 0411/ 4/ شماره  35نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 
 

 جهان با ایران گندم آب وریبهره مقایسه

بر اساس مرور منابع علمی مختلف تشریح شده 

-حاصله از مطالعه و برنتایج و خالصه  قبلیهای در بخش

در سه سطح در کشور وری آب فیزیکی گندم آورد بهره

 ندمگ تولیدکنندهمناطق عمده حوضه آبریز، )مقیاس( ملی، 

همچنین نتایج و  (6 جدول) و محلی )استانی( (0جدول )

توان های زیر را میها و تحلیلمقایسه (9جدول ) جهانی

 .ارائه نمود

وری آب گندم کشور با مقایسه وضعیت بهره

(، 6161توسط فولی و همکاران ) شدهارائهمقادیر جهانی 

وری آب گندم کشور در بازه بهرهحاکی از آن است که 

قرار  ،( kg/m3->0.75 1.10>) یعنی در دامنه متوسط

ایران با  (6101زوآرت و همکاران ) ولی بر اساس دارد.

مکعب در کیلوگرم بر متر 9۳/1وری آب گندم برابر بهره

 دمگن تولیدکننده منتخب( کشور 93)رتبه  93انتهای لیست 

وری آب بهره C&Hو  LIUقرار دارد. البته بر اساس منابع 

)رتبه  22/1 برابربه ترتیب  این کشورهادر بین  کشورگندم 

ه ک باشدمکعب می( کیلوگرم بر متر99)رتبه  90/1( و 90

وری آب گندم در مجموع حاکی از وضعیت نامناسب بهره

گندم جهان  تولیدکنندهکشورهای سایر کشور در مقابل 

ر ب صرفاًاز سطح زیر کشت گندم کشورها و  نظرصرف)

ر باست. همچنین وری آب گندم تولیدی( مبنای مقدار بهره

وری آب گندم بهره ،(6101) زوآرت و همکاراناساس 

)عرصه جهانی( کشورهای جهان تمامی مقایسه با در کشور 

کیلوگرم بر  0/1-۳/1)حدود رو به پائین در دامنه متوسط 

 مکعب( قرار دارد.متر

ارقام برای ) 0براساس ارقام ارائه شده در جدول 

های و قطب ایحوضه برای سطوح شدهارائهو مقادیر  ملی

کیلوگرم بر  ۳1/1وری آب گندم کشور برابر ، بهره تولید

لی توسط فو شدهارائهکه با دامنه  شودمکعب برآورد میمتر

( )حاصل 6101( و زوآرت و همکاران )6161و همکاران )

 نسبتاً(( همخوانی 6111یو و همکاران، )لی LIU از مدل

آب  وریمناسبی دارد. به همین ترتیب بر اساس ارقام بهره

-(، متوسط بهره6های مختلف )جدول برای استان شدهارائه

کیلوگرم بر  12/1 برابروری آب گندم در مقیاس استانی 

که با برآورد حاصل از مقادیر  شودمکعب محاسبه میمتر

د، راین نوع برآو اساس بر هرحالبه نزدیک است.کالن ملی 

وری آب گندم کشور در مقایسه با مقادیر جهانی بهره مجدداً

 گیرد.در حد متوسط قرار می

 

 گیرینتیجهبحث و 

نمود که  ظهارا توانبندی کلی میدر یک جمع

 و آب گندم در سطح کشور وریبهرهدامنه تغییرات مقدار 

بسیار وسیع بوده و بسته به شرایط مناطق جغرافیایی،  جهان

تغییرات و غیره  های مختلف آبیاری، سیستموخاکآب

-، بهره6در جدول  شدهارائهزیادی دارد. بر اساس مقادیر 

کیلوگرم بر  6/6تا  62/1در بازه وری آب گندم در کشور 

 میزان این شاخص دالیلنماید. به همین تغییر میمترمکعب 

در مناطق و کشورهای مختلف جهان نیز متغیر بوده و آن 

 بدیهی .داردقرار کیلوگرم بر مترمکعب  9/1-3/9در دامنه 

ای هوری آب در بازهمقادیر حداکثر بهرهرسیدن به است که 

ری وبهره پتانسیلدر واقع سقف  هاآنمشکل و  عمالً مذکور

 باشند.میدر کشور و جهان به ترتیب آب این محصول 

وری آب گندم با توجه به مقادیر متوسط بهره

گردد که گندم ( مشاهده می9کشورهای مختلف )جدول 

 طوربهوری آب آن پائین )بهره اصوالًمحصولی است که 

مقدار آن در بین  هرحالبه( است. Kg/m3 31/1متوسط

وری آب کشورهای مختلف متفاوت بوده و اختالف بهره

ا تو  وری باال )نظیر فرانسه، آلماندر کشورهای دارای بهره

 نظیروری آب پائین )حدی آمریکا( و کشورهای دارای بهره

ا حدی و ت ، پاکستان، روسیه، ترکیه، کانادا، چینهندوستان

 رسد.استرالیا( حتی به دو برابر نیز می

 دهشارائهوری آب با توجه به فراوانی مقادیر بهره

کیلوگرم بر  12/1متوسط  طوربههای استانی )داده برای

 وری آب گندم درمقایسه آن با متوسط بهره و (مترمکعب

یعنی هند، چین و آمریکا،  تولیدکننده عمدهکشور  01

استرالیا، کانادا، ترکیه، آلمان، فرانسه، پاکستان و روسیه 

 وری آب(، بهرهبر مترمکعب کیلوگرم 39/1متوسط  طوربه)
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از مقدار جهانی آن  تر پائیندرصد  62حدود گندم کشور 

با  توان امید داشتمیاست که  مذکوربرای کشورهای 

ا این اقل تحد آنالزم  هایگذاریو سرمایه هاریزیبرنامه

ور ملی )برای کشمقیاس همچنین متوسط  ارتقاء یابد.سطح 

 0/0، 3/1 در حدودبه ترتیب جهانی این شاخص ایران( و 

 شدههارائبر اساس مقادیر لذا است.  کیلوگرم بر مترمکعب

وری آب گندم کشور در این گزارش مقدار شاخص بهره

 ارد وندخیلی وضعیت نامساعدی نسبت به متوسط جهانی 

 تا متوسط جهانیبرای افزایش آن درصد(  66)فاصله کمی 

یر مقادپیشرو و با تا کشورهای آن فاصله وجود دارد. ولی 

از اهمیت و وسعت  نظرصرفوری آب گندم )ی بهرهباال

 ،ی غربیکشورهای اروپااکثر نظیر ) (هاآنکشت گندم در 

کیلوگرم  0/0 تقریباً) (و مصر در خاورمیانه آفریقای جنوبی

 ( است.درصد 22زیاد ) نسبتاً، مکعب(بر متر

 شدهارائه بر اساس نقشه تغییرات مکانیبهر حال 

ای بخش عمده( 0933در تحقیق جدید طاهری و همکاران )

از مناطق مستعد کشت گندم در سطح کشور دارای شاخص 

 و بوده کیلوگرم بر مترمکعب 1/0تر از وری آب پایینبهره

 های گلستان و کرمانشاهدر استان عمده طوربه باالترمقادیر 

 .قرار داردکیلوگرم بر مترمکعب  2۳/6تا  0/0در دامنه و 

وجود انحراف معیار باال در عملکرد گندم و 

دهد که قابلیت افزایش وری آب آن، نشان میخص بهرهشا

ها وری آب گندم در همه استانو بهبود عملکرد و بهره

در برخی مناطق با مجموع اقدامات  عبارتی بهوجود دارد. 

وری آب را بهبود بخشید. توان شاخص بهرهمدیریتی می

تواند در مباحثی همچون رعایت تقویم این اقدامات می

نتخاب ارقام مناسب، توصیه کودی مناسب و زراعی، ا

 (.0933)طاهری و همکاران،  متناسب با شرایط خاک باشد

وری در در مجموع توجه و تمرکز بر ارتقاء بهره

 أمینتوری آب گندم، از لحاظ بهره خصوصبهتولید گندم و 

نیاز گندم کشور از منابع آب محدود سرزمینی از اهمیتی 

آنکه واردات گندم از  خصوصبهخاص برخوردار است. 

های آینده با اصلی گندم در سال تولیدکنندهکشورهای 

 مواجه خواهد شد. جدیهای چالش

دهد که با بهبود نشان می آمدهعملبهتحقیقات 

بود  دقادر خواهکشور  ،وری آب در اراضی آبی و دیمبهره

عالوه بر افزایش یا ثبات در تولید گندم و سایر محصوالت 

به بخش  شدهدادهشاورزی با منابع آب تخصیص ک

و مصارف  ، صنعتزیستمحیط کشاورزی، برای نیازهای

 اما این ؛باشد کشوراختیار کافی آب در  اندازهبهخانگی 

-گذارینیاز به اصالحات اداری و مدیریتی و سرمایه حلراه

و مواردی  ، امور زیربناییفناوریعمده در تحقیقات،  های

با توجه به آنکه گندم در کشور  هرحالبه .دارد دستازاین

ای از نیاز شود و بخش عمدهزمستانه کشت می صورتبه

-شود، میزان عملکرد و بهرهمی تأمینها آبی آن توسط بارش

های وری آب آن به میزان زیادی وابسته به میزان بارش

و تغییرات اقلیمی اثرات  هاسالیخشکو بوده جوّی 

 لذا .گندم دیم داردعملکرد بر  خصوصبهنامطلوبی بر آن 

 بعضاًدر این محصول وری آب نوسانات عملکرد و بهره

-امهها و برنگذاریدر سیاستآن است و باید  ناپذیراجتناب

 لحاظ شود.به نحوی ها ریزی

ندم وری آب گبا توجه به اینکه دامنه تغییرات بهره

ها و مناطق مختلف کشور زیاد است، بنابراین استاندر 

پتانسیل زیادی برای افزایش آن حتی تا دو برابر مقدار فعلی 

وجود دارد. لذا برای کاهش وابستگی به واردات گندم و 

امنیت غذایی کشور، توجه به تحقیقات و مطالعات الزم و 

نگر افزایش تولید و های جامعها و سیاستاجرای برنامه

وری آب این محصول از اهمیتی خاص ارتقاء بهره

وری، برای ارتقاء بهره سرانجام و ؛برخوردار است

وری آب گندم از جنبه مسائل ترویج و بهره خصوصبه

آموزش عالوه بر نیاز به انتقال نتایج تحقیقات و دانش فنی 

ی در ساختی، سیاستی و زیربنای، تغییرات زیربردارانبهرهبه 

 کشاورزی کشور ضرورت دارد.و آموزش ویج سیستم تر

 متأثروری آب محصوالت کشاورزی میزان بهره

در  زیادی است و (مدیریتیانسانی )از عوامل بیوفیزیکال و 

های کشورهای مختلف این عوامل با شدت و ضعف

وری آب گندم د. لذا مقایسه مقادیر بهرهنمختلف وجود دار

کشور با جهان زمانی کامل و از نظر اقدامات مورد نیاز برای 
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بهبود آن اثر بخش خواهد بود که به عوامل کاهنده آن و یا 

همچنین در گزارشات  .آن نیز توجه شود 0منابع ناکارآمدی

اید بگیری آن وری آب و شرایط اندازهبه روش تعیین بهره

قیق مقایسه باشند. در این تحاشاره شود تا نتایج بهتر قابل 

 و مقایسه تحلیل ،آوریکار بر جمع دورنمایتمرکز و 

بود. لذا پیشنهاد کشور و جهان وری آب گندم مقادیر بهره

-گردد در تکمیل این بررسی، در تحقیقات آینده بررسیمی

وری آب گندم منابع ناکارآمدی بهره از نظر تعیینهای الزم 

 نیزالزم تکمیلی های و مقایسه شدهانجامایران و جهان در 

 پذیرد.صورت 
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Abstract 

 

Wheat is considered a strategic crop in the country and even in the world. It 

covers a large area under cultivation (approximately 50% of the country's 

cultivated lands).The main objective of this study was to review and analyze 

wheat WP in Iran and compare it with data of some other world countries. For this 

purpose, national and international scientific references were collected and 

reviewed, and the reported values for wheat WP (at the national, basin, and 

provincial scales) were arranged, calculated, and summarized, and necessary 

analyses and some conclusions were derived. According to the results, the range 

of wheat WP values in Iran and the world is very wide (0.25-2.2 and 0.3-3.9 

kg/m3, respectively), depending on the geographical areas, water and soil 

conditions, different irrigation systems, climate, etc. The country's wheat WP (on 

a national scale) is estimated at 0.87 kg/m3, which is in the middle range 

compared to world. However, based on the reported wheat WP at the provincial 

level, the average wheat WP in the country is equal to 0.75 kg/m3, which is again 

in the (lower) middle range in comparison with the global values. Comparison of  

WP mean value at provincial level (0.75 kg/m3) with the average WP of 10 major 

wheat producing countries (0.93 kg/m3), indicated that the country's wheat WP is 

about 25% lower than the average of these countries. Moreover, the Iranian 

national wheat WP and the global scale average of this index is about 0.93 and 1.1 

kg/m3, respectively. Therefore, the value of the country's wheat WP is not very 

low compared to the global average, and there is a relatively small gap (just 22%) 

with the global average. However, it is far from the values of the leading wheat 

producing countries (1.4 kg/m3), such as most Western European countries, South 

Africa, and Egypt in the Middle East, with a relatively large distance (50% 

lower). In conclusion, the range of wheat’s WP are very wide in different 

provinces and regions of the country, therefore there are many opportunities to 

increase it event up to twofold. This target could be achieved in the country in the 

medium term with the necessary investments and planning. 
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