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  چكيده

بسـياري از صـاحب نظـران و    . قه خاورميانه به حساب مـي آيـد  خشكسالي و بحران آب از جمله مسائل و مشكالت زيست محيطي در منط
. كارشناسان استفاده از منابع آب در ايران را بدون در نظر گرفتن محدوديت هايي كه در آينده ايجاد خواهد كرد مشكل جدي تلقي مي كنند

ممكن است بعلت بارنـدگي كـم و اسـتفاده    در اين مطالعه سعي شده با بررسي بهره وري آب كشاورزي در محدوده مرودشت كه در آينده 
دچار خشكسالي گردد در جهت ساماندهي الگوي زراعي كه موچب تجديد مصرف آب مي شـود   دشتنامتعارف از آبهاي زير زميني سطح 

جهت تعيين اين شاخص . استفاده شد CPD,BPD,NBPDاين محاسبه بهره وري آب كشاورزي از شاخص هاي . راهكارهايي ارائه گردد
ها نياز به محاسبه هزينه و درآمد محصوالت اصلي كشت شده بود كه از طريق مصاحبه با كارشناسان و كشاورزان و با استفاده از اطالعـات  

از الگـوي   چغنـدر قنـد  نتايج نشان داد كه كشت هايي با مصرف آب باال و بازده اقتصادي پائين مانند . سازمان جهاد كشاورزي بدست آمد
ذرت علوفه اي و يا تناوب يكساله اي از كشت هاي بومي همانند گندم و جـو و  و به جاي آنها كشت هايي نظير خيار و  كشت منطقه حذف

كه هم باعث كاهش مصرف و استحصال آب و هم متضمن منافع اقتصـادي بـاال بـراي كشـاورزان و بهـره       صيفي جاتي مانند گوجه فرنگي
    شود Q25,Q29,P28:JEL .برداران كشاورزي باشد، جايگزين 

   Q25,Q29,P28:JEL ،بهره وري، خشكسالي،بحران، مرودشت :كليديواژگان 
  

  مقدمه
درصد از مجمـوع استحصـال آب از آبخـوان هـاي اسـتان اسـت،بنابراين مسـائل         90با توجه به اينكه مصرف بخش كشاورزي حدود 

ش ديگر متوجه بخش كشـاورزي بـوده و پايـداري آن را بـا     پايداري منابع آب و مشكالت به وجود آمده در اين زمينه بيش از هر بخ
مشكل مواجه مي سازد ،از اين رو اتخاذ سياست هايي جهت محدود كردن مصرف آب در اين بخش مي تواند در كاهش ميـزان بهـره   

جعفـر و فـال   . (باشـد برداري و جبران كسري آبخوان ها و نهايتا كاهش فاصله ميان نرخ بهره برداري و نرخ تجديد آبخوان هـا مـوثر   
  :چند مورد از آنها اشاره شده است در خصوص مسائل مختاف بهره وري آب مطالعاتي انجام گرديده كه در ذيل به).1387سليمان 
بر لزوم افزايش بهره وري آب كشاورزي را به دليل كميابي آن تاكيد و عنوان مي كند كه بهره وري آب كشـاورزي در  ) 1378(خزائي 

وي راندمان پائين آبيـاري را عـاملي   . ضعيت مطلوبي نداشته و در مقايسه با بخش هاي ديگر در سطح نازلتري قرار داردحال حاضر و
اهـداف  .براي پايين ماندن بهره وري دانسته و عنوان نمود كه الزم است ضمن افزايش راندمان ،بهره وري آب كشاورزي نيز ارتقاء يابد

تعيـين  -3، مرودشـت بررسي وضعيت منابع آب محـدوده   - 2،  ب كشاورزي در منطقه مرودشتبررسي بهره وري آ -1شامل  تحقيق
ارائـه   -5، اتخاذ سياست هاي مناسب جهت حفظ منـابع آب محـدوده مـورد مطالعـه     -4، مرودشتالگوي كشت مناسب در محدوده 

  ، راهكارهايي در جهت سازماندهي الگوي زراعي در راستاي تجديد مصرف آب
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  روش هامواد و 
جهت تعيين شاخص هاي بهره وري آب كشاورزي نياز به محاسبه ي هزينه و درآمد محصوالت اصلي كشت شده مي باشد كه بعد از 

بـه منظـور هزينـه سـنجي     . بررسي همه جانبه ابعاد مساله، بعضي از محصوالت را انتخاب نموده و آنها را مـورد بررسـي قـرار داديـم    
جعفـر و فـال سـليمان    (. سط وزارت كشاورزي تهيه گرديده و اقدام به تجزيه و تحليـل داده هـا شـد   محصوالت كشاورزي داده ها تو

  . مي باشد  1CPD  ،2BPD  ،3NBPDشاخص هاي بهـره وري مصـرف آب كشاورزي در اين بررسي شامل ).1387
بنـابراين  . آب مصرف شده است نسبت به حجم...) گندم ،جو،ذرت و(در واقع نسبت مقدار محصول توليد شده  CPDشاخص : الف

اين شاخص را عالوه بر محصوالت كشاورزي مي تـوان  . هرچه اين نسبت بيشتر باشد نشان دهنده ي مصرف صحيح تر آب مي باشد
  .براي محصوالت صنعتي و دامپروري هم نيز بكار برد

  
    CPD=TP/TWc             TP  :كيلوگرم در هكتار(ول مقدار محصول توليد شده يا ميزان عملكرد محص( 

                                        TWc :مترمكعب(حجم آب مصرف شده در هكتار بدون در نظر گرفتن بارندگي(  
سياست آب در اين شاخص باشد به گونه اي . اين شاخص بر اساس نسبت ميزان سود ناخالص به ازاي واحد حجم آب مي باشد -ب

يكي از نقاط ضعف ايـن روش ايـن اسـت كـه     . الص بدست آمده از واحد حجم آب مصرف شده بيشتر باشدباشد كه مقدار سود ناخ
مقدار هزينه صرف شده جهت توليد محصول در نظر گرفته نمي شود و يا به عبارتي ديگر سود خالص در اين شاخص در نظر گرفتـه  

  نمي شود
.  

BPD=TR/TWc                          TR: ريال(در هكتار ) اصلي و فرعي(كل فروش محصول  ميزان ارزش(  
در اين روش بر خالف . يا سود ناخالص در قطره مي باشد NBPDبهترين شاخص براي بررسي بهره وري آب كشاورزي  -ج  

بنابراين اگر هدف ما از بررسي شاخص هاي بهره وري آب كشاورزي از منظر . روش قبل سود خالص در نظر گرفته مي شود
بر اساس رابطه فوق هر محصولي كه . ادي باشد مي توان گفت كه اين روش براي سنجش بهره وري آب كشاورزي مناسب استاقتص

  .بتواند با مصرف كمتر آب سود بيشتري فراهم كند براي كشت بهتر است
  

NBPD:NB/TWc                            NB:  ريال(ميزان سود ناخالص در هكتار(  
  

  و بحثنتايج 
براي محاسبه شاخص هاي بهره وري آب كشاورزي ابتدا هزينه ي توليد محصوالت زراعي و صيفي در چهار مرحله ي جداگانه شامل 
هزينه هاي مرحله ي قبل از كاشت، مرحله كاشت، مرحله داشت و مرحله برداشـت بـر اسـاس شاخصـهاي مربـوط در جـدول زيـر        

  .گنجانده مي شود
  

___________________________________________________________________________________________ 
1- crop per drop 
2- benefit per drop 
3- net benefit per drop 
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در * 85-86در محصوالت زراعي و صيفي با احتساب راندمان انتقال توزيع آب در سال زراعي  NBPD, BPD,CPDتعين شاخص هاي  - 1جدول

  شهرستان مرودشت
 

  محصول
  
  
 آبي  گندم  عنوان

جـو 
  آبي

  ذرت
  آبي  اي دانه

فرنگي  گوجه  خيار آبي  چغندرقند  آبي  عدس
   آبي

برنج دانه 
متوسط 
  مرغوب

برنج دانه 
متوسط 
  پرمحصول

ه برنج دان
  كوتاه

آب مصرفي بدون 
در نظر گرفتن 

  بارندگي
12000  

 

10264 18632 18783 25184 14684  18632  26624  26624  26624  

عملكردمحصول  
  در هكتار

5601 2755  6795 1300 32808  16782 60157 4593 4663 4550 

قيمت فروش هر 
كيلوگرم از 
 512 714 677 103  366 56 743 235 183 206  محصول

 2103624 2275102 2863212 3686441 3329679 2424700 702799 997270  464654 767856  هزينه در هكتار

ارزش ناخالص 
توليد كل فرعي و 

 1156591  اصلي

506070 1602165 966667 1840000 6156315  6210734  3112889  3333333  2331706  

سود ناخالص در 
 388735 هر هكتار

61416  604895  263868  584700-  2826636  2524293  249677  1058231  228082  

CPD 0.466 0.268  0.364  0.069  1.302  1.142  3.22  0.172  0.175  0.170  
BPD 96.382 49.305 85.989 51.464 73.062 419 333  116.920  125.200  87.579  

NBPD 32.394 5.983  23.465  14.048  23.217-  192  135  9.377  39.747  8.566  
  اي تحقيق بر اساس آمار جهاد كشاورزييافته ه*
  

  :تجزيه و تحليل نتايج
  :نتايج حاصل براي شاخص هاي بهره وري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم

نشان مي دهد كه پايين بودن عملكرد محصول در قبال ميزان آب مصرفي باعث ناچيز بودن نسبت محصول توليد شده  CPDشاخص  -1
 است به دست آمده نتايج طبق جدول زير  ليتر آب آبياري 1000ه طوري كه در ازاي هر به آب مصرفي مي باشد ب
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  *CPDمورد بررسي بر پايه شاخص   اولويت هر يك از محصوالت- 2جدول

  محصول
  

  شاخص

گوجه 
 فرنگي

چغندر 
 قند

برنج دانه  جو ذرت گندم خيار
متوسط پر 
 محصول

برنج دانه 
متوسط 
 مرغوب

برنج دانه 
 هكوتا

  عدس آبي

CPD 1  2  3 4 5 6 7  8  9  10  
 يافته هاي تحقيق* 

    
 مي باشد كه نتايج طبق جدول زير مي باشدباالترين ارزش ناخالص توليدي  BPDشاخص -2 

  BPD*الويت هر يك از محصوالت مورد بررسي بر پايه شاخص- 3جدول
 محصول 
  

  شاخص

گوجه    خيار
  فرنگي

برنج دانه
متوسط پر 
  محصول

نهبرنج دا
متوسط 
  مرغوب

رنج دانه گندم
  كوتاه

  جو  عدس  چغندر ذرت

BPD 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  يافته هاي تحقيق*
  
بررسـي نتـايج   . كه نسبت سود هر محصول را به ميزان آب مصرف شده نشان مي دهد نقص شاخص باال را مرتفع مي سازد NBPDشاخص - 3

نتايج طبق جدول  ليتر آب  1000زش ترين منبع زيست محيطي را نشان مي دهد كه به ازاي حاصل از محاسبه اين شاخص اتالف مهمترين و با ار
 :زير مي باشد

 NBPD*الويت هر يك از محصوالت مورد بررسي بر پايه شاخص- 4جدول

  محصول 
  

  شاخص

گوجه    خيار
  فرنگي

برنج دانه 
متوسط پر 
  محصول

برنج دانه   عدس  ذرت  گندم
متوسط 
  مرغوب

  چغندر  جو  برنج دانه كوتاه

NBPD 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  
  نتيجه گيري كلي

  :برخي از راهكارها جهت بهبود و ارتقاي بهره وري آب كشاورزي در محدوده مورد مطالعه به صورت ذيل پيشنهاد مي گردد
منظور ارتقـاي   انجام كم آبياري به-3،تاكيد بر مديريت تقاضاي آب به همراه مديريت عرضه آب -،2فزايش راندمان آبياريا - 1

 -7،تسطيح اراضي كشاورزي -6،ارزش گذاري واقعي قيمت آب -5،استفاده از تكنولوژي هاي ارزان و كارآمد -4،بهره وري
توجه به آموزش، تحقيقات  -9،كشت در محيط هاي كنترل شده -8،اصالح خاك به منظور افزايش بهره وري آب كشاورزي

  و ترويج در افزايش بهره وري آب
  
  منابع

  .بهره وري آب كشاورزي، كميته ملي آبياري و زهكشي ايران) 1382.(احساني، م و خالدي ه .1
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Abstract 
Draught  and critical of water are bioecosystem problem to determine middle east.  
Most  ideas ones and experts recire the use of water source in iran withoth seeing of limitition 
existion in future, they reciere seriouse problemIn this studying is thired with inretigation efficiency 
of agriculture water to surrounded of marrvdasht that mays the cause of little rainefallirg and using 
unclear under ground water goes level of plain to draught.In direction organized agronomy sample   
This calculation of efficiency use agriculture indicators NBPD,BPD,CPD.for determining these 
factors requirement to calculate costs and incoming main havvesting had plamted .that in way of 
inter riew with expert and farmers gain with use of agriculture organization in for mation. 
Resultion  showed that plantings with consuming of high water and low economic efficiency like 
sugrebeet delete from sample of planting site and replace them, planting likecucumber and maize 
and or alternative annual from planting local plantings like wheat  and barley and summer crops like 
tomato same the cause of decreas use of water and acquisition water and it gurantiy high economy 

profits tobe for farmers ad agriculture harvestor .it can be substituted to them.Q25,Q29,P28   JEL:  
Key words: efficiency, draught, critical, marvdasht  

 
  


