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 چکیده 
در شرایط  است.    رانیا  ریآب نظکم  یکشورها   ویژهه مختلف جهان و ب  ی در کشورها  یمواد غذایی از مسائل اساس  دیآب در تول  یور بهره   یارتقا

ماده ارزشمند    نیا  ی فیو ک  یکم  تیبه علت محدود   رانیدر ا  یکشاورز   در بخش  آب  ی نهاده کمیابوربهره   یها شاخص   لیو تحل  یریگاندازه حاضر  

آبیاری    سیستم مصرف آب آبیاری در دو  فیزیکی و اقتصادی  وری  گیری و مقایسه بهرهاندازهپژوهش حاضر    . هدف ازبرخوردار است  یخاص  گاهیاز جا

برای  ،  پژوهش باشد. در این  ی در شهرستان شهریار میاعلوفه  ذرت   و  ونجهی  کلزا،  جو،  گندم،  شاملبرای محصوالت عمده زراعی    سنتی و مدرن

و شاخص بازده  (  BPD)  آب  شاخص درآمد به ازای واحد حجم(  CPD)  به ازای واحد حجم آب  عملکردوری آب کشاورزی از شاخص  محاسبه بهره 

بر    دومکشت محصوالت تا رتبه    اولویتدر هر دو سیستم آبیاری،    تحقیق،نتایج    بر اساس.  شداستفاده (  NBPDب )خالص به ازای واحد حجم آ

در سیستم آبیاری مدرن، اولویت    NBPDو  BPDشاخص  دو بر اساس . همچنینباشدای و یونجه می ذرت علوفهترتیب به CPDاساس شاخص 

 باشد. کشت محصوالت به ترتیب به محصوالت کلزا و گندم و در سیستم آبیاری سنتی محصوالت کلزا و یونجه می

 ی.کیزیف یوربهره ؛یاقتصاد یوربهره ؛مدرن یاریآب ؛یسنت یاری آب :یدیکل  یهاواژه
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 مقدمه -1
-سوی جامعهتوسعه و حرکت جوامع به   هایافت یاز ره  یکی

اجتماع   ای با عدالت    ها، ربخشیز  یمتمدن و مرفه همراه 

  نیاز ا  یکی  آب  .است  یع یو کارا از منابع طب  نهیاستفاده به

بس ح  اریمنابع  و  حاضر،  است  ی اتیمهم  حال  در  جهان   .

ز  یآببحران کم  ب  ی ادیو در مناطق  را تجربه    یآبی بحران 

  کی. به نظر اکثر کارشناسان بحران آب در جهان،  کند یم

مد ا  یتیریبحران  م  ن یدر  ملموس   Sadat)  باشد یحوزه 

Miraei and Farshi 2003  ترین  از مهم  ی کی(. نهاده آب

. کمبود  شودیمحسوب م  یدر بخش کشاورز  دیمنابع تول

انسان بخصوص   یزندگ  یبرا  یواقع  دیتهد  کیصورت  آب به 

توسعه  درحال  یدر کشورها  خشکمهیدر مناطق خشک و ن

از گستره    ی عی(. بخش وسWu et al. 2018درآمده است )

واقع شده   خشکمهیخشک و ن  ییآب و هوا  طیدر شرا  رانیا

شدت  به   رانیا  یموجود، کشاورز  هایکمبود  باوجوداست.  

آب آب  به   یاریبه  است.  به  کهی طوروابسته    عنوان آب 

محدود  ترینمهم تول  نتریکنندهو  در   یکشاورز  دینهاده 

 (.Zibaei 2007) رودیبه شمار م رانیا

تغ  یط  در گذشته،  دهه  در    یمتعدد  یساختار  رات ییدو 

کشاورز س  یبخش  که  است  گرفته    ی هااستیصورت 

  تیتثب  استیها و سنهاده  ارانهیازجمله پرداخت    یمختلف

بهره  دیتول  شیافزا  یبرا  متیق مورداستفاده    یورو 

مشکل مواجه   نیبا ا  هاارانهیاست. برنامه پرداخت    قرارگرفته

ح آن  در  که  منابع    ینگهدار  یبرا  یکم   تیساساست 

تثب  یعیطب برنامه  و  دارد  باعث  نهاده  متیق  تی وجود  ها 

 نهیبه  صیو عدم تخص  یاختالل در بازار محصوالت کشاورز

برا است.  شده  ا  یمنابع  از  گرفتن  س  نیفاصله    است یدو 

شده است    تأکید   یدر کشاورز  یوربهره  ش یامروزه بر افزا

(Ehsani and Khaledi 2003  ؛Droogers et al. 

مؤثرترمهم  یوربهره  امروزه  (.2000 و  روش    نیترین 

  دیمنابع تول  یابیبه رشد اقتصادی، با توجه به کم  یابیدست

( بهرهEhsani and Khaledi 2003است  به    یور(.  آب 

محصول م   یمقدار  آب    شودیگفته  حجم  واحد  هر  از  که 

م  یمصرف (. هدف  Abbasi et al. 2017)  د یآیبه دست 

  شیدر جهان، افزا  یکشاورز  بآ  یوردر بهبود بهره  یاصل

با مصرف آب کمتر است تا از    یمحصوالت کشاورز  شتریب

کشاورز  قیطر  نیا بخش  آب  سهم  کاهش  و    یامکان 

  ازی تر نمصارف و از همه مهم  ریآب به سا  شتریب  صیتخص

آ  ستیزطیمح  یآب درواقع  Heydari 2014)  دی فراهم   .)

 د یدر تول  بآ  یوربهره  یاذعان داشت، موضوع ارتقا  توانیم

مختلف جهان   یدر کشورها  ی از مسائل اساس  یی مواد غذا

 Zamaniاست )  رانیا  ر یآب نظکم  یو بخصوص کشورها

et al. 2015لیو تحل  یریگ(. لذا پرداختن به موضوع اندازه 

کشاورز  یوربهره  یهاشاخص ا  یآب  علت   رانیدر  به 

ک  یکم  تیمحدود جا  نیا  یفیو  از  ارزشمند،    گاه ینهاده 

تع  یخاص است.  تحل  ن ییبرخوردار    ی هاشاخص  لیو 

بس  یآب کشاورز  یوربهره ساده  یار یدر  کار  موارد    یااز 

.  رودیبکار نم  یکشاورز داتیتول یآب تنها برا رایز ست،ین

از مسائل    ییمواد غذا  دیآب در تول   یوربهره  یموضوع ارتقا

 یمختلف جهان و بخصوص کشورها  یدر کشورها  یاساس

وری  بهره  نهیزم  در  زیادی  مطالعات  است.  رانیا  ریکم آب نظ

استانجام آب   اخیر  . در سالشده  دلهای  تر بحرانی   لیبه 

دنبال شده    تیاهم  باشدن کمبود منابع آب این موضوع  

وری اقتصادی  است که البته سهم مطالعات مربوط به بهره

است.   بوده  کمتر  بسیار  مطالعه  آب،  در  میان،  این  در 

Zwart and Bastiaanssen (2004)   به بررسی محاسبه

والت گندم، برنج، پنبه و  محصبرای  آب   وری فیزیکیبهره

این پژوهشگران به .  پرداختند کشورهای مختلفدر  ذرت  

طور متوسط وری فیزیکی آب بهبهرهاین نتیجه رسیدند که  

محصوالت ترتیبمذکور برای  به  با  ،  ،  09/1،  09/1  برابر 

است  3kg/m  23/0و    65/0 مطالعهبوده  در  دیگر،  .  ای 

Playan and Mateos (2006)  بهین سازی هتأثیر 

بهره  یهاسامانه بر  را  قرار آبیاری  ارزیابی  مورد  آب  وری 

آب  کمبود  بحران  با  مقابله  برای  مطالعه  این  در  دادند. 

استفاده بیشتر از آب مجازی، بهبود کارایی اقتصادی آب و  

دادند.   پیشنهاد  را  آب  فنی  کارایی   .Liu et alبهبود 

فبهره  (2008) را    یکیزیوری  ذرت  در محصول  برای آب 

  جیطبق نتا اند.کشور مختلف محاسبه و گزارش کرده 124

چ  کا یمرآکشورهای    ق،یتحق  نیا ب  نیو  و    5/1از    ش یبا 

  ب یآب به ترت  3kg/m  یککمتر از    با  ییقایکشورهای آفر

 . اندداشته  راآب  یکیزیف یوربهره نیو کمتر نیشتریب

انواع در داخل کشور نیز مطالعات زیادی، در زمینه محاسبه  

وری آب در بخش کشاورزی صورت گرفته های بهرهشاخص

های آبیاری در محصوالت است، با این تفاوت که نوع روش

وری آب در این مطالعات، کمتر بر بهره  ها آنمختلف و تأثیر  

bshahmorady@gmail.com
Typewritten text
286



      وری آبهای بهرهارزیابی شاخص

 1399پاییز  ، 3 ، شماره6 زیست و مهندسی آب، دوره محیط

-، بهرهSepahvand (2009)است.    قرارگرفتهموردتوجه  

ری اقتصادی مصرف آب را برای دو محصول پاییزه گندم  و

بهره و  نموده  مقایسه  کلزا  تولید و  در  آب  اقتصادی  وری 

برآورد   3Rial/m  1508و    2128گندم و کلزا را به ترتیب  

مطالعه در  است.  توسطکرده  دیگر   Farahani andای 

Oweis (2008)   حدود بهره غالت  در  آب  کلی    وری 
3kg/m  4/0  محاسبه شده است. Zamani et al. (2015) 

بخش زراعت دشت   ریآب در ز  یکیزیاقتصادی و فوری  بهره

نتایج    محصول موردبررسی قرار دادند.   12بهار برای  -همدان

داد،    هاآنمطالعه   شبهرهنشان  در  آب    ن ینو  هایوهیوری 

معنبه  هایارییآب آب  شتریب  دار یطور  روش    یسنت  اریی از 

و   ری، کشت محصول سNBPDبوده و بر اساس شاخص  

آب در منطقه   وریهرهب  نیو کمتر  نیشتریب  بیبه ترت  ونجهی

  Bahrami et al. (2017).  دهندیموردمطالعه را نشان م

تحت آبیاری  توسعه  اثر  بررسی  بارش  به  میانگین  و  فشار 

های منتخب وری مصرف آب گندم در استانسالیانه بر بهره

سطح  بر اساس نتایج مدل،  پرداختند. نتایج نشان داد که  

وری آب فشار و بارش سالیانه بر بهرهآبیاری تحت زیر کشت  

ای که سطح  گونهدر تولید گندم اثر مثبت داشته است به 

تحت  آبیاری  کشت  عملکرد  زیر  بر  را  اثر  بیشترین  فشار 

 .Bahrami et alدر پژوهشی دیگر،    محصول داشته است.

موردی برای محصول گندم، به بررسی   صورتبه   (2019)

فیزیکی بهره استان  وری  در  کشاورزی  آب  های  مصرف 

های  استان   رایب  این پژوهشنتایج  منتخب ایران پرداختند.  

وری فیزیکی نهاده آب مصرفی در  منتخب نشان داد، بهره

موردبررسیدوره استدستبه   3kg/m  9/1  های  .  آمده 

Amini et al. (2020)    وری  هرهب  هایشاخصبه بررسی

تل حوضه  در  آب  اقتصادی  و  کردستافیزیکی  استان  ن وار 

زمینی دارای  حصول سیبپرداختند. نتایج نشان داد که م

میزان  بهره به  باال  فیزیکی  گندم    46/3وری  محصول  و 

را دارا   3kg/m  43/0  به میزان  وری فیزیکیبهره  کمترین

بهره   همچنین،.  است محصوالت   یورازلحاظ    اقتصادی 

ی را زمینی بیشترین سود خالص اقتصادگندم، جو و سیب

 .دارند

زمینه انجام شده است،   نیدر ابا وجود مطالعات زیادی که  

وری آب در  در معدود مطالعاتی به بررسی و مقایسه بهره

با توجه به    شدهپرداختهمختلف آبیاری    هایسامانه است. 

وری فیزیکی و  های بهرهاین موضوع در این مطالعه شاخص

عمده   محصوالت  برای  آب  شهرستان اقتصادی  زراعی 

سنتی   روش  و  نوین  آبیاری  سیستم  نوع  دو  در  شهریار 

 موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. 

 هامواد و روش  -2
 مطالعه   موردمنطقه  - 1- 2

شهریار   شهرستان  در  حاضر  شدمطالعه  این    .انجام 

یکیبه   شهرستان قطب  عنوان  تولیدات از  مهم  های 

مطرح است و برای  کشاورزی، باغی و دامی استان تهران  

کشاورزی،   بخش  موجود  شرایط  حفظ  و  فعالیت  ادامه 

ا کاهش  ب باشد.میآب مواجه    3Mm  123  سالیانه با کمبود

  کرج  ویژههای سطحی که از ارتفاعات اطراف منطقه بهآب

البرزهاکوهرشته و   جریان    ی  در  شهرستان  این  سمت  به 

بهرهو همچنین کاهش حق  است از سد  آبه   کرج،برداران 

  باشند میهای زیرزمینی کشاورزان ناگزیر به استفاده از آب

های زیرزمینی تا سطح آب  شده استموجب    و این عامل 

از سوی دیگر با کاهش سطح  .  سال کاهش یابد به نیز سال

کم جای خود را به  ها و قنوات کمزیرزمینی چشمه   هایآب

در    ند. بر همین اساس اه های عمیق و نیمه عمیق داد چاه

عمده  حال این  حاضر  کشاورزی  و  شرب  آب  منابع  ترین 

-های آب عمیق و نیمه عمیق تشکیل میشهرستان را چاه

به(Department of Environment 2017)   دهد  .-

حاضر  وریط حال  در  و    490که  عمیق  چاه    مهینحلقه 

-کمبود آبگیرد.  برداران قرار میبهره  مورداستفاده  قیعم

جاری بود  ، های  سطحپائین  تحتآب  ن  و  های  االرضی 

نزوالت جوی طی سال اخیر،  کاهش  گسترش سطح های 

  رویه، های بیمحصوالت با نیاز آبی باال و برداشت  کشت  ریز

عدیده  کشاورزی مشکالت  دچار  را  نموده    ای منطقه 

و    ینابود  با خطر  هایی کشاورزی راحتی بخش  کهی طوربه

کوتاه  یا  بعد  اختالل  حداقل   مدت، از  از  .  استشده    دچار 

به  بودکمرو  ینا محدودکننده    ترینمهمعنوان  آب  عامل 

)فعالیت است  منطقه  این  در  کشاورزی   Shahriarهای 

Water Resources Affairs 2017.)  این شهرستان با   
2km  1329    حدود و    % 7وسعت،  استان    %9مساحت 

متوسط بارش    .جمعیت آن را به خود اختصاص داده است

، متوسط دمای ساالنه معادل  mm  4/180 سالیانه معادل

C °  9/6    حدود ساالنه  نسبی  رطوبت  متوسط   %4/45و 
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 Department of Environmentباشد. )را دارا می  ،است

2017.) 

بهره شاخص  - 2- 2 سامانههای  ارزیابی  در  های وری 

 آبیاری 

مط این  بهرهالعه شاخصدر  برای های  آب کشاورزی    وری 

در سال زراعی  شهرستان شهریار  زراعی    عمده محصوالت  

-بهره  محاسبه  یموردبررسی قرار گرفت. برا  1396-1395

منطقه موردمطالعه    یزراع   محصوالتدر    یآب کشاورز  یرو

  عملکرد   شاخص از سه  و مدرن،    یسنت  یاریآب  وهیدر دو ش

 حجم  واحد  یازا  به  درآمد(،  1CPD)  آب  حجم  واحد  یازا  به

و  2BPD)  آب ازا  خالص  سود(  حجم    یبه   آبواحد 

(3NBPD  ) شاخص شد   استفاده و    CPD  ،BPD  یها. 

NBPD  دستبه  (3)  تا   ( 1)  هایه رابط  صورتبه  یببه ترت 

 .(Zamani et al. 2015)  دیآیم

(1 )                                             
cTW

TP
CPD = 

(2)                                              
cTW

TR
BPD = 

(3)                                          
cTW

NP
NBPD = 

تول  TP  ،(1)  هرابط  در محصول   زان یم  ای  دشدهیمقدار 

)  عملکرد مصرف   kg/ha)،  cTWمحصول  آب    شدهحجم 

(3m  در و  هکتار  در    NP  و  T ،   (3)و    (2)  هایرابطه( 

محصول    یبترتبه فروش  کل  ارزش  سود   زانیم  ومقدار 

هکتار   هر  در  هرچهباشند یم  تومان  برحسبخالص   .  

تر حیدهنده مصرف صحنشان   باشد،   ترشیب  CPD  شاخص

است. شاخص    آب  اساس  بر  سیاست  ،  BPDهمچنین 

باید   آب  ناخالص   یاگونهبهمصرف  سود  میزان  که  باشد 

تر باشد. در این  شده بیشآمده در واحد آب مصرفدستبه

هزینه در  روش  محصول  نمی  تولید  گرفته  در  شودنظر   .

جای در نظر به  ،BPDنسبت به شاخص    NBPDشاخص  

میزان سود خالص در صورت کسر،    گرفتن سود ناخالص در

بنابراین  .  (Kohansal et al. 2013)  گیردصورت قرار می

آب از منظر اقتصادی    وری مصرفاگر منظور افزایش بهره

وری برای سنجش بهره  توان گفت که این روشباشد، می 

 
1 Crop Per Drop 
2 Benefit Per Drop 

مناسب روشی  کشاورزی،  بهاست  آب  خالصه.  در    صورت 

شاره اهای مذکور  یک از شاخص  عایب هر(، به م1ول )جد

 . شده است

 .Zamani et al)وری آب  های بهره معایب شاخص  -1جدول  

2015) 
Table 1 Disadvantages of water efficiency 

indicators (Zamani et al. 2015) 

Disadvantages Index 
  تنوع  شیافزا  با  همراه  محاسبه  خطای  شیافزا

 محصوالت 

  در  محصوالت  سهیجهت مقا  یکاف  ییعدم کارا

 مناطق مختلف 

CPD 

 BPD محصوالت   دیتول  نهیعدم توجه به هز

  در  خالص  سود  مقدار  نییمشکل در محاسبه تع

 های مختلف تیموقع
NBPD 

شهرستان  جامعه آماری پژوهش شامل اراضی آبی واقع در 

مربوط    و اطالعات  هادادهمطالعه،  باشد. در این  می  شهریار

آب   منابع  و  زراعی  محصوالت  طریق   از  دسترسقابلبه 

سازمان  مراجعه جهاد  به  )سازمان  مربوطه  نهادهای  و  ها 

  1395-1396زراعی    برای سالکشاورزی و امور منابع آب(  

 .ه استشدآوری چمع

 ها و بحث یافته -3
زراعت آبی شهرستان    بخش  ریزدر این مطالعه، کشاورزان  

آمار جامعه  می  موردنظری  شهریار  تشکیل  در  را  دهند. 

( آب  2جدول  مصرف  میزان  و  عملکرد  کشت،  الگوی   )

محصوالت عمده زراعی آبی منطقه موردمطالعه به تفکیک 

تحت و  سنتی  آبیاری  زراعی  روش  سال  در  - 1396فشار 

شود،  که مشاهده می  طورهماناست.    شدهدادهنشان    1395

اساس و  ،  شدهیآورجمعهای  داده   بر  آب  مصرف  میزان 

باشد.  عملکرد محصوالت در هر دو روش آبیاری متفاوت می 

 یاریآب  پیت  نوع  دوکه در هر    یمحصوالت  پژوهش  نیا  در

  ده یگرد  انتخابمحصوالت منتخب    عنوانبه  ، اندشدهکشت

مدرن   یاریاست، مقدار مصرف آب در آب  ذکریانشا.  است

  ک،یکالس  یاریآب  پیدر سه نوع ت  ی وزن  نیانگیم  صورتبه

.  است  آمده دستبه  یخط  ی باران  ستمیس  و  وتیسنترپ 

3 Net Benefit Per Drop 
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(  ی)غرقاب  یسطح  یاریآب  ،یسنت  یاریآب  از  منظور  نیهمچن

 هوشمند   یکنتورها  قیطر   از  آن  مصرف  مقدار  که  است

 شد. محاسبه

   1396، عملکرد و مصرف آب محصوالت کشاورزی در سال  کشت  ریزسطح    -2جدول  
Table 2 Area under cultivation, yield and water consumption of agricultural products in 2017 

Area under cultivation (ha)  Yield (kg)  water consumption (m3) 

Crops 
Modern Traditional  Modern Traditional Modern Traditional 

285 1012  4912 4185 4360 6580 Wheat 

55 232  4560 3892 3720 5350 Barley 

9 45  2850 2355 3900 5650 Canola 

210 587  12600 11830 9200 12500 Alfalfa 

32 1459  54600 50350 8875 11100 Forage corn 

مختلف آبیاری   یهاسامانه   در  زراعی  عمدهوری آب محصوالت  بهره  -3جدول    
Table 3 Water productivity of agricultural products in various irrigation systems 

Forage corn Alfalfa Canola Barley Wheat Index 
Irrigation 

Systems 

6.15 1.37 0.73 1.22 1.12 *CPD 

Modern 996.64 1249.04 2033.73 1262.58 1464.58 **BPD 

641.72 792.52 1238.85 773.34 902.66 **NBPD 

4.53 0.94 0.41 0.73 0.63 *CPD 

Traditional 764.84 863.11 1159.99 749.3 826.82 **BPD 

464.56 541.51 673.26 450.23 492.47 **NBPD 

 3Toman/mو    3m/gk* و ** به ترتیب برحسب  

به   توجه  محصو میزان  با  مصرفی،  ل،  عملکرد  آب  میزان 

شاخص  محاسبه  به  محصول  سود  و  محصول  های  ارزش 

در   است.  شدهارائه (  3و در جدول )وری آب پرداخته  بهره

( بهره1شکل  به شاخص  مربوط  نتایج  آب وری  (  فیزیکی 

(CPD محصوالت برای  مصرفی  آب  مقدار  اساس  بر   )

،  دشویمکه مشاهده    طورهماناست.    شدهگزارش منتخب  

ذرت   برای  شاخص  این  آبیاری  اعلوفه مقدار  روش  در  ی 

 1/6و    3kg/m  5/4برابر با    حدوداًسنتی و مدرن به ترتیب  

به  می آبیاری  روش  را در هر دو  میزان  باالترین  که  باشد 

  CPDاختصاص داده است. همچنین حداقل شاخص  خود  

باشد.  در هر دو تیپ آبیاری نیز مربوط به محصول کلزا می

که  می گرفت  نتیجه  باعث    یهاسامانهتوان  بارانی  آبیاری 

اند که با  مصرف آب شده  وری بهبود میزان عملکرد و بهره

 Zamani et al. (2015)  ،Gholami et al. (2015)نتایج  

  Ghadami Firouzabadi and Seyedan (2019)و  

دارد سمت  .  همخوانی  به  انحراف  دلیل  به  شاخص  این 

به سطح  واحد  در  باالتر  عملکرد  با  عنوان  محصوالتی 

محصوالت  در  اقتصادی  تحلیل  برای  مناسب  شاخصی 

 .شودشناخته نمی
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آبیاری  ( در سیستم  CPD)  آب فیزیکی وریبهره   -1شکل  

 سنتی و مدرن
Fig. 1 CPD in traditional and modern irrigation 

systems 

نسبت    شاخصدر این پژوهش،  دومین شاخص موردتوجه  

آب   مقدار  به  کل  شاخص  است.    ( BPD)  ی مصرفدرآمد 

را به ازای    میزان ارزش ناخالص محصول  وری اقتصادیبهره

(  2به نتایج شکل )  با توجه.  دهدهر مترمکعب آب نشان می

در هر دو روش آبیاری مدرن و    BPDبر اساس شاخص  و  

مقادیر    محصولسنتی،   با  ترتیب  به  و    73/2033کلزا 
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زراعی    99/1159 محصوالت  بین  در  را  مقدار  باالترین 

باال بودن    رغم یعلمنتخب شهرستان شهریار داشته است.  

بهره علوفهشاخص  ذرت  برای  فیزیکی  بهرهوری  وری  ای، 

به است.  داشته  را  مقدار  کمترین  آن  طورکلی اقتصادی 

گفت،می بهره   توان  شاخص  از  شاخص  این  چند  وری هر 

وری محصوالت را اقتصادی کرده و بهرهفیزیکی بهتر عمل 

می بودن  و   دهد نمایش  شاخص    باال    BPDمقدار 

، اما به دلیل  باشد میدهنده استفاده بهتر از منابع آب  نشان

-های تولید در نظر گرفته نمیهزینه   در این شاخص  اینکه

  است  و تنها بر مبنای درآمدهای حاصله شکل گرفته  شود

گمراهمی باشتواند  وکننده  ارزیابی    د  برای  مناسبی  معیار 

 .نیست
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( در سیستم آبیاری  BPDوری اقتصادی آب )بهره   -2شکل  

 سنتی و مدرن
Fig. 2 BPD in traditional and modern irrigation 

systems 

نسب سود هر  (  NBPD)  وری اقتصادیبهرهخالص  شاخص  

به را  آب    محصول  میمصرفمیزان  نشان  این  .  دهدشده 

نق می  BPD  شاخص  صشاخص  مرتفع  بررسی را  سازد 

شاخص این  محاسبه  از  حاصل  مهم  نتایج  و  اتالف  ترین 

را نشان    زیستی )نهاده کمیاب آب(محیطمنبع    نیترباارزش 

توان منابع کمیاب آب را به  ریق میطاصوالً از این  .  دهدمی

واحد مصرف آب  اختصاص داد که با کمترین    هایی کشت

نصیبالبا را  سود  نماید بهره  ترین  (  3)  شکل در    .برداران 

موردبررسیبه  NBPDشاخص   نهایی  شاخص  در   عنوان 

مدرن    سیستم آبیاری  روش  و  سنتی    شدهگزارشآبیاری 

،  BPDبر اساس مقادیر این شاخص، همانند شاخص    است.

ترین مقدار را در هر دو روش آبیاری دار  محصول کلزا بیش

 باشد. می
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( در سیستم NBPDوری اقتصادی خالص آب )بهره   -3شکل  

 آبیاری سنتی و مدرن 
Fig. 3 NBPD in traditional and modern irrigation 

systems 

 گیری نتیجه -4

ضرورت  خشکسالی آبی  منابع  محدودیت  و  اخیر  های 

اندازه از آب،  های  تحلیل شاخصگیری و  استفاده مناسب 

روشبهره در  آب  و  وری  )سطحی  آبیاری  مختلف  های 

میتحت را  بهرهفشار(  از طلبد.  یکی  کشاورزی  آب  وری 

و از  مهم برای کشورهای با منابع محدود آب    هایشاخص

های اخیر موردتوجه در سال  ترین موضوعاتی است کهمهم

ش  این پژوه  بنابراین؛  قرارگرفته است  محققین زیادیجدی  

بهرهبه اقتصادی  وریمنظور بررسی  آبیاری   آب  فیزیکی و 

شده تحت دو سیستم آبیاری برای محصوالت عمده کشت

شهریار شهرستان  در  سنتی  و  شد   مدرن  این  .  انجام  در 

 ازمربوط به محصوالت زراعی    و اطالعات  هاداده پژوهش،  

 برای سالها و نهادهای مربوطه  طریق مراجعه به سازمان 

 نشان داد که: نتایج . گردآوری شد  1395-1396 یزراع 

-ذرت علوفه، محصول  وری فیزیکی آببهره  در شاخص  -1

بها و مدرن  آبیاری سنتی  ترتیب حدود  ی در دو سیستم 

را در هر دو    3kg/m  1/6و    5/4 مقدار  باالترین  است که 

روش در بین محصوالت زراعی منتخب در منطقه داشته  

 است.

داد که محصول   NBPDو    BPDهای  شاخص  -2 نشان 

ای کمترین مقدار را در هر  کلزا باالترین مقدار و ذرت علوفه

ای گونهدو روش آبیاری در این سال زراعی داشته است، به

بهره  میزان  سیستم که  دو  در  کلزا  تولید  اقتصادی  وری 

با   برابر  ترتیب  به  مدرن  و  سنتی  و    73/2033آبیاری 
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 3Tomans/m  و  26/673و خالص آن برابر با    99/1159

 تعیین شد. 85/1238

نسبت به    مدرنسامانه آبیاری    فاده ازاستذکر است،  شایان

بیشتری منافع  خواهد    روش سطحی  ایجاد  کشاورز  برای 

با ذخیره منابع  ، حالنیدرعو  منافع ملموس اضافه بر. کرد

بالآ استفادهطبی  منافع  افزایش   بع  آبیاری  روش  این  از 

و    هااستیس، اتخاذ  شودیم   شنهادیراستا پ   نیدر ا.  یابدمی

رو  ها ی ریگمیتصم با  همگام  و  ذخا  کردیمناسب    ر یحفظ 

  ی هانهاده   یوربهره  شیافزا   یبرا  یو آب  یستیزطیمحمنابع  

افزا  تأکیدبا    دیتول پذ  یوربهره  شیبر  صورت  .  ردیآب، 

فشار  تحت   یاریآب  نینو  هایسامانهدر ابعاد توسعه    نیهمچن

همراه  حیصح یبردارهرهب   جیالزم و ترو ی هاتیبا ارائه حما

 در   کشاورزان  و  بردارانبهره  نیب نینو  یهایبا توسعه فناور

اقتصاد  یکیزیف  یوربهره  شیافزا  جهت در    یو  آب  نهاده 

ارائه   وستهیپ   صورتبهمنطقه موردمطالعه    یمحصوالت زراع 

 گردد. 
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Abstract  

Promoting water productivity in food production is one of the main issues in different countries of the world, 

especially in low-water countries like Iran. In the present situation, measurement and analysis of 

productivity indices of scarce water input in agricultural sector in Iran is of special importance due to the 

quantitative and qualitative limitation of this valuable material. Therefore, the purpose of the present study 

is to measure and compare the physical and economic productivity of irrigation water use in two traditional 

and modern irrigation systems for major crops (Wheat, Barley, Rapeseed, Alfalfa and Forage Corn) in 

Shahriar. In this study, the CPD, BPD and NBPD were used to calculate of agricultural water productivity. 

According to the results of the study, in both irrigation systems, the priority of crop cultivation to the second 

rank is based on CPD index Forage Corn and Alfalfa, respectively. Also based on both BPD and NBPD 

indices in modern irrigation system are Rapeseed and Wheat respectively and in traditional irrigation system 

Rapeseed and Alfalfa, respectively. 

Keywords: Economic Productivity; Modern Irrigation; Physical Productivity; Traditional 

Irrigation. 
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