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چکیده
ارتقای بهرهوری آب در تولید مواد غذایی از مسائل اساسی در کشورهای مختلف جهان و بهویژه کشورهای کمآب نظیر ایران است .در شرایط
حاضر اندازهگیری و تحلیل شاخصهای بهرهوری نهاده کمیاب آب در بخش کشاورزی در ایران به علت محدودیت کمی و کیفی این ماده ارزشمند
از جایگاه خاصی برخوردار است .هدف از پژوهش حاضر اندازهگیری و مقایسه بهرهوری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب آبیاری در دو سیستم آبیاری
سنتی و مدرن برای محصوالت عمده زراعی شامل گندم ،جو ،کلزا ،یونجه و ذرت علوفهای در شهرستان شهریار میباشد .در این پژوهش ،برای
محاسبه بهرهوری آب کشاورزی از شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب ( )CPDشاخص درآمد به ازای واحد حجم آب ( )BPDو شاخص بازده
خالص به ازای واحد حجم آب ( )NBPDاستفادهشد .بر اساس نتایج تحقیق ،در هر دو سیستم آبیاری ،اولویت کشت محصوالت تا رتبه دوم بر
اساس شاخص  CPDبهترتیب ذرت علوفهای و یونجه میباشد .همچنین بر اساس دو شاخص  BPDو  NBPDدر سیستم آبیاری مدرن ،اولویت
کشت محصوالت به ترتیب به محصوالت کلزا و گندم و در سیستم آبیاری سنتی محصوالت کلزا و یونجه میباشد.

واژههای کلیدی :آبیاری سنتی؛ آبیاری مدرن؛ بهرهوری اقتصادی؛ بهرهوری فیزیکی.
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 -1مقدمه
یکی از رهیافتهای توسعه و حرکت جوامع بهسوی جامعه-
ای متمدن و مرفه همراه با عدالت اجتماعی زیربخشها،
استفاده بهینه و کارا از منابع طبیعی است .آب یکی از این
منابع بسیار مهم و حیاتی است .جهان در حال حاضر،
بحران کمآبی و در مناطق زیادی بحران بیآبی را تجربه
میکند  .به نظر اکثر کارشناسان بحران آب در جهان ،یک
بحران مدیریتی در این حوزه ملموس میباشد ( Sadat
 .)Miraei and Farshi 2003نهاده آب یکی از مهمترین
منابع تولید در بخش کشاورزی محسوب میشود .کمبود
آب بهصورت یک تهدید واقعی برای زندگی انسان بخصوص
در مناطق خشک و نیمهخشک در کشورهای درحالتوسعه
درآمده است ( .)Wu et al. 2018بخش وسیعی از گستره
ایران در شرایط آب و هوایی خشک و نیمهخشک واقع شده
است .باوجود کمبودهای موجود ،کشاورزی ایران بهشدت
به آب آبیاری وابسته است .بهطوریکه آب بهعنوان
مهمترین و محدودکنندهترین نهاده تولید کشاورزی در
ایران به شمار میرود (.)Zibaei 2007
در طی دو دهه گذشته ،تغییرات ساختاری متعددی در
بخش کشاورزی صورت گرفته است که سیاستهای
مختلفی ازجمله پرداخت یارانه نهادهها و سیاست تثبیت
قیمت برای افزایش تولید و بهرهوری مورداستفاده
قرارگرفته است .برنامه پرداخت یارانهها با این مشکل مواجه
است که در آن حساسیت کمی برای نگهداری منابع
طبیعی وجود دارد و برنامه تثبیت قیمت نهادهها باعث
اختالل در بازار محصوالت کشاورزی و عدم تخصیص بهینه
منابع شده است .برای فاصله گرفتن از این دو سیاست
امروزه بر افزایش بهرهوری در کشاورزی تأکید شده است
(Ehsani and Khaledi 2003؛ Droogers et al.
 .)2000امروزه بهرهوری مهمترین و مؤثرترین روش
دستیابی به رشد اقتصادی ،با توجه به کمیابی منابع تولید
است ( .)Ehsani and Khaledi 2003بهرهوری آب به
مقدار محصولی گفته میشود که از هر واحد حجم آب
مصرفی به دست میآید ( .)Abbasi et al. 2017هدف
اصلی در بهبود بهرهوری آب کشاورزی در جهان ،افزایش
بیشتر محصوالت کشاورزی با مصرف آب کمتر است تا از
این طریق امکان کاهش سهم آب بخش کشاورزی و
تخصیص بیشتر آب به سایر مصارف و از همه مهمتر نیاز

آبی محیطزیست فراهم آید ( .)Heydari 2014درواقع
میتوان اذعان داشت ،موضوع ارتقای بهرهوری آب در تولید
مواد غذایی از مسائل اساسی در کشورهای مختلف جهان
و بخصوص کشورهای کمآب نظیر ایران است ( Zamani
 .)et al. 2015لذا پرداختن به موضوع اندازهگیری و تحلیل
شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی در ایران به علت
محدودیت کمی و کیفی این نهاده ارزشمند ،از جایگاه
خاصی برخوردار است .تعیین و تحلیل شاخصهای
بهرهوری آب کشاورزی در بسیاری از موارد کار سادهای
نیست ،زیرا آب تنها برای تولیدات کشاورزی بکار نمیرود.
موضوع ارتقای بهرهوری آب در تولید مواد غذایی از مسائل
اساسی در کشورهای مختلف جهان و بخصوص کشورهای
کم آب نظیر ایران است .مطالعات زیادی در زمینه بهرهوری
آب انجامشده است .در سالهای اخیر به دلیل بحرانیتر
شدن کمبود منابع آب این موضوع با اهمیت دنبال شده
است که البته سهم مطالعات مربوط به بهرهوری اقتصادی
آب ،بسیار کمتر بوده است .در این میان ،در مطالعه
) Zwart and Bastiaanssen (2004به بررسی محاسبه
بهرهوری فیزیکی آب برای محصوالت گندم ،برنج ،پنبه و
ذرت در کشورهای مختلف پرداختند .این پژوهشگران به
این نتیجه رسیدند که بهرهوری فیزیکی آب بهطور متوسط
برای محصوالت مذکور ،به ترتیب برابر با ،1/09 ،1/09
 0/65و  kg/m3 0/23بوده است .در مطالعهای دیگر،
) Playan and Mateos (2006تأثیر بهینهسازی
سامانههای آبیاری را بر بهرهوری آب مورد ارزیابی قرار
دادند .در این مطالعه برای مقابله با بحران کمبود آب
استفاده بیشتر از آب مجازی ،بهبود کارایی اقتصادی آب و
بهبود کارایی فنی آب را پیشنهاد دادندLiu et al. .
) (2008بهرهوری فیزیکی آب در محصول ذرت را برای
 124کشور مختلف محاسبه و گزارش کردهاند .طبق نتایج
این تحقیق ،کشورهای آمریکا و چین با بیش از  1/5و
کشورهای آفریقایی با کمتر از یک  kg/m3آب به ترتیب
بیشترین و کمترین بهرهوری فیزیکی آب را داشتهاند.
در داخل کشور نیز مطالعات زیادی ،در زمینه محاسبه انواع
شاخصهای بهرهوری آب در بخش کشاورزی صورت گرفته
است ،با این تفاوت که نوع روشهای آبیاری در محصوالت
مختلف و تأثیر آنها بر بهرهوری آب در این مطالعات ،کمتر
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موردتوجه قرارگرفته است ،Sepahvand (2009) .بهره-
وری اقتصادی مصرف آب را برای دو محصول پاییزه گندم
و کلزا مقایسه نموده و بهرهوری اقتصادی آب در تولید
گندم و کلزا را به ترتیب  2128و  Rial/m3 1508برآورد
کرده است .در مطالعهای دیگر توسط Farahani and
) Oweis (2008بهرهوری کلی آب در غالت حدود
 0/4 kg/m3محاسبه شده استZamani et al. (2015) .
بهرهوری اقتصادی و فیزیکی آب در زیر بخش زراعت دشت
همدان-بهار برای  12محصول موردبررسی قرار دادند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد ،بهرهوری آب در شیوههای نوین
آبیاریهای بهطور معنیدار بیشتر از روش آبیاری سنتی
بوده و بر اساس شاخص  ،NBPDکشت محصول سیر و
یونجه به ترتیب بیشترین و کمترین بهرهوری آب در منطقه
موردمطالعه را نشان میدهندBahrami et al. (2017) .
به بررسی اثر توسعه آبیاری تحتفشار و میانگین بارش
سالیانه بر بهرهوری مصرف آب گندم در استانهای منتخب
پرداختند .نتایج نشان داد که بر اساس نتایج مدل ،سطح
زیر کشت آبیاری تحتفشار و بارش سالیانه بر بهرهوری آب
در تولید گندم اثر مثبت داشته است بهگونهای که سطح
زیر کشت آبیاری تحتفشار بیشترین اثر را بر عملکرد
محصول داشته است .در پژوهشی دیگرBahrami et al. ،
) (2019بهصورت موردی برای محصول گندم ،به بررسی
بهرهوری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استانهای
منتخب ایران پرداختند .نتایج این پژوهش برای استانهای
منتخب نشان داد ،بهرهوری فیزیکی نهاده آب مصرفی در
دورههای موردبررسی  1/9 kg/m3بهدستآمده است.
) Amini et al. (2020به بررسی شاخصهای بهرهوری
فیزیکی و اقتصادی آب در حوضه تلوار استان کردستان
پرداختند .نتایج نشان داد که محصول سیبزمینی دارای
بهرهوری فیزیکی باال به میزان  3/46و محصول گندم
کمترین بهرهوری فیزیکی به میزان  0/43 kg/m3را دارا
است .همچنین ،ازلحاظ بهرهوری اقتصادی محصوالت
گندم ،جو و سیبزمینی بیشترین سود خالص اقتصادی را
دارند.
با وجود مطالعات زیادی که در این زمینه انجام شده است،
در معدود مطالعاتی به بررسی و مقایسه بهرهوری آب در
سامانههای مختلف آبیاری پرداختهشده است .با توجه به
این موضوع در این مطالعه شاخصهای بهرهوری فیزیکی و
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اقتصادی آب برای محصوالت عمده زراعی شهرستان
شهریار در دو نوع سیستم آبیاری نوین و روش سنتی
موردبررسی و مقایسه قرار گرفت.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
مطالعه حاضر در شهرستان شهریار انجام شد .این
شهرستان بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولیدات
کشاورزی ،باغی و دامی استان تهران مطرح است و برای
ادامه فعالیت و حفظ شرایط موجود بخش کشاورزی،
سالیانه با کمبود  123 Mm3آب مواجه میباشد .با کاهش
آبهای سطحی که از ارتفاعات اطراف منطقه بهویژه کرج
و رشتهکوههای البرز به سمت این شهرستان در جریان
است و همچنین کاهش حقآبه بهرهبرداران از سد کرج،
کشاورزان ناگزیر به استفاده از آبهای زیرزمینی میباشند
و این عامل موجب شده است تا سطح آبهای زیرزمینی
نیز سالبهسال کاهش یابد .از سوی دیگر با کاهش سطح
آبهای زیرزمینی چشمهها و قنوات کمکم جای خود را به
چاههای عمیق و نیمه عمیق دادهاند .بر همین اساس در
حال حاضر عمدهترین منابع آب شرب و کشاورزی این
شهرستان را چاههای آب عمیق و نیمه عمیق تشکیل می-
دهد ( .)Department of Environment 2017به-
طوریکه در حال حاضر  490حلقه چاه عمیق و نیمه
عمیق مورداستفاده بهرهبرداران قرار میگیرد .کمبود آب-
های جاری ،پائین بودن سطح آبهای تحتاالرضی و
کاهش نزوالت جوی طی سالهای اخیر ،گسترش سطح
زیر کشت محصوالت با نیاز آبی باال و برداشتهای بیرویه،
کشاورزی منطقه را دچار مشکالت عدیدهای نموده
بهطوریکه حتی بخشهایی کشاورزی را با خطر نابودی و
یا از بعد کوتاهمدت ،حداقل دچار اختالل شده است .از
اینرو کمبود آب بهعنوان مهمترین عامل محدودکننده
فعالیتهای کشاورزی در این منطقه است ( Shahriar
 .)Water Resources Affairs 2017این شهرستان با
 1329 km2وسعت ،حدود  %7مساحت استان و %9
جمعیت آن را به خود اختصاص داده است .متوسط بارش
سالیانه معادل ،180/4 mmمتوسط دمای ساالنه معادل
 6/9 °Cو متوسط رطوبت نسبی ساالنه حدود %45/4
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است ،را دارا میباشدDepartment of Environment ( .

آب کشاورزی ،روشی مناسب است .بهصورت خالصه در

.)2017

جدول ( ،)1به معایب هر یک از شاخصهای مذکور اشاره

 -2-2شاخصهای بهرهوری در ارزیابی سامانههای

شده است.

آبیاری

جدول  -1معایب شاخصهای بهرهوری آب (Zamani et al.

در این مطالعه شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی برای
محصوالت عمده زراعی شهرستان شهریار در سال زراعی
 1395-1396موردبررسی قرار گرفت .برای محاسبه بهره-
وری آب کشاورزی در محصوالت زراعی منطقه موردمطالعه
در دو شیوه آبیاری سنتی و مدرن ،از سه شاخص عملکرد
به ازای واحد حجم آب ( ،)CPD1درآمد به ازای واحد حجم
آب ( )BPD2و سود خالص به ازای واحد حجم آب
( )NBPD3استفاده شد .شاخصهای  BPD ،CPDو
 NBPDبه ترتیب بهصورت رابطههای ( )1تا ( )3بهدست
میآید (.)Zamani et al. 2015
()1

TP
TW c

= CPD

()2

TR
TW c

= BPD

()3

NP
TW c

= NBPD

در رابطه ( TP ،)1مقدار محصول تولیدشده یا میزان
عملکرد محصول ( TWc ،)kg/haحجم آب مصرفشده
( )m3در هکتار و در رابطههای ( )2و (،)3

 Tو NP

بهترتیب مقدار ارزش کل فروش محصول و میزان سود
خالص در هر هکتار برحسب تومان میباشند .هرچه
شاخص  CPDبیشتر باشد ،نشاندهنده مصرف صحیحتر
آب است .همچنین بر اساس شاخص  ،BPDسیاست
مصرف آب باید بهگونهای باشد که میزان سود ناخالص
بهدستآمده در واحد آب مصرفشده بیشتر باشد .در این
روش هزینه تولید محصول در نظر گرفته نمیشود .در
شاخص  NBPDنسبت به شاخص  ،BPDبهجای در نظر
گرفتن سود ناخالص در صورت کسر ،میزان سود خالص در
صورت قرار میگیرد ) .(Kohansal et al. 2013بنابراین
اگر منظور افزایش بهرهوری مصرف آب از منظر اقتصادی
باشد ،میتوان گفت که این روش برای سنجش بهرهوری
Crop Per Drop
Benefit Per Drop

)2015
Table 1 Disadvantages of water efficiency
)indicators (Zamani et al. 2015
Index
Disadvantages

افزایش خطای محاسبه همراه با افزایش تنوع
محصوالت
عدم کارایی کافی جهت مقایسه محصوالت در
مناطق مختلف

CPD

عدم توجه به هزینه تولید محصوالت

BPD

مشکل در محاسبه تعیین مقدار سود خالص در
موقعیتهای مختلف

NBPD

جامعه آماری پژوهش شامل اراضی آبی واقع در شهرستان
شهریار میباشد .در این مطالعه ،دادهها و اطالعات مربوط
به محصوالت زراعی و منابع آب قابلدسترس از طریق
مراجعه به سازمانها و نهادهای مربوطه (سازمان جهاد
کشاورزی و امور منابع آب) برای سال زراعی 1395-1396
چمعآوری شده است.

 -3یافتهها و بحث
در این مطالعه ،کشاورزان زیر بخش زراعت آبی شهرستان
شهریار جامعه آماری موردنظر را تشکیل میدهند .در
جدول ( )2الگوی کشت ،عملکرد و میزان مصرف آب
محصوالت عمده زراعی آبی منطقه موردمطالعه به تفکیک
روش آبیاری سنتی و تحتفشار در سال زراعی -1396
 1395نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود،
بر اساس دادههای جمعآوریشده ،میزان مصرف آب و
عملکرد محصوالت در هر دو روش آبیاری متفاوت میباشد.
در این پژوهش محصوالتی که در هر دو نوع تیپ آبیاری
کشتشدهاند ،بهعنوان محصوالت منتخب انتخاب گردیده
است .شایانذکر است ،مقدار مصرف آب در آبیاری مدرن
بهصورت میانگین وزنی در سه نوع تیپ آبیاری کالسیک،
سنترپیوت و سیستم بارانی خطی بهدستآمده است.

1
2
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همچنین منظور از آبیاری سنتی ،آبیاری سطحی (غرقابی)
است که مقدار مصرف آن از طریق کنتورهای هوشمند
محاسبه شد.
جدول  -2سطح زیر کشت ،عملکرد و مصرف آب محصوالت کشاورزی در سال 1396
Table 2 Area under cultivation, yield and water consumption of agricultural products in 2017
)water consumption (m3
)Yield (kg
)Area under cultivation (ha
Crops
Traditional
Modern
Traditional Modern
Traditional
Modern
Wheat
6580
4360
4185
4912
1012
285
Barley
5350
3720
3892
4560
232
55
Canola
5650
3900
2355
2850
45
9
Alfalfa
12500
9200
11830
12600
587
210
Forage corn
11100
8875
50350
54600
1459
32

جدول  -3بهرهوری آب محصوالت عمده زراعی در سامانههای مختلف آبیاری
Table 3 Water productivity of agricultural products in various irrigation systems
Irrigation
Index
Wheat
Barley
Canola
Alfalfa
Forage corn
Systems
*
CPD
1.12
1.22
0.73
1.37
6.15
**
Modern
BPD
1464.58
1262.58
2033.73
1249.04
996.64
**
NBPD
902.66
773.34
1238.85
792.52
641.72
*
CPD
0.63
0.73
0.41
0.94
4.53
**
Traditional
BPD
826.82
749.3
1159.99
863.11
764.84
**
NBPD
492.47
450.23
673.26
541.51
464.56
* و ** به ترتیب برحسب  kg/m3و Toman/m3

6
5
4
3

kg/m3

با توجه به میزان عملکرد محصول ،میزان آب مصرفی،
ارزش محصول و سود محصول به محاسبه شاخصهای
بهرهوری آب پرداخته و در جدول ( )3ارائهشده است .در
شکل ( )1نتایج مربوط به شاخص بهرهوری فیزیکی آب
( )CPDبر اساس مقدار آب مصرفی برای محصوالت
منتخب گزارششده است .همانطور که مشاهده میشود،
مقدار این شاخص برای ذرت علوفهای در روش آبیاری
سنتی و مدرن به ترتیب حدوداً برابر با  4/5 kg/m3و 6/1
میباشد که باالترین میزان را در هر دو روش آبیاری به
خود اختصاص داده است .همچنین حداقل شاخص CPD
در هر دو تیپ آبیاری نیز مربوط به محصول کلزا میباشد.
میتوان نتیجه گرفت که سامانههای آبیاری بارانی باعث
بهبود میزان عملکرد و بهرهوری مصرف آب شدهاند که با
نتایج )Gholami et al. (2015) ،Zamani et al. (2015
و )Ghadami Firouzabadi and Seyedan (2019
همخوانی دارد .این شاخص به دلیل انحراف به سمت
محصوالتی با عملکرد باالتر در واحد سطح بهعنوان
شاخصی مناسب برای تحلیل اقتصادی در محصوالت
شناخته نمیشود.

Modern
Traditional

7

2
1
0
Alfalfa Forage corn Medium

Canola

Barlay

Wheat

Crop types

شکل  -1بهرهوری فیزیکی آب ( )CPDدر سیستم آبیاری
سنتی و مدرن
Fig. 1 CPD in traditional and modern irrigation
systems

دومین شاخص موردتوجه در این پژوهش ،شاخص نسبت
درآمد کل به مقدار آب مصرفی ( )BPDاست .شاخص
بهرهوری اقتصادی میزان ارزش ناخالص محصول را به ازای
هر مترمکعب آب نشان میدهد .با توجه به نتایج شکل ()2
و بر اساس شاخص  BPDدر هر دو روش آبیاری مدرن و
سنتی ،محصول کلزا به ترتیب با مقادیر  2033/73و
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Modern
Traditional

1200

1000

800

600

Tomans/m3

 1159/99باالترین مقدار را در بین محصوالت زراعی
منتخب شهرستان شهریار داشته است .علیرغم باال بودن
شاخص بهرهوری فیزیکی برای ذرت علوفهای ،بهرهوری
اقتصادی آن کمترین مقدار را داشته است .بهطورکلی
میتوان گفت ،هر چند این شاخص از شاخص بهرهوری
فیزیکی بهتر عمل کرده و بهرهوری محصوالت را اقتصادی
نمایش میدهد و باال بودن مقدار شاخص BPD
نشاندهنده استفاده بهتر از منابع آب میباشد ،اما به دلیل
اینکه در این شاخص هزینههای تولید در نظر گرفته نمی-
شود و تنها بر مبنای درآمدهای حاصله شکل گرفته است
میتواند گمراهکننده باشد و معیار مناسبی برای ارزیابی
نیست.

400

200

0
Alfalfa Forage corn Medium

Canola

Barlay

Wheat

Crop types

شکل  -3بهرهوری اقتصادی خالص آب ( )NBPDدر سیستم
آبیاری سنتی و مدرن
Fig. 3 NBPD in traditional and modern irrigation
systems

 -4نتیجهگیری
2000

Modern
Traditional

1800
1600

1200
1000
800

Tomans/m3

1400

600
400
200
0
Alfalfa Forage corn Medium

Canola

Barlay

Wheat

Crop types

شکل  -2بهرهوری اقتصادی آب ( )BPDدر سیستم آبیاری
سنتی و مدرن
Fig. 2 BPD in traditional and modern irrigation
systems

شاخص خالص بهرهوری اقتصادی ( )NBPDنسب سود هر
محصول را به میزان آب مصرفشده نشان میدهد .این
شاخص نقص شاخص  BPDرا مرتفع میسازد بررسی
نتایج حاصل از محاسبه این شاخص اتالف مهمترین و
باارزشترین منبع محیطزیستی (نهاده کمیاب آب) را نشان
میدهد .اصوالً از این طریق میتوان منابع کمیاب آب را به
کشتهایی اختصاص داد که با کمترین واحد مصرف آب
باالترین سود را نصیب بهرهبرداران نماید .در شکل ()3
شاخص  NBPDبهعنوان شاخص نهایی موردبررسی در
سیستم آبیاری سنتی و روش آبیاری مدرن گزارششده
است .بر اساس مقادیر این شاخص ،همانند شاخص ،BPD
محصول کلزا بیشترین مقدار را در هر دو روش آبیاری دار
میباشد.

خشکسالیهای اخیر و محدودیت منابع آبی ضرورت
استفاده مناسب از آب ،اندازهگیری و تحلیل شاخصهای
بهرهوری آب در روشهای مختلف آبیاری (سطحی و
تحتفشار) را میطلبد .بهرهوری آب کشاورزی یکی از
شاخصهای مهم برای کشورهای با منابع محدود آب و از
مهمترین موضوعاتی است که در سالهای اخیر موردتوجه
جدی محققین زیادی قرارگرفته است؛ بنابراین این پژوهش
بهمنظور بررسی بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب آبیاری
برای محصوالت عمده کشتشده تحت دو سیستم آبیاری
مدرن و سنتی در شهرستان شهریار انجام شد .در این
پژوهش ،دادهها و اطالعات مربوط به محصوالت زراعی از
طریق مراجعه به سازمانها و نهادهای مربوطه برای سال
زراعی  1395-1396گردآوری شد .نتایج نشان داد که:
 -1در شاخص بهرهوری فیزیکی آب ،محصول ذرت علوفه-
ای در دو سیستم آبیاری سنتی و مدرن بهترتیب حدود
 4/5و  6/1 kg/m3است که باالترین مقدار را در هر دو
روش در بین محصوالت زراعی منتخب در منطقه داشته
است.
 -2شاخصهای  BPDو  NBPDنشان داد که محصول
کلزا باالترین مقدار و ذرت علوفهای کمترین مقدار را در هر
دو روش آبیاری در این سال زراعی داشته است ،بهگونهای
که میزان بهرهوری اقتصادی تولید کلزا در دو سیستم
آبیاری سنتی و مدرن به ترتیب برابر با  2033/73و
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منابع محیطزیستی و آبی برای افزایش بهرهوری نهادههای
. صورت پذیرد،تولید با تأکید بر افزایش بهرهوری آب
همچنین در ابعاد توسعه سامانههای نوین آبیاری تحتفشار
با ارائه حمایتهای الزم و ترویج بهرهبرداری صحیح همراه
با توسعه فناوریهای نوین بین بهرهبرداران و کشاورزان در
جهت افزایش بهرهوری فیزیکی و اقتصادی نهاده آب در
محصوالت زراعی منطقه موردمطالعه بهصورت پیوسته ارائه
.گردد

Tomans/m3  و673/26  و خالص آن برابر با1159/99

. تعیین شد1238/85
 استفاده از سامانه آبیاری مدرن نسبت به،شایانذکر است
روش سطحی منافع بیشتری برای کشاورز ایجاد خواهد
 با ذخیره منابع، اضافه بر منافع ملموس و درعینحال.کرد
آبی بالطبع منافع استفاده از این روش آبیاری افزایش
 اتخاذ سیاستها و، در این راستا پیشنهاد میشود.مییابد
تصمیمگیریها مناسب و همگام با رویکرد حفظ ذخایر
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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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