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  بهره وريشاخص مدیریت آب کشاورزي با توجه به 

 )چناران -دشت مشهد: مطالعه موردي (

  

محال زارع مهرجردي
1

سید محمد رضا اکبري، 
2 

ذکریا فرج زاده
3

  

  

  چکیده

تشدید بحران آب ناشی از خشکسالی متناوب چند ساله ي اخیر بر اهمیت مدیریت منابع آب در نواحی خشک کشور 

ت هاي اجتماعی و اقتصادي خود متکی بر ذخیره محدود آبخوان هاي دشت ها می باشند، افزوده که تنها جهت فعالی

حفظ اصالح الگوي مصرف و دچار خشکسالی جهت  آب کشاورزي را در مناطقدر مطالعه حاضر بهره وري . است

 بهره وري آب هدف از تحقیق حاضر بررسی.منابع آبی براي محصوالت زراعی مورد بررسی قرار گرفته است

در این مطالعه  .می باشد  چناران واقع در استان خراسان رضوي - مشهد کشاورزي براي محصوالت زراعی دشت

اطالعات مورد نیاز از طریق سازمان جهاد کشاورزي استان و همچنین کشاورزان و کارشناسان امور آب منطقه مورد 

هت آنالیز و تحلیل اطالعات بدست آمده از سه شاخص ج. قرار گرفت تجزیه و تحلیلمطالعه جمع آوري و مورد 

CPD,BPD,NBPD  ال و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کشت هایی با مصرف آب با. شداستفاده

از الگوي کشت محدوده حذف و بجاي آن کشت هایی که موجب کاهش  بازده اقتصادي پایین مانند جو و چغندرقند

 ند کلزا و گندم و همچنین سیب زمینینافع اقتصادي براي کشاورزان می گردند هماناستحصال آب و افزایش م

همچنین لزوم توجه به تغذیه آبخوان ها با استفاده از سیالب هاي فصلی که با انتخاب محل و روش . گزین شودجای

ي صرفه جویی در صحیح می تواند بسیار مفید واقع شود و استفاده از سیستم هاي آبیاري کم مصرف یا روش ها

                                                          
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران -١

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت و دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه مرودشت -2

  ي شیرازدانشجوي دکتري اقتصادکشاورزي دانشگاه کشاورز -3
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  .مصرف آب و یا کاهش سطح زیر کشت مشروط به باال بردن تولید در واحد سطح نیز ضروري به نظر می رسد

  

  چناران -خشکسالی ، آبخوان ، دشت مشهدبهره وري آب ، مدیریت آب ، !:کلید واژه

مقدمه

بسـیاري از کارشناسـان معتقدنـد کـه     .اشـد بحران و کمبود آب از جمله مشکالت مهم محیط زیست در منطقه خاورمیانه می ب

استفاده از منابع آبی در ایران بدون در نظر گرفتن محدودیت هاي موجود در آینده مشکالت جدي و جبران ناپـذیري بوجـود   

در سالهاي اخیر با توجه به توسعه فعالیت هاي کشاورزي و صنعتی فاصله بین نرخ تجدید و نرخ بهره برداري از .خواهد آورد

خوان ها افزایش یافته و این فاصله در اثر وقوع خشکسالی هاي پی در پی بیشتر گردیده اسـت بـه طـوري کـه کارشناسـان،      آب

پر مصرف و کم بازده اقتصادي از جملـه کشـاورزي را   مدیریت بر مصرف منطقی منابع آبی آبخوان ها مخصوصاً در بخشهاي 

له نواحی خشک در سرآغاز تحوالت توسعه اي ، با رکـود قابـل توجـه    بسیاري از مناطق کشور از جم .خاطر نشان می سازند

منابع طبیعی محیطی از جمله دسترسی به منابع آب کافی و پایدار مواجه شده اند به طوري کـه ایـن مسـئله فرصـت گـذاري      

  ).1387ن و فال سلیمانجعفر جوا(بوجود آمده براي توسعه این مناطق در جریان پیشرفت کشور را تحت تاثیر جدي قرار داده است

استان خراسان رضوي از جمله مناطق خشک کشور اشت که بدلیل نازل بودن ریزش هاي جوي از وجـود آب هـاي سـطحی    

کم بهره و اکثر مصارف آب در بخش کشاورزي و دیگر بخش هاي مختلف از طریق استحصال آب از آبخوان هاي دشت هـا  

سـهم آب هـاي   . دشت حالت ممنوعه و بحرانـی دارد  33دشت واقع در استان،  36مطابق آمارهاي موجود از تعداد  .می باشد

ایـن در حـالی اسـت کـه میـزان بهـره بـرداري از آب هـاي         . میلیارد متر مکعب اسـت  6زیرزمینی از منابع آب تجدید شونده 

  .ینی استان منفی می باشداین به آن معنی است که تراز برداشت آب از منابع زیرزم. میلیارد مترمکعب است 7/6زیرزمینی 

کارشناسان معتقدند، مهم ترین دلیل فرونشست دشت ها برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه هاي غیر مجـاز  

بـر اسـاس نتـایج حاصـل از     . و اضافه برداشت از چاه هاي مجاز  و محدودیت منابع آب و تداوم دوره هاي خشکسالی است

 - دشـت مشـهد   84تا خرداد  1383کیلومتري غرب مشهد، از دیماه  15ده در ایستگاه توس واقع در پردازش اطالعات ثبت ش
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   . سانتیمتر نشست داشته است 8چناران 

سال گذشـته ، باعـث گردیـد کـه      50رشد فناوري و ابداع وسایل جدید بهره برداري در قالب چاه هاي عمیق و نیمه عمیق از 

 700هر چند آمار هاي رسمی ارائه شــده گویــاي . فراوانی در دشت هاي استان ایجاد گرددحفر چاه هاي عمیق و نیمه عمیق 

اضافه برداشت آب از دشت هاي استان است، اما بسیاري از کارشناسان معتقدند که کسري مخازن دشت ها میلیون متر مکعب 

شدیدتر می شود که بر اثـر خشـکیده شـدن    این مشکل وقتی . بیش از این میزان و سالیانه حدود یک میلیارد متر مکعب است

  .الیه آبرفت این مناطق، نشست دشت ها صورت گیرد و با از بین رفتن امکان تغذیه دشت ها، مرگ دشت ها آغاز خواهد شد

با توجه به فرونشست دشت ها هزاران سال طول میکشد تا مخازن زیرزمینی آب پر شـود، از ایـن رو بـا برداشـت بـی رویـه       

کارشناسان بر این باورند که اصـلی تـرین عامـل فرونشسـت دشـت هـا،       . ان ناپذیري به این منابع وارد می شودخسارات جبر

  .زیرزمینی به سامان شوداست که باید هر چه سریعتر برداشت آب از منابع برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی 

ل آب از آبخوان هاي استان است، از این رو اتخـاذ  درصد از مجموع استحصا 95نظر به اینکه مصرف بخش کشاورزي حدود 

سیاست هایی جهت محدود کردن  و اصالح الگوي مصرف آب در این بخش می تواند در کاهش میزان بهره برداري و جبران 

  .کسري آبخوان ها و نهایتاً کاهش فاصله میان نرخ بهره برداري و نرخ تجدید آبخوان موثر  باشد

  

   بانی نظري پیشینه تحقیق و م

  :درخصوص مسائل مختلف بهره وري آب مطالعاتی انجام گردیده که در ذیل به آنها اشاره شده است

بر لزوم افزایش بهره وري آب کشـاورزي را بـدلیل کمیـابی آن تاکیـد و عنـوان مـی کنـد کـه بهـره وري آب          ) 1378(خزائی

وي رانـدمان  .خش هاي دیگر در سطح نـازلتري قـرار دارد  کشاورزي در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با ب

پائین آبیاري را عاملی براي پایین ماندن بهره وري دانسته و عنوان نمود که الزم است ضمن افزایش رانـدمان ، بهـره وري آب   

  .کشاورزي نیز ارتقاء یابد

آب در تولیـد چغنـدر در منطقـه اقلیـد      در مطالعه اي به بررسی بهـره وري آب  و تـابع تقاضـاي   ) 1386(بوستانی و محمدي
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آنها عنوان نمودند که افزایش بهره وري، آنکه به مثابه افزایش آب در دسترس تلقی می شود می تواند اثر محسوسـی  .پرداختند

  .بر سطح تولید داشته باشد

ه ایـن نتـایج      در مطالعه بحران آب و لزوم توجه به بهره وري آب  کشاورزي در دشت) 1387(جعفر و فال سلیمان بیرجنـد ـب

دست یافتند که کمبود آب و تکیه ي صرف بر ذخیره ي آبخوان ها که به علت وجود خشکسالی ها و گسترش نیازهاي بخش 

اجتماعی مناطق خشک کشور همانند خراسان جنوبی را با بحـران جـدي در تـامین آب مواجـه سـاخته؛ بایـد       - هاي اقتصادي

بخش کشاورزي این مناطق با الویت نگرش اقتصـاد زیسـت محیطی،شاخصـهاي بهـره      دیدگاه هاي گوناگون مدیریت آب در

  .وري آب کشاورزي را در کنار سایر روش ها مدیریت آب در این بخش مورد توجه جدي قرار گیرد

در مطالعه خود به لزوم توجـه بـه بهـره وري آب کشـاورزي در منـاطق دچـار خشکسـالی        ) 1388(اکبري، موسوي و رضایی

آنها عنوان کردند که در .ته والگوي کشت مناسب را با توجه به محدودیت هاي آبی در آن منطقه مورد بررسی قرار دادندپرداخ

شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی بایستی محصوالتی کشت شوند کـه از لحـاظ مصـرف آب در سـطح پـائین و از لحـاظ       

زینی محصوالت کم مصـرف از لحـاظ منـابع آبـی و پـر بـازده از لحـاظ        آنها بر  لزوم جایگ.اقتصادي توان باالیی داشته باشند

. اقتصادي تاکید نموده اند

  اهداف تحقیق

  بررسی بهره وري آب کشاورزي در مناطق دچار خشکسالی- 1

  چناران –بررسی وضعیت منابع آب محدوده مشهد  - 2

چناران –تعیین الگوي کشت مناسب در محدوده مشهد  - 3

  هایی در جهت سازماندهی الگوي زراعی در راستاي تجدید مصرف آب ارائه راهکار - 4
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مورد مطالعهي خصوصیات محدوده وضعیت منابع آب ،

بررسی عوامل طبیعی موثر بر آبگیري آبخوان ها تنها در بخشی از حوضه به دلیل عدم وجود داده هاي مورد لزوم امکان پـذیر  

خشکی و مسایلی که ما را وادار به بهینه جویی مصرف آب در کشاورزي می کنـد  نبوده لذا تصمیم گرفته شد که بررسی ابعاد 

چناران مورد بررسی قرار گیرد و سپس بر اساس مبناي شناخت کل حوضه ، به دنبال ارزیابی شاخص هاي  –در دشت مشهد 

  .می پردازیماي بحرانی دشت بهره وري آب در کشاورزي در یکی از قسمت ه

میلیـون مترمکعـب آب برداشـت     869عمیق در دشت مشـهد هـر سـاله حـدود     چاه 762هزار و  3، تعداد 82بنا بر آمار سال 

بنـابراین در   .میلیـون مترمکعـب در سـال دارنـد     18عمیق نیز برداشت آبی برابر بـا   چاه نیمه 200هزار و 2در حدود . کنند می

بـا   .کنند میلیون متر مکعب از دشت مشهد برداشت می900هزار حلقه چاه در هر سال مقدار آبی برابر با  6مجموع نزدیک به 

زیرزمینـی  ها از سـفره  ها و چشمه ارتفاعات دشت مشهد میزان آبی که از طریق قناتدهانه چشمه در 399قنات و  894وجود 

.میلیون متر مکعب در هر سال است 97شود،  دشت مشهد تخلیه می

 میلیـون  103میلیون متر مکعب در هر سال اسـت کـه    70مشهد یک میلیارد و زیرزمینی در دشت بر این اساس کل تخلیه آب

هـا   از طریـق سرشـاخه  میلیون مترمکعب آب 967هر سال .شود مترمکعب بیشتر از آبی است که هر سال به این دشت وارد می

رق، کـارده، اسـجیل و   هـاي طـ   رودخانـه ، دشت مشـهد شود، در رابطه با منابع تغذیه آب سفره زیرزمینی وارد دشت مشهد می

 10کنند و به دلیل پایین بودن سطح آب زیرزمینی کمتــر از  آبخان مشهد را تامین میچندین روخانه دیگر حجم تجدید شونده

 .گردد برمیشود، به آبخان دشت مشهد هاي کشاورزي آبیاري استفاده می از آبی که براي زمیندرصد

کاهد و باعث افت سطح آب زیرزمینی دشت مشــهد قع از حجم ذخیره آبخان میبرداشت در وامیلیون مترمکعب اضافه 103

، سطح آبخان دشـت  ه استبودمیلیون متر مکعبی مواجه 158که با کسري مخزن  84 -  85شود؛ به طوري که در سال آبی  می

 .متر افت داشت سانتی 19مشهد یک متر و 

ها، کاهش کیفیت آب زیرزمینی و شور شـدن منـابع    ها و چشمه ناتقها، آبی و خشک شدن چاه فرونشست زمین، کمهمچنین 

دشـت  ها برشمرد و صدها هزار سال طول خواهد کشید تا آبخـان  سطح آب زیرزمینی در دشتاز اثرات افت می توان آبی را
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اي غیرمجـاز را  هـ  و برداشت از چـاه هاي مجاز مشهد دوباره شکل بگیرد، با این وضعیت در صورتی که اضافه برداشت از چاه

  .خواهد دادمتوقف نکنیم، فاجعه بزرگی در دشت مشهد رخ 

  :در جدول زیر به برخی از مشخصات آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی اشاره گردیده است

  

  چناران -مشخصات آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی در محدوده ي مطالعاتی دشت مشهد -1جدول 

ظرفیت تجدیدشونده 

  )مکعبمیلیون متر(زیرزمینی

  میزان تخلیه کل

  )میلیون مترمکعب(

  میزان کسري مخزن

  )میلیون مترمکعب(

  افت بین سال هاي

  متر)80-60(

پیش بینی افت بین 

  )80-90(سال هاي 

950  1075  125  13/9  5/14  

سازمان آب منطقه اي استان خراسان*

  

بودن مـدیریت آن منـابع ،عـدم تعریـف درسـت       کمبود آب و پایین آمدن میزان آب قابل استحصال به دالیلی از قبیل ضعیف

مسئله کمبود آب و نبودن دیدگاه بلند در نزد مصرف کننده به علت ضعف در اصول ترویجـی و آموزشـی باعـث گردیـده در     

اثرات منفی ناشی از عدم بهره برداري مناسب از منابع آب ،کاهش چشمگیر و کمبـود  .کشور با مشکالت زیادي روبرو گردیم

بع بر روي درآمد،تولید و بازدهی در بخش کشاورزي نه تنها باعث دلسرد شـدن کشـاورزان و ایجـاد مشـکالت مـالی      این منا

  .فراوان براي آنها گردیده،بلکه اقتصاد کشور را نیز براي دستیابی به توسعه محروم ساخته است

  

  

   روش تحقیق

ینه و درآمد محصوالت اصلی کشت شده مـی باشـد   جهت تعیین شاخص هاي بهره وري آب کشاورزي نیاز به محاسبه ي هز

بـه منظـور   .  و آنها را مورد بررسی قرار دادیم، بعضی از محصوالت را انتخاب نموده که بعد از بررسی همه جانبه ابعاد مسأله

بدلیل  .هزینه سنجی محصوالت کشاورزي داده ها توسط وزارت کشاورزي تهیه گردیده و اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شد

اهمیت استفاده از آب در تولیدات کشاورزي از یک سو و کمبود منابع آب در دسترس در مناطق خشک از دیگر سـو اسـتفاده    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management

1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 
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بهینه از این منابع کمیاب را ضروري می گرداند، اهمیت بهره وري آب کشاورزي براي مناطق خشـک و کـم آب روز بـه روز    

نظر حفظ و توانمندسازي منابع زیست محیطی رو به بحران در مناطق خشک از جمله  عالو ه بر موارد فوق از. بیشتر می شود

آب نیز منجر به کاهش استحصال آب از منـابع زیـر زمینـی    منابع آب ، بهره وري آب کشاورزي از جنبه کاهش حجم مصرف 

ب کشاورزي را می تـوان از دیـدگاه   غالباَ بهره وري آ. گردد و پایداري منابع آب را قوت بخشد فوق العاده حائز اهمیت است

صول، از دیدگاه مالی از دیدگاه راندمان تولید بیشتر مح. هاي مختلف راندمان ، مالی و فرصت هایاشتغال مورد بررسی قرار داد

نگرش بهـره وري  . بیشترین سود و از دیدگاه فعالیت ، ایجاد اشتغال بیشتر به ازاي مصرف واحد حجم آب مورد نظر می باشد

بـدین معنـی کـه بـا کسـب      . آب کشاورزي در مناطق خشک مواجه با بحران آب دو دیدگاه فیزیکی و مالی را شامل می شود

از ایـن رو  . نصیب بهـره بـرداران نمایـد   ) از دیدگاه فیزیکی( کمترین میزان مصرف آب) گاه مالیاز دید(باالترین سود خالص 

چنانچه الگو و ترکیب زراعی مطابق با شرایط فوق در مناطق خشک سـامان یابـد، ضـمن افـزایش رشـد اقتصـادي در بخـش        

  ).1387جعفر جوان و فال سلیمان( .ج خواهد شدنیز منتکشاورزي ، استفاده بهینه از منابع آب بدون آثار تخریبی و بحران زا 

ــامل    ــاورزي در ایــــن بررســــی شــ ــرف آب کشــ ــره وري مصــ ــاي بهــ ــاخص هــ                                            CPD(crop per drop)شــ

،BPD(benefit per drop) ، NBPD(net benefit per drop) شاخص . می باشدCPD    ـ ه مقدار محصول تولید شـده را نسـبت ب

مسلما هر چه  این نسبت باالتر باشد نشان دهنـده ي مصـرف صـحیح تـر آب اسـت، امـا       . حجم آب مصرف شده می سنجد

میزان سود ناخالص را به ازاي واحد حجم آب مصرف شـده مـی    BPDشاخص . نشانگر سود اقتصادي بیشتر نمی تواند باشد

میزان سود ناخالص به دست آمده در واحد آب مصرف شـده   بر این پایه سیاست مصرف آب باید به گونه اي باشد که. سنجد

از این رو بهترین شاخص براي سـنجش بهـره   . اما در این روش هزینه ي تولید محصول در نظر گرفته نشده است.بیشتر باشد

می می باشد که نه تنها میزان سود خالص را به ازاي واحد حجم آب مصرف شده تعین   NBPDوري آب استفاده از شاخص 

این شاخص اهمیت زیادي در برنامه ریزي الگو و ترکیب کشت در مناطق خشک مواجه با محدودیت شدید آب  ، بلکه نماید

چرا که از این طریق می توان منابع کمیاب آب را به کشت هایی اختصاص داد که با کمترین واحد مصرف آب بـاالترین  .دارد

  ).1387ن و فال سلیمانجعفر جوا( .سود را نصیب بهره برداران نماید
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نشان می دهد که پایین بودن عملکرد تولید در قبال میزان آب مصرفی باعث ناچیز بودن نسبت محصول تولید  CPDشاخص 

:شده به آب مصرفی  می باشد

)1(CPD = P / A

  = A مترمکعب(حجم آب مصرف شده در هکتار بدون در نظر گرفتن بارندگی(

P  =کیلوگرم در هکتار(ده یا میزان عملکرد محصول مقدار محصول تولید ش(  

:که ارزش ناخالص تولیدي هر یک از محصوالت زراعی در منطقه طرح را بیان می نماید  BPDشاخص 

)2(BPD = V / A  

V = ریال(در هکتار ) اصلی و فرعی(میزان ارزش کل فروش محصول(  

  

  :می نماید که نقصینه باال را مرتفع  فی نشان می دهدحصول را به میزان آب مصرنسبت سود خالص هر م NBPDشاخص 

)3(NBPD = C / A  

B  = ریال(میزان سود ناخالص در هکتار(  

  

  

   نتایج تحقیق

براي محاسبه ي شاخص هاي بهره وري آب کشاورزي ابتدا هزینه ي تولید محصوالت عمده ي زراعی در چهار    مرحلـه ي  

از کاشت، مرحله کاشت، مرحله داشت و مرحله برداشت بر اساس شاخصهاي مربوط  جداگانه شامل هزینه هاي مرحله ي قبل

  .در جدول زیر درج و گنجانده شده است
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)*ریال( 88-87چناران در استان خراسان رضوي در سال -دید محصوالت کشاورزي در محدوده مشههزینه تول -2جدول

مرحله قبل از محصولردیف

کاشت

جمع هزینه در هکتارزمینمرحله برداشتشتمرحله دامرحله کاشت

50872098932019164508306606678804913030گندم1

49318082961014779706425305958104039100جو2

70898066330039103806575707967606736990کلزا3

853780325864056856304456280330210017556430چغندرقند4

50316067481403641280284003082511014557720سیب زمینی5

  یافته هاي تحقیق بر اساس آمار جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي*

  

مرحله هزینه سنجی محصوالت زراعی در جدول باال نشان داده شده است که در کل بیشترین هزینه تولید یک هکتار از نتایج 

بیشترین هزینـه در  . سیب زمینی، کلزا، گندم و جو اختصاص می یابدرقند و سپس به ترتیب محصوالت مورد بررسی به چغند

ی باشـدکه بـاال   مجو وکلزامراحل هزینه سنجی محصوالت مربوط به عملیات کاشت به ترتیب سیب زمینی، چغندرقند، گندم، 

  .هت آبیاري می باشداین محصوالت بیشتر مربوط به هزینه آب بهاء و نیروي کار جبودن هزینه تولید 

  

)*ریال( 88-87چناران در سال زراعی -ارزش ناخالص محصول در هکتار تولیدات کشاورزي در محدوده مشهد -3جدول

یافته هاي تحقیق بر اساس آمار جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي*

 .جدول باال نشان دهنده ارزش ناخالص تولید هر یک از محصوالت زراعی می باشد

ارزش کل محصول در هکتار)85-86(قیمت واحد محصول)کیلوگرم(تولید در هکتارمحصولردیف

3695305011269750گندم1

340027009180000جو2

131062008122000زاکل3

3080062019096000چغندرقند4

25402108027434160سیب زمینی5
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با دخالت دادن میزان آب مصرفی براي محصوالت مختلف، حاصل از راندمان، انتقال  و نیز  3و 2با توجه به داده هاي جداول 

، شـاخص هـاي بهـره وري آب کشـاورزي بـر اسـاس جـدول          1388- 1387و توضیع آب در محدوده مورد بررسی در سال 

  :به صورت ذیل محاسبه گردیده است 4شماره 

  

)*88-87سال زراعی ( اعی و صیفی با احتساب راندمان انتقال و توضیع آب در محصوالت زر NPBD,BPD,CPDتعیین شاخص هاي  -4جدول

محصول            سیب زمینیچغندرقندکلزاجوگندمعنوان                      

آب مصرفی در هکتار بدون در نظر گرفتن 

)مترمکعب(بارندگی

985610238102562520011603

3695340013103080025402)رکیلوگرم در هکتا(عملکرد محصول

2050270062006201080)ریال(قیمت فروش هرکیلوگرم ازمحصول

4913030403910067369901755643014557720)ریال(هزینه در هکتار 

11269750918000081220001909600027434160)ریال)(سود ناخالص(ارزش کل فروش محصول

635672051409001385010153957012876440سود ناخالص در هکتار

)کیلوگرم/متر مکعب(       CPD    0.0370.0330.121.222.18

)ریال/ متر مکعب(        BPD      114.389.66791.9757.72364

)ریال/ متر مکعب(    NBPD      64.450.213561110.9

  شاورزي استان خراسان رضويیافته هاي تحقیق بر اساس آمار جهاد ک*

  :تجزیه و تحلیل نتایج 

  :استخراج بدست آمده است را مورد بررسی قرار می دهیم 4نتایج حاصل براي شاخص هاي بهره وري را که از جدول 

نشان می دهد که پایین بودن عملکرد محصول در قبال میزان آب مصرفی باعث ناچیز بودن نسبت  CPDشاخص  - 1

کیلوگرم سیب زمینی ،   3لیتر آب آبیاري حدود  1000ه به آب مصرفی می باشد به طوري که در ازاي هر محصول تولید شد

متوسط میزان محصول تولید شده . گرم جو تولید می شود 0.03گرم کلزا،  120کیلوگرم گندم، 0.03کیلوگرم چغندر قند، 1.5

گرم  453این رقم براي غالت  . آب آبیاري می باشد لیتر 1000گرم به ازاي مصرف  1443براي کل اقالم مورد بررسی 
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کیلوگرم می باشد                           4.45تا  1.71در مورد غالت که باالترین سطح آن در اروپاي غربی بین  CPDمقدار شاخص .است

ت به میزان آب مصرف این محاسبات نشان می دهد که پایین بودن سطح عملکرد تولیدزراعی نسب) .1379رحیمی و خالدي،(

  .شده، یکی از دالیلی است که بهره وري آب را در این محدوده بسیار پایین آورده است

*CPDاولویت هر یک از محصوالت مورد بررسی بر پایه شاخص -5جدول

جوگندمکلزاچغندر قندسیب زمینیمحصول                 شاخص 

CPD12345

  یافته هاي تحقیق*                        

ریال، 791کلزا  ریال ،2364باالترین ارزش ناخالص تولیدي را به ترتیب براي محصول سیب زمینی  BPDشاخص  - 2

ریال بیان می کند اما بدلیل اینکه در این شاخص هزینه تولید محصوالت گنجانده  89ریال، جو 114گندمریال،  757چغندر

  . سنجش اقتصادي نمی باشد نمی شود، داراي اعتبار زیادي براي

  

*BPDاولویت هر یک از محصوالت مورد بررسی بر پایه شاخص -6جدول

جوگندمچغندرقندکلزاسیب زمینی  محصول       شاخص      

BPD12345

  یافته هاي تحقیق*                        

نشان می دهد نقص شاخص باال را مرتفع می که نسبت سود هر محصول را به میزان آب مصرف شده  NBPDشاخص  - 3

می دهد که به ش ترین منبع زیست محیطی رانشان ارزسبه این شاخص اتالف مهمترین و بابررسی نتایج حاصل از محا.سازد

 50، جو ریال 61چغندرقند  ریال، 64گندمریال،  135کلزا  ریال،110سیب زمینیلیتر آب مصرفی به ترتیب براي 1000ازاي

  . زش خالص اقتصادي در تولید بدست می آیدار ریال

  

*NBPDاولویت هر یک از محصوالت مورد بررسی بر پایه شاخص -7جدول

جوچغندرقندگندمکلزاسیب زمینی  محصول          شاخص      
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NBPD12345

  یافته هاي تحقیق*                        

و ارزش ) BPD(هر چند میزان تولید محصوالت زراعی در ازاي واحد مصرف آب نتایج حاصله این نکته را بیان می کند که 

بسیار نازل می باشد،اما با داده هاي بدست آمده می توان در خصوص اصالح الگوي ) NBPD(افزوده حاصل از مصرف آب

. ثر باشد استفاده نمودکشت به صورتی که در تقلیل مصرف آب و تامین درآمد مورد انتظار براي بهره برداران کشاورزي مو

همچنین این نتایج بر این مساله تاکید دارد که آب مهمترین واساسی ترین منبع زیست محیطی در این منطقه که در آینده با 

بحران  خشکسالی و افت قابل توجه مخزن آبخوان ها روبرو می باشد،فاقد بازده اقتصادي مطلوب دربخش کشاورزي بوده 

  .هاي نوین براساس مالحظات زیست محیطی واقتصادي می باشدونیازمندسیاستگذاري 

  

پیشنهادات

با توجه به نتایج بدست آمده را هکارهایی جهت کسري مخزن آبهاي زیر زمینی در محدوده مـورد مطالعـه بـه صـورت ذیـل      

  :پیشنهاد می گردد

جلوگیري از بهره برداري چاه هاي غیر مجاز محدوده مورد مطالعه- 1

  )بانصب کنتورهاي هوشمندآب و برق و تقلیل منصوبات(از اضافه برداشت چاه هاي مجازجلوگیري  - 2

            اصالح سیستم انتقال آب در مزارع کشاورزي - 3

  تسطیح اراضی کشاورزي - 4

          تغذیه آبخوان با استفاده از سیالب هاي فصلی  - 5

  )قطره اي و بارانی ( سیستم آبیاري کم مصرف   - 6

            صالح الگوي کشت محصوالت کشاورزيا  - 7

  رواج دادن کشت هاي گلخانه اي  - 8
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  منابع 

  .بهره وري آب کشاورزي، کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران)1382.( احسانی، م و خالدي ،ه 1

بحران آب و لزوم توجه به بهره وري آب در مناطق دچار )1388(، .،رضایی،ع.،موسوي،س،ن.اکبري،س،م،ر 2

  .فاروق، دومین همایش ملی بحران آب، اصفهان-دشت سیدان:کسالی؛مطالعه مورديخش

بررسی بهره وري و تابع تقاضاي آب در تولید چغندر منطقه اقلید، چغندر، )1386(، .،محمدي،ح.بوستانی،ف3

  .23جلد

موسسه بهره وري آب کشاورزي در ایران، مقاالت منتخب بهره وري کشاورزي، انتشارات )1378. (خزائی،ش4

  پژوهش هاي برنامه ریزي و اقتصادکشاورزي،

بحران آب و لزوم توجه به بهره وري آب کشاورزي در نواحی خشک مطالعه ) 1387. (جوان، ج و فال سلیمان، م5

  11.دشت بیرجند ، جغرافیاوتوسعه، ش: موردي 

اولین کنفرانس ملی راهکارهاي  .بحران آب در جهان و ایران و راههعاي مقابله با آن)1379. (رحیمی، ح و خالدي،ه6

  .مقابله با کم آبی و خشکسالی، جهاد دانشگاهی استان کرمان

  .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران). در جغرافیا(ژئوهیدرولوژي )1374. (کردوانی، پ7

 گزارش هزینه. هزینه محصوالت کشاورزي به تفکیک محصول و استان و دوره) 1386. (وزارت جهاد کشاورزي8

  محصوالت کشاورزي ،معاونت برنامه ریزي و اقتصادي

مجموعه دستورالعمل هاي اجرایی طرح تهیه آمار محصوالت زراعی، معاونت      ) 1383.( وزارت جهاد کشاورزي9

.برنامه ریزي و اقتصادي

10 Amir Kassam and Martin Smith,. 2001. FAO Methodologies on Crop Water Use and 

Crop Water Productivity; Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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11 D. Molden, F. Rijsberman, Y. Matsuno and U. A. Amarasinghe. 2003. Increasing 

Productivity of Water: A Requirement for Food and Environmental Security. 

International Water Management Institute.

12 J. W. Kijne, T. P. Tuong,at All,. 2002. Ensuring Food Security via Improvement in 

Crop Water Productivity.

13 Molden, D. J.; and C. de Fraiture. 2000. Major paths to increasing the productivity of 

water. In World water scenarios analyses, ed. Rijsberman. London: Earthscan 

Publications.
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مدیریت آب کشاورزی با توجه به شاخص بهره وری

( مطالعه موردی: دشت مشهد- چناران) 

محلا زارع مهرجردی
، سید محمد رضا اکبری
 ذکریا فرج زاده


چكيده


تشدید بحران آب ناشی از خشکسالی متناوب چند ساله ی اخیر بر اهمیت مدیریت منابع آب در نواحی خشک کشور که تنها جهت فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود متکی بر ذخیره محدود آبخوان های دشت ها می باشند، افزوده است. در مطالعه حاضر بهره وری آب کشاورزی را در مناطق دچار خشکسالی جهت اصلاح الگوی مصرف و حفظ منابع آبی برای محصولات زراعی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی  بهره وری آب کشاورزی برای محصولات زراعی دشت مشهد- چناران واقع در استان خراسان رضوی  می باشد. در این مطالعه اطلاعات مورد نیاز از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین کشاورزان و کارشناسان امور آب منطقه مورد مطالعه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آنالیز و تحلیل اطلاعات بدست آمده از سه شاخص CPD,BPD,NBPD استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کشت هایی با مصرف آب بالا و بازده اقتصادی پایین مانند جو و چغندرقند از الگوی کشت محدوده حذف و بجای آن کشت هایی که موجب کاهش استحصال آب و افزایش منافع اقتصادی برای کشاورزان می گردند همانند کلزا و گندم و همچنین سیب زمینی جایگزین شود. همچنین لزوم توجه به تغذیه آبخوان ها با استفاده از سیلاب های فصلی که با انتخاب محل و روش صحیح می تواند بسیار مفید واقع شود و استفاده از سیستم های آبیاری کم مصرف یا روش های صرفه جویی در مصرف آب و یا کاهش سطح زیر کشت مشروط به بالا بردن تولید در واحد سطح نیز ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه: بهره وری آب ، مدیریت آب ، خشکسالی ، آبخوان ، دشت مشهد- چناران

مقدمه

بحران و کمبود آب از جمله مشکلات مهم محیط زیست در منطقه خاورمیانه می باشد.بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از منابع آبی در ایران بدون در نظر گرفتن محدودیت های موجود در آینده مشکلات جدی و جبران ناپذیری بوجود خواهد آورد.در سالهای اخیر با توجه به توسعه فعالیت های کشاورزی و صنعتی فاصله بین نرخ تجدید و نرخ بهره برداری از آبخوان ها افزایش یافته و این فاصله در اثر وقوع خشکسالی های پی در پی بیشتر گردیده است به طوری که کارشناسان، مدیریت بر مصرف منطقی منابع آبی آبخوان ها مخصوصاً در بخشهای پر مصرف و کم بازده اقتصادی از جمله کشاورزی را خاطر نشان می سازند. بسیاری از مناطق کشور از جمله نواحی خشک در سرآغاز تحولات توسعه ای ، با رکود قابل توجه منابع طبیعی محیطی از جمله دسترسی به منابع آب کافی و پایدار مواجه شده اند به طوری که این مسئله فرصت گذاری بوجود آمده برای توسعه این مناطق در جریان پیشرفت کشور را تحت تاثیر جدی قرار داده است(جعفر جوان و فال سلیمان1387).

استان خراسان رضوی از جمله مناطق خشک کشور اشت که بدلیل نازل بودن ریزش های جوی از وجود آب های سطحی کم بهره و اکثر مصارف آب در بخش کشاورزی و دیگر بخش های مختلف از طریق استحصال آب از آبخوان های دشت ها می باشد. مطابق آمارهای موجود از تعداد 36 دشت واقع در استان، 33 دشت حالت ممنوعه و بحرانی دارد. سهم آب های زیرزمینی از منابع آب تجدید شونده 6 میلیارد متر مکعب است. این در حالی است که میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی 7/6 میلیارد مترمکعب است. این به آن معنی است که تراز برداشت آب از منابع زیرزمینی استان منفی می باشد.


کارشناسان معتقدند، مهم ترین دلیل فرونشست دشت ها برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز  و محدودیت منابع آب و تداوم دوره های خشکسالی است. بر اساس نتایج حاصل از پردازش اطلاعات ثبت شده در ایستگاه توس واقع در 15 کیلومتری غرب مشهد، از دیماه 1383 تا خرداد 84 دشت مشهد- چناران 8 سانتیمتر نشست داشته است.  


رشد فناوری و ابداع وسایل جدید بهره برداری در قالب چاه های عمیق و نیمه عمیق از 50 سال گذشته ، باعث گردید که حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق فراوانی در دشت های استان ایجاد گردد. هر چند آمار های رسمی ارائه شده گویای 700 میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب از دشت های استان است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که کسری مخازن دشت ها بیش از این میزان و سالیانه حدود یک میلیارد متر مکعب است. این مشکل وقتی شدیدتر می شود که بر اثر خشکیده شدن لایه آبرفت این مناطق، نشست دشت ها صورت گیرد و با از بین رفتن امکان تغذیه دشت ها، مرگ دشت ها آغاز خواهد شد.


با توجه به فرونشست دشت ها هزاران سال طول میکشد تا مخازن زیرزمینی آب پر شود، از این رو با برداشت بی رویه خسارات جبران ناپذیری به این منابع وارد می شود. کارشناسان بر این باورند که اصلی ترین عامل فرونشست دشت ها، برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی است که باید هر چه سریعتر برداشت آب از منابع زیرزمینی به سامان شود.


نظر به اینکه مصرف بخش کشاورزی حدود 95 درصد از مجموع استحصال آب از آبخوان های استان است، از این رو اتخاذ سیاست هایی جهت محدود کردن  و اصلاح الگوی مصرف آب در این بخش می تواند در کاهش میزان بهره برداری و جبران کسری آبخوان ها و نهایتاً کاهش فاصله میان نرخ بهره برداری و نرخ تجدید آبخوان موثر  باشد.  

پیشینه تحقیق و مبانی نظری  

درخصوص مسائل مختلف بهره وری آب مطالعاتی انجام گردیده که در ذیل به آنها اشاره شده است:


خزائی(1378) بر لزوم افزایش بهره وری آب کشاورزی را بدلیل کمیابی آن تاکید و عنوان می کند که بهره وری آب کشاورزی در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با بخش های دیگر در سطح نازلتری قرار دارد.وی راندمان پائین آبیاری را عاملی برای پایین ماندن بهره وری دانسته و عنوان نمود که لازم است ضمن افزایش راندمان ، بهره وری آب کشاورزی نیز ارتقاء یابد.


بوستانی و محمدی(1386) در مطالعه ای به بررسی بهره وری آب  و تابع تقاضای آب در تولید چغندر در منطقه اقلید پرداختند.آنها عنوان نمودند که افزایش بهره وری، آنکه به مثابه افزایش آب در دسترس تلقی می شود می تواند اثر محسوسی بر سطح تولید داشته باشد.


جعفر و فال سلیمان(1387) در مطالعه بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب  کشاورزی در دشت بیرجند به این نتایج دست یافتند که کمبود آب و تکیه ی صرف بر ذخیره ی آبخوان ها که به علت وجود خشکسالی ها و گسترش نیازهای بخش های اقتصادی-اجتماعی مناطق خشک کشور همانند خراسان جنوبی را با بحران جدی در تامین آب مواجه ساخته؛ باید دیدگاه های گوناگون مدیریت آب در بخش کشاورزی این مناطق با الویت نگرش اقتصاد زیست محیطی،شاخصهای بهره وری آب کشاورزی را در کنار سایر روش ها مدیریت آب در این بخش مورد توجه جدی قرار گیرد.


اکبری، موسوی و رضایی(1388) در مطالعه خود به لزوم توجه به بهره وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشکسالی پرداخته والگوی کشت مناسب را با توجه به محدودیت های آبی در آن منطقه مورد بررسی قرار دادند.آنها عنوان کردند که در شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی بایستی محصولاتی کشت شوند که از لحاظ مصرف آب در سطح پائین و از لحاظ اقتصادی توان بالایی داشته باشند.آنها بر  لزوم جایگزینی محصولات کم مصرف از لحاظ منابع آبی و پر بازده از لحاظ اقتصادی تاکید نموده اند. 

اهداف تحقیق


1-بررسی بهره وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشکسالی


2- بررسی وضعیت منابع آب محدوده مشهد – چناران


3- تعیین الگوی کشت مناسب در محدوده مشهد – چناران

4- ارائه راهکارهایی در جهت سازماندهی الگوی زراعی در راستای تجدید مصرف آب 


وضعیت منابع آب ،خصوصیات محدوده ی مورد مطالعه

بررسی عوامل طبیعی موثر بر آبگیری آبخوان ها تنها در بخشی از حوضه به دلیل عدم وجود داده های مورد لزوم امکان پذیر نبوده لذا تصمیم گرفته شد که بررسی ابعاد خشکی و مسایلی که ما را وادار به بهینه جویی مصرف آب در کشاورزی می کند در دشت مشهد – چناران مورد بررسی قرار گیرد و سپس بر اساس مبنای شناخت کل حوضه ، به دنبال ارزیابی شاخص های بهره وری آب در کشاورزی در یکی از قسمت های بحرانی دشت می پردازیم.

بنا بر آمار سال 82، تعداد 3 هزار و 762 چاه عميق در دشت مشهد هر ساله حدود 869 ميليون مترمكعب آب برداشت ميكنند. در حدود 2 هزار و 200 چاه نيمهعميق نيز برداشت آبي برابر با 18 ميليون مترمكعب در سال دارند. بنابراين در مجموع نزديك به 6 هزار حلقه چاه در هر سال مقدار آبي برابر با 900 ميليون متر مكعب از دشت مشهد برداشت ميكنند. با وجود 894 قنات و 399 دهانه چشمه در ارتفاعات دشت مشهد ميزان آبي كه از طريق قناتها و چشمهها از سفره زيرزميني دشت مشهد تخليه ميشود، 97 ميليون متر مكعب در هر سال است.

بر اين اساس كل تخليه آب زيرزميني در دشت مشهد يك ميليارد و 70 ميليون متر مكعب در هر سال است كه 103 ميليون مترمكعب بيشتر از آبي است كه هر سال به اين دشت وارد ميشود.هر سال 967 ميليون مترمكعب آب از طريق سرشاخهها وارد دشت مشهد ميشود، در رابطه با منابع تغذيه آب سفره زيرزميني دشت مشهد، رودخانههاي طرق، كارده، اسجيل و چندين روخانه ديگر حجم تجديد شونده آبخان مشهد را تامين ميکنند و به دليل پايين بودن سطح آب زيرزميني كمتر از 10 درصد از آبي كه براي زمينهاي كشاورزي آبياري استفاده ميشود، به آبخان دشت مشهد برميگردد. 


103 ميليون مترمكعب اضافه برداشت در واقع از حجم ذخيره آبخان ميكاهد و باعث افت سطح آب زيرزميني دشت مشهد ميشود؛ به طوري كه در سال آبي 85 - 84 که با كسري مخزن 158 ميليون متر مكعبي مواجه بوده است، سطح آبخان دشت مشهد يك متر و 19 سانتيمتر افت داشت. 


همچنین فرونشست زمين، كمآبي و خشك شدن چاهها، قناتها و چشمهها، كاهش كيفيت آب زيرزميني و شور شدن منابع آبي را می توان از اثرات افت سطح آب زيرزميني در دشتها برشمرد و صدها هزار سال طول خواهد كشيد تا آبخان دشت مشهد دوباره شكل بگيرد، با اين وضعيت در صورتي كه اضافه برداشت از چاههاي مجاز و برداشت از چاههاي غيرمجاز را متوقف نكنيم، فاجعه بزرگي در دشت مشهد رخ خواهد داد. 

در جدول زیر به برخی از مشخصات آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی اشاره گردیده است:


جدول 1- مشخصات آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی در محدوده ی مطالعاتی دشت مشهد- چناران


		ظرفیت تجدیدشونده زیرزمینی(میلیون مترمکعب)

		میزان تخلیه کل

(میلیون مترمکعب)

		میزان کسری مخزن

(میلیون مترمکعب)

		افت بین سال های

(80-60)متر

		پیش بینی افت بین سال های (90-80)



		950

		1075

		125

		13/9

		5/14





*سازمان آب منطقه ای استان خراسان

کمبود آب و پایین آمدن میزان آب قابل استحصال به دلایلی از قبیل ضعیف بودن مدیریت آن منابع ،عدم تعریف درست مسئله کمبود آب و نبودن دیدگاه بلند در نزد مصرف کننده به علت ضعف در اصول ترویجی و آموزشی باعث گردیده در کشور با مشکلات زیادی روبرو گردیم. اثرات منفی ناشی از عدم بهره برداری مناسب از منابع آب ،کاهش چشمگیر و کمبود این منابع بر روی درآمد،تولید و بازدهی در بخش کشاورزی نه تنها باعث دلسرد شدن کشاورزان و ایجاد مشکلات مالی فراوان برای آنها گردیده،بلکه اقتصاد کشور را نیز برای دستیابی به توسعه محروم ساخته است.

روش تحقیق 

جهت تعیین شاخص های بهره وری آب کشاورزی نیاز به محاسبه ی هزینه و درآمد محصولات اصلی کشت شده می باشد که بعد از بررسی همه جانبه ابعاد مسأله، بعضی از محصولات را انتخاب نموده و آنها را مورد بررسی قرار دادیم.  به منظور هزینه سنجی محصولات کشاورزی داده ها توسط وزارت کشاورزی تهیه گردیده و اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شد. بدلیل اهمیت استفاده از آب در تولیدات کشاورزی از یک سو و کمبود منابع آب در دسترس در مناطق خشک از دیگر سو استفاده  بهینه از این منابع کمیاب را ضروری می گرداند، اهمیت بهره وری آب کشاورزی برای مناطق خشک و کم آب روز به روز بیشتر می شود. علاو ه بر موارد فوق از نظر حفظ و توانمندسازی منابع زیست محیطی رو به بحران در مناطق خشک از جمله منابع آب ، بهره وری آب کشاورزی از جنبه کاهش حجم مصرف آب نیز منجر به کاهش استحصال آب از منابع زیر زمینی گردد و پایداری منابع آب را قوت بخشد فوق العاده حائز اهمیت است. غالباَ بهره وری آب کشاورزی را می توان از دیدگاه های مختلف راندمان ، مالی و فرصت هایاشتغال مورد بررسی قرار داد. از دیدگاه راندمان تولید بیشتر محصول، از دیدگاه مالی بیشترین سود و از دیدگاه فعالیت ، ایجاد اشتغال بیشتر به ازای مصرف واحد حجم آب مورد نظر می باشد. نگرش بهره وری آب کشاورزی در مناطق خشک مواجه با بحران آب دو دیدگاه فیزیکی و مالی را شامل می شود. بدین معنی که با کسب بالاترین سود خالص (از دیدگاه مالی) کمترین میزان مصرف آب( از دیدگاه فیزیکی) نصیب بهره برداران نماید. از این رو چنانچه الگو و ترکیب زراعی مطابق با شرایط فوق در مناطق خشک سامان یابد، ضمن افزایش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ، استفاده بهینه از منابع آب بدون آثار تخریبی و بحران زا نیز منتج خواهد شد. (جعفر جوان و فال سلیمان1387).

 شاخص های بهره وری مصرف آب کشاورزی در این بررسی شاملCPD(crop per drop)                                           ،BPD(benefit per drop) ، NBPD(net benefit per drop) می باشد. شاخص CPD مقدار محصول تولید شده را نسبت به حجم آب مصرف شده می سنجد. مسلما هر چه  این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده ی مصرف صحیح تر آب است، اما نشانگر سود اقتصادی بیشتر نمی تواند باشد. شاخص BPD میزان سود ناخالص را به ازای واحد حجم آب مصرف شده می سنجد. بر این پایه سیاست مصرف آب باید به گونه ای باشد که میزان سود ناخالص به دست آمده در واحد آب مصرف شده بیشتر باشد.اما در این روش هزینه ی تولید محصول در نظر گرفته نشده است. از این رو بهترین شاخص برای سنجش بهره وری آب استفاده از شاخص NBPD می باشد که نه تنها میزان سود خالص را به ازای واحد حجم آب مصرف شده تعین  می نماید، بلکه  این شاخص اهمیت زیادی در برنامه ریزی الگو و ترکیب کشت در مناطق خشک مواجه با محدودیت شدید آب دارد.چرا که از این طریق می توان منابع کمیاب آب را به کشت هایی اختصاص داد که با کمترین واحد مصرف آب بالاترین سود را نصیب بهره برداران نماید. (جعفر جوان و فال سلیمان1387).

شاخص CPD نشان می دهد که پایین بودن عملکرد تولید در قبال میزان آب مصرفی باعث ناچیز بودن نسبت محصول تولید شده به آب مصرفی  می باشد:

)1)
CPD = P / A

  = Aحجم آب مصرف شده در هکتار بدون در نظر گرفتن بارندگی (مترمکعب)

P = مقدار محصول تولید شده یا میزان عملکرد محصول (کیلوگرم در هکتار)

شاخص BPD که ارزش ناخالص تولیدی هر یک از محصولات زراعی در منطقه طرح را بیان می نماید :

(2)
BPD = V / A

V= میزان ارزش کل فروش محصول (اصلی و فرعی) در هکتار (ریال)

شاخص NBPD نسبت سود خالص هر محصول را به میزان آب مصرفی نشان می دهد که نقصینه بالا را مرتفع  می نماید:

(3)
NBPD = C / A

B = میزان سود ناخالص در هکتار (ریال)


نتایج تحقیق 

برای محاسبه ی شاخص های بهره وری آب کشاورزی ابتدا هزینه ی تولید محصولات عمده ی زراعی در چهار    مرحله ی جداگانه شامل هزینه های مرحله ی قبل از کاشت، مرحله کاشت، مرحله داشت و مرحله برداشت بر اساس شاخصهای مربوط در جدول زیر درج و گنجانده شده است.

جدول2- هزینه تولید محصولات کشاورزی در محدوده مشهد-چناران در استان خراسان رضوی در سال 87-88 (ریال)*

		ردیف

		محصول

		مرحله قبل از کاشت

		مرحله کاشت

		مرحله داشت

		مرحله برداشت

		زمین

		جمع هزینه در هکتار



		1

		گندم

		508720

		989320

		1916450

		830660

		667880

		4913030



		2

		جو

		493180

		829610

		1477970

		642530

		595810

		4039100



		3

		کلزا

		708980

		663300

		3910380

		657570

		796760

		6736990



		4

		چغندرقند

		853780

		3258640

		5685630

		4456280

		3302100

		17556430



		5

		سیب زمینی

		503160

		6748140

		3641280

		2840030

		825110

		14557720





*یافته های تحقیق بر اساس آمار جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی


نتایج مرحله هزینه سنجی محصولات زراعی در جدول بالا نشان داده شده است که در کل بیشترین هزینه تولید یک هکتار از محصولات مورد بررسی به چغندرقند و سپس به ترتیب سیب زمینی، کلزا، گندم و جو اختصاص می یابد. بیشترین هزینه در مراحل هزینه سنجی محصولات مربوط به عملیات کاشت به ترتیب سیب زمینی، چغندرقند، گندم، جو وکلزامی باشدکه بالا بودن هزینه تولید این محصولات بیشتر مربوط به هزینه آب بهاء و نیروی کار جهت آبیاری می باشد.

جدول3- ارزش ناخالص محصول در هکتار تولیدات کشاورزی در محدوده مشهد-چناران در سال زراعی 87-88 (ریال)*

		ردیف

		محصول

		تولید در هکتار(کیلوگرم)

		قیمت واحد محصول(86-85)

		ارزش کل محصول در هکتار



		1

		گندم

		3695

		3050

		11269750



		2

		جو

		3400

		2700

		9180000



		3

		کلزا

		1310

		6200

		8122000



		4

		چغندرقند

		30800

		620

		19096000



		5

		سیب زمینی

		25402

		1080

		27434160





*یافته های تحقیق بر اساس آمار جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

جدول بالا نشان دهنده ارزش ناخالص تولید هر یک از محصولات زراعی می باشد. 

با توجه به داده های جداول 2 و3  و نیز با دخالت دادن میزان آب مصرفی برای محصولات مختلف، حاصل از راندمان، انتقال و توضیع آب در محدوده مورد بررسی در سال 1387-1388 ، شاخص های بهره وری آب کشاورزی بر اساس جدول  شماره 4 به صورت ذیل محاسبه گردیده است:

جدول4- تعیین شاخص های NPBD,BPD,CPD در محصولات زراعی و صیفی با احتساب راندمان انتقال و توضیع آب ( سال زراعی 87-88)*

		           محصول
عنوان                      

		گندم

		جو

		کلزا

		چغندرقند

		سیب زمینی



		آب مصرفی در هکتار بدون در نظر گرفتن بارندگی(مترمکعب)

		9856

		10238

		10256

		25200

		11603



		عملکرد محصول(کیلوگرم در هکتار)

		3695

		3400

		1310

		30800

		25402



		قیمت فروش هرکیلوگرم ازمحصول(ریال)

		2050

		2700

		6200

		620

		1080



		هزینه در هکتار (ریال)

		4913030

		4039100

		6736990

		17556430

		14557720



		ارزش کل فروش محصول(سود ناخالص)(ریال)

		11269750

		9180000

		8122000

		19096000

		27434160



		سود ناخالص در هکتار

		6356720

		5140900

		1385010

		1539570

		12876440



		  (متر مکعب/کیلوگرم)    CPD    

		0.037

		0.033

		0.12

		1.22

		2.18



		   (متر مکعب/ ریال)    BPD      

		114.3

		89.66

		791.9

		757.7

		2364



		   (متر مکعب/ ریال) NBPD      

		64.4

		50.2

		135

		61

		110.9





*یافته های تحقیق بر اساس آمار جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

تجزیه و تحلیل نتایج :

نتایج حاصل برای شاخص های بهره وری را که از جدول 4 استخراج بدست آمده است را مورد بررسی قرار می دهیم:


1- شاخص CPD نشان می دهد که پایین بودن عملکرد محصول در قبال میزان آب مصرفی باعث ناچیز بودن نسبت محصول تولید شده به آب مصرفی می باشد به طوری که در ازای هر 1000 لیتر آب آبیاری حدود 3 کیلوگرم سیب زمینی ،  1.5کیلوگرم چغندر قند، 0.03کیلوگرم گندم، 120 گرم کلزا، 0.03 گرم جو تولید می شود. متوسط میزان محصول تولید شده برای کل اقلام مورد بررسی 1443 گرم به ازای مصرف 1000 لیتر آب آبیاری می باشد. این رقم برای غلات  453 گرم است.مقدار شاخص CPD در مورد غلات که بالاترین سطح آن در اروپای غربی بین 1.71 تا 4.45 کیلوگرم می باشد                          (رحیمی و خالدی،1379) .این محاسبات نشان می دهد که پایین بودن سطح عملکرد تولیدزراعی نسبت به میزان آب مصرف شده، یکی از دلایلی است که بهره وری آب را در این محدوده بسیار پایین آورده است.

جدول5- اولویت هر یک از محصولات مورد بررسی بر پایه شاخص CPD*

		شاخص                  محصول

		سیب زمینی

		چغندر قند

		کلزا

		گندم

		جو



		CPD

		1

		2

		3

		4

		5





                        *یافته های تحقیق


2- شاخص BPD بالاترین ارزش ناخالص تولیدی را به ترتیب برای محصول سیب زمینی 2364ریال ، کلزا 791ریال، چغندر757 ریال، گندم114 ریال، جو89 ریال بیان می کند اما بدلیل اینکه در این شاخص هزینه تولید محصولات گنجانده نمی شود، دارای اعتبار زیادی برای سنجش اقتصادی نمی باشد. 


جدول6- اولویت هر یک از محصولات مورد بررسی بر پایه شاخص BPD*

		شاخص             محصول

		سیب زمینی

		کلزا

		چغندرقند

		گندم

		جو



		BPD

		1

		2

		3

		4

		5





                        *یافته های تحقیق


3- شاخص NBPD که نسبت سود هر محصول را به میزان آب مصرف شده نشان می دهد نقص شاخص بالا را مرتفع می سازد.بررسی نتایج حاصل از محاسبه این شاخص اتلاف مهمترین و باارزش ترین منبع زیست محیطی رانشان می دهد که به ازای1000لیتر آب مصرفی به ترتیب برای سیب زمینی110ریال، کلزا 135 ریال، گندم64 ریال،  چغندرقند61 ریال، جو 50 ریال ارزش خالص اقتصادی در تولید بدست می آید. 


جدول7- اولویت هر یک از محصولات مورد بررسی بر پایه شاخص NBPD*

		شاخص                محصول

		سیب زمینی

		کلزا

		گندم

		چغندرقند

		جو



		NBPD

		1

		2

		3

		4

		5





                        *یافته های تحقیق


نتایج حاصله این نکته را بیان می کند که هر چند میزان تولید محصولات زراعی در ازای واحد مصرف آب (BPD) و ارزش افزوده حاصل از مصرف آب(NBPD) بسیار نازل می باشد،اما با داده های بدست آمده می توان در خصوص اصلاح الگوی کشت به صورتی که در تقلیل مصرف آب و تامین درآمد مورد انتظار برای بهره برداران کشاورزی موثر باشد استفاده نمود. همچنین این نتایج بر این مساله تاکید دارد که آب مهمترین واساسی ترین منبع زیست محیطی در این منطقه که در آینده با بحران  خشکسالی و افت قابل توجه مخزن آبخوان ها روبرو می باشد،فاقد بازده اقتصادی مطلوب دربخش کشاورزی بوده ونیازمندسیاستگذاری های نوین براساس ملاحظات زیست محیطی واقتصادی می باشد.

پیشنهادات

با توجه به نتایج بدست آمده را هکارهایی جهت کسری مخزن آبهای زیر زمینی در محدوده مورد مطالعه به صورت ذیل پیشنهاد می گردد:


1-جلوگیری از بهره برداری چاه های غیر مجاز محدوده مورد مطالعه

2- جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز(بانصب کنتورهای هوشمندآب و برق و تقلیل منصوبات)


3- اصلاح سیستم انتقال آب در مزارع کشاورزی          

4- تسطیح اراضی کشاورزی


5- تغذیه آبخوان با استفاده از سیلاب های فصلی         

6-  سیستم آبیاری کم مصرف ( قطره ای و بارانی )


7-  اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی          

8-  رواج دادن کشت های گلخانه ای
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