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چکیده
محدودیت منابع آب و افزایش نیاز به آن در بخش کشاورزی سبب شده تا استفاده از راهکارهاای افازایش برا هوری فیزیکا و بربا د برا هوری
اقتصادی آب در بخش کشاورزی اجتنابناپذی باشند .در این راستا شاخصهای بر هوری آب بهعن ان یک از مؤلفههای اصل در ح زه ب نامهریزی مل
م ت انند م ردت جه ق ار گی ند .در این پژوهش ،بر هوری اقتصادی و فیزیک با استفاده از شاخص بر هوری فیزیک آب ( ،)CPDشاخص ارزش ناخالص
یا درآمد به ازای ه واحد حجم آب ( )BDPو شاخص ارزش خالص به ازای ه واحد حجم آب ( )NBPDب ای اراض تحت کشت م کبات و شاالیزاری
در غ ب و م کز استان مازندران که بهص رت ن ین (آبیاری قط های و کمفشار) آبیاری م ش ند ،محاسبه شد .روش م رداستفاده در پاژوهش حاضا با
اساس ب داشتهای میدان و شامل ب آورد عملک د ،میزان آب مص ف  ،هزینههای خالص و ناخالص م باشد .منطقه م ردمطالعه واقع در استان مازندران،
به چرار دشت شامل رامس  -چال س ،ن ر  -ن شر  ،آمل  -بابل و قائمشر  -ج یبار تقسیم شد .نتایج این پژوهش نشاان داد کاه میاانگین برا هوری
اقتصادی و فیزیک در اراض تحت کشت م کبات و شالیزاری به ت تیب ب ای شاخص  5/8 ،CPDو  0/67کیل گ م ب مت مکعاب در ها هکتاار ،با ای
شاخص  172 ،BPDو  265هزار ریال ب مت مکعب در ه هکتار ب ای شاخص  102 ،NBPDو  216هزار ریال ب مت مکعب در ه هکتار م باشاد .لاذا
اراض تحت کشت م کبات و شالیزاری ناحیه ن ر  -ن شر و رامس  -چال س برت ین عملک د را ازنظ بر هوری اقتصاد شاخص  NBPDو ناحیاه نا ر-
ن شر و آمل -بابل برت ین عملک د را ازنظ شاخص  CPDداشتهاند .با ت جه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضا مادی یت آب مصا ف در مزرعاه،
استفاده از روشهای ن ین آبیاری و تغیی الگ ی کشت با ت جه به م قعیت آب و ه ای مناطق م ردب رس م ت اند شاخص بر هوری آب را افزایش داده
و سبب کاهش ب داشت از منابع آب گ دد .همچنین ،ایجاد زی ساختهای الزم جرت تع یض ماشینآالت ازکارافتاده و سیاستهای تش یق و تنبیر نیز
م ت اند راهکار مؤث ی ب ای افزایش بر هوری آب باشد.
واژههاي کلیدي :آب مجازی ،رتبهبندی تجمیع  ،عملک د ،س د خالص و ناخالص
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افزایش جمعیت ،تقاضا ب ای ت لید محص الت کشاورزی و استفاده
از منابع آب م ج د در جران را بهشدت افزایش داده است .لذا تاشش
 -2دانشج ی کارشناس ارشد مرندسا مناابع آب ،گا وه علا م و مرندسا آب،
دانشکده مرندس زراع  ،دانشگاه عل م کشاورزی و مناابع طبیعا سااری ،سااری،
ای ان
 -1استاد گ وه عل م و مرندسا آب ،دانشاکده مرندسا زراعا  ،دانشاگاه علا م
کشاورزی و منابع طبیع ساری ،ساری ،ای ان
 -3دانش آم خته کارشناس ارشاد آبیااری و زهکشا  ،شا کت مرندساین مشااور
ت سعه پایدار جلگه ،ساری ،ای ان
) Email: aliponh@yahoo.com
(*ن یسنده مسئ ل:
DOR: 20.1001.1.20087942.1401.16.3.14.5

ب ای برب د مدی یت آب در بخش کشاورزی بهمنظ ر حفظ آب ،ان ژی
و خاک از یکس و تأمین نیاز روزافزون جامعه ب ای ت لید محص الت
غذای  ،ف آوردههای داما و محصا الت کشااورزی از سا ی دیگا
اهمیت ویژهای یافته است .ب ایان اسااس رویک دهاای مادی یت آب
تغیی م یابد ،باهطا ریکاه باه جاای اساتفاده از حجام آب بیشات ،
تکن ل ژی و سیستمهای آبیاری ن ین بهکار گ فته م شا د .درنتیجاه
این تغیی رویک د ،شاهد ت لید بیشت به هم اه افازایش برا هوری آب
خ اهیم ب د (.)Chibarabada et al., 2019
بر هوری آب در واقع بیانگ مقادار محصا ل ت لیادی یاا درآماد
حاصله به ازای ه واحد آب مص ف اسات ()Kledzik et al., 2017
که شامل بر هوری فیزیک و اقتصادی م باشد و تع یف آن به ت تیب
نسبت خ وج محص ل کشاورزی به مقدار آب مص ف در ه قط ه و
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س د حاصل از ه واحد آب مص ف است (عباس و همکاران.)2327 ،
روشهای زیادی ب ای افزایش بر هوری آب از ط یق بربا د عملکا د
بی ل ژیک و اقتصادی در ها دو سیساتم آبیااری و دیام وجا د دارد
( .)Kassam et al., 2007عمدهت ین آنهاا مشاتمل با اصاش یاا
انتخاب ارقام است که بت انند در مقابل کامآبا مقااومتا باشاند و
همچنین افزایش راندمان آبیاری کاه بایسات در ساه ساطح ح ضاه،
مزرعه و گیاه ،ص فنظ از کشت آب یا دیم م ردب رسا قا ار گیا د
( .)Farahza et al., 2020ب رس اعداد و ارقام در این زمیناه نشاان
م دهد با بهکارگی ی روشهای ن ین آبیااری نظیا آبیااری بااران و
قط ه ای ،بر هوری آب به میزان  2/22کیل گ م ب مت مکعب افازایش
یافته است (عباس و همکاران.)2327 ،
در ط سالهای اخی تحقیقات متعددی باهادف ب رسا مقاادی
بر هوری آب کشاورزی در نقاط مختلف دنیا به انجاام رسایده اسات.
بخشا از ایان تحقیقااات برا هوری فیزیکا آب با ای محصا الت
است اتژیک و غی است اتژیک را در مناطق مختلف مبنای ارزیااب قا ار
دادهاند .در بیشت ایان تحقیقاات برا هوری محصا الت نظیا ذرت
عل فهای ،گندم ،چغندرقند و آفتاابگ دان باا اساتفاده از شااخصهاای
متعدد ب آورد گ دیاد (عباسا و همکااران ،2327 ،ک یما و جلینا ،
 .)2327از س ا ی دیگ ا بااا ت جااه بااه اینکااه ارزی ااب اقتصااادی آب
م رداستفاده در تحلیل برا هوری آب کشااورزی بسایار حاائز اهمیات
است ،مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده اسات .در بخشا از
ای ان تحقیقااات بر ا هوری اقتصااادی م ا ازی بااا بر ا هوری فیزیک ا
م ردب رسا قا ار گ فتاه اسات ( ،Kledzik et al., 2017امینا و
همکاااران ،2322 ،اشاا ق و قاساامیان ،1021 ،م سسااه تحقیقااات
دیدهبان آب ،1002 ،ف زا و همکاران ،2328 ،سیدان و متق )2328 ،
و در بخش دیگ ی تنرا به محاسبه بر هوری فیزیک ت جه شده است
( ،Zwartand Bastiaanssen, 2004بر ام ا و همکاااران،2326 ،
حقایق مقدم و دهقان سانیج .)2326 ،در پارهای دیگ از این تحقیقات
کارب د روشهای جدید آبیاری از جمله آبیاری باران و قط های و تأثی
آن ب برب د مدی یت آبیاری در مزرعه م ردب رس قا ار گ فتاه اسات
(دهقان سانیج و همکاران ،2322 ،عباس و همکاران .)2327 ،با ای
نم نه روستا ( )2382الگا ی کشات دشات را باا معیاار دساتیاب باه
بر هوری برینه از لحاظ میازان مصا ف آب و باازده اقتصاادی ما رد
ارزیاب ق ار دادند (روساتا .)2382 ،همچناین ،وردیناژاد و همکااران
( )2388هزینااههااای ت لیاد آب و قیماات فا وش محصا ل ،مت سا
بر هوری اقتصادی آب (س د ناخالص) و س د خالص به ازای واحد آب
مص ف را ب رس نما دهاناد (وردیناژاد و همکااران .)2388 ،نتاایج
مطالعات مذک ر بیانگ تأثی ات بسازای مادی یت آبیااری و هزیناه در
کارای بر هوری فیزیک و اقتصادی م باشد.
در استان مازندران بخش کشاورزی به دلیل داشاتن  10درصاد از
سرم اشتغال مستقیم استان دارای جایگاه مرم م باشد .وج د مناابع

غن آبهای سطح در استان ،قابلیت باالی اراض م جا د باهویاژه
ب ای ت سعه باغات ،وج د آببندانهای طبیع که هم منابع تأمینکننده
کشاورزی محس ب شده و هام از لحااظ گ دشاگ ی و آبازیپا وری
جایگاه خاصا در ساطح اساتان دارناد ،م ردت جاه خاا مسائ لین
کش ری م باشد .همچنین ،با ت جه به اینکه استان مازندران با ت لیاد
 27درصد از ب نج کش ر و  5/1میلیا ن تان م کباات رتباه اول را در
کش ر دارد (جراد کشاورزی استان مازندران ،)2326 ،افازایش کاارای
مص ف و برب د بر هوری فیزیک و اقتصادی آب در بخش کشاورزی
این استان اجتنابناپذی است .با ت جه به ب رس های ص رت گ فته در
شاااخصهااای بر ا هوری اقتصااادی و فیزیک ا در اسااتان
خص ا
مازندران و چگ نگ افزایش ب اساس س ابق تحقیق کاه با ای ایان
پژوهش به عمل آماد ،ما ردی با ای باغاات م کباات یافات نشاد و
همچنین از آنجای که تحقیقات صا رت گ فتاه تنراا باه مقایساه و
ارزیاب بر هوری فیزیک یا اقتصادی محص الت است اتژیک و یا غی
آن بسنده نم ده است ،لذا در این پژوهش ابتدا وضع م ج د میزان آب
مص ف و محص ل ت لیدی در اراض تحت کشت شالیزاری و م کبات
که باهصا رت مادرن (کامفشاار و قطا های) آبیااری ما شا ند ،در
دشتهای مطالعات اساتان انادازهگیا ی شاد .سا ش شااخصهاای
بر هوری اقتصادی و فیزیک آب ب ای ارائه راهکارهای مناسب جرت
افزایش بر هوری در این دشات محاسابه شادند .متعاقباا با اسااس
شاااخصهااای محاساابهشااده رتبااهبناادی و مقایسااه شر سااتانهااای
م ردمطالعه انجام پذی فت.

مواد و روشها
محدوده م ردمطالعه در استان مازنادران واقاع اسات .با اسااس
تقسیمبندی انشعابات درجه س م ،کل دشتهای استان به شش دشت
مطالعات تقسیم شده است که از غ ب به ش ق ،مشتمل با رامسا -
چال س ،ن ر  -ن شر  ،آمل  -بابل ،قائمشر  -ج یبار ،ساری  -نکا و
برشر  -گل گاه است .در پژوهش حاض  ،دشتهای رامس  -چال س،
ن ر  -ن شر  ،آمل -بابل و قائمشر  -ج یبار م ردب رس ق ار گ فت.
این دشتها باا حفاظ م زهاای هیادرول ژیک  ،مسای رودخاناههاا و
تقسیمات جغ افیای شر ستانهای اساتان شاامل شار های رامسا ،
تنکابن ،عباسآباد ،چال س ،ن شر  ،کشردشت ،ن ر ،آمال ،محم دآبااد،
ف یدونکنار ،بابلس  ،بابل ،س ادک ه شمال  ،س ادک ه ،ج یبار ،سایم غ و
قائم شر م باشاد .با اسااس اطشعاات دریاافت از ساازمان جرااد
کشاورزی استان ،مجم ع اراض در دشات رامسا  -چاال س 77011
هکتار ،ن ر -ن شار  16732هکتاار ،آمال -بابال  288816هکتاار و
قائم شر  -ج یبار  75022هکتار گزارش شده است (جراد کشااورزی
استان مازندران) .همچنین ،در سال زراع  2326میازان آب مصا ف
کشاورزی این چرار دشات  685،2میلیا ن مت مکعاب گازارش شاده

ارزیابي شاخصهاي بهرهوري آب در توليد محصوالت زراعي و باغي …

است( .سند ت سعه بخش کشاورزی استان مازندران .)2322 ،در همین
راستا  607هکتار از اراض کشااورزی اساتان مازنادران با ای پاایش
بر هوری فیزیک و اقتصادی انتخاب شده است که کشت غالاب ایان
باغااات م کبااات و شااالیزار ما باشااد .در شااکل ( )2م قعیات دشاات
مطالعات نشان داده شده است.
جمعآوري و آمادهسازي اطالعات

این مطالعه در ط ساالهاای  2322-2200انجاام شاد .دشات
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م ردمطالعه باه چراار ناحیاه تقسایم شاد کاه منطباق با م زهاای
هیدرول ژیک درجه س م م باشد .بهمنظ ر ب رس بر هوری فیزیکا
و اقتصادی آب اراض انتخاب شدند که پ وژههای آبیاری تحاتفشاار
اج ا شده ب د .با ت جه به مساحت ،اراض شالیزاری سه دشات نا ر -
ن شر  ،آمل  -بابل و قائمشر  -ج یبار و ب ای باغات م کباات هماه
چرار دشت انتخاب شد .ب ای انتخاب پ وژهها معیارهای ذیل در نظا
گ فته شد.

شکل  -1نقشه جانمایی دشتهاي مطالعاتی و پراکنش اراضی شالیزاري و باغات مرکبات

 حداکث  7سال از بر هب
 بر هب داران با اص ل اولیه بر هب داری و نگراداری شابکه آبیااری
تحتفشار آشنای داشته باشند.
از نظا دشات
 ش ای آب و ه ای دشتهای مطالعات بهخص
دمای و س عت باد به هم نزدیک باشد.
 بر هب داران با مفاهیم ب نامه آبیااری و کاارب د آن آشانای داشاته
باشند.
 سن درختان باغات م کبات بین  5تا  20سال باشد.
در مطالعه حاض  607هکتار از اراض شالیزاری و باغ م کبات در
غ ب استان مازندران متعلق به  716کشاورز م ردب رس قا ار گ فات
داری از سیستم آبیاری آنها گذشته باشد.

که  378هکتار از اراض شالیزاری در قالب ط های تجمیع ساامانه
ن ین آبیاری کمفشار در اراض شالیزاری و  338هکتار م ب ط باغاات
م کبات م باشد که بهص رت قط های آبیاری م ش ند.
اطشعات میدان شامل بخشهاای مختلاف مانناد مشخصاات و
سابقه بر ه ب دار ،منبع تأمین آب ،مشخصاات ایساتگاه پم ااژ ساامانه
ن ین آبیاری ،اطشعات قطعهبندی و فشار ،تق یم آبیاری بر هبا داری،
هزینههای ت لید ،هزینه سامانه آبیاری ،هزینه آمادهسازی زمین ،هزینه
کارگ ی ،آب برا ،عملک د محص ل و قیمت نراده ،وضعیت ت پ گ اف ،
دب ط اح و دبا فعلا در طا ل فصال آبیااری باهطا ر میادان
جمعآوری شد .م قعیت نقطهای نقاط ب داشت که ب اسااس مسااحت
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اراض در دشتهای مطالعات انتخاب شادند کاه در شاکل ( )2ارائاه
شده است .قیمت ریال محص الت کشاورزی ب ای اراض شالیزاری و
باغات م کبات با ت جه به قیمت اعشمشاده از کشااورزان باهصا رت
میانگین و ثابت به ت تیب  130000و  25000ریال ب ای ه کیلا گ م
محص ل در نظ گ فته شد .همچنین هزیناههاای ت لیاد محصا الت
کشاورزی نیز در بخشهای مختلف اعم از سنجههاای مانناد هزیناه
آمادهسازی زمین ،هزیناه نراادههاا (کا د ،سام و  ،)...هزیناه ساامانه
آبی ااری ،هزینااه کاشاات ،هزینااه ب داشاات ،هزینااه کااارگ ی ،هزینااه
حملونقل و آببرا محاسبه گ دید.
ب ای تعیین حجم آب مص ف ابتدا مشخصات ط هاای آبیااری
اج اشده شامل دفت چه ط اح  ،نقشه ازبیلت و مشخصات بر هب داران

از سازمان جراد کشاورزی دریافت شد .س ش دبا طا باهصا رت
میدان و با حض ر کشاورز در دو بل ک آبیاری (بح ان و یاک بلا ک
تصادف ) با اندازهگی ی حجم آب خ وج با استفاده از ظا وف مادر
در واحد زمان به دست آمد .در م حله بعد با ت جه به آبیااری بلا ک و
ب نامه آبیاری در ط ل فصل زراع حجام آب مصا فشاده در طا ل
فصل زراع محاسبه شد .در اراض شالیزاری که بهص رت کامفشاار
اج ا شدهاند دب در ط ل مسی بح ان و در تماام خ وجا هاا در 3
ن بت اندازهگی ی شد؛ اما در باغات م کبات که بهص رت قط های اج ا
شدهاند از  31قط هچکان در دو بل ک دب قط هچکانها انادازهگیا ی
شد و میانگین دب های اندازهگی ی شد و دب کل با ت جاه باه تعاداد
قط هچکانهای در حال آبده محاسبه شد.

جدول  -1مشخصات سطح ،عملکرد زراعی و حجم آب مصرفی در فصل براي اراضی شالیزاري
دشت
مطالعاتی

آمل-بابل

قائمشر  -ج یبار
ن ر  -ن شر

شهرستان

روستا

بندپ
بابلس
بابلس
بابلس
آمل
بابل
بابلس
ف یدونکنار
ف یدونکنار
ف یدونکنار
ج یبار
سیم غ
زی اب
قائمشر
ن شر

گ ی ده
منگشب
حاج کش
پارو محله
سل ر
کلمدان نقیب
دارابدین
زاهدکش
ب نمد
ط لهس ا
کیا محله
نجارکشی قدیم
امی کش
پ چیکش
انگیل

سطح

تعداد

جمع کل هزینه

عملکرد محصول

()ha
20
25
75
50/2
2/2
22
2003
28
30
1202
21/7
22
2
20
207/6

شرکا
2
12
203
55
22
2
2
57
73
2
72
12
2
2
53

()1000Rial
135
130
221
182
223
252
266
275
106
255
227
267
185
115
201

()ton/ha
2/5
5
3/5
3/5
2
2
3/2
3
3
3/3
3/2
3/2
3/5
3/5
3/5

میزان عملک د محص ل 2ه مزرعاه باا پ ساش از برا هبا داران
به دست آمد و پش از اعتبارسنج با اطشعات مت س آن دشت با ای
محاسبات استفاده شد.

کل حجم آب مصرفشده براي یک
هکتار در طول فصل آبیاري (
5020
2202
3317
2885
8312
1612
3171
2728
5150
2225
2822
5370
2066
2222
5787

m3

)

 TWCحجم آب مص ف شده در هکتار (مت مکعب با هکتاار) اسات.
 ،CPDبر هوری آب ب حسب کیل گ م ب مت مکعب اسات (عباسا و
همکاران  .)2327بدیر است ه چه میزان  CPDدر یک گیاه بیشت
باشد نشاندهنده مص ف برینه آب است.

شاخص بهرهوري فیزیکی آب ()CPD2

بر ه وری فیزیک آب از رابطه زیا تعیاین ما شا د (احساان و
خالدی.)2381 ،
()2

𝑃𝑇
𝐶𝑊𝑇

= 𝐷𝑃𝐶

در این رابطه TP ،میزان محص ل ت لیدشده (کیل گ م در هکتار) و
1. Product performance
2. Crop Per Drop

شاخص بهرهوري اقتصادي آب

مفر م بر هوری اقتصادی آب این است کاه برا هبا دار باه ازای
مقاادار آبا کااه مصا ف ما کنااد ،چقاادر درآمااد کسااب ما نمایاد؛
بهعبارتدیگ تنرا مقدار ت لید نبایاد معیاار ارزش آب مصا ف قاا ار
گی د ،بلکه باید به ارزش گیاه عشوه ب مقدار فیزیکا آن نیاز ت جاه
نم د .در این رابطه از دو شاخص زیا اساتفاده ما شا د (اساماعیل
خ شم دان.)2327 ،

ارزیابي شاخصهاي بهرهوري آب در توليد محصوالت زراعي و باغي …
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جدول  -2مشخصات سطح ،عملکرد زراعی و حجم آب مصرفی در فصل براي باغات مرکبات
دشت
مطالعاتی

رامس -چال س

ن ر-ن شر

آمل-بابل

قائمشر ج یبار

عملکرد

کل حجم آب مصرفشده براي

محصول

یک هکتار در طول فصل آبیاري

()ton/ha

()m3
3870

سطح

تعداد

جمع کل هزینه

()ha

شرکا

()1000Rial

2

220

16

127

11

2227

15

5128

15
15
12
13
12
12
15
15/5
17
15
11
13
11
15
15
18/5
12
15
13
11
11/5
13
15
10/5
17
12
11/5
12
16

3022
2126
3616
3551
3280
5812
5803
7631
8125
5021
3272
1260
3232
1621
2115
5020
3206
3320
1286
5821
3023
5121
3805
2753
6622
8232
2788
1853
1572

شهرستان

روستا

نشتارود

مجمتعکشاورزی
براران

21

تنکابن

عل آباد

5

2

تنکابن

بند بن

20

2

285

نر
تر
ن شر
بابلس
آمل
بابل
بابل
بابل
بابل
آمل
آمل
آمل
بابل
آمل
بابل
بابل
بابل
بابلس
بابل
بابل
بابلس
آمل
قائمشر
قائمشر
ج یبار
ج یبار
قائمشر
قائمشر
س ادک ه

عل آباد
چمستان
ناص آباد
منگشب
شیخ محله
میدانس
کلمدان نقیب
ت چیکش
ارمک
نا
نس
هفتتنان
هل بن
نس
آخمن
بالف کشش ق
ازارس
هل باغ
نجارکش
کلمدان نقیب
ازنآباد
زارونده
ملک خیل
چ
کشگ محله
دونچال
ارطه
دنجکش
انند

7
7/2
3/5
25
12
23/2
5
6/5
5
2/5
3/1
7
3/5
2/7
3/5
5/3
5
6/8
7
8
3/6
2
23/5
2
8
5/5
3/5
3/6
1

2
2
2
11
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
207
2
2
2
2
2
2

115
222
336
122
125
225
127
126
120
155
160
255
162
116
105
126
222
225
260
251
122
278
126
282
280
223
225
268
150

 )1شاخص ارزش ناخالص یا درآمد به ازاي هر واحدد
حجم آب ( :)BDP1در این شاخص نسبت ارزش ناخالص باه ازای
ه واحد حجم آب مص فشده محاسبه م شا د (احساان و خالادی،
1. Benefit Per Drop

.)2381
()1

𝑅𝑇
= 𝐷𝑃𝐵
𝐶𝑊𝑇

در رابطه ف ق  TRکل درآمد حاصل از محص ل به ازای ه واحد
(مت مکعب) آب مص ف اسات و از حاصالضا ب میازان عملکا د در
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قیمت ه کیل گ م محص ل به دست م آید و  TWCنیاز حجام آب
مص فشده در هکتار اسات؛ بنااب این  ،BPDبرا هوری آب ب حساب
ریال ب مت مکعب است .این شاخص یک از معایب شاخص اول یعن
ب ت جر به ارزش محص ل ت لیدی را ب ط ف م کند و ب ای مقایسه
محص الت مختلف م ت اند استفاده ش د؛ اما در نظا نگا فتن هزیناه
ت لیااد محصاا ل از معایااب ایاان شاااخص ماا باشااد (احسااان و
خالدی.)2381،
 )2ارزش خددالص بدده ازاي هددر واحددد حجددم آب
( :)NBPD1در این شاخص در ص رت کس  ،ارزش خاالص گنجاناده
م ش د:
()3

𝐵𝑁
𝐶𝑊𝑇
ل و  TWCحجام آب

𝑘

()5

1
)) 𝑡𝑎( 𝑘𝑓( 𝑘𝑅 𝑉𝑎𝑡 = ∑ 𝑊𝑘 .
𝑇

()7

𝑊𝑘 ≥ 0 ; ∑ 𝑊𝑘 = 1

= 𝐷𝑃𝐵𝑁

در رابطه ف ق ( )NBارزش خالص محصا
مص فشده در هکتار است .ارزش خالص از تفاضل ارزش ناخاالص و
هزینه کل به دست م آید NBPD .ب حسب ریال ب مت مکعب است.
این شاخص به دلیل استفاده از ارزش خالص بهجاای ارزش ناخاالص،
مناسبت از شاخص  BPDاست .شاخص  NBPDنهتنرا میزان ارزش
خالص را به ازای ه واحد حجم آب مص فشده تعیین م کند ،بلکاه
اهمیت زیادی در ب نامهریزی الگ و ت کیب کشت در منااطق خشاک
دارد .از این ط یق م ت ان منابع کمیاب آب را به کشتهاای کاه باا
کمتا ین واحااد مصا ف آب باااالت ین سا د را نصاایب برا هب ا داران
م نمایند اختصا داد .تعیین مقدار ارزش خاالص در م قعیاتهاای
مختلف تنرا محدودیت استفاده از این شااخص ما باشاد (احساان و
خالدی.)2381 ،
آب مجازي)VW( 2

بهمنظ ر ت لید کاال چه در بخش کشاورزی و چه در سای بخشها
آب م ردنیاز م باشد .آب مجازی ،مقادار آب مصا فشاده در ف ایناد
ت لید یک کاال یا محص ل کشاورزی است که این مفر م ابتدا ت سا
آلندر سال (Allan, 1996) 2227ب ای اشاره به مقادار آب م جا د و
قابلدست س در سیستم جران از ط یق مبادلاه کاالهاای کشااورزی
ارائه شد .معادله محاسبه آب مجازی ب اساس تع یف ف ق مطاابق باا
رابطااه ( )5ب حسااب مت مکعااب باا کیلاا گ م محاساابه ماا شاا د
(.)Hoekstra, 2003, Shi and Zhan, 2015
()2

بهمنظ ر تحلیل ،ارزیاب و مقایسه شاخصهاای برا هوری آب در
دشتهای مطالعات از روش رتبهبندی تجمیعا  3اساتفاده شاد .ایان
روش که از روشهای تصمیمگی ی چند معیاره باهشامار ما رود با
اساس رتبهبندی گزینهها و شاخصهای تأثی گذار با بیشات ین میازان
آنها بکار گ فته م ش د .ازآنجای که رتبههای تخصیص داده به ها
یک از گزینهها مبنای محاسبات ق ار ما گیا د ،نیاازی باه اساتاندارد
ک دن آنها نیست .محاسبه مجم ع ارزش عددی ه گزینه با ت جه به
وزن ه یک از شااخصهاا از ط یاق رابطاه زیا محاسابه و با آورد
م ش د (پ ر طاه ی.)2321 ،

𝐶𝑊𝑇
𝑃𝑇

= 𝑊𝑉

در این رابطه TWC ،حجم آب مص ف شده در هکتار (مت مکعاب
ب هکتار) و  TPمیزان محص ل ت لیدشده (کیل گ م در هکتار) است.
رتبهبندي دشتهاي مطالعاتی
1- Net Benefit Per Drop
2- Virtual Water

𝑘=1
𝑘

=1

شاخص و  Tتعداد کل گزینهها و Rk

در رواب ف ق  Wkوزن ه
نیز رتبه ت تیب گزینه باا ت جاه باه شااخص  kاسات .شااخصهاای
رتباهبنادی انتخااابشاده پارامت هاای عملکا د محصا ل ،حجاام آب
مص ا ف  BDP ،CDP ،و  NBDPم ا باشااد کااه در محاساابات آن
بایست چند گام اساس در نظ گ فته ش د .در م حله اول شاخصها و
گزینهها ب حسب م ض ع و اول یتبندی تعیین شد و در گام بعدی باه
ه یک از شاخصها وزن ده م ش د .س ش رتبههاای ها یاک از
گزینهها در تعامل با شاخصها مشخصشده و در گام آخ با ت جه باه
رابطه ( )7رتبههای وزن ها یاک از گزیناههاا قابالمحاسابه اسات
(می کت ل و همکاران .)2321 ،ه دشات کاه با اسااس محاسابات
بیانشده ،کمت ین رتبه را داشته باشد ،اول یت بیشت ی داشته و نسابت
به سای دشتها ب ت ی دارد.

نتایج و بحث
میزان میانگین آب مص ف و عملک د محص الت در جدول ( )3به
تفکیک ه دشت آورده شده است .با ت جه به نتایج باهدساتآماده از
جداول در اراض تحت کشت شالیزاری در دشتهای مطالعات دشات
ن ر  -ن شر و آمل  -بابل به ت تیب با  5787و  2562مت مکعاب با
هکتار بیشت ین و کم ت ین حجم آب مص ف شده را به خ د اختصاا
داده اند .متعاقباٌ ب رس ارقام و اعداد م ب ط به عملک د در ایان دشات
اگ چه روندی معک س ندارد اما دشت ن ر  -ن شر  ،عملکا د کمتا ی
نسبت به دشت آمل -بابل دارد .از ط ف دیگ ب رس اعاداد و ارقاام
م ب ط به عملک د اراض شالیزاری در منااطق مطاابق باا جادول ()3
نشان م دهد که بیشت ین میزان عملک د م ب ط باه دشات رامسا -
چال س با رقام  2/5تان در هکتاار و کمتا ین آن م با ط باه دشات
3- Simple Addition Ranking

ارزیابي شاخصهاي بهرهوري آب در توليد محصوالت زراعي و باغي …

قائم شر  -ج یبار است که رقم عملک د آن 3/1 ،تن در هکتار با آورد
شده است .از مقایسه این اعداد و ارقام همچنین م تا ان باه اهمیات
مدی یت صحیح منابع آب در دشت رامس  -چال س اشااره کا د کاه
بیشت ین میزان عملک د اراض شالیزاری را شامل م شا د .از ط فا
دیگ مقایسه اعداد و ارقام م ب ط باه کال حجام آب مصا ف با ای
محص ل م کبات نیز نشان م دهد که در دشت قاائمشار – ج یباار
بیشت ین میزان حجم آب مص ف مشاهدهشده و کمت ین نیز متعلق به
دشت ن ر  -ن شر است .اگ چه رقم ب آوردی در محاسابات عملکا د
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م کبات در همه دشتها اختشف ناچیزی دارد ول در مقایساه میازان
عملک د و حجم آب مص ف  ،رابطه معک س وج د دارد چ ا که ن ر –
ن شر با  17تن در هکتار بیشت ین میزان عملک د را داشته درحال که
با  3788مت مکعاب کمتا ین میازان حجام آب مصا ف را باه خا د
اختصا داده است .در جدول ( )2میانگین هزینهها ،ارزش ناخالص و
ارزش خالص را نشان م دهد و جدول ( )5نیز نشاندهناده برا هوری
فیزیک و اقتصادی در تقسیمبندی م ردنظ م باشد.

جدول  -3میزان مصرف آب و عملکرد در باغات مرکبات و شالیزاري
مرکبات
دشت مطالعاتی

شالیزاري

آب مصرفشده در هکتار در فصل

عملکرد محصول

آب مصرفشده در هکتار در فصل

عملکرد محصول

آبیاري ()m3

()ton/ha

آبیاري ()m3

()ton/ha

2602
3788
2281
5228

12/76
17/33
13/21
13/62

5787
2562
5505

رامس  -چال س
ن ر  -ن شر
آمل  -بابل
قائمشر  -ج یبار

3/5
3/85
3/12

جدول  -4جمع هزینهها و ارزش ناخالص و خالص در باغات مرکبات و شالیزاري
شالیزاري

مرکبات
دشت مطالعاتی

هزینه کل

سود ناخالص

سود خالص

هزینه کل

سود ناخالص

سود خالص

رامس  -چال س
ن ر  -ن شر
آمل  -بابل
قائمشر  -ج یبار

(میلیون ریال)
280
151
128
100

(میلیون ریال)
2220
2285
2067
2076

(میلیون ریال)
230
233
585
878

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)
805
887
632

(میلیون ریال)

مطابق نتایج جدول ( )2دشت آمل  -بابل با  122میلی ن ریال با
هکتار و دشت ن ر-ن شر با  251میلی ن ریال با هکتاار بیشات ین و
کمت ین هزیناه را در اراضا شاالیزاری دشات مطالعاات داشاتهاناد
درحال که بیشت ین ارزش خالص را دشت ن ر – ن شر با  603میلی ن
ریال ب هکتار و دشت قائمشر  -ج یباار باا  538میلیا ن ریاال با
هکتار کمت ین ارزش خالص را داشته اسات .از سا ی دیگا ارزیااب
جدول ف ق نشان م دهد دشت آمل  -بابل بیشت ین هزینه را به خ د
اختصا داده است که رقم معادل  122میلی ن ریال است .در ایان
دشت با ص ف هزینه زیاد جرت آمادهسازی مازارع شاالیزاری ،خ یاد
نراده به قیمت باال و صا ف هزیناه هنگفات در تجریاز و یاا تعمیا
ایستگاه پم اژ ،م ت ان تا حد قابلتا جر کاارای سیساتم آبیااری را
افزایش داد که متعاقبا ب میازان برا هوری ماؤث اسات و ت انساته در
برب د مص ف آب شالیزاری م فق عمل کناد .الزم باه ذکا اسات در
دشت رامس  -چال س ت انسته چنین روندی حاکم نب ده و با ت جه به
زی ساختها این دشت و سطح آگاه باالی بر هبا داران ،باا صا ف
هزینه کمت عاشوه با بربا د مصا ف آب محصا ل بیشات ی ت لیاد

251
122
102

603
722
538

م ش د.
در جدول ( )2مقادی جماع کال هزیناه ،ارزش ناخاالص و ارزش
خالص به تفکیک محص الت م کبات و شاالیزاری ب حساب میلیا ن
ریال ارائه شده اسات .مقایساه ارزش خاالص محصا الت م کباات و
شالیزاری نشان ما دهاد کاه بیشات ین میازان ارزش خاالص با ای
محص ل م کبات در دشت ن ر  -ن شر با رقام  233میلیا ن ریاال و
کمت ین آن م ب ط به محص الت شالیزاری قائمشر – ج یبار با رقام
 538میلی ن ریال اسات .همچناین مقایساه ارقاام م با ط باه ارزش
خالص م ب ط به م کبات نشان م دهد آمل – بابل کمت ین و رامسا
– چال س بیشت ین میزان ارزش خاالص را دارا ما باشاند .از ط فا
دیگ ب رس ارزش خالص اراض شالیزاری نیز نشان م دهد قائمشر
– ج یبار و رامس – چاال س باه ت تیاب کمتا ین و بیشات ین ارزش
خالص را دارند که رقم معادل  538و  800میلی ن ریال ب آورد شاده
است .دشت ن ر -ن شر بهص رت میانگین با  151میلی ن ریال با ای
ه مت مکعب در فصل زراع بیشت ین هزیناه را در دشات مطالعاات
داشته است؛ اما بهواساطه برا هوری بااال باا  233میلیا ن ریاال با
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نتایج م ب ط به شاخصهای بر هوری فیزیک و اقتصادی آب در
دشت م ردمطالعه بیان شده است .ب اساس دادههای جمعآوریشاده،
میزان مص ف آب و عملک د محص الت در ه دشت متفاوت م باشد.
در جاادول ( )5میاازان براا هوری فیزیکاا و اقتصااادی آب باا ای
محصا الت شااالیزاری و در جاادول ( )7میازان برا هوری فیزیکا و
اقتصاادی آب با ای محصا الت باااغ م کبااات با اساااس دادههااای
جمعآوریشده از دشت نشان داده شده اسات .شااخصهاای  BPDو
 NBPDب اساس بر ه وری اقتصادی آب و شاخص  CPDب اسااس
برا هوری فیزیکا آب ،روسااتاهااای دشاات مطالعااات را رتبااهبناادی
م کنند.

مت مکعب در ه فصل زراع بیشت ین س د خالص را داشته است .این
در حال است که دشت رامس  -چال س با  280میلی ن ریال ب هکتار
کمت ین هزینه را ب ای باغات م کبات داشته اما این دشات باا 21207
میلی ن ریال ب هکتار بعد از ن ر-ن شار بیشات ین ارزش را باه خا د
اختصا داده است .در دشات مطالعاات دشات آمال-بابال باا 858
میلی ن ریال ب هکتار کامتا ین ارزش خاالص را در باغاات م کباات
داشته است .در باغات م کبات دشت ن ر -ن شر با ص ف هزینه بااال
م فق به کااهش مصا ف آب و افازایش عملکا د و درنتیجاه ارزش
بیشت شده است .نکته قابل ت جه در باغات م کباات دشات رامسا -
چال س این است که کشاورزان با ص ف هزینه کم اما مص ف بااالی
آب ت انستهاند س دآوری برت ی نسبت به سای ین داشته باشند.

جدول  -5بهرهوري فیزیکی و اقتصادي آب در اراضی شالیزاري
دشت مطالعاتی

شهرستان

روستا

)CDP (kg/m3

)BDP (1000Rials/m3

) NBDP (1000Rials/m

نور -نوشهر

نوشهر
بندپ
بابلس
بابلس
بابلس
آمل
بابل
بابلس
ف یدونکنار
ف یدونکنار
ف یدونکنار
ج یبار
سیم غ
زی اب
قائمشر

انگیل
گ ی ده
منگشب
حاج کش
پارو محله
سل ر
کلمدان نقیب
دارابدین
زاهدکش
ب نمد
ط لهس ا
کیا محله
نجارکشی قدیم
امی کش
پ چیکش

0/22
0/82
2/01
2/05
0/61
0/28
2/26
0/25
0/72
0/56
0/65
0/72
0/58
0/32
0/62

141/55
105/37
132/5
121/03
272/62
220/12
336/62
128/58
227/86
232/23
262/22
228/22
233/01
88/72
273/75

123/24
258/63
286/7
282/27
207/75
27/66
261/26
272/31
222/65
21
237/82
206/20
200/22
56/12
226/22

آمل  -بابل

قائمشر  -ج یبار

ب رس اجمال اعداد و ارقام جدول ( )5نشان م دهاد در اراضا
شالیزاری از نظ بر هوری فیزیک ( )CPDروستای کلمدان نقیاب باا
 2/26کیل گ م ب مت مکعب بیشت ین بر هوری فیزیک را داشته است
درحال که روستای امی کش در شر ستان زی اب با  0/32کیلا گ م با
مت مکعب از این نظ بدت ین عملک د را داشته است .روستای کلمادان
نقیب با  336هزار ریال ب مت مکعب و روساتای سال ر باا  220هازار
ریال با مت مکعاب باه ت تیاب بیشات ین و کمتا ین ارزش ناخاالص
( )BPDرا داشتهاند .این در حال است که روستای منگشب در دشات
آمل  -بابل با  286هزار ریال ب مت مکعب بیشت ین و روستای ب نمد
با  21هزار ریال کمت ین ارزش خالص ( )NBPDرا به خ د اختصا
دادند .با ت جه به نتایج بهدستآماده ما تا ان دریافات کاه روساتای
منگشب با مدی یت صحیح هزینهها و بهکارگی ی روشهاای مناساب
مدی یت با ایجاد بر ه وری مناسب به نتیجه برت ی نسابت باه ساای
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کشاورزان رسیده است .ب رس میدان این روساتا و مازارع آن نشاان
م دهد این ام بهم جب اج ای صحیح ب نامهریزی آبیاری ،نگراداری
صحیح از سیستم آبیاری ،مدی یت صحیح هزینهها و اطشعاات کااف
بر ه ب داران میس شده است .الزم باه ذکا اسات کاه برا هبا داران
روستای منگشب کم ت ین میزان هزینه ب ای سیساتمهاای آبیااری و
هزینههای کارگ ی را در بین سای بر هبا داران داشاتهاناد .در طا ف
دیگ روستای ب نمد در دشت آمال  -بابال باا ت جاه باه برا هوری
فیزیک تق یبا پایین و ص ف هزینههای باال از نظ شااخص NBDP
عملک د مطل ب نداشته است .همچنین ب رس های میدان نشاان داد
که بر ه ب داران این روستا هزینه زیادی بهمنظ ر آماادهساازی زماین،
نراده و کشت پ داخات ما کنناد .یکا از دالیال تأثی گاذار تفااوت
بر هوری در مناطق مختلف را م ت ان به تفاوت ارقام کشاتشاده در
اراض شالیزاری دانست.

ارزیابي شاخصهاي بهرهوري آب در توليد محصوالت زراعي و باغي …

دشت مطالعاتی
رامس  -چال س

ن ر  -ن شر

آمل  -بابل

قائمشر  -ج یبار

جدول  -2بهرهوري فیزیکی و اقتصادي آب در باغات مرکبات
روستا
شهرستان
)BDP (1000Rials/m3) CDP (kg/m3
322/66
7/22
مجمتعکشاورزیبراران
نشتارود
100/27
2/25
عل آباد
تنکابن
121/32
2/61
بند بن
تنکابن
372/22
8/11
عل آباد
نر
172/82
5/81
چمستان
تر
350/25
6/68
ناص آباد
ن شر
122/32
7/28
منگشب
بابلس
388/77
6/53
شیخ محله
آمل
271/32
3/72
میدانس
بابل
223/86
2/32
کلمدان نقیب
بابل
260/25
3/62
ت چیکش
بابل
222/2
3/25
ارمک
بابل
112/27
2/22
نا
آمل
220/18
2/21
نس
آمل
328/28
6/62
هفتتنان
آمل
152/82
5/7
هل بن
بابل
185/38
7/32
نس
آمل
177/16
5/21
آخمن
بابل
152/27
5/75
بالف کشش ق
بابل
167/23
7/22
ازارس
بابل
337/83
6/22
هل باغ
بابلس
327/5
6/6
نجارکش
بابل
278/01
3/63
کلمدان نقیب
بابل
337/02
6/26
ازنآباد
بابلس
225/58
2/35
زارونده
آمل
188/83
7/21
ملک خیل
قائمشر
228/17
2/22
چ
قائمشر
250/01
3/33
کشگ محله
ج یبار
210/23
1/72
دونچال
ج یبار
125/28
2/8
ارطه
قائمشر
332/13
6/37
دنجکش
قائمشر
320/22
6/58
انند
س ادک ه

از س ی دیگ ب رس نتایج جادول ( )7در اراضا تحات کشات
م کبات نیز نشان م دهد روستای ن س در دشت آمل -بابال باا 2/1
کیل گ م ب مت مکعاب در ها هکتاار و روساتای دونچاال در دشات
قائمشر  -ج یبار با  1/72کیل گ م با مت مکعاب در ها هکتاار باه
ت تیب بیشت ین و کامتا ین برا هوری فیزیکا ( )CPDرا باه خا د
اختصا دادهاند .همانط ر که مشاهده م ش د اخاتشف در شااخص
 CPDدر این مناطق بسیار زیاد ب ده که این اختشف ناش از مصا ف
باالی آب در روستای دونچال م باشد که ایان مصا ف بااال م جاب
کاهش عملک د محص الت این روستا نیز شده است .از نظا شااخص
ارزش ناخالص نیز ( )BPDروستای ن س و دونچال به ت تیب باا 220
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)NBDP (1000Rials/m3

168/1
257/22
177.43
125/27
127/77
152/63
106/12
127/27
218/82
257/72
238/11
221/8
263/58
316/5
127/3
288/88
106/55
126/65
122/22
115/22
168/22
182/52
221/13
173/37
273/83
133/21
258/62
217/22
22/31
262/38
178/82
160/67

و  210هزار ریال با مت مکعاب در ها هکتاار بیشات ین و کمتا ین
مقادی را به خ د اختصا دادند؛ اماا از نظا شااخص ارزش خاالص
( )NBPDنیز این دو روستا با  316و  22هزار ریال با مت مکعاب در
ه هکتار باالت ین و پایین ت ین ارزش را داشاتهاناد .از ط فا دیگا
ازآنجای که بر ه وری فیزیک و اقتصادی با یکادیگ رابطاه مساتقیم
دارند ،لذا با مدی یت صاحیح ع امال تأثی گاذار و افازایش برا هوری
فیزیک آب نظی استفاده از ب نامه آبیاری و سامانههای آبیاری نا ین،
افزایش آگاه بر هب داران و مدی یت هزیناههاا ما تا ان برا هوری
اقتصادی را افزایش داد.
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شکل  -2بررسی شاخهاي بهره وري فیزیکی ،اقتصادي و آب مجازي در محصوالت شالیزاري و مرکبات (خط خطا نشانگر انحراف معیار میباشد)

ب رس اجمال تمام شاخصهای بر هوری مع فا شاده ،نشاان
م دهد محص ل م کبات چه از لحاظ عملک د محص ل و چه از لحاظ
هزینه اج ای  ،ب ت ی نسب نسبت به محصا ل شاالیزار دارد .ب رسا
اعداد و ارقام م ج د در شکل ( ،)1الف نشان ما دهاد کاه محصا ل
م کبات نسبت باه محصا ل شاالیزار ،در تماام دشاتهاا اخاتشف
قابلت جر با محص ل شالیزار دارد .چنین روندی کموبیش در ب رس
شاخص بر هوری اقتصادی ناخالص (شکل ( ،)1ب) نیز قابالمشااهده
است .اگ چه این رقم این تفاوت در شکل ( ،)1ب ،کمتا اسات ولا
همچنان نشاندهنده ب ت ی نسب این محص ل نسابت باه شاالیزاری
است .ب رس کل نم دار نیز نشاان ما دهاد برا هوری اقتصاادی
خالص م کبات همچنان نسبت به محص ل شالیزار بیشت است .از این
حیث شاخصهای بر هوری فیزیک ناخالص و خالص دارای مشابرت
بیشت ی ب ده و هماهنگت به نظ م رسد کاه ناشا از تأثی پاذی ی
این دو شاخص ب هم است .از س ی دیگ ب رس مقادی بهدستآمده
از میزان آب مجازی محص الت در دشتهای مطالعات حاضا نشاان
م دهد مقدار آب مصا فشاده در محصا ل شاالیزاری باا ت جاه باه
آمادهسازی در م احل رشد این گیاه ،بیشت از محص ل م کبات ب آورد

شد .اگ چه این مسئله ب اساس نیاز آبا محصا الت ،رونادی قابال
پیشبین داشته ،ول اختشف قابال مشحظاه ای در ایان دشاتهاای
مطالعات قابلمشاهده است که این ام لزوم بازنگ ی اساس در تغیی
الگ ی کشت دشت را ایجاب م نماید.
جدول  -7رتبهبندي دشت مطالعاتی در باغات مرکبات و شالیزاري
دشت
رامس  -چال س
ن ر  -ن شر
آمل  -بابل
قائمشر  -ج یبار

شالیزاري
0/37
0/65
0/32
0/28

مرکبات
0/63
0/15
0/51
0/26

در جدول ( )6شاخص رتباهبنادی دشاتهاای مطالعاات از نظا
شاخصهای سهگانه بر هوری ( BPD ،CPDو  )NBPDارائاه شاده
است .در باغات م کبات دشت ن ر  -ن شر از نظ شااخص ساهگاناه
 0/15است که در رتبه اول ق ار گ فته است .این ام ناش از عملک د
باال و حجم آب مص ف پایین م کبات در این دشت م باشد و بهط ر

ارزیابي شاخصهاي بهرهوري آب در توليد محصوالت زراعي و باغي …

مستقیم ب میزان بر هوری اقتصادی و فیزیک آب تأثی گذار م باشد.
همچنین ب رس این نم دار نشان م دهد مناطق آمل  -بابل و رامس
 چال س با ارقام به ت تیب معادل  0/51و  0/63در رتبههای بعادیق ار گ فتند و در این میان دشت قائمشر  -ج یباار از نظا شااخص
سهگانه به نسبت عملک د ضعیف ت ی در اراض تحت کشت م کباات
داشته که به دلیل مص ف باالی آب در این مناطق م باشد .در اراض
شالیزاری دشت آمل-بابل از نظ شاخصهای  CDPو  BDPبرت ین
عملک د را داشته که به دلیل هزینههاای بااال در ایان دشات از نظا
شاخص  NBDPدر رتبه دوم ق ار گ فته است درحال که دشت رامس
 چال س از نظا شااخصهاای  CDPو  BDPبرتا ین عملکا د راداشته و به دلیل هزینههای باال در این دشت از نظ شاخص NBDP
در رتبه دوم ق ار گ فته که به دلیل هزینههاای پاایین در ایان دشات
ب ده در رتبه اول ق ار گ فته است .مناطق ن ر  -ن شر و قائمشار -
ج یبار نیز از نظ شاخصهای  CDPو  BDPعملک د مشابه داشتهاند
و از لحاظ هزینههای انجامشاده تفااوت باین منااطق را در شااخص
 NBDPرقم زده است.

نتیجهگیري
ب رس نتایج حاصل از  CPDاراضا شاالیزاری نشاان ما دهاد
روستای کلمدان نقیاب باا  2026کیلا گ م با مت مکعاب بیشات ین و
روستای امی کش در شر ستان زی اب با  0032کیل گ م ب مت مکعاب از
این نظ کمت ین عملک د را داشته است .ب رس نتایج حاصل از ارزش
ناخالص  BPDهمین اراض نشان م دهد روستای کلمدان نقیاب باا
 336هزار ریال ب مت مکعب و روستای سل ر باا  220هازار ریاال با
مت مکعب به ت تیب بیشت ین و کمت ین را داشاتهاناد و ب رسا ارزش
خااالص  NBPDنی از در روسااتای ماانگشب بااا  286هاازار ری اال ب ا
مت مکعب بیشت ین و روستای ب نمد با  21هزار ریال کمت ین میزان
است .اراض تحت کشت م کبات نیز روستای ن س در دشت آمال -
بابل بیشت ین و روستای دونچال در دشت قائمشر  -ج یبار کمت ین
بر هوری فیزیک  ،CPDروستای ن س و دونچال به ت تیب با  220و
 210هزار ریال ب مت مکعب در ه هکتار بیشت ین و کمت ین مقاادی ،
روستای ن س و دونچال  316و  22هزار ریاال با مت مکعاب در ها
هکتار باالت ین و پایین ت ین ارزش را داشتهاند .همچنین ب رس نتایج
م ب ط به مقایسه ارزش خالص محص الت م کبات و شالیزاری نشاان
م دهد که بیشت ین میزان ارزش خالص با ای محصا ل م کباات در
دشت ن ر  -ن شر با رقم  233میلی ن ریال و کمت ین آن م با ط باه
محص الت شالیزاری قائم شر – ج یبار با رقم  538میلیا ن ریاال و
ارزش خالص اراض شالیزاری در دشت قائمشر – ج یبار و رامس –
چال س به ت تیب کمت ین و بیشت ین ارزش خالص را دارند که رقما
معادل  538و  800میلی ن ریال ب آورد شده است .همچنین رتبهبندی
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در دشتهای مطالعات نشان م دهد که ن ر  -ن شر ب ای محصا ل
م کبااات ب تا ین و قااائمشاار  -ج یبااار ب ا ای محص ا ل شااالیزاری
ضعیفت ین عملک د را دارا م باشد.
در این پژوهش محصا الت کشااورزی دارای وضایعت خا ب از
لحاظ بر هوری اقتصادی و بر هوری فیزیک بهط ر همزمان نب دهاند.
باغات م کبات دارای بر هوری فیزیک و اقتصادی خا ب و یاا نسابتا
خ ب نسبت به اراض شاالیزاری دارد .نتاایج پاژوهش حاضا نشاان
م دهد بسته به اینکه شاخص بر هوری فیزیک یا اقتصاادی آب در
ب نامهریزی و سیاستگذاری مدنظ ق ار گی د ،رویک دهاا و الگ هاای
برینه پیشنرادی کامش متفاوت خ اهد ب د و لذا باید در ه دشات ها
دو شاااخص ماا رد ارزیاااب گ فتااه و تفاااوتهااای شاااخصهااا در
ب نامهریزیها لحاظ گ دد تا بت ان از یکس به تخصایص عادالناه و
پایدار منابع آب رسید و از س ی دیگ الگ ی کشت با س دآوری بیشت
را تعیین نم د.
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Abstract
Limited water resources and increasing the need for it in the agricultural sector have made the use of
strategies to increase physical productivity and improve economic water efficiency in the agricultural sector
inevitable. In this regard, water productivity indicators can be considered as one of the main components in the
field of national planning. In this research, economic and physical productivity was calculated using Indicators
Crop Per Drop (CPD), Benefit Per Drop (BPD) and Net Benefit Per Drop (NBPD) indicators for lands under
citrus and paddy in the west and center of Mazandaran province, which were irrigated as a Modern (irrigation
and underwater irrigation). the method used in this study is based on field visits and perceptions and including
performance estimation, water consumption, net and gross costs. The study area in Mazandaran province was
divided into four plains including Ramsar - Chalus, Nor - Noshahr, Amol - Babol and GhaemShahr - Joybar. The
results of this study showed that the average economic and physical productivity in lands under citrus culture and
paddy for CPD index, 5.8 and 0.76 kg/ m3 per hectare, for BPD index, 261 and 175, 1000 Rials/m3 per hectare
for the NBPD index, 209 and 127, 1000 Rials/m3 per hectare. Therefore, citrus and paddy fields in Nor Noshahr and Ramsar - Chalous areas have the best performance in terms of economic productivity of NBPD
index and Nor - Nowshahr and Amol - Babol areas have the best performance in terms of CPD index. According
to the results of the present study, water management in the field, the use of modern irrigation methods and
changing the pattern of culture due to the climatic position of the studied areas can increase water productivity
index and reduce harvesting from water resources. Also, creating the necessary infrastructure to replace
malfunctioning machines and incentive and punitive policies can be an effective way to increase water
productivity.
Keywords: Net profit and gross, Performance, Simple addition ranking, Virtual water
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