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ارزیابی بهرهوری آب فیزیکی و اقتصادی محصوالت زراعی در دشت مغان و
تحلیل رابطه بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب
محمد نوید فرحزا ،1بیژن نظری* ،2محمدرضا اکبری ،3مهکامه سادات نائینی ،4عبدالمجید لیاقت
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تاریخ پذیرش1398/08/23:
نوع مقاله :پژوهشی

چکیده
در این پژوهش به ارزیابی وضعیت بهرهوری آب محصوالت زراعی در دشت مغان با استفاده از شاخصهای
بهرهوری فیزیکی و اقتصادی پرداخته شد .همچنین رابطه بهرهوری فیزیکی و اقتصادی برپایه دادههای میدانی نیز
تحلیل شده است .بهرهوری فیزیکی آب محصوالت گندم ،کلزا ،سویا ،برنج ،ذرت علوفهای ،ذرت دانهای ،خربزه ،یونجه،
گوجهفرنگی ،جو ،شلیل ،هندوانه ،خیار و چغندرقند بهترتیب ،0/25 ،3/2 ،0/45 ،4/5 ،0/069 ،0/67 ،0/5 ،1/27
 0/42 ،3/1 ،0/55 ،1/19 ،3/46و  5/5کیلوگرم بر مترمکعب و همچنین بهرهوری اقتصادی آب بهترتیب ،572 ،1098
 267 ،279 ،547 ،685 ،832 ،97 ،322 ،2286 ،542 ،313 ،702و  1111تومان بر مترمکعب محاسبه شده است.
نتایج ماتریس اثر متقابل و نمودار چگالی بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب نشان داد که جو ،برنج ،یونجه ،شلیل ،خیار و
کلزا از لحاظ هر دو نوع شاخص بهرهوری در سطح نسبتا ضعیف یا ضعیف قرار دارند و ذرت علوفهای ،خربزه و هندوانه
از لحاظ بهرهوری فیزیکی در وضعیت خوب یا نسبتا خوب قرار میگیرند در حالی که از لحاظ بهرهوری اقتصادی در
وضعیت نسبتا ضعیف قرار دارند و تنها دو محصول چغندرقند و گوجهفرنگی در سطح خوب یا نسبتا خوب از لحاظ هر
دو شاخص قرار میگیرند .نتایج پژوهش وضعیت نسبتا ضعیف بهرهوری آب در سطح دشت را نشان داد .بسته به این
که شاخص بهرهوری فیزیکی یا بهرهوری اقتصادی آب در برنامهریزی و سیاستگذاری مدنظر قرار گیرد ،رویکردها و
الگوهای پیشنهادی کامالً متفاوت خواهد بود و باید در هر منطقه هر دو شاخص مورد ارزیابی گرفته و تفاوتهای
شاخصها در برنامهریزیها لحاظ گردد.
واژههای کلیدی :آب مصرفی ،عملکرد محصول ،ماتریس بهرهوری ،مدلهای ریاضی ،نمودار چگالی بهرهوری.
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مقدمه
در بین منابع و نهادههای تولیدی ،آب همواره جایگاه ویژه
و مهمی داشته است .پیشبینی مییشیود تیا سیال 2025
میالدی ،حدود  4میلیارد نفر در کشورهایی با تنش بیاالی
آب زندگی خواهند کرد .بیرای بشیشهیای بیزرج جهیان
بحییران آب در حییال حاضییر وجییود دارد و تغییییرات آب و
هوایی باعث تشدید بحران آب مییشیود .در حیال حاضیر
استفاده پایدار از منابع آب امیری بسییار مهیم و ضیروری
است (نظری و همکیاران .)2018 ،اهمییت نهیاده آب در
کشور ایران به دالیل محدودیت منابع آب از یک طیر و
کم بودن راندمان آبیاری و هدر رفیت بشیش عمیدهای از
منیابع آب از طیر دیگیر ،دوچنیدان اسیت (اشیرافی و
قاسمیان .)1391
تامین امنیت غذایی و بششی از اقتصاد اییران وابسیته
به کشاورزی بوده و پایداری این بشیش تیا حیدی زییادی
وابسته به آب است .با توجه به افزایش جمعیت در کشیور
و به دنبال آن افزایش مصر آب در بششهای کشیاوزی،
صنعت ،شرب و توجه بیشیتر بیه محیی زیسیت ضیرورت
اسییتفادهی بهینییه از آب را ایجییاب میییکنیید .بییا افییزایش
بهییرهوری آب در تمییامی بشییشهییای مصییر کننییده بییه
خصوص بشش کشاورزی میتوان باعث استفادهی بهینه از
آب شد .و در کنار حفظ امنییت غیذایی بیا اختصیاص آب
صرفهجویی شده در این بشش ،میتوان نیاز سایر بشیش-
های مصر کننده ،نظییر شیرب و صینعت را بیه راحتیی
بییرآورده سییاخت ( 90درصیید آب مصییرفی در کشییاورزی
مصر میشود و این به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشیک
کشور ایران اسیت کیه در بسییاری منیاطو تولیید بیدون
آبیاری را غیرممکن و غیراقتصادی ساخته است) .در کنیار
این همه باید توجه ویژه به میزان درآمد کشاورزان به ازای
آب مصرفی محصوالت داشت .بدون توجه به این موضیوع
رسیدن به اهدا بزرگتر (حفظ امنیت غذایی ،تیامین آب
مورد نیاز سایر بششهیای مصیر کننیده) کیاری بسییار
پیچیده می شود .به همیین دلییل در اک یر پیژوهشهیای
انجام شده در زمینه ی بهره وری ،از یک یا هر دو اصطالح،
بهییرهوری اقتصییادی و بهییرهوری فیزیکییی آب محصییوالت
کشاورزی صحبت به عمل آمده است.

در زمینهی بهرهوری فیزیکی آب محصوالت کشاورزی
تحقیقات متعددی در دنیا صورت گرفته است از جملیه ی
این تحقیقات ،پژوهش سینگ و همکیاران ( )2006اسیت
که نشان داد بهرهوری فیزیکی محصیوالت گنیدم ،بیرنج و
پنبه در هند به ترتیب  0/84 ،1/04و  0/21کیلیوگرم بیر
مترمکعب بوده است .لییو و همکیاران ( )2008بهیرهوری
فیزیکی آب در محصول ذرت را برای  124کشور مشتلف
محاسبه و گزارش کردهاند .طبو نتیایج ایین تحقییو ،بیه
ترتیب کشورهای آمریکا و چین با بییش از  1/5کیلیوگرم
بیر مترمکعیب آب و کشیورهای آفریقیایی بیا کمتیر از 1
کیلوگرم بر مترمکعب آب بیشترین و کمتیرین بهیرهوری
فیزیکیی آب را داشیتهانید .زوارت و باستیانسین ()2004
بهرهوری فیزیکی آب محصوالت گندم ،برنج ،پنبه و ذرت
کشورهای مشتلف را محاسبه و گزارش کردهاند .بر اساس
نتایج این تحقیو ،بهرهوری فیزیکی آب به طیور متوسی
برای محصوالت ذکر شده به ترتیب برابر بیا ،1/09 ،1/09
 0/65و  0/23کیلوگرم بر مترمکعب بوده است .در بررسی
که در استان های اصفهان ،گلسیتان ،خراسیان ،خوزسیتان
(دزفول) و آذربایجان غربی انجیام شیده ،دامنیه بهیرهوری
فیزیکی آب محصوالت گندم ،یونجه ،چغندرقنید (ریشیه)،
پنبه ،سویا ،جو ،سیبزمینی ،گوجیهفرنگیی ،لوبییا ،کیاهو،
کنجد و ذرت دانه ای بیه ترتییب ،0/7-1/44 ،0/34-0/84
،3/33 ،1/72 ،1 ،0/75-2/09 ،1/27-1/91 ،1/33-4/83
 0/2 ،4/77 ،0/91و  0/65کیلییییوگرم بییییر مترمکعییییب
اندازه گیری شده اسیت (سیلطانی و همکیاران  .)1388بیر
اسییاس منییابع ،متوس ی شییاخص بهییرهوری فیزیکییی آب
محصییوالت کشییاورزی در کشییور  0/8الییی  1کیلییوگرم
محصول کشاورزی تولیدی بر مترمکعب آب مصرفی است
(حیدری و همکاران .)1385
در زمینیییهی بهیییرهوری اقتصیییادی آب محصیییوالت
کشاورزی نیز تحقیقات متعیددی در دنییا صیورت گرفتیه
است از جمله ی این تحقیقات ،پژوهش مؤسسه تحقیقیاتی
دیدهبان آب ( )2004است که نشان داد بهرهوری اقتصادی
آب برخی محصوالت زراعی مانند گنیدم ،بیرنج و پنبیه در
هنیید بییه ترتیییب  6/4 ،5/8و  21/5روپیییه بییه ازای هییر
کیلوگرم ،بهره وری اقتصادی بوده است .بر اسیاس گیزارش
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بانییک جهییانی ( )2006میییانگین بهییرهوری آب در بشییش
کشاورزی ایران 0/2 ،دالر به ازای هر مترمکعب اسیت کیه
نسبت بیه مییانگین جهیانی آن اخیتال معنیی داری دارد
(بهرهوری آب کشور فرانسه در بشیش کشیاورزی  8/8دالر
به ازای هر مترمکعب آب است) .تحقیقات نشان مییدهید
که ارزش افزوده هیر مترمکعیب آب (بیه نیوعی بهیرهوری
اقتصادی) برای محصوالت گندم ،ذرت ،پنبیه و پرتقیال در
شهرستان داراب استان فارس بیه ترتییب ،652/2 ،548/4
 391/8و  984/6ریییال بییر مترمکعییب آب بییوده اسییت
(سلیمانی و حسنلی  .)1387نتیایج مطالعیات سیلطانی و
همکاران ( )1388نشان داد که هر  1000لیتر آب مصرفی
برای محصوالت گوجهفرنگی ،گندم ،جو ،ذرت و چغندرقند
بیییه ترتییییب  348 ،396 ،740 ،2345و  83رییییال ارزش
خالص ایجاد میکند .زمانی و همکاران ( )1393به بررسیی
بهره وری اقتصیادی آب در محصیوالت مشتلیف زراعیی در
دشت بهار پرداخته اسیت .نتیایج تحقییو نشیان داد کیه
بهرهوری آب در شیوههای نوین آبیاری بهطور معنییداری
بیشتر از روش آبیاری سنتی بوده است .اشراقی و قاسمیان
( )1391به بررسی بهرهوری اقتصادی مصر آب در استان
گلستان پرداخته است .که در این تحقیو بیشترین مییزان
بهییرهوری اقتصییادی آب بییرای محصییول پنبییه آبییی در
گنبدکاووس به میزان  13496تومان ،کلزای آبی در آققال
به میزان  562تومان ،سویای تابستانه آبی در مینودشت به
میزان  394تومان ،برنج دانه بلند مرغوب در مینودشت بیه
میزان  2108تومان ،برنج پر محصول در علیآباد به مییزان
 988تومان و برنج دانه متوس مرغوب در کالله به مییزان
 960تومان در هر مترمکعب آب بوده است.
بییر اسییاس مطالعییات انجییام شییده بییهکییارگیری م یدل
شبیهسازی گییاهی ،1میدل هاییدروس ،2سینجش از دور،3
تانسیومتر و  ...میتوانند موجب بهبود مدیریت کشاورزی و
بهییرهوری آب شییود (فاسییتر و همکییاران  ،2017فوگییات و
همکییاران  ،2017باستیانسیین و اسییتودوتو  ،2016بییت و
همکاران .)2016
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AquaCrop
Hydrus-2D Model
3
Remote Sensing
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تقابییل و مقایسییه بهییرهوری اقتصییادی (تومییان بییر
مترمکعب) و بهره وری فیزیکی (کیلوگرم بر مترمکعب) بیه
دلیل تفاوت در واحدهای اندازهگیری به راحتی امکانپیذیر
نیست .در این پژوهش به ارزیابی بهرهوری آب محصیوالت
زراعی در دشت مغان با استفاده از شاخصهیای بهیرهوری
فیزیکی و اقتصادی پرداخته شده اسیت .همچنیین رابطیه
بهرهوری فیزیکی و اقتصادی برپایه دادههیای مییدانی نییز
تحلیل شده است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه ،دشت مغان در شمال غربی کشور
ایران قرار دارد که زیر مجموعهای از حوضه آبریز ارس
است .دشت مغان از پنج شهر بیله سوار ،پارسآباد،
جعفرآباد ،گرمی و اصالندوز تشکیلشده است که
اصلیترین بشش آن پارسآباد است .طبو منابع یک سوم
این دشت در ایران قرار دارد و مابقی در جمهوری
آذربایجان است.
رواب بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب در محصوالت
کشاورزی به ترتیب به شرح فرمول ( )1و ( )2است.
)(1
)(2

Y
CW
BY
EWP 
CW
PWP 

که در آنها:
 :PWPبهرهوری فیزیکی (کیلوگرم بر مترمکعب)
 :EWPبهرهوری اقتصادی (تومان بر مترمکعب)
 :Yعملکرد محصول (کیلوگرم)
 :BYمیزان سود محصول (تومان)
 :CWآب مصرفی محصول (مترمکعب)
میزان عملکرد ،سود و مقدار آب مصرفی محصوالت از
پیمایش بین  248کشاورز در دشت مغان بهدستآمده
است (روش نمونهگیری در این تحقیو به صورت در
دسترس بودن کشاورزان بوده است) .پس از جمعآوری
دادهها در مرحله پیمایش ،مقدار آب مصرفی هر محصول
به ازای هر هکتار ،با اندازهگیری دبی آب و ضرب آن در
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تعداد ساعات آبیاری محاسبه شده است .میزان سود برای
هر هکتار از کم کردن هزینهها از درآمد کشاورزان محاسبه
گردید.
پس از محاسبهی بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب
محصوالت کشاورزی برای تعیین وضعیت بهرهوری
(فیزیکی و اقتصادی) آب نیاز به رفع اختال مقیاس است.
از این رو ،برای رفع اختال مقیاس از شیوه متداول
استاندارد سازی  Z-Scoreاستفاده شده است که رابطه آن
به شرح فرمول ( )3است.
X 
x

)(3

Z

n

که در آن:

 :µمیانگین
x
 :انحرا معیار جامعه
n
طیف نمره استاندار  ،Zمعموالً بین  -4و  +4در نوسان
است و عدد صفر بهعنوان میانگین و عدد یک بهعنوان
انحرا معیار است .پس از تبدیل کردن اعداد بهرهوری
فیزیکی و بهرهوری اقتصادی به اعداد استاندار شده
محصوالت از نگاه بهرهوری فیزیکی و بهرهوری اقتصادی
در یک طیف استاندارد قرار میگیرند .و از لحاظ وضعیت
بهرهوری در چهار گروه تقسیم میشوند .محصوالتی که
امتیاز کمتر از صفر داشته باشند ،از لحاظ بهرهوری ضعیف
و یا نسبتاً ضیف هستند و محصوالتی که امتیازی بیش از
صفر داشته باشند ،دارای بهرهوری خوب و یا نسبتاً خوب
میباشند (شکل (.))1

 :Zنمره استاندارد
 :Xمقداری که باید استاندارد شود

شکل ( :)1طبقهبندی بهرهوری آب در منحنی نرمال استاندارد
شده

برای تحلیل رابطه بهرهوری فیزیکی و بهرهوری
اقتصادی از مدلهای متعدد ریاضی (خطی ،لگاریتمی،
معکوس ،درجه دو ،درجه سه ،توانی ،کمپند ،مدل ،S
منحنی رشد و مدل نمایی) استفاده شده است و برای
تعیین مناسبترین مدل از آماره  Fو ضریب تعیین R2
نتایج و بحث
در جییدول ( )1کمتییرین و بیشییترین مقییدار ،دامنییه
تغییرات و مییانگین عملکیرد محصیوالت مشتلیف تعییین
گردیده است .بیشترین و کمترین دامنه تغییرات مربوط به

استفاده میشود .برای مناسب بودن یک مدل در تبیین
رابطه بهرهوری فیزیکی و بهرهوری اقتصادی در گام اول
معنیدار بودن آماره  Fو سپس برای انتشاب بهترین مدل،
ضریب تعیین در نظر گرفته میشود و مدلی که دارای
بیشترین مقدار ضریب تعیین است بهعنوان مناسبترین
مدل انتشاب میشود.
محصول گوجهفرنگی و برنج هر یک بیه مقیدار  60و 2.75
تن بر هکتار است .بیشترین و کمترین (میانگین) عملکیرد
به ترتیب مربوط به محصول چغندرقند و برنج هر ییک بیه
مقدار  60و  2.4تن بر هکتار است.
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جدول ( :)1عملکرد بعضی از محصوالت کشاورزی در نمونه مورد مطالعه )(Ton/ha

نوع محصول
گندم
کلزا
سویا
برنج
ذرت علوفهای
ذرت دانهای
خربزه
یونجه
گوجهفرنگی
جو
شلیل
هندوانه
خیار
چغندرقند

کمترین مقدار بیشترین مقدار دامنه تغییرات میانگین
4/8
4/30
7
2/7
3/5
3/30
5/50
2/20
2/6
4
5
1
2/4
2/75
4
1/25
29/5
55
60
5
4/8
7
9
2
25
25
40
15
3/4
4
5/50
1/50
44/9
60
80
20
4/5
3
6
3
26/6
42
50
8
29/5
28
50
22
5/5
6
10
4
60
40
80
40

قیمتگذاری محصوالت کشاورزی در ایران دارای
نوسانات زیادی است و برای نشان دادن قیمت محصوالت
کشاورزی از میانگین قیمتی که کشاورزان برای محصوالت
خود مطرح کردهاند ،استفاده شده است (جدول  .)2اگرچه
دقت اندازهگیری درآمد ،هزینه و سود از سطح باالیی
برخوردار نیست ،اما با استفاده از آن میتوان سوددهی
محصوالت مشتلف کشاورزی را مورد مقایسه قرار داد.

انحرا معیار
0/8
1/2
1/3
1/1
10/1
2/07
13
1/4
17/9
1/2
15/1
10/2
1/3
4/4

بیشترین و کمترین درآمد به ترتیب مربوط به محصوالت
برنج ،هندوانه و ذرت علوفهای هر یک به مقدار  6.5و
 0.15میلیون تومان است .بیشترین و کمترین هزینه به
ترتیب مربوط به محصول بادام و چغندرقند هر یک به
مقدار  2.1و  0.05میلیون تومان است و بیشترین و
کمترین سوددهی به ترتیب مربوط به محصوالت برنج و
هندوانه هر یک به مقدار  4.5و  0.09میلیون تومان است.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
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جدول ( :)2مشخصات اقتصادی محصوالت کشاورزی؛ درآمد ،هزینه و سود )(miliontoman/ha

نوع محصول
گندم
ذرت دانهای
ذرت علوفهای
خربزه
کلزا
سویا
برنج
یونجه
گوجهفرنگی
جو
هندوانه
کدو حلوایی
چغندرقند
شلغم
سیر
پنبه
خیار
لوبیا سبز
شلیل
بادام

درآمد
1/150
5
0/15
0/35
1/65
1/7
6/5
0/5
0/35
0/9
0/15
0/3
0/25
0/5
1/500
2/5
1
1/5
1/3
5

در جدول ( )3عملکرد ،مقدار آب مصیرفی و بهیرهوری
فیزیکی آب به تفکیک گیاهان مشتلیف ارائیه شیده اسیت.
بیشترین و کمترین مقدار آب مصرفی مربوط به محصوالت
شلیل ،گنیدم و جیو هیر ییک بیه مقیدار  48600و 3780
مترمکعب بر هکتار اسیت .بیشیترین و کمتیرین بهیرهوری

هزینه
0/285
1/4
0/035
0/2
0/52
0/65
2
0/1
0/11
0/325
0/06
0/18
0/05
0/15
0/25
0/4
0/37
0/6
0/3
2/1

سود
0/865
3/6
0/115
0/1
1/13
1/05
4/5
0/4
0/24
0/575
0/09
0/12
0/2
0/35
1/25
2/1
0/63
0/9
1
2/9

فیزیکی بیه دسیت آمیده بیه ترتییب مربیوط بیه محصیول
چغندرقند و برنج هر یک به مقدار  5.5و  0.69کیلوگرم بر
مترمکعب آب است (برای عملکرد محصوالت کشیاورزی از
میانگین استفاده شده است).
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جدول ( :)3بهرهوری فیزیکی آب در سطح مزرعه به تفکیک گیاهان مختلف )(kg/m3

نوع محصول
گندم
کلزا
سویا
برنج
ذرت علوفهای
ذرت دانهای
خربزه
یونجه
گوجهفرنگی
جو
شلیل
هندوانه
خیار
چغندرقند

عملکرد ()Ton ha-1
4/8
3/5
2/6
2/4
29/5
4/8
25
3/4
44/9
4/5
26/6
29/5
5/5
60

مقدار آب مصرفی ()m3 ha-1
3780
6912
3888
34560
6480
7560
7776
14040
12960
3780
48600
9504
12960
10800

در جییدول ( )4سییود ،مقییدار آب مصییرفی و بهییرهوری
اقتصادی محصوالت مشتلف ارائه شیده اسیت .بیشیترین و
کمترین بهیره وری اقتصیادی بیه ترتییب مربیوط بیه ذرت
دانه ای و هندوانه هر یک به مقدار  2286و  279تومان بیر

بهرهوری فیزیکی آب
1/27
0/5
0/67
0/069
4/5
0/45
3/2
0/25
3/46
1/19
0/55
3/1
0/42
5/5

مترمکعب آب بوده است (سیود انیدازهگییری شیده از کیم
کردن هزینهها از درآمد محصوالت کشاورزی بهدستآمیده
است).

جدول ( :)4بهرهوری اقتصادی آب در سطح مزرعه به تفکیک گیاهان )(Toman/m3

نوع محصول سود ( )million tomans ha-1مقدار آب مصرفی ( )m3 ha-1بهرهوری اقتصادی آب ()Toman m-3
1098
3780
4/152
گندم
572
6912
3/955
کلزا
702
3888
2/73
سویا
313
34560
10/8
برنج
542
6480
3/392
ذرت علوفهای
2286
7560
17/28
ذرت دانهای
322
7776
2/5
خربزه
97
14040
1/36
یونجه
832
12960
10/776
گوجهفرنگی
685
3780
2/587
جو
547
48600
26/6
شلیل
279
9504
2/655
هندوانه
267
12960
3/465
خیار
1111
10800
12
چغندرقند

در جییدول ( )5نمییره اسییتاندارد بهییرهوری فیزیکییی و
اقتصییادی آب در محصییوالت مشتلییف ارائییه شییده اسییت.
بیشترین و کمترین نمره استاندارد بهرهوری اقتصیادی بیه
ترتیب مربوط به ذرت دانهای و یونجه هیر ییک بیه مقیدار

 2.90و  -1.072است .بیشترین و کمترین نمره اسیتاندارد
بهره وری فیزیکی به ترتیب مربوط به چغندرقند و برنج هر
یک به مقدار  2.067و  -0.963است.
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جدول ( :)5نمره استاندارد برای بهرهوری اقتصادی و بهرهوری فیزیکی محصوالت مختلف کشاورزی
نوع محصول
گندم
کلزا
سویا
برنج
ذرت علوفهای
ذرت دانهای
خربزه
یونجه
گوجهفرنگی
جو
شلیل
هندوانه
خیار
چغندرقند

نمره استاندارد بهرهوری اقتصادی
0/74
- 0/21
0/025
- 0/68
- 0/29
2/90
- 0/66
- 1/072
0/259
-0/0057
- 0/256
- 0/742
- 0/764
0/767

*

نمره استاندارد بهرهوری فیزیکی
- 0/293
- 0/723
- 0/628
- 0/963
1/5
- 0/75
0/78
- 0/86
0/92
- 0/33
- 0/695
0/728
- 0/767
2/067

*

* :Z < -1بهرهوری ضعیف :0 > Z > -1 ،بهرهوری نسبتاً ضعیف :0 < Z < 1 ،بهرهوری نسبتاً خوب :1 < Z ،بهرهوری خوب

در شکل ( )2برای نشیان دادن وضیعیت بهیرهوری
هر یک از محصوالت از نگیاه فیزیکیی و اقتصیادی از ییک
شبکه دو بعدی استفاده شده اسیت کیه در مجمیوع چهیار
وضیییعت ایجییاد میییگییردد .بع ییی از محصییوالت دارای
بهرهوری اقتصادی خوب ،نسبتا خوب و بهیرهوری فیزیکیی
نسبتاً ضعیف هستند ،این محصوالت شیامل ذرت دانیهای،
گندم و سویا میی باشیند .بع یی از محصیوالت نییز دارای
بهره وری فیزیکی خوب ،نسبتا خوب هستند ،امیا از لحیاظ
بهره وری اقتصادی نسبتاً ضعیف هسیتند ،ایین محصیوالت

شامل ذرت علوفه ای ،خربزه و هندوانیه مییباشیند .برخیی
دیگر از محصوالت شیامل محصیوالتی اسیت کیه از لحیاظ
بهرهوری اقتصادی و فیزیکی نسیبتاً ضیعیف هسیتند ،ایین
محصوالت شامل جو ،بیرنج ،یونجیه ،شیلیل ،خییار و کلیزا
میباشند .بع ی از محصیوالت دارای وضیعیت خیوب و ییا
نسبتاً خوب در هر دو سطح بهرهوری اقتصیادی و فیزیکیی
به طور هم زمان هستند ،این محصوالت شامل چغندرقند و
گوجهفرنگی میباشند.
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4
Co

3
2
Wh 1

Su

T

2

3

0

F

B

0

M 1

So
Ca

-1

N

Wa

-1

-2

-3

R

Cu
A

-2

-3

گندم ،Wheat (Wh) :جو ،Barley (B) :برنج ، Rice (R):کلزا ،Canola (Ca) :خربزه ،Melons (M) :هندوانه ،Watermelons (Wa) :یونجهAlfalfa :
) ،(Aشلیل ،Nectarines (N) :خیار ،Cucumber (Cu) :چغندر قند ،Suger beet (Su) :سویا ،Soybean (So) :ذرت دانهای ،Corn (Co) :ذرت
علوفهای ،Forage Corn (F):گوجهTomato (T):

شکل ( :)2طبقهبندی محصوالت کشاورزی برپایه بهرهوری اقتصادی و بهرهوری فیزیکی

وضعیت نسبتا خوب و نسیبتا ضیعیف قیرار مییگیرنید بیه
ترتیییب شییامل محصییوالت چغندرقنیید و ذرت علوفییهای
می باشیند و محصیوالتی کیه از لحیاظ وضیعیت بهیرهوری
اقتصادی داری وضعیت خوب و از لحاظ بهرهوری فیزیکیی
در وضعیت نسبتا ضعیف قرار دارد شامل ذرت دانهای است
(جدول (.))6

بییرای نشییان دادن وضییعیت بهییرهوری هییر یییک از
محصییوالت از نگییاه فیزیکییی و اقتصییادی از یییک مییاتریس
دوبعدی نیز استفاده شده است که ییک بعید آن بهیرهوری
فیزیکی و بعد دیگر آن بهرهوری اقتصادی است و هیر بعید
آن شامل چهار وضعیت خوب ،نسبتا خوب ،نسبتا ضعیف و
ضعیف است .محصوالتی که از نگیاه بهیرهوری فیزیکیی در
وضعیت خوب قرار دارند و از لحاظ بهیرهوری اقتصیادی در

جدول ( :)6ماتریس بهرهوری فیزیکی و اقتصادی محصوالت مختلف کشاورزی
بهرهوری فیزیکی
خوب

نسبتاً خوب

نسبتاً ضعیف

ضعیف

-

-

ذرت دانهای

-

نسبتاً خوب

چغندر

گوجه

گندم ،سویا

-

نسبتاً ضعیف

ذرت علوفهای

خربزه ،هندوانه

شلیل ،کلزا ،خیار ،برنج ،جو

-

ضعیف

-

-

یونجه

-

خوب

بهرهوری اقتصادی
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در شکل ( )3بیرای ارزییابی وضیعیت بهیرهوری آب از
نمییودار چگییالی بهییرهوری فیزیکییی و بهییرهوری اقتصییادی
محصوالت استفاده شده است .بیشتر محصوالت کشیاورزی
از لحاظ بهرهوری اقتصادی یا بهرهوری فیزیکی و یا هیر دو
نییوع بهییرهوری ،در سییطح مناسییبی قییرار ندارنیید و نشییان

دهندهی وضیعیت نسیبتا ضیعیف بهیرهوری آب ،از لحیاظ
فیزیکی و اقتصیادی در سیطح دشیت مییباشیند (چگیالی
نمودار بیشتر در وضعیت نسبتا ضعیف بهرهوری اقتصیادی
و فیزیکی قرار گرفته است).

شکل ( :)3چگالی محصوالت کشاورزی برپایه بهرهوری فیزیکی و بهرهوری اقتصادی

بییرای تحلیییل رابطییه بهییرهوری فیزیکییی و بهییرهوری
اقتصییادی از مییدلهییای گونییاگون ریاضییی ماننیید خطییی،
لگاریتمی ،معکیوس ،درجیه دو ،درجیه  ،3تیوانی ،کمپنید،
مدل  ،Sمنحنی رشد و مدل نمیایی اسیتفاده شیده اسیت.
شکل ( )4نحوهی برازش میدلهیای ریاضیی بیه دادههیای
بهرهوری را نشان میدهد .در ادامه در جدول ( )7آمیاره ،F
ضریب تعییین ،سیطح معنییداری هیر ییک از میدلهیای
ریاضی مششص شده است.
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شکل ( :)4مدلهای مختلف ریاضی بهرهوری فیزیکی و اقتصادی
جدول ( :)7ضریب تعیین و آماره  Fبرای مدلهای مختلف ریاضی
مدل ریاضی
خطی ()Linear
لگاریتمی )(Logarithmic
معکوس )(Inverse
درجه (Quadratic) 2
درجه (Cubic) 3
توانی )(Power
کمپند )(Compound
مدل )(S
منحنی رشد )(Growth
مدل نمایی )(Exponential

مقییدار شییاخص  Fنشییان داد کییه هییی کییدام از
مدلهای استفاده شده ،قابلیت تبیین رابطیه بهیرهوری
فیزیکییی و بهییرهوری اقتصییادی محصییوالت مشتلییف
کشاورزی را ندارند .و نشاندهنده عدم ارتبیاط دو نیوع
بهرهوری اقتصادی و فیزیکی آب است .دالیل گوناگونی
برای این یافته وجود دارد که مییتیوان در سیه فیر
مهم به آنها اشاره کرد.
فر اول می توان به ضعف مدل های ریاضی اشاره
کرد ،به عبارتی سادهتر ،رواب بین بهرهوری فیزیکیی و
بهرهوری اقتصادی بسییار پیچییدهتیر از روابی حاضیر
است .بنابراین مدلهای میورد اسیتفاده در جیدول ()7

ضریب تعیین
0/002
0/013
0/043
0/011
0/154
0/098
0/055
0/070
0/055
0/055

آماره F

0/020
0/161
0/534
0/061
0/608
1/309
0/694
0/901
0/694
0/694

سطح معنیداری
0/889
0/695
0/479
0/941
0/625
0/275
0/421
0/361
0/421
0/421

قییدرت تبیییین رابطییه بییین دو بهییرهوری اقتصییادی و
فیزیکی را ندارند.
فر دوم باید اشاره کرد که بهطور کلی احتمیال
می رود در شرای واقعی هی رابطه معنیداری بین دو
نوع بهره وری اقتصادی و فیزیکی وجود نداشیته باشید.
به هیر حیال ،بهیره وری فیزیکیی بیشیتر تحیت تی ثیر
مقولههای فنی -دانشی کشاورزی در سطح مزرعه قرار
میگیرد ،ولی بهره وری اقتصادی تحت ت ثیر مقولههای
پیچیده اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی قرار میگیرد .در
شرای کنونی می توان بیان داشت که خاستگاه هیر دو
نیوع بهییرهوری بیا یکیدیگر تفییاوت دارد و اییین تفییاوت
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موجب عیدم ارتبیاط منطقیی بیین دو نیوع بهیره وری
فیزیکی و اقتصادی میگردد.
فر سوم می توان بیان داشت که احتمال می رود
که داده های این تحقیو از اعتبار و اعتماد قابل قبیولی
برخوردار نباشند که برای بررسی اعتبار نتیایج تحقییو
حاضر ،انجام تحقیقاتی بیشتر در این زمینیه پیشینهاد
میگردد.
نتیجهگیری
برپایه نتایج به دست آمده ترتیب بهرهوری فیزیکی
محصییوالت از بیشییترین بییه کمتییرین مقییدار شییامل
چغندرقنیید ،ذرت علوفییهای ،گوجییهفرنگییی ،خربییزه،
هندوانه ،گندم ،جو ،سویا ،شیلیل ،کلیزا ،ذرت دانیهای،
خیار ،یونجه و برنج هر یک به مقیدار ،3/46 ،4/5 ،5/5
،0/45 ،0/5 ،0/55 ،0/67 ،1/19 ،1/27 ،3/1 ،3/2
 0/069 ،0/25 ،0/42کیلوگرم بیر مترمکعیب اسیت و
ترتیب بهره وری اقتصادی محصیوالت از بیشیترین بیه
کمترین مقدار شامل ذرت دانهای ،چغندرقنید ،گنیدم،
گوجه ،سویا ،جو ،کلزا ،شیلیل ،ذرت علوفیهای ،خربیزه،
برنج ،هندوانه ،خیار و یونجه هر یک بیه مقیدار ،2286
،542 ،547 ،572 ،685 ،702 ،832 ،1098 ،1111
 97 ،267 ،279 ،313 ،322تومان بر مترمکعب است.
در این پژوهش هی کدام از محصوالت کشیاورزی
دارای وضییعیت خییوب از لحییاظ بهییرهوری اقتصییادی و
بهرهوری فیزیکی به طور همزمان نبودهاند .محصیوالتی
که دارای بهرهوری اقتصادی خوب و یا نسیبتاً خیوب و
بهرهوری فیزیکی خوب و یا نسبتاً خوب هستند شیامل
چغندرقند و گوجهفرنگی میشوند.
نتایج نشیان داد وضیعیت بهیرهوری آب در دشیت
مغان در وضعیت نسبتا ضعیف قرار دارد .بیرای تغیییر
این وضعیت و رساندن آن به وضعیت خوب احتیاج بیه
برنامه ریزی ،مدیریت و برداشت صحیح از منابع تولیید
بییا مش یارکت کشییاورزان دارد .نتییایج پییژوهش نشییان
می دهد بسته به این که شاخص بهرهوری فیزیکیی ییا
بهره وری اقتصادی آب در برنامهریزی و سیاستگذاری
مییدنظر قییرار گیییرد ،رویکردهییا و الگییوهییای بهینییه

پیشنهادی کامالً متفاوت خواهد بود و لذا بایید در هیر
منطقه هر دو شاخص مورد ارزیابی گرفته و تفاوتهای
شاخصها در برنامهریزیها لحاظ گردد.
پییژوهش نشییان داد کییه هییی کییدام از مییدلهییای
استفاده شده ،قابلیت تبیین رابطه بهرهوری فیزیکیی و
بهیرهوری اقتصیادی محصیوالت مشتلیف کشیاورزی را
ندارند .و نشاندهنده عدم ارتباط دو نوع بهیرهوری آب
است .که می تواند بنا به دالیل گوناگون از جمله ضعف
مدلهای ریاضی اسیتفاده شیده ،احتمیال عیدم وجیود
رابطه معنیدار بهرهوری اقتصادی و فیزیکی و ییا عیدم
اعتبار داده ها باشد .بنابراین بیرای فهیم کامیل در ایین
زمینه انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد میگردد.
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Assessing the Physical and Economic Water Productivity of Annual Crops
in Moghan Plain and Analyzing the Relationship between Physical and
Economic Water Productivity
Mohammad Navid Farahza1, Bijan Nazari2 *, Mohammad Reza Akbari3, Mahkameh Sadat Naeini 4, Abdolmajid
Liaghat5

In this research, water productivity of annual crops in Moghan plain using physical and economic
productivity indices were evaluated and the relationship between physical and economic productivity
based on field data has were analyzed. The physical productivity of wheat, canola, soybean, rice, corn,
forage, corn, melon, alfalfa, tomato, barley, nectarine, watermelon, cucumber and sugar beet were
1/27, 0/5, 0/67, 0/069, 4/5, 0/45, 3/2, 0/25, 3/46, 1/19, 0/55, 3/1, 0/42 and 5/5 (kg / m3), respectively.
Also, Economic water productivity of these crops were 1098, 572, 702, 313, 542, 2286, 322, 97, 832,
685, 547, 279, 267 and 1111, respectively. (Tomans/m3). The results of the interaction matrix and the
density of the physical and economic water productivity showed that barley, rice, alfalfa, nylon,
cucumber and canola are relatively weak or weak based on physical and economical water
productivity indices. Forage, melon and honey physical productivity was in good condition, while in
terms of economic productivity, the situation is relatively weak. Among the studied crops, only Sugar
beet and tomato water productivity were at a good or good situation for both indices. In general, the
results of the research showed relatively poor water productivity at the plain. Also, the findings
showed that there is no logical and mathematical relationship between the two indices of physical and
economical productivity water. Depending on the water productivity index, the proposed management
approaches will be completely different. Hence, both indices should be evaluated in each region and
differences of indices should be noticed in water planning

.
Keywords: Water Consumption, Crop Yield, Productivity Matrix, Mathematical Models,
Productivity Density Graph.
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