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ﻋﻤﺎر رﻓﯿﻌﯽ *

ﺧﻼﺻﻪ:
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮب واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﺘﻤﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻮوﻻن و
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ،ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دارای ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺪﻓﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ
) CPDﻣﺤﺼﻮل در ﻗﻄﺮه( و ) NBDPﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازائ واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب  ،ﺷﺎﺧﺺ  (Net Benefit Per Drop) NBPDﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازاء آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮآورد ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻣﺎده
ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ زراﻋﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻏﻼت،
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه و در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ
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 NBPD=175.2و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ) (NBPD=1.1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در اﺳﺘﺎن
اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ازاء ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب  175.2ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎورز ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺼﺮف ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار آب در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ  1.1ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وارد ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ  9اﺳﺘﺎن ﺳﻮد ده ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ را در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺸﺎورزی ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼً ﮐﺸﺎورزی
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺪارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ  NBPD=128.5و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ  NBPD=4.8ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺨﻮد آﺑﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ و
در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  NBPD=132.9و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ
 NBPD=8.4ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب 132.9 ،ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺻﻔﻬﺎن و  8.4ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎورز ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﻣﯿﻦ را از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  NBPDﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
 147.4و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﻣﯿﻦ ،ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  NBPDدر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺ  NBPDآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در ﻋﻮض ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ از ﺗﻨﺎوب زراﻋﯽ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺬف ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﯾﺰد،
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﺬف ﮔﺮدد و در ﻋﻮض ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
اردﺑﯿﻞ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،زﻧﺠﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن
ﺣﺬف و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﻮده و از ﻫﺪر رﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد دﻫﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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