ﺑﻬﺮه وری آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ
ﻋﻤﺎر رﻓﯿﻌﯽ *

ﺧﻼﺻﻪ :
آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب ،ﺑﻪ وﯾﮋه آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ ﺷﺪه در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ
ﺧﺸﮏ و ﮔﺮم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﮋه  ،ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯿﻦ و
ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهوری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد آوری و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ) CPD ،ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﻄﺮه( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﺧﺺ  CPDﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آب اﺳﺖ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ رو ،ﺷﺎﺧﺺ  CPDﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻼت ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮه وری آب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری آب ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﯾﻂ آب و
ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ  293اﻟﯽ  1278ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی

اداره ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

اردﺑﯿﻞ) (CPD=1278ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) (CPD=283ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ازاء ﻣﺼﺮف
ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب  1273ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل و در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  283ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهوری آب
ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در
اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  6.2ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار  2.75ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ازاء ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ  6.2ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار آب در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ 2.75
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺨﻮد در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ) 1017ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
) 114ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوری آب ﻧﺨﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ راﻫﮑـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ
ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارﯾﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ آب اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد .ﺷﺎﺧﺺ  CPDﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ
ﺷﺎﺧﺺ ،ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ درﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.

* ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی

اداره ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

