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 چکیده
های وری بعنوان موثرترین روشدر طی سالیان اخیر با توجه به محدودیت روبه رشد عوامل تولید، مدیریت کارا و بهبود بهره

اند. این موضوع آنقدر مهم بوده که بسیاری از کشورها سهم زیادی از رشد اقتصادی دستیابی به رشد تولید مطرح شده

آورند. از آنجا که بخش کشاورزی بعنوان وری کل عوامل تولید بدست میخود را از طریق مدیریت کارا و رشد بهرهساالنه 

وری در این بخش، کل اقتصاد را های مهم اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران مطرح بوده و افزایش کارایی و بهرهیکی از بخش

از طرفی آب نیز یکی از عوامل مؤثر در بخش کشاورزی است که نقش  ای برای پژوهش دارد.کند، اهمیت ویژهمتأثر می

این  وریحیاتی در تولید محصوالت کشاورزی دارد. بنابراین در این مطالعه به بررسی مدیریت بهینه آب و افزایش بهره

شود. عامل تولید در بخش کشاورزی پرداخته می
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 مقدمه .1
ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همانند افزایش رفاه عمومی و اشتغال تأثیر هوری بر پدیدهمدیریت کارا و ارتقای بهره

 های بیشتریتوسعه( در پی بدست آوردن پیشرفتیافته و درحالگذارد. به همین خاطر اکثر کشورهای جهان )توسعهمی

لید ا مصرف کمتر منابع به تووری هستند تا بتوانند با توجه به محدودیت روزافزون در دسترسی به منابع، بدر زمینه بهره

 بیشتری دست یابند.

ی مهم هابخش کشاورزی به علت داشتن نقش اصلی در تحقق امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار، بعنوان یکی از بخش

 تواند ما را در دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی عنوانوری در این بخش میاقتصاد ایران مطرح بوده و افزایش بهره

 های توسعه یاری نماید.شده در برنامه

دو  های تولید و عرضه، رشد تولید ازرشد اقتصادی در یک بخش مستلزم افزایش توان تولید در آن بخش است، بنابر نظریه

ه تآوری پیشرف( افزایش تولید با استفاده از فن8( افزایش تولید با بکارگیری عوامل تولید بیشتر و 1طریق ممکن خواهد شد؛ 

 گیری از عوامل تولیدی موثرتر.و کارآمدتر و بهره

ها، افزایش تولید به روش اول در درازمدت محدود و تا حدی دور از در کشور ما با توجه به مسئله کمبود آب و دیگر نهاده

تولید  وری عواملهرسد، به همین خاطر با توجه به روش دوم برای افزایش تولید، باید به فکر افزایش بهرواقعیت به نظر می

در بخش کشاورزی به منظور افزایش عرضه بود. از طرفی آب یکی از عوامل مؤثر در تولید کشاورزی است و کشاورزی یک 

 که تولید در این بخش بدون آب تقریباً غیرممکن است.باشد بطوریفعالیت پرمصرف در نهاده آب می

شود اما امروزه بل استفاده آب جهان در بخش کشاورزی مصرف میطبق مطالعات صورت گرفته، سهم زیادی از منابع قا

ای هباید انتظار داشت سهم آب قابل تخصیص به بخش کشاورزی با ادامه افزایش جمعیت جهان و گسترش نیاز بخش

 ین اهداف زیست محیطی، کاهش یابد.صنعت، مصارف خانگی )شرب( و همچنین تأم

یزان آب مصرفی در بخش کشاورزی، بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ذکر این نکته مهم است که در خصوص م

باشد. وزارت جهاد کشاورزی ی آب مصرفی در این بخش میاختالف نظر وجود دارد و علت این امر نحوه محاسبه

اگر و حتی  1درصد از منابع آب کشور است 71تا  61میزان مصرف آب در بخش کشاورزی حداکثر معتقد است 

یز نمیزان و سهم این بخش از مصرف منابع آبی کمتر  ،ارقام در بخش کشاورزی نهایی و محاسبه شوند اعداد و

را برای مصرف بخش کشاورزی متصور  از منابع آب کشوردرصد  91که وزارت نیرو رقم باالی د درحالیشومی

آب دقیق گیری ی اندازههای کشاورزی برااست. علت این اختالف آمار بخاطر عدم وجود کنتور آب در زمین

 باشد.های مزروعی میمصرفی، تبخیر آب در مسیر و نرسیدن کل آب به زمین

                                                       
 معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک، علیمراد اکبری 1 
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شود که امروزه اکثر کشورهای جهان با صحبت از کاهش سهم بخش کشاورزی از منابع آب در حالی بیان میبا این حال 

مین امنیت غذایی مواجه هستند. پس چالش اساسی در تأمین موادغذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد خود و تأ

ها باید به نحوی باشد که آنها را به سوی استفاده بهینه از منابع آب به خصوص در بخش کشاورزی گذاری دولتسیاست

که های مختلفی برای تبیین و محاسبه میزان استفاده بهینه از آب بیان شده است بطوریسوق دهد. در علوم آب شاخص

 اند.وری و مدیریت بهینه آب را مطرح کردهی اخیر مفاهیمی چون بهرهدر طی چند دههمختصصان مربوطه 

وری آب نسبت تولید محصول به آب مصرف شده است که این نسبت بصورت فیزیکی یا بر حسب واحد در مفهوم کلی، بهره

، استفاده از کودهای آلی یا وری آب به عوامل مختلفی همچون ژنتیک گیاه، حاصلخیزی خاکشود. بهرهپولی بیان می

وری آب در بخش کشاورزی، استفاده ساختار اصلی مفهوم بهره. های مدیریت منابع آب و... بستگی داردشیمیایی، سیاست

ری وهای بلندمدت، میزان بهرهریزیباشد. براساس برنامهصحیح از آب به همراه افزایش تولیدات محصوالت کشاورزی می

وری کیلوگرم بر مترمکعب برسد این در حالیست که میزان کنونی بهره 1/1-8حداقل باید به میزان  1040آب تا پایان سال 

 .1کیلوگرم بر مترمکعب گزارش شده است 3/4-1آب در کشور در حدود 

 پیشینه پژوهش .2
به ازای حجم آب وری آب در تولید کشاورزی را از طریق شاخص عملکرد (، بهره1998کمیته ملی آبیاری و زهکش ایران )

به ترتیب  1994و  1973های وری آب در تولید کشاورزی ایران طی سالمصرفی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس بهره

های وری آب در شبکهباشد. همچنین در این بررسی بهرهکیلوگرم به ازای مصرف هر مترمکعب می 11/4و  19/4برابر با 

کیلوگرم به ازای مصرف هر مترمکعب  98/4و  47/1، 896/4خص فوق به ترتیب برابر با آبیاری گیالن، دز و مغان با شا

 برآورد شده است.

، به «وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایرانبررسی رشد بهره»ای با عنوان ( در مطالعه1998اکبری و رنجکش )

اند. نتایج حاصل از این پرداخته 1976تا  1906وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره ی رشد بهرهمحاسبه

وری وری کل عوامل تولید طی دوره مذکور دارای نوسان زیادی بوده و سطح این بهرهدهد نرخ رشد بهرهمطالعه نشان می

درصد محاسبه شده  99/0وری کل عوامل تولید در این مطالعه نیز روند صعودی داشته است. همچنین میانگین رشد بهره

 ست.ا

وری برای ، به محاسبه شاخص بهره«وری کشورسالنامه آمار بهره»( در طرحی با عنوان 1999وری ایران )سازمان ملی بهره

های این تحقیق، میانگین پرداخته است. طبق یافته 1994تا  1974های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی طی دوره بخش

 درصد بوده است. 07/6شاورزی در طی دوره فوق برابر با وری کل عوامل تولید در بخش کنرخ رشد بهره

                                                       
 وری ایرانوری کشور، سازمان ملی بهرهبهرهسالنامه آمار  1
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 ،«گذاری در تحقیقات کشاورزی ایرانمحاسبه نرخ نهایی بازده سرمایه»ای با عنوان ( در مطالعه1990کرباسی و خاکسار )

ورزی بخش کشاوری کل عوامل در دهد که بهرهوری کل عوامل بخش کشاورزی پرداختند. نتایج آنها نشان میبه بررسی بهره

 درصد بوده است. 96/4همواره روند صعودی داشته است و میانگین رشد ساالنه آن  1991تا  1967های طی سال

های اقتصاد ایران در دوره وری کل عوامل تولید در بخشبررسی بهره»ای تحت عنوان ( در مطالعه1990زاده )صالح و قلی

 وری کل عوامل تولید و علل آن در، به بررسی روند تغییر بهره«نقش سرمایهبا تأکید بر بخش کشاورزی و  1991تا  1967

وری بخش کشاورزی نسبت به سال دهد که سطح بهرهاند. نتایج نشان میهفت بخش عمده اقتصاد در دوره فوق پرداخته

های فراوان همراه بوده نوسان وری باپایه، در مقایسه با کل اقتصاد، همواره باالتر بوده است. همچنین اگرچه میزان بهره

برابر مقدار سال پایه  09/1(، به حدود 1991ولی مقدار آن هیچگاه نسبت به سال پایه کاهش نیافته و در سال آخر )

 ( رسیده است.1967)

ل وری ک، رشد بهره«وری در بخش کشاورزی ایرانبررسی رشد بهره»ای با عنوان ( در مطالعه1996پور و کرباسی )تهامی

دهد میانگین رشد گیری کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میاندازه 1973تا  1906عوامل تولید را برای دوره 

درصد  9/0درصد و میانگین رشد ستانده در بخش کشاورزی نیز  1/8وری کل عوامل تولید در دوره مذکور برابر با بهره

 باشد.می

وری آب در برخی از ، به بررسی بهره«وری آب در کشاورزی آبیافزایش بهره»عنوان  ای با( در مقاله1999کاوه و حسینی )

وری آب دهد که باالترین بهرههای کشور پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میمحصوالت کشاورزی در بین استان

کیلوگرم  68/1ای استان همدان )ت دانهکیلوگرم بر هر مترمکعب آب مصرفی(، ذر36/1در تولید گندم به استان مازندران )

کیلوگرم بر هر مترمکعب آب مصرفی(، سیب استان  83/9بر هر مترمکعب آب مصرفی(، چغندر قند استان خوزستان )

کیلوگرم بر هر مترمکعب  19/11کیلوگرم بر هر مترمکعب آب مصرفی(، مرکبات استان گیالن ) 60/0کهکیلویه و بویراحمد )

 باشد.کیلوگرم بر هر مترمکعب آب مصرفی( می 70/6ور استان کهکیلویه و بویراحمد )آب مصرفی( و انگ

 گاهی اجمالی به وضعیت منابع آب در ایرانن .3
کشور با مشکل کمبود آب  18فقط  1364، در سال 1المللی مدیریت آبطبق تحقیقات انجام گرفته توسط مؤسسه بین

کشور افزایش  16این تعداد به  8464شود در سال بینی میکشور رسید و پیش 81به  1314مواجه بودند، این رقم در سال 

یابد. اکثر این کشورها در منطقه خاورمیانه و صحرای آفریقا قرار دارند. کشورهای موجود در منطقه خاورمیانه به شدت در 

دارند در آینده، آب در این منطقه  آینده با مشکل کمبود آب مواجه خواهند بود تا آنجا که بسیاری از کارشناسان اعتقاد

انجام  8486کشور تا سال  06بینی کمبود آب را برای گذاری خواهد شد. همچنین این مؤسسه پیشهمانند نفت ارزش

و « 9کمبود اقتصادی»، «8کمبود فیزیکی»گروه  9بندی کشورها در داده است. نتایج حاصل از این مطالعه منجر به تقسیم

                                                       
1 International Water Management Institute (IWMI) 

8 Physical Shortages 

9 Lack of Economic 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitv_TBztLRAhVCUhQKHcRYDTUQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2F&usg=AFQjCNGRhlqhR4qnaRfWBYMG8Wi3rA4Lzg&sig2=Haolg70y_dL0k4lHfGRj3g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitv_TBztLRAhVCUhQKHcRYDTUQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmi.cgiar.org%2F&usg=AFQjCNGRhlqhR4qnaRfWBYMG8Wi3rA4Lzg&sig2=Haolg70y_dL0k4lHfGRj3g
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ده است که کشور ما طبق این پیشبینی جز کشورهایی قرار دارد که با بحران کمبود فیزیکی آب مواجه ش« 1بدون کمبود»

آب،  وری در مصرفباشد که این کشورها حتی با باالترین میزان راندمان و بهرههستند. کمبود فیزیکی آب بدین معنا می

 برای تأمین نیازهایشان آب کافی در اختیار ندارند.

ها در های جوی و نامناسب بودن میزان پراکنش از نظر مکانی و زمانی )بیش از نیمی از بارندگیبودن ریزش به دلیل کم

 یشوند(، ایران در زمرهها نیز در فصول غیرزارعی انجام میی بارندگیگیرد و عمدهدرصد از مساحت کشور صورت می 86

باشد که ساالنه های جوی میأمین منابع آب کشور ریزشکشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. منشأ اصلی ت

های سطحی جاری میلیارد مترمکعب به صورت جریان 39باشد که از این مقدار حدود میلیارد مترمکعب می 019بالغ بر 

 زدهد و بقیه بصورت تبخیر و تعرق اهای نفوذی به منابع زیرزمینی تشکیل میمیلیارد مترمکعب را جریان 86شده و 

باشد که از این مقدار حدود میلیارد مترمکعب می 194کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود  دسترس خارج می شوند.

های سطحی جاری میلیارد مترمکعب با منشأ سرزمینی یا جریان 39های سطحی )شامل میلیارد مترمکعب را جریان 146

های نفوذی به منابع زیرزمینی میلیارد مترمکعب را جریان 86های مشترک ورودی( و میلیارد مترمکعب آب 18شده و 

میلیارد مترمکعب  38دهد در حال حاضر از کل منابع آب تجدیدشونده کشور، در حدود ها نشان میدهند. بررسیتشکیل می

 (.1996-1شود )آمارنامه کشاورزی، درصد این منابع برداشت می 74یعنی چیزی در حدود 

 

 از منابع آب کشورسهم بخش کشاورزی  .9-6
تا به امروزه دائماً در حال  1314آیند و سهم این نوع کشت از سال اکثر تولیدات کشاورزی از طریق کشت آبی بدست می

اید ها، بشود و به منظور تأمین نیاز سایر بخشباشد. با ادامه روند رو به رشدی که در جمعیت جهان مشاهده میافزایش می

 خش کشاورزی در جهان حرکت کرد.به سوی کاهش سهم آب ب

به دو  8464شود این رقم تا سال باشد و پیشبینی میمیلیارد مترمکعب می 8744سهم آب کشاورزی در جهان در حدود 

یابد، به عبارت دیگر جامعه جهانی درصد افزایش می 84برابر افزایش یابد، این در حالیست که سهم اراضی آبی به میزان 

 94از  8446تا  1394رود. بطور مثال در کشور چین سهم آب کشاورزی از سال کارا از منابع آب میبه سمت استفاده 

این سهم ثابت باشد. این در حالیست که اراضی زیر  8464شود تا سال درصد کاهش یافته و پیشبینی می 14درصد به 

است. در مورد ترکیه هم سهم آب کشاورزی در میلیون هکتار افزایش یافته  14میلیون هکتار به  61کشت آبی در چین از 

باشد و میلیارد مترمکعب( می 91درصد )یعنی  78میلیارد مترمکعب(، حدود  64این کشور از کل منابع آب در دسترس )

 (.1934باشد )کشاورز و دهقانی سانیج، میلیون هکتار می 6/6اراضی زیر کشت آبی در ترکیه حدود 

توسعه چهارم و پنجم، توسعه بخش کشاورزی مبتنی بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی های بر طبق اهداف برنامه

ها، از کشاورزی، امنیت غذایی، تولید اقتصادی و گسترش صادرات محصوالت کشاورزی است. علیرغم اهمیت این سیاست

ناسب بودن میزان و پراکنش یک سو با توجه به قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان و نام

                                                       
1 No Shortage 
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أمین نیازهای ور، تبارندگی در کشور و از سوی دیگر با توجه به روند افزایش جمعیت کشور، تأکید بر گسترش صنایع در کش

ظرفیت منابع آب وجود ندارد، و محیط زیست و با توجه به اینکه دیگر امکان زیادی برای گسترش  بخش صنعت، شرب

باشد. اما در حالی سخن از کاهش سهم آب بخش کشاورزی به ی امری غیرقابل اجتناب میسهم آب بخش کشاورز کاهش

مداران نیز در راستای خودکفایی در محصوالت استراتژیک، فشار شود که در طی سالیان اخیر تالش سیاستمیان آورده می

 بیشتری بر منابع آب موجود در کشور وارد کرده است.

میلیارد مترمکعب( برداشت شده است که از این  38درصد آن ) 74ه کشور، چیزی حدود از کل منابع آب تجدیدشوند

یابد و بقیه آن به مصرف صنعت، شرب و محیط میلیارد مترمکعب( اختصاص می 91درصد به بخش کشاورزی ) 39مقدار 

میلیارد  1برداشت ساالنه میلیارد مترمکعب آب، باید اضافه  91های اخیر عالوه بر رسد. البته در طی سالزیست می

های آمارنامههای زیرزمینی را نیز به میزان آب استفاده شده در بخش کشاورزی اضافه کرد )مترمکعب آب از جریان

 (.کشاورزی

اما با توجه به اختصاص چنین سهم عظیمی از منابع آب کشور به بخش کشاورزی، باز هم تولیدات این بخش جوابگوی 

باشد و هنوز هم کشور نیازمند واردات محصوالت کشاورزی در اکثر ی تأمین موادغذایی نمیدر حوزهتقاضای داخلی کشور 

بهینه از منابع آب در این استفاده  عدم توانباشد. یکی از دالیل وجود چنین ضعفی در بخش کشاورزی را میموارد می

ناپذیر سهم آب کشاورزی و برای جبران کاهش اجتنابتر از منابع آب در بخش بخش دانست. به منظور استفاده بهینه

 وری آب در بخش کشاورزی بود.بخش کشاورزی، باید به دنبال راهکارهایی جهت بهبود بهره

 مبانی نظری .4

 وریتعریف بهره .4-6
ه را شدی بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولیدرود که رابطهوری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار میبهره

بکار برده شد، در نگاه وی تنها بخش  1771در سال  1وری توسط فرانسوا کنهدهد. برای اولین بار لغت بهرهنشان می

 وری این بخش را ارتقاء داد.کشاورزی در اقتصاد مولد بود و برای افزایش توان تولیدی در آن باید بهره

وان اشاره تف مختلفی ارائه شده است که به عنوان نمونه به موارد زیر میوری تعاریالمللی برای بهرههای بیناز سوی سازمان

 کرد؛

 آژانس بهره( 8وری اروپاEPAبهره ،)داند.وری را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید می 

 ( 9سازمان همکارهای اقتصادی و توسعهOECDبهره ،) تولید وری را مساوی نسبت ستانده به یکی از عوامل

 داند که عوامل تولید ممکن است سرمایه، نیروی کار، مواد خام، انرژی و موارد دیگر باشد.می

                                                       
1 Francois Quesnay 

8 European Productivity Agency 

9 Organization for Economic Co-operation and Development 
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دانست؛ کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با  8و اثربخشی 1توان ترکیبی از کاراییوری را میهمچنین بهره

ها، حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی نیز به مفهوم کار ادهاستفاده مفید از منابع ارتباط دارد یعنی اینکه از حداقل نه

ها، محصول بیشتری تولید شود ولی این محصول کیفیت مطلوب باشد یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهادهصحیح می

ش و اثربخباشد از این رمورد نظر را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده ولی چون محصول فاقد کیفیت الزم می

ری را به وتوان بهرهوری نخواهد شد. پس مینبوده، به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی به تنهایی موجب افزایش بهره

 وری برابر است با اثربخشی بعالوه کارایی.معنای صحیح انجام دادن کار درست نامید یا اینکه گفت بهره

 

 وری جزئی آبوری آب یا بهرهبهره .4-2

ها ها به کل نهادهوری کل را ارزش کل ستاندهباشد، آنها بهرهمی 9وری کلاقتصاددانان مهم است محاسبه بهره آنچه برای

وری ی بهرهوری بطور کلی نسبت واحد ستانده به واحد نهاده تعریف شده است. واژهتوان بیان داشت بهرهدانند اما میمی

ی آب وری جزئی بهرهشتر از نیروی کار، سرمایه و ... بوجود آمد اما واژهبا گسترش انقالب صنعتی برای رسیدن به سود بی

ی اخیر به دلیل کمبود آب و نقش مهم آن در برند، در طی چند دهه( نام می0WPوری آب )که همه از آن بعنوان بهره

 یده است.دهای مختلف اقتصاد مطرح گرتأمین نیاز بخش

شود که تا حد زیادی به زمینه کاری محقق بستگی آب در بخش کشاورزی ارائه می وریتعاریف مختلفی برای مفهوم بهره

آب »شود که این آب شامل وری آب بعنوان عملکرد محصول در هر مترمکعب آب تعریف میدارد. اما در مفهوم کلی، بهره

وری از بهره 7تعریف اگرونومیکبرای مناطقی با کشت آبی است. این یک « 1آب آبی»برای مناطقی با کشت دیم و « 6سبز

زئی آب وری جباشد. البته این تعریف از بهرهباشد که با نگاه مهندسی آن یعنی کارایی )راندمان( آبیاری متفاوت میآب می

وری آب ( را مناسبتر از بهره8WUEتوسط تعدادی از کارشناسان مورد انتقاد قرارگرفته و آنها اصطالح کارایی مصرف آب )

استفاده از اصطالح کارایی مصرف آب اگر در جای مناسب خود صورت گیرد مثالً در سطح  شود کهنند. باید اشاره دامی

تواند مناسب و مفید باشد اما با تغییر سطح مقیاس از زمین به حوضه آبریز یا نظام آبیاری، کاربرد کارایی یک مزرعه می

 باشد.معنا میمصرف آب تقریباً بی

های مدیریت منابع آب به عوامل مختلفی همانند ژنتیک گیاه، شرایط خاک )حاصلخیزی خاک(، سیاستوری آب بهره

های اقتصادی برای تولید بستگی دارد. در سطح یک های آبیاری در سطوح مختلف( و انگیزه)چگونگی استفاده از فناوری

                                                       
1 Efficiency 

8 Effectiveness 

9 Total Productivity 

0 Water Productivity 

 ثرناشی از بارندگی مؤ 6
 آب منتقل شده از طریق نظام آبیاری 1

7 Agronomic 

 .کندهای کشاورزی و اداره خاک بحث میبخشی از علوم کشاورزی است که درباره مسائل علمی و عملی تولید فرآورده گرونومیکا
9 Water Use Effectively 
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گیاه، استفاده از کودهای آلی به جای کودهای  وری آب را با تغییر در الگوی کشت، اصالح ژنتیکتوان بهرهمزرعه می

 های آبیاری جدید )مدیریت منابع آب( بهبود بخشید.شیمیایی و استفاده از سیستم

 (؛8449، 1روش بیان کرد )سکلر و همکاران 9توان به وری آب را از دیدگاه مالی و فیزیکی میبهره

 آید.بر میزان آب مصرفی بدست میکه بصورت عملکرد محصول تقسیم  وری فیزیکی خالصبهره 

 که از تقسیم ارزش حال خالص یا ناخالص تولید تقسیم بر  وری با ترکیبی از خواص فیزیکی و اقتصادیبهره

 آید.میزان آب مصرفی بدست می

 که از تقسیم ارزش حال خالص تولید تقسیم بر ارزش بازاری آب مصرف شده توسط گیاه  وری اقتصادیبهره

 توان از هزینه فرصت بهترین مورد مصرف از آب استفاده کرد(.د )بجای ارزش بازاری آب نیز میآیبدست می

ر مثال نیست. بطو ایسادهوری اقتصادی و ترکیبی کار باشد اما محاسبه بهرهوری فیزیکی آب کار آسانی میمحاسبه بهره

آیا برای آب باید یک قیمت در نظر گرفت یا بر اساس محصوالت و همچنین بسته به شرایط مکانی و زمانی باید برای آب 

 های متمایز در نظر داشت؟قیمت

ر یشتوری آب به معنای سود بوری آب ارائه دادند، طبق این تعریف بهره( تعریف جدیدی از بهره8449) 8مولدن و همکاران

ارائه دادند. « کدام قطره؟ کدام محصول؟»وری آب، چارچوبی به عنوان باشد. آنها برای محاسبه بهرهحاصل از مصرف آب می

وری باید کدام قطره و کدام محصول را مورد نظر قرار داد؟ برای پاسخ به این سؤال بدین معنا که برای بهبود و ارزیابی بهره

 مقیاس و حسابداری مصرف آب پرداخت. ابتدا باید به تعریف مفاهیم

 

 مقیاس مصرف آب 

های آبریز های متفاوتی همانند محصول یا گیاه، مزارع، نظام آبیاری و حوضهدر مصرف و مدیریت آب در کشاورزی، مقیاس

 قیاس محصولها توجه شود. مثالً در موری آب باید به تفاوت در مقیاسملی و جهانی وجود دارند بنابراین در تعریف بهره

وری آب در سطح شود به عبارتی بهره، جذب مواد مغذی و تنش آبی توجه می9به فرایندهای فیزیولوژی همانند فتوسنتز

باشد. در سطح مزرعه کاربرد موادغذایی و یا عملیات ی توان گیاه در تولید به ازای آب مصرفی میدهندهیک گیاه نشان

شود، فرآیندهای مهم شود. زمانیکه آب در یک نظام آبیاری توزیع میظر گرفته میزراعی مبتنی بر حفظ منابع آب در ن

های آبریز نیز تخصیص و توزیع اهمیت شود. در سطح حوزهنظام، مواردی مانند تخصیص و توزیع و زهکشی را شامل می

 باشد.بیشتر میکنندگان یابد اما با این تفاوت که در سطح آبریز، تنوع در نحوه مصرف آب و مصرفمی

ه وری آب بتوان بیان کرد مفید بودن تعریف بهرهوری آب اهمیت زیادی دارد تا آنجا که میموضوع مقیاس در تعریف بهره

ها های اخذ شده در سطح یک مقیاس تأثیر زیادی در عملیات سایر مقیاسمقیاس تحلیل بستگی دارد و همچنین تصمیم

                                                       
1 Seckler et al 

8 Molden et al 

9 Photosynthesis 
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تواند بر روی مقدار آب دریافتی کشاورز در مزرعه محدودیت ایجاد نماید. هدف  آب می دارد مثالً در سطح آبریز، تخصیص  

باشرررد که در ادامه به آن      از تعیین مقیاس در این چارچوب، تعیین هدف و خروجی مورد نظر از مصررررف منابع آب می     

 شود.پرداخته می

 

 حسابداری مصرف آب 

 های گوناگونکدام قطره استفاده کرد؟ استفاده از این روش در مقیاستوان برای یافتن پاسخ سؤال از حسابداری آب می

کند تا بتوان ارزیابی چرخه آب را بخوبی انجام داد. برای این منظور باید مرزهای سه بعدی برای این امکان را فراهم می

مشخص )که توسط های های ورودی و خروجی در قالب دستهمکان و زمان تعریف کرد و سپس با مشخص کردن جریان

 (.1337توان حسابداری را عملی ساخت )مولدن، المللی مدیریت آب بیان شده( میسازمان بین

باشد. راهکارهای حسابداری آب های گوناگون میابزاری برای تعیین چگونگی مصرف آب در سطح مقیاس ،حسابداری آب

ر وری آب دتوانند برای بررسی بهرهروند میبکار میکه برای بررسی پیامدهای تغییر در الگوی آب در سطح یک مزرعه 

تواند به ذخیره واقعی آب منجر شود یا خیر. سطح یک حوضه بکار روند تا متوجه شویم که اجرای اقداماتی خاص می

تواند برای سؤال کدام باشد و این امر میهای ورودی و خروجی از اهداف حسابداری آب میبندی جریانچگونگی دسته

 (.1938وری جوابی پیدا نماید )میرنظامی، در ارزیابی بهره ،طرهق

 

 ؟کدام قطره 

وری آب باید به آب مورد نیاز برای تبخیر و تعرق توجه کرد یا به کل آب ی بهرهبرای پاسخ به این سؤال که در محاسبه

ساس میزان آب آبیاری شده بسنجند اما وری را بیشتر بر اناشی از آبیاری، باید گفت که مدیران آب تمایل دارند تا بهره

ها نتیجه یکسانی ندارد. مثالً اگرچه با افزایش میزان آب آبیاری به زمین بتوان ی مقیاستوان گفت این روش در همهمی

 وری آب در مزارع دیگر و یاتواند به کاهش بهرهوری آب را افزایش داد اما باید گفت اینکار در شرایطی میتولید و بهره

وضه سطح یک ح ،حتی حوضه آبریز منجر شود مثال اگر کشاورزی با استفاده بیشتر از آب در تولید یک محصول کم ارزش

وری در سطح حوضه خواهد آبریزی منجر با کاهش میزان آب دریافتی توسط دیگر زارعین شود، اینکار منجر به کاهش بهره

وری از آب آبیاری شده استفاده کرد، بطور مثال در مناطق یابی بهرهتوان فقط در ارزای نمیشد. همچنین در سطح منطقه

توان با میزان کمی از آب که صرف آبیاری شده نتیجه گرفت پرباران که برای تولید نیاز به آبیاری کمتری وجود دارد نمی

یاه در این منطقه فقط باشد، چون مقدار آب مصرف شده توسط گوری آب در محصول خاص در این منطقه باال میکه بهره

های وری در مقیاستوان گفت بهرهتوسط آبیاری تأمین نشده بلکه بخشی از آن توسط بارندگی تأمین شده است. اما می

وری آب بر اساس تبخیر و تعرق فقط به میزان آب باشد چون در محاسبه بهرهمختلف بر اساس تبخیر و تعرق ثابت می

 شود.توجه میمصرف شده برای تولید محصول 
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 کدام محصول؟ 

اه وری آب از دیدگوری به کدام محصول توجه کرد، باید به تعریف بهرهبرای پاسخ به این سؤال که باید در ارزیابی بهره

وری فیزیکی به صورت تقسیم مقدار فیزیکی ستانده یا تولید بر مقدار ها توجه کرد. بهرهفیزیکی و اقتصادی و تفاوت مقیاس

باشد. وری اقتصادی آب، تعیین ارزش اقتصادی آب میشود و منظور از بهرهحسب وزن )کیلوگرم( و یا پول بیان می نهاده بر

باشد، در سطح مزارع هدف بدست آوردن تولید بیشتر و در هدف کشاورز کسب درآمد بیشتر می ،در مقیاس محصول

 وری اقتصادی آب و مقایسه سود حاصله دنبال محاسبه بهرههای بزرگتر مثالً حوضه آبریز، کارشناسان امر بیشتر بمقیاس

ها ها همانند صنعت هستند. در مقیاس ملی تقابل بین بخشاز مصرف آب در بخش کشاورزی با مصرف آب در سایر بخش

 یهای صنعت، کشاورزی، محیط زیست و یا حتی تأمین آب برای مصرف خانگشود، مثالً در تأمین آب برای بخشبیشتر می

لی های اص)مثالً افراد فقیر(، باید پی برد تأمین آب برای کدام بخش دارای ارزش بیشتری است و کدام بخش جز اولویت

وری اهمیت بسیار زیادی کنند که مسئله مقیاس در تعریف بهرهگیری میقرار دارد. در نهایت مولدن و همکارانش نتیجه

 دارد.

 وری آب در بخش کشاورزیوضعیت بهره .5

 وری آب در بخش کشاورزی در جهانضعیت بهرهو .5-6
ای انجام شده است. بعنوان مثال تحقیقات انجام شده از سوی زارت و وری آب در جهان، تحقیقات گستردهدر مورد بهره

وری آب بیشتر از دهد که شاخص بهرهمنبع تحقیقاتی، نشان می 90سال( بر اساس  86)برای  8440در سال  1باستیانسن

 باشد.می 8ی ارائه شده از سوی فائوآمارها

 وری آب در جهان در تولید گندم، برنج، پنبه و ذرت(: بهره1جدول )

 محصول
 وری براساس تحقیقات فائودامنه بهره

(Kg/𝒎𝟑) 

وری براساس تحقیقات زارت و دامنه بهره

 باستیانسن

(Kg/𝒎𝟑) 

 1/4-7/1 9/4-1 گندم

 1/4-1/1 7/4-1/1 برنج

 01/4-36/4 0/4-1/4 پنبه

 1/1-7/8 9/4-1/1 ذرت

 (8440زارت و باستیانسن )منبع:  

                                                       
1 Zwart and Bastiaanssen 

8 Food and Agriculture Organization of the United Nations 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuwtqN9NLRAhVBIJoKHQrsD5kQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw&sig2=4aJLOgkZiY09H0KASm3O3A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuwtqN9NLRAhVBIJoKHQrsD5kQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw&sig2=4aJLOgkZiY09H0KASm3O3A
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تواند ناشی از تفاوت در شراط آب و هوایی، مدیریت آبیاری و مدیریت وری آب میاز دیدگاه آنها تفاوت در شاخص بهره

وری آب در سطح جهانی پرداختند، بر اساس ( به بررسی بهره8449) 1خاک )کیفیت( باشد. همچنین کای و روزگرانت

باشد و در مورد سایر کیلوگرم بر مترمکعب در تغییر می 16/4-1/4وری آب برای برنج از پژوهش آنها دامنه شاخص بهره

وری آب بهره باشد. در همین مطالعه متوسطکیلوگرم بر مترمکعب می8/4-0/8غالت )به جز برنج( محدوده این شاخص 

برآورد شد. همچنین بر اساس پیشبینی صورت گرفته تا سال  17/4و برای سایر غالت نیز  93/4در سطح جهان برای برنج 

کیلوگرم بر مترمکعب افزایش  14/1و  68/4 وری آب در تولید برنج و گندم به ترتیب به میزانمیزان متوسط بهره 8486

باشد که برنج در مقایسه با سایر غالت در اکثر نقاط جهان آب می دلیل این به برنجوری خواهد یافت. پایین بودن بهره

کن ترین حد مموری آب در تولید برنج و سایر غالت در صحرای آفریقا دارای پایینکند. متوسط بهرهبیشتری مصرف می

کیلوگرم بر  9/4ر مورد سایر غالت ( و د86/4تا  14/4کیلوگرم بر مترمکعب و )از  10/4باشد این شاخص برای برنج می

یافته وری آب برای برنج در کشورهای توسعه( محاسبه گردیده است. متوسط شاخص بهره1/4تا  1/4مترمکعب )از 

 باشد.کیلوگرم بر مترمکعب می 93/4توسعه کیلوگرم بر مترمکعب و برای کشورهای درحال07/4

(. 8446، 8باشد )بوراککیلوگرم بر مترمکعب می 8/1در حدود  برنج تولیدی برا وری آبمتوسط بهره در مورد کشور ترکیه

کیلوگرم بر مترمکعب و برای  16/1-6/8ای بین وری آب در تولید ذرت دانههمچنین برای این کشور دامنه تغییرات بهره

(. در مورد 8446، 9محاسبه شده است )داگدلین 13/4-78/4کیلوگرم بر مترمکعب و پنبه  89/4-31/4گندم در حدود 

برآورد  98/4و  11/4، 91/1ای به ترتیب برابر با وری آب در تولید گندم، برنج و ذرت دانهکشور مصر نیز میزان متوسط بهره

 شده است.

 

 وری آب در بخش کشاورزی در ایرانوضعیت بهره .5-2
میلیون  3/9کشت بوده که از این تعداد میلیون هکتار آن زیر  6/13میلیون هکتار اراضی قابل کشت در ایران، فقط  97از 

. درپایان برنامه 0میلیون هکتار آن ساالنه آیش هستند 6/0میلیون هکتار آن به صورت دیم و  11/1هکتار به صورت آبی، 

 این رسید اما عمالًوری آب در بخش کشاورزی ایران به میزان یک کیلوگرم به ازای یک مترمکعب میسوم توسعه باید بهره

تا پایان برنامه چهارم توسعه نیز حاصل نشد و بعد از سال پایانی برنامه چهارم توسعه اتفاق نظری در مورد میزان  هدف

 وری آب در بخش کشاورزی در حدودوری آب کشاورزی وجود نداشت بطوریکه بسیاری معتقدند میزان بهرهواقعی بهره

-1934های وری آب طی سالبه مقایسه میزان بهره 1شماره  باشد. در جدولکیلوگرم به ازای هر مترمکعب می 1-3/4

 پرداخته شده است. 1994

                                                       
1 Cai and Rosgrant 

8 Burak 

9 Dagdelin 

 .های بعد اختالف نظر وجود دارددر ارقام منتشر شده برای سالزیرا  باشدمی 1991سال پایه آماری  0



 66 | وری آب و آسیب شناسی مدیریت آن در بخش کشاورزی کشوربررسی بهره معاونت امور اقتصادی –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 

 وری آب در کشاورزی )محصوالت زراعی و باغی((: میزان بهره2جدول )

 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1381 سال زراعی

وری آب نسبت بهره

به کل میزان تولیدات 

باغی کشاورزی شامل 

)کیلوگرم بر  و آبی

 مترمکعب(

19/4 73/4 94/4 77/4 96/4 91/4 99/4 94/4 91/4 34/4 38/4 

 ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطالعاتهای کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامهآمارنامهمنبع: 

 

 38/4و به میزان  1934کشاورزی متعلق به سال وری آب در محصوالت بر اساس اطالعات جدول فوق بیشترین میزان بهره

گرم محصول  384باشد. این عدد بدین معناست که به ازای مصرف یک تن آب در کشور فقط کیلوگرم بر مترمکعب می

وری تن آب مصرف خواهد شد. این میزان بهره 14/1شود و یا برای تولید یک کیلوگرم محصول در کشور میزان تولید می

کیلوگرم به ازای حجم آب مصرفی( بسیار پائینتر  6/8رزی کشور در مقایسه با متوسط میزان جهانی آن )آب در کشاو

 باشد.می

باید سطح تولید محصوالت کشاورزی  1040های بلندمدت تا پایان سال ریزیگردد بر اساس برنامههمچنین خاطر نشان می

وری آب در بخش کشاورزی حداقل تا میزان این هدف باید بهره میلیون تن برسد. در راستای رسیدن به 134در کشور به 

 کیلوگرم بر مترمکعب افزایش یابد. 8-1/1

وری وری آب صورت گرفته است اما همچنان بهرههایی توسط دولت برای بهبود بهرهها و تالشاگرچه طی سالیان اخیر برنامه

ها را کی از آنتوان بیان کرد که یوری آب در کشور میدن بهرهآب در این بخش پائین است. عوامل متعددی برای پائین بو

شده از آب دانست. بطور مثال در بیشتر اراضی کشور آب انتقال داده شده ریزیبهینه و بدون برنامهتوان استفاده غیرمی

موارد شدت و زمان آبیاری توان گفت در بسیاری از باشد و حتی میبرای گیاه به ندرت منطبق بر نیاز واقعی گیاهان می

های اخیر میزان اراضی کشاورزی در کشور افزایش یافته اما باید این را شود در سالباشد. اگرچه عنوان مینیز مناسب نمی

های اند و به جای آن بسیاری از مراتع و زمیننیز پذیرفت که بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی دچار تغییر کاربری شده

اند که نه شیب مناسبی برای آبیاری دارند و نه ضخامت خاک کافی به زیر کشت محصوالت کشاورزی رفتهنامرغوب به 

منظور کشاورزی و آبیاری که این مسئله موجب افزایش ضایعات در تولید محصول کشاورزی شده است که به نوعی هدررفت 

 آید.آب به حساب می
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یت کفامیزان آب مصرفی  کاهش تنهاکشاورزی بخش  در وری آبکه برای بهبود بهره شودباید به این نکته نیز اشاره 

وری آب طبق تعریف آن، هم افزایش صورت کسر )افزایش تولید( و هم کاهش مخرج کسر بلکه الزمه بهبود بهرهکند نمی

 باشد.)کاهش حجم آب مصرفی( می

وری آب ی بهرههای موجود در زمینهچالش .6

 یرانکشاورزی در ا
مورد توجه  هنوز بطور کافی های طبیعی همانند منابع آب، خاک، گیاه و اراضیتوسعه اهمیت ثروتدر کشورهای درحال

اسب وری منتوسعه را میزان بهرهیافته و درحالنشده است. شاید بتوان مهمترین تفاوت موجود بین کشورهای توسعه واقع

تم وری از منابع را در نیمه دوم قرن بیسیافته توانستند مسائل و مشکالت مربوط به بهرهاز منابع دانست. کشورهای توسعه

نتوانستند مسائل مربوط به چگونگی نیز قرن بیستم و یکم  ی دومدر اواخر دههتوسعه اما کشورهای درحال نمایندحل 

ین کشورها را باید تقلید این کشورها از استفاده مناسب از منابع را حل نمایند. شاید یکی از دالیل چنین ضعفی در ا

 در زمینه حل مشکالت دانست. بدون در نظر گرفتن مسائل و مشکالت بومی خودشان یافتهالگوهای کشورهای توسعه

باشد. مهمترین چالشی که بخش وری آب در بخش کشاورزی ایران بسیار نامناسب میبر اساس آنچه بیان شد میزان بهره

آب  وریباشد که یکی از راهکارهای موجود، بهبود بهرهبا آن روبروست تولید بیشتر به ازای آب کمتر میکشاورزی امروزه 

وری آب کشاورزی بدین های موجود در کشور برای افزایش بهرهباشد. مهمترین مشکالت و چالشدر بخش کشاورزی می

 باشد؛ترتیب می

 :های آبیاری در کشور بر مبنای کشت یکپارچه هطراحی بیشتر شبک فقدان الگوی کشت مشخص در کشور

صورت گرفته است اما عدم وجود الگوی کشت مشخص در کشور و کشت ناهمگون محصوالت توسط کشاورزان 

 برداری از آب و زمین شده است.های بهرهمنجر به ایجاد نوعی تضاد در کشور از نظر نظام

 ای از عده ن قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی:گذاران کشور برای تعییعدم توافق در میان سیاست

ز مقدار تر اکارشناسان با توجه به بحران کمبود آب در کشور، قیمت فعلی آب در بخش کشاورزی را بسیار پایین

گذاری واقعی آب منجر به ایجاد انگیزه دانند و معتقدند باید این نرخ افزایش یابد زیرا؛ اوالً قیمتواقعی آن می

های برداران و ثانیاً منجر به ایجاد درآمد برای ساخت، تجهیز و بازسازی شبکهفاده درست از آب توسط بهرهبرای است

آبیاری و زهکشی خواهد شد. اما در هنگام تعیین قیمت آب در بخش کشاورزی عالوه بر توجه به بحث کمیابی 

جه به تفاوت اقلیمی مناطق مختلف کشور و این منبع، باید این کار با توجه به مالحظات سیاسی و اجتماعی و تو

گذاری درست آب در بخش کشاورزی منجر به ایجاد محرومیت آبی و فقر برای ... صورت گیرد چون عدم قیمت

 کشاورزان فقیر خواهد شد.

 :درصد از محصوالت کشاورزی در هنگام  94-04بطور مثال ساالنه  وجود ضایعات زیاد در بخش کشاورزی

 توان آن را به نوعی بعنوان هدررفت آب تلقی کرد.روند که میبندی از بین میبرداشت، حمل و بسته
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 :بطور مثال در  در اولویت بودن سدسازی در کشور برای تأمین آب و برق برای مصارف شهری و صنعتی

ث سد در کشور افزایش داشته است اما به علت عدم وجود تناسب بین احداث سد در های اخیر احداطی سال

های آبیاری و آبرسانی مناسب و مدرن، عمالً این اقدامات نفعی برای بخش کشاورزی نداشته کشور و احداث شبکه

اکوسیستم شده ای از موارد احداث این سدها باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست و و در پاره

 است.

 شود هیچ کنترلی در میزان حجم این امر باعث می های آبیاری کشور:تحویل غیرحجمی آب در اکثر شبکه

آب مصرفی توسط کشاورز صورت نگیرد. تحویل آب به صورت غیرحجمی منجر به استهالک زودهنگام تأسیسات 

 دمان آبیاری خواهد شد.های انتقال آب )به دلیل جریان دائمی آب( و کاهش رانو لوله

   کوچک بودن مالکیت اراضی کشور و عدم یکپارچگی اراضی 

 های اخیر و بجای آن تبدیل بسیاری از مراتع کشور به زمین آبی تخریب اراضی آبی کشور در طی سال

 که نه شیب مناسبی برای آبیاری دارند و نه ضخامت خاک کافی به منظور کشاورزی و آبیاری

 های آبیاری و زهکشی کشور به منظور استفاده مناسب از اسب نهرها و شبکهفقدان پوشش من

 های بازگشتی آب و جلوگیری از نشت آبجریان

 های آبیاری با شرایط آب، خاک و نیاز واقعی گیاه در اقلیمعدم انطباق روش 

 به دلیل کنترل قیمت محصوالت توسط دولت گذاری در این بخشعدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه 

 های های علمی در کشاورزی و غالب بودن دیدگاهعدم دانش کافی اغلب کشاورزان در استفاده از روش

 سنتی در میان آنان

 وری آبراهکارهای افزایش بهره .7
 منظور صیانت از منابع آبجلوگیری از مواجهه با بحران آب و تشدید آن در کشور، مستلزم اقدامات سیاستی گسترده به 

. ریزان کالن به مقوله آب و اقدامات اجرایی در دو بعد عرضه و تقاضا استتجدیدپذیر شامل اصالح رویکردهای برنامه

باشند که برای های زیاد میوری آب عموماً بلندمدت بوده و نیازمند صرف هزینهراهکارهای ارائه شده برای ارتقای بهره

 گذاران و مدیران منابع آب وجود داشته باشد.گرایانه در میان سیاستیک نگاه جامعاجرای آنها باید 

 

 راهکارهای حفاظت از منابع آب موجود .7-6
 های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و به دنبال آن، اهمیت مقوله آب و تأثیرگذاری چالش کمبود آب بر حوزه

به منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی کشور به های مختلف حوزه آب گذاری کافی در بخشضرورت سرمایه

 عنوان یک فرض مسلم برای مسئوالن ارشد کشور باید مورد مالحظه قرار گیرد.
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 گذاری برای بازسازی های گروهی، سرمایهدر حوزه مصارف خانگی، افزایش فرهنگ مصرف آب از طریق رسانه

تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و  ،ی برای مصارفگذاری و قیمت پلکانخطوط انتقال آب، اعمال نظام قیمت

 الزامات مدیریت آن.

 ناپذیر احراز در حوزه مصارف صنعتی، مالحظات زیست محیطی و توجه ویژه به موضوع آب، به عنوان جزء جدایی

های صنعتی و احداث واحدهای صنعتی پرمصرف آب یابی شهرکمالی و اقتصادی در مکان-پذیری فنیتوجیه

 ریزان این حوزه قرار گیرد.اید مورد توجه برنامهبمی

 یابی گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب و توجه به اقتصاد آب در مکانتفکیک آب شرب و بهداشتی، سرمایه

 د.شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجو

 عرضه و تقاضا ای در هر دو بعدضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب کشور به جای نگاه استانی و منطقه. 

 

 وری آب در بخش کشاورزیراهکارهای افزایش بهره .7-2
گذاری و اجرایی زیر برای سیاست این بخش از مصرف آب، اقدامات باالیکشاورزی با توجه به سهم در حوزه مصارف 

 ؛مدیریت بهینه منابع آب ضروری است

  ضروری است در  منابع آب تجدیدپذیر،با توجه به تداوم رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و ثابت بودن

چارچوب بسته مطالعاتی جامع، در سناریوی موجود و مطلوب، وضعیت منابع آب کشور، رشد جمعیت، تولیدات 

های آینده مورد مطالعه قرار گرفته و کشاورزی، تراز بازرگانی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور در سال

 رای توازن منابع و مصارف آب و مواد غذایی تدوین شود.های مناسب بریزیراهکارها و برنامه

 ن برداران )کشاورزان(، البته ایهای آبیاری کشور به بهرهها و شبکهانتقال مدیریت توزیع آب )آبیاری( در زیرساخت

 های تشکیل شده توسط کشاورزانها و انجمنانتقال مدیریت باید بصورت کامل انجام گیرد و دولت باید سازمان

دهد انتقال مدیریت توزیع آب به کشاورزان و تصمیمات آنها را به رسمیت بشناسد. مشاهدات گزارش شده نشان می

 های دولت شود.گری و هزینههای تصدیتواند منجر به استفاده بهینه از آب و کاهش فعالیتمی

 ردات محصوالت کشاورزی باید به توجه و استفاده از راهکار آب مجازی، بدین معنا که در تولید، صادرات و وا

وری آب توجه شود بطور مثال تأکید بر تولید و صادرات محصوالت کشاورزی با نیاز آبی کمتر و واردات مفهوم بهره

 .بیشترمحصوالتی با نیاز آبی 

 گزارش عملکرد بند  ،های استانیی به سازمانامنطقه-وزارت جهادکشاورزی ضمن ابالغ الگوی کشت بهینه ملی

شاورزی های کقانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر هدایت اعتبارات و تسهیالت به سمت فعالیت 101الف ماده 

 الگوی یادشده را در تواتری مشخص به شورای عالی آب ارائه نماید. یکنندهرعایت

 ورزی، با هدف توجه همزمان به میزان تشکیل کارگروه تدوین همزمان الگوی کشت و تجارت بهینه محصوالت کشا

آب بری تولیدات کشاورزی، شاخص آب مجازی، قیمت تمام شده داخلی و قیمت جهانی زیر نظر شورای عالی 
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تواند گامی عملیاتی به منظور توجه کافی به الزامات محدودیت منابع آب در انتخاب محصوالت کشاورزی می ،آب

 رات( باشد.برای تولید و تجارت )واردات و صاد

 هایای و توسعه سیستمهای کم آبیاری، آبیاری قطرههای نوین در آبیاری مزارع مانند؛ روشاستفاده از فناوری 

های ی استفاده درست و حفاظت از شبکهبرداران و کشاورزان در نحوهآبیاری مزارع کشور در کنار آموزش بهره

 آبیاری.

 مراکز تحقیقاتی در کشور به منظور تولید بذرهای اصالح نژاد شده با دوره رشد کوتاهتر در جهت کاهش  تقویت

 های محیطی.های گیاهی مقاوم به تنشمصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید گونه

 انه وزارتخ )این زیش کشاورزی در وزارت جهادکشاورتوجه به تصویب قانون تمرکز وظایف اختیارات مرتبط با بخ

 .(شاخص آب مجازی را مورد توجه کافی قرار دهد باید در تدوین الگوی تجاری بخش کشاورزی

 های اولویت اختصرراص یارانه به فعالیت ،در تخصرریص یارانه بیمه محصرروالت کشرراورزی وزارت جهادکشرراورزی

 .دهدمد نظر قرار ای را منطقه-الگوی کشت بهینه ملی یکنندهکشاورزی رعایت

 بندی محصوالت کشاورزی برای کاهش ضایعات های مورد نیاز برای برداشت، حمل و بستهتوسعه و بهبود فناوری

 بخش کشاورزی.

 سازی اراضی کشور.های آبیاری کشور، تسطیح و یکپارچهپوشش نهرها و شبکه 

 .تعیین الگوی کشت بهینه در مناطق مختلف با توجه به شرایط اقلیمی، آب و خاک 

 ریزی و اجرای تحویل آب به صورت حجمی و همچنین نظارت بیشتر بر میزان برداشت آب توسط کشاورزان.برنامه 

 ها بر میزان تولید و سطح زیرکشت گذاری مناسب آب و محصوالت کشاورزی و بررسی تأثیر این قیمتقیمت

 اراضی.

  منظور مدیریت بهتر مصارف آب در این بخش.اصالح و بروزرسانی ساختار بانک اطالعاتی وزارت جهادکشاورزی به 

 .توجه به ارزش اقتصادی آب و قیمت تمام شده در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی 

مقابله با بحران اقدامات مدنظر دولت برای  .8
 در برنامه ششم آبیکم

محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و زیستهای بهاحق آبی، رهاسازیکم مقابله با بحران به منظور دولت مکلف است

که  میزانی وری و جبران تراز آب، بههای زیرزمینی و ارتقای بهرهبخشی به سفرهافزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

 عمل آورد:یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به ،در سال پایانی اجرای قانون برنامه

ارای مزیت وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دافزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره .الف

ا رعایت الگوی کشت مناسب ب به خشکی و نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم

 منطقه
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 معاونت امور اقتصادی –وزارت امور اقتصادی و دارایی  مدیریت آن در بخش کشاورزی کشوروری آب و آسیب شناسی بررسی بهره | 61

 بندها و سامانهای(، توسعه آبای و غیرسازههای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک )سازهتوسعه روش .ب

 میزان ششصد هزار هکتار در سال)سیستم(های سطوح آبگیر حداقل به 

عنوان کمک بالعوض توسط دولت  به هاهزینه( %96) پنج درصد و هشتاد های آبیاری نوین حداقلبرای توسعه روش :تبصره

 شود.در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می

های ها، مدیریت آببآشده و بازچرخانی پسها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلحمایت از توسعه گلخانه پ.

  نامتعارف و مدیریت آب مجازی

های کلی ارچوب سیاستوری آب در چطراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره .ت

های مناسب فقط در و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و مشوقاقتصاد مقاومتی 

 ارچوب الگوی کشتچ

 برنامه با تأکید بردر طول اجرای قانون  وضع موجود( %6) درصد به میزان ساالنه پنج قنات احیاء، مرمت و الیروبی .ث

 های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنواتفعالیت

های تن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت هزار ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست .ج

 تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور شیالتی و ایجاد

 برداریزی دارای پروانه بهرههای کشاوردار کردن چاهبرق .چ

قانون رفع ( 18) های فسیلی موضوع مادهجویی در مصرف سوختمنابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه :تبصره

 گردد.تأمین می 1/8/1930پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب موانع تولید رقابت

برداری تا های دارای پروانه بهرهشده بر روی چاهوجوه اداره نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از .ح

 پایان اجرای قانون برنامه

 استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد .خ

 هاها و چشمهها، قناتروی این رودخانه ها از آب سدهای احداثی برها و قناتها، چشمهتأمین حقابه کشاورزان از رودخانه .د

 کنندگی و شستوشویهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه )سیستم( خنکتغییر ساختار مصرف آب شرکت .ذ

 اجرای قانون برنامه تا پایان سال چهارم مواد خام

 وتمامی نقاط کشور تعریف نموده برای  طرح الگوی کشت را ،دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه .ر

گذارد. وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در  اجرا های اجرای این قانون به موردطی سال

 .اختیار کشاورزان قرار دهد
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 گیرینتیجه .9
بینی روند رو به رشد آن برای تأمین امنیت غذایی این جمعیت، بخش کشاورزی با توجه به افزایش جمعیت کشور و پیش

 وری آب کشاورزی امکانپذیرکه این امر با بهبود بهره نمایدباید به سوی تولید بیشتر در ازای مصرف کمتر آب حرکت 

کیلوگرم  1/1-8د به میزان وری آب در بخش کشاورزی بایمیزان بهره 1040باشد. طبق سند چشم انداز توسعه در سال می

کیلوگرم در مترمکعب(،  38/4-1وری با توجه به وضعیت فعلی )در مترمکعب برسد. الزمه رسیدن به چنین میزان بهره

ریزی جامع، دقیق و متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت مناطق است. لذا باید با مدیریت درست منابع آب طراحی و برنامه

های آبیاری مدرن و های نوین، اصالح الگوی کشت، استفاده از سیستم، استفاده از دانش و فناوری)هم عرضه و هم تقاضا(

برداران و ارزیابی امکان تولید و مبادله محصوالت کشاورزی گسترش آن در سطح مزارع، آموزش مناسب کشاورزان و بهره

باید دانست  . همچنیننمودآب کشاورزی حرکت وری براساس آب مجازی، به سوی استفاده مناسب از آب و بهبود بهره

 توسعه پایدار بدون پایداری منابع آب در هیچ کشوری امکان پذیر نیست.

 منابع .11

 منابع فارسی .61-6
 وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران بررسی رشد بهره»(، 1998اهلل؛ رنجکش، مهدی، )اکبری، نعمت

 .00-09کشاورزی و توسعه، شماره ، فصلنامه اقتصاد «1976-1906طی دوره 

 ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری (، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه1934-1973های کشاورزی )آمارنامه

 اطالعات.

 ( ،1996تهامی پور، مرتضی؛ کرباسی علیرضا ،)«مجموعه مقاالت «وری در بخش کشاورزی ایرانبررسی رشد بهره ،

 ان در گام نهم با تأکید بر اقشار کم درآمد، وزارت امور اقتصادی ودارایی، تهران.همایش اقتصاد ایر

 1994-1974های وری کشور برای سالسالنامه آمار بهره»(، 1999وری ایران، )سازمان ملی بهره» 

 ر دوره های اقتصاد ایران دوری کل عوامل تولید در بخشبررسی بهره»(، 1990زاده، حیدر، )صالح، ایرج؛ قلی

 .6، فصلنامه علوم کشاورزی ایران، شماره «با تأکید بر بخش کشاورزی و نقش سرمایه 1967-1991

 ی(مجلس شورای اسالم 10/18/1936صوب ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )مقانون برنامه پنج 

 ( ،1999کاوه، فریدون؛ حسینی ابری، سیدعلی ،)«دوازدهمین همایش «یوری آب در کشاورزی آبافزایش بهره ،

 اسفند، تهران. 1- 6اندازها، ها و چشمکمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مدیریت آبیاری در ایران چالش

 ( ،1990کرباسی، علیرضا؛ خاکسار آستانه، حمیده ،)«گذاری در تحقیقات محاسبه نرخ نهایی بازده سرمایه

 .64ه، شماره ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسع«کشاورزی ایران

 ( ،1931کشاورز، عباس؛ دهقانی سانیج، حسین ،)«فصلنامه «وری آب و راهکار آتیه بخش کشاورزیشاخص بهره ،

 راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره اول.
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 ( ،گروه کار سیستم آبیاری در مزرعه، بهره1998کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ،).وری آب کشاورزی 

 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه «وری مصرف آببهره»(، 1938الدین، )میرنظامی، سید جالل ،

 سازهای آبی، رساله دکترا.
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