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محاسبه و تحليل شاخصهاي ناپارامتري بهرهوري جسيي نهادهي آب
(مطالعه موردي :شاليکاري استان مازندران)
علی دریدبًی*  ،سیٌب احوذی کلیدی  ،حویذ تبثلی
تبریخ پذیزش91/08/04 :
تبریخ دریبفت91/04/16 :
چکيده
هحذٍدیت هٌبثع آثی کطَر ٍ هػزف ثی رٍیِ در آثیبری ثِ ٍیژُ در کطت ثزًح ،لشٍم افشایص ثْزُ ٍری
هػزف ًْبدُی ارسضوٌذ آة در کطت ایي هحػَل را آضکبر کزدُ استت .تحمیتك حبرتز ثتب ّتذف
هحبسجِ ٍ تحلیل ضبخعّبی ًبپبراهتزی ثْزٍُری خشیی ًْبدُ ی آة هػزفی در کطت ثزًح استتبى
هبسًذراى اًدبم پذیزفت .ثذ یي هٌظَر اس دادُّبی هزثَط ثِ سبل سراعتی ّ 1388-89شیٌتِی تَلیتذ
ثزًح  690کطبٍرس هَخَد در ثبًک اعالعبت خْبدکطبٍرسی استبى هبسًذراى کِ ثِ غَرت ًوًَِ گیزی
تػبدفی سبدُ اًتخبة ضذُاًذ ،استفبدُ ضذُ استً .تبیح ایي هغبلعِ ًطبى هیدّذ کِ در ایي استتبى
ثب افشایص سغح سیزکطت ،ثْزٍُری هػتزف آة افتشایص هتییبثتذّ .وچٌتیي رلتن ثتزًح داًتِثلٌتذ
پزهحػَل ًسجت ثِ سبیز ارلبم ثزًح در ضبخعّبی ًبپبراهتزی ثْزٍُری خشیی ثیطتزیي همذار را ثِ
خَد اختػبظ دادُ است .همبیسِی ایي ضبخعّب هیتَاًذ کبرضٌبسبى ،هذیزاى ٍ تػوینگیزًتذگبى
را ثزای ضٌبخت هسبئل ٍ هطکالت هَخَد در راُ ارتمبی ثْزٍُری آة یبری ًوبیذ.
طبقهبندی F13, Q18, Q17: JEL
واشههاي كليذي :ثْزٍُری ،آة ،ضبخع ًبپبراهتزی ،ثزًح ،هبسًذراى.

 -1ثِتزتیت عضَ ّیأتعلوی ٍ داًطدَی کبرضٌبسی ارضذ التػبد کطبٍرسی داًطگبُ علَم کطبٍرسی ٍ هٌبثع عجیعی
گزگبى.
 -2استبدیبر هذیزیت دٍلتی داًطگبُ پیبم ًَر.
* ًَیسٌذُی هسئَل همبلِAli.Darijani@gmail.com :
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پيشگفتار
استفبدُی ثْیٌِ اس آة در کطَری ًظیز ایزاى کِ اس ًظز اللیوی دارای ٍرعیت خطک تب ًیوِخطک
است ،اس اّویت خبغتی در گستتزش ٍ تَستعِی فعبلیتتّتبی کطتبٍرسی ثزختَردار استت(عجذی،
 .)1384در چٌیي ضزایغی ثْزٍُری ثِعٌَاى یک ًیبس هَرد تَختِ آحتبد هتزدم لتزار گزفتتِ استت.
اّویت ثِ ثْزُ ٍری ثِ هعٌبی اّویت ثِ حذاکثز استفبدُ هوکي اس سهبى ٍ تتَاى ثتزای دستتیبثی ثتِ
اّذاف اس پیص تعییي ضذُ است .خْت افشایص ثْزٍُری عَاهل تَلیذ در ثخص کطبٍرسی هیثبیست
اثتذا عبهل یب عَاهل کویبة را تعییي کزدُ ٍ ثزًبهِریشی ٍ تحمیمبت در خْت افشایص ثْزٍُری ایتي
عبهل یب عَاهل غَرت گیزد .ثِدلیل ایٌکِ در ثیطتز ًمبط ایزاى ،آة عبهتل هحتذٍدکٌٌتذُی ثختص
کطبٍرسی است ،ثٌبثزایي کطَرهبى ثبیستی تَخِ ٍیژُای ثِ افشایص ثْتزٍُری آة کطتبٍرسی داضتتِ
ثبضذ(احسبًی ٍ خبلذی .)1381 ،ثْزٍُری آة هفَْهی است هزثَط ثتِ همتذار درآهتذی کتِ اس ّتز
ٍاحذ آة هػزفی در کطبٍرسی عبیذ هیضَد .در ٍالع در ثْزٍُری آةً ،مص ّز ٍاحتذ آة در تَلیتذ
ًبخبلع هلّی یب تَلیذ ًبخبلع داخلی هغزح است .چٌبًچِ ثب ایتي دیتذگبُ ثتِ هػتزف آة در ایتزاى
ثٌگزین ،کبرایی هػزف آة ٍ ثْزٍُری آى در ایزاى ثسیبر پبییي است(علیشادُ .)1380،در ایي ضزایظ
هْتتنتتتزیتتي چتتبلص ثختتص کطتتبٍرسی ،افتتشایص ثْتتزٍُری آة ٍ تَلیتتذ ثیطتتتز اتتذا اس آةِ کوتتتز
است(دّمبًی.)1386 ،
ثزًح ًمص هْوی در تغذیِی ًیوی اس هزدم خْبى دارد کِ ثیطتز آًْب در کطَرّبی در حبل تَستعِ
سًذگی هیکٌٌذ .ثب کبّص هٌبثع آثی هَخَد خْتت آثیتبری ٍ کتن ضتذى آة ٍرٍدی ثتِ ضتبلیشارّب،
ثٍِیژُ در خطکسبلیّب ،ضزایظ کطت ٍ کبر ٍ تَلیذ ثزًح تغییز خَاّذ ًوَدً .یبس آثتی ثتزًح اس ستبیز
االت ثیطتز است ٍ همذار آى ٍاثستِ ثِ عَاهل هتعذدی ًظیز رلن ،اللین ٍ حتی ًتَ کطتت استت.
کوجَد هٌبثع آثی ٍ پبییي ثَدى راًتذهبى آثیتبری در هتشار ثتزًح ،لتشٍم استتفبدُ ثْیٌتِ ٍ افتشایص
ثْزٍُری اس هٌبثع هَخَد را هیعلجذ(اسذی ٍ ّوکبراى .)1383 ،ثزرسی ستْن رضتذ ثْتزٍُری کتل
عَاهل تَلیذ در رضذ التػبدی در کطَرّبی تَسعِیبفتِ یب در حبل گذار ،ثیبًگز ایتي ٍالعیتت استت
کِ در دٍ دِّی گذضتِ در ایي کطَرّب تالش ضذُ تب سْن عوذُی رضذ التػتبدی اس عزیتك رضتذ
ضبخعّبی ثْزٍُری کل عَاهل تأهیي ضَد(هَلذى ٍ ّوکبراى .)2003 ،استبى هبسًذراى رتجِی اٍل
تَلیذ ثزًح را در ایزاى ثِ خَد اختػبظ دادُ است .ایي استبى حذٍد  42درغذ ثزًح داخلی را تَلیذ
هیًوبیذ 38 .درغذ سهیي ّبی کطبٍرسی ایزاى ًیش در ایي استبى ٍالع ضذُ است .کطت ثزًح در ایي
استبى  47درغذ سراعت استبى را تطکیل هیدّذ(خْبدکطتبٍرسی .)1390 ،ختذٍل ( )1هطخػتبت
کطت ثزًح ،در سبل سراعی  1388-89در استبى هبسًذراى را ًطبى هیدّذ.
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در خذٍل ( ،)1هطبّذُ هیگزدد کِ ثب ٍخَد عولکزد ثبالی ایي استبى در تَلیذ ثزًح ،همذار هتَستظ
هػزف آة در تَلیذ ثزًح ثبالست .ثب آًکِ هزکش تحمیمبت ثزًح کطَر ،همذار ًیتبس آثیتبری ثتزًح را در
ّز ّکتبر ثِعَر هتَسظ  12000هتزهکعت اعالم کزدُ است ،اهتب ًتتبیح استتبى هبسًتذراى ،هػتزف
همذار  14971هتزهکعت آة را ًطبى هیدّذ کِ ثیبًگز هػزف ثیص اس حذ آة است.
در ثیي استبىّبی کطَر ،سِ استبى هبسًذراى ،گیالى ٍ گلستبى ثیطتزیي سْن تَلیذ ثزًح کطتَر را
دارا هیثبضٌذ .ضکل (ٍ )1رعیت عولکزد ثزًح در ایي سِ استبى عی ستبلّتبی گذضتتِ را ًوتبیص
هیدّذ .عولکزد ثزًح ایي استبىّب در ضکل ( ،)1ثیبًگز عولکزد ثبالی استبى هبسًذراى در تَلیذ ثزًح
در ثیي سِ استبى هستعذ تَلیذکٌٌذُی ثزًح در ایزاى استت .ثزرستی ٍرتعیت عولکتزد ثتزًح عتی
سبلّبی گذضتًِ ،طبىدٌّذُی ًَسبًبت ثبالی عولکزد ایي هحػَل است .خطکسبلی سبلّتبی 77
تب  ٍ 79سبلّبی  87تب  ،88تأثیز ثبالیی ثز عولکزد تَلیذ ایي هحػَل داضتِ است .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ
کطَر ایزاى در کوزثٌذ خطک خْبًی لزار دارد ٍ دارای تغییزپذیزی ضتذیذ اللیوتی ٍ تٌْتب هعتبدل
یکسَم هتَسظ ثبرش خْبًی را دارا است؛ اّویت ثبال ثزدى ثْزٍُری هػزف آة در تَلیذ ثزًح یک
اهز رزٍری است.
اس هیبى سِ استبى هبسًذراى ،گیالى ٍ گلستبى کِ هستعذ تَلیتذ ثتزًح در ایتزاى هتیثبضتٌذ؛ استتبى
هبسًذراى ثبالتز یي عولکزد را در تَلیذ ثزًح دارد .ثب ٍخَد عولکزد ثبالی ایي استتبى در تَلیتذ ثتزًح،
همذار هتَسظ هػزف آة در تَلیذ ثزًح در ا یي استبى ثبالست .ثزرسی ٍرعیت عولکتزد ثتزًح عتی
سبلّبی گذضتِ ًطبىدٌّذُی تأثیز ثبالی خطکسبلی ثز عولکزد تَلیذ ایي هحػَل است کتِ لتشٍم
رعبیت اغَلی ّزچِ ثیطتز در هػزف ایي ًْبدُ ارسضوٌذ(آة) در تَلیتذ ایتي هحػتَل را آضتکبرتز
هیسبسد.
در هغبلعبتی کِ در سهیٌِی ثْزٍُری اًدبم ضذُ است ،هیتَاى ثِ هغبلعبتی در ایزاى ٍ خبرج اضتبرُ
کزد .سیذاى( ،)1381در تحمیمیٍ ،رتعیت ثْتزٍُری را در هتشار کَچتک ٍ ثتشرر ثزرستی کتزد؛
ًتیدِی تحمیك ٍی ًطبى هیدّذ کِ ثْزٍُری ًْبدُّب در هشار ثشررتز ،ثیطتز ثتَدُ ٍ استتفبدُ اس
آًْب ثِغَرت هٌبستتزی غَرت هیگیزد.
رفیعی ٍ اهیزًژاد( ،)1388در پتژٍّص ختَد ،عَاهتل هتثثز ثتز ثْتزُ ٍری ًْتبدُ ی آة ثتِ خػتَظ
خزدُ هبلکی در استبى هبسًذراى در هَرد هحػَل ثزًح ثب رٍش تبثع تَلیذ را ثزرسی ًوَدُ ٍ دریبفتٌذ
کِ هیشاى ثْزٍُری ًْبدُ آة ،راثغِی هثجت ٍ هعٌیداری ثب اًذاسُی هشار دارد.
رربپَر ٍ ّوکبراى( ،)1389در تحمیك خَد ثِ ثزرسی عَاهل هتثثز در رضتذ ثْتزٍُری استتبىّتبی
عوذُی تَلیذکٌٌذُی ثزًح در ایزاى پزداختٌذ کِ ثتب استتفبدُ اس رٍش ًبپتبراهتزی هتبلنکتَییستت،
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ثْزُ ٍری عَاهل تَلیذ ثزًح را هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار دادُاًذً .تبیح تحمیتك ًطتبى هتیدّتذ کتِ
هتَسظ رضذ سبالًِ ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ در سراعت ثزًح کطَر هثجت ٍلی کن ثَدُ است.
در ثحث هحبسجِ ثْزُ ٍری ًْبدُ ّبی تَلیذ ،هغبلعبت هتعذدی در خبرج اس کطَر اًدبم گزفتِ استت.
ثتبهلی ٍ تبیتل( )1992اظْبر داضتٌذ کِ ثْزُ ٍری عَاهل تَلیذ در ثختص کطتبٍرسی ثزیتبًیتب ،عتی
سبلّبی  ،1987-1990دارای رضذ هتَسظ سبالًِ  1/9درغذی ثَدُ است.
هیزتَچی ٍ تیلَر( )1993دریبفتٌذ کِ هشار تَلیذ االت ،اس ًْتبدُی ًیتزٍی کتبر کوتتزی استتفبدُ
هیکٌٌذ؛ در حبلیکِ ًْبدُّبی هبضیٌی ٍ سبیز ًْبدُّبی هذرى ثیص اس حذ ثِکبر گزفتِ هیضًَذ.
دٍ رٍش عوذُی التػبدسٌدی ٍ ًبپبراهتزی ثِهٌظَر هحبسجِ ثْزٍُری تَسظ التػبدداًبى پیطتٌْبد
ضذُ است(سالهی.)1379 ،
در رٍش التػبدسٌدی ،تبثع تَلیذ هحػَل ثزآٍرد ضذُ ،سپس ثب استفبدُ اس تبثع تَلیذ ثتزاسشضتذُ،
ثْزٍری هحبسجِ هیگزدد .در رٍش ًبپبراهتزی ،ثب استفبدُ اس تکٌیکّبی ثزًبهِریتشی ریبرتی ،رٍش
دادُ -ستبًذُ ٍ یب رٍش ضبخع ،ثْزٍُری استخزاج هیضَدّ .ذف پژٍّص حبرز ،هحبسجِ ٍ تحلیل
ضبخعّبی ًبپبراهتزی ثْزٍُری خشیی ًْبدُی آة هػزفضذُ در کطت ثزًح استبى هبسًذراى است.
اس آًدبیی کِ اًذاسُگیزی ٍ تحلیل ضبخعّبی ثْزٍُری آة کطبٍرسی در ایزاى ثِ علتت هحتذٍدیت
کوی ٍ کیفی ایي هبدُی ارسضوٌذ اس خبیگبُ خبغی ثزخَردار است؛ در ایي تحمیك اس رٍش ضتبخع
ثْزٍُری خشیی کِ یکی اس رٍشّبی ًبپبراهتزی هیثبضذ ،استفبدُ ضذُ است .ثِ دلیل ایٌکتِ استتبى
هبسًذراى ستْن ابلتت کطتت ثتزًح در کطتَر را ثتِ ختَد اختػتبظ دادُ استت(خْبد کطتبٍرسی،
 ،)1388-1389ایي استبى ثِ عٌَاى هٌغمِ هَرد تحمیك اًتخبة گزدیذ تب ثْزٍُری هػزف آة ثزای
تَلیذ هحػَل استزاتژیک ثزًح ثزرسی ضَد.
موادها و روشها
در ایي هغبلعِ اس ضبخعّبی ثْزٍُری کِ احسبًی ٍ خبلتذی( ،)1381در هغبلعتِی ختَد در هتَرد
ثْزٍُری آة در کطبٍرسی اًدبم دادُاًذ ،استفبدُ ضذُ است .اّویت ایي ضبخعّب ثتِدلیتل اّتذاف
تبکتیکی ،ثِهٌظَر ثزرسی عولکزد ثخصّبی هختلف؛ اّذاف هذیزیتی ،ثِهٌظَر تَسعِ یب تغییز ًَ
فعبلیتّب؛ اّذاف هزثَط ثِ ثزًبهِریشی ،ثزای ثزرسی سَد ،سیبى ٍ تػوینگیتزی هٌبستت هتیثبضتذ.
شاخصهاي هورد استفاده
1

الف -عولکرد بهازاي واحدذ حجدن آب( :) CPDایتي ضتبخع ،یکتی اس ضتبخعّتبی هغتزح
درخػَظ سٌدص هیشاى ثْزٍُری آة در کطبٍرسی هحسَة هیضتَد .در ٍالتع ،ضتبخع هتذکَر،
1. Crop Per Drop
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ًسجت همذار هحػَل تَلیذضذُ ،ثِ حدن آة هػزف ضذُ است .ثٌبثزا یي ّزچِ ا یتي ًستجت ثیطتتز
ثبضذ ،ثیبًگز هػزف غحیحتز آة ثِضوبر هیآیذ.
C
()1
W
در ا یي راثغِ C ،هیشاى ثزًح تَلیذی ثز حست کیلَگزم ٍ  Wحدن آة هػزفی ثز حست هتزهکعت
هی ثبضذ .همذار آة هػزفی در تَلیذ ثزًح ،هی تَاًذ آة تحَیلی ثِ ضجکِ ،آة تحَیلی ثِ هشرعِ ،آة
تحَیلی ثِ گیبُ ٍ یب حتی تجخیز ٍ تعزّق ثبضذ کِ در ایي هغبلعِ آة تحَیلی ثِ هشرعِ هذًظز استت
ٍ ضبخعّبی ثْزٍُری ثز ایي اسبس هحبسجِ ضذُاًذ .ایي ضبخع را هیتَاى ثتزای یتک هحػتَل،
چٌذ هحػَل ٍ یب حتی کل تَلیذات کطتبٍرسی ثتِکتبر ثتزد .در ایتي هغبلعتِ ،ایتي ضتبخع ثتزای
ضْزستبى ّبی استبى هبسًذراى ،ارلبم هختلف ثزًح ٍ ّوچٌیي ضبلیشارّب ثِ تفکیک سغح سیز کطت،
هحبسجِ هیضَد .ثبیستی تَخِ داضت ّزچِ تٌَّ هحػَالت ثیطتز ثبضتذ ،احتوتبالا همتذار خغتب در
ایي ضبخع ًیش ثیطتز خَاّذ ضذ کِ ایي هسئلِ ثستگی ثِ الگَی کطتً ،تَ ٍاریتتِ ٍ ایتزُ دارد.
چٌبًچِ هزاد اس استفبدُ اس ا یي ضبخع ،همبیسِ یک رلن خبظ هحػَل ثبضذ ،دلتت ختَثی خَاّتذ
داضت .اهب اگز تعذاد هحػَالت سیبد ثبضذ ٍ لػذ همبیسِ  CPDدٍ هٌغمِ ثب الگَی کطت ًتبثزاثز را
داضتِ ثبضین ،ایي همبیسِ اس دلّت کوی ثزخَردار خَاّذ ثتَد .در عوتل ،هوکتي استت  CPDیتک
هحػَل ،سیبد ثبضذ .اهب ایي اهز دلیلی ثز سَد التػبدی ثیطتز ًیست .ثِعَر کل چٌبًچِ لتزار ثبضتذ
 CPDهحػَلی در دٍ هٌغمِ ثب ّن همبیسِ ضَد ،ا یي لیبس سهبًی هعٌب دارد کِ ثدتش آةِ هػتزفی،
سبیز عَاهلِ تَلیذ یکسبى ثبضٌذ.
= CPD

ب -سود ناخالص بهازاي واحذ حجن آب( :)1BPDایتي ضتبخع ثیتبًگز هیتشاى ستَد ًبختبلع
ثِاسای ٍاحذ حدن آة هیثبضذ ٍ ثِغَرت سیز هحبسجِ هیضَد:

B
()2
W
در غَرت کسز B ،ثیبًگز سَد ًبخبلع تَلیذ هحػَل ثز حست ٍاحذ پَل (ریبل) ٍ هخزج کسز ،W
حدن آة هػزفی ثز حست هتزهکعت هیثبضذ .ایي راثغِ ثز حست ٍاحذ پتَل ثتز ٍاحتذ حدتن آة
هػزفی ثیبى هیضَد .ثز هجٌبی ایي ضبخع ،سیبست هػزف آة ثبیذ ثِگًَِای ثبضذ کِ همذار ستَد
ًبخبلع حبغل اس ٍاحذ حدن آة هػزف ضذُ ثیطتز ثبضذ .هحبسجِی ایي ضبخع ًسجتبا سبدُ است،
ٍلی در ایي رٍش همذار ّشیٌِ غزف ضذُ خْت تَلیذ هحػَل در ًظز گزفتِ ًویضَد .ایي ضبخع
BPD 

1. Benefit Per Drop
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ًیش ثزای ضْزستبى ّبی استبى هبسًذراى ،ارلبم هختلف ثزًح ٍ ّوچٌیي ضبلیشارّب ثِ تفکیتک ستغح
سیز کطت ،هحبسجِ هیضَد.
ج -سود خالص بهازاي واحذ حجن آب( :)1NBPDیکی اس هٌبستتزیي ضتبخعّتبی ستٌدص
ثْزٍُری آة ،ضبخع  NBPDاست .ایي ضتبخع ،اغتالحضتذُی ضتبخع  BPDهتیثبضتذ ٍ در
هحبسجِی آى اس سَد خبلع استفبدُ هیضَد.
NB
()3
NBPD 
W
در غَرت کسز NB ،ثیبًگز سَدخبلع تَلیذ هحػَل ثزحست ٍاحذ پَل(ریبل) ٍ هخزج کستزW ،
حدن آةِ هػزفی ثز حست هتزهکعت هیثبضذ .ثِعجبرت دیگز ،ایتي رٍش ،رّیبفتت هٌبستجی ثتزای
سٌدص ثْزٍُری آة کطبٍرسی ثِضوبر هی آیتذ .ایتي ضتبخع ًیتش هبًٌتذ دٍ ضتبخع لجتل ،ثتزای
ضْزستبى ّبی استبى هبسًذراى ،ارلبم هختلف ثزًح ٍ ّوچٌیي ضبلیشارّب ثِ تفکیک سغح سیز کطت،
هحبسجِ هیضَد .ثز اسبس ایي ضبخعّ ،ز هحػَلی کِ ثب هػزف هیشاى کوتزی آة ،سَد ثیطتتزی
تَلیذ ًوبیذ ،اس ثْزٍُری ثیطتزی ثزخَردار است .در ایي تحمیك اس دادُّبی هزثَط ثتِ ستبل سراعتی
ّ 1388-89شیٌِ تَلیذ ثزًح  690کطبٍرس هَخَد در ثبًک اعالعبت خْبدکطبٍرسی استبى هبسًتذراى
کِ ثِغَرت ًوًَِگیزی تػبدفی سبدُ اًتخبة گزدیذًذ ،استفبدُ ضذُ است.
نتايج و بحث
ثِهٌظَر ثزرسی ٍرعیت ضبخعّبی ثْزٍُری هػزف آة در کطت ثزًح استبى هبسًذراى(خذٍل ،)2
ثِ ثزرسی ضبخعّبی ثْزُ ٍری آة هػزفی در هشار ثزًح ضْزّبی هختلتف ایتي استتبى پزداختتِ
است .اعالعبت خذٍل (ً )2طبى هیدّذ کِ ضْزّبی ثبثل ٍ لبئنضْز اس ًظز ضبخع عولکزد ثِاسای
ّز هتزهکعت آة هػزفی ثب  ،0/386 ٍ 0/436ثیطتزیي همذار ًستجت ثتِ ستبیز ضتْزّب را داضتتِ ٍ
ثِاسای ّز هتزهکعت آة هػزفی ،ثیطتزیي همذار هحػَل را تَلیذ کزدُاًذ .اس آًدب کتِ ّزچتِ ایتي
ًسجت ثیطتز ثبضذ ،ثیبًگز هػزف غحیحتز آة است ،لذا ایي دٍ ضْزستبى هػتزف آة غتحیحتتز ٍ
هٌغمیتزی را ًسجت ثِ سبیز هٌبعك استبى دارًتذ .ستَادکَُ ٍ گلَگتبُ ثتب  ،0/242 ٍ 0/2کوتتزیتي
همذار اس ایي ضبخع را دارا هیثبضٌذ .در ضبخع سَد ًبخبلع ثتِاسای ّتز هتزهکعتت آة هػتزفی،
فزیذٍىکٌبر ٍ آهل ثب  395 ٍ 411ثیطتزیي همذار را دارا هیثبضتٌذ ٍ ًطتبىدٌّتذُی آى استت کتِ
کطبٍرساى ایي ضْزّب ثیطتز یي سَد ًبخبلع اس ّز هتزهکعت آة هػزفی را داضتتِاًتذ .ستَادکَُ ٍ
خَیجبر ثب  ،250 ٍ 177کوتزیي همذار را دارا هیثبضٌذ .همبیستِی ضتبخع ستَدخبلع ثتِاسای ّتز
1. Net Benefit Per Drop
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هتزهکعت آة هػزفی ثیبًگز آى است کِ ّوبًٌذ ضبخع سَد ًبختبلع ثتِاسای ّتز هتزهکعتت آة
هػزفی ،ضْزّبی فزیذٍىکٌبر ٍ آهتل ثتب  ،168 ٍ 188ثیطتتزیتي ستَد ختبلع را ثتِ اسای هػتزف
ّزهتزهکعت آة ثِ خَد اختػبظ دادُاًذ ٍ ثیبتگز ایي هغلت است کتِ کطتبٍرساى ایتي هٌتبعك ثتب
هػزف همذار کوتز حدن آة ،سَد خبلع ثیطتز ٍ هػزف غحیحتز اس دیذگبُ التػتبدی ًستجت ثتِ
ستتبیز ضتتْزّبی استتتبى را دارا هتتیثبضتتٌذ .ستتَادکَُ ٍ هحوتتَدآثتتبد ثتتب اختػتتبظ ،25/8 ٍ 22/9
ًطبىدٌّذُی کوتزیي سَدخبلع ثِاسای ّز هتزهکعت آة هػزفی هیثبضٌذ.
ثِهٌظَر همبیستِی ثْتزُ ٍری هیتبى ارلتبم هختلتف ثتزًح استتبى در (ختذٍل  )3همتذار ّزیتک اس
ضبخعّبی ثْزٍُری ثب تَخِ ثِ ارلبم ثزًح هحبسجِ گزدیذً .تبیح خذٍل (ً )3طبى هیدّذ کِ ثتزًح
داًِ ثلٌذ پُزهحػَل در ّز سِ ضبخع ثْزٍُری ،ثیطتزیي همذار را دارا هیثبضذ .ایي هَرتَ ًطتبى
هیدّذ ،ثزًح داًِثلٌذ پُزهحػَل ّن اس خْت هػزف غحیحتز اس آة ٍ ّن اس خْتت ثتبالثَدى ستَد
ًبخبلع ٍ سَدخبلع در ٍاحذ حدن آّة هػزفی ،ثیطتزیي همذار را ثِ خَد اختػبظ دادُ است.
در استبى هبسًذراى 46/5 ،درغذ سهیيّبی کطبٍرسی کِ کطتبٍرساى در آى ثتزًح کطتت هتیکٌٌتذ،
کوتز اس یک ّکتبر ّستٌذ 32/8 ،درغذ ثیي  1تب ّ 2کتتبر 11/7 ،درغتذ ثتیي  2تتب ّ 3کتتبر ٍ 9
درغذ ثبالی ّ 3کتبرًتذ(خْبد کطتبٍرسی ٍ )1389 ،هتی تتَاى ًتیدتِ گزفتت کتِ حتذٍد ًیوتی اس
ثزًحکبراى ایي استبى ،کطبٍرساى خزدُهبلک ّستٌذ .خذٍل (ٍ ،)4رعیت ثْتزٍُری آة هػتزفی ثتِ
تفکیک سغَح سیزکطت ثزًح ایي استبى را ًوبیص هیدّذً .تبیح خذٍل ( )4ثیبًگز آى است کتِ در
ضبخع عولکزد ثِاسای ٍاحذ حدن آة هػزفی ،سهیيّتبی  3تتب ّ 4کتتبری ،ثیطتتزیتي ثْتزٍُری
هػزف آة در تَلیذ ثزًح را دارا هیثبضٌذ ٍ در ضبخعّبی سَد ًبخبلع ٍ سَدخبلع ثِاسای ٍاحتذ
حدن آة هػزفی ،سهیيّبی ثبالی ّ 4کتبر ،ثیطتزیي ثْتزٍُری هػتزف آة در تَلیتذ ثتزًح را دارا
هیثبضٌذ .کِ ثب ًتبیح تحمیمبت سیذاى( ٍ ،)1383رفیعی ٍ ّوکبراى(ّ )1388وخَاًی دارد.
نتيجهگيری و پيشنهادات
در ایي هغبلعِ ثِ هحبسجِ ٍ تحلیل ضبخعّبی ًبپبراهتزی ثْزٍُری خشیی ًْبدُی آة هػزفضتذُ
در کطت ثزًح استبى هبسًذراى پزداختِ ضذُ استت .ثزرستی همبیستِی ایتي ضتبخعّتب هتیتَاًتذ
کبرضٌبسبى ،هذیزاى ٍ تػوین گیزًذگبى را ثزای ضٌبخت هستبئل ٍ هطتکالت هَختَد در راُ ارتمتبی
ثْزُ ٍری آة یبری ًوبیذً .تبیح پژٍّص حبرز ،حبکی اس آى است کِ در ثزرستی ٍرتعیت ثْتزٍُری
اًَا ارلبم ثزًح ،ثزًح داًِثلٌذ پُزهحػَل ،در ّتز ستِ ضتبخع ثْتزٍُری ،ثیطتتزیتي همتذار را دارا
هیثبضذ .ثز ایي اسبس هی تَاى دریبفت کِ ثزًح داًِ ثلٌذ پزهحػَل ،ثب هػزف هیتشاى کوتتزی آة،
سَد ٍ عولکزد ثیطتزی ًسجت یِ سبیز ارلبم ثزًح دارد ،لتذا تَغتیِ هتی ضتَد ثتِ هٌظتَر افتشایص
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ثْزٍُری ًْبدُ آة در تَلیذ ثزًح ،توزکش ثیطتزی در تَلیذ ایي رلن ضَد .اس ستَی دیگتز ًتتبیح ،در
ا یي استبى ،ثب افشایص سغح سیزکطت ،ثْتزٍُری هػتزف آة افتشایص هتییبثتذ .ابلتت ثتَدى ًظتبم
ثْزُ ثزداری خزدُ هبلکی در استبى ثبعث ضذُ تب تعذاد کطبٍرساى سیبد ٍ لغعبت ًیش پزاکٌذُ ثبضٌذ .در
ایي راستب ،چٌبًچِ سیبست ّبی کطبٍرسی در خْت کبّص خزدُ هبلکی ثبضتٌذ ،در ثْجتَد ثْتزُ ٍری
آة تأثیزگذار خَاّذ ثَد .لذا یکپبرچِ سبسی اراری ٍ تطکیل تعبًٍی ّبی تَلیذ ،راّکبر هٌبسجی است
کِ اس عزیك کبّص خزدُهبلکی ،ثْزٍُری هػزف آة را افشایص خَاّذ داد.
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پيوستها:
جذول  -1هشخصات كشت برنج استاى هازنذراى
هطخػبت

همذار

هتَسظ سغح سیزکطت (ّکتبر)

1/25

هتَسظ تَلیذ (کیلَگزم)

5457

هتَسظ عولکزد (کیلَگزم ثز ّکتبر)

4129

هتَسظ ّشیٌِ تَلیذ (ریبل)

30854750

هتَسظ همذار آة هػزفی (هتزهکعت)

14971

هأخذ :آهبر خْبد کطبٍرسی ()1388-1389

هأخذ :آهبر خْبد کطبٍرسی ()1388-1389
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جذول  -2بررسي وضعيت بهرهوري نهاده آب كشاورزي در كشت برنج به تفکيک شهرهاي استاى هازنذراى
شاخصهاي بهرهوري

شاخصهاي بهرهوري
شهرستاى

شهرستاى

CPD
(کیلَگزم ثز
هتزهکعت)

BPD
(دُریبل ثز
هتزهکعت)

NBPD
(دُریبل ثز
هتزهکعت)

CPD
(کیلَگزم ثز
هتزهکعت)

BPD
(دُریبل ثز
هتزهکعت)

NBPD
(دُریبل ثز
هتزهکعت)

0/200

177

22/9

آهل

0/348

395

168

سَادکَُ

411

188

ثبثل

0/436

313

85/5

فزیذٍىکٌبر

0/357

132

ثبثلسز

0/272

324

124

لبئوطْز

0/386

336

ثْطْز

0/364

297

113

گلَگبُ

0/242

233

30/5

تٌکبثي

0/286

357

49/8

هحوَدآثبد

0/327

312

25/8

خَیجبر

0/325

250

54/9

ًکب

0/371

284

106

چبلَس

0/324

356

83/8

ًَر

0/355

315

59

راهسز

0/282

356

91/9

ًَضْز

0/316

318

118

سبری

0/328

252

40/2

هأخذ .یبفتِّبی پژٍّص

جذول  -3بررسي وضعيت بهرهوري در ارقام هختلف برنج در استاى هازنذراى
شاخصهاي بهرهوري
نوع برنج

CPD
(کیلَگزم ثز هتزهکعت)

BPD
(دُریبل ثز هتزهکعت)

NBPD
(دُریبل ثز هتزهکعت)

ثزًح داًِثلٌذ پُزهحػَل

0/536

325

120

ثزًح داًِثلٌذ

0/316

303

81

ثزًح داًِ هتَسظ

0/303

240

26/5

ثزًح داًِکَتبُ

0/184

178

30/4

هأخذ :یبفتِّبی پژٍّص
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلذ /4شواره/3پایيس(1311صص)202-211

جذول  -4بررسي وضعيت بهرهوري نهاده آب به تفکيک سطوح كشت برنج استاى هازنذراى
شاخصهاي بهرهوري
سطح زیركشت

CPD
(کیلَگزم ثز هتزهکعت)

BPD
(دُ ریبل ثز هتزهکعت)

NBPD
(دُ ریبل ثز هتزهکعت)

()0-1

0/319

300

70/5

(1-2

0/358

308

91/9

(2-3

0/372

309

102

(3-4

0/396

315

117

(4-...

0/372

325

147

هأخذ :یبفتِّبی پژٍّص
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هحاسبه و تحليل شاخصهاي ناپاراهتري بهرهوري جسیي نهادهي آب

