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چکیده

Abstract
"Water accounting" is an approach to organise the information on water supply and analyse its socio-economic
values in different sectors of the country. The estimation
of the volume of water required for the national agricultural productions in the framework of product-based
water accounting can be investigated. The key question
is: what is the share of water consumption for the produc�
tion of main crops in the country? In this study, using the
net crop water requirement database of 2014-2015, and
assuming an irrigation application efficiency of 44.7%,
the water consumption of the selected crops in the
country was estimated. Results show the maximum volume of water consumption by main crops is 78.6 billion
m3, where 16.9 m3 is allocated to wheat production including 18.3% of the total water consumption for crops
in the country. Comparing the net water consumption
of wheat with other crops over 620 plains indicates that
wheat, after barley, has the lowest net water consumption equal to 3562 m3/ha. Therefore, the volume of water consumption for wheat production is mainly affected
by the cultivation area of irrigated wheat in the country
(2.4 million hectares). Improving water productivity reduces the volume of water consumption in main crop
production. The socio-economic values of main crop
production could take precedence over its costs.
Keywords: Water accounting, Virtual water, Strategic products, Net irrigation requirement, Water
consumption.
DOI: 10.22067/jwsd.v6i3.84407

 رویکردی برای سازماندهی اطالعات حجم آب،حسابداری آب
تأمین شده و مقایسه ارزش اقتصادی اجتامعی مرصف آب در
 برآورد حجم آب موردنیاز تولید.هر یک از زیربخشها میباشد
ملی محصوالت کشاورزی در چارچوب حسابداری آب مبتنی بر
 قابل بررسی بوده و سؤال این است که سهم مرصف آب،محصول
 راهربدی کشور چیست؟ با استفاده از-در تولید محصوالت زراعی
-1395  آمار زراعی،بانک اطالعات نیاز خالص آبیاری محصوالت
 مرصف آب محصوالت، درصد44/7  وبا فرض راندمان کاربرد1394
 حداکرث حجم، نتایج نشان میدهد.زراعی آبی منتخب برآورد شد
 میلیارد مرتمکعب است و78/6 ،آب مرصفی تولید این محصوالت
 به تولید، میلیارد مرتمکعب16/9 بیشرتین آب مرصفی به حجم
 درصد از کل آب مرصفی18/3 ملی گندم اختصاص داشته که
 با مقایسۀ متوسط.محصوالت زراعی آبی کشور را شامل میشود
 دشت620 حسابی نیاز خالص آبی گندم با دیگر محصوالت در
 محصول گندم بعد از جو کمرتین میزان نیاز خالص آبیاری،کشور
 در نتیجه حجم مرصف، مرت مکعب در هکتار) را داشته3562(
آب تولید ملی گندم متأثر از گسرتدگی اراضی کشت گندم آبی در
 بنا به اینکه با افزایش بهرهوری. میلیون هکتار) است2/4( کشور
 میتوان حجم آب مرصفی تولید محصوالت راهربدی را کاهش،آب
 به نظر میرسد مطلوبیت اجتامعی اقتصادی حجم آب مرصف،داد
،شده جهت تولید محصوالت راهربدی نسبت به هزینههای آن
.ارجحیت داشته باشد
 محصوالت، آب مجازی، حسابداری آب:واژههای کلیدی
. مرصف آب، نیاز خالص آبیاری،راهربدی
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زراعی هم  51/93درصد آبی ( 6/1میلیون هکتار) و  48/07درصد
دیم ( 5/66میلیون هکتار) است .در این حال از مجموع سطوح زیر
کشت زراعی 83 ،میلیون تن محصول تولیدشده ،که  89/6درصد آن
از اراضی آبی ( 74/4میلیون تن) و  10/4درصد از اراضی دیم (8/6
میلیون تن) بهدستآمده است که این آمار نشاندهنده سهم منابع
آب تجدیدپذیر در تولید زراعی کشور است.
با توجه به جایگاه سطح و میزان تولید زراعی آبی در بخش
کشاورزی و همچنین مرصف منابع آب تجدیدپذیر و با توجه به
رسانۀ منابع آب تجدیدپذیر ( 1732مرتمکعب به ازای هر نفر)
( ،)2004 ،FAO-AQUASTATغلبه بر چالش کمبود آب کشور
که نزدیک وضعیت تنش آبی قرار دارد و از سویی بنا به دالیل
اقتصادی و اجتامعی (عظیمی و همکاران)1397 ،؛ درصدد حفظ
امنیت غذایی از طریق ارتقای توان تولید محصوالت راهربدی
است (مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و
توسعه روستایی ،)1395 ،در این رشایط سؤال اصلی این مطالعه
این است که سهم مرصف آب در تولید محصوالت زراعی عمدۀ
کشور چیست؟

مقدمه
نظریهپردازانی چون Mellorو Johnstonبه مواردی از نقش کشاورزی
در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بهعنوان یک نیروی محرکه مهم و
تأثیرگذار تأکید کردهاند -1 :عرضۀ غذا برای مرصف داخلی -2 ،عرضۀ
مواد اولیه برای واحدهای صنعتی  -3صادرات محصوالت کشاورزی و
درآمد ارزی (عبادی و سعیدنیا .)1388 ،یکی از امتدادهای مهم بحث
از اینجا باز میشود که بهطور متوسط هر انسان روزانه  2-4لیرت آب
مینوشد ،ولی  2000-5000لیرت آب مجازیِ لحاظ شده در تولید غذا
را بهعنوان خوراک مرصف میکند .این واقعیت حکایت از سهم تولید
غذا از منابع آب جهانی دارد (عظیمی و همکاران.)1393 ،
در این حال حسابداری آب 1و برآورد منابع و مصارف آب در
بخشهای گوناگون اقتصادی بهویژه در کشورهایی که در وضعیت
تنش آبی 2هستند؛ اهمیت مییابد .در این رشایط وجود دو گروه
اطالعات ،حیاتی است :اطالعات منابع آب و اطالعات مصارف آب.
در این خصوص یکی از راههای دستیابی به اطالعات برداشت آب
برای بخشهای کشاورزی ،رشب و صنعتی ،مراجعه به بانکهای
اطالعاتی جهانی مانند فائو است .در جدول ( )1حجم آب برداشت
شده برای بخش کشاورزی ایران (،)2004 ،FAO-AQUASTAT
 86میلیاردمرتمکعب و سهم آن از کل آب برداشت شده 92 ،درصد
برآورد شده است .در همین حال علیرغم اینکه آمار وزارت نیرو
برای سهم بخش کشاورزی قریب به همین عدد برآورد گردیده؛ حجم
آب مرصفشدۀ بخش کشاورزی ارائه شده از سوی وزارت جهاد
کشاورزی 72 ،میلیارد مرتمکعب هست (عظیمی -1396 ،الف).

پیشینه پژوهش
 Karenو  )2012( Virginieبرای برآورد فشار بر منابع آب ناشی
از تولید محصوالت کشاورزی کشورهای مختلف ،از مجموعه
اطالعات  AQUASTATو جداول نیاز آبیاری محصوالت زراعی
استفاده کردند .در مستندات علمی داخلی به صورت مشخص
به برآورد مرصف آب در تولید ملی محصوالت کشاورزی پرداخته
نشده است .روحانی و همکاران ( )1387به بررسی واردات آب
مجازی برخی محصوالت غذایی پرداختهاند ،اما پاسخ الزم به مسئله
پژوهش را منیدهند .سهراب و همکاران ( )1388متوسط کارایی
مرصف آب محصوالت کشاورزی (ازجمله گندم کشور برابر )0/6
را برآورد منودهاند .عزیزی ذهان و همکاران ( )1393متوسط وزنی
 15ساله عملکرد گندم در اراضی آبی ،دیم و ترکیب آن را به ترتیب
0/96 ،3/4و  1/9تن در هکتار برآورد کرد ه و گزارش منودهاند که
متوسط عملکرد گندم کشور  30-40درصد کمرت از متوسط دنیا
است و این میزان متأثر از رشایط اقلیمی خشک و نیمهخشک
کشور (بهخصوص در زراعت دیم) و عوامل فنی و مدیریتی تولید
است .میرچولی و همکاران ( )1392با استفاده از اطالعات سطح
زیرکشت ،تولید ،عملکرد و نیاز آبیاری محصوالت گندم و جو؛ به
بررسی واردات آنها طی سالهای  1375-80و نهایتاً به برآورد آب
مجازی حاصل از واردات این محصوالت در این سالها پرداختهاند.
نتایج حاکی است بر اساس واردات محصوالت گندم طی سالهای
مزبور ،ساالنه بهطور متوسط مقدار  12906میلیون مرتمکعب
شامل  7054میلیون مرتمکعب آب آبی و  5851میلیون مرتمکعب

جدول  -1روند برداشت منابع آب تجدیدپذیر برای
بخشهای اصلی ایران طی سالهای 1993-2007
-2007 -2002 -1997
2003
1998
1993
*
86
83/751
76
برداشت آب کشاورزی
*
1/1
1/025
1
برداشت آب صنعتی
*
6/2
4/925
6
برداشت آب رشب
*
93/3
89/7
83
برداشت کل آب
درصد برداشت آب کشاورزی 92/18 93/37 91/57
درصد برداشت آب صنعتی 1/179 1/143 1/205
درصد برداشت آب رشب 6/645 5/491 7/229

* برحسب میلیاردمرتمکعب در سال

از سوی دیگر بنا به آخرین آمار رسمی سال زراعی ( 1394-95وزارت
جهادکشاورزی ،)1396 ،از  14/07میلیون هکتار اراضی کشاورزی،
 2/3میلیون هكتار آن به باغهای كشور و  11/77میلیون هکتار آن به
محصوالت زراعی تعلق داشته است .از  11/77میلیون هکتار کشت
نرشیه آب و توسعه پایدار
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آب سبز ،وارد شده است .این مطالعه به برآورد آب موردنیاز برای
تولید محصول در داخل نپرداخته است .زارعی و جعفری ()1394
با استناد به مطالعات داخلی و خارجی ،به محاسبه شاخصهای
آبی محصوالت کشاورزی کشور پرداختهاند که در میان شاخصهای
محاسبهشده ،محاسبه آب مجازی برای صادرات و واردات
محصوالت اصلی بر اساس نیاز آبیاری خالص گیاهی ،وجود دارد .در
پژوهش مزبور بر اساس محاسبۀ تقریبی نیاز آبیاری محصوالت و در
سطح شهرستان ،به برآورد آب مجازی صادرات و واردات محصوالت
پرداختهاند .در این مطالعات به صورت حاشیهای به کارایی مرصف
آب پرداخته شده ،اما آب مرصفی تولید ملی کشاورزی برآورد نشده
است .دانشی و همکاران ( )1394در قالب ابزار سیاستی «پرداخت
بهای خدمات اکوسیستمی» ،3به ارزیابی فنی و اقتصادی کشت
محصوالت در زیرحوضه سیمینهرود پرداختند .برای این منظور ،پس
از استخراج نقشه کاربری اراضی و شناسایی عرصههای مورد نظر،
اقدام به جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی برنامه «پرداخت
بهای خدمات اکوسیستمی» با استفاده از تکنیک تلفیقی مصاحبه-
پرسشنامه شده است .نتایج درباره دیدگاه کشاورزان نسبت به
تغییر الگوی کشت در خصوص سه نوع گونه روغنی کلزا ،سویا و
گلرنگ جهت تصحیح مدیریت منابع آبی در حوضه آبریز سیمینه
رود حاکی است که فقط پیشنهاد تغییر الگوی کشت برای استفاده
از گونهای گلرنگ از توجیه اقتصادی و فنی الزم برخوردار است.
در این مطالعه حجم آب مرصفی سه گونۀ روغنی ،هزینه تولید و
امکان جابجایی کشت آنها با دیگر محصوالت در سطح یک حوضه
آبریز موردتوجه قرارگرفته و بحثی از برآورد مرصف آب در سطح

ملی ندارند ،ضمن اینکه بررسی میزان واردات آب مجازی گندم و
آب مجازی بکار رفته در تولید داخلی گندم برای دورۀ 1380-93
انجام شده است .عزیزی ذهان و همکاران ( )1393نیاز خالص
آبیاری گندم کشور را  10میلیون مرتمکعب برآورد منودهاند .نجفی
علمدارلو و همکاران ( )۱۳۹۴با استفاده از برآورد ملی نیاز خالص
آبیاری گندم به بررسی میزان واردات آب مجازی گندم و آب مجازی
بکار رفته در تولید داخلی گندم در دوره  1380 – 93پرداختهاند؛ که
برخی نتایج نشان از کاهش دقت در برآورد آب مرصفی در تولید
گندم دارد .بهطور منونه نیاز خالص آبیاری گندم در استان چهارمحال
بختیاری  5095مرت مکعب در هکتار ذکر شده درحالیکه بنا به
اطالعات  NETWATو به لحاظ جغرافیایی ،کشت گندم در این
استان مستعد چنین نیاز آبیاری نیست .در برنامههای اجرایی دولتی
نیز اشاراتی به برآورد مرصف آب در تولید ملی محصوالت کشاورزی
شده ،اما بنا به مشخص نبودن جزییات روش محاسبۀ آنها ،درک
مختلفی از آنها می توان داشت .بهطور مثال در گزارش معاونت
آب و خاک ( )1394میزان کل آب مرصفی جهت تولید گندم 11770
میلیون مرتمکعب گزارش شده است؛ درحالیکه در این گزارش به
روش محاسبه ،اشاره نشده است.
در مجموع با توجه به مستندات موجود ،برآوردی مبتنی بر یک
فرآیند قابل ارزیابی در مرصف آب تولید ملی محصوالت کشاورزی
یافت نشد .در این حال نوآوری این پژوهش نسبت به مطالعات
قبلی در ارائه پاسخی روشمند مبتنی بر اطالعات نیاز خالص آبیاری
محصوالت زراعی آبی در دشتهای کشور از بانک اطالعاتی
 NETWATهست.

مبانی نظری

درک درستی از ویژگیهای نهادی ،اجتامعی ،زیستمحیطی و
اقتصادی مدیریت آب دارد .درحالیکه اصطالح حسابداری آب
به مطالعه سامانمند وضعیت فعلی و روند آینده در عرضه و
تقاضای آب در یک دامنه مکانی مشخص اشاره دارد ،حسابرسی
آب ،این بررسی را در چارچوب گسرتدهتری از مؤسسات ،امور
مالی و بهطورکلی اقتصاد سیاسی ،قرار میدهد .منونههایی از
روشهای حسابداری آب عبارتاند از  :نظارت مشارکتی آبهای
زیرزمینی ،5حسابداری آب مبتنی بر سنجشازدور ،6سیستم
حسابداری زیستمحیطی و اقتصادی آب ،7روش منحنی هزینه
آب ،8حسابداری آب در کسبوکارهای صنعتی 9و حسابداری آب
مبتنی بر محصول .10حسابداری آب بخشی از یک برنامه مدیریت
تطبیقی بلندمدت باهدف حفظ سطح قابلقبول مدیریت آب
است .انتخاب نوع حسابداری آب بستگی به مقیاس جغرافیایی و
افق زمانی مسائل مبتالبه دارد .برای برخی از اهداف ،تعادل ملی
آب نیاز است؛ در جای دیگر بهمنظور مترکز روی حوضه رودخانه
مناسبتر است .تجربه نشان داده که بهرت است حسابداری آب

حسابداری آب ،یعنی سازماندهی اطالعات مربوط به کمیت و
کیفیت جریان آب (از رسآب تا پایاب) در محیطها و موقعیتهای
بهرهبرداری از منابع آب ،همراه با توجه به اطالعات اقتصادی
تأمین و مرصف آب .حسابداری آب شامل ارزیابی جامعی از منابع
آب ،زیرساختهای تأمین آب ،استفادهکنندگان از آب و نحوه
پاسخگویی به نیازهای اجتامعی است .در این زمینه «حسابرسی
آب» 4بهعنوان رویکردی فراتر از حسابداری آب ،عرضه و تقاضای
آب را در زمینۀ وسیعتری از حکمروایی ،نهادسازی ،امور مالی،
دسرتسی و توجه به عدم قطعیتها ،مورد توجه قرار میگیرد.
حسابداری آب در سطح ملی شامل انواع فعالیتها و اقداماتی
است که میباید با درک روشنی از چرخه آب ،در سطوح مختلف
از مزرعه ،حوضه آبریز ،و فراتر از آن ،در جهت ارزیابی حجم
عرضه ،تقاضا ،بازیافت و کیفیت آب موردتوجه قرار گیرند .اما
سیاستهای مقابله با کمآبی ،عالوه بر حسابداری آب ،نیاز به
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طی چند مرحله از حالتهای سادهتر رشوع و بنا به اقتضای
شفاف شدن فضای محیط عمل و کسب اطالعات ،در گامهای
بعدی مفصلتر شده و بنا به نیازها تکمیل شوند (.)2012 ،FAO
برداشت آب :11به حجم آبی گفته میشود که برای رفع نیازهای
انسانی از منبعی برداشت و بهکاربرده میشود .بخشی از آن
ممکن است با تغییراتی در کمیت و کیفیت به منبع اولیه بازگردد
و در پاییندست ،مجدداً بهکاربرده شود.
مرصف آب :12مقدار آبی که بعد از برداشت از یک منبع و به
دالیلی مانند تبخیر و تعرق ،ورود به سفرههای شور یا آلوده،
تناسب خود را برای کاربرد مجدد در هامن حوضه از دست
میدهد (ترجمۀ دهقان و همکاران.)1384 ،
تولید پتانسیل :13تولید پتانسیل یک محصول (وزن تولیدشده)،
درواقع پتانسیل تولید ژنتیکی آن تحت رشایط دادههای اقلیمی
نظیر تابش خورشیدی و درجه حرارت هست که برای هر
محصول ،قابلمحاسبه است .این میزان تولید ،از خصوصیتهای
خاک ،آب ،مدیریت و آفات و بیامریها تأثیرپذیر نیست (عزیزی
ذهان و همکاران.)1393 ،
14
نیاز خالص (پتانسیل) آبیاری گیاه  :نیاز خالص آبیاری گیاهی
مقدار آبی است كه باید به یك پوشش گیاهی داده شود تا در طول
دوره رویش به مرصف رسانده و بدون آنكه با تنش آبی مواجه
شود ،رشد خود را تكمیل منوده و حداکرث مقدار محصول ممكن
را تولید كند .در این حال ممکن است بخشی از نیازهای آبیاری
گیاه از طریق بارشهای مؤثر تأمین شود و همینطور عالوه بر
تأمین تبخیر-تعرق باید مقداری از آب اضافی نیز به زمین وارد
شود تا منکهای اضافی از منطقۀ توسعه ریشهها شسته شود
که از فرمول  ETc-Pe+Lمحاسبه میگردد و در آن ،ETc :تبخیر-
تعرق گیاه موردنظر (گندم ،جو )... ،در یك دوره زمانی مشخص؛
 ،Kcرضیب گیاهی (گندم ،جو )... ،هامن مرحله یا دوره زمانی از
رشد گیاه ،L ،نیاز آبشویی؛  ،ET0تبخیرتعرق پتانسیل (مرجع) در
هامن دوره زمانی موردنظر و یا حداكرث مقدار آبی است كه اگر
بدون محدودیت وجود داشته باشد ،میتواند توسط سطوح خاك
و گیاه تبخیر شود.
نیاز ناخالص آبیاری گیاه :با توجه به نیاز خالص آبیاری گیاه ،به
مقدار آبی گفته میشود که متناسب با راندمان آبیاری به عرصۀ
تولید منتقل و به گیاه عرضه میشود (کاملی و علیزاده: )1386،
.I=(ETc-Pe+L)/E
15
راندمان کاربرد آبیاری  :هنگامیکه ارزیابی راندمان یک نوبت
آبیاری (توسط سامانههای آبیاری) موردنظر باشد ،مفهوم راندمان
کاربرد آبیاری یا راندمان کاربرد مزرعه ،درصدی از آب آبیاری
تحویلشده به قطعه زراعی است که توسط گیاه مرصف شده
باشد (عباسی و همکاران.)1394 ،
محصول راهربدی :محصول راهربدی محصولی است که مستقی ًام
نرشیه آب و توسعه پایدار

در امنیت غذایی نقش داشته و به این واسطه رضورتاً باید در
داخل کشور تولید شوند (مجلس شورای اسالمی .)1389 ،در
اسناد ،برنامهها ،سیاستها و قوانین گذشته تاکنون ،محصوالت
متفاوتی بهعنوان محصوالت راهربدی موردتوجه قرار داشتهاند.
اما در این مطالعه ،محصوالت راهربدی به گروهی از محصوالت
اطالق میشود که هم در اسناد مزبور مورد تأکید قرار داشته
و هم اطالعات نیاز آبی آنها در بانک اطالعاتی NETWAT
قابلدسرتس باشد ،این محصوالت عبارتاند از :گندم ،برنج،
جو ،یونجه ،شبدر ،ذرت علوفهای ،اسپرس ،پیاز ،سیبزمینی،
گوجهفرنگی ،ذرت دانهای ،عدس ،لوبیا ،نخود ،چغندرقند،
آفتابگردان ،پنبه (عظیمی -1396 ،الف).
آب مجازی کشاورزی :16آب مجازی کشاورزی مقدار آبی است
که رصف تولید کاال و یا فرآوردۀ کشاورزی میشود و مقدار آن
معادل کل آب مرصفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه
رشوع تا پایان است .صفت مجازی بدان معناست که بخش
عمدۀ آب مرصفشده طی فرآیند تولید ،در محصول نهایی وجود
فیزیکی ندارد .رشایط اقلیمی ،مکان تولید ،مدیریت و برنامهریزی
و سطح فناوری بهکاررفته ،در حجم آب مجازی نهفته در کاال
مؤثر است و مقدار آن برای یک کاال در مناطق مختلف جهان،
متفاوت است (زارعی و جعفری .)1394 ،آب مجازی رصفاً به
ظرفیتهای تبادل کاال و آب بین کشورها اختصاص نداشته و
میتواند در جهت ارزیابی و انتقال حجم آب تولید محصوالت
کشاورزی بین مناطق و استانهای کشور هم موردتوجه قرارگیرد
( Chenو همکاران.)2017 ،
مواد و روش پژوهش
درحالیکه برآورد مرصف آبیاری در تولید ملی محصوالت
کشاورزی متأثر از سطح زیر کشت آبی ،نیاز خالص آبیاری و
راندمان آبیاری است ،اطالعات سطح زیر کشت و میزان تولید
محصوالت :گندم ،برنج ،جو ،یونجه ،شبدر ،ذرت علوفهای ،اسپرس،
پیاز ،سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،ذرت دانهای ،عدس ،لوبیا ،نخود،
چغندرقند ،آفتابگردان و پنبه از آمارنامه کشاورزی ،1394-95
متوسط حسابی نیاز آبیاری خالص محصوالت در دشتهای
کشور از بانک اطالعاتی ( NETWATکاملی و علیزاده)1386 ،
مورداستفاده قرارگرفته است .میانگین وزنی راندمان کاربرد مزارع
بر اساس راندمان غرقابی  41درصد ،راندمان بارانی  52درصد
و راندمان قطرهای  73درصد مدنظر قرارگرفته شده درحالیکه
حدود  82درصد اراضی از آبیاری سنتی 10 ،درصد از آبیاری
تحتفشار و  8درصد از آبیاری قطرهای استفاده میکنند (عظیمی
و همکاران ،1396 ،الف) .سپس اقدام به برآورد نیاز ناخالص
آبیاری محصوالت (آب مجازی تولید) شد.
34

سال ششم ،شامره 1398 ،3

نتایج نشان میدهد که متوسط نیاز خالص آبی گندم ( 620دشت
کشور) نسبت به سایر محصوالت زراعی کمرت است ،ولی بنا به
گسرتدگی اراضی کشت گندم آبی در کشور ،میزان مرصف آبیاری
گندم ،بیش از سایر محصوالت زراعی آبی است.
بنا به نتایج مطالعه (جدول  2و شکل  )1بعد از گندم ،به ترتیب
محصول یونجه با سطح زیرکشت  0/599میلیون هکتار و تولید
 5/89میلیون تن و نیاز ناخالص آبیاری  14/2میلیارد مرتمکعب و
سپس برنج با سطح زیرکشت  0/596میلیون هکتار و تولید 2/92
میلیون تن و نیاز ناخالص آبیاری 11میلیارد مرتمکعب در رتبههای
بعدی قراردادند.

نتایج
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یکی از نتایج این مطالعه تلفیق اطالعات مکانی و اطالعات
توصیفی نیاز خالص آبیاری محصوالت زراعی بوده است که برای
متامی محصوالت زراعی منتخب به تفکیک استخراجشدهاند .بر
اساس آمار زراعی سال  ،1394-95سطح زیر کشت آبی محصوالت
راهربدی منتخب  5/2میلیون هکتار و  85درصد اراضی زراعی
آبی بوده و میزان تولید آنها  74درصد از محصوالت زراعی
کشور ( 54/9میلیون تن) را شامل شده است .با فرض متوسط
راندمان کاربرد  44/7درصد در اراضی زراعی مربوطه و با فرض
نیاز آبیاری خالص این محصوالت (جدول  ،)2برآورد نیاز آبیاری
ناخالص این گروه از محصوالت ،حجمی بال غ بر  78/6میلیارد
مرتمکعب برآورد میشود که نسبت به حجم آب موردنیاز تولید
کل محصوالت زراعی آبی در سال زراعی  1394-59بالغبر 85/3
درصد است .بنا به نتایج مطالعه ،گندم آبی با سطح زیر کشت
 2/4میلیون هکتار ،بیشرتین سطح زیرکشت و بیشرتین میزان
تولید ( 8/8میلیون تن) و بعد از محصول جو کمرتین نیاز خالص
آبیاری را داشته است .بر اساس مفروضات و اطالعات در دسرتس
نسبت «آب مجازی تولید ملی گندم» برابر است با  16/9میلیارد
مرتمکعب که نسبت به آب مجازی مورداستفاده در تولید آبی
محصوالت زراعی منتخب 21 ،درصد و نسبت بهکل محصوالت
زراعی آبی کشور در سال  18/3 ،1394-95درصد بوده است.

0

شکل  -1مقایسه نیاز خالص آبیاری و میزان آب ناخالص
آبیاری محصوالت زراعی منتخب 1394-95

جدول  -2اطالعات تولید و آبیاری محصوالت راهربدی زراعی کشور در سال زراعی1391-92
مرصف ناخالص آبیاری
نیاز خالص آبیاری
سطح زیر کشت
تولید آبی (هزار تن)
(میلیون مرتمکعب)
(مرتمکعب)
آبی (هکتار)
2291/8
6462
1170/6
158534
2330/1
94.51
5965/6
110204
2382/5
7183
587/4
148266
2520/7
7124
4984/5
158160
3011/2
6027
11276/9
223329
4691/1
2935
2355/2
714459
11024/6
8268
2921
596035
14196/5
10593
5893/7
599060
16957/3
3562
8843/2
2127990

ذرت دانهای
چغندرقند
گوجهفرنگی
سیبزمینی
ذرت علوفهای
جو
برنج
یونجه
گندم
کل محصوالت
زراعی منتخب
کل محصوالت زراعی آبی

5215599

54887886

6740

78640/9

6110171

74387/5

6740

92129/3

برآورد مرصف آب در محصوالت زراعی -درآمدی بر حسابداری آب کشاورزی

35

عظیمی دزفولی ،ع.ا.

ت :عالوه بر هزینه  -فایده اقتصادی ،هر یک از محصوالت
راهربدی باید با توجه به دیگر معیارهای اجتامعی و
زیستمحیطی ،در سیاستگذاریهای کالن و جامع مدنظر
قرارگیرند .علیرغم اینکه در میان محصوالت منتخب ،گندم
دارای بیشرتین مرصف آب (حدود  17میلیارد مرتمکعب) برآورد
شده است ،اما با توجه برآورد حجم آب مرصفی برای تولید ملی
گندم باید دید در قبال این حجم مرصف آب چه فوایدی نصیب
کشور میشود تا پس از آن بتوان درباره گزینههای مختلفی،
چون واردات آب مجازی گندم و یا انتقال آب مجازی آن بین
دشتهای کشور و یا ارتقای بهرهوری ،بهرت تصمیم گرفت.
عظیمی و همکاران ( )1397با مرور منابع متعدد داخلی و
خارجی درباره ادله گوناگونی که میتواند مؤید تولید داخلی
گندم باشد ،به بحث پرداختهاند که این رویکرد ،میتواند در
مطالعات بعدی به صورت مجزا برای کلیه محصوالت راهربدی
در مطالعات آینده مورد توجه قرارگیرد .این موارد عبارتاند
از -1 :جایگاه محصول در سبد غذایی جامعه جهانی و ایران؛
 -2دالیل ناظر بر انطباق تولید محصول با زیستبوم کشور؛ -3
دالیل ناظر بر صیانت از امنیت ملی در قبال وقوع تحریم غذای
اصلی جامعه؛  -4تنگناهای بازار جهانی غذا در خصوص هرکدام
از محصوالت؛  -5ثبات و عدم ثبات قیمت جهانی محصوالت؛
 -6نقش مثبت تولید داخلی محصوالت در متغیرهای کالن
اقتصاد ملی ازجمله :تولید ناخالص داخلی ،اشتغال ،تورم،
مخارج دولت ،تراز بازرگانی (واردات – صادرات) ،میزان مرصف
خصوصی ،رسمایهگذاری و پسانداز ،در رشد صنایع داخلی.
بحث دربارۀ هزینه آب در تولید محصوالت راهربدی ،مقوله
مهمی است که میباید مورد توجه قرارگیرد .برآورد هزینه آب
برای تولید محصوالت آبی موضوعی است که باید در سطح
ملی محاسبه شود .در این مطالعه بنا به در دسرتس بودن
اطالعات ارزش اقتصادی آب در محصول گندم ،با فرض اینکه
ارزش اقتصادی آب در دیگر محصوالت زراعی منتخب ،به
اندازه گندم باشد ،از مطالعات موجود استفاده شده است.
منابع علمی موجود ارقام متفاوتی را ارائه کردهاند .قادر
دشتی و همکاران ( )1389قیمت آب در تولید گندم را از دید
متقاضیان در شهرستان دامغان ،را  402ریال برآورد منودند.
گلزاری و همکاران ( )1395ارزش اقتصادی آب در مزارع گندم
شهرستان گرگان در سال زراعی  1392-93را معادل 1564/5
ریال به ازای هر مرتمکعب برآورد کردند .ﺧﻮاﺟﻪ روشنایی و
همکاران ( )1389ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم در ﻣﺸﻬﺪ را
 1870ریال برآورد منودند .طبیعی است ارزش آب بنا به رشایط
مناطق و در روند زمان تغییر مییابد .اگر ارزش آب را بهطور
متوسط به ازای هر مرتمکعب 1500 ،ریال در نظر بگیریم،
برآورد هزینۀ آب تولید محصوالت راهربدی در قبال مرصف

بحث
الف :ارزش افزوده این مطالعه در مقایسه با مطالعات پیشین،
بهکارگیری برآورد روشمندی است که بر اساس اطالعات رسمی
 NETWATدر محیط  GISبرای دیگر محصوالت زراعی راهربدی
عمل شده است .این اطالعات زمینه حسابداری آب مبتنی بر
محصول را همراه با ابزار تحلیل مکانی دشتها و دیگر اطالعات،
ازجمله نقشۀ وضعیت آبی دشتها فراهم میآورد.
ب :برآورد نیاز ناخالص آبیاری محصوالت زراعی در این
مطالعه ،بر اساس متوسط حسابی نیاز خالص آبیاری دشتهای
کشور انجامشده است که در مقایسه با روش میانگین وزنی
دشتها با بیش برآوردی مواجه میشود .بهطور منونه برآورد
نیاز ناخالص آبیاری گندم در این مطالعه  3562مرتمکعب در
هکتار محاسبهشده درحالیکه در مطالعۀ عظیمی و همکاران
( ،1396الف) برآورد نیاز ناخالص آبیاری بر اساس میانگین
وزنی دشتهای کشور ،برابر با  2907مرتمکعب در هکتار
برآورد گردید .درواقع این بیشبرآوردی به دلیل کاهش دقت
برآورد به روش متوسط حسابی است .عدم بهکارگیری روش
میانگین وزنی در این مطالعه به دلیل پیچیدهتر شدن فرآیند
محاسبات و محدودیتهای زمانی و اجرایی بوده است .گرچه
برآوردهای بهدستآمده در این مطالعه با مصارف واقعی در
مزارع کشور فاصله بیشرتی دارند؛ اما بهعنوان معیاری کمّی
میتواند مبنای اولیه را برای شفافسازی و حسابداری آب تولید
زراعی و سیاستگذاری تنظیم الگوی کشت متناسب با رشایط
آبی مناطق ،در اختیار قرار دهد.
پ :با توجه به نتایج مطالعۀ عظیمی و همکاران ( ،1396الف)
به نظر منیرسد که پراکنش دشتهای بحرانی کشور تناظر
معناداری با اراضی عمدۀ تولید گندم آبی داشته باشندو بنا به:
 -1پراکندگی کانونهای تولیدی گندم در اقلیمهای گرم ،خشک،
خنک ،معتدل تا مرطوب -2 ،بهرهگیری کانونهای تولیدی
گندم از منابع آب متعددی چون منابع زیرزمینی ،سطحی
و یا بارندگی در ماههای رسد سال -3 ،بر اساس میزان نیاز
آبی نسبتاً کم گندم؛ فرض همبستگی بحرانی شدن منابع آب
زیرزمینی باسیاست خودکفایی گندم ملی محل تأمل جدی بوده
و نیازمند بررسیهای بیشرت خواهد بود .با توجه به یافتههای
مطالعه ،انتقال کشت گندم به دیگر محصوالت زراعی ،لزوماً
منجر به کاهش مرصف آب نخواهد شد ،در نتیجه کشت
محصوالت راهربدی کمآببری مانند گندم بهرتین گزینه کشت
برای سازگاری با رشایط کمآبی حتی در مناطق بحرانی کشور
هستند -5 ،انتقال الگوی مکانی و زمانی (از فصل تابستان به
بهار و پاییز) درکشت محصوالت آببری چون یونجه و چغندر
میتواند در کاهش مرصف آب کشاورزی ملی بکاهد.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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حداکرث  78میلیارد مرتمکعب آب ،حداکرث به  117000میلیارد
ریال خواهد رسید .یعنی با فرض عدم کشت این محصوالت
در داخل و واردات آب مجازی از خارج کشور ،از حجم آب
مرصفشده ،کاسته میشود و یا در صورت دریافت هزینه آب
بهاندازۀ فوق ،ارزش اقتصادی نصیب دولت خواهد شد .از
سویی فقط با تحقق فرض عدم کشت گندم که منجر به بیکار
شدن حداقل  1330هزار نفر گندمکار خواهد شد (مرکز آمار
ایران ،)1393 ،اگر اختالف هزینۀ ایجاد اشتغال در واحدهای
صنعتی با کشاورزی بهطور متوسط  5میلیارد ریال 18,17در
نظر گرفته شود و بخواهیم فقط تعداد شاغلین گندمکار را
به مشاغل صنعتی انتقال دهیم ،نیازمند رصف هزینهای قریب
به  6650000میلیارد ریال خواهیم بود که این رقم جدا از آثار
پیچیدۀ اجتامعی آن ،بسیار هنگفت خواهد بود.
دیدگاه مخالف افزایش رصف قیمت آب :برخی دیگر از
کارشناسان معتقدند رصف افزایش ارزش اقتصادی آب
کشاورزی ،منیتواند راهگشای چالش مرصف نادرست آب در
حوزۀ کشاورزی باشد .صبوحی و توانا ( )١٣٨٦در تحقیق
خود پیشنهاد كردند كه با کمکردن دبی آب چاههای آبیاری از
طریق ایجاد محدودیت در مجوز احداث ،بهخصوص چاههای
با دبی زیاد ،آثار جانبی منفی برداشت بیشازحد از منابع
آب زیرزمینی ،كاهش یابد .همچنین نتایج نشان میدهد كه
با افزایش قیمت آب منیتوان به هدف كاهش مرصف آب
دستیافت و هزینۀ استحصال آب ،تأثیر چندانی بر بازده
خالص مزرعه و دسرتسی اقتصادی به منابع آب زیرزمینی
ندارد .هیچیک از ابزارهای اقتصادی در مدیریت بهرهبرداری
از منابع آب برتری ندارد و همچنین هرکدام از آنها در
وضعیتهای مختلف ،نتایج متفاوتی را در پی خواهد

داشت .کاربرد ابزار سیاست قیمت آب ،علیرغم اثربخشی
آن ،بحثبرانگیز است .گرچه الزم است تا با افزایش چشمگیر
بهای آب ،بهرهبرداران به خود بیایند و در راستای برداشت
کمرت ،استفاده مطلوبتر و ذخیره بیشرت آب ،اقدام منایند؛
اما بااینوجود احتامل آسیبپذیری مالی کشاورزان ،خطر
عدم پذیرش اجتامعی و امکانپذیری سیاسی آن وجود دارد
(پایدارگلسنگ.)1392 ،
پایداری در تولید محصوالت زراعی وابسته به پایداری درآمد
تولیدکننده :برای حصول پایداری در فرآیند توسعه کشاورزی،
باید نحوه دخالت دولت در تعیین قیمت آب با مالحظاتی
ازجمله جلوگیری از شکست بازار و بروز عواقب خواسته
و ناخواستۀ مداخالت دولت نظیر مالیات ،یارانه ،حقوق
مالکیت مشرتک (حقابه) ،اطالعات ناقص زیستمحیطی،
رقابت انحصاری ،بازار رسمایه معیوب و مشکالت اقتصادی
کالن ،باشد .به عبارتی الزمه افزایش کارایی بخش کشاورزی
در بلندمدت و تحقق پایداری آن ،توجه به اصول توسعه
پایدار در سیاستگذاری و در ابعاد ذیل است -1 :پایداری
نهادی :نیازمند شکلگیری نهادهایی است که توانایی خود
پایایی داشته باشند -2 ،پایداری اقتصادی :سیاستها باید رفاه
اجتامعی را برای گروههای کمدرآمد فراهم مناید -3 ،پایداری
مالی :سیاستها باید منابع مالی مناسب را برای تأمین و
تکمیل پروژهها شناسایی منایند -4 ،پایداری زیستمحیطی:
سیاستها باید به مدیریت پایدار منابع طبیعی بیانجامد.
بنابراین فراهم شدن سود و درآمد کافی ،بهعنوان اولین نیاز
و انگیزه کشاورزان ،الزمه تداوم رسمایهگذاری برای ارتقاء
کمی و کیفی تولید ،توسعه منابع انسانی ،حفظ و احیاء
محیطزیست است (مریدسادات.)1393،

پیشنهاد

آب و اهمیت تولید غذا از منابع داخلی ،نیازمند تناسب بخشی
منابع آب و مصارف آن در تولید محصوالت عمدۀ غذایی
هستیم .با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از منابع آب
تجدیدپذیر به عرصههای تولید زراعی هدایت میشوند  -که
در چرخه آب ،بخشی به سفرههای آب زیرزمینی و دشتهای
پاییندست نفوذ مییابند و بخشی ،از سطح خاک تبخیر شده
و بخشی نیز از دسرتسی مفید گیاه خارج میگردند -با مدیریت
آب عرضه شده در چرخه آب از رسآب تا پایاب ،بخشی که از
چرخه تولید خارج شده و حجم آن بالغبر  28میلیارد مرتمکعب
(فاصله بین  78میلیارد مرتمکعب با فرض راندمان  44/7درصد
و  50میلیارد مرتمکعب آب با فرض راندمان  70درصد) برآورد
میشود؛ میتوان حجم آب رصفهجویی شده را به دیگر

ازآنجاکه عوامل زمینهای ناپایدار شدن منابع آب متأثر از
عوامل گوناگونی در زنجیره تأمین آب تا تولید محصوالت است،
سیاست قیمتگذاری آب ،تنها بخشی از رضورتهایی است
که میباید مدنظر قرارگیرد .بنابراین با توجه به اینکه نحوۀ
قیمتگذاری منابع آب ،بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر قیمت
متامشدۀ محصول ،منایان میشود ،تولید پایدار محصوالت پایه
برای امنیت غذایی ،نیازمند سیاستهایی است که همراستا با
بهرهوری فیزیکی و رصفه اقتصادی تولید در سطح خرد و کالن،
انگیزه الزم را برای کشاورز ،جهت ذخیرهسازی آب رصفهجویی
شده ،فراهم آورد .بنابراین بنا به اهمیت همزمان نهادۀ حیاتی
برآورد مرصف آب در محصوالت زراعی -درآمدی بر حسابداری آب کشاورزی
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عظیمی دزفولی ،ع.ا.

پینوشت

اولویتهای اقتصادی و زیستمحیطی اختصاص داد .در این
خصوص عوامل متعدد اقتصادی ،اجتامعی و زیستمحیطی
بر کاهش راندمان آبیاری مؤثر هستند که میبایست در
برنامهریزیها مورد توجه سیاستگذاران قرارگیرند.
یکی از نکات مهمی که باید به آن اشاره منود این است که برآورد
نیاز خالص آبی محصوالت بر اساس اطالعات  NETWATبا
محدودیتهایی مواجه بوده و هست (عظیمی و همکاران1396 ،
ب) .نکته مهم دیگر اینکه برآورد نیاز آبیاری خالص محصوالت
بر اساس میانگین حسابی این متغیر در دشتها ،برآوردها را
با اریب بیشرتی (معموالً بیشبرآوردی) مواجه میمناید .در
این خصوص رسیدن به برآورد دقیقتر در نیاز ناخالص آبیاری
محصوالت زراعی ،نیازمند بازنگری در بانک اطالعات فوق
بوده؛ چنانچه برای برآورد نیاز خالص آبیاری محصوالت از روش
میانگین وزنی (نسبت سطح زیر کشت محصول به سطح دشت)
استفاده شود ،برآورد دقیقتری به دست خواهد آمد(عظیمی و
همکاران -1396 ،الف) .همچنین چنانچه در رسشامری کشاورزی
سال  ،1402واحد دشت بهعنوان واحد جمعآوری و ارائه آمار و
اطالعات ،انتخاب شود ،میتوان برآوردهای دقیقتری برای مرصف
آب کشاورزی به دست آورد.
با توجه به اینکه سهم مرصف آب در تولید محصوالتی چون گندم
و برنج و یونجه آبی یا ناشی از سطح زیر کشت و یا نیاز خالص
آبی آنها است؛ از سوی دیگر استمرار تولید این محصوالت ،متأثر
از نیازها و عوامل اقتصادی اجتامعی متعدد است؛ برای رسیدن به
الگوی کشت مناسب ،بهرت است تا در فرآیندی اجتامعی ،هزینه
 فایدههای کشت و عدم کشت و یا انتقال کشت این محصوالتبه سایر محصوالت راهربدی؛ زمینههای تفاهم جمعی کشاورزان
و سیاستگذاران و محققین حاصل گردد.

1- Water accounting
 -2بر اساس شاخص فالکن مارک ،کشوری که دارای رسانه منابع
آب تجدیدپذیر کمرت از  1700مرتمکعب باشد ،در وضعیت تنش
آبی قرار دارد.
3- Payment for Ecosystem Services
4- Water audits
5- Participatory groundwater monitoring
6- Water accounting based on remote sensing
7- Macro-economic water accounting: the System of
Environmental and Economic Accounting for Water
8- Filling the gap between supply and demand: the water cost curve approach
9- Water accounting for firms
10- Water accounting by product: the water footprint
concept
11- Water withdrawal
12- Water consumption
13- Potential production
14- Potential irrigation requirement
15- Irrigation application efficiency
16- Agricultural virtual water
 -17هزینه ایجاد هر شغل در پرتوشیمی  30میلیارد ریال:
http://www.irna.ir/mazandaran/fa/News/82527250
 -18هزینه ایجاد هر شغل صنعتی توسط دولت در حدود  ۱۰۰تا
 ۳۰۰میلیون تومان است https://www.isna.ir/news
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غالبى ،س ،.رسایى تربیزى ،م ،.طلوعى ،ر .و پیرى ،ر.1393 .
ارزیابی کارایی مرصف آب گندم در ایران و جهان .اولین هامیش
ملی مدیریت خاك و آب در تولید گندم .ایران.
عظیمیدزفولی ،س.ع .ا ،.رکنالدین افتخاری ،ع .و هایدج ،ا.1393 .
آیندهنگاری یکپارچه ،رویکردی برای غلبه بر چالش بحران آب
و غذا .هامیش راهکارهای پیشروی بحران آب در ایران و
خاورمیانه .شیراز .اسفند.1393
عظیمیدزفولی ،س.ع.ا ،1396 .الف .بررسی الزامات دستیابی
به خودکفایی محصوالت راهربدی در مرصف آب .مؤسسه
پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد كشاورزی .تهران.
عظیمیدزفولی ،س.ع .ا ،1396 .ب .آینده پژوهی تأمین آب
کشاورزی جهت تولید گندم ج .ا .ایران تا افق  ،1404رساله
دکرتی .رشته آیندهپژوهی .دانشکده علوم اجتامعی .دانشگاه
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عظیمیدزفولی ،س.ع .ا ،.عبدالهزاده ،م ،.ذبیحی افروز ،ر .و
اصالنی ،ل ،1396 .ب .اطلس نیاز خالص آبیاری محصوالت
برآورد مرصف آب در محصوالت زراعی -درآمدی بر حسابداری آب کشاورزی

راهربدی زراعی بر اساس سند ملی آب ( )NETWATبه تفکیک
دشتهای کشور  .1396-مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و
اقتصاد كشاورزی .تهران.
عظیمیدزفولی ،س.ع .ا ،.رکنالدین افتخاری ،ع ،.کاظمنژاد ،م،.
نظری ،ب ،.هایدج ،ا ،.نظامیپور ،ق ،.فرجزاده اصل ،م .و فهمی،
ه .1397 .تحلیلی بر پذیرش اجتامعی تأمین آب جهت خودکفایی
گندم تا افق  1404جمهوری اسالمی ایران .فصلنامه پژوهشهای
روستایی.91-78 :)1(10 ،
کاملی ،غ .و علیزاده ،ا .1386 .نیاز آبی گیاهان در ایران .نرش آستان
قدس رضوی .دانشگاه امام رضا (ع) .مشهد.
تزاده ،ع .1395 .برآورد ارزش
گلزاری ،ز ،.ارشاقی ،ف .و کرام 
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با رویکرد کارآفرینانه-مطالعه موردی استان خوزستان .رساله
دکرتی رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی .دانشکده علوم
انسانی .دانشگاه تربیت مدرس.
معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی .1394 .سند راهربدی
ارتقای بهرهوری و رصفهجویی مرصف آب کشاورزی .برنامه
ششم آبخیزداری و آبخوانداری .وزارت جهادکشاورزی.
مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه
روستایی .1395 .پروژههای اجرایی اقتصاد مقاومتی-برنامه
ارتقای توان تولید ملی امنیت غذایی و تولید محصوالت راهربدی.
وزارت جهاد کشاورزی.
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نجفی علمدارلو ،ح ،.وکیلپور ،م .ح .و ریاحی ،ف .۱۳۹۴ .بررسی
میزان آب مجازی گندم و بهرهوری آب در ایران .دومین هامیش
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