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 Abstract 

Introduction 

The increase in demand for water resources due to population growth and economic development along with 

water wastage and a decrease in rainfall, on the other hand, has made it significant to pay attention to water 

demand and make sound policies. Our country is facing the risk of a water crisis in the coming years, mainly due 

to its location in a dry and semi-arid climate, as well as the ever-increasing growth of water consumption. To 

alleviate the water crisis, international trade in agricultural products can play a significant role in redistributing 

water resources because traded goods contain a large amount of virtual water. Water restriction in Iran is an 

undeniable fact, for this purpose, trading based on virtual water can be a solution to reduce the effects of water 

restriction. Due to being located in a dry and semi-arid climate, Iran is facing the risk of a water crisis in the 

coming years. Therefore, in order to deal with it, it is necessary to be more sensitive to the types of water 

consumption. Among these uses is virtual water. The water used in the production process of goods is called 

virtual water, a part of which is kept in the product. Virtual water trade occurs when goods are imported into 

global markets. Virtual water trading is expected to reduce water consumption at the national and international 

levels due to more efficient and specialized use of water. Today, the concept of virtual water is one of the most 

critical issues in water resources management. Today, the problem of water shortage has become a serious 

concern due to climate changes and uneven distribution of rainfall in most regions and countries, including Iran, 

and is considered the most important obstacle to the economic development of these countries. Trade as a tool to 

prevent the unnecessary withdrawal of water resources, focusing on the strategy of virtual water trade, can play 

an essential role in achieving the economic development of countries. 

 

Materials and Methods  

The study area of the research is the Shiblo-Poldasht plain in the northwest of Iran. This area is located in the 

east of the Poldasht study area and in the north of the Qara Ziauddin study area. The aim of this research was to 

investigate the statistical status of the cultivated area, the production performance, and the evaluation of the 

productivity and virtual water of agricultural crops in the Poldasht plain. The time frame of the research is from 

2011 to 2021 in an 11-years period. Accurate calculation and determination of water requirement (m3 ha-1). The 

amount of water required by a plant for its proper growth, taking into account the loss of evaporation and 

transpiration of the plant, is called the water requirement of the plant. Therefore, the water requirement of the 

plant depends on the amount of evaporation and transpiration of the plant. It is worth noting that due to different 

climates and weather conditions, plant growth conditions and as a result, the amount of water needed by plants 

are also different. In the present research, the various productivity indicators and virtual water of the crops of 

Dasht-Poldasht have been examined. Moreover, according to the objectives of the research, the physical and 

financial indicators of water productivity, including the performance index per unit of water volume (CDP), 

income per unit of water volume (BPD), and net return per unit of water volume (NBPD) have been calculated. 

 

Results and Discussion  

In this research, the amount of virtual water and the productivity index as well as the net and gross economic 

value of the major crops grown in Poldasht city in West Azarbaijan province were investigated. In this regard, 

first, data and information related to crops were collected through relevant organizations and institutions, and 
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NETWAT, CROPWAT, and CLIMWAT programs and Excel programs were used to draw graphs and graphical 

results. Then the yield of crops was calculated by dividing the amount of crops produced by the area of planting 

crops and the productivity index and virtual water. The results of this research show that the watermelon crop 

with a harvesting area of 5789 ha and a production rate of 237951000 kg and a production yield of 41103.99 kg 

ha-1 with a water requirement of 2760 m3 ha-1 has a productivity of 14.89 kg m-3 and has The highest level of 

productivity is also the results show that the alfalfa product is the lowest level of productivity. It is worth noting 

that despite the fact that the watermelon product has high production and productivity at a very low harvest level, 

it is also a very water-loving product that has a relatively high water requirement, and generally experts are 

looking for an alternative product due to the lack of water resources. Finally, it is suggested that traditional 

(submerged) irrigation methods should be replaced by modern pressurized irrigation methods so that in addition 

to increasing efficiency and productivity, we can see a reduction in water consumption and its wastage. It is also 

suggested that the water requirements of agricultural crops be compared with each other using the data of the 

Agricultural Jihad Organization and the aforementioned programs, and its effect on the amount of water 

consumed and its savings, as well as the net and gross values of the production of crops, and the final results It is 

compared with the national water document to fully verify the amount of water needed. 

 

Conclusion  

Despite the fact that the watermelon product has high production and productivity at a very low harvest level, it 

is also a very water consuming product possessing a relatively high water requirement, and generally experts are 

looking for an alternative product, due to the lack of water resources. Finally, it is suggested that traditional flood 

irrigation methods should be replaced by modern pressurized irrigation methods, so that in addition to increasing 

efficiency and productivity, we can encounter with a reduction in water consumption and its wastage. It is also 

suggested that the water requirement of agricultural crops should be compared with each other using the data of 

the Agricultural Jihad Organization and the aforementioned programs, and its effect on the amount of water 

consumed and its saving, as well as the net and gross values of crop production, should be evaluated. Finally, the 

results have been compared with the national water document so that the amount of water needed can be fully 

verified.  

 
                         Keywords: Poldasht plain, Productivity, Virtual water, Water Trade, Water demand 

 

 
 

 
Article Type: Research Article 

 
 

 
*Corresponding Author, E-mail: amir_kokabi@iau-maragheh.ac.ir 
 

Citation: Abdollahzadeh Kahrizi, R., Kokabinezhad Moghaddam, A., & Merufinia, E. (2023). Investigating virtual water 
and agricultural water productivity index in crops of Poldasht Plain. Water and Soil Management and Modeling, 3(1), 54-68. 
DOI: 10.22098/mmws.2022.11090.1100 
DOR: 20.1001.1.27832546.1402.3.1.3.5 

 
Received: 04 July 2022, Received in revised form: 13 August 2022, Accepted: 15 August 2022, Published Online: 15 August 
2022                                                    
Water and Soil Management and Modeling, Year 2023, Vol. 3, No. 1, pp. 54-68  

Publisher: University of Mohaghegh Ardabili                                  © Author(s)  
 

 

https://doi.org/10.22098/mmws.2022.11090.1100
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27832546.1402.3.1.3.5


 
 

 دشت پلدشت زراعی محصوالت در کشاورزی آب وریبهره شاخص و مجازی آب بررسی
 

 3نیایمعروف یسادر، *2مقدم نژادیکوکب یرحسینام، 1یزیکهر زادهعبداله یمرح

 
 یران کو، امای، غربیجانای آذرباآب منطقه یرزمینیهای زکارشناس آبی، شناسینارشد زم یکارشناس ةآموختدانش 1
  یرانواحد مراغه، مراغه، ای، دانشگاه آزاد اسالم، یشناسینروه زمدیار، گاستا 2
  یرانتهران، ایقات، تحقو واحد علوم  یگروه عمران آب، دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر یدانشجو 3

 
  چكیده

سطح  مدون در ریزیبرنامهر، لزوم ام شود که همینمیآب  یتقاضامنجر به افزایش  یرفت آب و کاهش بارندگهدری، اقتصاد ةو توسع یترشد جمع
رار داشته و با کاهش قخشک یمهخشک و ن یمدر اقلکشورمان ساخته است.  یرا ضرور مدیریت منابع ةی صحیح و بهینه در حوزگذاریاستکالن و س

اهش بحران آب، تجارت ک یاست. برا با خطر بروز بحران آب مواجه یآت یهادر سال های مختلف،رف آب در حوزهافزون مص رشد روزنزوالت جوی و 
 یآب مجاز یادیز مقدار یمورد معامله حاو یاکااله یراز ؛مجدد منابع آب داشته باشد یعدر توز ییسزاهنقش ب تواندیم یمحصوالت کشاورز المللیینب

 ةمنطقشمال  در ت ومطالعاتی پلدش همنطق. این محدوده در شرق استغرب ایران  لاین پژوهش، دشت پلدشت در شمامطالعاتی  محدودةهستند. 
سطح  یآمار وضعیت یررسبپژوهش  ینا از انجام هدفاست.  1400لغایت  1390زمانی پژوهش از سال  بازةواقع شده است.  یاءالدینمطالعاتی قره ض

لیه محصوالت کوضعیت کشت در گام نخست است. وری و آب مجازی محصوالت زراعی در دشت پلدشت کشت، عملكرد تولید و ارزیابی بهره یرز
چنین متناسب با همرزیابی قرار گرفت. وری و آب مجازی محصوالت دشت پلدشت مورد اهای مختلف بهرهزراعی در استان آذربایجان غربی و شاخص

احد حجم آب وی (، درآمد به ازاCDPآب شامل شاخص عملكرد به ازای واحد حجم آب )وری بهره یو مال یزیكیهای فاهداف پژوهش از شاخص
(BPD( و بازده خالص به ازای واحد حجم آب ،)NBPD جهت )دهد که محصول های پژوهش نشان مییافته شد.آب استفاده  وریبهره ةمحاسب برنامة

میزان برداشت نیز  ةهكتار بوده است. در زمین 73361ترین سطح برداشت مربوط به گندم با هكتار و بیش 5789ترین سطح برداشت با هندوانه دارای کم
دهد که وری نشان مینتایج بهره ،چنینتن بوده است. هم 136002لید ترین میزان توتن و کم 237951ترین میزان تولید با محصول هندوانه دارای بیش

ست. لذا محصول هندوانه دارای ب اکیلوگرم بر مترمكع 89/14و  86/1، 25/3، 23/2وری دارای بهره ترتیب، جو، یونجه و هندوانه بهگندم تمحصوال
 وری بوده است. ترین بهرهکمدارای وری و محصول یونجه ترین بهرهبیش
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 57    وری آب کشاورزی در محصوالت زراعی دشت ...                                                                                      بررسی آب مجازی و شاخص بهره

 مقدمه-1

 ةتوسع ، تاثیر شایانی برکیاستراتژ حیاتی و منبع عنوان یکبهآب 
 ،یاقتصاد-یاجتماع ةمانند توسع ی. عواملدارد یاقتصاد داریپا

 یرا برا یاعمده یهاچالش ییآب و هوا راتییو تغ تیرشد جمع
 یهادغدغه نیتردو مورد از مهم عنوانبه ییغذا تیو امن یداریپا

با (. Ashktorab and Zibaei, 2022) اندکرده جادیا یاجتماع
از  یكیکمبود آب به ، عرضه و تقاضا شیافزارشد جمعیت و 

تمام جوامع شده است که  لیتبد های قرن اخیرترین بحرانیجرا
 یترشد جمع(. Zhong et al., 2022بشری را در برگرفته است )

امر موجب تضاد  ینشود و همعرضه و تقاضا می یشموجب افزا
جامعه خواهد شد. لذا  یکبرداران مختلف در بهره ینمنافع ب
منابع  یریتو مد و نقش آن در کنترل یتجارت آب مجاز شناخت

 ,.Du et al)است قابل انكار یرو غ یضرور یمنابع آب امر

 محدود و رو به کاهش ی بسیارمنابع آب(. در حقیقت 2022
مختلف،  یهابخش درمنابع آب  یتقاضا برا شیافزا ؛ لذاهستند

 یبرا یآبهای سیستم یداریحفظ پا یرا برا یچالش بزرگ
 . (Nishad et al., 2022) کرده است جادیا مختلفهای کشور

 یالمللنیتجارت ب قیاز طر یمنابع آب به شكل آب مجاز
گذارد. می ریآب هر کشور تأث تقاضاکه بر عرضه و  شودمی عیتوز

محصوالت  یمطالعه عوامل محرک تجارت آب مجازن، یبنابرا
حائز  ییغذا تیامن نیو تضم یکاهش تنش آب یبرامختلف 

( یاری)آب آب یآب آب(. Xia et al., 2022سزائی است )هب تیاهم
محصوالت  دیدر تول یهای ضرورو آب سبز )آب باران( نهاده

تجارت محصوالت  قیدهند و عمالً از طرمی لیرا تشك یزراع
 یمحصوالت برا مورد نیازآب  یابیشوند. ارزمی حاصل
در  منابع آب یو اقتصاد زیست فیزیكی یداریپا یریگاندازه

این ارزیابی،  چنینهم، ری حیاتی استی امکشاورزبخش 
 محلی و ملیان گیرتصمیمو  گذارانهیسرما یبرا یاتیاطالعات ح
 ,.Zhuo et alنماید )ارائه میهستند،  ریآب درگ صیکه در تخص

 کیدر  یتجارت آب مجازتوان گفت که (. بنابراین می2022
 ,.Sun et alو طبیعت است )انسانی های از فعالیتمتأثر منطقه 

وری انجام (. مطالعات مختلفی در حوزه آب مجازی و بهره2022
 .Long et alشود. گرفته است که به برخی از آنان اشاره می

 ی درهای آب مجازانیای و جرتجارت منطقه به ارزیابی (2022)
پرداختند.  نیدر شمال غرب چ یخشک داخل ةرودخان ةحوض
بهتر از تجارت  قیدق درککه  دادهای پژوهش فوق نشان یافته

خشک  ةرودخان ةدر حوض یهای آب مجازانیای و جرمنطقه
 یندهایتواند به نوبه خود به فرآمی نیچ یدر شمال غرب یداخل
 یاسیاقدامات س جیترو یدر هنگام تالش برا یریگمیتصم

 متیکمبود آب، ق از قبیل یمحل طیشرا ةکنندمناسب، که منعكس

شایان توجهی کمک هستند، ی طیمحهای بهداشت یآب و نگران
 نماید.

Deng et al. (2021)  یشبكه اجتماع لیتحلبه ارزیابی و 
پرداختند.  بزرگ جهان یکشورها نیدر ب یتجارت آب مجاز

عرضه و  نیرفع تضاد ب منظوربهدهد که های آنها نشان مییافته
تر هر چه بیش تیمختلف، تقو یمنابع آب در کشورها یتقاضا

 یكیهای لجستنهیحمل و نقل و کاهش هز ساتیسأتاحداث 
 یبازرگان هزینة ژهیوبه یو کشاورز یتجارت محصوالت صنعت

 .Amini et alچنین، هم است. یضرور یمحصوالت کشاورز

آب در  یو اقتصاد یكیزیف یوربهره یبررسبه  (2020)
پرداختند.  در حوضه تلوار استان کردستان یمحصوالت عمده زراع

 بیکه پنج محصول گندم، سای پژوهش فوق نشان داد هیافته
 یآب یدرصد سطح اراض 93از  شیو شبدر ب ونجهیجو، ، ینیزم

 وریبهره یدارا ینیزم بیمحصول س داده و لیحوضه را تشك
 وریبهره نیترو محصول گندم کم 3/46 زانیباال به م یكیزیف
 ست.ا شتهرا دا مترمكعببر  لوگرمیک 43/0 زانیبه م یكیزیف

Baghbanyan et al. (2020)  و  یآب مجاز یبررسبه
ی در محصوالت عمده زراع یآب کشاورز یوربهره یهاشاخص

 یورشاخص بهره های پژوهش فوق نشان داد کهپرداختند. یافته
برابر  ترتیببه یمحصوالت چغندرقند و نخود آب یبرا یكیزیف
 نیترنییپاو  نیرباالت ترتیببهبر مترمكعب و  لوگرمیک 2/0و  5/9

 یبررسبه  Pouran and Raghfar (2021). ندرا دار ریمقاد
با  المیهای سمنان و ااستان یکشت محصوالت زراع یالگو

های پرداختند. یافته آب یوردر بهره یبر نقش آب مجاز دیکأت
کشت در  یمحصوالت در دو الگونشان داد که  ایشانپژوهش 

 کشتِ  یِمحصوالت در الگو یِكیزدن بِیضر رِیمقاد ،هر دو استان
 است.  یکشت فعل یباالتر از الگو نسبتاً نهیبه

Khoramivafa et al. (2017)  یآب مجاز یبررسبه ،
و ذرت در  یآب در مزارع گندم آب کیاکولوژ یو ردپا یوربهره

نشان  ایشانهای پژوهش کرمانشاه پرداختند. یافته منطقه کوزران
 یاریآب بازده یمزارع گندم در منطقه برا یداد که مقدار آب مجاز

 3699و  3523، 2202برابر  ترتیببهدرصد  32و  40، 100معادل 
، 2417 ترتیببهمزارع ذرت  یبرا ریمقاد نیمترمكعب بر تن بود. ا

 وریبهره ریآمد. مقاد دستبهبر تن  مترمكعب 4060و  3867
رع ذرت مزا یو برا 27/0و  283/0، 454/0 دممزارع گن یبرا

 یاریهای آبتن بر مترمكعب با بازده 246/0و  258/0، 413/0
های مختلف دیگری نیز در این ه است. پژوهشذکر شده بود

 ;Zamani et al., 2014است )برای نمونه، حوزه انجام گرفته 

Hekmatnia ; Mircholi et al., 2016; Pouran et al., 2017

2021, Rastegaripoor et al.; 2020et al., با توجه به .) 
های یریگو اندازهها داده لیبا تحلمورد پژوهش،  اهمیت موضوع

وضعیت کشت محصوالت زراعی در استان ارزیابی ابتدا دانی، یم
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. مورد توجه قرار گرفته استغربی و شهرستان پلدشت آذربایجان
میزان تولید محصوالت زراعی دیم و آبی )تن( و  ،چنینهم

کیلوگرم در هكتار( و سهم هر گروه )ت زراعی عملكرد محصوال
محصولی در تولید کل بر اساس عملكرد )کیلوگرم در هكتار( در 

. سپس بعد از انتخاب گرفتشهرستان پلدشت مورد ارزیابی قرار 
و آب  یوربهرهمورد مطالعه، شاخص  ةمحصوالت زراعی در منطق

ت در . در نهایت با توجه به قیمت محصوالارزیابی شدمجازی 
 درآمد ناخالص )ریال( محاسبه خواهد شد. 1399- 1400سال 

 
 هامواد و روش -2

 مطالعه مورد منطقة -1-2

فاصل  حد در غرب ایران وشمال در پلدشت بلویدشت ش
شرقی  46و ْ 5و َ 27تا ً 45و ْ 26و َ 7 های جغرافیاییطول

لی شما 38و ْ 23و َ 22 تا 38و ْ 5و َ 38های جغرافیایی ًوعرض
مطالعاتی پلدشت و  منطقةقرارگرفته است. این محدوده در شرق 

شمال  رد و ودهب ماکو-پلدشت محدودةاز کل  یدشت انیدر واقع م
کل  سعتو .واقع شده است نیالدءایضمطالعاتی قره محدودة
 160 پلدشتو دشت  مربع لومتریک 1343 ماکو-پلدشت محدودة

 یاز آن که کشاورزهكتار  2200که حدود  استکیلومتر مربع 
آن پژوهش واقع شده است. ارتفاع متوسط  رد، موردیگصورت می

محدوده  نیاصلی که ا ة. رودخاناست ایمتر از سطح در 830 برابر

ارس  یمرز ةرودخان شودبرداشت می یشاورزک یاز آب آن برا
بزرگ  کوچک و لیمس نیاین دشت کوچک چند در و است
در دشت  ادیز ینابع آب سطحدارند. وجود م انیجر زین یفصل

 یازهایاز ن یماکو موجب شده است تا بخش قابل توجه-پلدشت
 یفصل یهارودخانه. شود نیتام یمنابع آب سطح منطقه از یآب

 و یهای دائمرودخانه و رندیگیموجود که از ارتفاعات سرچشمه م
نقش  یکشاورز یاراض یآب یازهاین نیهای احداث شده در تامسد

 یمثل اجرا یهای بزرگاساس طرح نیبر هم .دارندای عمده
 رتآباد صوسد کرم ابیتحت فشار در منطقه در پا یاریآب ستمیس

 را گندم، دشت پلدشت یها و محصوالت کشاورزفراورده .ردیگمی
 لیخربزه تشك هندوانه و، ایعلوفه اهانی، گیروغن هایجو، دانه

برآورد مصرف آب در  ورمنظبه، یمطالعات محدودة نیا در. دهندمی
کشت  ریاطالعات مربوط به سطح ز ، ازیبخش کشاورز

(،  ,2022Ministry of Agricultural Jihad) شهرستان پلدشت
، یکشاورز ةمطالعات طرح جامع آب کشور، مطالعات جامع توسع

 یکاربر یهاای موجود از منطقه به همراه نقشهماهواره ریتصاو
 یهاتیالب استخراج شده از ساچنین مطو هم نطقهم یاراض

موقعیت جغرافیایی  1مرتبط استفاده شده است. شكل  ینترنتیا
 . دهدرا نشان میاستان آذربایجان غربی و شهرستان پلدشت 

 

 
 موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی و شهرستان پلدشت -1شكل 

Figure 1- Geographical location of West Azerbaijan province and Poldasht city 

 
 روش پژوهش -2-2

گام نخست در این پژوهش، انتخاب محصوالت زراعی است. در 
محصوالت کشت شده در استان آذربایجان غربی و  ةبین کلی

شهرستان پلدشت نظر به این که کشت غالب مردم هندوانه، 
ترین مقبولیت را در بین مردم گندم، جو و یونجه است و بیش

عنوان هاند، لذا محصوالت فوق بو دشت پلدشت داشتهمنطقه 
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. در شوندانتخاب می مطالعه مورد ةدر منطق برگزیدهمحصوالت 
 رکشتیسطح زاز قبیل  کشتی الگوگام بعدی اطالعات 

محصوالت زراعی عملكرد )کیلوگرم(،  دیتولمیزان ، )هكتار(
بر )کیلوگرم در هكتار( و نیاز آبی محصوالت زراعی )مترمكعب 

ی، سالنامه وزارت جهاد کشاورزدشت پلدشت از در  فوق هكتار(
ای آذربایجان غربی و امور منابع آب های سازمان آب منطقهداده

 ةزمانی مورد مطالعه در این پژوهش فاصل بازة. شدپلدشت اخذ 
های مربوط به است. داده 1400لغایت  1390های زمانی بین سال

 یمرکز فناورن تولید )کیلوگرم( از سطح زیر کشت )هكتار( و میزا
چنین . همشدی اخذ اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورز

جهاد  ةبار از ادار( یکمترمكعب بر هكتارنیاز آبی محصوالت )
 NETWAT برنامةبار هم از کشاورزی شهرستان پلدشت و یک

. شایان ذکر است که اطالعات نیاز آبی جهاد کشاورزی شداخذ 

های سنتی و تحت فشار تقسیم بندی شده حسب شبكهپلدشت 
های مختلف آورده است. سپس نیاز آبی محصوالت بر حسب ماه

عنوان نیاز آبی محصوالت هشده است که جمع کل فصول ب
چنین سیستم آبیاری تحت فشار ه است. همشدزراعی انتخاب 

ای و شیوه سنتی شامل روش غرقابی شامل آبیاری بارانی و قطره
غرقابی( )ست. نظر به این که کشت غالب منطقه روش سنتی ا

است جمع کل نیاز آبی در روش سنتی مبنای اصلی پژوهش بوده 
 برنامةبار دیگر نیز خالص آبیاری از چنین یکاست. هم

NETWAT  برای استان آذربایجان غربی، دشت پلدشت انتخاب
 1دول شده است. اطالعات نیاز آبی جهاد کشاورزی پلدشت در ج

آمده  2ی خالص از برنامة مذکور در جدول و اطالعات نیاز آب
 ةاست. در نهایت برای انجام محاسبات از نتایج برنام

NETWAT  شداستفاده. 
 

 جهاد کشاورزی و منابع آب پلدشت( ةمجموع نیاز آبی فصول مختلف )ادارنیاز آبی نهایی  -1جدول 
Table 1-The final water requirement of the total water requirement of different seasons (Directorate of Agricultural Jihad and 

Water Resources of Poldasht) 

 نام دشت نام محصول

بهار  فصل نیاز آبیاری برای
 )مترمكعب در هكتار(

تابستان فصل نیاز آبیاری برای 
 )مترمكعب در هكتار(

پاییز فصل  نیاز آبیاری برای
 )مترمكعب در هكتار(

نیاز آبیاری برای زمستان 
 )مترمكعب در هكتار(

جمع 
 سنتی

 تحت فشار سنتی تحت فشار سنتی تحت فشار سنتی تحت فشار سنتی

 4884 267 372 33 46 133 186 3070 4280 شیبلو گندم

 3788 267 372 33 46 0 0 2416 3370 شیبلو جو

 13536 0 0 1150 1605 5550 7745 3000 4186 شیبلو یونجه

 7750 0 0 633 1250 633 1250 3055 5250 شیبلو های روغنیدانه

 8581 0 0 0 0 3871 7651 470 930 شیبلو آفتابگردان آجیلی

 7970         شیبلو هندوانه

 
 (NETWAT افزارنرمنیاز آبی خالص محصوالت زراعی دشت پلدشت ) -2جدول 

Table 2-Pure water requirement of agricultural crops in the Poldasht Plain (NETWAT software) 

 در هكتار( مترمكعبنیاز خالص ) (مترمیلیبارش موثر ) (مترمیلیتبخیر و تعرق ) نام محصول نام دشت

 2100 88 298 گندم پلدشت

 1630 66 229 جو پلدشت

 5820 91 673 یونجه پلدشت

 2760 66 342 هندوانه پلدشت

 
 نیاز آبی خالص و ناخالص -3-2

یكی از اهداف این پژوهش، محاسبه و تعیین دقیق نیاز آبی 
 یبرا اهیگ ازیمقدار آب مورد نحسب مترمكعب بر هكتار( است. بر)

اه، یو تعرق گ ریتلفات تبخ زانیبا در نظر گرفتن م رشد مناسب آن
 یبستگ اهیگ یآب ازیمقدار ن ،نی. بنابراشودیم دهینام اهیگ یآب ازین

با توجه به  شایان ذکر است کهدارد.  اهیو تعرق گ ریتبخ زانیبه م
 جهیو در نت اهیرشد گ طیمتفاوت، شرا ییآب و هوا طیو شرا میاقل

 ,.Bazrafshan et al) متفاوت است زین اهانیگ یآب ازیمقدار ن

( cropETتعرق محصول )-نیاز آبی محصول برابر با تبخیر. (2019

آید می دستبه (1) ةمتر بر روز است که از رابطحسب میلی
(1998 .,alllen et A:) 
(1) 𝐸𝑇𝑐𝑟𝑜𝑝 = 𝐾𝑐𝑟𝑜𝑝 × 𝐸𝑇𝑜 

متر حسب میلی تعرق محصول-ریتبخ: 𝐸𝑇𝑐𝑟𝑜𝑝فوق  ةکه در رابط
 تعرق مرجع است.-تبخیر: 𝐸𝑇𝑜: ضریب گیاهی و 𝐾𝑐𝑟𝑜𝑝بر روز، 

 ة( از رابط𝐸𝑇𝑜تعرق مرجع )-تبخیر محاسبةچنین جهت هم
روش استاندارد  عنوانبهکه توسط سازمان فائو  ثمانتی-پنمن

تعرق مرجع پیشنهاد شده است، استفاده -تبخیر نییتع یبرا
 ,.Smith et alآید )می دستبه 2 ةکه مطابق رابط شودمی

1992:) 
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(2) 
𝐸𝑇𝑂 =

0.408∆(𝑅𝑛 −𝐺)+ 𝛾
900

(𝑇 + 273)
𝑈2(𝑒𝑎 − 𝑒𝑑)

∆ + 𝛾(1 + 0. 34𝑈2)
 

تعرق گیاه مرجع حسب -: تبخیر𝐸𝑇𝑂 ترتیببهکه در این رابطه 
گراد، سانتی ة: متوسط دمای هوا حسب درجTمتر بر روز، میلی
𝑈2 : بر ثانیه،  متری حسب متر دوسرعت باد در ارتفاع𝑅𝑛 : تابش

: Gمتر مربع بر روز، مگاژول بر میلی خالص در سطح زمین حسب
متر مربع بر روز، جریان گرمای خاک حسب مگاژول بر میلی

𝑒𝑎 − 𝑒𝑑 :کمبود فشار بخار اشباع هوا حسب کیلو پاسكال ،𝑒𝑎 :

فشار واقعی حسب کیلو : 𝑒𝑑، فشار بخار اشباع حسب کیلو پاسكال
با دما حسب کیلو شیب منحنی فشار بخار اشباع : ∆، پاسكال

: ثابت سایكرومتر حسب کیلو γ، گرادسانتی ةپاسكال بر درج
 (.1399است )باغبانیان و همكاران،  گرادسانتی ةپاسكال بر درج

( اثر خصوصیات محصول را در نیاز آبی 𝐾𝑐𝑟𝑜𝑝ضریب گیاهی )
شود. الزم لحاظ نموده و با معرفی آن نیاز آبی محصول تعدیل می

ست که راندمان آبیاری این پژوهش متناسب بر اساس به ذکر ا
درصد در نظر گرفته شده  40اعالم جهاد کشاورزی استان برابر 

های تعرق پتانسیل از داده-تبخیرمحاسبة چنین برای است. هم
انجام  از بهره گرفته شده و بعد CROPWAT افزارنرماقلیمی و 

رد استفاده قرار محاسبات نهایی اطالعات اخذ شده در پژوهش مو
آب آب مصرفی است. محاسبة گام سوم در این پژوهش  گیرد.می

شود. آب می نیآبی تأم آب از دو بخش آب سبز و اهیمصرفی گ
 اهیدر طول فصل رشد گ بارندگی آبی است که از زانیسبز، م

 ,.Allen et al) است اهیگ یاریآب ازین معادل و آب آبی نیمأت

و  یمجاز آبمحاسبة و آب آبی در آب سبز  یجداساز(. 1998
از عوامل  آب سبز رایز ؛است تیآب حائز اهم یوربهره

صرف  ازمندین آبی ولی آب، یدر کشاورز یداریکننده پاجادیا
 یاست. آب مجاز یاریآبسیستم در  عیانتقال و توز یبرا یانرژ

 ای)از نسبت آب سبز مصرفی  ترتیببه آبی یسبز و آب مجاز
به عملكرد  ی(اریآب آب)آبی مصرفی  آب و (بارندگی مؤثر

مصرفی  آب مقدارمحاسبة  ی. براندیآمیدست  به محصول
 محصوالت یاریآب الزم است، مقدار آب یمحصوالت کشاورز

(cW) شود( محاسبه 3) ةبا استفاده از رابط : 
(3) 𝑊𝑐 =

𝐸𝑇𝑐𝑟𝑜𝑝

𝑒
 

: eپتانیسل گیاه و  تعرق-: تبخیر𝐸𝑇𝑐𝑟𝑜𝑝 ،که در این رابطه
های پژوهش با استفاده از داده نیدر اراندمان آبیاری است که 

 شده انجام هایپژوهشو  یآب وزارت جهاد کشاورز نیتأم دفتر
در ای توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه

ی انجام گرفته و در این اریهای آبسطح استان در مورد راندمان
توان شود. حال میدرصد در نظر گرفته می 40پژوهش برابر 

( 4) ةمقدار آب مصرفی )نیاز آبی ناخالص( را مطابق رابط
 زیر حساب کرد:  صورتبه

(4) 𝐶𝑊𝑅𝑐 =
𝐸𝑇

𝑒
 

مقدار آب مورد نیاز محصول حسب : 𝐶𝑊𝑅𝑐 ،که در این رابطه
ری آب خالص مورد نیاز گیاه از آبیا ETمترمكعب بر هكتار است و 

حسب درصد بر : راندمان آبیاری eحسب مترمكعب بر هكتار و 
 . (Bagestani and Mehrabadi Beshrabadi, 2016است )

 
 وریآب مجازی و بهره ةمحاسب -4-2

عملكرد به ازای واحد حجم محاسبة گام بعدی در این پژوهش 
آب است که به حجم تولید معروف است و حسب کیلوگرم بر 

دهند که یكی از نشان می CPDشود و با میمترمكعب سنجیده 
وری آب های بسیار مهم در خصوص سنجش میزان بهرهشاخص

 آید: می دستبه( 5) ةکشاورزی است و از رابط
(5) 𝐶𝑃𝐷 =

𝑌𝑐
𝑊𝑅𝑐

=
𝑌𝑐

𝐶𝑊𝑅𝑐
 

: میزان محصول تولید شده حسب کیلوگرم بر 𝑌𝑐 که در این رابطه
: حجم آب مصرفی 𝐶𝑊𝑅𝑐و  : مقدار نیاز آبی محصول𝑊𝑅𝑐هكتار، 

وری فیزیكی آب حسب کیلوگرم بر مترمكعب در هكتار است. لذا بهره
( است که VWCآب مجازی )محاسبة شود. گام پنجم سنجیده می
است و دارای واحد مترمكعب بر کیلوگرم است  وریبهره ةعكس رابط

 آید:می دستبهر زی صورتبه( 6) ةو از رابط
(6) VWC =

1

𝐶𝑃𝐷
=
𝐶𝑊𝑅𝑐
𝑌𝑐

 

 
 های ارزش ناخالص و خالصشاخص ةمحاسب -5-2

وری )شاخص ناخالص بهره درآمد یاشاخص ارزش ناخالص 
 BPD یهر واحد حجم آب با عالمت اختصار یبه ازا اقتصادی(

هر  یشاخص نسبت ارزش ناخالص به ازا یندر اشود. می داده
محاسبه  یرز صورتبه( 7) ةرابط ازحد حجم آب مصرف شده وا

 : شودمی
(7) BPD =

𝑇𝑅

𝐶𝑊𝑅𝑐
 

هر واحد  یکل درآمد حاصل از محصول به ازا 𝑇𝑅 ،رابطه یندر ا
هر  یمتعملكرد در ق یزاناست و از حاصل ضرب م یآب مصرف

شاخص  ینبنابراید. آدست میبه یلوگرممحصول بر حسب ک
BPD است مترمكعببر  یالبرحسب روری بهره .𝐶𝑊𝑅𝑐 نیز 

 یچنین ارزش خالص به ازادر هكتار است. هم یحجم آب مصرف
شاخص در صورت کسر سود  یندر ا (NBPD)هر واحد حجم آب 
 : شودمی یفتعر یرز صورتبهشود و خالص گنجانده می

(7) NBPD =
𝑁𝑅

𝐶𝑊𝑅𝑐
 

صول است که از تفاضل ارزش خالص مح NRفوق  ةدر رابط
 ینا یقتدر حقید. آدست میکل به هزینةارزش ناخالص و 

 یرااست ز (BPD) تر از شاخص ارزش ناخالصشاخص مناسب
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بر اساس  یستمس یکآب در وری بهرهممكن است شاخص 
BPD که بر اساس  یباشد در حال یگرنوع د یستمتر از سبیش

NBPD تر باشدکم . 

 
ن ت کشت محصوالت زراعی در استان آذربایجانگاهی به وضعی -6-2

 غربی 

مطالعه مورد  بازةدر ابتدا آمار و ارقام محصوالت زراعی در 
 یمرکز فناور. اطالعات از مطالعه خواهد شد 1400-1390

ه است. شدوزارت جهاد کشاورزی اخذ  اطالعات و ارتباطات
 کیلوگرم در هكتار(،)مروری اجمالی شامل بررسی سطح عملكرد 

سطح برداشت )هكتار( و میزان تولید )تن( ارقام محصوالت 
استان آذربایجان غربی  1400لغایت  1390های زراعی سال
های حبوبات بندیمحصوالت مورد ارزیابی در دسته خواهد بود.

ای )ذرت )نخود، لوبیا، عدس و سایر حبوبات(، نباتات علوفه
ای، شبدر، یونجه و سایر نباتات علوفه ای(، محصوالت علوفه

صنعتی )آفتابگردان روغنی، پنبه، چغندر قند، توتون و تنباکو، 
سویا، کلزا، کنجد، کتان و کنف، نیشكر و سایر محصوالت 

هندوانه، خربزه، خیار، سایر )ی صنعتی(، محصوالت جالیز
ای، شلتوک، گندم، جو، ذرت دانه)محصوالت جالیزی(، غالت 

سایر غالت( و سبزیجات )پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و سایر 
در استان  یمحصوالت زراع یتوضع 3سبزیجات( است. جدول 

دیده  3طور که در جدول دهد. همانی را نشان میغرب یجانآذربا
های مذکور در بین کشت آبی، بندیر میان دستهشود دمی

تن و در بین کشت دیم غالت  19626974محصوالت صنعتی با 
چنین ترین میزان تولید را داشته است. همبیش 3535274با 
ترین میزان تولید در بین کشت آبی مربوط به مربوط به کم

 تن است. در 139تن و دیم سایر محصوالت با  29468حبوبات با 
ها و نتایج نشان زمینه عملكرد محصوالت زراعی نیز بررسی

 46769آبی با عملكرد  زراعتدهد که محصوالت صنعتی در می
 9663کیلوگرم در هكتار بهترین عملكرد و محصوالت جالیزی با 

کیلوگرم در هكتار بهترین عملكرد در تولید را داشته است. 
و در کشت دیم  1442چنین در بخش آبی سایر محصوالت با هم

ترین . بیشهستندترین میزان تولید را دارا کم 482نیز حبوبات با 
و  1245707سطح کاشت در بخش آبی و دیم مربوط به غالت با 

ترین سطح برداشت در کم ،چنینهكتار است. هم 3549596
هكتار و بخش دیم نیز  18797بخش آبی مربوط به حبوبات با 

ید )تن(، تول یزانم 2ر است. شكل هكتا 156سایر محصوالت با 
و  کیلوگرم در هكتار()ی عملكرد محصوالت زراع 3شكل 

سهم هر گروه محصولی در تولید کل برای  5و  4 هایشكل
 یجاناستان آذربامورد مطالعه در  بازةعملكرد دیم و آبی را در 

 دهد. ی نشان میغرب

 
 ربایجان غربیارزیابی وضعیت محصوالت زراعی در استان آذ -3جدول 

Table 3- Assessment of the status of crops in West Azerbaijan province 

 (تنمیزان تولید ) (هكتارسطح برداشت ) (کیلوگرم بر هكتارعملكرد ) سال زراعی نام محصول

 1400-1390 حبوبات
 29468آبی:  18797آبی:  1568آبی: 

 379069دیم:  786615دیم:  482دیم: 

 1400-1390 تات علوفه اینبا
 8696879 آبی: 818795 آبی: 10622آبی: 
 204665 دیم: 79498 دیم: 2574 دیم:

 1400-1390 غالت
 4155210 آبی: 1245707 آبی: 3336آبی: 
 3535274 دیم: 3549596 دیم: 996 دیم:

 1400-1390 محصوالت جالیزی
 821076 آبی: 37918 آبی: 21654آبی: 
 73574 دیم: 7614 دیم: 9663 دیم:

 1400-1390 محصوالت صنعتی
 19626974 آبی: 419474 آبی: 46769آبی: 

 3679 دیم: 5210 دیم: 706 دیم:

 1400-1390 سایر محصوالت
 663872 آبی: 460280 آبی: 1442آبی: 
 139 دیم: 156 دیم: 891 دیم:
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 یغرب یجاناستان آذرباو دیم در  زراعی در دو بخش آبی محصوالتید تول یزانم -2شكل 

Figure 2- The amount of crop production in both irrigated and rainfed sectors in West Azerbaijan province 

 

 
 یغرب یجانآذربای )کیلوگرم در هكتار( در استان عملكرد محصوالت زراع -3شكل 

Figure 3- Yield of crops (kilograms per hectare) in West Azerbaijan province 

 

 
 سهم هر گروه محصولی در تولید کل برای عملكرد آبی حسب کیلوگرم در هكتار -4شكل 

Figure 4- Contribution of each crop group to total production for irrigated yield in kg/ha 
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 م حسب کیلوگرم در هكتارسهم هر گروه محصولی در تولید کل برای عملكرد دی -5شكل 

Figure 5- The share of each product group in the total production for dryland yield in kilograms per hectare 

 
 نگاهی به وضعیت کشت محصوالت زراعی در شهرستان پلدشت  -7-2

بعد از بررسی اجمالی وضعیت محصوالت زراعی در استان 

، نگاهی گذرا به 1400-1390سال  بازة غربی درآذربایجان
 بازةعملكرد تولید محصوالت کشاورزی شهرستان پلدشت در 

مورد نظر خواهیم انداخت و سهم هر گروه محصولی در کل تولید 
بندی چنین میزان تولید شهرستان به تفكیک دستهو هم

محصوالت را بررسی خواهیم نمود. کلیه آمار از سایت سازمان 
ه شدزی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات اخذ جهاد کشاور

تر سطح برداشت متعلق به گندم دهد که بیشاست. آمار نشان می
هكتار  5789ترین مربوط به هندوانه با هكتار و کم 73361با 

ترین میزان تولید مربوط به محصول هندوانه چنین بیشاست. هم
 23234جو با ترین تولید مربوط به محصول تن و کم 237951با 

و  1398، 1396های مورد مطالعه سال بازةچنین در تن است. هم
ایم. از لحاظ عملكرد ترین تولید محصول بودهشاهد بیش 1399

زمانی مورد مطالعه هندوانه، یونجه و گندم  بازةتولید نیز در 
سطح برداشت  6اند. شكل ترین سهم از تولید را داشتهبیش

ی را در محصوالت زراع تولید )تن(و میزان  )حسب هكتار(
چنین مدهد. همورد مطالعه نشان می بازةشهرستان پلدشت در 

ید )درصد( را نشان در کل تول یسهم هر گروه محصول 7شكل 
 دهد. می

 

 
 در سطح شهرستان پلدشت ید و سطح برداشتتول یزانم مقایسة -6شكل 

Figure 6- Comparison of the amount of production and harvest level in the city of Poldasht 
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 سهم محصوالت زراعی در کل تولید در دشت پلدشت -7شكل 

Figure 7- The share of crops in the total production in Poldasht plain 

 
 و بحث نتایج -3

در این پژوهش ابتدا اطالعات سطح برداشت و میزان تولید 
پلدشت از مرکز فناوری اطالعات و آمار  زراعی دشت محصوالت

چنین نیاز آبی از سه طریق . همشدوزارت جهاد کشاورزی اخذ 
جهاد  ة. در مرحله اول اطالعات نیاز آبی از ادارشداحصا 

 برنامة. سپس از شدکشاورزی شهرستان پلدشت اخذ 
NETWAT  ه است شدکه توسط علیزاده و همكاران ارائه

ها که در جداول بخش مواد و روش شدذ های نیاز آبی اخداده
باال آمار مذکور جهت اطمینان از  . نظر به اختالف نسبتاًشدارائه 
بار نیاز نیاز آبی محصوالت با استفاده از های موجود یکداده

 ةالحاقی برنامةانجمن فائو و  CROPWAT 8.0 برنامة
CLIMWAT 2.0  های دو . با توجه به نزدیكی جوابشداستفاده

 های این برنامه برایبرنامه با توجه به مقبولیت برنامه از داده
NETWAT های این برنامه برای علمی از داده ةدر جامع

چنین مطابق . همشدنیاز آبی دشت پلدشت استفاده محاسبة 
کیلوگرم )ها، عملكرد تولید روابط ذکر شده در بخش مواد و روش

 كعب( و آب مجازیکیلوگرم بر مترم) وریبهرهدر هكتار(، 
بیان  4جدول  که نتایج آن در شد)مترمكعب بر کیلوگرم( محاسبه 

وری محصول هندوانه دهد که بهره. نتایج جدول زیر نشان میشد
 5789کیلوگرم بر مترمكعب نسبت به سطح برداشت  89/14با 

در بین محصوالت زراعی  وریبهرههكتار دارای باالترین میزان 
چنین این محصول دارای بهترین هم است. مورد مطالعه بوده

. کیلوگرم در هكتار بوده است 99/41103عملكرد تولید با 
طور همان. عكس دارد ةوری رابطچنین آب مجازی نیز با بهرههم

، 537/0آب مجازی جو با  ترتیببهشود دیده می 4که از جدول 
 067/0و در نهایت هندوانه با  307/0، جو با 448/0گندم با 

 وریبهره مقایسة 8شكل  ،چنین. همهستندمترمكعب در کیلوگرم 
 دهد.را نشان می پلدشت یمحصوالت زراع یو آب مجاز

 
 های پژوهش(و یافته اطالعات و ارتباطات یمرکز فناوردر دشت پلدشت ) زراعی تمحصوالاطالعات  -4 جدول

Table 4- Information on crops in Poldasht plain (Information and Communication Technology Center and Research Findings) 

 نام محصول
سطح برداشت 

 )هكتار(
میزان تولید 
 )کیلوگرم(

 دیعملكرد تول
 )کیلوگرم بر هكتار(

 مقدار نیاز آبی 
 )مترمكعب بر هكتار(

  وریبهره
 )کیلوگرم بر مترمكعب(

 آب مجازی 
 )مترمكعب بر کیلوگرم(

 0.448 2.23 2100 1853.87 136003000 73361 گندم

 0.307 3.25 1630 1712.91 23234000 13564 جو

 0.535 1.86 5820 7036.76 149855000 21296 یونجه

 0.067 14.89 2760 41103.99 237951000 5789 هندوانه

 
های خالص و که هزینه شدسپس در گام بعدی سعی 

با تعرفه  1399- 1400ناخالص محصوالت زراعی در سال 
 ،مصوب شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا

قیمت گندم، جو و یونجه از تعرفه مصوب شورای اقتصاد ابالغی 
مرکز چنین مطابق آمار . همشداستفاده  1399- 1400سال 
های سازمان جهاد کشاورزی هزینه اطالعات و ارتباطات یفناور

آورده شد تا بر اساس  5در جدول کاشت و داشت و برداشت نیز 

 ةها شامل هزین. این هزینهشودآن ارزش خالص )ریال( محاسبه 
اجاره  ةکاشت و داشت و برداشت، هزین ةسازی زمین، هزینآماده

های مذکور برای بهاء زمین، بیمه و وام است که جمع کل آیتم
گزارش  5. جدول شدمحصوالت زراعی حسب ریال لحاظ 

لید در یک هكتار به تفكیک مراحل مختلف در سال های توهزینه
نیز  6چنین جدول دهد. همرا نشان می 1399- 1400زراعی 

طور که از دهد. هماندرآمد خالص محصوالت زراعی را نشان می

گندم
25%

یونجه
جو27%

4%

نههندوا
44%



 
 65    وری آب کشاورزی در محصوالت زراعی دشت ...                                                                                      بررسی آب مجازی و شاخص بهره

شود درآمد خالص محصول هندوانه برابر جدول مذکور دیده می
ر ریال، جو براب 71514984ریال، گندم برابر  1026427750

ریال است. نتایج  301050690ریال و یونجه برابر 38750898
 نشان داده شده است. 9درآمد خالص و ناخالص در شكل  مقایسة

 
 1399- 1400های تولید در یک هكتار به تفكیک مراحل مختلف در سال زراعی گزارش هزینه-5جدول 

Table 5-Report of production costs per hectare by different stages in the crop year 2020-2021 

 نام محصول
سازى آماده

 زمین
 جمع هزینه وام بیمه اجاره بهاءزمین برداشت داشت كاشت

 2639816 633 14092 934565 429615 528002 487058 245851 گندم

 2012934 0 5978 771983 352376 320958 333283 228356 جو

 1172000 0 0 150000 100000 0 822000 100000 هندوانه 

 3289180 0 0 1016784 585821 664666 759616 262293 یونجه 

 
 1400-1390ارزش خالص و ناخالص محصوالت زراعی دشت پلدشت در سال  مقایسة -6جدول 

Table 6 - Comparison of the net and gross value of crops in Poldasht in 2011-2021 

 درآمد خالص )ریال( )ریال( هزینه درآمد ناخالص )ریال( قیمت )ریال( (کیلوگرم بر هكتار) دیولعملكرد ت نام محصول

 71514984 2639816 74154800 40000 1853.87 گندم

 38750898 2012934 40763832 23798 1712.91 جو

 301050690 3289180 304339870 43250 7036.76 یونجه

 1026427750 11720000 1027599750 25000 41103.99 هندوانه

 

 
 پلدشت یمحصوالت زراع یو آب مجاز وریبهره مقایسة -8شكل 

Figure 8-Comparison of productivity and virtual water of field crops in Poldasht plain 
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 پلدشت یناخالص محصوالت زراع -درآمد خالص ةیسمقا -9شكل 

Figure 9- Comparison of the net-gross income of Poldasht crops 

 
 گیرینتیجه -4

 یط یکشاورز ةنهاد ترینیابعنوان کمآب به یوربهره یشافزا
 .قرار گرفته استاز محققان  یاریمورد توجه بس یراخ ةچند ده

آب  یورهای بهرهو شاخص یها بر اساس مقدار آب مجازیبررس
است  یقامع و دقج ریزیبرنامه یازمندن یدر محصوالت کشاورز

برآورد محصوالت  یدتول یبرارا مصرف آب  یکه مقدار واقع
 یشهای مقابله با بحران آب و افزاراهكار ینثرترؤماز  . یكینماید

و  یورتوجه به بهره یدر بخش کشاورز یداتتول یفیو ک یکم
 یریتمد ةمناسب در حوز هاییاستانتقال آن با اعمال روش و س

 یهای مهم براشاخصاز  یآب کشاورز یوربهره. منابع آب است
است که  یموضوعات رینتبا منابع محدود آب و از مهم یکشورها
با توجه به . قرار گرفته است نامورد توجه محقق یراخ یهادر سال

و شاخص  یآب مجاز یزانپژوهش م ینموضوع در ا ینا یتاهم
 یخالص و ناخالص برا یچنین ارزش اقتصادو هم یوربهره

شده در شهرستان پلدشت در استان  کشت ةحصوالت عمدم
ابتدا  ،راستا یندر ا. قرار گرفت یمورد بررس یغرب یجانآذربا
 یقاز طر یها و اطالعات مربوط به محصوالت زراعداده

 1390-1400 یسال زراع یمربوطه برا یها و نهادهاسازمان
 ،NETWAT برنامةنیاز آبی از  ةبرای محاسب شد و یگردآور

CROPWAT، CLIMWAT  وExcel  برای رسم نمودار و
سپس عملكرد قرار گرفت. استفاده نتایج گرفیكی مورد 

شده بر سطح  یدمحصوالت تول یزانم یمبا تقس یمحصوالت زراع
. شدمحاسبه  یو آب مجاز وریبهرهکاشت محصوالت و شاخص 

دهد که محصول هندوانه با پژوهش نشان می ینحاصل از ا یجنتا
کیلوگرم  237951000 یدتول یزانهكتار و م 5789 برداشتسطح 

 2760 یآب یازبر هكتار با ن یلوگرمک 99/41103 یدو عملكرد تول
 مترمكعببر  یلوگرمک 89/14 یوربهره یزانم ،بر هكتار مترمكعب
نشان  یجنتا ،چنینهم .است یوربهره یزانم ینباالتر یدارد و دارا

. را دارد وریبهره یزانم نیترکمیونجه که محصول  دهدیم
در سطح  کهینا رغمیذکر است که محصول هندوانه علیان شا

اما به  ،باال است وریبهرهو  یدتول یزانم یکم دارا یاربرداشت بس
 یآب یازدوست است که نآب یارمحصول بس یک یزن یزانهمان م

محصول  یکدارد و عموماً کارشناسان دنبال  یینسبتاً باال
 یشنهادپ یتدر نها. هستندعلت کمبود منابع آب به یگزینجا

خود را به  یجا ی(غرقابی )سنت یاریهای آبکه روش شودمی
 یشدهند تا عالوه بر افزاتحت فشار مدرن  یاریهای آبروش

چنین هدررفت آن کاهش مصرف آب و هم ،یورراندمان و بهره
 یآب یازنکه  شودمی یشنهادچنین پهم. را به دنبال داشته باشند

 یهای سازمان جهاد کشاورزبا استفاده از داده یمحصوالت زراع
 یزانآن در م یرو تاث هشد یسهمقا یكدیگرهای مذکور با و برنامه

های خالص و چنین ارزشآن و هم ییجوو صرفه یآب مصرف
نتایج  و یردقرار گ یو بررس یابیمحصوالت مورد ارز یدناخالص تول

 صورتبه یآب یازن یزانتا م هشد یسهمقاآب  یا سند ملنهایی ب
 . شود یقدقتکامل 

 
 

 

 منابع
 وریبهره یبررس(. 1399ی، م.ح. )سدر و ،، ج.، پرهمتی، ع.نیام

در حوضه  یآب در محصوالت عمده زراع یو اقتصاد یكیزیف
- 481 ،(2)12 ،زیآبخ تیریو مد یمهندس. تلوار استان کردستان

491. 

 نیام و ،، م.دهی، دامن کش، ح.، قادرزادهی، ق.دورامام، ، م.انیباغبان
 یوربهره یهاو شاخص یآب مجاز یبررس(. 1399ی، ن. )رشت

: ی)مطالعه مورد یدر محصوالت عمده زراع یآب کشاورز
 ران،یا یو زهكش یاریآب. شهرستان سقز استان کردستان(

14(3،) 1054-1046. 
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و  یزمفهوم آب مجا (.1386باغستانی، ع.، و مهرابی بشرآبادی، ح. )
. رانیا یتجارت محصوالت کشاورز یالگو نییکاربرد آن در تع

 .انکرم دانشگاه، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
ی، ف. ربرزگس.ز.، و ، ینیحس نیالعابدح.، نژاد، ی، ملك، ا.بذرافشان
 ریتاث و یاریآب یالگوها رییبر اساس تغ یآب ازین یبررس(. 1398)

-101 ،(1)9بوم، خشک .اردکان-زدیدشت  یآب النیر بآن ب
111.   

محاسبه . (1396، ف. )فامه بزازانع.، و ، یقاسمح.، ، راغفر، ، ر.پوران
آب  وریبهره یسازحداکثر كردیروبا  یآب مجاز یارزش اقتصاد

  .212-189 ،(21)6 ران،یا یکاربرد یمطالعات اقتصادی. اریآب

 یراعزکشت محصوالت  یالگو یبررس(. 1400، ح. )راغفر و ،، ر.پوران
در  یآب مجاز بر نقش دیبا تاک المیهای سمنان و ااستان
 .106-97 ،(1)8 ،داریتوسعه پاآب و . آب وریبهره

بع آب منا تیریمد(. 1399ی، م. )صفدرو ، ی، س.م.نیحسم.، ا، ینحكمت
ی. آب مجاز دگاهیو بلوچستان از د ستانیاستان س یکشاورز
 .149-137 ،(1)11 ،رانیو آب ا یاریآب یمهندس

آب  یرسبر(. 1395ی، ه. )سیوف.، و ، یمندن م.،، ینورم.، وفا،  یخرم
و  یم آبآب در مزارع گند کیاکولوژ یو ردپا وریبهره، یمجاز

آب و توسعه . ذرت در منطقه کوزران )شهرستان کرمانشاه(
 .26-19 ،(2)3، داریپا

 نییتع(. 1400، ف. )ززادهیعز ا.، و، یساالر ،ف. ،پوریرستگار
درقند در آب چغن کیاکولوژ یو ردپا یهای آب مجازشاخص
 ،ییتوسعه روستا یراهبردها. هیدریشهرستان تربت ح یروستاها

30، 243-233.  
 وریبهره یبررس(. 1393ی، ح. )باللس.، و ، ی، مرتضوی، ا.زمان

. در دشت بهار یمحصوالت مختلف زراعآب در  یاقتصاد
 .61-51 ،(1)28 ،یش آب در کشاورزپژوه

 یابیزار(. 1395ی، م. )فرامرزس.، و ، ییکوپا یسلطانف.، ، یرچولیم
 یمحصوالت کشاورز یآب برخ یو ردپا یمبادالت آب مجاز

  .58-49 ،(1)10 ،رانیآب ا پژوهش .رانیدر ا
(. 1401) ،یاطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورز یمرکز فناور
ی و غرب یجاندر استان آذربا یزراعمحصوالت  یتوضع

 .شهرستان پلدشت، تهران، ایران
  

 

References 
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., & Smith, M. 

(1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for 

computing crop water requirements. FAO 

Irrigation and drainage paper 56. Fao, 

Rome, 300(9), D05109.  

Amini, A., Porhemmat, J., & Sedri, M.H. (2020(. 

Investigating the physical and economic 

efficiency of water in major crops in the Talvar 

Watershed, Kurdistan, Iran. Watershed 

Engineering and Management. 12(2), 481-491 
(in Persian). 

Ashktorab, N., & Zibaei, M. (2022). Future virtual 

water flows under climate and population 

change scenarios: focusing on its determinants. 

Journal of Water and Climate Change, 13(1), 

96-112.  

Bagestani, A., & Mehrabadi Beshrabadi, H. (2016). 

The concept of virtual water and its application 

in determining the trade pattern of agricultural 

products of Iran. The 9th National Conference 

on Irrigation and Evaporation Reduction, 

Kerman, Iran (in Persian). 
Baghbanyan, M., Emamverdi, GH., Ghaderzadeh, 

H., Damankeshideh, M., & Aminrashti, N. 

(2020). A survey on virtual water and 

sustainable productivity indices of agricultural 

water in major agricultural crops (A case of 

Saqqez City, Kurdistan Province). Iranian 

Journal of Irrigation and Drainage, 14(3), 

1046-1054 (in Persian). 

Bazrafshan, E., Malekinezhad, H., Hosseini, S.Z., 

Barzgari, F. (2019). Investigation of water 

need based on changing irrigation patterns and 
its effect on the water balance of Yazd-

Ardakan Plain, Iran. The Journal of Arid 

Biome, 9(1), 101-111 (in Persian). 

Deng, G., Lu, F., Wu, L., & Xu, C. (2021). Social 

network analysis of virtual water trade among 

major countries in the world. Science of The 
Total Environment, 753, 142043.  

Du, Y., Fang, K., Zhao, D., Liu, Q., Xu, Z., & Peng, 

J. (2022). How far are we from possible ideal 

virtual water transfer? Evidence from assessing 

vulnerability of global virtual water trade. 

Science of the Total Environment, 828, 

154493.  

Hekmatnia, M., Hosseini, S.M., & Safdari, M. 

(2020). Water Resource Management of the 

Agricultural Sector in Sistan and Baluchestan 

Province: a Virtual Water Perspective. Journal 
of Irrigation and Water Engineering, 11(1), 

137-149 (in Persian). 

Information and Communication Technology Center 

of the Ministry of Agricultural Jihad, (2022). 

The status of crops in West Azerbaijan 

province and Poldasht City, Tehran, Iran (in 

Persian). 

Khoramivafa, M., Nouri, M., Mondani, F., Veisi, H. 

(2017), Evaluation of virtual water, water 

productivity and ecological footprint in Wheat 

and Maize Farms in West of Iran: A case study 
of Kouzaran Region, Kermanshah Province. 

Journal of Water and Sustainable 

Development, 7(2), 19-26 (in Persian). 

Long, A., Deng, X., & Yu, J. (2022). Understanding 

of regional trade and virtual water flows: The 

case study of Arid Inland River Basin in 

Northwestern China. In: Ren, J. (eds) 

Advances of Footprint Family for Sustainable 

Energy and Industrial Systems. Green Energy 



 
 68تا  54، صفحات 1402سال ، 1 شماره، 3دوره سازی و مدیریت آب و خاک/ و همكاران/ نشریه مدلزاده کهریزی عبداله                                           68

and Technology. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-76441-8_6. 

Mircholi, F., Soltani Kopaee, S., & Faramarzi, M. 

(2016). Assessing of virtual water trade and 

water footprint of some agricultural crops in 

Iran. Iranian Water Research Journal, 10(1), 

49-58 (in Persian). 

Nishad, S.N., & Kumar, N. (2022). Virtual water 

trade and its implications on water 

sustainability. Water Supply, 22(2), 1704-1715. 

Pouran, R., & Raghfar, H. (2021). Investigation of 
crop cultivation pattern of Semnan and Ilam 

provinces by emphasizing the role of virtual 

water in water productivity. The Journal of 

Water and Sustainable Development, 8(1), 97-

106 (in Persian). 

Pouran, R., Raghfar, H., Ghasemi, A.R., & Bazazan, 

F. (2017). Evaluating the economic value of 

virtual water with maximizing productivity of 

Irrigation water. Quarterly Journal of Applied 

Economics Studies, 6(21), 189-212 (in 

Persian). 
Rastegaripoor, F., Salari, A., & Azizzadeh, F. 

(2021). Determination of virtual water indices 

and ecological footprint of sugar beet water in 

villages of Torbat Heydarieh city. Rural 

Development Strategies, 30, 233-243 (in 

Persian). 

Smith, M., Allen, R., Monteith, J.L., Perrier, A., & 

Segeren, A. (1992). Report on the expert 

consultation on revision of FAO 

methodologies for crop water requirements. 

FAO Land and Water Development Division, 

FAO, Rome (Italy), 129 pages.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sun, X., Wang, W., Qu, S., Li, W., Zhao, W., & 

Meng, Y. (2022). Quantitative analyzes of 

virtual water net exports under the impacts of 

natural changes and human activities in the last 

20 years in Shandong Province, China. Water 

Supply, 22(2), 1521-1532.  

Xia, W., Chen, X., Song, C., & Pérez-Carrera, A. 

(2022). Driving factors of virtual water in 

international grain trade: A study for belt and 

road countries. Agricultural Water 

Management, 262, 107441.  
Zamani, O., Mortazavi, S., & Belali, H. (2014). 

Economical Water Productivity of Agricultural 

Products in Bahar Plain, Hamadan. Water 

Research in Agriculture, 28(1), 51-61 (in 

Persian). 

Zhong, Z., Chen, Z., & Deng, X. (2022). Dynamic 

change of inter-regional virtual water transfers 

in China: Driving factors and economic 

benefits. Water Resources and Economics, 

100203.  

Zhuo, L., L, M., Zhang, G., Mekonnen, M.M., 
Hoekstra, A.Y., Wada, Y., & Wu, P. (2022). 

Volume versus value of crop-related water 

footprints and virtual water flows: A case study 

for the Yellow River Basin. Journal of 

Hydrology, 608, 127674. 
 
 


