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ABSTRACT
Water management in agricultural sector is essential as the most important consumer of water. Assessing the
actual amount of water used by different crops could be very effective in identifying and providing appropriate
solutions to reduce agricultural water consumption. In this study, water footprint and partial irrigation water
supply index were used to investigate the amount of water consumed by crops in Sistan and Baluchistan
Province. The water footprint is a complete index, representing the actual amount of water consumed based on
climatic condition in each area. Water footprint was evaluated on the basis of four components; green, blue,
gray and white water footprints. Water productivity of different crops was also studied from an economic point
of view. The results showed among the crop and orchard products, the wheat and pistachio showed the highest
green water footprints, respectively. In terms of blue water footprint, maize, pomegranate and grape had the
lowest amount. In terms of gray water footprint, wheat and pistachio had the highest values. In terms of white
water footprint, wheat and pistachio had the highest values. In terms of overall water footprint, wheat and
pistachio had the highest values. Among the crop products, barley and wheat had the lowest economic
productivity and maize had the highest value. Among the orchard products, bananas had the highest economic
productivity (2562.64x1000 riyals per cubic meter) and pistachio had the lowest one (29.4x1000 riyals per
cubic meter). The values of relative irrigation water supply index were higher than one, indicating all crops are
over-irrigated. Therefore, considering the high water footprint in the products produced in the province, the
priority should be given to plant crops in each area based on the water footprint. Also, deficit irrigation methods
should be used to increase irrigation water productivity.
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بررسی بهرهوری اقتصادی محصوالت کشاورزی استان سيستان و بلوچستان با رويکرد ردپای آب
1

حليمه پيری* ،1رامين سارانی

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/7/7 :تاریخ بازنگری -1398/11/17 :تاریخ تصویب)1398/11/30 :

چکيده
مدیریت آب در بخش كشاورزی بهعنوان مهمترین مصرفكننده آب ضروری است .ارزیابی مقدار آب واقعی مورد استفاده
محصوالت مختلف كشاورزی میتواند در شناخت و ارائه راهکاره ای مناسب برای كاهش مصرف آب كشاورزی بسیار مؤثر
باشد .در این تحقیق جهت بررسی مقدار آب مورد مصرف محصوالت تولیدی استان سیستان و بلوچستان از شاخصهای
ردپای آب و شاخص تأمین نسبی آب آبیاری استفاده شد .شاخص ردپای آب بهعنوان یﮏ شاخص جامﻊ نشاندهنده مقدار
واقعی آب مصرفی بر اساس شرایﻂ و اقلیﻢ هر منﻄقه میباشد .ردپای آب در چهار جزء ردپای آب سبز ،آبی ،خاكستری و
سفید مورد بررسی قرار گرفت .همچنین بهره وری آب محصوالت مختلف از دیدگاه اقتصادی بررسی شد .نتایج نشان داد
در بین محصوالت زراعی و باغی بهترتیب گندم و پسته باالترین ردپای آب سبز را داشتند .از نظر ردپای آبی ،ذرت ،انار و
انگور دارای كمترین ردپای آبی بودند .از نظر ردپای آب خاكستری ،گندم و پسته بهترتیب باالترین ردپای آب خاكستری
را دارا بودند .از دیدگاه ردپای آب سفید نیز گندم و پسته بیشترین ردپای آب را داشتند .در مجموع ردپای آب ،گندم از
بین محصوالت زراعی و پسته از محصوالت باغی باالترین ردپای آب را دارا بودند .از دیدگاه بهرهوری اقتصادی از بین
محصوالت زراعی ،جو و گندم كمترین بهرهوری اقتصادی و ذرت خوشهای بیشترین بهرهوری اقتصادی را داشت .از
محصوالت باغی ،موز با  2562/64هزار ریال بر متر مکعب بیشترین و پسته با  29/4هزار ریال بر متر مکعب كمترین
بهرهوری اقتصادی را دارا بودند .مقادیر شاخص تأمین نسبی آب آبیاری بیشتر از یﮏ بهدست آمد كه نشان میدهد تمامی
محصوالت بیش از اندازه آبیاری میشوند .بنابراین با توجه به باالبودن ردپای آب در محصوالت تولیدی استان بایستی
اولویت كاشت محصوالت در هر منﻄقه بر اساس ردپای آب مورد توجه قرار گیرد .همچنین جهت افزایش بهرهوری آب
آبیاری از روشهای كﻢآبیاری استفاده شود.
واژههای کليدی :بهرهوری آب ،شاخص تأمین نسبی آبیاری ،ردپای آب سفید.

مقدمه
آب بهعنوان كاالیی اقتصادی-اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار
است و نیاز روزافزون به آب در همه ابعاد زندگی بشر ،باعث شده
تا آب بهعنوان كاالیی نادر و كمیاب در دسترس جوامﻊ قرار گیرد.
اهمیت آب در مناطق با اقلیﻢ خشﮏ و نیمهخشﮏ كه منابﻊ آب
تجدیدپذیر محدودتری دارند ،بیشتر نمود پیدا كرده و ضرورت
مدیریت منابﻊ آب با نگرشی جامﻊ و دقیق را ایجاب میكند.
محققان معتقدند كه افزایش جمعیت ،رشد اقتصادی ،تقاضای رو
به رشد برای محصوالت كشاورزی و تغییر اقلیﻢ و همچنین تغییر
شرایﻂ اجتماعی-اقتصادی ،تقاضا برای آب كشاورزی را در آینده
افزایش داده و مخاطرات جدی برای امنیت غذایی آینده و توسعه
پایدار محیﻂ زیست فراهﻢ خواهد نمود ( ; Milly et al., 2005
 .)Rosegrant et al., 2009از طرفی افزایش تولیدات كشاورزی از

طریق توسعه اراضی كشاورزی با محدودیتهای جدی تأمین آب
مواجه است .بنابراین اطالع از نیاز آبی و مقدار واقعی آب مصرفی
محصوالت كشاورزی بهمنظور هرگونه برنامهریزی در مدیریت
پایدار منابﻊ آب و رسیدن به تعادل آبی متناسب با منابﻊ موجود،
امری بدیهی است .میزان آب مصرفی پایه و ردپای آب هر محصول
تحت تأثیر اقلیﻢ منﻄقه ،میزان تولیدات ،الگوی مصرفی ،عملیات
كشاورزی و راندمان كاربرد آب متغیر است ،لذا نیاز به شاخصی
است كه بتوان با آن نیاز واقعی هر محصول را مورد ارزیابی قرار
داد .یکی از جدیدترین شاخصها در بحث مدیریت پایدار منابﻊ
آب ،شاخص ردپای آب 1میباشد كه توسﻂ هواكسترا در سال
 2002معرفی شد .ردپای آب شاخصی چندبعدی برای استفاده از
آب شیرین است كه تنها به مصرف مستقیﻢ آب توسﻂ مصرف-
كننده یا تولیدكننده محصور نمیشود بلکه در این شاخص
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استفاده غیرمستقیﻢ از آب نیز در نظرگرفته میشود .ردپای آب
قادر است ارتباط بین مصارف انسانی از آب شیرین و میزان
استفاده از آب در ساخت نوع خاصی از كاال را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهد ( .)Hoekstra et al., 2011ردپای آب شامل سه مؤلفه
میباشد .ردپای آب آبی و ردپای آب سبز كه دربرگیرنده مصارف
آب از منابﻊ آب آبی و سبز میباشد و ردپای آب خاكستری ( Van
 .)Oel et al., 2008تاكنون مﻄالعات زیادی برای ارزیابی این
شاخص در حوزههای مختلف انجام شده است .در ابتدا بیشتر
مﻄالعات برای تخمین هر سه جزء ردپای آب (ردپای آب آبی ،سبز
و خاكستری) در مقیاس كل جهان صورت گرفت ولی سپس با
توجه به اهمیت روز افزون مدیریت منابﻊ آب در مقیاس كوچﮏتر،
ارزیابی این شاخص بهصورت محلی دارای اهمیت شد ( Lovarelli
 Zhuo and Hoekstra (2017) .)et al., 2016تأثیرات اقدامات
مدیریت مختلف كشاورزی از جمله راندمان آبیاری ،بهرهوری
مصرف آب و ردپای آب آبی و سبز را برای محصول گندم زمستانه
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد كﻢآبیاری بیشترین تأثیر
را در افزایش راندمان مصرف آب آبی داشته است ،بدین ترتیب كه
راندمان آبیاری  5درصد افزایش و ردپای آب آبی  38درصد كاهش
یافته است Aligholina et al. (2017).ردپای آب برای محصوالت
عمده حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را بررسی كردند .نتایج نشان
داد بیشترین مقدار ردپای آب مربوط به گندم در ایستگاه مراغه
بوده است كه در آن ردپای آب آبی  1779/77مترمکعب بر تن،
ردپای آب سبز  729/96مترمکعب بر تن و ردپای آب واقعی
 2150/91مترمکعب بر تن میباشدHoekstra and )2007( .
 Chapagainردپای آب دو كشور مراكش (اقلیﻢ خشﮏ و نیمه-
خشﮏ) و هلند (اقلیﻢ مرطوب) را محاسبه نمودند .مﻄالعات آنها
نشان داد كه هر دو كشور ،بیشتر واردكننده آب مجازی هستند تا
صادركننده آن و این موضوع آنها رابه منابﻊ آبی دیگر نقاط جهان
وابسته میكند .مراكش  14درصد و هلند بیش از  95درصد به
منابﻊ آب خارجی وابسته هستند Pahlow et al. )2015( .به
ارزیابی سهﻢ اجزای مختلف ردپای آب در بخش كشاورزی افریقای
جنوبی پرداختند .نتایج ایشان نشان داد طی سالهای  1996تا
 2005میالدی ساالنه حدود  532 ،10867و  1089میلیون متر
مکعب از این كشور بهصورت آب سبز ،آب آبی و آب خاكستری
خارج میشود .این مقدار آب مجازی صادر شده ،در حدود 22
درصد رد پای آب بخش كشاورزی این كشور را تشکیل میدهد.
) Ramezani Etedali et al. (2017ردپای آب را برای عبور از
بحران آب در منﻄقه قزوین برای محصوالت غالب منﻄقه مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد مجموع ردپای آب مجازی
در تولید محصوالت اصلی آبی و دیﻢ منﻄقه برای سالهای 2003

تا  2014میالدی حدود  2053میلیون متر مکعب در سال می-
باشد كه سهﻢ آب سبز ،آبی ،خاكستری و سفید بهترتیب ،25 ،31
 2و  42درصد است .از مجموع ردپای آب در تولید محصوالت
اصلی منﻄقه ،سهﻢ آب خاكستری و سفید حدود  44درصد است.
پایین بودن راندمان سیستﻢهای آبیاری و مصرف زیاد كودهای
ازته باعث افزایش سهﻢ آب سفید و خاكستری در منﻄقه بود.
همانگونه كه تحقیقات نشان داد ،بررسی اجزای مختلف ردپای
آب و تعیین سهﻢ هریﮏ از اجزای آن در میزان تجارت آب مجازی
در بخش كشاورزی ،كمﮏ شایانی به درک شرایﻂ كنونی و بهبود
مدیریت منابﻊ آب در بخش كشاورزی به خصوص در مناطقی كه
با بحران آب مواجه هستند ،مینماید .اما با وجود اینكه این
شاخص برای ارزیابی ارتباط بین آب مورد استفاده و عملکرد
محصول مناسب است ،نمیتواند اطالعاتی در مورد كمبود آب در
مزرعه یا بیشآبیاری ارائه دهد .لذا در این تحقیق بهمنظور ارزیابی
بهتر آب مصرفی در بخش كشاورزی ،ضمن محاسبه ردپای آب
محصوالت زراعی غالب كشت شده در استان سیستان و بلوچستان
به بررسی مدیریت آبیاری با استفاده از شاخص تأمین نسبی آب
آبیاری پرداخته شده است.

مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه

منﻄقهی مورد مﻄالعه ،استان سیستان و بلوچستان با طول
جغرافیایی شرقی  58درجه و  49دقیقه تا  63درجه و  20دقیقه
و عرض جغرافیایی شمالی  25درجه و  3دقیقه تا  31درجه و 9
دقیقه واقﻊ در جنوب شرق ایران میباشد .این استان با وسعتی
معادل  187502كیلومترمربﻊ پهناورترین استان كشور میباشد.
این استان از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل یافته است
ال متفاوت هستند .ناحیه
كه از لحاظ طبیعی با یکدیگر كام ا
سیستان  8117كیلومتر مربﻊ ،در قسمت شمالی این استان قرار
دارد و حوزه مسﻄح و مسدودی است كه از آبرفتهای دلتای
قدیمی و فعلی رود هیرمند تشکیل شده است .ناحیه بلوچستان
به مساحت  179385كیلومتر مربﻊ منﻄقه وسیﻊ كوهستانی است
كه حد شمالی آن كویر لوت و حد جنوبی آن دریای عمان است.
شکل ( )1موقعیت منﻄقه مورد مﻄالعه را نشان میدهد .عمده
فعالیت كشاورزی استان از لحاظ مقدار تولید و سﻄح زیركشت،
در شش شهرستان زابل ،زاهدان ،خاش ،ایرانشهر ،چابهار و سراوان
میباشد .بنابراین اطالعات مورد نیاز از جمله مقدار تولید ،سﻄح
زیر كشت محصوالت ،عملکرد و نیاز آبی از جهاد كشاورزی استان
اخذ گردید.
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شکل  -1موقعيت منطقهی مورد مطالعه

محاسبات ردپای آب

اجزای ردپای آب در این تحقیق شامل ردپای آب سبز ،1ردپای
آب آبی ،2ردپای آب خاكستری 3و رد پای آب سفید 4میباشد.
ردپای آب آبی ،به حجﻢ آب آبیاری مصرفی (آبهای سﻄحی و
زیرزمینی) كه جهت تولید محصول به گیاه داده میشود ،اشاره
دارد .ردپای آب سبز ،به سهﻢ آب حاصل از بارندگی مؤثر مرتبﻂ
است و به حجﻢ آبی اطالق میشود كه در مناطق غیراشباع خاک
بهصورت رطوبت خاک ذخیره میشود و گیاه از آن استفاده می-
كند .ردپای آب خاكستری ،به حجمی از آب شیرین اطالق می-
شود كه برای از بین بردن آلودگیهای ایجاد شده ناشی از كشت
گیاه و تولید محصول در محیﻂ استفاده شدهاند ،مورد نیاز است.
 )2014( Ababai and Ramezani Etedaliمفهوم آب سفید را ارائه
دادند كه در واقﻊ حجﻢ تلفات آب آبیاری را بیان مینماید .بنابراین
ردپای آب كل  5به صورت رابﻄه ( )1بیان میگردد.
(رابﻄه )1
WFt = WFgreen + WFblue + WFgray + WFwhite

كه در آن :WFt :ردپای كل : WFgreen ،ردپای آب سبز،
 :WFblueردپای آب آبی :WFgray ،ردپای آب خاكستری و
 :WFwhiteردپای آب سفید میباشد.
هر كدام از اجزای ردپای آب به شرح زیر محاسبه گردید:
ردپای آب سبز
1. Green Water Footprint
2. Blue Water Footprint
3. Gray Water Footprint

مصرف آب در این دوره با توجه به محاسبه تبخیر و تعرق گیاه در
طول دوره رشد ،مورد بررسی قرار میگیرد كه در نهایت به صورت
عددی با واحد مترمکعب بر تن بیان میشود .ردپای آب سبز
محصول از رابﻄه ( )2محاسبه شد:
CWUgreen

(رابﻄه )2
كه در آن WFgreen :ردپای آب سبز (متر مکعب بر تن)Y ،
عملکرد گیاه (تن در هکتار) و  CWUgreenمقدار مصرف آب سبز
گیاه (مترمکعب در هکتار) میباشد.
مقدار مصرف آب سبز گیاه از مجموع تبخیر و تعرق روزانه
در طی فصل رشد گیاه بهدست میآید:
𝑛𝑒𝑒𝑟𝑔𝑇𝐸 𝐶𝑊𝑈𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 = 10 × ∑𝑇𝑑=1
(رابﻄه )3
در رابﻄه ( T ،)3طول دوره رشد گیاه (روز) ETgreen ،تبخیر
و تعرق آب سبز (میلیمتر در سال) ،عدد  10تبخیر و تعرق را از
میلیمتر (ارتفاع) به حجﻢ آب در سﻄح زمین (مترمکعب در
هکتار) تبدیل میكند.
در این رابﻄه فرض شده است تنها وقتی آب سبز موجود
در خاک برای استفاده گیاه كافی نباشد ،گیاه از آب آبی موجود
استفاده می كند ( .)Yousefi et al., 2016از این رو ،تبخیر و تعرق
سبز گیاه از روش ارائه شده توسﻂ ( )Hoekstra et al., 2011به-
دست میآید:
) ETgreen = min(ETc , Pe
(رابﻄه )4
Y

= WFgreen

4. White Water Footprint
5. Total Water Footprint
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كه در آن ETc :مقدار تبخیر و تعرق گیاه و  Peمقدار باران
مؤثر می باشد.
ردپای آب آبی

ردپای آب آبی نیز به طور مشابه ردپای آب سبز محاسبه میشود
و به صورت رابﻄه ( )5ارائه میگردد:
CWUblue

(رابﻄه )5
CWUblue = 10 × ∑Td=1 ETblue
(رابﻄه )6
) ETblue = max(0, ETc − Pe
(رابﻄه )7
كه در آن CWUblue :مقدار مصرف ردپای آب آبی گیاه
(مترمکعب در هکتار) و  ETblueتبخیر و تعرق آب آبی (میلیمتر
در سال) میباشد.
Y

= WFblue

ردپای آب خاکستری

یکی دیگر از اجزای ردپای آب در تولید محصول ،حجﻢ آب مورد
نیاز برای رقیق سازی كودهای كشاورزی موجود در رواناب یا نفوذ
عمقی است كه به آن آب خاكستری گفته میشود ( Hoekstra et
 .)al., 2011در این پژوهش ،ردپای آب خاكستری تنها برای
كودهای نیتروژن بهعنوان منبﻊ آلودگی آب محاسبه شده است.
بدین منظور تنها استفاده از كود ازته به عنوان منبﻊ ایجاد آلودگی
مورد مﻄالعه قرار گرفت .اطالعات مربوط به میانگین میزان كود
ازته 25از جهاد كشاورزی استانگرفته شد .محاسبه بر اساس
روش ارائه شده توسﻂ ) Chapagain et al. (2006و Hoekstra
) et al. (2011میباشد .آژانس حفاظت محیﻂ زیست آمریکا با
توجه به پژوهش ) Chapagain et al. (2006حداكﺜر غلظت مجاز
نیتروژن در منابﻊ آب سﻄحی و زیرزمینی را  10میلیگرم بر لیتر
توصیه كرده است .این استاندارد از زمانی اتخاذ شد كه آبهای
ناشی از فعالیت كشاورزی دوباره جمﻊآوری میشدند و بعد از
انتقال به منابﻊ اولیه خود ،در مصارف شهری مورد استفاده قرار
میگرفتند .لذا الزم بود تا غلظت این عامل كﻢتر از یﮏ آستانه
قرار گیرد .از آنجایی كه هیﭻگونه اطالعاتی در مورد غلظت
طبیعی نیتروژن در آب و محیﻂ در دسترس نبود ،مقدار آن در
این مﻄالعه صفر در نظر گرفته شد ( Mekonnen and Hoekstra,
.)2010
α×NAR
1
= WFgray
×
(رابﻄه )8
C
−C
Y
Nat

Max

كه در آن α :درصد تلفات كودهای نیتروژن NAR ،مقدار مصرف
كود نیتروژن برای گیاه (كیلوگرم بر هکتار) CMax ،غلظت بحرانی
نیتروژن (كیلوگرم بر هکتار) و  CNatغلظت نیتروژن در آب دریافت
كننده است.
1. Relative irrigation supply
2. International Programmer for Technology and Research in Irrigation

ردپای آب سفيد

) Ababai and Ramezani Etedali (2014جزء دیگری از مجموع
ردپای آب را تشریح نمودند كه تحت عنوان آب سفید نامگذاری
شده است .این جزء ،حجﻢ تلفات آب آبیاری (مترمکعب بر هکتار)
را مورد توجه قرار میدهد و به شرح زیر محاسبه میشود:
) 10×(GI−CWUblue

(رابﻄه )9
كه در آن GI :نیاز ناخالص آب آبیاری (مترمکعب بر هکتار)
است.
Y

= WFwhite

شاخص تأمين نسبی آب آبياری
آبیاری1

مفهومی است كه به منظور
شاخص تأمین نسبی آب
ارزیابی مدیریت آبیاری استفاده میگردد و نشاندهنده وضعیت
تأمین آب در مقابل نیاز آبی گیاه میباشد .این شاخص توسﻂ
مؤسسه بینالمللی فناوری و پژوهش در آبیاری و زهکشی2
( )IPTRIDمعرفی گردید و در سال های اخیر به عنوان یﮏ ابزار
قدرتمند در ارزیابی مدیریت آبیاری در نقاط مختلف دنیا و در
مناطق فاریاب و اراضی كشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است
( .)Aligholina et al., 2017مقدار این شاخص از رابﻄه ()10
محاسبه گردید:
(رابﻄه )10

WAg
) 10×(ETc −Pe

= RIS

كه در آن WAg :حجﻢ آب آبیاری است كه برای تولید
محصول در مزرعه مورد استفاده قرار گرفته است (متر مکعب در
هکتار) ETc ،تبخیر و تعرق (میلیمتر در سال) Pe ،باران موثر
(میلیمتر در سال) ،عدد  10برای تبدیل عمق آب از میلیمتر
(ارتفاع) به حجﻢ آب در سﻄح زمین (مترمکعب در هکتار) بهكار
رفته است .در صورت تأمین آب مورد نیاز گیاه مقدار این شاخص
برابر  1میباشد .مقادیر بیشتر از یﮏ این شاخص نشاندهنده
بیشآبیاری و مقادیر كمتر از یﮏ آن نشان میدهد كﻢآبیاری
اتفاق افتاده است.
بهرهوری اقتصادی آب

شاخص بهرهوری اقتصادی آب 3بهترین شاخص برای بهرهوری
مصرف آب كشاورزی یا سود خالص به ازای واحد آب مصرفی در
هکتار میباشد كه نه تنها میزان سود خالص را به ازای واحد
حجﻢ آب مصرف شده تعیین مینماید ،بلکه اهمیت زیادی در
برنامهریزی الگو و تركیب كشت در مناطق خشکی كه با
محدودیت شدید آب مواجهه هستند ،دارد .این شاخص میتواند
منابﻊ كمیاب آب را به كشتهایی اختصاص دهد كه با كمترین
واحد مصرف آب ،بیشترین سود را نصیب بهرهبرداران نماید .به
and Drainage
3.Net Benefit Per Drop
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منظور محاسبه بهرهوری آب در تولید محصوالت ،اطالعات هزینه
و درآمد از آمارنامه سال  1397جهاد كشاورزی بهدست آمد .با
محاسبه سود بهدست آمده از هر هکتار محصول و تقسیﻢ آن بر
كل ردپای آب آن محصول ،بهرهوری آب محاسبه شد.

ردپای آب

(رابﻄه )11
كه در آن TWF :كل حجﻢ آب مصرف شده برای تولید
محصول ( مترمکعب در هکتار) NB ،سودخالص (ریال) و NBPD
بهرهوری آب (ریال بر متر مکعب) است.

سﻄح زیر كشت ،و عملکرد محصوالت شهرستانهای مورد مﻄالعه
در جدول ( )1آورده شده است.
متوسﻂ ردپای آب در چهار بخش آب سبز ،آب آبی ،آب
خاكستری و آب سفید در جدول ( )2آورده شده است.

NB

TWF

= NBPD

محاسبات با نرمافزار  Excel ،CROPWATانجام شد.

نتايج و بحث

جدول  -1اطالعات محصوالت و شهرستانهای مورد مطالعه

شهرستان

محصول

سﻄح زیركشت
(هکتار)

عملکرد
(كیلوگرم در هکتار)

تبخیر و تعرق
(میلیمتر)

نیاز آبیاری
(میلیمتر)

باران موثر
(میلیمتر)

زابل

خربزه
هندوانه
گندم
ذرت خوشهای

3000
2500
42000
1000

28145/5
29186/2
2348/4
41237/3

674/9
785/8
587/2
659/3

662/9
771/8
564/2
654/3

12
14
23
5

زاهدان

گندم
جو
زردآلو
پسته

6500
2400
320
4100

2158/6
1989/3
10543/7
1546/5

468/3
421/4
769/8
502/7

398/3
361/4
719/8
462/7

70
60
50
40

خاش

زردآلو
پسته
انار
انگور

615
4580
650
680

10976/5
1245/3
13467/7
11254/6

694/9
489/5
653/4
586/5

644/9
449/5
611/4
546/5

50
40
42
40

سراوان

خرما
انار
انگور
گندم

13000
37
38
7800

4864/2
9846/7
8924/7
2314/4

692/8
701/2
648/1
514/2

607/8
666/2
563/1
439/2

85
35
85
75

ایرانشهر

خرما
گندم
هندوانه
ذرت خوشهای

12400
6500
11300
1500

4126/9
2849/5
31156/5
43275/6

627/3
524/2
764/5
689/4

557/3
444/2
754/5
680/4

70
80
10
9

چابهار

گوجهفرنگی
هندوانه
گندم
موز

3200
9600
270
7500

20146/4
31246/6
2541/7
28415/5

652/3
628/5
498/6
725/6

589/3
556/5
435/6
700/6

63
72
63
25

همانگونه كه از جدول ( )2مشاهده میگردد سهﻢ آب سبز
در تولید محصوالت استان سیستان و بلوچستان بسیار پایین است
كه علت آن بارندگیهای بسیار كﻢ و خشکسالیهای شدید در این
استان كویری كشور میباشد .در محصوالت زمستانه مانند گندم
مقدار ردپای آب سبز بیشتر از سایر محصوالت بود كه علت آن را

می توان به بیشتر بودن باران موثر در فصل كشت گندم نسبت
داد .همچنین مشاهده میگردد در بین محصوالت باغی و زراعی
استان ،گندم دارای بیشترین ردپای آب است .باالتر بودن ردپای
آب در گندم به علت باالتر بودن ردپای آب سفید و آبی در این
محصول میباشد Ababai and Ramezani Etedali (2014) .نیز
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در تحقیق خود باال بودن ردپای آب در گندم را به علت باالتر
بودن ردپای آب سفید در این محصول بیان كردند .كمترین ردپای
آب در بین محصوالت مورد مﻄالعه استان سیستان و بلوچستان

متعلق به ذرت خوشهای میباشد كه بهصورت عمده در دو
شهرستان زابل و ایرانشهر (به ترتیب  484و  485/56متر مکعب
بر تن) كشت میگردد.

جدول  -2مقادير ردپای آب سبز ،آب آبی ،آب خاکستری و آب سفيد محصوالت در شهرستانهای مورد مطالعه

شهر

محصول

ردپای آب سبز

ردپای آب آبی

ردپای آب خاكستری

ردپای آب سفید

مجموع ردپای آب

متر مکعب بر تن

زابل

خربزه
هندوانه
گندم
ذرت خوشهای

10/5
11/3
258/6
10/1

235/52
264/44
2402/48
158/66

21/31
30/83
596/15
77/23

353/28
396/66
3603/73
238

620/63
703/23
6860/96
484

زاهدان

گندم
جو
زردآلو
پسته

356/8
321/4
57/8
261/2

1845/17
1816/71
682/68
2991/91

648/56
854/57
14/22
239/24

2767/76
2725/08
1024/02
4487/87

5618/31
5717/77
1778/73
7980/24

خاش

زردآلو
پسته
انار
انگور

48/9
342/6
42/3
45/6

587/52
3609/57
453/97
485/57

13/66
297/11
8/91
10/66

881/29
5414/35
680/96
728/36

1531/38
9663/47
1186/14
1270/21

سراوان

خرما
انار
انگور
گندم

182/3
28/6
27/5
328/9

1249/53
67/65
63/09
1897/68

24/67
1/21
1/34
604/9

1874/3
101/48
94/64
2846/52

3330/81
1733/37
1618/43
5678/01

ایرانشهر

خرما
گندم
هندوانه
ذرت خوشهای

170/5
287/9
20/4
18/9

1350/4
1558/87
242/16
157/22

29/07
491/31
28/88
73/59

2025/61
2338/3
363/24
235/83

3575/59
4676/38
654/69
485/56

چابهار

گوجهفرنگی
هندوانه
گندم
موز

45/6
38/4
300/4
24/9

292/5
178/09
1713/81
246/55

23/82
28/8
550/81
8/44

438/76
267/14
2570/72
369/83

800/69
512/45
5135/74
649/73

با توجه به جدول ( )2در شهرستان زابل ،بیشترین ردپای
آب ( 6860/96مترمکعب بر تن) مربوط به گیاه گندم میباشد و
ذرت خوشهای با  484مترمکعب بر تن كمترین ردپای آب را دارا
بود .هندوانه با  703/23و خربزه با  620/63مترمکعب بر تن بعد
از گندم در رتبهای دوم و سوم قرار گرفتند .علت باالتر بودن ردپای
آب در محصول گندم نسبت به سایر محصوالت شهرستان زابل،
پایین بودن عملکرد در واحد سﻄح این محصول نسبت به سایر
محصوالت میباشد Arabi et al. (2012) .و Aligholina et al.
) (2017نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابه دست یافتند و بیان
داشتند از بین محصوالت زراعی غالت بیشترین مصرف آب را

دارد .گندم با  3603/73مترمکعب بر تن بیشترین مقدار ردپای
آب سفید را دارا بود .در شهرستان زابل در فصل كشت گندم،
جهاد كشاورزی و اداره آب منﻄقهای سهمی از آب ذخیره شده
در چاهنیمهها را به كشاورزی اختصاص میدهند و آب در كانال-
های آبرسانی رها میشود .این رهاسازی بدون اعمال مدیریت
صحیح باعث میگردد كشاورزان به هر میزان كه تمایل داشته
باشند اراضی خود را آبیاری نمایند و این عمل باعث باال رفتن
ردپای آب سفید در تولید گندم میشود .ذرت خوشهای با 238
مترمکعب بر تن كمترین ردپای آب سفید را داشت .كاهش آب
در فصل كشت این محصول و مقاوم بودن این گیاه به شرایﻂ
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كﻢآبی میتواند علت پایین بودن ردپای آب سفید در این محصول
باشد .ردپای آب خاكستری ( 596/15مترمکعب بر تن) نیز در
محصول گندم باالتر از سایر محصوالت بود كه علت آن نیز بیشتر
بودن آب در فصل كشت این گیاه و تمایل زیاد كشاورزان به
استفاده از كود جهت رشد و محصول بیشتر میباشد .كاهش
مصرف كود در تولید خربزه و هندوانه و ارقام كشتشده كه بومی
منﻄقه سیستان میباشد ،باعث كاهش ردپای خاكستری در این
دو محصول نسبت به سایر محصوالت مورد مﻄالعه در منﻄقه شد.
درواقﻊ میتوان گفت تولید این محصوالت در منﻄقه زابل ارگانیﮏ
میباشد.
با توجه به جدول ( )2د ر شهرستان زاهدان از بین
محصوالت زراعی گندم و جو ،بیشترین ردپای آب مربوط به گیاه
جو ( 5717/77مترمکعب بر تن) بود .ردپای آب سبز ،آبی و سفید
در محصول گندم بیشتر از جو بود .اختالف زیاد بین مجموع
ردپاها ،ناشی از ردپای خاكستری بود كه مقدار آن در محصول
جو بیشتر از محصول گندم بود و نشان از باالتر بودن سهﻢ جو در
ایجاد آلودگی آبهای منﻄقه میباشد Yousefi et al. )2016( .در
تحقیقی مشابه علت باالتر بودن ردپای آب جو نسبت به گندم در
شهرستان ورامین را باالتر بودن ردپای آب خاكستری و مصرف
بیشتر كود در این محصول بیان نمودند .بین محصوالت باغی
زردآلو و پسته ،پسته با  7980/24مترمکعب بر تن ،باالترین
ردپای آب را دارا بود .باال بودن ردپای آب آبی و سفید در پسته
باعث اختالف زیاد ردپای آب این محصول باغی با زردآلو شده
است .همچنین ردپای آب خاكستری ( 14/22متر مکعب بر تن)
در زردآلو نسبت به پسته خیلی كمتر میباشد كه نشاندهنده
ایجاد آلودگی كمتر زردآلو در اثر مصرف كود كمتر است .نتایج با
نتایج ) Yousefi et al. )2016مﻄابقت داشت.
در شهرستان خاش بهدلیل كوهستانی بودن منﻄقه،
محصوالت باغی بیشتر كشت میشوند كه در بین محصوالت باغی
مورد مﻄالعه پسته با  9663/47مترمکعب برتن بیشترین ردپای
آب را دارد .در این شهرستان نیز مانند زاهدان باال بودن ردپای
آب پسته به علت باالتر بودن ردپای آب آبی و سفید است .انار با
 1186/14تن بر متر مکعب كمترین ردپای آب را داشت .از نظر
ردپای آب سبز ،زردآلو ،انار و انگور تقریبا یکسان هستند .باالتر
بودن ردپای آب سبز در پسته نسبت به سایر محصوالت را میتوان
بهعلت پایین بودن عملکرد در واحد سﻄح این محصول بیان نمود.
سایر محصوالت عملکرد باالتری در واحد سﻄح دارند .ردپای آب
خاكستری ( 8/91مترمکعب بر تن) نیز در محصول انار از سایر
محصوالت باغی كمتر است.

با توجه به جدول ( )2در شهرستان سراوان از بین
محصوالت باغی ،خرما بیشترین ردپای آب ( 3330/81مترمکعب
بر تن) را دارد .البته در این شهرستان گندم نیز كشت میشود كه
ردپای آب ( 5678/01مترمکعب بر تن) در آن باالتر از سایر
محصوالت میباشد .باال بودن ردپای آب در محصول خرما به علت
باالتر بودن ردپای آب آبی و سفید است .ردپای آب سبز در خرما
نسبت به انار و انگور تفاوت زیادی دارد كه علت آن عملکرد پایین
خرما در واحد سﻄح میباشد .كمترین ردپای آب خاكستری
( 1/21مترمکعب بر تن) برای محصول انار است .ردپای آب
خاكستری برای انگور نیز كﻢ و تقریبا نزدیﮏ به انار (1/34
مترمکعب بر تن ) میباشد .سایر اجزای ردپای آب نیز برای دو
محصول انار و انگور نزدیﮏ به یکدیگر است كه نشاندهندهی
اعمال مدیریت یکسان در تولید این دو محصول است .گندم با
 604/9مترمکعب بر تن بیشترین ردپای خاكستری را دارا بود.
در بین محصوالت زراعی ایرانشهر ،گندم با 4676/38
مترمکعب برتن بیشترین ردپای آب را دارا میباشد .تمام اجزای
ردپای آب در این محصول نسبت به سایر محصوالت زراعی باالتر
است .ردپای آب خاكستری نیز در این محصول 491/31
مترمکعب برتن بوده كه با توجه به سﻄح زیاد زیر كشت این
محصول در منﻄقه ،باعث آلودگی زیاد منابﻊ آب خواهد شد.
همچنین ردپای آب سفید برای گندم  2338/3مترمکعب بر تن
است كه نشاندهنده ضعف مدیریت آب در كشت این محصول
میباشد .عمده محصول باغی این منﻄقه درخت خرما است كه
بعد از گندم باالترین ردپای آب ( 3775/59مترمکعب برتن) را
دارد .همچنین هندوانه و خرما به ترتیب با  28/88و 29/07
مترمکعب بر تن كمترین ردپای آب خاكستری را دارا بودند.
با توجه به جدول ( )2در شهرستان چابهار بیشترین ردپای
آب متعلق به گندم است .در این شهرستان نیز تمام اجزای ردپای
آب گندم از سایر محصوالت بیشتر بود .هندوانه با 512/45
مترمکعب بر تن كمترین ردپای آب را دارد و بعد از آن موز و
گوجهفرنگی دررتبههای بعدی قرار گرفتهاند .همچنین موز
كمترین ردپای آب خاكستری ( 8/44مترمکعب برتن) را دارا
است .گوجهفرنگی و هندوانه نیز مقادیر تقریبا مشابهی از نظر
ردپای آب خاكستری دارند .بنابراین با توجه به پایین بودن ردپای
آب در هندوانه نسبت به سایر محصوالت مورد مﻄالعه شهرستان
چابهار ،كشت این محصول در چابهار توصیه میگردد.
در این قسمت بهمنظور مقایسه محصوالت مشترک
شهرستانها و اینكه كشت محصول در كدام شهرستان بهتر است،
نمودار ردپای آب برای محصوالت مشترک رسﻢ گردید (شکل .)2
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شکل  -2مقايسه رد پای آب محصوالت مشترک شهرستانها

با توجه به شکل ( ،)2تمام اجزای ردپای آب در تولید گندم
در شهرستان ایرانشهر كمتر از سایر شهرستانها میباشد.
همچنین عملکرد گندم در این شهرستان نیز باالتر از سایر
شهرستانها است .لذا كشت گندم در این منﻄقه مناسبتر می-
باشد .برای تولید هندوانه با توجه به عملکرد باالتر و ردپای آب
كمتر در شهرستان چابهار كشت این محصول در چابهار توصیه
میگردد .همچنین در چابهار ردپای آب سبز در هندوانه بیشتر از
سایر شهرستانها است .نکته قابل توجه این است كه هندوانه در
چابهار در خارج از فصل كشت و برداشت میشود .هندوانه در
چابهار از اواخر آبان كشت و در اوایل اسفند برداشت میشود.
تولید هندوانههای خارج از فصل در چابهار موجب اشتغال و
افزایش درآمد برای كشاورزان و صادرات آن به سایر نقاط كشور
و حتی خارج از كشور شده است .در مورد محصول پسته میتوان

گفت با توجه به باالتر بودن ردپای آب سبز و كمتر بودن سایر
اجزای ردپای آب و عملکرد باالتر این محصول در زاهدان نسبت
به خاش ،كشت این محصول در زاهدان در اولویت اول میباشد.
در مورد تولید زردآلو در استان میتوان گفت شهرستان خاش
نسبت به زاهدان با توجه به پایینتر بودن ردپای آب و تولید بیشتر
محصول مناسبتر میباشد .درباره تولید ذرت خوشهای میتوان
گفت ردپای آب در شهرستانهای زابل و ایرانشهر تقریبا یکسان
است ولی با توجه به اینكه ردپای آب سبز در ایرانشهر بیشتر و
ردپای آب خاكستری در آن كمتر میباشد ،كشت ذرت خوشهای
در این شهرستان نسبت به زابل در اولویت قرار میگیرد .در تولید
خرما با توجه به پایینتر بودن ردپای آب در تمام اجزاء و عملکرد
بهتر این محصول كشت آن درسراوان نسبت به ایرانشهر برتری
دارد .انار و انگور نیز بهدلیل پایینتر بودن ردپای آب و عملکرد
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بهتر در خاش نسبت به سراوان ارجحیت دارند.
ارزيابی شاخص تأمين نسبی آب آبياری

شاخص ردپای آب ،روش مناسبی برای ارزیابی ارتباط بین آب
مورد استفاده و عملکرد محصول میباشد .اما این شاخص نمی-
تواند اطالعاتی در مورد مدیریت آبیاری ،كمبود آبیاری ،بیش-
آبیاری و یا آب مورد نیاز محصول در حین فرآیند رشد را در
اختیار بگذارد ( .)Aligholina et al., 2017بنابراین بهمنظور

ارزیابی هرچه بهتر وضعیت آبیاری و آب مصرفی در بخش
كشاورزی ،از شاخص تأمین نسبی آب آبیاری برای تمامی
محصوالت مورد مﻄالعه استفاده شد .مقادیر این شاخص برای
محصوالت مختلف استان در شکل ( )3نشان داده شده است.
همانطور كه مشاهده میشود برای تمامی محصوالت ،مقادیر
شاخص نسبی آبیاری در همه ایستگاهها بیشتر از یﮏ بود كه
نشان میدهد ،آبیاری بیش از اندازه در این مزارع انجام شده است.
2.5

1.5
1
0.5

شاخص نسبی آب

2

0

موز

گندم

هندوانه

گوجه فرنگی

ذرت خوشه ای

هندوانه

گندم

خرما

گندم

انگور

انار

خرما

انگور

انار

پسته

زردآلو

پسته

زردآلو

جو

گندم

ذرت خوشهای

گندم

هندوانه

خربزه

چابهار

ایرانشهر

سراوان

خاش

زاهدان

زابل

شکل  -3شاخص نسبی آب

با توجه به شکل ( )3كمترین مقدار شاخص نسبی آبیاری
برای گیاهان زراعی گندم و جو میباشد كه این به دلیل تأمین
بیشتر آب ناشی از بارندگی و باالتر بودن ردپای آب سبز در این
دو محصول بوده است .تفاوت مقادیر شاخص نسبی آبیاری نشان-
دهندهی اختالف در میزان بارندگی و مدیریت آبیاری میباشد.
بیشترین مقدار این شاخص ( )2/2متعلق به ذرت خوشهای در
شهرستان ایرانشهر است Aligholina et al. (2017) .نیز در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند كه شاخص نسبی آبیاری برای گیاه
گندم و جو نسبت به یونجه ،گوجهفرنگی ،ذرت و چغندرقند كمتر
است .در بین محصوالت باغی خرما و زردآلو دارای مقادیر كمتر
شاخص نسبی آبیاری هستند .مقایسه ردپای آب با شاخص نسبی
آبیاری نشان داد محصوالتی كه دارای ردپای آب بیشتری هستند،
مقادیر شاخص نسبی آبیاری كمتری دارند .بهعنوان نمونه گندم
و جو با دارا بودن باالترین ردپای آب ،كمترین مقدار شاخص نسبی
آبیاری را دارند .در تمامی شهرستانها محصوالت با ردپای آب باال
مقادیر شاخص نسبی آبیاری پایینتری داشتندMorillo et al. .
) (2015زمان كشت محصول و راندمان آبیاری را بهعنوان عوامل
اصلی در تفاوت شاخص نسبی آبیاری بیان نمودند.
بهرهوری اقتصادی آب :NBPD ،جهت تعیین بهرهوری

آب در محصوالت مختلف از دادههای سال  1397جهاد كشاورزی
استفاده شد .نتایج در جدول ( )3آمده است.
همانطور كه از جدول ( )3مشاهده میگردد ،ذرت خوشه-
ای با  673/83هزار ریال بر مترمکعب بیشترین بهرهوری اقتصادی
آب را دارد و گندم نیز با  1/36هزارریال كمترین بهرهوری
اقتصادی را دارد .همچنین خربزه و هندوانه بهترتیب در رتبههای
دوم و سوم قرار دارند .در زاهدان زردآلو با  381/44هزار ریال به
ازای هر مترمکعب آب بیشترین بهرهوری آب را داشته و جو با
 0/85هزار ریال به ازای هر متر مکعب كمترین بهرهوری را دارد.
در خاش نیز زردآلو با  468/93هزار ریال به ازای هر مترمکعب
آب بیشترین بهرهوری آب را داشت .انار با  424/28هزارریال به
ازای هر مترمکعب ،بهرهوری نزدیکی به زردآلو داشت .پسته با
 29/4هزارریال به ازای هر مترمکعب كمترین بهرهوری اقتصادی
را داشت .در شهرستان سراوان انگور با  213/93هزارریال به ازای
هر مترمکعب بیشترین بهرهوری اقتصادی را داشت .انار نیز با
 208/85هزارریال به ازای هر مترمکعب بهرهوری نزدیکی به انگور
داشت .در شهرستان ایرانشهر ذرت خوشهای با  703/27هزارریال
به ازای هر مترمکعب بیشترین بهرهوری را داشت و گندم با 2/59
هزارریال به ازای هر مترمکعب كمترین بهرهوری را دارا بود .در
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شهرستان چابهار موز با  2562/4هزارریال به ازای هر مترمکعب
بیشترین بهرهوری را داشت .هندوانه ،گوجهفرنگی و گندم به
ترتیب در رتبههای دوم تا سوم قرار گرفتند.همانطور كه مشاهده
شد در كل استان سیستان و بلوچستان در بین محصوالت زراعی

جو و گندم كمترین بهرهوری اقتصادی آب را داشتند و ذرت
خوشهای بیشترین بهرهوری را داشت .در بین محصوالت باغی
زردآلو و انگور بیشترین مقدار بهرهوری را دارا بودند.

جدول  -3متوسط هزينه توليد ،درآمد و بهرهوری اقتصادی آب محصوالت مختلف

شهر

محصول

هزینه تولید
(ریال)

متوسﻂ عملکرد
(كیلوگرم درهکتار)

متوسﻂ درآمد
(ریال)

سودخالص
(ریال)

بهرهوری اقتصادی آب
(هزار ریال بر مترمکعب)

زابل

خربزه
هندوانه
گندم
ذرت خوشهای

134000000
127000000
32000000
45000000

28145/5
29186/2
2348/4
41237/3

478473500
350234400
41331840
371135700

344473500
223234400
9331840
326135700

555/03
317/44
1/36
673/83

زاهدان

گندم
جو
زردآلو
پسته

30000000
21000000
165000000
23000000

2158/6
1989/3
10543/7
1546/5

37991600
25860900
843496000
618600000

7991600
4860900
678496000
595600000

1/42
0/85
381/44
74/63

خاش

زردآلو
پسته
انار
انگور

160000000
214000000
170000000
120000000

10976/5
1245/3
13467/7
11254/6

878120000
498120000
673385000
562730000

718120000
284120000
503385000
442730000

468/93
29/4
424/38
348/54

سراوان

خرما
انار
انگور
گندم

100000000
150000000
100000000
30000000

4864/2
9846/7
8924/7
2314/4

389136000
512028400
446235000
40733440

289136000
362028400
346235000
10733440

86/8
208/85
213/93
1/89

ایرانشهر

خرما
گندم
هندوانه
ذرت خوشهای

100000000
38000000
130000000
48000000

4126/9
2849/5
31156/5
43275/6

330152000
50151200
373878000
389480400

230152000
12151200
243878000
341480400

64/36
2/59
372/5
703/27

چابهار

گوجهفرنگی
هندوانه
گندم
موز

120000000
136000000
33000000
40000000

20146/4
31246/6
2541/7
28415/5

362635200
342488800
44733920
1704930000

242635200
206488800
11733920
1664930000

303/03
402/9
2/28
2562/4

نتيجهگيری
مفهوم ردپای آب در تولید محصوالت كشاورزی به مدیریت و
مکانیابی مناسب مصرف آب كشاورزی كمﮏ فراوانی میكند.
همچنین آگاهی از مقدار دقیق كل آب مصرفی و بهرهوری آب
مصرفی در جهت مدیریت منابﻊ آب با توجه به بحرانهای آبی
اخیر میتواند در جهت دستیابی به معیشت پایدار برای كشاورز و
سیاستگذاران مفید باشد .در این تحقیق به بهرهوری اقتصادی
محصوالت عمده استان سیستان و بلوچستان با رویکرد ردپای آب

پرداخته شد .نتایج نشان داد در بین محصوالت زراعی گندم و در
بین محصوالت باغی پسته باالترین ردپای آب سبز را داشتند.
پایین بودن مقادیر ردپای آب سبز بهدلیل ناكافی بودن بارش و
باران مؤثر در این استان میباشد .از نظر ردپای آب آبی ذرت
خوشه ای ،انار و انگور كمترین ردپای آب آبی را داشتند .ردپای
آب خاكستری نشاندهنده آلودگی ایجاد شده توسﻂ محصول
میباشد .از این نظر گندم باالترین ردپای آب خاكستری را دارا
بود و از بین محصوالت باغی پسته باالترین ردپای آب خاكستری
را داشت .همچنین در این تحقیق مفهوم دیگری از ردپای آب با
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 مدیریت، راندمان آبیاری،همچنین با مدیریت صحیح تولید
 كﻢآبیاری و افزایش،صحیح مصرف آب در بخش كشاورزی
بهرهوری مصرف آب میتوان اثر تغییرات فاكتورهای اقلیمی و
.كاهش بارندگی در استان را جبران نمود

سپاسگزاری
 كد.این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل انجام شده است
UOZ-GR-9618- 58 :پژوهانه

نام ردپای آب سفید مورد بررسی قرار گرفت كه نشاندهندهی
 از نظر ردپای آب سفید نیز.میزان تلفات آب كشاورزی میباشد
 از نظر بهرهوری.گندم و پسته بیشترین ردپای آب را داشتند
 جو و گندم كمترین بهرهوری،اقتصادی در بین محصوالت زراعی
اقتصادی و ذرت خوشهای بیشترین بهرهوری اقتصادی را دارا
 از محصوالت باغی موز بیشترین و پسته كمترین بهرهوری.بودند
 لذا با توجه به كمبود آب در استان سیستان.اقتصادی را داشتند
.و بلوچستان لزوم توجه به افزایش راندمان آب امری ضروری است
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