
 فاطمه کاراندیش و همکاران

191 

/  
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  مناطق گرم و خشکمحصول پیاز در  تولیدبندي مکانی اولویت
   (مطالعه موردي: استان سیستان و بلوچستان) 

  
  3چالیو عبداله درزي نفت 2، سمیرا ساالري1فاطمه کاراندیش*

  ارشد آبیاري و زهکشی دانشگاه زابل،دانشجوي کارشناسی2هندسی آب دانشگاه زابل، استادیار گروه م1
  استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري3 

 22/6/93 ؛ تاریخ پذیرش:  31/3/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
منـابع آبـی موجـود     زمان به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزي و کاهش فشـار بـر  نیل هم

باشد. لذا در این پژوهش، به مستلزم تعیین مناطق مستعد کشت بر اساس معیارهاي ارزیابی مناسب می
هاي مختلف استان سیستان و بلوچستان در تولید محصول پیاز به عنوان یکی از بندي شهرستاناولویت

هاي اقلیمی و اطالعـات مربـوط بـه    ترین محصوالت تولیدي استان پرداخته شد. بدین منظور، دادهمهم
آوري شـد.  جمـع  3901تـا   1379هـاي  تقویم کشت، متوسط عملکرد و سطح زیرکشت پیاز طی سال

وري اقتصـادي آب  هاي آب مجـازي، ارزش واحـد آب و بهـره   اساس ترکیب شاخصبندي براولویت
 70زار تن بـوده کـه حـدود    ه 6/38میانگین پیاز مازاد تولیدي در استان برابر با آبیاري صورت گرفت. 

درصد از سطح  65بیش از نتایج نشان داد شود. درصد از آن در دو شهرستان سرباز و چابهار تولید می
استان در کالس کشت خوب بر اساس معیارهاي ارزیابی مناسب قرار دارنـد. بـا ایـن وجـود، کـاهش      

هاي خـاش و  آن به شهرستان هاي ایرانشهر، کنارك و چابهار و اختصاصسطح زیرکشت در شهرستان
اساس نتـایج ایـن پـژوهش،    قابل توجهی افزایش دهد. لذا، بر تواند درآمد ساالنه را در حدیا سرباز می

قادر خواهـد بـود تـا میـزان      ،درصد 85آبیاري به  وريبهرهانتخاب محل مناسب کشت توام با ارتقاي 
ي آن، افـزایش  زایش دهـد کـه نتیجـه   درصد اف 68/123وري اقتصادي آب آبی را حدود شاخص بهره

ریـال بـه ازاي هـر     2/56809تـا حـداکثر    9/13554کـم  منفعت حاصل از کشت پیاز به میزان دسـت 
  مترمکعب آب مصرفی خواهد بود.

  1وري اقتصادي آب آبیاري، عملکرد پیاز.آب مجازي، ارزش واحد آب، بهره کلیدي: هايواژه
                                                

   arandish@uoz.ac.irk.f نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
اشته ارویی بسیار دیرباز مصرف خوراکی و دات ایران است که از دسبزیجترین پیاز یکی از قدیمی
بر اساس آمـار   .هنددمی نسبت	افغانستان	را به ایران و آناصلی  گران خاستگاهاست. برخی از پژوهش

بـه طـور    و بـوده ر جهـان  ه پیـاز د کننـد تولیـد  چهارمینایران  ،2012سازمان خواروبار جهانی در سال 
تن در هکتـار،   32حدود کشت و متوسط عملکرد هزار هکتار سطح زیر 71شتن مجموع دا میانگین، با

درصد از پیاز  7/99بیش از  .)2012فائو، (کند می تولید این محصول رامیلیون تن  26/2ساالنه بیش از 
 22مصـرف سـرانه   . باشدتولیدي در کشور از کشت آبی حاصل شده و باقی منسوب به کشت دیم می

هلگی ( باشدمی کیلوگرم در سال) 1/10(جهانی آن  مقدار میانگین برابر 18/2پیاز در ایران که  گرمکیلو
   سازد.اهمیت این محصول را در سبد غذایی کشور مشهود می ).2014الیبرري، 

تولید  چهارمرتبه هاي آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس، پس از استان، استان سیستان و بلوچستان
امکان تولیـد  ، و محدودیت منابع آبیخاص  یشرایط اقلیمبه دلیل  این وجود،با . را داردکشور  در پیاز

بنـدي  در راسـتاي اولویـت  الزم  هـاي اقتصـادي  انجام تحلیلیکنواخت در سطح استان وجود نداشته و 
محصول آبی و نیل به خودکفایی در تولید این با هدف توامان سازگاري با شرایط کممناطق کشت پیاز 

در حقیقت، تالش براي رسیدن به خودکفایی در تولید محصـوالت   .ناپذیر استامري اجتنابدر استان 
تشدید بحـران آب   منجر بهها و منابع آب موجود، پتانسیل مناطق در تولید آنکشاورزي بدون توجه به 

ایران کشوري مانند توجه به این مهم در ). 2008اران، (روحانی و همکشد و افزایش وابستگی خواهد 
از جمله  )2013فائو، مترمکعب در سال ( 1859 سرانه منابع آب تجدیدپذیر معادل حدود که با داشتن

) ایران را 2007یانگ و همکاران (. استتري باشد، حائز اهمیت بیشآبی شدید میکشورهاي دچار کم
) 2000. آلکامو و همکاران (میالدي برشمردند 2000از جمله کشورهاي دچار کسري آب بعد از سال 

 80تـر از  نیز بیان داشتند که ایران با داشتن نسبت میزان برداشت آب بـه منـابع آب در دسـترس بـیش    
خواهد بود. با تعریف تنش آبـی بـه    2025درصد، ازجمله کشورهاي داراي کسري آب شدید در سال 

محیطـی از کـل منـابع آب،    زیست صورت استفاده انسان از منابع آب تجدیدپذیر پس از کسر نیازهاي
 اطـالع از کـاهش سـرانه   ). 2004(اسمکتین و همکـاران،   ایران کشوري با تنش آبی شدید خواهد بود

 باشـد آبـی مـی  کمتر از مرز کـم  مراتببهکه  1410مترمکعب تا سال  800به میزان کشور مصرف آب 
ر بخش کشاورزي در منـاطق  ، لزوم مدیریت صحیح مصرف به ویژه د)2004تجریشی و ابریشمچی، (

  سازد.گرم و خشک را مشهود می
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معیارهـاي   بکـارگیري هاي مستعد کشت محصولی خاص در چنین مناطقی، نیازمند تعیین محدوده
اصطالح آب مجازي با تعریف مجمـوع آب مـورد   ارزیابی متناسب با هدف توسعه پایدار خواهد بود. 

هایی ) معیار مناسبی در راستاي انجام چنین تحلیل1997ن، آلن و همکارامحصول (تولید فرایند نیاز در 
اگرچه از جمله منابع تجدیدپذیر است،  کهدر این تعریف، آب، کاالیی اقتصادي قلمداد شده  باشد.می

جویی هاي اخیر تجارت آب مجازي راهکار مناسبی براي صرفهدر سالباشد. لکن مقدار آن محدود می
تـر در  هاي پرمصرف و اختصاص منابع آب شیرین به مصارف ضروريشدر میزان آب مصرفی در بخ

بـه عبـارتی، واردات محصـوالت    ). 2014(ژانـگ و همکـاران،    کشورهاي مختلف دنیا بیان شده است
مصرف در مناطق مستعد از سویی سو و افزایش سطح زیرکشت محصوالت کماز یک برکشاورزي آب

. آوردفـراهم  نیـز  جویی منابع آب شـیرین را  کشور، زمینه صرفه تواند ضمن تامین نیاز غذاییمی دیگر
طی پژوهشی در آفریقاي شمالی و کشورهاي خاورمیانه، واردات آب مجازي راهکار اصلی در کاهش 

  ). 2007ایسالم و همکاران، آبی و اختصاص منابع آبی به مصارف شهري بیان شد (معضل کم
حـاکی از   کشـورهاي مـراکش و هلنـد   در اورزي نتایج بررسی ردپـاي آب محصـوالت مهـم کشـ    

جـویی سـاالنه   وابستگی این کشورها به منابع آب خارجی بوده و واردات این محصوالت زمینه صـرفه 
برخی محققان بیان  ).2007هوکسترا و چاپگین، شود (مترمکعب آب در این دو کشور می میلیون 640

باشند و صـادر  در مناطقی که داراي کمبود آب میباال  يداشتند که وارد کردن محصوالت با آب مجاز
تواند زمینه افزایش کارایی مصرف آب را فراهم تر در این مناطق میکردن محصوالت با آب مجازي کم

-برآورد آب مجازي مـی . )2003؛ وارمر، 2002؛ هوکسترا و هونگ، 2005(چاپگین و همکاران،  آورد

 )2014(ژانگ و همکـاران،  محصوالت مختلف  کشت یدي مکانبناولویت عنوان معیاري براي تواند به
. به همین منظور در این پژوهش، به مورد استفاده قرار گیردتولید  فرایند با هدف کاهش آب مجازي در

هـاي مختلـف اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و      بررسی اقتصـادي تولیـد محصـول پیـاز در شهرسـتان     
  پرداخته شد. ارزش واحد آب و آب مجازيهاي صکشت آن بر اساس شاخ یبندي مکاناولویت
  

  هامواد و روش
درجه  31دقیقه تا  3درجه و  25استان سیستان و بلوچستان در محدوده جغرافیایی : محدوده مطالعاتی

 دقیقه طول شرقی قرار داشته و با 20درجه و  63دقیقه تا  49درجه و  58دقیقه عرض شمالی و  9و 

 50میانگین الف). - 1باشد (شکل کشور می استانمربع، پهناورترین لومترکی 181785 معادل وسعتی
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گراد درجه سانتی 40و  12متر، میلی 50ساله بارش، حداقل و حداکثر دماي استان به ترتیب برابر با 
ین ارتفاعی ا اگرچه گسترهباشد. بیابانی می بندي اقلیمی کوپن،از نظر طبقه بوده و اقلیم حاکم بر استان

 -27در محدوده ارتفاعی  آندرصد  90حدود  اماب)، -1متر قرار دارد (شکل  3916تا  -27استان بین 
درصد کل از مساحت استان را  10 تر ازکممتر،  1600و ارتفاعات باالتر از  واقع شده متر 1600تا 

ترتیب به خاشو  کناركمتر بوده و شهرهاي  3/943شود. متوسط ارتفاع در استان برابر با شامل می
  را دارند.استان متوسط در سطح  متر) ارتفاع 64/1395(ترین متر) و بیش 93/102ترین (کم
  

  
  .ارتفاع در استان سیستان و بلوچستان (ب) مدل رقومی محدوده مطالعاتی (الف) و -1شکل 

   
ز اطالعات مربوط به و برخی ا استان هواشناسی هايایستگاه هواشناسی کلیهآمار : ها و محاسبات داده

بازه  برايهر شهرستان به تفکیک  پیازکشت  یمو تقو یاريآب یوهش یرکشت،عملکرد، سطح ز یزانم
پیاز در مراحل مختلف  تعرق-یرتبخ یزانمبه منظور محاسبه . شد آوريجمع 1391تا  1379 یزمان

انتیث اصالح شده محاسبه و م- تعرق پتانسیل با استفاده از رابطه فائو پنمن-رشد، ابتدا میزان تبخیر
تعرق واقعی -تبخیرسپس با ضرب در ضرایب گیاهی تعدیل شده بر اساس شرایط اقلیمی محل، میزان 

) محاسبه شد 1وسیله رابطه (به آنسپس، میزان آب مجازي گیاه در کل دوره آماري برآورد شد. 
  ):1387روحانی و همکاران، (
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                                                                                     )    1(رابطه 
Tp

CWRVW   

میزان  CWRمکعب آب به ازاي هر کیلوگرم محصول)، میزان آب مجازي گیاه (متر VW در این رابطه،
هکتار) صول (کیلوگرم بر متوسط عملکرد مح Tpآب مورد نیاز گیاه مورد نظر (مترمکعب در هکتار) و 

به منظور  صورت معکوس میزان آب مجازي محاسبه شد.به آبیاري نیز وري آبشاخص بهره باشد.می
بندي مکانی براي کشت پیاز، عاله بر میزان آب مجازي، شاخص ارزش واحد آب به صورت اولویت

  ):2014ژانگ و همکاران، ذیل محاسبه شد (

                                                                                    )   2(رابطه 
VW
CNYUWV   

 (VW) آب مجازي میزان باشد.می کیلوگرمقیمت محصول پیاز بر حسب ریال بر  CNYدر این رابطه، 
به سه کالس خوب، متوسط و ضعیف  1توان بر اساس جدول را می (UWV) ارزش واحد آب و

انی کشت مکبندي اولویت ايبر .)2013؛ لیو و همکاران، 2008وو و همکاران، ( بندي نمودتقسیم
ژانگ و همکاران، ( دو روش پیشنهاد شد ،UWVو  VWهاي شاخصمحصول بر اساس ترکیب 

با اولویت قرار دادن  باریک، 2را همانند جدول  Jتا  Aهاي توان کالسمیاساس، این بر  .)2014
در این به مناطق مختلف اختصاص داد.  VWاولویت قرار دادن شاخص  و بار دیگر با UWVشاخص 

کاهش ارزش مکان مورد نظر براي کشت محصول منزله  به Jتا  Aتغییر کالس از ها، بنديتقسیم
کاهش حجم آب  ضمن در آندهد که شرایطی را نشان می Aکالس ، دیگر به عبارتی .باشدانتخابی می

دارد که در آن، شرایطی را بیان می، Jکالس و  خواهد شداقتصادي منتج  ، بیشترین منفعتمصرفی گیاه
   .شودایجاد میدار منفعت اقتصادي زمینه کاهش معنی وسیله گیاه،به رغم مصرف حجم باالي آبعلی

) در سطح WSS) و شاخص خودکفایی پیاز (WDمیزان شاخص وابستگی به واردات آب مجازي (
  ):2002) بدست آمد (هوکسترا و هونگ، 4) و (3استفاده از روابط (استان نیز به ترتیب با 

                        )        3(رابطه 
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میزان خالص واردات آب  NVWIآب مصرفی در تولید محصول پیاز و  میزان WUwکه در این روابط، 
باشد که از تفاضل واردات و صادرات آب مجازي قابل تعیین مجازي (تراز خالص آب مجازي) می

ن تهیه شد. همچنین به منظور بررسی امکا GISهاي مورد نیاز در این پژوهش در محیط باشد. نقشهمی
آبیاري در سطح ابع آب در دسترس و با کاهش تلفات توسعه سطح زیرکشت پیاز با استفاده از من
درصد به عنوان سیستم غالب آبیاري  38آبیاري  کاراییاستان، تاثیر تغییر سیستم آبیاري سطحی با 

  درصد مورد ارزیابی قرار گرفت.   85 کاراییمنطقه مطالعاتی به سیستم آبیاري بارانی با 
  

  ارزش واحد آبو آب مجازي بندي طبقه -1جدول 
  ارزش واحد آب (ریال بر مترمکعب)  آب مجازي (مترمکعب بر کیلوگرم)  سطح

 UWV1(  VW<1  12000>UWVیا  VW1خوب (

  UWV2(  1≤VW≤3  12000<UWV<4000یا  VW2متوسط (
 UWV3(  VW>3 4000<UWVیا  VW3ضعیف (

  
  ارزش واحد آبو  آب مجازيهاي اساس ترکیب شاخصبندي مکانی کشت بر اولویت -2جدول 

  UWVبندي با ارجحیت اولویت  VWبندي با ارجحیت اولویت  کالس
A  VW1-UWV1 VW1-UVW1 
B  VW2-UWV 1 VW1-UVW2 
C  VW1-UWV 2 VW2-UVW1 
D  VW2-UWV 2 VW2-UVW2 
E  VW3-UWV 1 VW1-UVW3 
F  VW3-UWV 2 VW2-UVW3 
G  VW1-UWV 3 VW3-UVW1 
H  VW2-UWV 3 VW3-UVW2 
I  VW3-UWV 3 VW3-UVW3 

  
  نتایج و بحث

ها و مناطق مختلف در تولید پیاز در طول دوره ، سهم سال2شکل تولید پیاز:  یو مکان یزمانتغییرات 
ساله سطح زیرکشت و عملکرد محصول پیاز در استان به ترتیب  12میانگین دهد. مطالعه را نشان می

هاي ترین سطح زیرکشت به شهرستانترین و بیشتن بود. کمهزار  7/117 هکتار و 4227برابر با 
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اختصاص داشت. تن در هکتار)  5/31(با عملکرد  سربازتن در هکتار) و  6/9 (با عملکرد کنارك
تن در  6/9و  6/48ترتیب برابر با هاي زاهدان و کنارك نیز با داشتن متوسط عملکرد پیاز بهشهرستان

. ي اول و آخر را از نظر توان تولید این محصول در واحد سطح به خود اختصاص دادندهاهکتار، رتبه
. وجود داشتدو شهرستان سرباز و چابهار  دراز کل سطح زیرکشت پیاز استان  درصد 70 حدود

تن)  هزار 4/150( 1389تن) و  هزار 4/71( 1385هاي در سالترتیب بهاستان  ترین پیازترین و بیشکم
 3/49( 1/58ساله تولید برابر با  12با داشتن میانگین  سراوانو  چابهار سرباز،هاي . شهرستانشدتولید 

تن در هزار درصد از کل محصول تولیدي در سطح استان)  7/7( 1/9درصد) و  2/20( 8/23درصد)، 
تان شهرسمناطق تحت کشت پیاز در هاي اول تا سوم تولید این محصول قرار داشتند. سال در رتبه

درصد از کل سطح زیرکشت پیاز استان و متوسط عملکرد  8/0تر از کم مساحتینیز با داشتن  کنارك
  ترین پیاز استان را تولید نمود.تن در هکتار، کم 6/9

محـدوده  در  پیازساله نیاز آبی خالص محصول  12میانگین یل زمانی و مکانی مصارف آبی پیاز: تحل
 9/265( تـرین به ترتیب کم 1386و  1381هاي بوده و سال مترمیلی 8/516برابر با در استان  آنکشت 

پراکنش مکانی . الف)-3(شکل  را داشتندنیاز آبی خالص پیاز  متر)میلی 3/730( ترینو بیش متر)میلی
درصد از سـطح اسـتان داراي    90حدود که دهد تغییرات نیاز آبی خالص پیاز در سطح استان نشان می

 4/414تـرین ( ترتیـب کـم  بـه  شـهر نیکو  خاشهاي متر بوده و شهرستانمیلی 600تر از نیاز آبی بیش
  متر) نیاز آبی خالص را به خود اختصاص دادند.میلی 3/822ترین (متر) و بیشمیلی

  

  
  

  .هاي مختلف (ب) در تولید محصول پیاز استان طی دوره مطالعهها (الف) و شهرستانسهم سال -2شکل 
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  ساله (الف) و نمودار (ب) مقادیر نیاز آبی خالص پیاز در طول فصل کشت  12پراکنش مکانی متوسط  -3شکل 

  
تامین شده و آب  (آب آبی) کشت پیاز در استان از مصارف آبیاريبراي بخش اعظم آب مورد نیاز 

 از کل آبمترمکعب) میلیون 64/2درصد ( 12 حدود ، تنهابا تعریف آب تامین شده از بارش موثر سبز
ترین ). کم4تولید این محصول را تامین نمود (شکل براي میلیون مترمکعب)  98/21مورد نیاز ( خالص
 382/5( 1387میلیـون مترمکعـب) و    243/0( 1382هـاي  ترین سهم آب سبز مربوط بـه سـال  و بیش

 ) نشـان داد 3هـاي مختلـف (جـدول    بررسـی سـهم آب سـبز در شهرسـتان    میلیون مترمکعـب) بـود.   
میلیـون   33/0درصـد از کـل    8/5( 019/0سـاله   12با دریافـت متوسـط    خاشو  زهکهاي شهرستان

میلیـون مترمکعـب آب    816/0درصـد از کـل    5/22( 184/0مترمکعب آب مورد نیاز در شهرستان) و 
از نظـر نقـش آب سـبز در    هاي اول و آخر را رتبهشهرستان) میلیون مترمکعب آب سبز، مورد نیاز در 

درصـد در سـطح اسـتان،     38آبیـاري   کـارایی به خود اختصاص دادند. با احتساب نیاز آبی گیاه  تامین
 میلیون مترمکعب) چابهار (شهرستان 731/7) تا کنارك(شهرستان  238/0ساله آب آبی بین  12متوسط 

  مترمکعب بود.  میلیون34/19متغیر بوده و میانگین آن 
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  هاي مختلفتامین نیاز خالص پیاز در شهرستان سهم آب آّبی و آب سبز در -3جدول 

  کل نیاز آبی خالص   نام شهرستان
  مترمکعب)(میلیون

  سهم آب سبز 
  )درصد(

  سهم آب آبی 
  )درصد(

902/0  زابل  44/7  56/92  

329/0  زهک  87/5  13/94  

811/0  زاهدان  33/7  67/92  

619/7  چابهار  65/11  35/88  
673/2  ایرانشهر  07/9  93/90  

816/0  خاش  50/22  50/77  

260/0  کنارك  46/8  54/91  

868/0  شهرنیک  53/11  47/88  

206/2  سراوان  55/8  45/91  
376/5  سرباز  83/15  17/84  

 

  
  هاي مطالعهروند تغییرات مکانی (الف) و زمانی (ب) آب سبز و آب آبی خالص در استان طی سال -4شکل 

  

  
هاي مختلف توان صادرات و مازاد/کسري تولید پیاز در شهرستان  ساله نیاز به واردات، 12میانگین  -5شکل 

  استان (الف) و در طول دوره مطالعه در سطح استان (ب)
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در سـطح اسـتان برابـر بـا      خالص ساله آب مجازي 12مقدار متوسط آبیاري،  کارایینظر از صرف
 39/0و (سـرباز)   14/0 ترتیـب بـه  مترمکعب بر کیلوگرم بوده و مقادیر حـداقل و حـداکثر آن   236/0

پیاز را از جمله  )2008(). روحانی و همکاران 4) مترمکعب بر کیلوگرم بود (جدول (ایرانشهر و چابهار
در ایـران را طـی    ایـن محصـول  داشته و مقـدار متوسـط آب مجـازي     بیانمصرف آب محصوالت کم

نتایج بابازاده و  ،ند. همچنینمترمکعب بر کیلوگرم گزارش نمود 24/0برابر با  1387تا  1382هاي سال
مترمکعب بر کیلوگرم  36/0) میزان متوسط آب مجازي پیاز در استان هرمزگان را معادل 2012سرائی (
عربی یزدي و دهد. با لحاظ استاندارد جهانی یک مترمکعب براي تولید هر کیلوگرم محصول (نشان می

همچنـین بـا لحـاظ     ) و2013و همکاران ( یول) و 2008و همکاران ( وو هاي) و معیار1385همکاران، 
تر از حد استاندارد درصد، تمام مناطق استان داراي میزان آب مجازي ناخالص پایین 38آبیاري  کارایی

بررسـی رونـد تغییـرات     ).4خوب قرار دارند (جدول  کالسهاي مورد بررسی بوده و در در تمام سال
تولیـد محصـوالت    بـراي از حـد اسـتاندارد   تر ادیر کمزمانی میزان آب مجازي خالص نیز حاکی از مق

نحوي که مقادیر حداقل و حداکثر آب مجـازي  به ).4باشد (جدول کشاورزي در طول دوره مطالعه می
مجازي محصـوالت  آب مترمکعب بر کیلوگرم بود.  )1384(سال  36/0و  )1381(سال  13/0 ترتیببه

باشد که خود به شرایط اقلیمی و محل کشت وابسته ل میکشاورزي متاثر از نیاز آبی و عملکرد محصو
تـن در   8/27ساله عملکرد پیاز در سطح استان برابر بـا   12). متوسط 2005هوکسترا و هونگ، است (

تن در هکتار) در حد مطلوب قرار دارد. به همین  34هکتار بوده که در مقایسه با میانگین کشوري آن (
در تولید پیاز در استان سیستان و بلوچستان باال بوده (متوسـط   خالص ريوري آب آبیادلیل میزان بهره

مصرف آب در این استان کیلوگرم بر مترمکعب) و این محصول از جمله محصوالت کم 24/4ساله  12
  شود. محسوب می

کیلـوگرم پیـاز در سـال،     22با لحـاظ سـرانه مصـرف    : کشوري و شاخص خودکفاییمبادالت درون
ترین مقدار . بیشتن در سال بود هزار 6/38 ،تولید شده مازاد بر نیاز استانساله میزان پیاز  12میانگین 

). این در حالی اسـت کـه   5(شکل  بودتن) هزار  42/81( 1389به سال  پیاز مازاد بر نیاز استان مربوط
در  ،همچنـین  د.هزار تن کمتـر از نیـاز اسـتان بـو     59/25به اندازه  1379میزان پیاز تولید شده در سال 

ها وجود داشته و ، کمبود پیاز متناسب با جمعیت در برخی شهرستانها در طول دوره مطالعهبرخی سال
 28/9( 1380هـاي  ترین میزان واردات پیاز در سـال ترین و بیش. کمشدمنتج به واردات درون استانی 

تـرین  ترین و بـیش . همچنین کمبه وقوع پیوستتن در سال)  هزار 85/67( 1379تن در سال) و  هزار
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تـن در   74/105( 1388تن در سـال) و   33/31( 1385هاي توان صادرات پیاز استان به ترتیب به سال
 میزان نیاز به واردات در شهرستان سرباز برابر با صفر بوده و شهرستان زاهدانسال) اختصاص داشت. 

هزار تن در  92/9ترین نیاز به واردات پیاز (یشبکیلوگرم در سال،  5/7ساله تولید سرانه  12با متوسط 
هزار تن در سال)  13/45ترین سهم را در صادرات پیاز (سال) را داشت. همچنین شهرستان سرباز بیش

  داشت. 
  

  
  درصد 38هاي مختلف (ب) با راندمان ها (الف) و سالمبادالت آب مجازي در شهرستان -6شکل 

  

  
کشت محصول پیاز در استان با ارحج قرار دادن شاخص آب مجازي (الف) و با ارجحیت  بندي مکانیاولویت -7شکل   

  ارزش واحد آب (ب) در سیستم سطحی با معیار و رتبه کشت بر اساس شاخص آب مجازي (ج) و ارزش واحد آب (د)
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ـ   ساله میزان آب مجازي خالص و شاخص بهـره  12متوسط  -4جدول  هـا و  تانوري آب آبیـاري خـالص در شهرس
  هاي مختلف سال

  آب مجازي خالص   نام شهرستان
  (مترمکعب بر کیلوگرم)

  وري آب آبیاري خالص بهره
  (کیلوگرم بر مترمکعب)

رتبه در 
  استان

  5  33/3 30/0  زابل
  4  57/3 28/0  زهک
  5  33/3 30/0  زاهدان
  9  41/0 39/0  چابهار
  8  56/2 39/0  ایرانشهر
  2  67/6 15/0  خاش
  6  86/2 35/0  کنارك

  7  78/2 36/0  شهرنیک
  3  85/3 26/0  سراوان
  1  14/7 14/0  سرباز

  سال
  آب مجازي خالص 

  (مترمکعب بر کیلوگرم)
  وري آب آبیاري خالص بهره

  (کیلوگرم بر مترمکعب)
  رتبه

1379  18/0  55/5  3  
1380  19/0  26/5  4  
1381  13/0  69/7  1  
1382  25/0  00/4  7  
1383  24/0  17/4  6  
1384  36/0  78/2  9  
1385  30/0  33/3  8  
1386  25/0  00/4  7  
1387  31/0  23/3  8  
1388  24/0  17/4  6  
1389  22/0  55/4  5  
1390  14/0  14/7  2  
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و ي اقتصادي آب آبی در سیستم آبیاري وري و بهرهروند تغییرات زمانی (الف) و مکانی (ب) شاخص بهره -8شکل 

  سطحی و بارانی

ساله  12میانگین که تولید شده در سیستم آبیاري سطحی نشان داد پیاز عادل محاسبات حجم آب م
و  97/15، 96/39ترتیب برابر با به از نظر تولید پیاز صادرات، واردات و تراز خالص آب مجازي استان

، تراز خالص آب مجـازي همـواره منفـی    1379به جز سال  ).6میلیون مترمکعب بود (شکل   -98/23
تـر از مقـدار واردات آن   ها در طول دوره مطالعه بـیش ن صادرات آب مجازي در تمام سالبوده و میزا

متر مکعـب) و  میلیون 26/15( 1381هاي میزان صادرات آب مجازي در سال ترینترین و بیشکمبود. 
در سیسـتم  . همچنین میزان واردات آب مجـازي ناخـالص   میلیون مترمکعب) اتفاق افتاد 9/90( 1384

 8/96و  تـر کـم درصـد   8/70ترتیـب  ) بهحداکثر( 1379) و حداقل( 1380هاي در سال ي موجودآبیار
 استان بـود.  مترمکعب)میلیون  97/15( ساله واردات آب مجازي ناخالص 12از میانگین  تربیشدرصد 

رصد در د 47درصد و کاهش  85به  38آبیاري از  کاراییتغییر سیستم آبیاري به بارانی، به دلیل ارتقاي 
میزان تلفات آبیاري، میزان آب مصرف شده در فرایند تولید محصول را کـاهش داده و باعـث کـاهش    

هاي مختلف میانگین آب مجازي در سطح استان خواهد شد. با در نظر گرفتن میزان تولید در شهرستان
 نیب توانستیم ینبه بارا ياریآب ستمیس رییتغدرصد معلوم شد که  85 کاراییو میانگین آب مجازي با 

ـ لی) م1380(سـال   38/17 حداکثر ) تا1379(سال  38/2 حداقل ـ مترمکعـب از م  ونی واردات آب  زانی
  بکاهد. دوره مطالعه  یبه استان ط يمجاز

و چابهار بـا تـراز آب    سرباز هاي، شهرستاناستان آب مجازيهاي صادر کننده ترین شهرستانمهم
تـرین واردات اسـتان در   بـیش  نـد. یلیون مترمکعب در سال بودم -63/16و  -66/16مجازي به ترتیب 

رخ  میلیون مترمکعب در سـال  29/3و  18/7ترتیب زاهدان و زابل با تراز آب مجازي بههاي شهرستان
میـزان واردات  مجمـوع   ستتوانمی زابل و زاهدانهاي در شهرستان به بارانی تغییر سیستم آبیاري داد.

. نتـایج  مترمکعـب در سـال کـاهش دهـد    میلیـون   24/6 انـدازه  بهرا ستان در این دو شهرآب مجازي 
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درصد و  100با داشتن شاخص خودکفایی  این استان که دادنشان  در سیستم آبیاري موجودمحاسبات 
 و عالوه بـر تـامین میـزان کسـري تولیـد در      در تولید پیاز خودکفا بوده کامالً ،صفرشاخص وابستگی 

 اسـتانی برون یکی از مناطق مهم ایران در صادراتن همچون زاهدان و زابل، هاي استابرخی شهرستان
  شود. پیاز محسوب می

 اگرچه بـه ارایه شد.  7در شکل  پیازبندي مکانی کشت نتایج اولویت: بندي مکانی کشت پیازاولویت
ي و ارزش از هر دو منظـر آب مجـاز   و ایرانشهر، باقی مناطق استان هاي چابهار، کناركجز شهرستان

تـرین  زهـک کـم   کشت پیـاز در شهرسـتان   لکن از نظر کشت پیاز قرار دارد، A در کالس  واحد آب،
ریال به ازاي هر مترمکعب آب مصـرفی) را در   5/13147درآمد حاصل از کاربرد هر متر مکعب آب (

زش واحد به ترتیب با داشتن ار هاي سرباز و خاشپی خواهد داشت. این در حالی است که شهرستان
هـاي اول و دوم را از نظـر   ریال به ازاي هر مترمکعـب آب مصـرفی، رتبـه    1/26073و  8/45930آب 

هاي چابهار و کنـارك در اولویـت   اند. شهرستاندرآمد حاصل از کشت آبی پیاز به خود اختصاص داده
رار دارنـد. دو  شهر، زاهدان، زابل و زهک قهاي سرباز، سراوان، خاش، نیکدوم کشت بعد از شهرستان

و با اولویـت ارزش واحـد آب در کـالس     Cشهرستان مذکور با اولویت آب مجازي در کالس کشت 
و اختصـاص   هاي چابهار و کناركقرار دارند. کاهش هر هکتار سطح زیرکشت در شهرستان Bکشت 

حجم آب جویی در مترمکعب صرفهمیلیون 5/3437حدود سبب تواند ساالنه آن به شهرستان سرباز می
ریال به ازاي هر مترمکعب آب مصرفی در استان شود.  34603 حدودشده و افزایش درآمد در  مصرفی

در حجـم آب  درصد  75حدود تواند با کاهش به شهرستان خاش می مساحتهمچنین اختصاص این 
افزایش درآمد حاصل از کشت آبی پیاز شود. این در حالی است که درصد  2/30آبی مصرفی، موجب 
درصد از کل سطح زیرکشت اسـتان را   5باالي تولید، تنها قریب به رغم پتانسیل شهرستان خاش، علی

شهرستان چابهار، با وجـود قـرار داشـتن در کـالس     سطح زیر کشت پیاز در به خود اختصاص داده و 
تر بیش هکتار 3/952از منظر ارزش واحد آب، حدود  Bشت از منظر آب مجازي و کالس ک Cکشت 

، آخـرین اولویـت   Dباشد. شهرستان ایرانشهر با قرار داشـتن در کـالس کشـت    شهرستان خاش می از
 ریال به ازاي هرمترمکعـب  67/14735. اگرچه کشت پیاز در شهرستان خاش حدود داردکشت پیاز را 

، امـا تري را در مقایسه با کشت در شهرستان ایرانشهر به همراه خواهد داشت، درآمد بیش آب مصرفی
 باشد. تر از شهرستان خاش میبیش درصد 73طح زیرکشت در شهرستان ایرانشهر حدود س
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تـر از آب آبـی   تـر و ارزان توجه به این نکته که استحصال آب سبز در تامین نیاز آبـی گیـاه، سـهل   
بندي مکانی کشت مزید بـر شـاخص آب مجـازي کـه     باشد، استفاده از معیار دیگري را در اولویتمی

طلبد. اهمیـت  گیرد، میآبی و آب سبز مصرف شده در فرایند تولید محصول را در نظر میمجموع آب 
محیطـی  بندي مکانی محصوالت کشاورزي به دلیل اثرات زیستتفکیک آب آبی و آب سبز در اولویت
ها در مطالعات دیگري نیز گزارش شد ها و تخریب ساختمان آنمنفی آبیاري همچون شور شدن خاك

). بـا تعریـف شـاخص    2002؛ اسـتوکل و همکـاران،   2005؛ نورا و همکاران، 2002مکاران، (یادا و ه
محصول به میزان هزینه آب آبی استفاده آبی به صورت نسبت درآمد حاصل از  وري اقتصادي آببهره

تـن بـر    1/27هاي سرباز (توان دریافت که شهرستان) می2014شده در تولید آن (پاردس و همکاران، 
هاي اول تن بر مترمکعب) به ترتیب رتبه 6/14شهر (تن بر مترمکعب) و نیک 6/24ب)، خاش (مترمکع

شده در فرآینـد آبیـاري را بـه    تا سوم از نظر سودمندي حاصل از کشت پیاز از منظر حجم آب مصرف
آبیاري در تغییر کالس کشت مناطق مختلـف اسـتان    کاراییخود اختصاص دادند. با این شرایط، نقش 

دهد که تغییر سیستم آبیـاري از سـطحی بـه بـارانی، ضـمن      نشان می 8یابد. شکل تري میهوم بیشمف
مترمکعب بر تن و افزایش میـانگین ارزش   3/0به  67/0کاهش میانگین آب مجازي ناخالص استان از 

ریال در هر مترمکعب آب مصرفی، قـادر خواهـد    8/61592به  6/27535واحد آب در سطح استان از 
ي آن، درصد افزایش دهد که نتیجه 68/123وري اقتصادي آب آبی را حدود تا میزان شاخص بهره بود

(شهرستان سرباز) ریال به ازاي هر  2/56809(شهرستان کنارك) تا حداکثر  9/13554کم افزایش دست
 ریال براي هر کیلـوگرم پیـاز خواهـد بـود.     10000مترمکعب آب مصرفی در استان با احتساب قیمت 

توانـد  هاي چابهار، کنـارك و ایرانشـهر نیـز مـی    آبیاري در شهرستان روشعالوه برآن، حتی تنها تغییر 
هزار مترمکعب آب شیرین و  2/18جویی ، ساالنه موجب صرفهAها به ضمن تغییر کالس کشت در آن

ات، بـا  شایان ذکر است که این محاسب ریال به ازاي هر مترمکعب آب مصرفی شود. 5/14012افزایش 
پیشین حاکی  هايانجام شد. با این وجود، بررسی پژوهشساله براي عملکرد پیاز  12استفاده از از آمار 

آن از سطحی به بـارانی بـوده    روشاز افزایش عملکرد محصول در ازاي کاهش تلفات آبیاري و تغییر 
وري اقتصادي آب بهرهلذا با در نظر گرفتن این عامل، میزان افزایش ارزش واحد آب و شاخص است. 

  تر از مقادیر محاسبه شده در این پژوهش خواهد بود.آبیاري به مراتب بیش
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 بندياولویتدر این پژوهش، مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان از نظر تولید محصول پیاز 
زیرکشت پیاز در  سطحدرصد از  65درصد، حدود  38آبیاري  کاراییبا احتساب که شد. نتایج نشان 

ساله آب  12از نظر تولید این محصول در استان قرار داشته و میانگین  Aاستان در کالس کشت 
ریال به  6/27535مترمکعب بر کیلوگرم و  236/0و ارزش واحد آب در سطح استان  خالص مجازي

ز منظر اگرچه شهرستان خاش، ا بندي،. در این شیوه تقسیمبودازاي هر مترمکعب آب مصرفی 
قرار داشته و تولید پیاز در این شهرستان هاي برگزیده در این پژوهش در اولویت دوم کشت شاخص

از  اماریال به ازاي هر مترمکعب آب مصرفی را به همراه خواهد داشت،  1/26073درآمدي در حدود 
ه بر آن، عالو قرار دارد. هشتمهکتار، در رتبه  6/194نظر سطح زیرکشت، با مساحتی در حدود 

تواند منفعت حاصل از درصد می 85آبیاري به  کاراییبا ارتقاي مدیریت صحیح مصرف آّب آبیاري 
بر  ،در ازاي هر مترمکعب آب مصرفی افزایش دهد. لذا ریال 2/56809تا  9/13554کشت پیاز را بین 

ظر تولید محصول اگرچه استان سیستان و بلوچستان از ن که توان دریافتاساس نتایج این پژوهش می
آبیاري قادر  کاراییمدیریت صحیح در انتخاب محل کشت و همچنین ارتقاي  ولیپیاز خودکفاست، 

خواهد بود میزان درآمد حاصل از کشت این محصول را در سطح استان افزایش داده و در نهایت، نیاز 
  اي کاهش دهد. به واردات پیاز در کشور را در حد فزاینده
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Abstract 

Achieving the self-sufficiency in producing agricultural crops and decreasing 
the pressure on the available water resources need determining the fertile places for 
cultivation based on the suitable evaluating indices. In this research, the 
prioritization of different township in Sistan and Blouchestan Province for onion 
cultivation, as one of the most important production in the province, was carried 
out. In order to, the weather data, yield, cultivated area and irrigation method were 
used through 2000 to 2011. The prioritizing was done based on virtual water, unit 
water value and economical irrigation water use efficiency indices. Sistan and 
Bluchestan was self-sufficient in onion producing. The 12-year average excess 
onion production was 38.6 thousand ton, 70 percentages of which was produced in 
Sarbaz and Chabahar townships. More than 65 percentages of the onion cultivated 
area are located in the suitable cultivation class based on the evaluating indices. 
However, decreasing the cultivated area in Konarak, Chabahar and Iranshahr and 
allocating them to Sarbaz or Khash would considerably increase the annual return 
of onion cultivation. The result showed that applying a suitable spatial cultivation 
management and promoting the irrigation efficiency to 85 percentages would 
increase the economical irrigation water use efficiency by 123.68 percentages 
which would led to 13554.9 to 56809.2 Rs increase in the economic return of onion 
cultivation per unit cub meter water use.    
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