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  مقدمه
در حال حاضر آب به عنوان یک کاالي اقتصادي 
نقش اساسی در تولیدات کشاورزي و صنعتی و تأمین 

در این میان، بخش . نیازهاي بهداشتی و شرب جهان دارد
ي آب محسوب  کننده مصرف ینتر بزرگکشاورزي 

بنابراین، توجه جدي به مدیریت بهینه مصرف . شود می
میت باالیی برخوردار آب در بخش کشاورزي از اه

ایران در یکی از ). 1389صبوحی و همکاران، (باشد  می
جهان واقع شده است و منبع  خشک نیمهمناطق خشک و 

برف و  به صورتاصلی تأمین آب آن، نزوالت جوي 
میلیارد مترمکعب برآورد  429باران است، که حدود 

  .شود می
عامل  ینتر مهمهمچنین در کشور ما آب 

این در حالی است که و  ،ه در کشاورزي استمحدودکنند
درصد آب استحصال  90بیش از  مصرف بخش کشاورزي

و راندمان آبیاري  دهد میشده کشور را به خود اختصاص 
درصد برآورد  35هاي مورد استفاده کنونی حدود  در روش

با توجه به و  ،)1387کریمی و همکاران، (شده است 
ي  کشاورزي، استفاده تقاضاي در حال افزایش محصوالت

ناپذیر  ع کمیاب ضرورتی انکارکاراتر از مناب
برداري بهینه از این منابع افزون بر تأمین تقاضاي  بهره.است

تواند افزایش درآمد  جامعه به عنوان یک هدف کالن، می
فعالیت کشاورزي جدا از  ها آنبرداران را که براي  بهره

به از زندگی نیز هایی  فعالیتی اقتصادي به عنوان شیوه
در حال حاضر از میان . آید، نیز درپی داشته باشد می شمار

ترین مشکل  دجدی ،کشاورزي در  منابع مورد استفاده
فتحی و (باشد  میاهمیت آب پرنهاده  مربوط بهکمیابی 

  ).1387همکاران، 
 به عنوانیی ممکن است کارآنقش افزایش 

به منظور  ها اي از سیاست مکملی مناسب براي مجموعه
یا افزایش حفظ منابع مدنظر سازي تولید و  شبیه
ها و عوامل تولید  افزون بر آن، در تخصیص نهاده.باشد

هاي بهبود آن را براي ایجاد  تواند نقش داشته و زمینه می
با توجه به . رشد متوازن و پایدار کشاورزي فراهم آورد

هاي بخش کشاورزي براي افزایش تولید از  محدودیت
ي آور فني عوامل تولید و تغییرات عمده در  یق توسعهطر

حل براي برقراري نرخ رشد  ترین راه موجود شاید مناسب
 به دستیی فنی یعنی کارآالزم در بخش کشاورزي، بهبود 

ي ثابتی از عوامل تولید  از مجموعه تر بیشآوردن تولید 
یی محصوالت کارآها تعیین  با توجه به این ویژگی. باشد
و همچنین  اي علوفه  ذرت، جو، هندوانه، خربزه و گندم
یی آب در این محصوالت از اهمیت فراوانی کارآ

آورد تا در  ، زیرا این امکان را فراهم میباشد میبرخوردار 
کنار بررسی اقتصادي، به جایگاه محصوالت، پتانسیل 

یی و استفاده از منابع موجود کارآموجود براي افزایش 
  ).1388ان و همکاران، پاکرو(توجه شود 

توان، توانایی یک بنگاه در بدست  یی را میکارآ
آوردن حداکثر ستاده از یک مجموعه نهاده معین با فرض 
تکنولوژي معلوم و یا توانایی یک بنگاه براي تولید بازده 

در دسترس تعریف  هاي نهادهمعین با حداقل مجموعه 
ه میزان مفهومی است ک   وري بهرهنمود، از طرف دیگر 

ها نسبت به یکدیگر را در طول یک دوره  یی بنگاهکارآ
بشرآبادي و پاکروان،  مهرابی( دهد میزمانی مشخص نشان 

، یک تکنیک DEA(2( ها دادهتحلیل پوششی ). 1388
در این روش با . ریزي خطی است ریاضی مبتنی بر برنامه

از متغیرهاي ورودي و  ییچند تااستفاده از یک مجموعه 
یک گروه از واحدهاي مورد بررسی یی آکاری، خروج

  . شود تعیین می
تحلیل ، به ازاي یک مجموعه این روش  در

ي  مشخص از متغیرهاي ورودي و خروجی، نمره
مشخصی به هر یک از واحدهاي مورد بررسی اختصاص 

در این روش، مرز کارا به صورت تجربی . یابد می
هاي  لهمچنین مد). 1388مهرگان، (شود  مشخص می

ها،  یی شرکتکارآعالوه بر محاسبه  ها دادهتحلیل پوششی 
بسیار مفیدي در اختیار مدیران قرار ج قادر است نتای

 تعریف سه در را کارایی ،ها داده پوششی تحلیل.دهد

                                                
2. Data Envelopment Analysis 
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 فنی کارایی فنی، کارایی شامل که دهد می ارائه متفاوت
 وسیله بهساً اسا فنی کارایی.تاس مقیاس کارایی و خالص

 به وابسته که عملکردشان براي شده ارزیابی واحدهاي
 فنی کارایی. دشو می گیري اندازه واحدهاست، دیگر

 کارایی جابجایی از ثرأمت که است فنیی کارای خالص،
  . باشد می مقیاس

 کارایی بر فنی کارایی تقسیم از مقیاس کارایی
در زمینه مسائل مربوط به  .شود می حاصل خالص فنی
تاکنون مطالعاتی در  ،ها دادهو تحلیل پوششی  یی آبکارآ

فریجا و . داخل و خارج از کشور صورت گرفته است
یی مصرف آب در کارآاي  در مطالعه )2009(همکاران 

هاي تونس و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از  گلخانه
   .قرار دادندبررسی مورد  ها دادهروش تحلیل پوششی 

در ب یی آکارآگین که میان دننتایج نشان دا
و  42شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 

گذاري در  همچنین آموزش، سرمایه. درصد است 52
ي زمین  هاي آبیاري اثر مثبت و اندازه يآور فناستفاده از 

، با )2009(یلماز و همکاران . یی آب داردکارآاثر منفی بر 
یی آب کارآ اه دادهاستفاده از روش تحلیل پوششی 

در . آبریز مندراس ترکیه را بررسی کردند ةحوزمصرفی 
یی واحدهاي تصمیم گیرنده با توجه به کارآاین پژوهش 

هاي وزنی ارزیابی شد که بر اساس  محدودیت
  . هاي ارزشی مشخص شده بود قضاوت

، با استفاده از روش )2008(اسپیلمن و همکاران 
آب آبیاري مزارع یی مصرف کارآ ها دادهتحلیل پوششی 

آفریقاي جنوبی و عوامل مؤثر بر آن را تجزیه و تحلیل 
یی آب در شرایط کارآنتایج نشان داد که میانگین . کردند

 67و  43بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 
هاي آبیاري، مالکیت  عواملی چون شیوه. درصد است
ی آب یکارآي زمین و انتخاب محصول بر  زمین، اندازه

، به )1389(صبوحی و همکاران . آبیاري مؤثر بودند
هاي سیستان، با  یی مصرف آب در گلخانهکارآبررسی 
پرداختند، که نتایج نشان  ها دادهتحلیل پوششی  از استفاده

یی آب آبیاري در شرایط بازده ثابت و کارآداد که میانگین 

 ترتیب بهاي  در واحدهاي گلخانهمتغیر نسبت به مقیاس 
یی در کارآبود و همچنین میانگین درصد  71و  49

در شرایط بازده ثابت و  پژوهشاي مورد  واحدهاي گلخانه
 به دستدرصد  87و  63متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 

یی کلزاکاران کارآ) 1388(پاکروان و همکاران  .آمد
شهرستان ساري را مورد بررسی قرار دادند که این 

هاي افزایش کارایی  راي برنامهبا اجنشان داد  پژوهش
هاي ترویجی  تخصیصی کشاورزان، مانند برگزاري کالس

ها  ي درست از نهاده هاي الزم در راستاي استفاده و آموزش
  . توان تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد می

یی و بازده به مقیاس کارآانواع ) 1388(مهرابی 
را محاسبه کرد و  کنندگان آفتابگردان شهرستان خوي تولید

هاي فنی، تخصیصی،  نتایج نشان داد که متوسط کارایی
برداران آفتابگردان در منطقه به  اقتصادي و مقیاس بهره

است و عدم  درصد 9/75و  9/35، 7/54، 66ترتیب 
کارایی اقتصادي در این منطقه در درجه اول مربوط به 

 ردلیل تفاوت دعدم کارایی تخصیصی و در درجه دوم به 
کریمی و . باشد میآب و زمین  نظیر  ییها کیفیت نهاده

یی زراعت گندم با توجه به دو کارآ) 1387( همکاران
با استفاده از تحلیل پوششی را عامل زمان و ریسک 

اي را  ي پنجرهها دادهاي و تحلیل پوششی  ي بازهها داده
 هشتیی کارآ، پژوهشمورد بررسی قرار دادند در این 

بررسی ) آبی(شور در تولید محصول گندم استان بزرگ ک
  . شد

نشان داد که استان خوزستان داراي  پژهشنتایج 
هاي همدان و آذربایجان شرقی داراي  باالترین و استان

همچنین با در نظر گرفتن . بودند  وري بهرهترین  پایین
شرایط ریسک، استان فارس داراي باالترین و استان 

  .یی در تولید گندم بودندکارآترین  کردستان داراي پایین
 امرا معاش مردم با توجه به اهمیت کشاورزي در

شرایط ها و  خشکسالیمنطقه سیستان و به وجود آمدن 
اقلیمی خاص در طی سالیان اخیر باعث شده که به دنبال 

مصرف درست آب در مزارع باشیم،  منظور بههاي  حل راه
و جهت  قهبا توجه به اهمیت زیاد آب در این منطلذا 
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یی آب در کارآ تحقیقدر این مدیریت هرچه بهتر آب، 
  .شهرستان زابل بررسی شدکشاورزي ي  محصوالت عمده

  
  ها مواد و روش

کیلومترمربع  15197با مساحت  شهرستان زابل
میزان . بیابانی و خشک قرار دارد ناحیه آب و هواییدر 

ر مت میلی 70-130نزوالت در مناطق مختلف معموالً بین 

اراضی زیر کشت محصوالت زراعی . در سال متغیر است
باشد که شامل  هکتار می 7243بر  افزونشهرستان زابل 

جات، یونجه،  گندم، جو، زیره، بامیه، پیاز محلی، صیفی
جهاد (باشد  اي می اي و محصوالت گلخانه علوفه ذرت

نقشه استان و موقعیت منطقه مورد  ).کشاورزي زابل
  .آورده شده است )1(مطالعه در شکل 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  استان نقشه در شهرستان ییایجغراف موقعیت. 1شکل 
  

در  ):DEA( ها دادههاي تحلیل پوششی  الگوي
با  CRS3یعنی  DEAهاي اصلی  حاضر از الگوي پژوهش

با فرض  VRS4فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و 
نسبت به مقیاس استفاده شده  بازدهی متغیر

محاسبه . نهادگرا هستند VRS و  CRSهاي  ويالگ.است
  :باشد زیر امکان پذیر می  معادلهیی مقیاس از کارآ

VRS

CRS

TE
TESE 

                                
)1(  

  :که در آن
CRSTEو VRSTE در شرایط بازده  ییی فنکارآب به ترتی

مهرگان، ( ثابت و متغیر نسبت به مقیاس است
الگوي بازده متغیر نسبت به مقیاس با اضافه کردن .)1388

                                                
3. Constant Return to Scale (CRS) 
4. Variable Return to Scale (VRS) 

11قید   
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نهاده  نیام n، به ترتیب k,nxو  k,myیی فنی، کارآ که 
مقادیر  k .است ام kستاده براي محصول  نیام mو 

 به ترتیب بردار نهاده و ستاده my,0و  mx,0ثابت، 
اي از قبیل گندم، جو،  براي محصوالت عمده باشد که می

محدودیت . ندستهصفر  اي علوفه ذرتهندوانه، خربزه و 
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که مقادیر واقعی محصول تولید شده  کند میاول بیان 
 کار بهي عوامل  دست کم بایستی به اندازه ام k توسط بنگاه

محدودیت سوم قید تحدب . رفته توسط بنگاه مرجع باشند
است که براي اعمال فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس 

آب مصرفی  5یی زیر برداريکارآبراي تعیین .  رود می کار به
از  اي علوفه ذرتمحصوالت گندم، جو، هندوانه، خربزه و 

) 1994(فارل . استفاده شد ها دادهلیل پوششی الگوي تح
یی کارآرا براي  ها دادهاستفاده از الگوي تحلیل پوششی 

به صورت زیر  سامانهدر یک  tمتغیر  ي نهادهبرداري ر زی
  ) :1999زاده،  پذیرا و صادق(معرفی کرد 
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براي  t ي نهادهیی فنی کارآ t)10(در معادله     

شامل  tx ،k,tx,0) 10( معادلهدر . است ام kمحصول 
k,tnxو  nx,0) 9(ي  معادلهو در  t هاي نهاده   شامل
دیگر متغیرها در روابط باال توضیح داده . نیستند t ي نهاده
را با توجه به بیشینه  tمقدار ) 10(و ) 9(ي  معادله. شد

 هاي نهادهدر شرایط ثابت بودن  tمتغیر  ي هنهادکاهش 
بین  يتواند مقدار می t. کند میدیگر و محصول تعیین 

که  دهد مینشان  یکداشته باشد، ارزش  یکو  صفر
یی و پتانسیلی به کارآمحصوالت تحت واقع در مرز 

طح تولید وجود منظور کاهش آب آبیاري بدون کاهش س
یی مصرف آب در کارآنا یکاز  تر کمارزش . ندارد

پذیرا و ( دهد میمحصوالت مورد بررسی را نشان 
در مرحله دوم مقدار کمبودها مورد ). 1999زاده،  صادق

                                                
2- Sub-Vector 

اگر یک واحد تولیدي بررسی قرار گرفت، در حقیقت 
ها  قرار گیرد، ولی باز هم امکان کاهش نهاده کارآروي مرز 

کاهش تولید وجود داشته باشد به آن اصطالحاً بدون 
همچنین اگر بر روي مرز . شود میگفته  6ها کمبود نهاده

ي تولید، امکان افزایش محصول بدون تغییر در سطح کارآ
وجود داشته باشد در اصطالح به آن کمبود ستاده  ها نهاده

بنابراین مقدار کمبود نهاده و ستاده براي . شود میگفته 
  :شود میام به صورت زیر بیان   jمحصول 
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است اگر و فقـط   کارآ) kUDM( ام kبنابراین محصول 
*1اگر    ي واحـد   ها و ستاده ها نهادهو به ازاي تمامی

به عبـارتی بـه ازاي   . باشدر تولیدي میزان کمبود برابر صف
ــا mو  nي  همــه 0، ه  **

mn SS ــین . اســت همچن
اگر و فقط  ي ضعیف استکارآ) kUDM(ام  kمحصول 

*1اگر    ي  ها و یا ستاده ها نهادهباشد و براي برخی از
به عبـارتی بـه   . واحد تولیدي میزان کمبود غیر صفر باشد

*0هــا،  mو  nازاي برخــی از 

nS  ــا *0و ی

nS 
  ).1388محمدي و همکاران، (است 

از طریق  پژوهشهاي مورد استفاده در این  داده
 جهاد کشاورزي و گزارشات سازمان مصاحبه با کارشناس

                                                
3- slack 

)17( 

)16( 

)15( 
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 1389جهاد کشاورزي شهرستان زابل در سال  سازمان
سالنامه آماري بخش کشاورزي استان سیستان ( بدست آمد

  ت عمدهمحصوال با توجه به آمار ).1389و بلوچستان، 
گندم، جو، هندوانه، خربزه و  شامل شهرستان این

 هزار 40این شهرستان داراي . باشد اي می علوفه ذرت
، هکتار گندم 37500غالت بوده و از این مقدار هکتار 
براي در نهایت،  .باشد و مابقی جو می ههکتار خربز 6112

 .استفاده شد Ver. 23.5(GAMS7(  افزار حل مدل از نرم
 GAMSافزار  رم افزار توسط شرکت توسعه نرماین ن

   .است عرضه شده
  

  نتایج و بحث
نتایج به دست آمده از الگوي  )1(در جدول 

  .نشان داده شده است ها دادهتحلیل پوششی 
بیشتر که میانگین کارآیی ثابت شود  مالحظه می

براي محصوالت  بوده و متغیر نسبت به مقیاس از کارایی
این نتیجه  .باشد درصد می 98و  77زراعی به ترتیب 

فریجا و مطابق نتایج بدست آمده حاصل از مطالعه 
میانگین کارآیی در مطالعه آنها . باشد می )2009(همکاران 

شرایط بازده ثابت و متغیر در هاي تونس  آب در گلخانه
نتایج . درصد است 52و  42نسبت به مقیاس به ترتیب 

نیز حاکی  )1389( صبوحی و همکارانحاصل از مطالعه 
میانگین کارآیی آب آبیاري از بزرگتر بودن مقدار عددي 

به  نسبتهاي سیستان در شرایط بازده ثابت  در گلخانه
متغیر نسبت به در شرایط  آن  میانگین نسبت به مقیاس

  . استمقیاس 
ترین کارآیی مربوط به هندوانه و خربزه و  بیش

همچنین، . باشد ي میا علوفه کارآیی مربوط به ذرت ینتر کم
ي باشد که نشان دهنده می 78/0میانگین کارآیی مقیاس 
دهد  همچنین نتایج نشان می. باشد عدم کارآیی مقیاس می

که این محصوالت از لحاظ کارآیی فنی، داراي پتانسیل 
توانند  ها هستند و می درصد کاهش در مقدار نهاده23

تولید محصول هاي مورد استفاده را بدون کاهش در  نهاده
                                                

7. Generalized Algebraic Modeling System 

در حالت بازده متغیر و ثابت نسبت به . کاهش دهند
مقیاس به ترتیب هندوانه و خربزه داراي کارآیی یک و 

محصول در شرایط بازده  پنجمحصول از  چهارهمچنین 
باشند و در  متغیر نسبت به مقیاس داراي کارآیی یک می

تر از  اي داراي کارآیی کم علوفه شرایط ثابت جو و ذرت
  . انگین هستندمی

کارآیی مصرف آب آبیاري در  )2(در جدول 
با توجه به . محصوالت مورد بررسی نشان داده شده است

شود که میانگین کارآیی مصرف آب  دیده می )2(جدول 
محصوالت مورد بررسی در شرایط بازده ثابت و متغیر 

. درصد است 86/0و  52/0 نسبت به مقیاس به ترتیب
 ،نهاده آب میزان کارآیی فنی همچنین با توجه به

 86/0که کارایی متغییر نسبت به مقیاس این نهاده  هنگامی
درصد کاهش در مصرف ) 1- 86/0( 14پتانسیل  باشد، می

وجود دارد، که این  آب بدون کاهش در تولید محصول
نتایج نشان .باشد مترمکعب می 13185مقدار برابر با 

ولید همان میزان تر و ت دهد که امکان مصرف آب کم می
هاي دیگر ثابت هستند، وجود  محصول، در حالی که نهاده

  . دارد
توانند مقدار  دهد که کشاورزان می نتایج نشان می

جویی  قابل توجهی از آب را توسط بهبود کارآیی صرفه
تر  شود که میانگین کارآیی آب کم همچنین دیده می. کنند

ست که نشان از میانگین کارآیی فنی محصوالت زراعی ا
کارآیی  .ي ضعیف بودن دانش و سامانه آبیاري است دهنده

اي، بدلیل مصرف باالي آب و  علوفه آب براي ذرت
همچنین درآمد پایین حاصل از مصرف آب متناسب در 
محصوالت دیگر، در شرایط ثابت و متغییر نسبت به 

  .باشد مقیاس کمتر از سایر محصوالت می
هاي  زان کمبودي می دهنده نشان )3(جدول 

  .باشد ا براي رسیدن به کارآیی کامل میه نهاده
کارایی و مقدار آب مصرفی براي ) 4(جدول 

  .دهد محصوالت مختلف را نشان می
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  یی فنی و مقیاس محصوالت عمده شهرستان زابلکارآمیزان  - 1جدول 
    یی فنیکارآ  محصول

  در شرایط بازده متغیر  در شرایط بازده ثابت  
  1  85/0  گندم

  1  61/0  جو
  1  1  هندوانه

  1  1  خربزه
  92/0  40/0  اي علوفه ذرت

  98/0  77/0  ییکارآمیانگین 
    78/0  یی مقیاسکارآمیانگین 

  پژوهشنتایج : منبع

  محصوالت عمده شهرستان زابل آب دریی فنی کارآمیزان  - 2جدول 
    یی فنیکارآ  محصول

  ردر شرایط بازده متغی  در شرایط بازده ثابت  
  1  27/0  گندم

  97/0  12/0  جو
  1  1  هندوانه

  1  1  خربزه
  34/0  14/0  اي علوفه ذرت

  86/0  52/0  ییکارآمیانگین 
  پژوهشنتایج : منبع

  کمبودها در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس - 3جدول 
  )گرم( بذر  نام محصول

s

1
 

  )کیلوگرم( کود

s

2
 

  )مترمربع( نزمی

s

3
 

  )مترمکعب( آب

s

4
 

  )نفرروزکار(ر کا یروين

s

5
  

  0  3269  269866  6/83  279840  گندم
  0  2377  196266  8/60  73600  جو

  0  0  0  0  0  هندوانه
  0  0  0  0  0  خربزه

  0  7539  76939  8/27  672874  اي ذرت علوفه
  پژوهشنتایج : عمنب

  
  کارایی و مقدار آب مصرفی محصوالت عمده شهرستان زابل - 4جدول 

  کارایی فنی در شرایط بازده متغییر  )مترمکعب(میزان آب مصرفی در هکتار   محصول
  1  5360  گندم

  97/0  5360  جو
  1  7330  هندوانه

  1  6210  خربزه
  34/0  22440  اي ذرت علوفه

  )میزان آب مصرفی در هکتار( 1389اورزي استان سیستان و بلوچستان، سالنامه آماري بخش کش :منبع
  )رکارایی فنی در شرایط بازده متغی( نتایج پژوهش -

  
آمده، خربزه و هندوانه  به دستبا توجه به نتایج 

در شرایط بازده ثابـت و متغیـر نسـبت بـه مقیـاس داراي      
ـ  ؛ و باشند یی برابر با یک میکارآ راي مقدار کمبود نهـاده ب

این محصوالت برابر بـا صـفر اسـت و ایـن دو محصـول      
یی کامـل  کارآالگویی براي محصوالت دیگر در رسیدن به 

بـا   اي علوفـه  ذرت در محصوالت گنـدم، جـو و  . باشند می
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را  هـا  نهـاده تـوان میـزان    توجه به نتایج به دست آمده مـی 
یی کامل کارآبدون کاهش در میزان تولید کاهش داد، تا به 

نمونه میزان کاهش در مصـرف آب   به عنوان. فتدست یا
، 3269برابر بـا   یببه ترت اي علوفه ذرتبراي گندم، جو و 

که با توجه به  باشد میمترمکعب در هکتار  7539و  2377
میزان آب مصرفی در هر هکتار براي محصوالت ذکر شده 

مقدار کمبود براي بـذر، کـود و   ؛ و رقم قابل توجهی است
مقدار کمبـود بـراي   ؛ و آمده است )3(دول جزمین نیز در 

   .باشد میدر تمامی محصوالت صفر  کار یروين
  

  گیري نتیجه
و سیستم آبیاري  الذکر فوقبا توجه به نتایج 

این  کهباشد  آبی میزان هدر رفت آب بسیار باال می غرق
عامل اصلی کارایی . شود باعث پایین بودن کارایی می
اي، جو و گندم، مصرف  هپایین در محصوالت ذرت علوف

 ، باشود میپیشنهاد  بنابراین. باشد بیش از حد آب می
هاي آموزشی و ترویجی در زمینه کاربرد  برگزاري دوره

از لحاظ دورنماي  ،تولید هاي نهادهاز درست و بهینه 

حمایتی در خصوص  هاي یاستساقتصادي و مدیریتی، 
 رفت کاستن از هدر برايبازار نهاده و فروش محصول 

عوامل تولید و در نتیجه ارتقاء دادن سطح دانش مدیران و 
باعث بهبود  ،عوامل دخیل در تولید محصوالت در سیستان

 .خواهد شدافزایش درآمد زارعین  و یی اقتصاديکارآ
 برخوردار فراوانی اهمیتز ا سیستان منطقه در کشاورزي

  . کنند می معاش امرار راه این از منطقه مردم اکثر و است
 چند طی در خاص اقلیمی شرایط آمدن به وجود

 به کشاورزان که شده باعث سیستان دشت در اخیر سال
مقابله با کمبود آب  منظور به هاي جدیدي حل راه فکر

ي نیاز داشته مد تر کمکشت گیاهانی که به آب ؛ لذا بیفتند
 به محصوالت تولید در افزایش براي .نظر قرار گرفته است

 دست به داخلی هاي نیاز از يتر بیش بخش تأمین منظور
 که کند گذاري سیاست نحوي به داخلی، دولت کشاورزان

 خصوص باشد، به باالتر فنی ییکارآبا  محصوالت يامبن
 زمینه این در دولت ترغیبی و تشویقی هاي سیاست که این
  .باشد زیاد ییکارآ با محصوالت اساس بر باید نیز
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