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 چكيده

منظور استفاده بهینه از منابع محدود آب در کشوور توسو ه   نواری به -ایآبیاری قطره سامانه ت فشار از جملههای آبیاری تحروش های اخیردر سال
انجوا    1397توا   1396های ای نواری در برخی از مزارع استان همدان طی سالاست. لذا این تحقیق با هدف بررسی فنی و اقتصادی آبیاری قطرهیافته 
 بوا میوزان ججوآ آب آبیواری بوا نصوو کنتوور یوا        روش تصادفی انتخاب و مورد مطال ه قرار گرفتند. مزرعه خیار و گوجه فرنگی به 14این منظور شد. به
ا و گیری دبی منبع آبی، ساعت آبیاری در هر نوبت و ت داد آبیاری محاسبه شد. جهت بررسی تغییرات شوری خاک، نسبت به اخذ نمونه خاک در ابتد اندازه

ی وری مصرف آب در محصوول خیوار و گوجوه فرنگو    انتهای فصل زراعی و ت یین شوری عصاره اشباع خاک اقدا  شد. متوسط ججآ آب مصرفی و بهره
رغوآ اسوتفاده از سوامانه آبیواری     کیلوگر  بر متر مک و ت یین شد. نتایج نشان داد که علوی   2/7و  7/8متر مک و در هکتار و  10255،  7948ترتیو  به

نامناسو سامانه دلیل شیوه اجرای غیر اصولی و مدیریت وری مصرف آب افزایش یافته بود ولی ججآ آب آبیاری بهای در ب ضی مزارع، هرچند بهره قطره
متر مک و در هکتوار(   6000مترمک و در هکتار( با میزان آب آبیاری ) 7062محاسباتی ) آبیاری، زیاد بود. در برخی از مزارع خیار، مقایسه میزان نیاز آبی

ی آبیاری نسبت به بین نوارهای آبیواری  آبیاری در این مزارع بود. همچنین نتایج جاکی از افزایش بیشتر میزان شوری خاک در زیر نوارهادهنده کآنشان
زیمنس بر متر بود، تحلیل اقتصوادی نتوایج نشوان داد کوه اسوتفاده از      دسی 50/0طور میانگین در انتهای فصل آبیاری نسبت به شروع فصل آبیاری و به

تصادی باالیی برخوردار بودند. بطوریکه میانگین نسوبت  ای در محصوالت خیار و گوجه فرنگی در کلیه مزارع مورد مطال ه از بازده اقسامانه آبیاری قطره
 محاسبه شد. 8/7و  9/26ترتیو منف ت به هزینه در مزارع خیار و گوجه فرنگی به

 
 وری آب، شوری، نسبت منف ت به هزینهآبیاری تحت فشار، بهره :های كليدیواژه

 

  4 3 2 1مقدمه 

کمترین آب  توان با صرفهای آبیاری که در آن مییکی از روش
ردیفووی و درختووان،  خصوووب بوورای گیاهووانو بیشووترین کنتوورل، بووه

ها به وجوود  مصرف آب و دیگر هزینه ای درجویی قابل مالجظه صرفه

                                                           
 و تحقیقوات  مرکوز  کشواورزی،  مهندسی و فنی تحقیقات بخش پژوهش استادیار -1

 تورویج  و آموزش تحقیقات، سازمان همدان، استان طبی ی منابع و کشاورزی آموزش
 ایران   همدان، کشاورزی،

 و تحقیقوات  مرکوز  کشواورزی،  مهندسی و فنی تحقیقات بخش پژوهش استادیار -2
 تورویج  و آموزش تحقیقات، سازمان همدان، استان طبی ی منابع و کشاورزی آموزش

 ایران همدان، کشاورزی،

 مرکوز  کشواورزی،  و ترویج اقتصادی، اجتماعی تحقیقات بخش استادیار پژوهش -3
تحقیقوات،   سوازمان  همودان،  اسوتان  طبی وی  منوابع  و کشاورزی آموزش و تحقیقات
 ایران همدان، کشاورزی، و ترویج آموزش

 و تحقیقوات  مرکوز  کشواورزی،  مهندسی و فنی تحقیقات بخش پژوهش استادیار -4
 تورویج  و آموزش تحقیقات، سازمان همدان، استان طبی ی منابع و کشاورزی آموزش

 ایران همدان، کشاورزی،
 (Email: a.ghadami@areeo.ac.ir :                  نویسنده مسئول -)*

هوایی  ای از جمله روشای است. آبیاری قطرهقطره آورد، روش آبیاری
کورده   ای در کشواورزی پیودا  های اخیر جایگاه ویوژه که در سال است

بواال، یور راه جول     اناست. این روش از نظر نحوه توزیع آب با راندم
در استان همدان نیز باشد. آب می مناسو جهت استفاده بهینه از منابع

ب ضی از کشاورزان با هزینه شخصی اقدا  به اجورای سوامانه آبیواری    
ای )تیوو ( بوورای محصوووالتی نظیوور خیووار، گوجووه فرنگووی،    قطووره
 و بنوابراین محققوین  زمینی، صیفی جات و غیوره نمووده اسوت.     سیو

 دنبوال به ها بایستیکشاورزی با ارزیابی این سامانهبخش آب  متولیان

ها باشند تا برداری مناسو از این سامانهبهرهآبیاری و  صحیح مدیریت
 نحو مناسو استفاده کرد.  بهبتوان  منابع محدود آب از

زمینوی در روش  ی سویو با مقایسه عملکرد غده و همکاران مون
ی گزارش کردند که برای تولیود یور کیلووگر     اآبیاری بارانی و قطره

 119جدود  ترتیوبه ایقطره و آبیاری بارانی هایزمینی در روشسیو
سوین  و  . (Moon et al, 2006)لیتور آب مصورف شوده اسوت     57و 

ای زمینوی را از آبیواری قطوره   ی سیوهمکاران باالترین عملکرد غده
زمینوی را در روش  کیلوگر  در هکتار و عملکرد غده ی سویو  58800

 .(Sing et al, 2005)کیلوگر  گزارش کرد  56900آبیاری بارانی 
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آبیاری و کوددهی بور عملکورد    اثرماهاجان و سین  در پژوهشی 
فرنگی در گلخانه و فضوای باز تحت دو سیستآ آبیاری شیاری و گوجه
درصود   50 ای با تیموار آبوی  کوه آبیواری قطره ندای نشوان دادقطوره

نیتروژن باعث  % 100به همراه اعمال تیموار کوودی تبخیر از تشتر 
عملکرد میوه نسبت به شاهد در داخول گلخانوه شود.    % 5/59افزایش 

بوودون در  درصد تبخیور از تشوتر    50ای بوا تیموار آبویآبیاری قطره
%در آب  1/48جووویی  نظور گرفتن تیموار کوووددهی سووبو صوورفه    

 )%در عملکرد نسوبت بوه تیموار شواهد شود      7/51زایش آبیواری و اف

Mahajan and Singh., 2006)  . 
وری آب ای دامنوووه بهوووره علیوووزاده و همکووواران در مطال وووه 

فرنگی،گند ، تنباکو، خربزه، نخل خرما و لیمو در استان بوشهر را  گوجه
، 67/2-73/7، 18/0-19/0، 21/0-45/0، 88/2-77/12ترتیوووو بوووه

کیلوگر  بر متر مک و گزارش نمودنود. آنهوا    4/1-97/1و 7/1-48/0
وری های آبیاری و اتخاذ الگوی بهینه گیاه بر اساس بهرهارتقاء سیستآ

 .(Alizadeh et al, 2016) مصرف آب را پیشنهاد دادند

ای یاقی و همکاران در پژوهشی در سوریه به مقایسه آبیاری قطره
های پالسوتیکی  ای با مالچهای پالستیکی شفاف، آبیاری قطرهبا مالچ
ای در محصوول  ای بدون مالچ و آبیاری جویچوه آبیاری قطره، مشکی

هوای  خیار پرداختند. نتایج مطال ه آنها نشان داد کوه اسوتفاده از موالچ   
ای نسبت به سایر تیمارها از نظر عملکورد  شفاف همراه با آبیاری قطره

سایر تیمارهوا قورار   وری مصرف آب در سطح باالتری نسبت به و بهره
ای و موالچ  دارد. میزان عملکرد و کارایی مصرف آب در آبیواری قطوره  

کیلووگر  بور هکتوار بور      262تن در هکتوار و   9/63پالستیکی شفاف 
 .(Yaghi et al, 2013)میلیمتر محاسبه شد 

و  85، 100های مختلف آبیاری شامل ساهین و همکاران اثر رژیآ
بور روی میووه خیوار را بررسوی       Aسدرصد تبخیر از تشتر کوال  70

کردند بیشترین میزان عملکرد میوه مربوط به تیمار آبیاری کامول بوه   
وری مصورف آب  تن در هکتار و بیشترین میوزان بهوره   13/64میزان 

کیلوگر  بور   9/134درصد نیاز آبی به میزان  85آبیاری از تیمار تامین 
 . (Sahin et al, 2015)هکتار بر میلیمتر محاسبه شد

وری مصوورف آب محصوووالت  رشوویدی و غالمووی دامنووه بهوور  
تحقیوق   39زمینی، هندوانه، خربزه و طالبی را بر اساس بررسوی   سیو

، 46/2-49/8، 92/1-25/5ترتیووو بووه صووورت گرفتووه در ایووران بووه 
 کیلوگر  بر متر مک وو گوزارش نمودنود    18/4-65/8و  33/14-7/2

(Rashidi and Gholami, 2008). 
ای به بررسی اثور  ( در مطال ه1396روزآبادی و همکاران )قدمی فی

های مختلوف آبیواری بور عملکورد و برخوی صوفات زراعوی و        سامانه
نشان دادند که آبیاری  گند  مختلف های وری مصرف آب ژنوتی  بهره
وری درصودی بهوره   45و  132ای نواری )تی ( باعوث افوزایش   قطره

انی شوده اسوت. قودمی    ای و بوار مصرف آب نسبت به روش جویچوه 
ای به بررسی و ارزیابی فنوی و  ( در مطال ه1385فیروزآبادی و سیدان )

اقتصادی مصرف آب در آبیاری سوطحی در زراعوت سویو زمینوی در     
اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که دامنوه تغییورات    منطقه بهار پرداخته

و از جداقل  بازده کاربرد آب آبیاری در مزارع مورد آزمایش بسیار وسیع
وری آب  درصد متغیر می باشد. میزان متوسط بهره 3/90تا جداکثر 8/9

وری آب بور جسوو درآمود     کیلوگر  و شواخ  بهوره   6/2زمینی سیو
ریوال بورای هور     -312و  1829ناخال  و درآمد خوال  بوه ترتیوو    

کیلوگر  محصوول گوزارش شوده اسوت. نتوایج تحقیوق صودرقاین و        
یری سطوح مختلف آبی و محول قراگیوری   ( در بکارگ1389همکاران )

ای در محصول گوجه فرنگوی نشوان داد کوه بوا     نوارهای آبیاری قطره
درصود   100بکارگیری نوارهای آبیاری در زیر سوطح خواک و توامین    

مک و در هکتوار، بیشوترین عملکورد     متر 3920نیازآبی گیاه، مصرف 
آیود.  دسوت موی  کیلووگر  در هکتوار بوه   49037میزان گوجه فرنگی به

 80( در تحقیقی نشان دادند که با تامین 1395و همکاران ) شاهرخ نیا
متور   6500و  5200فرنگوی بوه میوزان    درصد نیاز آبوی گوجوه   100و 

وری مصرف آب قابل توجهی توان عملکرد و بهرهمک و در هکتار می
ترتیو دست آورد. میزان عملکرد محصول در این دو سطح آبیاری بهبه
( در بررسوی  1390دست آمد. صدرقاین )تن در هکتار به 9/86و  8/73

ای در هوای مختلوف آبیواری قطوره    سطوح مختلوف آبیواری و سوامانه   
درصد نیاز آبوی و قرارگیوری نووار آبیواری در      75ورامین، تیمار تأمین 

( 1378باغانی و بیات ) سطح خاک را برای آبیاری خیار توصیه کردند. 
 ی شیاری و قطره ای در زراعت گوجه فرنگوی مقایسه دو روش آبیار با

 ای با آبیاریآبیاری قطره سامانهنتیجه گرفتند که بیشترین عملکرد در 
تگار و همکاران در پژوهشی در مزارع کشاورزان کامل بدست می آید. 

ای در گوجوه فرنگوی نسوبت بوه     بیان داشتند که کاربرد آبیاری قطوره 
درصودی در آب مصورفی و    4/56جوویی  آبیاری شیاری باعث صورفه 

شوود.  ای موی درصدی عملکرد نسبت بوه آبیواری جویچوه    22افزایش 
ترتیوو  ای بوه ای و جویچهوری مصرف آب در آبیاری قطرهمیزان بهره

 ,Tagar et al) کیلووگر  بور مترمک وو گوزارش شود      66/1و  87/4

2012.) 
ی اگزارش نمودند که استفاده از آبیاری قطوره  روچووو ک آیریلدیی

م موال باعث عملکرد بهتر محصول و ت ادل بهتر رطوبوت در منطقوه   
 Yildirim andریشه با کمترین تلفوات آب در خواک هموراه اسوت )    

Korukcu, 2000.) 

( در جیرفوووت نشوووان داد در صوووورت  1390مطال وووه سووواعی )
ای، درصد نیاز آبی گوجه فرنگی بوسیله سامانه آبیاری قطره100تامین

 با آبیاری سطحی دارای توجیه اقتصادی است.  این روش در مقایسه
ای های آبیاری قطرههانسون و می عملکرد گوجه فرنگی در روش

و بارانی در خاک های با بافوت سونگین و شوور در کالیفرنیوا را موورد      
 22توا   12ای بررسی قرار دادند. میزان عملکرد در سامانه آبیاری قطره

بارانی بود. تفاوت در میزان درآمود  تن در هکتار بیشتر از روش آبیاری 
 Hansonدالر در هکتار گزارش شد ) 1500تا  800این دو روش بین 



 265      اي نواري در مزارع خيار و گوجه فرنگيارزیابي فني و اقتصادي سامانه آبياري قطره

and May, 2006) . 
انوودرکاران آب و خوواک وزارت جهوواد بووا توجووه بووه اینکووه دسووت 

هوای آبیواری   کشاورزی در جال ترغیو کشاورزان بوه اجورای سوامانه   
هوا بورای   ایون سوامانه  ای و اعطوای اعتبوار الز  جهوت اجورای     قطره

محصوالت زراعی با هودف افوزایش بهوره وری مصورف آب هسوتند.      
ریوزی شوده دارد.   تحقق این مهآ نیاز به یر بررسی علموی و برناموه  

چنانچه در طراجی و اجرای این سوامانه آبیواری پایوداری کشواورزی،     
اصول فنی و علمی طراجی و اجرا و تجمع امالح در خاک دیده نشوود  

یکنواختی توزیع آب و در نتیجه عد  رشد مناسو محصول،  باعث عد 
ش کمیت و کیفیت محصول، تجمع اموالح در خواک و در نتیجوه    کاه

منظور بررسی اثر لذا این مطال ه به عد  رضایت کشاورزان خواهد شد. 
ای بر کارایی سوامانه  های آبیاری قطرهمدیریت بهره برداری از سامانه

های تولیود، میوزان   برداری و نگهداری، هزینههای بهرهآبیاری، هزینه

وری مصرف آب عملکرد محصول، میزان آب مصرفی ودر نهایت بهره
انجا  شد. در این پژوهش نیز میزان تغییرات شوری خاک در اوایول و  
اواخر فصل آبیاری مورد مقایسه قورار گرفوت کوه وجوه تموایز آن بوا       

 مطال ات قبلی است.
 

  هامواد و روش

ژوهش در شهرستانهای اسدآباد، نهاوند و کبودرآهن  استان این پ
بوا   1397و  1396هوای  فرنگی و خیوار در سوال  همدان و مزارع گوجه

ای نواری )تیو ( در موزراع   هدف ارزیابی فنی و اقتصادی ابیاری قطره
فرنگی انجا  شد. موق یت جغرافیایی، مساجت و نوع بافت خیار و گوجه

ارائه شوده اسوت. مسواجت ایون      1ه در جدول خاک مزارع مورد مطال 
لوو   هکتار متغیر و بافت خاک موزارع ایون موزارع،     3تا  2/0مزارع از 

 ت یین شد.  لو  رس سیلتی، رسی و سیلت
 

 موقعيت مكانی، مساحت و بافت خاک مزارع مورد مطالعه در این پژوهش -1جدول 

 بافت خاک ای)هكتار(¬مساحت مزرعه قطره عرض جغرافيایی طول جغرافيایی شهرستاننام  محصول

یار
خ

 

 SIL 4/0 ''20/51 ,'58,°47 ''7/5 ,'44,°34 اسدآباد

 Cl 2 ''97/37,'03,°48 ''97/48,'18,°34 نهاوند

 CL 2 ''02/27,'05,°48 ''61/52,'19,°34 نهاوند

 CL 2/0 ''09/15,'31,°48 ''9/27,'17,°35 کبودراهن 

 SICL 2 ''07/32,'35,°48 ''40/43,'22,°35 کبودراهن 

 CL 1 ''33/40,'55,°48 ''67/23,'25,°35 رزن

جه
گو

گی
فرن

 

 SIL 5/0 ''20/51 ,'58,°47 ''7/5 ,'44,°34 اسدآباد

 SICL 1 ''60/42 ,'59,°47 ''58/48 ,'43,°34 اسدآباد

 SIL 5/1 ''70/57 ,'02,°48 ''40/03 ,'44,°34 اسدآباد

 CL 1 ''45/42 ,'01,°48 ''67/38 ,'38,°34 اسدآباد

 CL 3 ''02/27,'05,°48 ''61/52,'19,°34 دنهاون

 CL 3 ''09/47,'02,°48 ''3/59,'18,°34 نهاوند

 SIL 2 ''29/30,'57,°47 ''82/36,'42,°34 اسدآباد

 CL 8/2 ''88/44,'55,°47 ''38/04,'41,°34 اسدآباد
 

مشخصات منبع آبی، هدایت الکتریکی آب آبیواری و مشخصوات   
(. منبع توامین آب ایون   2سیستآ آبیاری مزارع نیزمشخ  شد )جدول 

مزارع همگی آب زیرزمینی )چاه و یر مورد چشمه( بوده اسوت. دبوی   
 بود. لیتر در ثانیه متغییر 28تا  5منبع آب مزارع مورد مطال ه از 

با اسوتفاده   بود کهشامل کشاورزانی در این پژوهش جام ه آماری 
گوجه فرنگی و  لمحصو آبیاری )تی ( ای نواریآبیاری قطرهاز سامانه 

. برای انجا  ارزیوابی فنوی و اقتصوادی سوامانه     دادندخیار را انجا  می
مزرعه  14ای نواری در دو محصول خیار و گوجه فرنگی ،آبیاری قطره

 وش تصادفی در استان همدان انتخاب گردیدند.به ر

منظور بررسی تغییرات شوری خواک، در ابتودا و انتهوای فصول     به
آوری و میوزان شووری عصواره    های خاک از مزارع جموع آبیاری نمونه

اشباع خاک در آزمایشگاه ت یین شد. میزان ججآ آب آبیاری در برخی 
چکانهوا  گیری دبی قطور اندازهمزارع با نصو کنتور و در سایر مزارع، با 

)در سه مرجله(، دبی سامانه، ساعات آبیاری در هر نوبت و ت وداد کول   
 ها ت یین شد. آبیاری

نظر بر اسواس سوند ملوی    میزان نیاز آبی محصول در منطقه مورد
هوای  )اسوتفاده از داده  روش پنمن مانتیوث بهآب و نیاز آبی محاسباتی 

در انتهای فصل  مورد مقایسه قرار گرفت.هواشناسی سال زراعی اخیر( 
وری رشد، پس از مشخ  شدن میزان عملکرد محصول، میزان بهوره 

قوودمی مشووخ  شوود ) 1بووا اسووتفاده از رابطووه فیزیکووی مصوورف آب 
 (. 1395فیروزآبادی، 
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 مشخصات منبع آبی و سيستم آبياری -2جدول 

شماره 

 مزرعه

نوع 

 نبع)آب(م

ميزان دبی )ليتر 

 در ثانيه(

هدایت الكتریكی آب 

 (ds/m) آبياری

نوع لوله 

 یا نوار

فاصله روزنه 

 ها)سانتیمتر(

طول 

 نوارها)متر(

فاصله 

 نوارها)متر(

 3 50 10 نوار تی  916/0 20 چاه 1

 5/3 50 20 نوار تی  441/0 12 چاه 2

 4 58 20 نوار تی  647/0 25 چاه 3

 3 30 20 نوار تی  257/0 20 چاه 4

 5/2 55 20 نوار تی  734/0 8 چاه 5

 3 50 20 نوار تی  39/0 5 چشمه 6

 2 50 10 نوار تی  916/0 20 چاه 7

 1 60 20 نوار تی  893/0 13 چاه 8

 1 50 25 نوار تی  447/0 28 چاه 9

 1 50 30 نوار تی  562/0 18 چاه 10

 2/2 70 30 نوار تی  653/0 25 چاه 11

 5/2 50 20 نوار تی  627/0 18 چاه 12

 2/1 15 10 نوار تی  916/0 20 چاه 13

 2/1 40 10 نوار تی  893/0 13 چاه 14

 

I

Y
WP                                                                   (1)  

وری فیزیکی آب ) کیلوگر  برمتر بهره شاخ : WPدر این رابطه
: ججوآ آب مصورفی بور    Iعملکرد محصول )کیلو گور ( و  : Y،مک و(

 جسو متر مک و در هکتار است. 
در این مطال ه برای اندازه گیری تأثیر تغییر روش آبیاری مرسوو   

ای بر افزایش تولید ف لی )آبیاری سطحی( به روش آبیاری مدرن قطره
از تکنیر روش موازاد اقتصوادی اسوتفاده شود)     و کاهش مصرف آب 

(. عملکرد محصول در مزارع نمونه منتخوو، بوه روش   1996، 1مسترز
ساله این محصوالت در منطقوه   5ای با میانگین عملکرد آبیاری قطره

ای از روش مقایسه شد. برای ارزیابی اقتصادی سوامانه آبیواری قطوره   
 ,Qrum and Pedersen) ( استفاده شود  2بندی جزئی ) رابطه بودجه

2010
  .) 

(2    )   1221 iiiiij CAddYCSaveYANEP  

در این رابطه،
ijANEP هایی منافع ایجاد شده یا ارزش افزوده

ای در مزرعه در اثر تغییر سامانه آبیاری از روش مرسو  به روش قطره

عملکورد در واجود سوطح    1iYنماد روش آبیاری،   jا ، iبرای محصول

-های صرفههزینه2iCSaveای، ا  به روش آبیاری قطره iمحصول

 2iYجویی شده ناشی از کنار گذاشوتن روش آبیواری مرسوو  ف لوی،     

                                                           
1 - Masters 

آبیوواری سووطحی،ا  بووه روش iعملکوورد در واجوود سووطح محصووول 

1iCAdd ناشی از بکارگیری سوامانه آبیواری   های اضافه شده هزینه
 ای( است. مدرن)قطره

ا  در دو روش  iهای مشترک تولید محصولبا فرض جذف هزینه
AENPآبیاری، م ادل یکنواخت سالیانه سود خال )

( هر محصول با 2
 محاسبه شد: 3استفاده از رابطه 

(3   )
mEij

wijzpiij

MCnrpATIPE

PWnrFASVPYeildAENP





),,/(

)),,/(( 

، عملکوورد محصووول، Yeildدر ایوون رابطووه  
pP قیمووت هوور ،

، ارزش اسقاط لوواز  و تجهیوزات در پایوان    zSV، محصولکیلوگر  
عمر مفید آنهاست. برای لوله های تی  عمر مفیود یور سوال، ارزش    

ارزش  ٪5ارزش اولیه و برای سوایر لوواز  م وادل     ٪10اسقاط م ادل 

، مقدار مصورف آب در واجود سوطح    ijWاولیه آنها در نظر گرفته شد. 

، هزینه تموا  شوده هور    wPا  و  jا  و روش آبیاری iتوسط محصول
باشد. ¬متر مک و می

`ijE   مقدار مصورف انورژی در محصوول ،i ا  و

وات ، قیمت یا هزینوه هور کیلوو   EPا ،  j آبیاری روش و ا iمحصول

گوذاری اولیوه در تجهیوزات و      هزینه سورمایه mTIانرژی برق است.
لواز  آبیاری و ایستگاه پمپواژ اسوت. بورای روش آبیواری نشوتی ایون       

                                                           
2Annals Equivalent Net Profit  



 267      اي نواري در مزارع خيار و گوجه فرنگيارزیابي فني و اقتصادي سامانه آبياري قطره

گذاری برابر صفر است. سرمایه
mMC   و نگهوداری  ، هزینوه ت میورات

منظووور ) انوودوزتجهیووزات و لووواز  آبیوواری بوورای روش آبیوواری آب  
های آبیاری تحت فشاری است که با کاهش آب مصرفی باعث  سامانه
 (شوندجویی در آب مصرفی نسبت به روشهای آبیاری سنتی میصرفه

)/,,(است. ضریو  nrFA  محاسوبه شود و    4با استفاده از رابطه
 کنود  ه دارایی را بوه م وادل یکنواخوت سوالیانه تبودیل موی      ارزش آیند

( Blank and Tarquin, 1998:) 

(4                       )
rr

r
FnrFAA

ntt



)1(

),,/( 

ارزش آینده دارایی F م ادل یکنواخت سالیانه و  Aدر این رابطه   

)/,,(است. ضریو nrpA  هآ ارزش ف لی یر دارایی را به م وادل
 شود:محاسبه می 5یکنواخت ساالنه تبدیل می کند و از رابطه 

(5                   ))
1)1(

)1(
(),,/( 0






n

n

t
r

rr
PnrpAA 

ارزش ف لی دارایی است که بوا اسوتفاده از رابطوه     Pدر این رابطه 
 گردد.فوق به م ادل یکنواخت سالیانه تبدیل می

دن دومین م یار مورد اسوتفاده بورای انودازه گیوری اقتصوادی بوو      
ای نسوبت منف وت بوه هزینوه نهوایی      گذاری در آبیاری قطوره سرمایه

(BCR
نسوبت   م یاری است که( است. م یار نسبت منف ت به هزینه 1

هوا یوا م وادل    هزینوه مجموع ارزش جال به  مجموع ارزش جال منافع
کنود )رابطوه   موی در نرخ تنزیل م ین محاسبه  یکنواخت سالیانه آنها را

6.) 

(6            )                                 

 













n

t
n

t

n

t
n

t

r

C

r

B

BCR

1

1

1

1 

، Btاین رابطه و روابوط زیور متغیرهوای م رفوی شوده شوامل       در 
درآمدهای پروژه شامل ارزش فروش محصول و ارزش اسقاط لوواز  و  

های های تولید، هزینهها شامل هزینه دهنده هزینهنشان Ctتجهیزات،
گذاری، ت میورات و نگهوداری و   سرمایههای غیر مشترک تولید، هزینه

 .ریوزی اسوت  افق برنامه nو  نرخ تنزیل r، ا  tدر سال  های آبهزینه
درصد به عنوان مبنای مقایسوه   18در پژوهش جاضر نرخ بهره بانکی 

ریوزی پوروژه، بور اسواس نظور کارشناسوی       استفاده شد. افوق برناموه  
زارع منتخو بطور سال انتخاب گردید. نظر به اینکه در م 15تخصصی 

همزمان کشت محصول با دو روش آبیاری وجود نداشوت توا عملکورد    
ای بوا روش آبیواری مرسوو  مزرعوه )تحوت      محصول با روش قطوره 

( از میوانگین  1996مدیریت یکسان( مقایسه شود، طبق روش مسترز )
عملکرد محصوالت در سطح استان استفاده شد. بورای جوذف اثورات    

                                                           
1- Benefit Cost Ratio 

-96الی  1391-92ساله از سال زراعی  5انگین اقلیمی بر عملکرد، می
 استفاده شد.  1395

 

 نتایج و بحث 

مشخصات منابع آبی، و خصوصیات مزارع موورد مطال وه و بافوت    
ارائه شوده اسوت. منبوع آب موورد اسوتفاده در ایون        1خاک در جدول 

پژوهش چشمه و چاه بوده است که این امور وابسوتگی میوزان تولیود     
دهود.  زمینوی را نشوان موی   دان به منابع آب زیرمحصوالت استان هم

در بیشتر موارد کمتر از های کشاورزی هدایت الکتریکی آب چاهمیزان 
دهنده کیفیت مناسو آب این زیمنس برمتر است که نشاندسی 75/0
ها برای کشاورزی است. بافت خاک مزارع مورد مطال ه از متوسوط  چاه

توا   40000محصوول خیوار از    میوزان عملکورد  تا سنگین متغیر است. 
کیلووگر  در   69833طور متوسط کیلوگر  در هکتار متغیر و به 87000

(. میانگین ججآ آب مصرفی در مزارع خیوار  2هکتار ت یین شد) جدول
مترمک و در هکتار متغیر و بطور میانگین  8750تا جدود  6000نیز از 
حاسوباتی بوا   متر مک و در هکتار ت یین شد. متوسط نیاز آبی م 7948

 400نیاز آبی ت یین شده در سند ملی آب تفاوت زیادی نداشته و جدود 
ای در موزارع  متر مک و در هکتار شد. میانگین راندمان آبیاری قطوره 

درصود   8/73طور میوانگین  درصد متغیر و به 6/84تا  6/55خیار نیز از 
 100ذکر اسوت کوه رانودمان بیشوتر از     (. الز  به 3ت یین شد )جدول 

آبیاری صورت گرفته است. کآ 5درصد م نی ندارد. بنابراین در مزرعه 
بورداری  درصد نشان دهنده عود  بهوره   8/73میانگین راندمان کاربرد 

مناسو از سامانه آبیاری و تخصی  نامناسوو میوزان آب آبیواری بوه     
نووین آبیواری بودون توجوه بوه       سوامانه مزارع است. بنابراین اجورای  

نظور  تواند ما را به اهداف موردو نیاز آبی محصول نمی مدیریت آبیاری
کیلووگر  بور متور     9/10توا   7/6وری مصرف آب خیار از بهره .برساند

 کیلوگر  بر متر مک و ت یین شد. 7/8مک و متغیر و بطور میانگین 
میزان متوسط عملکرد گوجه فرنگوی در موزارع گوجوه فرنگوی از     

متغییوور و میووانگین عملکوورد  کیلوووگر  در هکتووار 75000تووا  50000
(.کوه بوا نتوایج مطال وات     4کیلوگر  در هکتار اسوت )جودول    62188
( 1389و صوودرقاین و همکوواران ) ( 1395نیووا و همکوواران ) شوواهرخ

تواند ناشی از پارامترهای متفواوتی  همخوانی ندارد. که این موضوع می
از جمله نوع رقآ، خصوصیات خاک و آب مزرعوه، تغذیوه محصوول و    

ع مدیریت مزرعه و غیره باشود. کمتورین، بیشوترین و میوانگین آب     نو
 13300، 6825ترتیوو  مصرفی در مزارع مورد مطال ه گوجه فرنگی به

دهد نشان می 4مترمک و در هکتار ت یین شد. نتایج جدول  10255و 
که میزان نیازآبی محاسباتی و میزان نیاز آبی سند ملی با میزان ججآ 

دهنوده  ی از مزارع فاصله زیادی دارد. این امر نشوان آب آبیاری در برخ
بردار به نیاز آبیاری و عد  مدیریت مناسوو آبیواری در   عد  توجه بهره

مزرعه است. تفاوت میزان نیازآبی محاسباتی با نیاز آبی ذکور شوده در   
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سند ملی لزو  استفاده از نیاز آبی محاسباتی ) بور اسواس پارامترهوای    
ریزی های آبیاری و برنامهخیر( در طراجی سامانههای اهواشناسی سال
درصد ت یوین   7/69طلبد. میانگین راندمان کاربرد آبیاری آبیاری را می

ای فاصوله  شد که این میزان از راندمان پتانسیل سامانه آبیواری قطوره  

کیلوگر  متغیور و   1/9تا  4وری مصرف آب از زیادی دارد. میزان بهره
کیلوگر  بر متر مک و ت یین شد که در محودوده   2/7طور میانگین به

باشود )جودول   ( می2016مقادیر ارائه شده توسط علیزاده و همکاران )
4.) 

 
 وری مصرف آب در مزارع خيارميزان عملكرد، آب مصرفی، نياز آبی، راندمان كاربرد و بهره -3جدول 

 شماره مزرعه 

 خيار

عملكرد)  منطقه

كيلوگرم در 

 هكتار(

آب مصرفی 

)متر مكعب در 

 هكتار(

نياز آبی 

محاسباتی )متر 

 مكعب در هكتار(

نيازآبی )سند 

ملی)متر مكعب 

 در هكتار((

Ea  راندمان

كاربرد ) 

 *درصد(

بهره وری 

مصرف آب 

)كيلوگرم بر متر 

 مكعب(

 9/9 70 6850 5645 8064 80000 اسدآباد 1

 7/9 6/55 4820 4985 8962 87000 نهاوند 2

 9/10 9/80 4820 6319 7813 85000 نهاوند 3

 7 6/84 6230 6855 8100 57000 کبودراهن  4

 7/6 7/117 6230 7062 6000 40000 کبودراهن  5

 8 9/77 6230 6814 8750 70000 رزن 6

  69833 7948 6280 5863 8/73 7/8 

 .نسبت نیاز آبی در فصل آبیاری به مجموع آب داده شده به مزارع به عنوان نمادی از راندمان استفاده شده است :*

 
 وری مصرف آب در محصول گوجه فرنگیميزان عملكرد، آب مصرفی و بهره -4جدول 

 شماره مزرعه

)گوجه 

 فرنگی(

 منطقه

 عملكرد

)كيلوگرم در 

 هكتار(

آب مصرفی 

)متر مكعب در 

 هكتار(

نياز آبی محاسباتی 

)متر مكعب در 

 هكتار(

 نيازآبی )سند ملی

)متر مكعب در 

 هكتار((

Ea  راندمان

كاربرد 

 )درصد(

بهره وری مصرف 

)كيلوگرم بر متر آب 

 مكعب(

 4/5 7/85 8970 7896 9216 50000 اسدآباد 1

 4 1/46 8970 6912 15000 60000 اسدآباد 2

 1/6 3/59 8970 6046 10200 62500 اسدآباد 3

 5/4 7/58 8970 7809 13300 60000 اسدآباد 4

 7/7 6/77 6260 6348 8182 63000 نهاوند 5

 8 1/69 6260 6505 9420 75000 نهاوند 6

 1/9 88 8970 6004 6825 62000 اسدآباد 7

 6/6 5/75 8970 7473 9900 65000 اسدآباد 8

 2/7 7/69 8293 6874 10255 62188  میانگین

 .نسبت نیاز آبی در فصل آبیاری به مجموع آب داده شده به مزارع به عنوان نمادی از راندمان استفاده شده است :*

 
 تغييرات شوری خاک

( در اوایول  ECeنتایج بررسی تغییرات شوری عصاره اشباع خاک )
و بین نوارهای و اواخر فصل آبی جاکی از افزایش شوری خاک در زیر 

آبیاری در اواخر فصل آبیاری نسوبت بوه اوایول فصول رشود بوود کوه        
افزایش شوری در زیر نوارهای آبیاری نسبت به بین نوارهوای آبیواری   

زیمنس بر متر بود دسی 5/0بیشتر بود این افزیش بطور میانگین جدود 
(. بنابراین بایستی به تجمع نمور در سوطح خواک در موزارع     1)شکل
 ای توجه داشت.ند از سامانه آبیاری قطرهمبهره

 

 تجزیه وتحليل اقتصادی

 خيار
هوای  جهت تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید محصول خیوار هزینوه  

ای و گذاری ثابت اولیه، هزینه های متغیر سامانه آبیاری قطوره سرمایه
ای و م ادل یکنواخوت سواالنه   ارزش اسقاط لواز  و تجهیزات سرمایه

درصود بورای موزارع نمونوه     18گذاری با نرخ تنزیل مایههای سرهزینه
 (.5محاسبه شد )جدول 
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 های مختلف خاک( در محصول خيار و گوجه فرنگی منحنی تغييرات ميانگين شوری خاک ) عمق -1شكل 

 
 ای خيارگذاری ثابت در مزارع قطرهاسقاط و معادل یكنواخت ساليانه سرمایههای متغير و ارزش گذاری ثابت، هزینههای سرمایههزینه -5 جدول

 )تومان در هكتار(

 6 5 4 3 2 1 شرح/ شماره مزرعه

 6391747 6370180 7701731 5927628 6279532 6391747 هزینه سرمایه گذاری ثابت
 976003 813578 883832 849348 910839 918429 ایهزینه های متغییر سامانه آبیاری قطره

 484540 461972 681340 438823 481683 484540 ارزش اسقاط
 1944386 2053599 2207360 1710014 1840927 1944980 های ثابتارزش جال هزینه

 
ای نسبت به سیستآ آبیواری سونتی،   با اجرای سامانه آبیاری قطره

شود. در واقع سامانه جویی میکار آبیاری صرفهمقدار زیادی در نیروی 
اندوز اندوز است فناوری کارای عالوه بر اینکه فناوری آبآبیاری قطره

کشوی و  بنودی، نهور  هوای کورت  باشد. در آبیاری نشتی هزینوه نیز می

آالت ) مربووط بوه    هوای کوارگری و هزینوه ماشوین    مرزبندی، هزینوه 
(. مجمووع  6وجود دارد )جدولنهرکشی، مرزکشی و کرت بندی( است 

 آید .ای به جساب میها منافع سامانه آبیاری قطرهاین هزینه

 
 تومان در هكتار-های متغير آبياری نشتی در هكتار در مزارع نمونه محصول خيارهزینه -6 جدول

 هزینه در هكتار )تومان( هزینه واحد مقدار استفاده یا مصرف هزینه

 554553 7/49 11158 مک و( متر) آب
 328200 60000 47/5 کارگر کرت بندی و نهرکشی

 1362000 60000 7/22 کارگر آبیاری
 85724 85724 کرت بندی، مرز و نهر کشی ماشین آالت 

 2330477   جمع

 
ساله  5از میانگین عملکرد  میزان عملکرد مزارع خیار مورد مطال ه

این محصول در پنج سال اخیر در سوطح اسوتان بسویار بواالتر اسوت      
ای (. بنوابراین عموده منوافع جاصوله از روش آبیواری قطوره      7)جدول 

شود. نتایج نشان داد که منافع اسوتفاده  منسوب به افزایش عملکرد می
برخی مزارع طوریکه در ای بسیار عظیآ است بهاز سامانه آبیاری قطره

برابور میوانگین عملکورد     3ای توا  نمونه، عملکرد سامانه آبیاری قطوره 

استانی است. شاید از جمله دالیل مهمی کوه کشواورزان موزارع خیوار     
اند در مرجله اول ای تغییر دادهخود را از روش آبیاری سطحی به قطره
باشود.  جویی در مصرف آب موی عملکرد باال و در درجات ب دی صرفه

گوذاری  ای از یکسو مستلز  سورمایه ظر به اینکه سامانه آبیاری قطرهن
هوای نگهوداری ثانویوه اسوت لوذا      اولیه و از سوی دیگر صرف هزینوه 

 تواند گمراه کننده باشد.استناد به م یار عملکرد گیاه می
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 ارقام در هكتار-درآمد ناخالص در هكتار محصول خيار در مزارع نمونه -7 جدول

 قيمت واحد )تومان بركيلوگرم( اره مزرعه مش

 آبياری نشتی ایآبياری قطره

 عملكرد )كيلوگرم(
 درآمد ناخالص

 تومان (1000) 
 درآمد ناخالص )هزارتومان( عملكرد )كيلوگرم(

1 1800 80000 144000 28625 51525 

2 1800 87000 1566600 28625 51525 

3 1800 85000 153000 28625 51525 

4 1800 57000 102600 28625 51525 

5 1800 40000 72000 28625 51525 

6 1800 70000 126000 28625 51525 

 51525 28625 125699 69833 1800 میانگین

 های تحقیق مأخذ: یافته 
 

م یارهای اقتصادی که بیانگر منوافع سوامانه آبیواری     8در جدول 
های آبیاری مرسوو  اسوتان   ای در محصول خیار، نسبت به روشقطره

. نسبت منف ت به هزینوه نهوایی در موورد کلیوه     است ارائه شده است
دن اسوتفاده از  و بیانگر اقتصادی بوو مزارع نمونه بزرگتر از یر بوده و 

. بطوری که ایون  ای در زراعت محصول خیار استسامانه آبیاری قطره
بوه   5و در مزرعه شوماره   56/40به بیشینه  3نسبت در مزرعه شماره 

است که در ازاء هر ها بیانگر آن رسیده است و این نسبت 95/7کمینه 
هوای  ای در مقایسوه بوا روش  واجد هزینه اضافی برای سوامانه قطوره  

برابر منوافع ایجواد    40تا  8مرسو  آبیاری در این دو مزرعه نزدیر به 
شده است. البته بایستی  توجه داشت که توجه بوه مسوائل اقتصوادی    
نباید ما را از مسائل مربوط به پایوداری آب و خواک غافول نمایود.. از     
تحلیل اقتصادی در  م یوار سوود نهوایی نیوز در تموامی موزارع موورد        

وده و سود قابل مالجظه ای بورای کشواورزان جاصول    بررسی، مثبت ب
( و 1396شده اسوت. کوه بوا نتوایج قودمی فیروزآبوادی و همکواران )       

 ( مطابقت دارد.2000) و کوروچو آیریلدیی

 
 ای در مزارع نمونه محصول خيارمعيارهای ارزیابی اقتصادی سامانه آبياری قطره -8 جدول

 ميانگين 6 5 4 3 2  1 معيار/مزرعه

نسبت منف ت به هزینه 
 نهایی

11/33 03/39 56/40 28/17 95/7 3/26 92/26 

 در تومان) سود نهایی
 (هکتار

92475360 105075360 101475360 51075360 20475360 74475360 74174760 

   مأخذ: یافته های تحقیق

 
توان نتیجوه گرفوت کوه اجورای     توجه به نتایج بدست آمده میبا 
ای در مزارع خیار دارای توجیه اقتصادی است های آبیاری قطرهسامانه

گذاری دراین نوع سامانه آبیاری ضومن آنکوه درآمودهای آن    و سرمایه
نماید، باعوث کواهش مصورف آب در    های آن را میجبران کلیه هزینه

 شود.واجد سطح می

 
 فرنگیگوجه

گذاری ثابوت اولیوه، هزینوه هوای     های سرمایههزینه 9در جدول 
ای و ای و ارزش اسقاط لوواز  و تجهیوزات سورمایه   متغیر آبیاری قطره

گوذاری بوا نورخ تنزیول     هوای سورمایه  م ادل یکنواخت ساالنه هزینوه 
. با توجه بوه اینکوه   درصد برای مزارع نمونه نمایش داده شده است18

کاشت گیاهان زراعی بسته به نوع محصول متفاوت  فواصل بین ردیف

باشد و به همین دلیل هآ میزان مصرف نوار تی  در آنها متفواوت  می
-ها از یر واجود بهوره  است. جتی در مورد هر محصول نیز فاصله نوار

 کند. برداری با بهره بردار دیگر فرق می

شده ارائه  10هزینه انجا  آبیاری سطحی محصول خیار در جدول 
بنودی،  هوای کورت  ای هزینوه است. عالوه بور ایون در آبیواری قطوره    

آالت مربووط بوه    های کارگری و ماشوین نهرکشی و مرزبندی ، هزینه
گوردد. مجمووع ایون    اجداث کرت، نهر و مرزبندی صورفه جوویی موی   

 آید .ای به جساب میها منافع سامانه آبیاری قطرههزینه
ر مزارع نمونه مورد مطال ه و عملکرد گوجه فرنگی د 11در جدول 

میانگین استان نمایش داده شده اسوت. موزارع نمونوه موورد مطال وه      
عملکرد باالتری نسبت به میانگین عملکرد استان دارند. عموده منوافع   

شوود.  ای منسوب به افزایش عملکرد میجاصله از سامانه آبیاری قطره
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ای امانه قطوره نتایج نشان داد که در برخی موزارع نمونوه عملکورد سو    
نزدیر به دو برابر میانگین عملکرد استانی است. از دالیل مهمی کوه  

ای تغییور  ¬کشاورزان گوجه فرنگی کار روش آبیاری نشتی را به قطره

جوویی در  داده اند همین عملکورد بواالی آن و در عوین جوال صورفه     
 باشد. مصرف آب می

 
ای گذاری ثابت در مزارع قطرههای متغير و ارزش اسقاط و معادل یكنواخت ساليانه سرمایهگذاری ثابت، هزینههای سرمایههزینه -9 جدول

 )تومان در هكتار( فرنگی گوجه

 8 7 6 5 4 3 2 1 شرح/ شماره مزرعه

 7844623 8126364 6763853 6107392 7962764 7962764 7607592 6784501 هزینه سرمایه گذاری ثابت

 999433 850787 921027 827745 1188347 1022580 1263878 912549 ایهای متغیر آبیاری قطرههزینه

 548488 514540 522488 407681 524540 524540 475832 494540 ارزش اسقاط

 3048863 3237040 2076046 2046006 3352965 3352978 3273256 2262162 های ثابتارزش جال هزینه
 

 فرنگی )تومان در هكتار(های متغير آبياری نشتی در هكتار در مزارع نمونه محصول گوجههزینه -10جدول 

 هزینه در هكتار )تومان( هزینه واحد مقدار استفاده یا مصرف هزینه
 609272 7/49 12259 مک و در هکتار( متر) آب

 282000 60000 7/4 کارگر کرت بندی و نهرکشی )روز نفر در هکتار(
 1052400 60000 54/17 کارگر آبیاری )روز نفر در هکتار(

 98558 98558 کرت بندی، مرز و نهر کشی ماشین آالت 

 2042230   جمع
 

 ارقام در هكتار-درآمد ناخالص در هكتار محصول گوجه فرنگی در مزارع نمونه  -11 جدول

 مزرعه نمونه
 قيمت واحد

 )تومان بركيلوگرم(* 

 آبياری نشتی ای¬آبياری قطره

 تومان( درآمد ناخالص )هزار عملكرد )كيلوگرم( تومان (1000درآمد ناخالص ) عملكرد )كيلوگرم(

1 2500 50000 125000 42151 5/105377 

2 2500 60000 150000 42151 5/105377 

3 2500 62500 156250 42151 5/105377 

4 2500 60000 150000 42151 5/105377 

5 2500 63000 157500 42151 5/105377 

6 2500 75000 187500 42151 5/105377 

7 2500 62000 155000 42151 5/105377 

8 2500 65000 162500 42151 5/105377 

 5/105377 42151 155470 62188 2500 میانگین

 1397: بر اساس قیمت سال  *
 

انودوز  م یارهای اقتصادی کوه بیوانگر منوافع سوامانه آبیواری آب      
های آبیاری مرسو  در استان است محاسبه شد )جدول نسبت به روش

نسبت منف ت به هزینه نهایی در موورد کلیوه   (. نتایج نشان داد که 12
ای در ¬بیواری قطوره  مزارع نمونه بزرگتر از یر بوده و کامالً سامانه آ

باشد. بطووری کوه ایون    ¬زراعت محصول گوجه فرنگی اقتصادی می
مت لوق بوه    82/6و کمتورین آن برابور   08/28برابور  6نسبت در مزرعه 

بوده و به این م نی است که در قبال هر واجد هزینه اضوافی   1مزرعه 
برابر منوافع   28تا  7ای در این دو مزرعه نزدیر به برای سامانه قطره

ایجاد شده است. همچنین نتایج نشان داد کوه سوود نهوایی، در کلیوه     
بوا   گردد.مزارع مثبت بوده و سود قابل مالجظه ای عاید کشاورزان می

هوای آبیواری   تووان گفوت کوه اجورای سوامانه     توجه به این نتایج می
فرنگووی دارای توجیووه اقتصووادی اسووت و  ای در مووزارع گوجووه قطووره
سامانه آبیاری ضومن آنکوه درآمودهای آن    گذاری دراین نوع ¬سرمایه

های آن را می نماید، باعث کاهش مصرف آب در ¬جبران کلیه هزینه
شوود. ایون نتوایج بوا     وری مصرف آب موی واجد  سطح و افزایش بهره

(، پالیوان و  2000)  و کوروچو آیریلدمطال ات صورت گرفته توسط یی
 ( مطابقت دارد.2012( و تگار )2006ماتئوس )
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 فرنگیای در مزارع نمونه محصول گوجه¬معيارهای ارزیابی اقتصادی سامانه آبياری قطره -12جدول 

 ميانگين 8 7 6 5 4 3 2 1 هزینه

نسبت منف ت به 
 هزینه

82/6 29/10 09/12 28/10 85/18 08/28 64/12 61/14 83/7 

 تومان) نهایی درآمد
 (هکتار در

18491
020 

42128596 48540173 42124418 51291980 81168657 47577903 55117434 45475128 

 

 گيرینتيجه

ای نواری در برخی از های آبیاری قطرهرغآ استفاده از سامانهعلی
مزارع، متاسفانه اهداف این سامانه از جمله کاهش آب مصرفی محقق 

است. که این امر ناشی از عد  توجه به نیواز آبوی گیواه و عود      نشده 
اقتصادی بودن باشد. رعایت طول و فاصله مناسو نوارهای آبیاری می

های تولیدی همراه با پایداری آب و خاک، رکون اصولی تولیود    ف الیت
آمیوز از  باشود. الزموه اسوتفاده پایودار و موفقیوت     پایدار کشاورزی موی 

پذیری فنی و اقتصادی و پایداری آب و آبیاری توجیههای نوین سامانه
ای در خاک است. ارزیابی اقتصادی نشان داد که سامانه آبیاری قطوره 

فرنگی و خیوار از بوازده اقتصوادی بواالیی برخووردار      کلیه مزارع گوجه
ها، منافع نهایی تا که در محصول خیار در برخی از نمونهاست. بطوری

هایی آن بود. البته بایستی ابتدا به پایوداری آب و  های نبرابر هزینه 40
های خاک توجه داشت و سایر مسائل از جمله توجیه اقتصادی در رتبه

ب دی قرار دارند. عامل تهدید کننده توجیه اقتصوادی سوامانه آبیواری    
ای در مزارع خیار و گوجه فرنگی، نوسوانات شودید قیموت بوازار     قطره

 ت محصول را غیر اقتصادی کند. تواند جتی برداشاست که می

 

 هاپيشنهاد

با توجه به تاثیر مثبت دور مناسو آبیاری و توجه خاب بوه نیواز    
ریزی آبیواری کوه توسوط شورکت     آبیاری، کشاورزان بایستی به برنامه

گیرد توجه خاصی داشته باشند. همچنوین  طراح در اختیار آنها قرار می
)الترالهوا( بوه علوت اجتموال عود       های آبیاری از طوالنی گرفتن لوله

یکنواختی توزیع آب خودداری نموده و نسبت به تأمین نیاز آبوی گیواه   
ای داشوته باشوند. همچنوین بوا     در مراجل مختلف رشد جساسیت ویژه

ای در واجودهای  بوه اینکوه، اسوتفاده از سوامانه آبیواری قطوره       عنایت
دی بود، برگزاری برداری خیار و گوجه فرنگی، دارای توجیه اقتصا بهره

کالس های آموزشی و ترویجی در خصوب افوزایش سوطح دانوش و    
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Abstract 

In recent years, pressured irrigation methods such as trickle irrigation systems have been developed to 
optimize use of limited water resources in the country. Therefore, this research was carried out with the aim of 
investigating the technical and economic effects of trickle irrigation in some fields of Hamedan province during 
2017 to 2018. For this purpose, 14 cucumber and tomato fields were randomly selected and studied. The amount 
of irrigation water was calculated by installing flow meters or by measuring the water source discharge, the 
irrigation time per turn and the number of irrigation. To study soil salinity changes, soil samples were taken at 
the beginning and at the end of the growing season and Soil salinity was determined. The average amount of 
water consumed and water productivity in cucumber and tomato were 7948, 10255 m

3
ha

-1
, and 8.7 and 7.2 kgm

-3
 

respectively. The results showed that despite the use of trickle irrigation system in some fields, although water 
productivity increased but irrigation water volume was a lot due to improper implementation and poor 
management of the irrigation system. Comparison of water requirement with consumed irrigation water in some 
cucumber fields indicated deficit irrigation in these fields. The results also showed that soil salinity increased 
more under the irrigation strips than between the irrigation strips at the end of the irrigation season compared to 
the beginning of the irrigation season. The average was 0.50 dS. m

-1
. Economic analysis of the results showed 

that using of drip irrigation system in tomato and cucumber products has high economic returns in all studied 

fields, So that the profit cost ratio for cucumber and tomato fields was 26.9 and 7.8 respectively. 
 

Keywords: Benefit Cost Ratio, Pressurized Irrigation System, Salinity, Water Productivity  
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