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 چكيده

جهت دستیابی به امنیت غذاایی در کشذور یذ      نهاده آب در بخش کشاورزی ژهیوبهها وری نهادهافزایش بهرهامروزه با توجه به محدودیت منابع، 
وری فیزیکی و اقتصادی آب کشاورزی در تولید محصوالت زراعذی تحذت اذرای     در همین راستا اهداف مطالعه حاضر، تعیین بهره راهبرد اساسی است.

-19هذای  با اسذتااده از االالعذات سذال    9911ر استان البرز بود که در سال تحقیقاتی در مزارع تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بار د
البذ  نتذای ، در   وری اقتصادی اسذتااده رردیذد.   وری فیزیکی و بهرههای بهرهوری آب از ااخصبرآورد بهره منظوربهانجام اد. در این پژوهش،  9911

ای ، میانگین درصد بازده فروش در تولید رندم، جو، کلذزا، ررت علوفذه  9911-19وره تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بار الی د مؤسسه مزارع تحقیقاتی
 بیذ به ترتای آبی رندم، جو، کلزا، ررت علوفه دیدر تولرااری درصد سود و به ازای ی  ریال سرمایه 1/91و  1/99، 9/91، 4/99 بیبه ترت دادهیتولآبی 
ای آبی وری فیزیکی آب آبیاری مصرفی در تولید رندم، جو، کلزا، ررت علوفهاته است. میانگین بهرهدرصد سود به همراه دا 9/44و  6/69، 6/64، 1/91

کیلوررم بر مترمکعب آب برآورد اد. میانگین درآمد ناخالص حاصل از مصرف هر مترمکعب آب آبیاری مصذرفی در   9/4و  99/0، 19/0، 16/0 بیبه ترت
ریال بر مترمکعب آب و میانگین سود حاصل از مصذرف هذر    1/1191و  99710، 9/90499، 9/9116 بیبه ترتبی ای آتولید رندم، جو، کلزا، ررت علوفه

ریال بر مترمکعب آب تعیین  4/9994و  7/7419، 90710، 9/9919 بیبه ترتای آبی مترمکعب آب آبیاری مصرفی در تولید رندم، جو، کلزا و ررت علوفه
 اد.
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  1 مقدمه

نیاز به توسعه کشذاورزی جهذت   امروزه توجه به محدودیت منابع، 
وری، ضروری بودن استااده بهینه از نیل به خوداتکایی و افزایش بهره

پیدا نموده است )اسذدی  نهاده آب آبیاری، اهمیت روزافزونی در کشور 
بذرداری  در کشذور لذزوم بهذره   (. در چنین اذرایطی  9996و همکاران، 
 وری آن جهذت نیذل بذه راذد اقتصذادی کذامال       یش بهرهبهینه و افزا
. در این راستا، چون بخش (9916چیاری، )محمودی و  ضروری است

وری این بخش جهذت  کشاورزی به آب فراوان نیاز دارد، افزایش بهره
رذردد  دستیابی به امنیت غاایی در کشور ی  راهبرد اساسی تلقی می

(Kassam and Smith, 2001.)  کشورهای در حال توسعه، بهبذود  در
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راهکذار اساسذی تلقذی مذی     نیترمهموری آب کشاورزی یکی از بهره
رردد. البته در ارزیابی اثربخشی آب در تولید ریاه عالوه بر مقدار مذاده  

بایذد ارزش مذاده تولیذدی و درآمذد حاصذل از مصذرف هذر         دادهیتول
وتئین و وری اقتصذادی( و یذا مقذدار پذر    مترمکعب آب )ااخص بهذره 

 موردتوجذه کالری تولیدی به ازای مقدار مشخصی از مصذرف آب نیذز   
به دلیل مصرف رسترده آب در بخذش   (.Rao et al., 2016)قرار داد 

بذرداری و بهبذود   مدیریت بهره ژهیوبهکشاورزی، مدیریت تقاضای آب 
یذ  کذاالی    عنذوان بذه وری اقتصادی آب و تلقذی از نهذاده آب   بهره

از اهمیذذت خاصذذی در کشذذور برخذذوردار اسذذت   بذذاارزشاقتصذذادی و 
اقتصاددانان برای حل مشکل تولید غذاا   (.9916)محمودی و کریمی، 

رویذذه محصذذوالت از منذذابع آب محذذدود و جلذذوریری از واردات بذذی 
وری اقتصذادی آب را  وری فیزیکذی و بهذره  کشاورزی، افذزایش بهذره  

ر رابطه کمّی میان مصرف آب بیانگوری فیزیکی بهره. کنندمی توصیه
متخصصذان بذا    از دیذدراه . های سیستم تولیذد اسذت  ها و ستادهنهاده
حیذدری،  )دارای مااهیم متااوتی است  وریبهره ،های مختلفررایش
های کافی برای آراهی از مصذرف  از مشوق معموال کشاورزان (. 9919

هذای  آب آبیاری، کاربردهای واقعی آبیاری و پاسذ  ریاهذان بذه روش   
وری آب در مزرعذه  -مختلف مدیریت آب و در نتیجه سطح فعلی بهره
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بنذابراین تبذادل دانذش مذداوم الزم اسذت تذا همذه        ؛ برخوردار نیستند
آب  نیتأمریناعان مربواله بتوانند مسئولیت بیشتری را در کل زنجیره 

توانذد  به ااتراک بگاارند. در ایذن راسذتا، مذدیریت کارآمذدتر آب مذی     
بذه   تری را برای کشذاورزان و اقتصادی رسترده یطیمحستیزمزایای 
مطالعذات متعذددی در    .(Levidow et al., 2014) دااته بااد همراه

وری آب کشاورزی در داخل و خارج از کشور انجام اده که مورد بهره
وری بهذره ای در کشور، مطالعهدر اود. اااره می هاآنبه چند مورد از 

کیلذذوررم بذذر   19/1ای ررت علوفذذهفیزیکذذی آب آبیذذاری در تولیذذد  
مطالعذه  در  (.9919حیذدری،  )مترمکعذب آب مصذرفی مشذخص اذد     

وری فیزیکی آب آبیاری در تولید ارقام بهره دیگری در کشور، میانگین
کذوهی و  )کیلوررم بر مترمکعب آب محاسبه اد  491/9 ایررت دانه
 سینگل وری آب در رقم(. نتای  تحقیقی در مورد بهره9911همکاران، 

ای در مزرعذه تحقیقذاتی پذردیش کشذاورزی و     ررت دانه 706کراس 
هذای کامذل   منابع البیعی دانشذگاه رازی بذا اسذتااده از الذرح بلذوک     

سازی نشان داد کذه  ای حاصله از مدل ابیههای مزرعهتصادفی و داده
پذن  ایسذتگاه    درسذال بررسذی    90وری مصرف آب در میانگین بهره

 آبذاد اسذالم های کرمانشذاه،  نشاه اامل ایستگاهسینوپتی  استان کرما
، 01/9، 01/9، 11/0 بیذ بذه ترت ، روانسر و کنگاور سرپل رهابغرب، 
بااذند )پذاالش و   کیلوررم دانه بذر مترمکعذب آب مذی    99/9و  99/0

ای در استان خوزستان، پژوهشذگران بذه   در مطالعه(. 9400همکاران، 
ای در منطقذه هذدف   دانهاین نتیجه رسیدند که ی  ریال فروش ررت 

وری فیزیکی مصرف آب درصد سود به همراه دااته است. بهره 6/17
 کیلوررم بر مترمکعب آب آبیاری برآورد اذد  91/0در تولید محصول 

(. در پژوهشی در اهرستان مرودات استان 9999)اسدی و همکاران، 
ه بذه  بردار، نتای  نشذان داد کذ  بهره 900فارس، با استااده از االالعات 

 9/71 بیذ به ترتازای ی  ریال فروش دانه و علوفه هیبریدهای ررت 
وری فیزیکذی  درصد سود به همراه دااته است. میانگین بهره 1/79و 

کیلذذوررم  7/0بذذرداران در تولیذذد هیبریذذدهای ررت مصذذرف آب بهذذره
(. در مطالعذه دیگذری در   9910محاسبه اذد )محمذدی و همکذاران،    

بذردار بذه ایذن نتیجذه     بهره 9041ا االالعات استان اردبیل، محققین ب
وری اقتصادی آب در تولید رنذدم )سذود ناخذالص بذه     رسیدند که بهره

بااذد. )نذوری   ریال بر مترمکعب مذی  6/149ازای حجم آب مصرفی( 
وری نتذای  تحقیقذی در مذورد بهذره    (. 9911خواجه بالغ و همکذاران،  

خوزسذتان نشذان داد   فیزیکی و اقتصادی آب در تولید رندم در استان 
هذای اهذواز و   وری فیزیکی آب آبیاری در اهرسذتان که میانگین بهره
کیلوررم بر مترمکعب آب است.  91/0و  06/9 بیبه ترتدات آزادران 

هذای  وری اقتصادی آب بر اساس سود خالص در اهرستانبهره ضمنا 
ریذال بذه ازای هذر     1977و  7416 بیذ بذه ترت اهواز و دات آزادران 

یذذ  در . (9400کعذذب آب حاصذذل اذذد )ورجاونذذد و همکذذاران،  مترم
وری در اهرستان اهریار در استان تهذران، اذاخص بهذره    ایمطالعه

ای در روش آبیذاری سذنتی و   فیزیکی آب آبیاری در تولید ررت علوفه

وری کیلوررم بر مترمکعب و ااخص بهره 9/6و  1/4مدرن به ترتیب 
ریال بر مترمکعب آب  4/6497و  4646اقتصادی آب آبیاری به ترتیب 

در اسذتان   پژوهشذی در (. 9911بهرامذی و همکذاران،   ) رردیذد برآورد 
ای تولیذد ررت علوفذه  در وری فیزیکی آب آبیاری اصاهان، میزان بهره

وظیاذه دوسذت و   ) کیلوررم بر مترمکعب آب مصرفی بوده است 09/9
اذمال غذرب کشذور    و  ترکیه پژوهشی در کشور رد(. 9997همکاران، 
آب کشاورزی در تولیذد   فیزیکی وریمتوس  دامنه تغییرات بهره ،چین
کیلوررم بر مترمکعب آب رزارش  97/0و  9/4 میانگین به ترتیبررت 

در  .(Fan et al., 2014  Dagdelen et al., 2006 ;) اذده اسذت  
آب تولیذد   فیزیکذی  وریبهرهای در امال غرب چین، میانگین مطالعه

 Fan et)برآورد اذد  کیلوررم بر مترمکعب آب  941/9محصول رندم 

al., 2014).  ،فیزیکی آب آبیاری  وریبهرهبر اساس نتای  ی  مطالعه
کیلذوررم   191/0و  91/0 ترتیذب  بهدر تولید رندم آبی و دیم میانگین 
نتذای    .(Faramarzi et al., 2010) بر مترمکعذب آب محاسذبه اذد   

وری تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی در کشور مصر، محققین حداکثر بهره
کیلذذوررم بذذر مترمکعذذب آب. بیشذذترین   49/9آب را در تولیذذد رنذذدم 

 Salama etکیلوررم در هکتار رزارش نمودند ) 7904عملکرد رندم را 

al., 2017 .)دهد که در کشور مطالعات فوق نشان مینتای  بندی جمع
ای ای و دانهعلوفه وری فیزیکی آب آبیاری در تولید ررترهمیانگین به

وری بهرهو  کیلوررم بر مترمکعب آب مصرفی 14/0و  64/4 ترتیب به
و  9671 ترتیذب  بذه ای ررت علوفهآبی و  در تولید رندم اقتصادی آب

میانگین بازده فذروش تولیذد   بااد. ریال بر مترمکعب آب می 6/1199
وظیاذذه دوسذذت و (ت درصذذد بذذوده اسذذ 1/69ای در کشذذور ررت دانذذه
کوهی و  ;9919، یدریح ;9999و همکاران،  یاسد ;9997همکاران، 
بهرامذی و   ;9911نوری خواجذه بذالغ و همکذاران،     ;9911همکاران، 
ورجاونذد و همکذاران،    ;9400پذاالش و همکذاران،    ;9911همکاران، 
وری در کشورهای دیگر الب  مطالعات فذوق، میذانگین بهذره    (.9400

 491/9 ای و رندم آبی به ترتیبدانه فیزیکی آب آبیاری در تولید ررت
 ,.Faramarzi et al;) کیلوررم بر مترمکعذب آب بذوده اسذت    7/9و 

2010; Fan et al., 2014; Salama et al., 2017 Dagdelen et 

al., 2006)وری آب و تحلیذل  بنذابراین پذرداختن بذه موضذوع بهذره      ؛
آن در کشور به علت محدودیت کمذی و کیاذی    های اقتصادیااخص

 این نهاده با ارزش از جایگاه خاصی برخوردار است.
وری فیزیکذی و اقتصذادی آب   هدف مطالعه حاضذر، تعیذین بهذره   

محصوالت زراعی تحت اذرای  تحقیقذاتی در مذزارع    آبیاری در تولید 
 تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بار در استان البذرز 

 بود.

 هامواد و روش

 این پژوهش تحت ارای  تحقیقاتی در مزارع تحقیقذاتی مؤسسذه  
اجرا  9911تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بار در استان البرز در سال 
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 9911-19هذای  این مطالعه مربوط به سال یزمان یسرهای اد. داده
 جغرافیایی استان البرز بین عرضآوری رردید. و به روش اسنادی جمع

 دقیقذذه اذذمالی و الذذول 90درجذذه و  96دقیقذذه تذذا  49درجذذه و  91
دقیقه اذرقی واقذع    90درجه و  19دقیقه و  90درجه و  10 جغرافیایی
متذر  میلذی  410یزان بارش ساالنه در استان البذرز حذدود   . ماده است

ای ژیم بارندری در این استان در مجموع مدیترانه. ررزارش اده است
معنا که در الول فصل پاییز و زمسذتان بیشذترین میذزان     است به این
درصد بارندری سالیانه اسذتان   1های سالیانه را دارد و کمتر از بارندری

اذود،  در فصل خش  که از اواس  خرداد تا اوایل مهرماه را اامل می
روز در  10عداد روزهای یخبندان در اسذتان البذرز نیذز    . تاودنازل می
 (.9914همکاران،  )عزیزی و سال است

وری مصذرف آب آبیذاری در   در این مطالعه، جهت سذنجش بهذره  
وری فیزیکی و اقتصذادی  های بهرهتولید محصوالت زراعی از ااخص
، نسذذبت مقذذدار 9(CPDوری فیزیکذذی )اسذذتااده اذذد. اذذاخص بهذذره

بااد. هذر چذه   می ادهمصرفبه میزان آب آبیاری  یدادهتولمحصول 
 بااد.مصرف بهینه آب می دهندهنشاناین ااخص بیشتر بااد 
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yield:   و در هکتذار عملکرد محصذول CWR:    میذزان آب آبیذاری
 در هکتار مصرفی

وری را های مالی و اقتصذادی بهذره  های دیگری که جنبهااخص
هر به همراه دارد اامل ااخص ارزش ناخالص تولید محصول به ازای 

و اذذاخص سذذود نااذذی از تولیذذد  4(BPDواحذذد حجذذم آب مصذذرفی )
 اسذت کذه   9(NBPDمحصول به ازای هر واحد حجذم آب مصذرفی )  
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TR:  4در هکتارارزش ناخالص تولید محصول ،NR:   ارزش خذالص

 .1در هکتار)سود( تولید محصول 
عملکذرد محصذول در    ضربحاصلارزش ناخالص تولید محصول 

قیمت فروش و سود ناای از تولید محصذول تااضذل ارزش ناخذالص    
ن، زمذانی و همکذارا  )بااد های جاری تولید میتولید محصول با هزینه

9919.) 

                                                           
1- Crop per Drop 

2- Benefit per Drop 

3- Net Benefit per Drop 

4- Total Revenue 

5- Net Revenue 

 (4           )                                  PTR Cc
yield  

 (1                 )                         TVCTRNR CCc
 

  :کهیالوربه

P: و قیمذذت فذذروش محصذذول TVC: هذذای جذذاری تولیذذد هزینذذه
 محصول

حاصل نسبت میزان سود حاصل از کشذت  محصول،  بازده فروش
دهذد بذه   نشان می ،به ارزش ناخالص محصول تولیدی است محصول

به همراه دارد. درصد سود  محصول، چند درصدازای ی  ریال فروش 
 محصذول حاصل نسبت میزان سود حاصل از کشذت  بازرشت سرمایه، 

دهذد بذه ازای یذ  ریذال     نشان مذی بااد و سرمایه صرف اده میبه 
بذه همذراه   سذود   محصول، چند درصد رااری در تولیدنه و سرمایههزی
 دارد.
(6) 100

c

c

c TR

NR
SRP  

(7) 100
c

c

c TVC

NR
IRP

 

درصد بازده فذروش و درصذد    یببه ترت IRPو  SRPکه یالوربه
 بااند.درصد بازده سرمایه( محصول تولیدی می)بازرشت سرمایه 

 

 نتایج و بحث

هکتاری مؤسسه تحقیقات اصذالح   100مزرعه ، در 9الب  جدول 
، میذزان سذودآوری در ارقذام    9911-19و تهیه نهال و بار الذی دوره  
 11/44 و 71/49، 9/47، 1/7ای به ترتیب رندم، جو، کلزا، ررت علوفه

میلیون ریال در هکتار محاسبه اد. در همین دوره، بر اساس میذانگین  
ی  ریال فروش ارقام رندم، ، به ازای ادهمحاسبهدرصد بازده فروش 
 1/41و  1/99، 9/91، 4/99 یذب بذه ترت ای آبی جو، کلزا و ررت علوفه

دااته است. بر اساس میذانگین درصذد بازرشذت     به همراهدرصد سود 
رااری در تولید سرمایه برآورد اده، به ازای ی  ریال هزینه و سرمایه

، 6/64، 1/91 یذب بذه ترت ای آبذی  ارقام رندم، جو، کلزا و ررت علوفذه 
 درصد سود به همراه دااته است. 4/94و  6/69

، در تولید محصوالت زراعذی در مزرعذه   9و اکل  4الب  جدول 
هکتاری مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذار الذی دوره    100
وری فیزیکی آب آبیذاری مصذرفی در ارقذام    ، میانگین بهره19-9911

و  99/0، 46/0، 16/0 یذب ترت بذه ای آبذی  رندم، جو، کلزا، ررت علوفه
کیلوررم بر مترمکعب آب محاسبه اد. در همین دوره، میذانگین   96/9
وری اقتصادی یا درآمد ناخالص حاصل از مصرف هذر مترمکعذب   بهره

بذه  ای آبذی  آب آبیاری مصرفی در ارقام رندم، جو، کلذزا، ررت علوفذه  
 ریذذال بذذر مترمکعذذب آب 7400و  99710، 99100، 9/9116 یذذبترت

 .برآورد رردید
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 1980-89های تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر طی سال مؤسسههكتاری  055سودآوری توليد محصوالت زراعی در هكتار در مزرعه  –1جدول 

 رقم محصول سال
 گرمعملكرد به کيلو

 در هكتار

 هزینه توليد

)ميليون ریال 

 در هكتار(

 ناخالصدرآمد 

)ميليون ریال در 

 هكتار(

 سود

)ميليون ریال در 

 هكتار(

درصد بازده 

 )%( فروش

درصد بازگشت 

 سرمایه )%(

 6/69 1/99 71/49 1/994 71/69 4000 اکاپی کلزا رقم  9911

 
 
9916 

 

 - - منای 11 74 1100 بهمن جو رقم 

 ایررت علوفه
704 96000 9/79 4/71 1/1 4/7 9 

 9/10 4/99 7/96 990 9/79 10000 ماکسیما

9917 
 10 9/99 1/4 1/7 1 710 لوت جو بدون پواینه
 4/49 1/97 4/1 1/14 9/49 9100 سیوند رندم 

9919 
 9/90 7/1 9/1 1/11 7/19 9100 سیوند رندم 

 900 7/66 900 910 10 9900 لوت جو بدون پواینه 

 41 40 99 11 44 41000 704 ای ررت علوفه

 : یافته تحقی مآخا

 
وری اقتصذادی یذا سذود حاصذل از مصذرف هذر       . میانگین بهذره 

مترمکعب آب آبیاری مصرفی در برخی ارقذام رنذدم، جذو، کلذزا، ررت     
ریال بر  9/9644و  7/7419، 90710، 9/9919 یببه ترتای آبی علوفه

وری آب ی  محصذول الذی   بهرهدر مقایسه  مترمکعب آب تعیین اد.
-های مطالعه در مزرعه مورد هدف، در مورد محصول جذو، بهذره  سال

به علت میانگین باالتر عمکرد در هکتار  16وری فیزیکی آب در سال 
، بیشذتر بذوده اسذت. در مذورد     موردمطالعذه های دیگذر  نسبت به سال

بذه علذت میذانگین     19وری فیزیکی آب در سال محصول رندم، بهره
، بیشذتر بذوده   موردمطالعذه های دیگذر  متر آب نسبت به سالمصرف ک

وری فیزیکی آب در سذال  ای، بهرهاست. در مورد محصول ررت علوفه

، بیشتر 19به علت میانگین باالتر عمکرد در هکتار نسبت به سال  16
 بوده است.

هکتاری مؤسسه تحقیقات اصذالح   900، در مزرعه 9الب  جدول 
در  ، میانگین میزان سذودآوری 9917-19وره و تهیه نهال و بار الی د
میلیذون ریذال در هکتذار     1/7و  1/4 یذب بذه ترت ارقام جو، رندم آبذی  

محاسبه اد. در همین دوره، بر اساس میانگین درصذد بذازده فذروش    
 1/94 یببه ترت، به ازای ی  ریال فروش جو و رندم آبی ادهمحاسبه
زرشت سرمایه برآورد درصد سود و بر اساس میانگین درصد با 6/99و 

رااری در تولیذد جذو و رنذدم    اده، به ازای ی  ریال هزینه و سرمایه
 درصد سود به همراه دااته است. 96و  9/94 یببه ترتآبی 

 
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر طی  مؤسسه هكتاری 055وری آب آبياری مصرفی در توليد محصوالت زراعی در هكتار در مزرعه بهره –2جدول 

 1980-89های سال

 رقم محصول  سال

مصرف آب به 

مترمكعب در 

 هكتار

 يزیكیفوری بهره

کيلوگرم بر هر مترمكعب )

 آب مصرفی(

 وری اقتصادی آببهره

هر  درآمد ناخالص ناشی از

 ریال() یمصرفمترمكعب آب 

هر مترمكعب  سود ناشی از

 ریال() یمصرفآب 

 7/7419 99710 99/0 6000 اکاپی کلزا  9911

 
 
9916 

 

 - 90000 9 1100 بهمن جو 
 4/196 7400 47/9 99000 704 ای ررت علوفه

 4/9996 90000 11/4 99000 ماکسیما ای ررت علوفه

9917 
 9100 100 91/0 1000 لوت جو بدون پواینه 
 4/9491 1/9076 14/0 6100 سیوند رندم 

9919 
 40000 90000 44/0 1000 لوت جو بدون پواینه

 7/166 7/1196 19/0 6000 سیوند رندم

 9000 1000 47/4 99000 704 ایررت علوفه

  : یافته تحقی مآخا
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 هكتاری 055های مختلف در مزرعه وری فيزیكی آب در توليد محصوالت مختلف زراعی در سالبهره -1 شكل

 

 1981-89های تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر طی سال مؤسسههكتاری  155سودآوری توليد محصوالت زراعی در هكتار در مزرعه  –9جدول 

 رقم محصول سال

 عملكرد

در  گرمکيلو)

 (هكتار

 هزینه توليد

)ميليون ریال در 

 هكتار(

 درآمد ناخالص

)ميليون ریال در 

 هكتار(

 سود

)ميليون ریال در 

 هكتار(

درصد بازده 

 (%فروش )

درصد بازگشت 

 سرمایه )%(

  
9917 
 

 9/99 7/99 11/9 11/99 90 9000 والاجر جو
 4/49 1/97 4/1 1/14 9/49 9100 سیوند رندم
ررت 
 ایعلوفه

 - - منای 1/44 71 41000 704

  
9919 

 4/96 9/94 14/4 14/94 90 9000 والاجر جو
 9/90 7/1 9/1 1/11 7/19 9100 سیوند رندم
ررت 
 ایعلوفه

704 41000 44 11 99 40 41 

 : یافته تحقی مآخا
 

، در تولید محصوالت زراعذی در مزرعذه   9و اکل  4الب  جدول 
هکتاری مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذار الذی دوره    900
مصذرفی در ارقذام   وری فیزیکی آب آبیذاری  ، میانگین بهره19-9917

 47/4و  11/0، 16/0 یذب بذه ترت ای آبی رندم و جو آبی و ررت علوفه
-کیلوررم بر مترمکعب آب محاسبه اد. در همین دوره، میانگین بهره

وری اقتصادی یا درآمد ناخالص حاصل از مصرف هذر مترمکعذب آب   
 یببه ترتای آبی آبیاری مصرفی در ارقام رندم و جو آبی و ررت علوفه

ریال بر مترمکعذب آب بذرآورد رردیذد.     9/4499و  6/7969، 9/9116
وری اقتصادی یا سود حاصل از مصرف هر مترمکعب آب میانگین بهره

بذه  ای آبذی  آبیاری مصرفی در برخی ارقام رنذدم آبذی و ررت علوفذه   
در مقایسذه   ریال بر مترمکعب آب تعیذین اذد.   9000و  9919 یبترت
هذای مطالعذه در مزرعذه مذورد     وری آب ی  محصول الی سذال بهره

هذای  وری فیزیکذی آب در سذال  هدف، در مورد محصذول جذو، بهذره   
مختلف به علذت مصذرف یکسذان آب، مشذابه بذوده اسذت. در مذورد        

بذه علذت میذانگین     19وری فیزیکی آب در سال محصول رندم، بهره
، بیشذتر بذوده   موردمطالعذه های دیگذر  مصرف کمتر آب نسبت به سال

وری فیزیکذی آب در  ای، بهذره محصذول ررت علوفذه   است. در مذورد 
 های مختلف به علت مصرف یکسان آب، مشابه بوده است.سال

در مقایسه نتای  مطالعه دیگران در داخل کشور بذا نتذای  مطالعذه    
 74/4 وری فیزیکذی آب آبیذاری در تولیذد ررت   میذانگین بهذره  حاضر، 

در تولیذد   دی آبوری اقتصذا بهرهو  کیلوررم بر مترمکعب آب مصرفی
ریذذال بذذر  6/1199و  9671 یذذببذذه ترتای رنذذدم آبذذی و ررت علوفذذه

ای میانگین بازده فروش تولید ررت دانذه  ضمنا . باادمترمکعب آب می
درصد بوده است که تا حدودی با نتای  مطالعه حاضذر   1/69در کشور 

اسدی و همکذاران،   ;9997وظیاه دوست و همکاران، هماهنگی دارد )
 ;9911کذذوهی و همکذذاران،   ;9910محمذذدی و همکذذاران،   ;9999

ورجاونذد و   ;9400پذاالش و همکذاران،    ;9911بهرامی و همکذاران،  
وری میذانگین بهذره  در پیشذینه تحقیقذات خذارجی،     )9400همکاران، 

 491/9 ای و رندم آبی به ترتیبدانه فیزیکی آب آبیاری در تولید ررت
که با نتای  مطالعذه   است برآورد ادهکیلوررم بر مترمکعب آب  7/9و 

 ,.Faramarzi et al., 2010; Fan et al;هماهنگی دارد ) نسبتا حاضر 

2014; Salama et al., 2017 Dagdelen et al., 2006) 
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تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر طی  مؤسسههكتاری  155وری آب آبياری مصرفی در توليد محصوالت زراعی در هكتار در مزرعه بهره –4جدول 

 1981-89های سال

 رقم محصول  سال
مصرف آب به 

 مترمكعب در هكتار

وری فيزیكی )کيلوگرم بر هر بهره

 مترمكعب آب مصرفی(

 وری اقتصادی آببهره

هر  درآمد ناخالص ناشی از

 مترمكعب آب مصرفی )ریال(

 هر مترمكعب سود ناشی از

 آب مصرفی )ریال(

 
 
9917 

 

 - 1/6141 11/0 1100 والاجر جو
 4/9491 1/9076 14/0 6100 سیوند رندم
ررت 
 ایعلوفه

704 99000 47/4 6/9969 - 

  
9919 

 - 9/9999 11/0 1100 والاجر جو

 7/166 7/1196 19/0 6000 سیوند رندم

ررت 
 ایعلوفه

704 99000 47/4 1000 9000 

 : یافته تحقی  مآخا

 

 
 هكتاری 155های مختلف در مزرعه وری اقتصادی آب در توليد محصوالت مختلف زراعی در سالبهره -2 شكل

 

 گيری   نتيجه

الب  نتای ، در مزارع تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصذالح و تهیذه   
بازده فروش در ارقام ، میانگین درصد 9911-19نهال و بار الی دوره 

، 9/91، 4/99 یذب به ترت یدادهتولای آبی رندم، جو، کلزا، ررت علوفه
 یببه ترترااری درصد سود و به ازای ی  ریال سرمایه 1/91و  1/99
درصد سود به همراه دااته است. میانگین  9/44و  6/69، 6/64، 1/91
کلذزا، ررت  وری فیزیکی آب آبیاری مصرفی در ارقام رندم، جذو،  بهره
کیلذذوررم بذذر  9/4و  99/0، 19/0، 16/0 یذذببذذه ترتای آبذذی علوفذذه

مترمکعذذب آب و میذذانگین درآمذذد ناخذذالص حاصذذل از مصذذرف هذذر   
، 9/9116 یببه ترتمترمکعب آب آبیاری مصرفی در ارقام محصوالت 

ریال بر مترمکعب آب و میانگین سذود   1/1191و  99710، 9/90499
 یذب به ترتب آبیاری مصرفی در ارقام حاصل از مصرف هر مترمکعب آ

ریال بر مترمکعذب آب تعیذین    4/9994و  7/7419، 90710، 9/9919

 اد.
 

 منابع

. کذارایی مصذرف آب   9999اسدی، ه.، حیدری، ن. و قمذری نذژاد، م.   
بذرداری:  های مختلف بهرهتولید ررت در رروه آبیاری و سودآوری

کناذرانش ملذی   مطالعه موردی در دات سرخه. چکیذده مقذاالت   
بحران آب در کشاورزی و منابع البیعی. آبذان مذاه، دانشذگاه آزاد    

 .1اسالمی واحد اهر ری، تهران. صاحه 

آب  رذذاارییمذذتق. 9996اسذذدی، ه.، سذذلطانی، غ.ر. و ترکمذذانی، ج. 
کشاورزی در ایران: مطالعه موردی اراضی زیر سد الالقان. نشذریه  

 . 10-69(: 91) 19و توسعه.  یکشاورزاقتصاد 

هذای  . ارزیابی ااخص9911بهرامی،م.، اسعدی، م.ع. و خلیلیان، ص. 
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های نوین و سنتی در محصذوالت  بر آبیاری یدتأکوری آب با بهره
(: 9)6و مهندسذی آب.   زیسذت ی محذ زراعی اهرسذتان اذهریار.   

494-414. 

وری . تعیین بهذره 9400 .پاالش، م.، بافکار، ع. و فرهادی بانسوله، ب
 AquaCrop( با استااده از مذدل  KSC706) یادانهت آب در رر

(: 9) 91در اسذذتان کرمانشذذاه. نشذذریه آبیذذاری و زهکشذذی ایذذران. 
494-444. 

وری آب کشذاورزی و  هذای بهذره  . ارزیابی اذاخص 9919 .حیدری، ن
های مدیریت آب کشور در این زمینذه.  ها و برنامهعملکرد سیاست

 .911-977(: 79) 49فصلنامه مجلش و راهبرد. 

. تعیذذین و ارزیذذابی کذذارایی مصذذرف آب برخذذی   9919 .حیذذدری، ن
محصوالت زراعی عمده تحت مدیریت زارعین در ایذران. نشذریه   

 .17-49(: 4) 9مدیریت آب و آبیاری. 

وری . بررسذذی بهذذره9919زمذذانی، ا.، مرتیذذوی، س. ا. و بالتذذی، ج. 
یه اقتصادی آب در محصوالت مختلف زراعی در دات بهار. نشذر 

 .69-19(: 9) 49پژوهش آب در کشاورزی. 

. 9911 .، ح. نقذوی، ه. و کنعذانی ا   سذانی کران، ن.، دهقانیچله کوهی
وری آب در ارقذام مختلذف ررت   بهذره  بررسی تغییرات عملکذرد و 

هذای آبیذاری   ( تحت مدیریت آبیاری با روش490و  704ای )دانه
(: 94) 1ایذران.  نشریه آبیاری و زهکشی  ای نواری و ایاری.قطره
9691-9641. 
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Abstract 

Today, due to limited resources, increasing the productivity of inputs, especially water inputs in the 
agricultural sector to achieve food security in the country is a fundamental strategy. In this regard, the objectives 
of the present study were to determine the physical and economic irrigation water productivity in the production 
of crop production under research conditions in Seed and Plant Improvement Institute (SPII) research farm in 
Alborz province based on 2016-2019 dates in 2020. In this study, in order to estimate irrigation water 
productivity used physical and economic productivity. According to the results, during 2016-2019 years, The 
mean of  sale return percent of irrigated wheat, barley, canola and forage were estimated 13.4, 39.3, 38.9 and 
19.5 percent and means of  investment return percent of irrigated wheat, barley, canola and forage were 
estimated 15.5, 64.6, 63.6 and 24.8 percent. The means of physical productivity of irrigation water for wheat, 
barley, canola and forage were estimated 0.56, 0.51, 0.33 and 2.8 kg/m3 and means of economic productivity of 
irrigation water based on gross income for wheat, barley, canola and forage were estimated 8996.8, 10431.8, 
18750 and 5915.9 rials/m3 and means of economic productivity of irrigation water based on profit for wheat, 
barley, canola and forage were estimated 1191.1, 10750, 7291.7 and 1312.2 rials/m3.  
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