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 چكيده

بددین   .شدد  اجدرا زمینی در دشت بهار استان همددان  وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول سیببهرهمنظور بررسی بهاین پروژه 
ای بودند، انتخاب و بررسی شدند. حجم آب مصرفی در مزارع مورد مطالعده بدا   های آبیاری بارانی و جویچهزمینی که تحت سیستممزرعه سیب 16منظور 
ها، ساعت آبیاری در هر نوبت و تعداد کل آبیاری محاسبه شد. تحلیل اقتصادی تولید دبی آبپاش (،wscهای )با استفاده از فلوم گیری دبی منبع آبی اندازه
های آبیاری بارانی انجام شد. های دولتی در اجرای سیستمهای بالعوض دولت و بدون در نظر گرفتن کمکزمینی با در نظر گرفتن دو حالت کمکسیب

مترمکعدب در هکتدار و    2/3288و  61641ترتیدب  ای و بارانی بههای آبیاری جویچهوری مصرف آب آبیاری در سیستمحجم آب مصرفی و بهرهمیانگین 
درصددی   661درصددی در آب مصدرفی، باعدف افدزای       12ترتیب سیستم آبیاری بارانی با کداه   کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد. به این 5/1و  6/8

ز سیستم آبیداری  زمینی در شرایط استفاده اارزش حال منافع خالص زراعت سیبنشان داد که  نتایج نیز حلیل اقتصادیت رف آب شده است.وری مص بهره
تدر  هدزار ریدال بدی     811212 و 814416دولتی نسبت به روش آبیاری نشتی به ترتیدب   هایبدون کمک های بالعوض دولت وشرایط کمکبارانی در 
اسدت. ایدن    4/2و  6/8ترتیدب  های دولتدی بده  های بالعوض دولت و بدون کمکعت به هزینه در سیستم آبیاری بارانی در شرایط کمکنسبت منف است.

،  811511ترتیدب  ای بهتعیین شد. میزان درآمد ناخالص و درآمد خالص در دو روش آبیاری بارانی و جویچه 3/2شاخص در مزارع با سیستم آبیاری نشتی 
هزار ریال تعیین شد. 644442، 218855و  811651
 

 نیاز آبی ،آب مصرفی، درآمد خالص، عملکرد، نسبت منفعت به هزینه هايكليدي:واژه
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باشدد  بخ  وسیعی از ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک می
که بارندگی آن ضمن اندد  بدودن، دارای پدراکن  زمدانی و مکدانی      
غیرمناسبی است. به همین دلیل کشاورزی ایران وابستگی شدیدی به 

میانگین بارندگی سداننه   ،براساس اطالعات موجودآب و آبیاری دارد. 
متدر در نندد سدال    میلدی  211متر گذشته به حدود میلی 214کشور از 

                                                             
 و تحقیقات مرکز کشاورزی، مهندسی و فنی تحقیقات بخ  پژوه  استادیار - 6

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان همدان، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش
 ایران  همدان، کشاورزی،

استادیار پژوه  بخ  تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز  - 2
تحقیقددات و آمددوزش کشدداورزی و منددابع طبیعددی اسددتان همدددان، سددازمان       

 ن، ایرانتحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدا

سدازمان  ،  دانشیار پدژوه ، موسسده تحقیقدات فندی و مهندسدی کشداورزی       - 8
 تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران.

 (  :a.ghadami@areeo.ac.irEmail )*: نویسنده مسئول:            

حجم منابع آب تجدیدپدذیر کشدور حددود     همچنین ،اخیر رسیده است
کده قسدمت عمدده مصدرف آب     طوریمیلیارد مترمکعب است به 611

با توجده   (.6841مربوط به بخ  کشاورزی است )ناصری و همکاران، 
کده اکردر آب قابدل    هدای اخیدر، رشدد جمعیدت و ایدن     به خشکسدالی 

ای ژهشود، بایستی توجه وید استحصال در بخ  کشاورزی مصرف می
وری های بهبود بهرهوری مصرف آب نمود. یکی از روشبه بهبود بهره

روندد  های نوین آبیاری است. بررسی مصرف آب، توسعه پایدار سیستم
اخیدر   هدای سالوری آب، حاکی از رشد آن طی تغییرات شاخص بهره

بده   6831کیلدوگرم بدر مترمکعدب در سدال      38/1که از طوریبهبوده 
)عباسدی و   اسدت رسدیده   6841کیلوگرم بر مترمکعب در سدال   82/6

ساله از مقایسه آبیاری  2در آزمایشی  . گوپتا و سینگ(6841همکاران، 
ای به این نتیجه رسدیدند کده میدزان تولیدد محصدول       شیاری و قطره

 یابدد % افزای  می 15تا  51ای  زمینی با استفاده از آبیاری قطرهسیب

(Gupta and singh., 1983)( 6835. قدمی فیروزآبادی و سیدان )
به بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی مصدرف آب در آبیداری سدطحی    

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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وری هدا متوسدط بهدره   زمینی در منطقه بهار همدان پرداختند. آنسیب
کیلدوگرم بدر مترمکعدب     1/2مصرف آب بر حسب مقدار محصدول را  

و درآمدد   وری آب برحسب درآمد ناخالص گزارش نمودند. شاخص بهره
ریال برای هر کیلوگرم محصول بدود.   -862و  6324خالص به ترتیب 

در  گندم یاقتصاد یورآب و بهره یوربهره یبه بررس (6833)سپهوند 
 نیانگید م کده،  نشدان داد  قید تحق نید ا جیغرب کشدور پرداخدت. نتدا   

وری بهددرهبددر مترمکعددب و  لددوگرمیک11/6 آب در گندددم یور بهددره
قددمی   .اسدت  مترمکعب بر ریال 2623 آب مصرف اقتصادی ناخالص

(، به مقایسه فنی و اقتصادی اسدتفاده از  6838فیروزآبادی و همکاران )
-مدزارع سدیب  در ای جویچه با آبیاریدار )هیدروفلوم( های دریچهلوله

کده مقددار   داد نتایج این مطالعه نشدان  زمینی استان همدان پرداختند. 
و  ایهیدروفلوم، جویچههای وشر زمینی باسیبوری مصرف آب بهره
بدود. در  کیلدوگرم بدر مترمکعدب     51/1و  28/6، 31/2ترتیب  هبارانی ب

ریدال   84881111روش آبیاری هیدروفلوم درآمدد مزرعده بده میدزان     
ای افزای  یافت. نسبت منفعت به هزینه روش نسبت به روش جویچه

ه در ایدن  ریدال هزیند   61آبیاری هیدروفلوم نشان داد که به ازای هدر  
ن شدود. سدالمی و همکدارا   ریال منفعدت ایجداد مدی    11روش آبیاری، 

هدای آبیداری    ( به بررسی و ارزیابی فندی و اقتصدادی سیسدتم   6831)
همددان    های اصفهان وزمینی در استانبارانی اجرا شده در مزارع سیب

نشان داد که میزان آب مصدرف شدده در    ها آنپرداختند. نتایج مطالعه 
و  68815ترتیدب   ای و بارانی به در دو روش آبیاری جویچه  واحد سطح
( به بررسدی  6831مترمکعب در هکتار است. حیدری و حقایقی ) 1868
وری مصرف آب آبیاری در مورد نند محصول زراعی و صیفی در بهره

نقاط مختلف کشور پرداختند. نتایج این مطالعده نشدان داد کده مقددار     
مکعدب آب در شهرسدتان فریددن و در    محصول تولید شده از هدر متر 

، بددرای 82/6زمینددی و بددا روش آبیدداری رقلددی برابددر محصدول سددیب 
فرنگدی و لوبیدا در   ، محصدونت گوجده  6محصول جو در مشهد برابدر  

، محصول کداهو در دزفدول   46/1و  8/8ترتیب برابر غربی بهآذربایجان
لوگرم بدر  کی 15/1ای در همین شهرستان برابر  و ذرت دانه 88/1برابر 

( در دشدت  6838مترمکعب بوده است. قدمی فیروزآبدادی و حیددری )  
زمینی وری مصرف آب در محصول سیبقهاوند در استان همدان بهره

های مختلف آبیاری قرار داشدتند، مطالعده کردندد.    را که تحت سیستم
کیلدوگرم   6/1 تدا  6وری مصرف آب در مزارع مطالعداتی از  مقدار بهره
وری مصرف بهره بود. متوسط ریمکعب آب متغهر متر یازاهمحصول ب

ترتیب  ه)تیپ( بنواری ای  آب در سیستم آبیاری سطحی، بارانی و قطره
هدر مترمکعدب آب بدرآورد     یازاهکیلوگرم محصول ب 4/2و  5/2، 1/6

 آبیداری  سدامانه  61 پژوهشدی  در( 6841) همکداران  و . مونییگردید
در اسدتان   کوهدشت دشت در متحر  آبپاش با رابت کالسیک بارانی

 نشان پژوه  این نتایج کلی طوربه. دادند قرار ارزیابی مورد لرستان را
 بدارانی  آبیداری  هدای سدامانه  عملکدرد  بودن پایین از بزرگی سهم داد

 این از ضعیف برداریبهره و مدیریت کوهدشت، دشت رابت کالسیک

 هدای سدامانه  پژوهشی، در( 6841) همکاران و بهرامی .است هاسامانه
 یدک ) غلطدان  آبفشدان  و( سدامانه  ر)نها رابت کالسیک بارانی آبیاری
 اسدتان  مختلدف  هدای شهرسدتان  در مزرعده  پنج در شده اجراسامانه( 
 شد، فرونشست گیرینتیجه پایان در. دادند قرار ارزیابی مورد را فارس
 دبدی  و فشدار  تغییدرات  و فشدار  کمبدود  هدا، سدامانه  فرسودگی عمقی،
 یکسدان بدود.   هدا سدامانه  در توزیع یکنواختی کاه  علل از ها،آبپاش
 در واقعدی  کاربرد راندمان و پایین ربع در کاربرد پتانسیل راندمان شدن
بود.  گیاه نیاز از ترکم آبیاری آب تامین بیانگر آبیاری، هایسامانه تمام

عندوان   ای سیواناپان در تحقیقی برای بررسی دورنمای آبیداری قطدره  
آب توسدط   یدرصدد  41تا  11بین  جوییصرفهتوجه به  کند که بامی

ایدن سیسدتم    ،ای و افزای  تولید تدا میدزان صددرصدد    سیستم قطره
نسدبت  کده   دهدد  یمد نتایج مطالعه او نشان تواند بسیار مفید باشد.  می

در سطحی ای در مقایسه با سیستم  هزینه اضافه آبیاری قطره -فایده 
و بددرای حالددت  25/68تددا  85/6جددویی آب از  فهشددرایط عدددم صددر

 توانددد تغییددر کنددد   مددی 82/82تددا  83/2جددویی آب از  صددرفه

(Sivanappan., 1994) .  آب در محصدول   یوربهدره لیو و همکداران
هدا  تحقیدق آن  جی. نتدا کردندد کشور مختلف محاسبه  621را در  ذرت

بدر   لدوگرم یک 5/6از   یبدا بد   نیو ند  کایآمر یکشورها نشان داد که
بدر   لدوگرم یک 6تدر از  با کم ییقایآفر یو کشورهاترین بی  مترمکعب
 Liu et)به خود اختصاص دادند آب را  یوربهره نیترکم، مترمکعب

al., 2008).    وری محصدول  قدمی فیروزآبادی میدزان متوسدط بهدره
زمینی در کبودرآهنگ همدان با سیستم آبیاری سنتی، توزیع آب سیب

کیلدوگرم بدر    2/8و  1/2، 2/6ترتیب بیاری بارانی را بهبا هیدروفلوم و آ
 فدان و (. Ghadami Firouzabadi, 2012)مترمکعب تعیین نمود 

 شدمال در  یآب در محصدونت زراعد   یوربهدره  سده یبه مقاهمکاران 
آب در گنددم و   یورها نشدان داد بهدره  آن جیپرداختند. نتا نیغرب ن
 نیهمچنکیلوگرم بر مترمکعب بود.  68/6و  38/1 برابر بیترتذرت به
 دنر بر 28/1و  64/1ترتیب  گندم و ذرت به یبرا یاقتصاد یوربهره

ندارو و همکداران   . (Fan et al., 2014) مترمکعب بده دسدت آمدد   
را بده   ونجده یگنددم، جدو، ذرت و    یبدرا  یاقتصداد  یوربهدره  ریمقاد
رمکعددب گددزارش  بددر مت ورویدد 52/1و  14/1، 13/1، 11/1بیددترت

 زمینه زیادی در مطالعات . تاکنون(Naroua et al., 2014)نمودند

 کشاورزی صدورت  بخ  در آب وریبهره هایشاخص انواع محاسبه

 در هدای آبیداری  روش ندوع  محدودی، مطالعات در لیکن است گرفته

 گرفته توجه قرار مورد آب وریبهره بر هاآن تاریر و مختلف محصونت

 یهدا شداخص  همین دلیل، ایدن تحقیدق بدا هددف بررسدی     است. به 
در  زمینددیی محصددول سددیب اقتصددادی ورآب و بهددره یور بهددره
ی کده یکدی از محصدونت عمدده     و باران یسطح یاریآب یها ستمیس

   استان همدان است، انجام شد.
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هاموادوروش

وری مصدرف  با هدف تعیین میزان آب مصرفی، بهدره این تحقیق 
زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و اقتصادی تولید سیبآب و تحلیل 

هدای مدورد   دادههمددان انجدام شدده اسدت.     ای در دشت بهار جویچه
برداران کشاورزی منطقه گردآوری استفاده از طریق آمار میدانی از بهره

شده است. جامعه آماری در این رابطه کلیده کشداورزان تولیدد کنندده     
از روش  ،6با استفاده از رابطه . تعداد نمونه زمینی در منطقه استسیب
 مشخص شده است.  6تصادفیگیری نمونه

(6)                                                   

n  ،تعداد نمونه مورد نیازN  سدیب  تعداد اعضا جامعه )کشداورزان-

خطای مورد  dواریانس نمونه اولیه،  Sاستیودنت،  tآماره  t(، کارزمینی
پرسشنامه انتخاب  81برای این منظور ابتدا تعداد  است.نظر در برآورد 
اساس فرمول محاسبه شد. بنابراین بر 24/1راندمان آبیاری، و واریانس 

 نید در ا ازید اطالعات مدورد ن . نفر نمونه انتخاب شد 16کوکران تعداد 
-جمدع  پرسشنامه لیبه مزارع و تکم یحضور مراجعه قیمطالعه از طر

های مزرعه از قبیدل   ویژگی  . در هر یک از مزارع انتخابی،دیگرد یآور
اندازه مزرعه، روش آبیاری، مقدار تولیدد محصدول، قیمدت محصدول،     

 نده یهزهای تولید به تفکیدک ندوع عملیدات، هزینده آبیداری و       زینهه
آوری شددند. حجدم آب   ها و متعلقات مربوط به ناه و ... جمدع  سیستم

-ای در طول فصل زراعدی بدا انددازه   آبیاری جویچه مصرفی در روش

گیری اندازه  WSCهایروش جت، یا استفاده از فلومگیری دبی ناه به
گیری دبی  های آبیاری بارانی حجم آب مصرفی با اندازه شد. در سیستم

ها در طول فصل زراعی، ساعات آبیاری و تعداد آبیاری مشخص  آبپاش
عملکدرد  وردگیری از مزرعده و تعیدین   شد. در آخر فصل زراعی با رکد 

 2وری فیزیکدی محصدول بدا اسدتفاده از رابطده      محصول، میزان بهره
   تعیین شد.

 (2        )                                                     
W

Y
Wp  

Wp: وری آب )کیلو گرم بر مترمکعب(میزان بهره 
Y کیلوگرم(: میزان عملکرد محصول( 
W)میزان آب مصرفی )مترمکعب : 

در این تحقیق همچنین میزان نیاز آبی براساس آمدار و اطالعدات   
هواشناسی ایستگاه فرودگاه همدان در سال انجام تحقیق با استفاده از 

محاسبه و با میزان نیاز آبی بدرآورد  اصالح شده مانتیف  -روش پنمن 
ی هدا  روش یلیل اقتصداد تح شده در سند ملی آب مقایسه شد. جهت

 شد. از معیارهای ارزیابی ذیل استفادهمختلف آبیاری 

 

                                                             
1- Ratio stratified random sampling 

(NPV)2ارزشحالخالص
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هدا را   ارزش فعلی خدالص پدروژه   ،معیار با توجه به نرخ تنزیلاین 
حداکی از   ،کده حاصدل فدوث مربدت باشدد     یکند. در صورت محاسبه می

 پذیری اقتصادی طرح است.توجیه

 

)(3نهیهز-نسبتمنفعت
C
B



(1         )                                   

 

 







i

i

i

i

rC

rB

C

B

1/

1/

 
مدوع ارزش  جمعیار نسبت مجموع ارزش حال مندافع را بده م  این 
 نماید.  محاسبه می ،ها در نرخ تنزیل معین حال هزینه
 

 نتایجوبحث

وری مصددرف آب میددزان حجددم آب مصددرفی، عملکددرد و بهددره 
ارایده شدده اسدت.     2و  6در جدول  مزارع مورد بررسی در ینیزم بیس

دو روش آبیداری   در یند یزم بیسمیانگین حجم آب مصرفی در مزارع 
مترمکعدب در هکتدار    2/3288و  61641ترتیدب  ای و بارانی بهجویچه

است. نتایج نشان داد که سیسدتم آبیداری بدارانی نسدبت بده آبیداری       
-میانگین بهره .شود% در آب مصرفی می 12ای باعف کاه  جویچه

-زمینی برای سیستم بارانی و جویچده وری مصرف آب در مزارع سیب

کیلوگرم بر مترمکعدب بدود. میدزان میدانگین      6/8و  5/1 بیترتبهای 
حجم آب آبیاری نسبت به نیاز آبی ناخالص محاسدباتی در دو سیسدتم   

دهندده  است که نشان 12/1و  8/1ترتیب ای بهآبیاری بارانی و جویچه
(. میدزان رانددمان در دو   2و  6آبیاری در این مزارع اسدت )جددول   کم

درصد منظور شد  16و  18ترتیب ای بهبارانی و جویچهسیستم آبیاری 
 (.6841)عباسی و همکاران، 

نتایج برآورد نیداز آبدی بدر اسداس آمدار و اطالعدات هواشناسدی        
های انجام پژوه ، بیانگر تفداوت بدین نیداز آبدی محاسدباتی بدا        سال

شده در کتاب برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی است میزان نیاز آبی تعیین
روز شددن و تعیدین   مترمکعب در هکتار بود و لزوم به 6125حدود که 

(. مقایسه 6طلبید )شکل نیاز آبی بر اساس آمار و اطالعات جدید را می
میزان حجم آب مصرفی با میزان نیداز ناخدالص آبیداری )بدا احتسداب      

                                                             
2- Net Present Value 

3- Benefit per Cost 
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ترتیب در دو سیستم آبیاری بارانی و درصد به 16و  18راندمان آبیاری 
شان داد کده حجدم آب کداربردی در اکردر مدزارع مدورد       ای( نجویچه

دهندده  تر از نیاز ناخالص آبیاری است کده ایدن امدر نشدان    مطالعه، کم
 ( .2آبیاری در این مزارع است )شکل  کم

 
مزرعه(33ستمآبياريباراني)زمينيباسيوريمصرفآبدرمزارعسيبخالصهنتایجحجمآبمصرفيوبهره-1جدول

مقدار
مصرفيآب

(m
3
/ha)

ميزانآبآبيارينسبت

بهنيازآبيناخالص

محاسباتي

عملكرد

(Ton/ha)

وريمصرفآببهره

(kg/m
3)

 8/8 85 1/1 1421 ترینکم

 2/61 15 1/6 68881 ترینبی 

 5/1 5/56 8/1 3288 میانگین

 1/6 66 64/1 2641 انحراف معیار

 
مزرعه(22اي)زمينيباسيستمجویچهنتایجحجمآبمصرفيوكارایيمصرفآبدرمزارعسيب-2جدول

مقدار
مصرفيآب

(m
3
/ha)

ميزانآبيارينسبتبه

نيازآبيناخالص

محاسباتي

عملكرد

(Ton/ha)

وريمصرفآببهره

(kg/m
3)

 8/6 24 23/1 35/1385 ترینکم

 1/1 11 48/1 61442 ترینبی 

 6/8 5/18 12/1 61381 میانگین

 8/6 5/8 2/1 2/8811 انحراف معیار

 


مانتيث(بانيازآبيارایهشدهدركتاببرآورد-حجمآبمصرفيدردوسيستمآبياريونيازخالصآبيمحاسباتي)براساسروشپنمن-1شكل

 (1311نيازآبيگياهانزراعي)فرشچي،
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ميزانحجمآبمصرفيبانيازناخالصمحاسباتيدرمزارعموردمطالعهمقایسه-2شكل

 
آوری شده از طریق مصداحبه و تکمیدل پرسشدنامه در    نتایج جمع

هدای  مزارع مورد نظر شامل نحوه مدیریت مزرعه و اسدتفاده از نهداده  
ارایده شدد.    1و  8 ای در جدولمهم در شرایط آبیاری بارانی و جویچه
و  2/2ای و بدارانی بده ترتیدب    میانگین سطح مزارع در آبیاری جویچه

باشد. میزان مصرف بدذر و سدم بدا انددکی اخدتالف در      هکتار می 2/8
تر بود. میزان مصدرف کدود   بی  داشتندای مزارعی که آبیاری جویچه

یزان شیمیایی در مزارعی که با سیستم آبیاری بارانی آبیاری شدند به م
ای اسدتفاده  قابل توجهی بی  از مزارعی است که از آبیداری جویچده  

کردند. در مزارع دارای سیستم آبیاری بارانی، میزان عملکرد محصدول  
کده از آبیداری   تر از مزارعی اسدت کیلوگرم در هکتار بی  3151حدود 
 ای استفاده کردند. جویچه

السدیک رابدت( و   )ک نتایج هزینه تولید در دو روش آبیاری بدارانی 
نشدان داده شدده    1و  8ترتیب در جداول شدماره  ای( به)جویچه سنتی

زمینی در حالت آبیاری بارانی برابر سیب  است. هزینه تولید یک هکتار
ای برابر هزار ریال است، این مبلغ در روش آبیاری جویچه 661145با 
ید در یک هزار ریال محاسبه شده است. بنابراین هزینه تول 611653با 

هدزار ریدال    5488با سیستم آبیاری کالسیک به میدزان  زمین هکتار 
شدود.  ای مدیریت میبی  از مزارعی است که با روش آبیاری جویچه

محاسبه استهال  اداوت سیستم آبیاری بارانی به روش خطدی انجدام   
هدزار ریدال و    35111گرفته است. در این محاسبه ارزش اولیه وسایل 

سدال در   65درصد ارزش اولیه و عمدر مفیدد آن    61ن ارزش اسقاط آ
 محاسبات منظور شده است.

 

زمينيدرروشآبياريبارانيهزینهتوليدیکهكتارسيب-3جدول

گيريواحداندازهتعداد/مقدارعمليات شرحردیف
قيمت

(كيلوگرم/ریال)

هزینه

(هكتار/هزارریال)
 1211 811111 کیلوگرم 811 کود شیمیایی فسفاته   6
 8211 111111 کیلوگرم 111 کود شیمیایی ازته  2
 1311 311111 کیلوگرم 811 کود شیمیایی پتاسه   8
 1311 311111 لیتر 811 کود شیمیایی ریزمغذی   1
 13111 62111 کیلوگرم 1111 بذر   5
 811 851111 روز -نفر 2 نیروی کار در مرحله کاشت 1
 65111 511111 روز -نفر 81 نیروی کار در مرحله آبیاری 8
 6511 511111 روز -نفر 8 نیروی کار در مرحله وجین 3
 1111 6111111 لیتر 1 ( ک آفت)سموم شیمیایی  4
 8511 385111 لیتر 1 ( ک قارچ)سموم شیمیایی  61
 6111 6111111 لیتر 6 ک (  سموم شیمیایی )علف 66
 845 48 مترمکعب 3211 هزینه آب  62
 61111 511111 روز -نفر 21 نیروی کار در مرحله برداشت 68
 8511 5111 - 811 بندیبسته 61
 5611    استهال  سیستم آبیاری 65

 661145    جمع 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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زمينيدرروشآبيارينشتيهزینهتوليدیکهكتارسيب-4جدول

تعداد/مقدارشرح
-واحداندازه

گيري

قيمت

(كيلوگرم/ریال)

هزینه

(هكتار/هزارریال)
 1411 811111 کیلوگرم 851  کود شیمیایی فسفاته  ردیف
 2111 111111 کیلوگرم 811  کود شیمیایی ازته 6
 1311 311111 کیلوگرم 811  کود شیمیایی پتاسه  2
 1311 311111 لیتر 1  کود شیمیایی ریزمغذی  8
 14211 62111 کیلوگرم 1611  زمینیبذر سیب  1
 811 851111 روز -نفر 2  نیروی کار در مرحله کاشت 5
 65111 511111 روز -نفر 81  نیروی کار در مرحله آبیاری 1
 6511 511111 روز -نفر 2  نیروی کار در مرحله وجین 8
 5111 6111111 لیتر 5  ( ک آفت)سموم شیمیایی  3
 8511 385111 لیتر 1  ( ک قارچ)سموم شیمیایی  4
 6111 6111111 لیتر 6  ک (  سموم شیمیایی )علف 61
 6853 48 مترمکعب 61111  هزینه آب  66
 1511 511111 روز -نفر 68  نیروی کار در مرحله برداشت 62
 8511 5111 کیسه 811  بندیبسته 68

 611653     جمع 61

 های تحقیقمأخذ: یافته                   

 

میدزان   5بندی جزیدی در جددول   با استفاده از تحلیل روش بودجه
محاسدبه   6841بر اسداس قیمدت سدال    درآمد خالص در هر دو حالت 

شده است. در این وضدعیت کشداورزان براسداس انددکی اخدتالف در      
اداره کدردن   لسدایر مراحد  در های تولید، نهادهبرخی از مصرف میزان 

. لدذا صدرفا اخدتالف ناشدی در دو شدیوه      کنندعمل میمزرعه یکسان 
باشدد. بندابراین   مدیریت منحصرا به شیوه آبیاری مزرعده مربدوط مدی   

درآمدد ناخدالص در    ،طور که در این جدول نشان داده شده استهمان
تر از مزارعدی  یال بی هزار ر 51851 روش آبیاری کالسیک به میزان

. بدا کسدر هزینده تولیدد     شدوند میای آبیاری است که با روش جویچه

. ارایده شدده اسدت    میزان درآمد خالص محاسبه و در همدین جددول   
درصد در مزارعی که با سیسدتم   8/26ترتیب میزان درآمد خالص بدین

 یابد. ایدن افدزای  بده دلیدل    شود افزای  میآبیاری بارانی آبیاری می
شدود. متوسدط   افزای  عملکردی است که در این شدیوه حاصدل مدی   

زمیندی در مزارعدی کده بدا آبیداری کالسدیک       عملکرد محصول سیب
کیلوگرم در هکتدار و در مزارعدی کده بدا      56511آبیاری شدند برابر با 
کیلدوگرم در   18151ای انجام شده است برابر بدا  شیوه آبیاری جویچه

 هکتار است. 

 

زمينيوبارانيدرزراعتسيبايجویچهدرآمدخالصدردوروشآبياري-5جدول

روشآبياري
عملكرد

 كيلوگرم/هكتار

قيمت

محصول

)ریال/كيلوگرم(

درآمدناخالص

)هزارریال/هكتار(

توليدهزینه

)هزارریال/هكتار(

درآمدخالص

ریال/هكتار()هزار

 644442 611653 811651 8111 18151 نشتی
 218855 661145 811511 8111 56511 بارانی

 
گذاری در سیستم آبیاری با در نظر گرفتن این موضوع که سرمایه

 گدذاری سال است و از طرفی میزان سدرمایه  65دارای بازدهی در طی 
منظور در نظدر گدرفتن ایدن    انجام شده دارای ارزش زمانی است لذا به

 موضوع از روش اقتصادسنجی برای مقایسده مندافع دو روش آبیداری   
ایدن محاسدبات بدرای دو     3و  8، 1 هدای است. در جدول استفاده شده

محاسدبات   8و  1 هدای . در جددول ستا روش آبیاری نشان داده شده

در  انجام گرفته اسدت.  بردند،آبیاری بارانی  عی که از سیستمربرای مزا
هزار ریال در سدال اول   35111این حالت هزینه ایجاد سیستم برابر با 
هزار ریال است کده از سدال    5111و هزینه نگهداری و تعمیر برابر با 

هدای  درصد هزینده  35نجا که در شرایط فعلی آاز  شود.دوم شروع می
هدای دولتدی و   یستم در مزارع از کمکمربوط به استفاده از این نوع س

گذاری درصد هزینه سرمایه 65صرفا  8لذا در جدول  هستند،بالعوض 
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فدرض   1مده است. در جددول  آهزار ریال در محاسبه  62851به مبلغ 
لدذا در   و شودبردار تامین میبر این است که تمامی هزینه توسط بهره

هدزار ریدال اسدت.     35111گذاری برابدر بدا   هزینه سرمایه ،این جدول
برابدر بدا   هدا  و ایجاد جویچه میزان هزینه سرمایه نزم در روش نشتی

در قسمت هزینه نشان  8هزار ریال است که در جدول شماره  21111
 2111در این جدول هزینه مرمت و نگهداری برابر بدا   داده شده است.

در  نرخ تنزیدل شود. هزار ریال در سال است که از سال دوم شروع می
درصد نرخ سود سپرده کوتداه مددت بدانکی     61این محاسبات برابر با 

هدا  که کلیه هزینده با فرض این 1بدین ترتیب در جدول شماره است. 
 6848322شود، ارزش حال خالص برابر بدا  بردار تامین میتوسط بهره

بدرای مدزارع بدا سیسدتم آبیداری       8در جدول شماره  هزار ریال است.
هدای  درصد هزینه ایجاد سیسدتم توسدط کمدک    35ض بارانی و با فر

هدزار   6354511تامین شده، ارزش حال خالص درآمد برابدر بدا    یدولت
ریال شده است. در مزارع با روش آبیاری نشدتی، ارزش حدال خدالص    

دهندده ایدن   هزار ریال است. بنابراین شاخص نشان 6134518برابر با 
ارانی در هدر دو صدورت   موضوع است که استفاده از سیستم آبیاری بد 

های بالعوض دولت نسبت به طور با کمکبدون کمک دولتی و همین

هدزار ریدال    251588و  811212منافع روش آبیاری نشتی به ترتیدب  
 تر است.بی 

خالصده   4نتایج ارزیابی دو روش آبیاری مورد مطالعه، در جددول  
روش  طور که نشان داده شدده اسدت، در اسدتفاده از   شده است. همان

تدری بدرای   آبیاری بارانی نسبت به روش نشدتی، مندافع بسدیار بدی     
کشاورز ایجاد خواهد شد. اضافه بر منافع ملموس، با ذخیره منابع آبدی  

یابدد. ارزش حدال   بالتبع منافع استفاده از این روش آبیاری افزای  می
منافع خدالص در سیسدتم آبیداری بدارانی در دو حالدت بدا اسدتفاده از        

ترتیب برابر با های دولتی بهدولتی و بدون استفاده از کمک های کمک
هزار ریدال محاسدبه شدده اسدت. در آبیداری       6848322و  6354511

هدزار ریدال اسدت. معیدار نسدبت       6134518نشتی این معیار برابر بدا  
منفعت به هزینده نیدز ایدن مقایسده را مدورد تاییدد قدرار داده اسدت.         

روش آبیداری بدارانی ایدن نسدبت بدا       طور که نشان داده شد، در همان
ترتیدب برابدر بدا    های دولتی و بدون استفاده از آن بده استفاده از کمک

است  3/2است. این شاخص در روش آبیاری نشتی برابر با  4/2و  6/8
 تر از روش آبیاری بارانی کالسیک است.که کم

 
)هزارریالدرهكتار(زمينيدرروشآبياريبارانيوهزینهیکهكتارسيبارزشحالدرآمد-6جدول

هزینهپروژهدرآمدخالصسال
نرخ

تنزیل
ارزشحالهزینهارزشحالدرآمد

ارزشحالدرآمد

خالص
6 811511 645145- 4146/1 55/828881 31/688811 14/651814 

2 811511 665145- 3211/1 21/248468 56/45661 14/212312 

8 811511 665145- 8568/1 15/281318 38/31181 83/631882 

1 811511 665145- 1381/1 51/211226 34/83114 12/618166 

5 811511 665145- 1214/1 15/228381 14/86112 41/652886 

1 811511 665145- 5115/1 25/218512 68/11486 62/683586 

8 811511 665145- 5682/1 11/635113 85/54111 35/625416 

3 811511 665145- 1115/1 25/613688 32/58146 661136 

4 811511 665145- 1216/1 15/652333 84/13366 611181 

61 811511 665145- 8355/1 85/683482 62/11814 41118 

66 811511 665145- 8515/1 25/621855 31/11811 31161 

62 811511 665145- 8631/1 81/661355 28/81114 83631 

68 811511 665145- 2348/1 35/611181 12/88818 86148 

61 811511 665145- 2188/1 15/41464 56/81811 11165 

65 811511 665145- 2841/1 81/31818 81/28558 53814 

 6848322 413611 2816418 ---- 6311125 5118511011 جمع

 تحقیقهای مأخذ: یافته

 
 
 
 
 



 1397اسفند  -بهمن ، 12، جلد 6، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      8080

(هزارریالدرهكتار)1زمينيدرروشآبياريبارانيارزشحالدرآمدوهزینهیکهكتارسيب-1جدول

هزینهپروژهدرآمدخالصسال
نرخ

تنزیل
ارزشحالهزینهارزشحالدرآمد

ارزشحالدرآمد

خالص
6 811511 622315- 4146/1 55/828881 84/666183 61/261152 

2 811511 665145- 3211/1 21/248468 56/45661 14/212312 

8 811511 665145- 8568/1 15/281318 38/31181 83/631882 
1 811511 665145- 1381/1 51/211226 34/83114 12/618166 

5 811511 665145- 1214/1 15/228381 14/86112 41/652886 

1 811511 665145- 5115/1 25/218512 68/11486 62/683586 

8 811511 665145- 5682/1 11/635113 85/54111 35/625416 

3 811511 665145- 1115/1 25/613688 32/58146 18/661136 

4 811511 665145- 1216/1 15/652333 84/13366 21/611181 

61 811511 665145- 8355/1 85/683482 62/11814 18/41118 

66 811511 665145- 8515/1 25/621855 31/11811 15/31161 

62 811511 665145- 8631/1 81/661355 28/81114 18/83631 

68 811511 665145- 2348/1 35/611181 12/88818 38/86148 

61 811511 665145- 2188/1 15/41464 56/81811 61/11165 

65 811511 665145- 2841/1 81/31818 81/28558 41/53814 

 46/6354511 61/332153 2816418 ---- 6881685 5118511011 جمع

 درصد آورده متقاضی سیستم 65درصد از تسهیالت بالعوض و  35

 
(واحد:هزارریال)ايزمينيدرروشآبياريجویچهارزشحالدرآمدوهزینهیکهكتارسيب-8جدول

هزینهپروژهدرآمدخالصسال
نرخ

تنزیل
ارزشحالهزینهارزشحالدرآمد

ارزشحالدرآمد

خالص
6 811651 621653- 4146/1 88/281512. 11/662382 88/618181 

2 811651 611653- 3211/1 51/256814 48/38823 54/618121 

8 811651 611653- 8568/1 41/223518 56/84851 84/613856 

1 811651 611653- 1381/1 15/218881 46/82515 51/685223 

5 811651 611653- 1214/1 81/633311 51/15468 28/622488 

1 811651 611653- 5115/1 13/686142 64/54421 13/666811 

8 811651 611653- 5682/1 83/651134 24/51131 14/616114 

3 811651 611653- 1115/1 43/616335 86/14522 28/42818 

4 811651 611653- 1216/1 12/623441 16/15126 16/38413 

61 811651 611653- 8355/1 38/668214 46/11428 42/81825 

66 811651 611653- 8515/1 53/611111 83/88213 21/14841 

62 811651 611653- 8631/1 64/41412 41/88326 25/18131 

68 811651 611653- 2348/1 21/33662 48/81858 23/58853 

61 811651 611653- 2188/1 14/31132 11/28456 24/52686 

65 811651 611653- 2841/1 56/82368 28/25161 23/18844 

 85/6134518 55/328316 2868811041  6161881 1512251 جمع

 های تحقیقمأخذ: یافته
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(واحد:هزارریال)زمينيدرروشآبياريجویچهايارزشحالدرآمدوهزینهیکهكتارسيب-3جدول
 نسبت منفعت به هزینه ارزش حال منافع خالص آبیاری روش

 4/2 6848322 آبیاری کالسیک
 6/8 6354511 6آبیاری کالسیک

 3/2 6134518 ایجویچهآبیاری 

 درصد آورده متقاضی سیستم 65درصد از تسهیالت بالعوض و  35
 های تحقیق  مأخذ: یافته

 

گيرينتيجه

ای و میانگین حجم آب مصدرفی در دو سیسدتم آبیداری جویچده     
-به ر تعیین شد.مترمکعب در هکتا 2/3288و  61641ترتیب بارانی به

ای بدا  عبارتی، سیستم آبیاری بارانی نسبت به سیستم آبیداری جویچده  
وری مصرف آب درصدی در مصرف آب باعف ارتقای بهره 12کاه  
مکعدب شدده اسدت. همچندین نسدبت      کیلوگرم بدر متر  5/1به  6/8از 

زمینی در آبیاری بدارانی بددون کمدک    منفعت به هزینه در مزارع سیب
ای بده ترتیدب   دولت و با کمک بالعوض دولت و در آبیداری جویچده  

کده نسدبت   عدالوه بدر ایدن    نیبندابرا هستند.   3/2و  6/8، 4/2برابر با 
تر از بی  منفعت به هزینه و ارزش حال خالص در حالت آبیاری بارانی

در میزان  قابل توجهجویی ای است و با عنایت به صرفهآبیاری جویچه
ای در در روش آبیاری بارانی نسدبت بده آبیداری جویچده    آب مصرفی 

منظور تحقق کشاورزی پایددار  اخیر بههای آبی سالشرایط بحرانی کم
تی های آبیاری سنبرداری پایدار از منابع آبی، جایگزینی سیستمو بهره

 رسد.  نظر میبا روش آبیاری تحت فشار بی  از پی  ضروری به
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Abstract 

This project was conducted to evaluate irrigation water productivity and economic analysis of potato crop 

production in Hamedan- Bahar plain. In order to 61 potato farms which had sprinkler and furrow irrigation were 

selected and evaluated. Water consumption was calculated by measuring the water discharge (using WSC flume 

or Jet methods) for furrow irrigation and sprinkler discharge, irrigation hours per irrigation and total number of 

irrigation for sprinkler irrigation in the studied farms. Economic analysis of the potato production was carried out 

with consideration of government grants and regardless of government assistance for the sprinkler irrigation 

system. The average amount of water consumption and water productivity in furrow and sprinkler irrigation 

were estimated 14194 and 8233.23 m3/ha and 3.1 and 6.5 kg/m3, respectively. In this way, the sprinkler 

irrigation system with a 42% reduction in water consumption has increased the water productivity by 100%. The 

results of economic analysis showed that the present value of the net benefits of potato cultivation in sprinkler 

irrigation system relative furrow irrigation is more than about 304262 and 369941 thousand rials with or without 

government assistance grants, respectively. The benefit-cost ratio in sprinkler irrigation systems is 3.1 and 2.9 

with or without government subsidies, respectively. This index on farms that have used furrow irrigation system 

was determined about 2.8. Gross income and net income were Calculated in sprinkler and Furrow irrigation 

about 360500, 304150 and 243355, 199992 thousand rials respectively. 

 

Key words: Benefit cost Ratio, net benefits, water consumption, water requirement, Yield 
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