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 کيدهچ

محاکهه   یاويهه نههدارد  و ن  یگزیجهها اسهه  روی کههاه زمههي  موجههودات دیگابشهها و  یاتيهه ح هههای یسههاماآب از جملهه  

محصههو ت  آوریعمههرو  ديهه تول یاز کشههورها  م ههر ایههاان  آب بههاا یاري. در بسهه اسهه  یکشههاورز هههای يهه فعال یاصههل

نهههاده   یهه اسههتداده ازا وریبهههاه  یمنههابآ آبهه  دیشههد هههای یودرغههو وجههود محههدبهه . دارد یشههتايب  يهه اهم یکشههاورز

و  اسهه يدر قالههب س بههاداریبهههاه یآب در مههزارو و واحههدها ۀنهه يمناسههب بهها مصهها  به   یایاسهه . اعمهها  مههد  یيپهها

 مختلهه در منهها    یآبهه یو بهه  یو مقابلهه  بهها کههو آبهه   یاز منههابآ آبهه   نهه يبه   ۀاقههداد در اسههتداد   یتامهو   ییاجاا  هایبانام 

 هههایروشتوسههع      یدر مصهها  آب کشههاورز  جههویی  و صههاف   وریبهبههود بهههاه  منظههوربهه جمل  اقههدامات  . از  اس کشور  

در محصههو  دنههدد در  بههارانی  یاريهه آب  یورو بههاآورد بهههاه  یاقتصههاد  یابیهه حاضهها بهها هههد  ارز   ياس . تحق  بارانی  یاريآب

 کشههاورزان دههاوه دو از نامهه  شپاسهه  340 ريهه منظههور بهها تکم  یهه ا ی. بههااسهه شههده ا اجاا 1396در سا   رياستان اردب

و   یهه تجز یاابهه  و یههها جمههآ آورداده( یآبيههاری سههنت یو کشههاورزان دارا بههارانی یاريهه آب دارای کشههاورزان) منطقهه 

 در مصهها  آب  بههارانی یاريهه آب یکهه  بهها اجههاا  دهههدیحاصههر از مطالعهه  نشههان مهه   جیاستداده شد. نتهها  دياز تابآ تول  ريتحل

دنههدد و سههط    ديهه تول  زانيهه مبهها اجههاای ایهه  شههيوه آبيههاری     ؛شههده اسهه   ییجو صاف   ديولت  یهان یدرصد و در هز  17تا  

 بههارانیدر روش آبيههاری  بهه  ازای ههها متهها مکعههب آب دهههدههها نشههان مههیبارسههیاسهه .  افتهه ی شیآب افههزا وریبهههاه

 اد اس . دکيلو  62/0ميزان   یسنتی ا  ریآبيا  روش  در ک  شده  توليد  دندد کيلو داد  04/1

 

 ی کليدیهاواژه
  دندد  بارانی  آبياری   بهاه وری   اقتصادی ارزیابی

 

 مقدمه

ای رساایار ایاااتم آب کااايیم مصحصاار رااو فاارد و ماااد    

هااای ایاااتم فرفیاات ۀهااای ایااد ماااداسااتم محااتودیت

دهااتم در رر اام از تاااریر قاارار ماام سااایر مصااار  را تحاات

 ۀفقیرتاارید و رروتدصااتترید کشااورهای يهااان  یاا  ساارا 

یااز زیساات محیااام، افاا ای  آب رااو دياستحصااا  

توزیاا   هااا و کدیااارم در اااا  کاااه  اسااتمه یصااو

  هااای آراام  یاا  در ساااا يهااان  امت اااد  اسااتيریااان

 

 رااو تويااو رااا .رااا توزیاا  يد یاات تصاساا   ااتارد ی صاام

و   زماا م  مصاسا   توزیا   اا  و   درکشاور  هاارار تگم  کدبود

 های شکساااا م راااروز هدچصاااید هاااا،راااارش مکاااا م

 تبااتیز و تيییاار ضاارورت ا یاار، ۀدو دهاا در پاامدرپاام

 آریاااری يدلااو از  ااوید، رااو سااصتم آریاااری از هااایروش

 ،م و کاااه  در مصاار  آبیرااارا م، رااا هاات  واارفو يااو

 م شودمم  ااساس  پی  از  ری 

  ،اساات کدبااود آب رشاار اساساام هااایدغتغااو م ازیکاا   

 s.rahmani@areeo.ac.ir  Email:  http://doi: 10.22092/idser.2021.353233.1451                         گار ت  مسئو : * 

 

http://doi/


 

84 

 83-104ص /1400تابستان   /83شماره  /22جلد /ی آبياری و زهکشیها تحقيقات مهندسی سازه                     

 

در م  شاودرار شاتت آن افا ود  مامکدبودی کو هر ساا و  

اضار رسایاری از افاراد کشاورهای در ااا  توسا و اا  ا

از آب کافم رارای رارآوردن  یازهاای اوالم  اود محارو  

 ررداشاات کااز درواات 70 اااتود کااو از آ جااایمهسااتصتم 

  گرا اام ایااد شااود،ماام مصاار  کشاااورزی در رخاا  آب

 کدبااود یام صاا رااو در يهااان کدبااود آب کااو دارد ويااود

د وااات از آب شااایریدرشصااات  مراشااات کشااااورزی آب

 چااید، کا ااادا،دارد:  ا تصااا  کشااور 9 ایااد رااو يهااان

 آمریکااا، متحاات  ایااايت روساایو، ررزیااز، پاارو، کلدبیااا،

 رااا يهااان کشااور ۸0اااتود مقارااز در مهصاات و  ا ااتو  ی

 تقریبااا آ هااا از رر اام مموايااو هسااتصت آب شااتیت کدبااود

 م تار اات مصاساابم دسترساام شاایرید آب مصباا  هاای  رااو

 کشااورها از رر اام در  مصاساا و  کااافم آب رااو دسترساام

 عرراام، متحاات  امااارات ما اات، رحاارید، کویاات، يدلااو از

 شاات  تبااتیز يااتی مرحرا اا رااو  یباام و  اردن سااصگاپور،

 900 از راای  ملااز، سااازمان ماا  ااات رراساااسم اساات

 کاو  ا اتسااکد  در  قاايماز يد یات يهاان     فار  میلیون

 رو  رااو رو  ریارااان گسااترش و  هااوا و  آب  ااار تيییاار رااا

 آب رااو دسترساام از ا سااان  فاار میلیااارد 1/ 4 ؛هسااتصت

 از م),United, Nations 2020( هسااتصت محاارو  سااا  

 آب را آن دروااات 97/ 4يهاااان، هاااایآب کاااز مجداااو 

 در واقا   کاو  تصادهمام  تشاکیز  هاااقیا وس  و   دریاها  شور

 م   یستصت استفاد   قارزررای کشاورزی  

 هاااای يهاااان  کاااودروااات آب 2/ 6رخااا  اع ااا        

 یااخ وااورت رااو (دهااتماام تشااکیزرا  شاایرید بآ ذ ااایر

 هااییخچا  و   زماید  کار شادا  و يصاوب    هاایقا   در

 زمیصااااامزیر هاااااایآب و ( دروااااات1/ 9۸  يبی ااااام

 م  یسااااتصت دسااااترس در کااااو اساااات( درواااات0/ 59 

 رخاا  در در ساااا يهااانآب شاایرید  مصاار  میااا گید

 هاااااایف ا یااااات دروااااات، 10رهتاشااااات و  شاااارب

 ااااتود ماااوارد یرساااا و  تجااااری و  تفریحااام و  وااص تم

 درم اساات درواات 70تصهااایم رااو کشاااورزی و  درواات 20

 در ،آفریقااایم کشااورهای ویاا   رااو ،کشااورها از رر اام

  دروااات 90 تاااا آفریقاااا ساااااز و  واااحرایم مصااااي 

 کشاااااورزیرخاااا   واااار  آب شاااایرید مصااااار  از

 آب از کشاااورزی رخاا  سااه   یاا  در ایاارانم شااودمم

),Ministry of Energy اسااات  دروااات 90مصااارفم 

م 2020(

 

 هاي اقتصادي دربرخی ازكشورها وري آب دربخشميانگين شاخص بهره -1جدول

 )واحد: توليد ناخالص داخلی)دالر( به ازاي يك متر مكعب آب(

Table 1- Average water productivity index in economic sectors in some countries (Unit: Gross Domestic 

Product (USD) per cubic meter of water) 
 رديف 

row 
 نام كشور 

Country 
 كشاورزي 

Agriculture 
 صنعت 

Industry 
 كل 

Total 
 رديف 

row 
 نام كشور 

Country 
 كشاورزي 

Agriculture 
 صنعت 

Industry 
 كل 

Total 
 3/7 6/21 6/0 آرژا تید  16 3/0 1/0 5/2 ازرکستان  1

 5/7 33/2 4/0 مک یك  17 4/0 6/0 1/0 آذررایجان  2

 6/53 9/91 2/1 ژاپد  1۸ 1/0 2/1 1/0 رقی ستان ق 3

 34/3 9/4 ۸/۸ فرا سو  19 5/0 1 - عراق 4

 ۸/0 5/3 2/0 هصت 20 9/20 6/9 5/0 امریکا  5

 9/40 9/15 3/2 آ دان  21 4/16 1/7 5/2 کا ادا  6

 3/5 4/10 1 ترکیو 22 4/17 2/41 6/0 استرا یا  7

 7/3 2 3/1 روسیو  23 1 9/13 3/0 سوریو  ۸

 2/2 2 4/0 چید 24 4/0 2/11 1/0 سودان  9

 5/10 2/24 5/1 ما  ی  25 5/0 7/4 2/0 پاکستان  10
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 هاي اقتصادي دربرخی ازكشورها وري آب دربخشميانگين شاخص بهره -1ادامه جدول

 )واحد: توليد ناخالص داخلی)دالر( به ازاي يك متر مكعب آب(

Table 1- Average water productivity index in economic sectors in some countries (Unit: Gross 

Domestic Product (USD) per cubic meter of water) 
 رديف 

row 
 نام كشور 

Country 
 كشاورزي 

Agriculture 
 صنعت 

Industry 
 كل 

Total 
 رديف 

row 
 نام كشور 

Country 
 كشاورزي 

Agriculture 
 صنعت 

Industry 
 كل 

Total 
 3/11 53 5/0 آفریقای يصورم  26 6/1 2/26 3/0 ایران  11

 27 6/1 ۸/0 6/0 مصر 12
کشورهایم را  

 درآمت پائید 
3/0 7/0 ۸/0 

 2۸ 3/۸ 6/21 9/0 ارمصستان  13
کشورهایم را  

 درآمت متوسط 
6/0 19 3/3 

 29 3/17 9/24 3/1 اسپا یا  14
کشورهایم را  

 درآمت راي 
7/2 6/33 2/2۸ 

 6/۸ 7/1۸ 1  گید يهان میا 30 7/24 2/17 6/0 ایتا یا  15

 2012 -گ ارش را ك يها م :ما ذ

     

وری کااز آب راارای کشااورهای رهاار  1در يااتو         

وری آب در رخاااا  رهاااار مختلااااع يداااا  يبااااری 

رلکاو  سابت تو یات  ا اا   ،  کشاورزی و واص ت  یسات

وری آب مصاارفم در میااا گید يهااا م رهاار کااز رااو کااز 

 1۸/ 7م اااد  رخا  کشااورزی م ااد  یاك و در واص ت 

 26/ 2و  0/ 3واات استم ایاد رقا  رارای ایاران راو ترتیا   

 د یااز رااو ،توساا و یافتااو کشااورهای در مشااودراارآورد ماام

 تو یاات از  ااتمات و  هااای وااص ترخاا  رااايی سااه 

 از  اساتفاد   در  راايتر  هاایفصااوری   یا   و   دا لام   ا ا  

 ارزش و  رااايتر اساات آب وریرهاار  آب، شااا   مصااار 

 توسا و کدتار  کشاورهای  راو   سابت   یا   ریشاتری  ۀاف ود

کشااورهای مصاقااو از يدلااو در رساایاری از  مدار اات یافتااو

 پاکسااتان و اسااترا یا مصاار، سااوریو، یدااد، هصاات،چااید، 

، کدیاااب اساات مشااتن رااو کااايیآب در اااا  تبااتیز 

هاای اقتصاادی، ايتدااعم و سیاسام را راو هدارا   گرا م

رحا  تارید  هاای آب مها سیاساتم در اید کشاورها  دارد

م در ایاد قبیاز کشاورها اقتصااد اساتسیاست اقتصاادی  

و  او  راار اساااس کشاااورزی رصااا شاات  اساات ۀدر درياا

اسااااترات ی راااارای تو یاااات محصااااويت کشاااااورزی و 

  ودکفااایم در محصااويت اساساام غااذایم رااود  اساات

)2020 Food and Agriculture Organization,(م 

 راا دزمای کار   شاك درکدررصات  ایاران  گارفتد  قرار      

ساااازمان   متااارمیلااام 250 ساااا یا و راااارش متوساااط

 تااریدمهاا  عصااوان رااو را آب در رلصاات مااتت ،هواشصاساام(

 کشاااورزی محصااويت تو یاات در کصصاات  محااتود عامااز

  حاااا   از کااارد  اسااات؛ آب در ایاااد کشاااور قلداااتاد

 آب آراام، کشاااورزی درم دارد رااايی اهدیاات اقتصااادی

 کشاور ادیاقتصا ۀچر ا  و   میغاذا  امصیات  در  اوالم  عامز

از يدلااو  م(Tajrishi et al., 2017) آیااتماام شاادار رااو

هااا در رخاا  کشاااورزی، هااای ادااایتم دو ااتسیاساات

از يدلااو روش  آریاااری تحاات فشااار ۀادایاات از توساا 

کاااه  میاا ان مصاار  آب و  رااا هاات  آریاااری رااارا م

 استم وری آناف ای  رهر 

يارای رررسام ارار اقتصاادی ا،  هت  از ایاد ماا  او      

هااای کااه  ه یصااو، در مصاار  آب  اویدآریاااری  ۀرر اما

وری آب میاا ان تو یاات گصاات  و رهاار رااايرردن تو یاات و 

 در تو یاااات گصاااات  از دیااااتگا  کشاااااورزانمصاااارفم 

   ماست
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محصااو  اسااترات یك رخاا  کشاااورزی اساات  گصاات    

تو یات در ساا   میلیاون تاد    712کو در يهاان مجدوعاا  

دهاتم را تشاکیز مام  دروات غا ت يهاان  2۸  و   شاودمم

 ات از چاید اگصات  عباارت  ۀتو یات کصصات  ۀکشورهای عدت

 73روساایو  تااد؛میلیااون93/ 5؛ هصاات  تاادمیلیااون132

میلیااون 30کا ااادا  تااد؛میلیااون 63آمریکااا  تااد؛میلیااون

میلیااون 26/ 5اوکااراید  تااد؛میلیااون 29/ 5فرا سااو  تااد؛

؛ تاادمیلیااون 25آ دااان  تااد؛میلیااون 26پاکسااتان  تااد؛

 7و ایااران رااا ساااا زیاار کشاات تااد میلیااون 23اسااترا یا 

میلیااون  4/ 5میلیااون هکتااار آراام و  2/ 5  میلیااون هکتااار

در رتبااو درسااا  میلیااون تااد  15هکتااار دیاا ( و تو یاات 

) Food and Agricultureساای ده  يهااان قاارار دارد

)2020 Organization, اسااتان اردریااز رااا ساااا زیاار  م

ها ار تاد گصات  در 740یاته ار هکتاار و راا تو 35کشت  

) Ardabil Agricultural رتبااو چهااار  کشااور قاارار دارد

)2018 Jihad Organization,م 

 تیاااقارل ماریاااارزدر گدرکچااام و هدکااااران 

عدلکاارد  مصاایر یدر پا یکاااو راار داد  ممبتصا یهااامات 

 دیایتب   یضار   تیجاو گرفتصات کاو  ،در کشاور  مگصت  آرا

 م ااا ونیو ماات  رگرساا ممصااصوع معصااب ۀماات  شاابک

 اساات 0/ 577و  0/ 672رراراار   یاارااو ترت ر یااچصاات متي

 در تاام روش رااو هاااداد  یرصااتکااو رااا اعدااا  گرو 

  یافاا ا 0/ 762رااو  مصاایر یماات  پ دیاایتب  یضاار

 م روياا جیم  تااا)et al Gomrokchi ,.(2021 یارااتماام

گصات   تیاتو  ۀ شاان داد مصااي  عداتها     ممت  در تا

گاارو   4رااو  مکشااور از   اار اجاا  آب مصاارف ادر سااا

 تیجااو  ایااد محققاااناسااتم  كیاامسااتقز قارااز تفک

هتفدصات   یرصاتراا اعداا  گرو   ممات  در تا  گرفتصت کو

قترتدصاات  یعصوان اراا اررااو توا ااتمم یورود یهااادر داد 

 ۀعداات هااایدر قااا  معدلکاارد گصاات  آراا دیدر تخداا

 مکارگرفتو شودروگصت  در ساا کشور   تیتو 

 ممکاااا  زیاااتحل ۀدر ماا  ااايااااهری و هدکااااران    

رااو  گصاات هااای تو یاات در قااا آب  وریشااا   رهاار 

کاار گرفتاو وهاای رادر راید روش  اید  تیجو رسیت ت کاو

تيییر داای شت ، روش کریجیصا  م داو م راا مات   ای 

رصااتی پهصااو ۀ قشاا ۀمصاساابم راارای تهیاا  دااایم، شاارایط

م ) et alTaheri ,.(2020 داردوری آب گصااات  رهااار 

وری آب ز مکااا م شااا   رهاار ررآیصاات ارزیااارم تحلیاا

آمااار توا سااتو کااو زمااید اسااتگصاات  مویاات ایااد مالاا  

 ۀدر تهیاا ( MBE = 005 /0(رااا دقاات قارااز قبااو م اسات

-رااووری آب گصاات  رصااتی شااا   رهاار پهصااو ۀ قشاا

ای  وشاااو ۀ تاااایج تج یااا ۀم رااار پایاااکارگرفتاااو شاااود

 ک سااتر( عوامااز تاریرگااذار  شااوری آب آریاااری، شااوری 

وری آب گصاات ، مصاااي  شااا   رهاار  و رقاا ( در ، ااا 

گاارو  مسااتقز در ساااا  13مساات ت کشاات گصاات  رااو 

ماا  اااتم تفکیااك شاات رااو  ۀپااصج درواات در محااتود

وری آب  حااوی کااو ریشااترید و کدتاارید میااا گید رهاار 

 کیلااوگر  راار مترمک اا   5گصاات  رااو ترتیاا  در گاارو  

 کیلااوگر  راار مترمک اا   10= میااا گید( و گاارو   0/ ۸4

 ید( مشاهت  شت= میا گ 0/ 41

ا رااا )iSoltan, (2019سااالاا م  ماااروری ۀدر ماا  ااا   

وری آب رااااز گری کاااارآیم مصااار  و رهااار " عصاااوان

 محیامهای زیساااتکشااااورزی راااا ترکیااات رااار اقاراااو

ارتااتا مفاااهی  اساساام کااو رایاات  داد  شاات  اساات شااان "

کااارآیم مصاار  آب کشاااورزی رااا در   اار گاارفتد پیو اات 

 پا  از آنتشاریا گارددم    میان سو  او  کاارآیم ماذکور

هااای وریصافيویم آب از يریاا  کااارررد امکااان واارفو

 کااردند وضادد ماار  شاوپیشارفتو آریااری رررسام مم

ها  شااان داد  تو وژی و سااایر محااتودیتیااهمحااتودیت 

آب "هااای رااو اوااا   وریاشاات  اساات کااو کااارررد فص

آب و کاااه   ۀتوا اات رااو گسسااتگم چر اامم "ا ااتوز

 یام مصجااار شاااودم در پایاااان محهای زیساااتاقاراااو

 ارائاااااو شاااااواهتی از ایاااااران و يهاااااان  ضااااادد

مرراو  راو رهباود کاارآیم   ماواردها و  رر م از محاتودیت

پیشاارفتو آریاااری ارائااو گردیاات  هااای وریصافو کااارررد 

 .است
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مصاار  آب  یوررهاار  دیاایت  در ساا متم و هدکاااران   

 ۀ ماا  اا گصاات  مو رااارا  مساااح یاریااآر یهادر ساااما و

را ااتمان کااارررد  شااان داد اات کااو  ردی در رهبهااان(مااو

م اساااتدروااات در  وساااان  99/ 7تاااا  22/ 7م رعاااو از 

وری مصااار  آب گصااات  در مااا ار  راااا میاااا گید رهااار 

آریاااری رااارا م و ساااحم در شهرسااتان رهبهااان  ۀساااما 

) Salamati اسااتکیلااوگر  راار مترمک اا   0/ 92م اااد  

2018)., et alم رااااايترید مصاااار  آب در ماااا ار  

مترمک اا  راار  4626هااا رااو میاا ان زیرپوشاا  چشاادو

هکتار رو ربات رسایتم  تاایج مقایساو میاا گید  یااز آرام 

 شااان داد کااو میااا گید سااصت  Test)-(t در آزمااون تاام

 455/ 0و  4۸3/ 4روز شااات  راااو ترتیااا  راااا ملااام و راااو

داری راا ها  رشات، ا ات   م صام  ۀمتر در کاز دورمیلم

 شااان داد کااو رو اات م ضاارای  هدبسااتگم پیرسااون دار اات

داری در تيییاارات اجاا  آب مصاارفم، تيییراتاام م صاام

راسااتا رااا رو اات تيییاارات درواات و غیاار ه  1ساااا 

م داردوری مصاار  آب شااا   را ااتمان کااارررد و رهاار 

هرچااو دراام م رعااو و اجاا  آب مصاارفم افاا ای  یاراات 

 مکصتوری مصر  آب کاه  پیتا ممرهر 

وری آب گصت ، يو  ر شکا  عدلکرد و شکا  ره  ۀماا     

ق وید استان  در  ذرت  داد    و  گصت ،  شان  عدلکرد  شکا  

تد رر    6/ 7و    5/ 4،  5/ 5استان رو ترتی   اید  يو و ذرت در  

رهر  شکا   و  ترتی   هکتار  رو  ذرت  يو  گصت ،  آب  وری 

nab & e(Jاستکیلوگر  رر مترمک      1/ 22و    0/ 47،  0/ ۸2

Nazari, 2018) در شکا     م  مختلع،  اقلیدم  رید  واام 

رهر  و  رهر عدلکرد  رود   متفاوت  آب  در  وری  آب  وری 

شا    سا  متوسط  استم  داشتو  تيییراتم  مختلع  های 

رهر رهر  آب   سبت  رهر وری  سبم  رو  ف لم  وری  وری 

ترتی    رو  ذرت  و  يو  گصت ،  ررای  ،  0/ 37پتا سیز(  ی  

ای  0/ 39و    0/ 54 از  گردیتم  ررآورد  رید  دروت  در  مص ر،  د 

استم   داشتو  رهتری  وض یت  يو  ماا  و،  مورد  محصويت 

پتا سیز   وض یت  و  مويود  وض یت  رید  شکا   رودن  راي 

تويو در متیریت تو یت کشاورزی   شان از  قا  ض ع قارز

دهت  و متیریت آریاری داردم اید شکا  هدچصید  شان مم

و کاه   وری آب  ای ررای ارتقای رهر های را قو کو فروت

 .فشار رو مصار  آب و اف ای  امصیت غذایم ويود دارد

) Karimi&  کریدااام و يلیصااام ماا  اااات تاااایج    

oleini, J )2017 ت يمحصااواو ویاات کشاات   شااان داد

راو ترتیا  پیااز،  CPD ساو  رار اسااس شاا   ۀتا رتبا

 هااایفر گاام و چيصترقصاات و راار اساااس شااا   گويااو

 BPD و NBPD  سای  زمیصام، پیااز و گوياوراو ترتیا   

-م راا توياو راو  تاایج ایاد تحقیا ، کشاتهستصتفر گم  

ید ما صاات یو رااازد  اقتصااادی پااا يراااآب  مصاار هااای رااا 

از ا گاوی کشاات ااذ  شااودم ایاد کااار هاا   ترایاایو جاو 

و هاا   شااودماامو استحصااا  آب  مصاار راعاا  کاااه  

 راارای کشاااورزان و رهاار  ايراامتضاادد مصاااف  اقتصااادی 

 .استکشاورزی  ررداران  

 (2016علیاااااا اد  و ارراهیدیااااااان  ماا  اااااااتدر    

Ebrahimian &Alizadeh (  رررسااام "عصاااوان راااا

وری آب آریاااری در سااو اسااتان ا باارز، رهاار وضاا یت 

مقااادیر  دهاات کااوماام شااان  تااایج  ،"تهااران، قاا وید

ای( در اسااتان وری آب گیااا  ذرت  دا ااورهاار متوسااط 

 اسات تاا در( ریشاتر  کیلاوگر  رار مترمک ا   1/ 27   ا برز

کیلااوگر  راار مترمک اا ( ؛ متوسااط 1/ 14  قاا ویداسااتان 

وری آب گیاهااان يااو، گصاات  و چيصترقصاات رهاار مقااتار 

کیلااوگر  راار  2/ 19 و  1/ ۸3و  1/ 51 ریشااو(  رااو ترتیاا  

از اساتان قا وید  رااو  ریشااتر مترمک ا ( در اساتان ا بارز

کیلااوگر  راار مترمک ااا (  1/ 65 و  0/ 79 و  0/ 74ترتیاا 

قاااتار رهااار  وری آب محصاااويت یو جاااو و اسااات؛ و م

کیلااوگر   1/ ۸و  0/ 9۸ زمیصاام  غاات (  رااو ترتیاا  ساای 

راار مترمک اا ( در اسااتان قاا وید ریشااتر از اسااتان ا باارز 

کیلاااوگر  رااار مترمک ااا (  0/ ۸۸و 0/ 31 راااو ترتیااا  

 .رتست آمت

در ارزیاااارم فصااام و اقتصاااادی  کریدااام و هدکااااران   

شاات پصبااو ای و شاایاری در کهااای آریاااری قااار روش

آریاااری، رااو ایااد  تیجااو رساایت ت کااو کاا تحاات اعدااا  
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رااو  وری آب مصارفمو رهاار  دروات ۸ راو میاا ان عدلکارد

ای  ساابت در سیساات  آریاااری قااار  درواات 4۸میاا ان 

 رااو آریاااری شاایاری ریشااتر اساات و میاا ان آب مصاارفم

) et alKarimi ,. اساات داشااتودرواات کاااه   40هاا 

) Karari م و هدکااارانراااغکااراری قاار  اتماا  اا م(2014

2014)., et alQarabagh  شهرساااتان  ۀدر مصاقااا

کااو ارزش اقتصااادی هاار متاار  ارومیااو  شااان داد  اساات

، دراااا م اسااتریااا   726مک اا  آب در تو یاات گصاات  

ریااا  رااو ازای 125  را درواات آن17کااو کشاااورزان تصهااا 

کشااورزان ا گیا    و  کصصاتهر متار مک ا ( پردا ات مام

 مم در مصااار  آب را  تار اااتیياااو يز  رااارای وااارفو

راااا اساااتفاد  از روش تحلیاااز  اساااپلیدد و هدکااااران

عوامااز مااورر راارآن م مصاار  آب یهااا کااارآپوششاام داد 

 کرد اات و در ماا ار  آفریقااای يصااورم تج یااو و تحلیااز را 

شاارایط رااازد   کااو میااا گید کااارایم آب در  اات شااان داد

 67 و  43و ترتیاا رااراراات و متيیاار  ساابت رااو مقیاااس 

آریاااری، ما کیاات  ۀعااواملم چااون شاایو رواات اساات و د

م آب یکااارازمااید و ا تخاااب محصااو  راار ۀزمااید، ا ااتاز

یلدااز و  م) et alSpliman ,.(2008ا اتآریااری ماورر راود 

رااا اسااتفاد  از روش  ) let aYelmaz,. (2009 هدکاااران

 ۀم آب مصاارفم اوضاایهااا کاااراتحلیااز پوششاام داد 

کااارایم وااااتهای  و م آرریاا  مصااتراس ترکیااو را رررساا

هااا ارزیااارم رااا تويااو رااو محااتودیترا تصاادی  گیر اات  

 ) et alFarijad(2009 ,. فریجاااد و هدکاااران مکرد اات

هااای تااو   و عوامااز م مصاار  آب در گلخا ااویکااارا

-آن را رااا اسااتفاد  از روش تحلیااز پوششاام داد مااورر راار

م یکااو میااا گید کااارا داد اات شااان  اات و هااا رررساام کرد

رایط رااازد  راراات و متيیاار  ساابت رااو مقیاااس آب در شاا

 دروت استم   52و  42رو ترتی  

و  نآرسااااااي  تاااااایج تحقیااااا رااااار اسااااااس       

رارای مصااي  راا آب  ) let aAbsalan,.  (2007هدکااران

وری آب گصاات  از ، رهاار مالااوب تااا  ساابتاً شااور و  ااا 

راار م رااود  اساات گاار  راار مترمک اا کیلااو1/ 2تااا  0/ 24

 )Heydari(2014 , ایاااتری  اااواسااااس  تاااایج ماا 

 ۀوری آب پتا سااایز و ف لااام در اوضاااشاااا   رهااار 

گاار  کیلااو 0/ ۸2و  2/ 05آرریاا  کر ااو رااو ترتیاا  رراراار رااا 

راار متاار مک اا  اسااتم در اااا م کااو در کشااور ترکیااو 

 1/ 65وری آب ذرت رااید تيییاارات رهاار  ۀمتوسااط دامصاا

 مک اا  گاا ارش شاات  اسااتگاار  راار متاارکیلااو2/ 5تااا 

., 2005)t aleDoug Delon ( ،متوسااط  ،کشااور در ایااد

گاار  راار متاار مک اا  آب کیلااو 1/ 2 رراراار وری آبرهاار 

هااا  شااان داد  (م  تااایج رررساامBurak, 2005اساات 

هااای مااتیریتم آب و  ااا  در اساات کااو رهبااود شاایو 

-ووری آب شاات ، رااهااای ا یاار راعاا  افاا ای  رهاار سااا 

هاای يتیات آریااری از يدلاو يوری کاو راا کاارررد روش

ای، راا توياو راو رهباود های آریااری راارا م و قاار وشر

وری آب رااو میاا ان م رعااو، رهاار  مااتیریت آریاااری در

) et alDehghani ,. قاراز تااويهم افا ای  یافتااو اسات

  م2006(

تحلیااز اراارات " عصااوان راااای ماا  ااو دري  یااان    

راارداران هااای آریاااری  ااوید راار وضاا یت رهاار   ااا 

 تیجااو گرفتااو اساات  " تارصاات  کشاااورزی در شهرسااتان

اقتصااادی،  هااایاررکااو اياارای ياار  آریاااری  ااوید 

ايتداااعم و زیساات محیااام راار وضاا یت کشاااورزی 

رااو يااوری کااو راار اساااس آزمااون  ،مصاقااو داشااتو اساات

زایام می ان عدلکارد در وااات سااا و هدچصاید اشاتيا 

داری رااا قبااز از ياار  ر اات از اياارای آن تفاااوت م صاام

 و رو اات اف ایشاام داشااتو اسااتدهاات اياارا  شااان ماام

2012) ,(Jalalian2014 ,. م)et alEzzati (    در هااا

رررسااام موا ااا  و مشاااک ت گصاااتمکاران در کاااارررد 

فصااااوری آریااااری تحااات فشاااار از دیاااتگا  اعضاااای 

هااای اردریااز و هااای تو یاات کشاااورزی شهرسااتانت اااو م

ریلاو سااوار  شاان داد اات کاو رااید میا ان گصاات  تو یااتی 

د زراعاام قبااز و ر اات از اياارای سیساات  هاار هکتااار زماای

آریاااری تحاات فشااار و  یاا  میاا ان درآماات  ااا   ساااي ۀ 

هار هکتااار گصاات  قبااز و ر اات از اياارای ایااد سیساات  در 
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 داری وياااود داردمدروااات تفااااوت م صااامیاااك سااااا 

هااای هدچصااید راار اساااس  تااایج تحلیااز عاااملم چااا  

کاااارررد فصااااوری آریااااری تحااات فشاااار از دیاااتگا  

 هاا در چهاار گارو ورد ماا  او، ایاد چاا  کشاورزان ما

، يبی اااام و اقتصااااادی(  عوامااااز فصاااام، ايتداااااعم

 64/ 21رصاتی شات تم ایاد چهاار عاماز در مجداو   دستو

 دروت از واریا   کز را تبیید کرد تم 

يداا  رصااتی  تااایج تحقیقااات  شااان ماام دهاات کااو    

، رااارا م آریاااری ، از يدلااواسااتفاد  از روش آریاااری  ااوید

يااویم مصاار  آب در تو یااتات واارفو اات در ماام توا

کشاااورزان  هااایدیااتگا رااو کشاااورزی مااورر راشااتم و اام 

میاا ان افاا ای   ،م هدچصاایدکدتاار پردا تااو شاات  اساات

يااویم در مصاار   هاااد  هااا و کاااه  واارفوتو یاات و 

پردا تاو آ هاا  راومواردی اسات کاو کدتار  از    تو یت  ۀه یص

و در ایااد تحقیاا  ایااد قبیااز موضااوعات راا اساات؛شاات 

 مرررسم شت  ا تتفصیز  

 

 مواد و روش ها

و ايتدااااعم م داااوي از دو در ماا  اااات اقتصاااادی    

 ریاضااام رااارای رسااایتن راااوۀ روش ساااصجم و رر امااا

 ،در ایااد ماا  ااوم شااودتحقیاا  اسااتفاد  ماامهااای هاات 

اسااتفاد   از روش سااصجم تااار  تو یاات ،رصااا رااو ديیلاام

 از و  دیرررکا  ،هت    حا از تحقی  یداشاااات  اساااااتم 

تحقیقات      و  از   ی   تي عاا  آوریيد   ۀ حو     حا

توویفم اساات و  در آن از روش پیدایشم پرساا  امااو( 

شااات  اساااتم  ررای دستیارم رو هااات هاااا رهر  گرفتو

يام ۀ آماری ماااورد   ااار کشااااورزان اساااتان اردریاااز 

 هستصتم

 در  دو اااو اجااا  ت یاااید رااارایدو روش متاااتاو     

و  کااوکران شااار  و فرماا از یکاام اسااتفاد  تحقیقااات

 فرمااو  از روش اسااتفاد  ماساات مورگااان يااتو  دیگااری

  دو ااو اجاا  راارای ت یااید روش تااریدساااد کااوکران 

 دو او از يام او آمااری   170ماا  او ااضار  رارای    ماست

از  و   فاار(،1750  رااارا مگاارو  کشاااورزان دارای آریاااری 

گاارو  کشاااورزان دارای آریاااری سااصتم  یاا  رااو هدااید 

م در مجداو  شات تا تخااب   راو عصاوان  دو او  ت تاد افاراد

 امااو از دو گاارو  کشاااورزان مااذکور فقاار  پرساا  340

راااا  ؛اي عاااات آن پااا  از اساااتخرا  و  تکدیاااز شااات

هااای شا صااو ،(Eviews  ایویااوز اار  افاا ار اسااتفاد  از 

تج یاو هاای اقتصااد ساصجم  تاار  تو یات(  مات آماری و  

   گردیتمو تحلیز  

 ا اتماا  او راود  و ت ریاع شات   کو مورد  یاازمتيیرهایم

  ت از:اعبارت

 ساا زیر کشت    -

 ت تاد کارگر  ا وادگم -

   کود و س  مصرفم،  مقتار رذر  - 

  سبت درآمت رو ه یصو   -

 سارقو ف ا یت کشاورزی   -

 سواد و آگاهم کشاورز   -

 شيز دو  کشاورز   -

 محز سکو ت کشاورز   -

 وید  های قبز از ايرای ير  آریاری  ه یصو -

 و ترویجم آموزشمهایدور از انکشاورز رر ورداری-

 ۀتااار  تو یاات روشاام مااص   راارای  شااان دادن رارااا   

ر  اساات کااو راارای ارااید مقااادیر مختلااع  هاااد  یااا مصاا

تو یاات محصااو   سااتاد ( و یااا عدلکاارد مررااو  رااو آن 

 ، تااار  تو یاات رودم رااو عبااارتممحصااو  رااو کااار ماام

هااا( و   هاااد  ید عوامااز تو یااتفصاام راا ای اسااتراراااو

هاای تو یات، مقاتار تو یات م یصام محصو م يبا    ریاو

هااای از مصاار   هاااد اساات محصااو  تااار م هاار از 

ریااا گر مقااتار تو یاات راشاات  ااواهی   Yمختلااعم اگاار 

 داشت: 

 1)                Y= f(  , )             
 

 ،کو درآن
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f =؛تااار م ۀرارااا X = و  ؛هااای متيیااررااردار  هاااد  =

 و  هااای راراات یااا شاابو راراات  موساام  اا اد هاااد  رااردار

 راااۀتااار  تو یاات را ،(م رااو عبااارت دیگاار1376 جااارزاد ،

هاای مصارفم را فی یکم رید مقاتار تو یات و مقاتار  هااد 

ماات  راارای راارآورد تااار   30راای  از م کصااتد ماامیتبیاا

کاااو مااات  تاااار  تو یااات از آ جاااا  متو یااات وياااود دارد

هااای تواراا  تو یاات، ترا سالو،، در مقایسااو رااا سااایر مات 

ریشاااترید کاااارررد را کشااااورزی اقتصاددر تحقیقاااات 

 یاا  از ایااد ماات  اسااتفاد  شاات   ماا  ااودارد، در ایااد 

اررهاای استم در اید  او  از تاار ، تاوان یاك، تاوان دو و  

متقارز متيیرهاای مساتقز ماورد توياو اساتم فار  تاار  

   : هاد  متيیر رو وورت زیر است n یت ترا سلو، را  تو

 

= + ui           )2  

 

 کو در آن،

y  =و  ؛ریااا گر مقااتار تو یاات ix  = و  ؛هااا هاااد iu  =  هاا

 يدلو  اای تصادفمم  

رااو تااار   راشاات کااو ایااد تااار  دراااا تم

 .kbari (A& شااودداگاا س تبااتیز ماام-تو یااتکاب

1996) Renani, وری  هاااایم، رهااار  ۀپااا  از محاساااب

وری  هاااایم را زیااار ارزش رهااار  ۀتاااوان از راراااامااام

 محاسبو کردم 
 

 3)                     PY* VMPXi= MPxi  
     

راتوياو راو ایصکاو راازار محصاويت کشااورزی از  حاا     

 کصات، اگار قیدت تاا ااتودی از راازار رقاارتم پیاروی مام

 

وری  هااایم  هاااد  رراراار قیداات آن راشاات در رهاار  ارزش

تااوان گفاات کااو مقااتار مصاار   هادهااا ایااد اا اات ماام

     ماستپتید   ا

 4)         =1 VMPXi=PXi   

از  ساابت  ،کااارا از عوامااز تو یاات ۀرای ت یااید اسااتفادراا   

اگاار رراراار یااك ایااد  ساابت م شااوداسااتفاد  ماام 

رهیصااو اسااتفاد   ا  i هاااد  ازدهاات کااو راشاات  شااان ماام

 ردا تم اید ات در مصر  رایت مقتار شود و مم

 

 و بحث نتايج 

دهصاات  ر اات ت ااتاد افااراد تحاات تکفااز  ااا وار  شااان    

از  حااا  تاارمید  یااروی  و  ااا وار در مصاااي  روسااتایم 

کشااورزی و داماتاری   هاایف ا یاترارای  کار ماورد  یااز  

 اهدیت استم  را  

توا اات از   اار اقتصااادی در ایجاااد ت  ااا وار ماامر اا      

های تو یاات و هدچصااید درآماات و تااامید رخشاام از ه یصااو

هااای  ااا واد ، مااورر و  قاا  آفاارید راشااتم اااتود ه یصااو

آماااری مااورد ماا  ااو دارای ت ااتاد  ۀدرواات از يام اا 50

 و هشات مسا مساتا فار  5تاا  4افراد تحات تکفاز راید 

فقااط  مهسااتصت فاار  3درواات  یاا  دارای کدتاار از ( 3۸ 

 تکفاز دار ااتم متوساط حات فاار ت 6دروات رای  از  12

 فاار  3/ ۸3افااراد تحاات تکفااز کشاااورزان مااورد ماا  ااو 

از ریشاتر    ،ست کاو راا توياو راو آماار مرکا  آماار ایارانا

 (3/ 4  میمتوسااط ر اات  ااا وار کشااور در مصاااي  روسااتا

ریشااتر کشاااورزان  ، یاا  اسااتم از  حااا  وضاا یت سااصم

 57  59تاااا  40در رد  ساااصم اااو ماااورد ماا مصاقاااو 

درواات از کشاااورزان هاا   2۸ سااد ؛درواات( قاارار دار اات

 ماستسا     60رايی  
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 )درصد( مورد مطالعه وضعيت سنی كشاورزان -2جدول 

Table 2- Age status of the farmers involved in the project (percentage) 

 گروه سنی

age category 

 نتی كشاورزان داراي آبياري س

Farmers practising traditional 

irrigation 

كشاورزان داراي آبياري  

 Farmersنوين

practising Sprinkler 

irrigation method 

 ميانگين

average 

 سا   39کدتر از 

Less than 39 years 
17 14 15 

 سا    59و  40رید 

Between 40-59 years 
53 60 57 

 سا    60سد رايی 

over 60 years 
30 26 2۸ 

 میا گید 

average 
43/52 16/54 29/53 

 مر ذ: یافتو تحقی  
 

ساااا   39کدتااار از  از کشااااورزان دروااات پاااا  د        

و سااا   53/ 29م میااا گید سااصم کشاااورزان مصاقااو دار اات

، از  حااا  ساااا سااوادم سااا  اساات 50در ساااا کشااور 

دروااات از کشااااورزان 17 ماااورد ماا  اااو ۀدر يام ااا

م و یارتاااتامقاااا  ت دارای ساااواد دروااا 33ساااواد، رم

مقاااا  دروااات دارای ساااواد  16تد،  وا اااتن و  وشااا

دروااااات  5دروااااات دارای دیاااااپل ، 16 م،یراهصداااااا

 1دروااات دارای ساااواد کارشصاسااام و  10دیپل ، فاااوق

درواات هاا  دارای سااواد کارشصاساام ارشاات هسااتصتم رااو 

دروااات  32در يام اااو ماااورد ماا  اااو فقاااط  ،عباااارتم

 م يبااا  آماااار موياااود اااتترو راي دارای ساااواد دیاااپل 

م کشاور یساوادی در يواما  روساتارام  میا ان  کشور،  در

يام ااو راارای  رقاا  کااو ایااد درواات اساات 20راای  از 

 دروت ررآورد شت  استم 17مورد ماا  و 

 رااارا ممیاا ان رر ااورداری کشاااورزان دارای آریاااری       

 ۀهای آموزشااام و ترویجااام ویااا از  اااتمات و رر اماااو

و  کاشااات، داشااات و ررداشااات و اواااراااارا م آریااااری 

کشاااورزان دارای میاا ان رر ااورداری محصااو ، راای  از 

 دهااات شاااان مااام 3ياااتو   آریااااری ساااصتم اساااتم

دروااات از کشااااورزان از  اااتمات آموزشااام و  73کاااو 

 رر اااوردار  ویااا   آریااااری تحااات فشاااار ترویجااام

 هستصتم
 

 بارانی ري آبيا  ۀدرصد كشاورزان برخوردار از خدمات آموزشی وترويجی ويژ -3جدول 

Table 3- Percentage of farmers with special education and extension services for Sprinkler irrigation method 

 رديف 

row 

 گزينه ها

Options 

 درصد 

Percentage 

 شرکت در ک س آموزشم و ترویجم  1

Participate in educational and extension classes 
73 

 م و تلوی یو م یادیو رر امو ر 2

Radio and television program 
55 

  شریو و پوستر ترویجم  3

Extention publication 
91 

 ای کارشصاسان  تمات مشاور  4

Expert consulting services 
6۸ 

 میا گید  5

average 
 ۸م71

 ما ذ: یافتو تحقی 
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ف ا یاات کشاااورز ریااا گر دا اا ، تجررااو و  ۀسااارق      

 مف ا یاات کشاااورزی اساات ۀ عااات وی در زمیصااساااا اي

عدلام، دا ا  راومم و   ۀشاامز تجرراتوا ات  مماید دا    

هااا، ریاا یم در رر امااوراشااتدا اا  علااو  روز کشاااورزی 

 و در رساااایاری از هااااا هااااا و پااااروژ اياااارای ياااار 

ای هااایم کااو رااو وااورت محلاام و مصاقااوگیااریتصاادی 

 ات تااریر تواف ا یات کشااورز مام  ۀت، ساارق شاواتخاذ مم

کشااورزی ف ا یات  ۀمیاا گید ساارق راشاتم مثبات داشاتو

سااا   30/ 5يام ااو کشاااورزی مااورد ماا  ااو   دیااك رااو 

رارداران راید دروات از رهار   42يور کلام ااتودوم راست

 24ساااا  و  40 درواات رااای  از 33 ساااا ، 39تااا  20

سااا  سااارقو ف ا یاات کشاااورزی  19درواات هاا  کدتاار از 

 دار تم  

 اقتصااااد کشااااورزی، ا اااتاز  قا ااااتاز  حاااا        

هااا و هااای زراعاام و ت ااتاد آ هااا درکاااه  ه یصااوزمااید

راهکارهااای یکاام از م افاا ای  تو یاات و درآماات مااورر اساات

 تجدیاا ، مهاا  او یااو در اياارای سیساات  آریاااری  ااوید

 

رارداری کشااورزی اساتم در   اا  رهار   های زراعامزمید

کاردن یاقتصااداز يدلاو مشاک ت مها  در مسایر    ،رد ُ

تو یاات و تحقاا  توساا و کشاااورزی پایااتار، ت ااتد قا ااات 

آ هاسااتم  ۀهااای زراعاام و کوچااك رااودن ا ااتاززمااید

کشاورزی ایران عداتتا  ارد  ماا کم اسات و راا گذشات 

هااای کشاااورزی رااو د یااز قا ااات زمااید ۀزمااان، ا ااتاز

تاا آ جااا  شاودرد ماامتار و  ُا، کوچااكايارای قاا ون ار 

زی در آ هاا غیار اقتصاادی کشااور  هاایگاهم ف ا یات  کو

در کشاااورزی کشااور، کشاات ساارا و ساااا  م واهاات رااود

از درواااات  ۸6/ 7اااااتود م هکتااااار اساااات2کدتاااار از 

 10 کدتاارازراارداری کشاااورزی کشااور وااااتهای رهاار 

 درواااات 34/ 6 ،از ایااااد ت ااااتاد مهسااااتصت هکتااااار

 ،دروااات 15/ 4، هکتااااری زیااار یاااك واااااتهای آن

 ،تدرواااا 22/ 9، هکتاااااری 2 تااااایااااك  وااااااتهای

-5 وااااتهای درواات14/ 1و  هکتاااری 5 تااا2 وااااتهای

 General Agricultural).هساااتصت هکتااااری10 تاااا

Census, 2014  

 متوسط آن  ۀانداز و زمين تعداد قطعات  -4 جدول

Table 4- Number of land plots and their average size 

 كشاورزي كشاورزان هاي  زمينتعداد قطعات 

Number of agricultural plots of farmers 
 تعداد قطعات 

number of 

plots 

 قطعه  5كمتر از 

Less than 5 

plots 

 10-6بين 

Between 6-10 

 15-11بين 

Between 11-15 

 20-16بين 

Between16-20 

 21بيش از 

More than 21 

 ميانگين

average 

 دروت 

Percentage 
27 5/42 5/15 5/۸ 5/6 3/۸ 

 راضی كشاورزان) هكتار( متوسط اندازه قطعات ا

Average size of farmers' plots (hectares) 

 اندازه قطعات

 

size 

 2كمتر از 

Less than 2 

 5تا  1/2بين

Between 2/1 to 

5 

 

 8تا  1/5بين 

Between 5/1 to 

8 

 هكتار  1/8بيش از 

More than 8/1 

 ميانگين

average 

 دروت 

Percentage 
17 5/46 5/24 7 73/1 

 یافتو تحقی  ما ذ:

 



 

93 

 ...دندد توليد در بارانی آبياری  وری  بهاه و اقتصادی  ارزیابی                     

 

متوسااط ت ااتاد  شااود کااودیاات  ماام 4در يااتو        

 27 اساات، ۸/ 3راارداران هااای زراعاام رهاار قا ااات زمااید

 42/ 5، قا اااو 5دروااات از کشااااورزان دارای کدتااار از 

 15/ 5 قا ااو، 10قا ااو و کدتاار از  5درواات راای  از 

درواات 15قا ااو و  15و کدتاار از  11درواات راای  از 

ا ااتازۀ زراعاام دار ااتم  قا ااو زمااید 15هاا  راای  از 

درواات از کشاااورزان  17 هااای زراعاامقا ااات زمااید

و کدتاار از  دو درواات راای  از  46/ 5، هکتااار دو  کدتاار از

هکتااار  ۸و کدتاار از  5درواات راای  از 24/ 5هکتااار،  پااصج

 هااایهاات از  ماسااتهکتااار  ۸درواات هاا  راای  از  7و 

اياارای سیساات  آریاااری  ااوید در ساااا ماا ار ، ارتقااا و 

هاااای اقتصاااادی مصااار  آب و تو یااات  رهباااود شاااا 

رود رااا ریشااتر محصااويت کشاااورزی اسااتم ا ت ااار ماام

امکااان تجدیاا  قا ااات ، رااارا ماياارای سیساات  آریاااری 

شاود و های زراعم فاراه  شاود تاا تو یات اقتصاادی  زمید

- هاااد کاااه  دیگاار و  رااا واارفو يااویم در مصاار  آب

 تو یت ریشتر محق  گرددم   ،های مصرفم

مااورد ماا  ااو،  ۀدر مصاقاا گصاات  یاااز آراام از کااز       

درواااات  75و درواااات آن از رار ااااتگم  25اااااتود 

تاامید گیاا   زماا م رشات    ۀآریااری يام دور  رااراقیدا ت   

متار مک ا  در هکتاار   4710گارددم  یااز آرام گصات   مم

متاار  3532کاو آب قارااز تاامید از يریاا  آریااری  ،اسات

آب   انم در واورتم کاو میا واهات شاتمک   در هکتاار  

 سااصتم و  ااوید( راای  از  در دو روش آریاااری کاااررردی

 5مقااتار مااورد  یاااز اسااتم هدااان يااوری کااو يااتو  

درواات و در  5رااارا م دهاات، در روش آریاااری شااان ماام

راای  از  یاااز آراام  آب درواات 24روش آریاااری سااصتم 

 رساتمقارز تامید از يریا  آریااری راو مصار  گیاا  مام
 

 نياز آبی با آب كاربردي در دو روش آبياري سنتی و بارانی گندم) متر مكعب در هكتار(  ۀمقايس -5جدول

Table 5- Comparison of water requirement with applied water in traditional and sprinkler irrigation methods of 

wheat (cubic meters per hectare) 

 مولفه

Component 

 متر مكعب 

Cubic meters 
 کز  یاز آرم 

Total water requirement 
4710 

 آب قارز تامید از يری  راران 

Water supplied by rain 
1990 

 رارا م  آب قارز تامید از يری  آریاری

Water supplied by sprinkler irrigation 
3532 

 اج  مصر  آب در روش آریاری سصتم

water consumption in traditional irrigation method 
43۸0 

 رارا م   سبت آب مصرفم روش سصتم رو آب قارز تامید گیا  از يری  آریاری

Ratio of water consumption of traditional method to plant water supply by sprinkler irrigation 
24/1 

 رارا م   اج  مصر  آب در روش آریاری

water consumption in sprinkler irrigation method 
3695 

 رارا م   سبت آب مصرفم روش  وید رو آب قارز تامید گیا  از يری  آریاری

Ratio of water consumption of the new method to the water supply of the plant through sprinkler 

irrigation 

05/1 

رو سصتمرارا م  سبت آب مصرفم در روش    

Ratio of water consumption in sprinkling method to traditional method 
۸4/0 

   دروت( رارا مايرای روش  را   م درمصر  آبیورفو يو 

Saving water consumption when sprinkling method is used (percentage) 
16 

 ما ذ: یافتو تحقی 
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در دو  کااااررردی میااا ان آب ۀمقایسااا 5ياااتو        

در آریااری   رغا  ایصکاوم راودهاتمامروش آریاری را  شان  

آریااااری   سااابت راااو روش ،دروااات 17ااااتود  راااارا م

و اام در هاار دو شاات  اساات،  کدتاار مصاار سااصتم، آب 

 کااااررردی ( میااا ان آبرااارا م روش  آریاااری ساااصتم و 

   مورد  یاز استمری  از مقتار  گصت   ررای  

تو یاات و سااه   هااایوضاا یت ه یصااو 6در يااتو        

 هاای تو یاات در آریااری از کااز ه یصاو ۀه یصاآب و  ۀه یصا

 

و سااصتم( مقایسااو  رااارا م روش آریاااری دو روش تو یاات 

کااو  دهااتدساات آماات   شااان مااموشاات  اسااتم  تااایج راا

کااز تو یاات در هکتااار رااا روش آریاااری  ۀ ساابت ه یصاا

، رارای کاز تو یات راا آریااری ساصتم  ۀرو ه یص  رارا م   وید

در روش آب  ۀو ه یصاا، راارآورد شاات  اساات 1/ 07گصاات  

آب در  ۀ یاا  ریشااتر از ه یصاارااارا م  تو یاات رااا آریاااری

 ( 1/ 12  تو یاااااات رااااااو روش آریاااااااری سااااااصتم

 م  است

 هزينه توليد در دو روش آبياري )ميليون ريال در هكتار(  ۀمقايس -6جدول

Table 6- Comparison of production costs in two irrigation methods (million Rials per hectare) 

 هزينه

cost 

 روش سنتی 

Traditional 

method 

 

 بارانی روش 

Sprinkler 

method 

 

به   بارانینسبت 

 سنتی

Sprinkler/ 

traditional 
 کز  ۀه یص

Total cost 
6/17 19 07/1 

 آب  ۀه یص

The cost of water 
۸/2 2/3 12/1 

 آب از کز ه یصو  ۀسه  ه یص

Share of water cost 

from total cost 

15 16 07/1 

 ما ذ: یافتو تحقی 

 

 درتو یاات  ۀآب از ه یصاا ۀسااه  ه یصااراااي رااودن د یااز    

ایااد اساات کااو اوي اياارای روش رااارا م روش آریاااری 

 ۀ یااز راو تجهیا ات آریااری دارد کاو ه یصا  راارا مآریاری  

در مجداااو   ساااا ( 20 راااا عدااار مفیااات آن اساااته  

 مص ور شت  استم  هاه یصو

 ون آب رهااا، در سیساات  رراساااس قااا از ياار  دیگاار 

درواات ارزش محصااو  و در سیساات   3تااا  رااارا مآریاااری 

آریااری سااصتم یااك دروات ارزش محصااو ، از کشاااورزان 

راعا     یا   شاود، ایاد اماررو عصوان آب رهاا دریافات مام

 رااارا مافاا ای  ه یصااو آب در تو یاات رااا روش آریاااری 

 شت  استم  

 توليد در دو روش آبياري ۀمقايس

، 139۸در سااا   کشاااورزیوزارت يهاااد  يباا  آمااار   

گاار  در کیلااو27۸۸/ 6اسااتان  گصاات  در میااا گید تو یاات

دهاات کااو در  شااان ماام 11اسااتم يااتو  رااود  هکتااار 

آمااری ماورد ماا  او، ایاد رقا  رارای کشااورزان   ۀيام 

و رااارای کشااااورزان دارای  269۸ دارای آریااااری ساااصتم

تم گااار  در هکتاااار اساااکیلاااو3۸50 راااارا مآریااااری 
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 ( كيلو گرم در هكتار  در دو روش آبياري) ميانگين توليد ۀمقايس -7جدول

Table 7- Comparison of average production in two irrigation methods (kg / ha) 

 عنوان 
Title 

 

 روش سنتی 

Traditional 

method 

 بارانی روش 

Sprinkler 

method 

 

به   بارانینسبت 

 سنتی

Sprinkler/ 

traditional 
 تو یت شت  در هکتار  گصت 

Wheat produced per hectare 
269۸ 3۸50 42/1 

 تو یت رو ازای هر متر مک   آب 

kg. og wheat per cubic meter of 

water 

 70/1 04/1 /م62

 ما ذ: یافتو تحقی 
 

در آریااااری  گصااات ، میاااا گید تو یااات 7در ياااتو        

 یاات در ساااا سااصتم، رساایار   دیااك رااو میااا گید تو

 ساابت رااو  رااارا ماسااتان و در روش تو یاات رااا آریاااری 

راو ازای هاار متار مک اا   اسااتم تو یات راا آریاااری ساصتم

کیلااو گاار  و  0/ 62آب در روش آریاااری سااصتم م اااد  

تو یاات کیلااو گاار   1/ 04م اااد   رااارا مدر روش آریاااری 

 1/ 7راارآورد شاات  اساات کااو  ساابت ایااد دو عااتد گصاات  

را ااتمان مصاار  آب در روش رااو عبااارت دیگاار  ماساات

آریاااری  ااوید  ساابت رااو روش آریاااری سااصتم در تو یاات 

  ررآورد مم شودم  1/ 7گصت  
 

 ( در هكتار در دو روش آبياري)ميليون ريال توليد درآمد و هزينه ۀمقايس -8جدول

Table 8- Comparison of income and production cost in two irrigation methods (million Rials per hectare) 

 

 واحد 

the unit 

 درآمد 

Income 

 هزينه

cost 

 نسبت درآمد به هزينه 

Revenue to cost ratio 

 
 روش سنتی 

Traditional 

method 

روش 

 بارانی

Sprinkler 

method 

 روش سنتی 

Traditional 

method 

روش 

 بارانی

Sprinkler 

method 

 روش سنتی 

Traditional 

method 

 روش

 بارانی

Sprinkler 

method 
 در هکتار  میلیون ریا 

Million Rials per hectare 
37 49 6/17 19 1/2 5۸/2 

 ما ذ: یافتو تحقی 
 

رااا  گصاات سااود ااوااز از تو یاات  ،۸يااتو   در       

میلیااون ریااا   49رراراار  رااارا ماسااتفاد  از روش آریاااری 

میلیااون ریااا  در  37و رااا اسااتفاد  از آریاااری سااصتم 

ساود میا ان    دیگار،  مد شت  اساتم راو عباارتهکتار ررآور

، رااارا م رااا اسااتفاد  از روش آریاااری گصاات در تو یاات 

سااود ااوااز رااا اسااتفاد  از روش میاا ان  ساابت رااو 

افاا ای  تو یاات  ماسااترراراار  1/ 76 اااتود آریاااری سااصتم،

 و درآماات  تیجااو تاااریر مثباات مسااتقی  و غیاار مسااتقی  

 

 استم  رارا مروش آریاری  

تاااریر مسااتقی  و غیاار  رساام دقیاا رااو مص ااور رر   

از تااار  تو یاات ، راار تو یاات رااارا ممسااتقی  روش آریاااری 

رااو  روش آریاااری ،در ایااد تااار  اسااتفاد  شاات  اسااتم

وااورت متيیاار مجااازی در عاارا از مبااتا و ضاارای  

دساات وو  تااایج راا اعدااا  متيیرهااای مسااتقز دیگاار تااار 

 گرفتااو آماات  مااورد رررساام و تج یااو و تحلیااز قاارار

 ماست
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 توليد متغيرهاي مستقل تابع -9جدول 

Table 9- Independent variables of production function 
 متغير

variable 

 تعريف

description 

 متغير

variable 

 تعريف

description 

1X 

  هکتار(  ساا زیر کشت

Area under cultivation 

(hectares) 
6X 

 می ان ماشید ايت استفاد  شت   ساعت( 

machines used (hours) 

2X 
 اج  آب مصرفم  متر مک  ( 

Volume of water consumption 

(cubic meters) 
7X 

  مجازی(  سارقو ف ا یت کشاورز

Farmer activity history (virtual) 

3X 
  کیلوگر (  مقتار رذر مصرفم

Seed consumption (kg) 
8X 

  مجازی(  رر ورداری کشاورزازآموزش

Agricultural training (virtual) 

4X 
  کیلوگر (   می ان کود مصرفم

Fertilizer consumption (kg) 
9X 

  مجازی(  سواد کشاورز 

Farmer Literacy (Virtual) 

5X 
 می ان س  مصرفم  کیلوگر ( 

biocides consumed (kg) 
10X 

  یروی کارآریاری   فر روز( 

Irrigation labourer (day person) 

11X 
 ( d =0و دراا ت روش آریاری سصتمd = 1 رارا مرر ورداری ف ا یت کشاورزی از روش آریاری روش آریاری   

Irrigation method (agricultural activity using modern irrigation method d = 1 and traditional 

irrigation method d = 0) 

 

رود ماام ا ت ااار ،رااارا م آریاااری سیساات  اياارای رااا      

 شات گرفتاوکاارراو هاای هااد  مصار می ان   در  يییراتمت

 راااذر، کاااود، کاااار، یاااروی آب، يدلاااو از ،تو یااات در

راو د یاز  آیاتم وياودورا  هاا هاد   دیگر  و   س ,  آيتماشید

پااذیری ا  اااا لو، از ترا ساارر ااورداری تااار  تو یاات 

 ،هااامتقارااز  هاااد  هااایریشااتر و هدچصااید رااو د یااز ارر

هاا راا عواماز و  هااد   ۀراراارارآورد    ررای  تريیا داد  شت

لو، اسااتفاد  شااودم سااتو یاات از ماات  تااار  تو یاات ترا 

 راارآورد ترا ساالو، تو یاات تااار  در، 10 يااتو  يباا 

 میاا ان  وارسااتو متيیاار ،2Rمقااتار رااو تويااو رااا شاات ،

 0/ ۸4رااو میاا ان  مسااتقز متيیرهااای توسااط( تو یاات

 و  F مقااتار رااو تويااو رااا و  شاات  داد  توضاایا درواات

ئیاات تااار  ریااا گر تارااا یااك درواات  اااا، آن  داریمم صاا

 آمااار  مقااتار ،دیگاار ياار  از ماسااتتو یاات راارآورد شاات  

D.W 1/ ۸9  دو  عااتد رااو   دیااك کااو شاات  راارآورد) 

کاار گرفتاو وی رامتيیرهاا در کاو دهاتمام  شاان ،اسات

هدچصااید  م ااتارد ويااود هدبسااتگم ،  ااودشاات  در تااار 

ای   اااام، از ضااارم و تشاااخی  هااا یرااارای شصاساااا

دسات وهدبستگم ي ئم اساتفاد  شات  اساتم ضارای  را

 رااید  ااامو هاا اساات  مقااتار آماات  کدتاار از

  قاراااز و  ضااا یع یکاااتیگر راااا توضااایحم متيیرهاااای

 تااایج  سااصجماعتبااارراارای رررساام    مپوشاام اسااتچشاا 

( و cumum  زمااون ربااات پااارامتریآ ، ازدساات آماات وراا

اسااتفاد  شاات  کااو آزمااون  رمااا  رااودن اياا ای ا اا   

های  یاك از  ااهاای تجد ام از  دهاتمام تاایج  شاان 

و ایاد آزماون های  گو او تيییار   ساتا شات مرزها  ار   

 واریااا   رررساام راارایدهااتم سااا تاری را  شااان  داام

 آماار   ایاد   تاایج  شاتم  اساتفاد   وایات  آمار   از   اهدسا م،

 و   2R  مقاتار  راودن  پاایید  راو  توياو  راا،  دهتمم   شان   ی 

F  2  راید  ا ات    کاو  گردیات  مشاخ   ،آمار  وایات  درR 

 شات ،  رارآورد  تو یات  تاار   و   وایات  آماار   در  آمت   دستور

( واریاا    راودن  رارات  ی صام   0H  فارا  و   راود   دارم صم

 پایااتاری از شاات  راارآورد تو یاات تااار  و  شااودماام تائیاات

   ماست رر وردار  ریشتری
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 نسلوگ تابع توليد ترابرآورد شده نتايج  -10جدول

Table 10- Results of the translog production function 

 متغيير

Variable 

 ضريب

Coefficient 

 خطاي معيار 

Standard error 

Tآماره 

t statistics 

 سطح معنی دار 

Significant level 

 عرا از مبتا 

Width of origin 
56/4  4۸/1  1۸/3  002/0  

 اج  آب مصرفم 

Volume of water 
14/0-  71/0  37/1-  130/0  

 رذر مصرفم 

Seed consumed 
11/1  33/0  25/2  210/0  

 می ان ماشید آيت استفاد  شت  

machines used 
24/0  12/0  20/2  360/0  

 ساا زیر کشت رو توان دو 

The area under cultivation to the power of two 
44/0-  32/0  00/2-  104/0  

صرفمارر متقارز ساا زیر کشت و اج  آب م   

Interaction between the area under cultivation and the 

volume of water consumed 

۸1/0  760/0  40/2  601/0  

 ارر متقارز ساا زیر کشت و رذر مصرفم 

Interaction of area under cultivation and seed 

consumption 

12/0-  70/0  14/2-  501/0  

رفم ارر متقارز ساا زیر کشت وکود مص  

Interaction of area under cultivation and fertilizer 

application 

21/0  ۸0/0  07/1  20۸/0  

 ارر متقارز ساا زیرکشت و ماشید آيت استفاد  شت  

Interaction of cultivated area and used machinery 
50/0-  10/0  19/1-  005/0  

 ارر متقارز آموزش و  یروی کار آریاری 

Interaction between training and irrigation labourer 
29/0  15/0  79/1  007/0  

 ارر متقارز آموزش و س  مصرفم

The interaction between education and toxin 

consumption 

12/0  01/0  37/1  507/0  

 ارر متيیر مجازی آموزش رر رذر مصرفم 

The interaction between education and biocide 

consumption 

17/0-  23/0  32/2-  202/0  

رذر مصرفم و آموزش  اررمتيیر مجازی روش آریاری رر  

Thr effect of virtual variation of irrigation method on 

seed consumption and education 

05/0  61/0  61/3  600/0  

 اررمتيیر مجازی روش آریاری در آموزش 

The effect of virtual variation of irrigation method in 

education 

22/0-  11/0  39/1-  105/0  

 متيیر مجازی روش آریاری 

Virtual variable of irrigation method 
6/0  7۸/1  71/2  103/0  

2۸/0  Adjusted R-squared 4۸/0  R-squared 

43/0  S.E. of regression 73/42  Sum squared resid 

9۸/1  Durbin-Watson stat 27/113  F-statistic 

001/0  Prob(F-statistic) 

 ما ذ: یافتو های تحقی  
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دار رااودن ضااری  رااا تويااو رااو م صاام 10در يااتو     

شااود کااو متيیاار مجااازی روش آریاااری(،  شااان داد  ماام

م عاارا از یياااوياراا در  رااارا م( روش آریاااری  ااوید

گااذار اسااتم تااار  تو یاات رااو ساادت راااي تاااریر مبااتاٌ

تو یااات راااا روش ریر متيیااار آماااوزش در تاااا ،هدچصاااید

شای  مصحصام رار ارار مثبتام  ماورر راود  و   رارا م  یآریار

روش  ،م رصاااررایدداشااتو اسااتي(تو یاات  رااو ساادت را

توا اات رااو عصااوان تکصو ااوژی مااورر در ماام رااارا مآریاااری 

راا ترکیا  رهیصاو مصاار  و  هااد  هاای   رهبود رو ت تو یات

رعایاات اوااو   ا بتااومااورد تويااو راشااتم  مااورد مصاار ،

و زماان اساتفاد  از آ هاا در   هااکاارگیری  هااد وراوحیا  

عا و  رار ایصکاو و   تااریر  خواهات راودرهبود رو ت تو یت رم

ماام  محصااو  تو یااتافاا ای  و  هاااسااب  کاااه  ه یصااو

 پایاااتاری و افاااع مصاااار  و  زمیصاااو را رااارای ،شاااود

تحقیاا   تااایج  مکصااتماامهااای پایااو تو یاات فااراه   هاااد  

روش تيییاار ایصکااو رغاا  رااودهاات  شااان ماامهدچصااید 

موياا  کاااه  مصاار  آب از سااصتم رااو  ااوید  آریاااری

و اام هصااوز هاا  اجاا  آب مصاارفم راای  از ، اساات شاات 

رااز ها  امکاان و    آب ماورد  یااز گیاا  اساتاج   می ان  

  شاااان  10ياااتو   کااااه  مصااار  آب وياااود داردم

، راید راارا مکشااورزی راا روش آریااری    کاو در  دهاتمم

 ۀراراا  شات   تو یات  محصاو   ذر مصرفم راا میا انمی ان ر

متقاراز سااا زیرکشات اررهاای  و    مستقی  ررقارار اسات

متقارااز ساااا زیاار کشاات و کااود اررهااای ، و اجاا  آب

، متقارااز آمااوزش و  یااروی کااار آریاااری، اررهااای مصاارفم

میا ان سا  مصارفم رار میا ان   متقارز آماوزش و اررهای  

از  مهسااتصتيهاات و مثباات هاا شاات  تو یاات محصااو  

کشاات و متقارااز ساااا زیااراررهااای رااید ياار  دیگاار، 

ماشااید  متقارااز ساااا زیرکشاات و ، اررهااای رذرمصاارفم

متقارااز آمااوزش راار رااذر اررهااای آيت اسااتفاد  شاات  و 

م کاوس   ۀراراارار میا ان محصاو  تو یات شات     مصرفم

وری ي ئاام و رهاار  ۀراارای محاسااب و مصفاام ررقاارار اسااتم

از مفاااهی  هااا، ت یااید وضاا یت اقتصااادی مصاار   هاااد 

 (MP)وری  هااااایمو رهاااار  (AP)وری متوسااااط رهاااار 

 شودماستفاد  مم

رراراار  vmp/pxاا اات رهیصااو،  تیجااو  ساابت  راارای       

م اگار مقاتار ایاد  سابت راايتر از یاك راشات اساترا یك  

مااورد   اار در تو یاات،  ۀرااو ایااد م صاام اساات کااو از  هاااد

 شودم کدتر از ات رهیصو استفاد  مم

رااو ایااد مفهااو  ایااد  ساابت از یااك  کدتاار رااودن        

مصارفم در تو یات محصاو   ۀ واهت راود کاو مقاتار  هااد

آب   ۀرارای  هااد  11در ياتو     ماساتری  از اات رهیصاو  

وااورت محاساابو رااارا م  در دو اا اات آریاااری سااصتم و 

   مگرفتو است
 

 ندم گ د  يتول سنتی(-بارانیآبياري ) وري آب در دو روشبهره ۀمقايس -11دول ج

Table 11- Comparison of water efficiency in two irrigation methods (sprinkler-traditional) wheat production 

 روش آبياري 

Irrigation 

method 

توليد در 

 هكتار

 )كيلو گرم(

Productio

n per 

hectare 

(kg) 

آب مصرفی در  

 هكتار)متر مكعب( 

Water consumption 

per hectare (cubic 

meters) 

ارزش محصول 

 )هزار ريال( 

Product value 

(thousand 

Rials) 

قيمت  

واحد  

 آب)ريال(

Unit 

price of 

water 

(Rials) 

متوسط توليد  

 در هكتار

 )كيلو گرم(

Average 

production 

per hectare 

(kg) 

توليد نهايی 

 آب

 )كيلو گرم(

Final 

water 

productio

n (kg)) 

ارزش توليد  

 نهايی آب

 )ريال(

Value of 

final water 

production 

(Rials) 

نسبت ارزش توليد  

 ی آب به قيمت آبينها

The ratio of the 

final production 

value of water to 

the price of water 

 روش سصتم

traditional 

method 

269۸ 43۸0 33725 15۸9 12/2 04/0- 500- 31/0- 

 رارا م  روش

Sprinkler 

method 

3۸50 3690 4۸125 9176 01/3 011/0 1375 015/0 
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م ی ساابت ارزش  هااا دهاات کااو شااان ماام 11يااتو     

تو یات اا ات ، در (vmp/px  تو یات راو قیدات  هااد  آب 

روش آریااری ساصتم مصفام و کدتار از یاك اسات و در را  

مثباات و کدتاار از  رااارا م تو یاات رااا روش آریاااری  ااوید

 اجاا  ،دو روش م رااو ایااد مفهااو  کااو در هااراسااتیااك 

آب راارای تو یاات محصااو  ریشااتر از ااات مااورد  یاااز 

در تو یاات رااا میاا ان مصاار  آب و اام م شااودمااممصاار  

 رااارا مروش آریاااری  ساابت رااو روش آریاااری سااصتم 

هاار دو اا اات يز  اساات در  از ایااد رو  ریشااتر اسااتم

ای کاو تارید  هااد مها   اج  آب مصارفم کااه  یاراتم

هاا در فرآیصات ز ساایر  هااد اساتفاد  رهیصاو اتوا ات در  مم

 ،تو یات محصااويت کشااورزی مااورر راشات مااتیریت اساات

ای رو چاو مقاتار و در چاو مقاا  زماا م و راا ایصکو  هاد 

آمااوزش  ،رصاااررایدم شااودچااو اوااو  و روشاام اسااتفاد  

توا اات ماام گاااهم دادن  یااروی ا سااا م و کشاااورزدادن و آ

م کصات  اعدا  ماتیریت واحیا رار فرایصات تو یات را فاراه 

 کااو  شااان داد  شاات  اساات  یاا  یددر ماات  راارآور

توا اات رااا تسااهیز پااذیرش تکصو ااوژی يتیاات آمااوزش ماام

توسااط کشاااورز، راار افاا ای  تو یاات محصااو  اراار مثباات 

 داشتو راشتم  

 

 گيرینتيجه

در کاااررردی  آباجاا  کااو  هااتدماامررآوردهااا  شااان    

در کاااررردی  آب اجاا   ساابت رااورااارا م روش آریاااری 

 دروااات کااااه   17ری ساااصتم راااو میااا ان روش آریاااا

دروات م صام دار  5ایاد ا ات   راا  ااای داشتو است،  

و ام اجا  آب مصارفم در روش تو یات راا آریااری   ماست

دروات  30ااتود  گصات (  سبت رو  یااز آرام گیاا   رارا م

مصاار  آب در روش  کااو امکااان کاااه ریشااتر اسااتم 

را  وریاگاار رهاار راااز هاا  ويااود داردم رااارا م آریاااری 

می ان محصاو  تو یات شات  از هار وااات  هااد  مصارفم 

راو ازای هار متار مک ا    هاادر   ر رگیری ، يب  رارآورد

-کیلااو 1/ 04 رااارا م آب مصاار  شاات  در روش آریاااری

تو یاات شاات  اسااتم در وااورتم کااو در روش گصاات  گاار  

تو یات شات  راو ازای هار متار گصات   آریاری سصتم می ان  

عااتد ایااد دو  ۀم مقایسااتگاار  اسااکیلااو0/ 62مک اا  آب 

وری آب در روش آریااااری دهااات کاااو رهااار  شاااان مااام

 ،وری آب در روش آریاااری سااصتم ساابت رااو رهاار  ،رااارا م

 استم ررارر    1/ ۸ری  از 

دهات راا تار  تو یت رارآورد شات   شاان مام  ،کلميورور   

، راو عصاوان تکصو اوژی تو یات، راارا ماعدا  روش آریااری  

و کشاااورزی رااا روش   مصتقاازتااار  تو یاات رااو ساادت راااي

هااا و موياا  رهبااود در ترکیاا   هاااد  رااارا مآریاااری 

 ،در  تیجاو  و   شات  اساتمصر  مصاس  و راو موقا  آ هاا  

 میافتااو اسااتافاا ای    یاا  میاا ان محصااو  تو یاات شاات 

هاا  در رااارا م رااا اياارای سیساات  آریاااری  ،رصااارراید

 هاااد   میاا انشاات  و  واارفو يااویماجاا  آب مصاار  

هااای تو یاات کاااه  یافتااو و ه یصااوو   هااای مصاار  شاات

 داشاااتو افااا ای   گصااات هااا  ایصکاااو میااا ان تو یااات 

   استم
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Extended Abstract: 
Introduction: 

Water is a unique commodity and a very vital substance, and the limitations of this vital 

substance affect the capacities of other vital resources such as food, energy, fish and wildlife. 

One of the main concerns of human beings is water shortage, a shortage that is increasing every 

year. Many people in developing countries now lack enough water to meet their basic needs. 

One of the most important signs of water scarcity is the drying up of rivers, which is now 

observed in a number of important rivers in the world.Of the world's total water, 97.4% is the 

brackish water of the seas and oceans, only 2.6% is the freshwater reserves. Most of it is in the 

form of ice in the poles of the earth and glaciers (1.98%) and groundwater (0.59%), which are 

not available. Globally, the average consumption of fresh water in the drinking and health sector 

is 10%, industrial, recreational and commercial activities and other cases is about 20% and 

agriculture alone 70%. In some countries, especially African countries, up to 90% of freshwater 

resources are spent on agriculture in the desert and coastal areas of Africa. In Iran, the share of 

the agricultural sector in water consumption is estimated at 93%. 

Including the strategic product of the agricultural sector; It is a wheat crop that produces 

a total of 712 million tons in the world, which is 28% of the world's grain. Iran is the 13th largest 

wheat producer in the world with a cultivated area of 7 million hectares (2.5 million hectares 

irrigated and 4.5 million hectares dryland) and a production of 15 million tons. In the production 

of which water is of great importance. Despite severe water resource constraints, the efficiency 

of using this input is low. Implementing proper management on the optimal use of water in 

farms and exploitation units in the form of policies and executive programs, is the most 

important action that is taken in the optimal use of water resources and combating water 

shortage and dehydration in different regions of the country.Among the measures taken to 

improve productivity and save agricultural water consumption is the development of pressurized 

irrigation systems. The present study was conducted with the aim of economic evaluation and 

estimating the efficiency of pressurized irrigation methods in wheat crop in Ardabil province. 

Methodology: 

In economic and social studies, usually two methodologies and mathematical program 

are used to achieve research objectives. In this study, for some reason, production function 

methodology has been used. This is a descriptive and applied research that uses the method of 

(questionnaires) to reach the top of the research. The study population is farmers in Ardabil 

province (in some crops, the Sprinkler method has been introduced and in others it has not been 

implemented). 

Results and Discussion: 

Estimates showed that the amount of water used in the Sprinkler irrigation method 

compared to the volume of water used in the traditional irrigation method has decreased by 17%. 

At the level of 5%, they have given meaning. But the volume of water used in the production 
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method with Sprinkler irrigation is about 30% more than the water requirement of the plant 

(wheat). It is possible to reduce it by another 20%. In other words, by implementing the 

Sprinkler irrigation method, up to 37% of agricultural water consumption can be saved. If we 

consider productivity as the amount of product produced from each unit of input input, 

according to the estimates made in this study, per cubic meter of water used in the Sprinkler 

irrigation method has been produced 1.04 kg of wheat. Whereas in the traditional irrigation 

method, the amount of wheat produced per cubic meter of water is 0.62 kg. 

Conclusions and Acknowledgment: 

Comparison of these two numbers shows that water efficiency in Sprinkler irrigation 

method is more than 1.8 times compared to water efficiency in traditional irrigation method. In 

general, the estimated production function shows that the use of Sprinkler irrigation method has 

improved the composition of inputs and their proper and timely consumption. As a result, the 

amount of product produced has increased compared to the agricultural situation with traditional 

irrigation. And with the implementation of the new irrigation system, both the volume of water 

consumption has been reduced, and production costs have been reduced, and that wheat 

production has increased. 
 

Keywords: Ardabil Province, Economic Evaluation, Efficiency, Irrigation, Wheat.  

 

 

 

 

 

 
 


