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 چکیده

 هکای سکا   مختلف به آب، مشکل  کموکود آب در   یهابخش ازیا توجه به روند روزافزون نباست و  مییاقل تیواقع کی رانیدر ا یآبکم
( پیک )نکوار ت  یاقطکره  یاریک گندم به روش آب یاریآب، اهمیت پژوهش در زمینه های اخیر به علت کموود آبدر سا  حادتر خواهد شد. ندهیآ

و  در دو مزرعکه واقکد در مشک د   بررسکی اقتاکادی ککاربرد نکوار آبیکاری تیکپ در زراعکت گنکدم          منظوربهاست. این پژوهش  یافتهافزایش
انجام شد. این آزمایش شام  سه مقدار آب آبیاری  5961-69با بافت خاک به ترتیب لوم و لوم رسی، در سا  زراعی  جلگه رخ-هیدریحتربت

، 11تیپ( نوار )ای دارای سه فاصله ای و شیاری بود و عالوه بر آن روش قطرهدرصد نیاز آبی( در هر دو روش آبیاری قطره 11و  51، 511)
 هکا نکه یهزمختلف، درآمد خالص اولیه هریک از تیمارها از تفاض  درآمکدها و   یمارهایتیز بود. برای مقایسه اقتاادی ن مترسانتی 511و  51

 به دسکت درآمد خالص اولیه  اضافهبهشده  جوییصرفهمحاسوه گردید و درآمد خالص ن ایی نیز از محاسوه افزایش سود حاص  از درآمد آب 
ریکا ( در تیمکار    51313819))جلگکه رخ(   حیدریهتربت و ریا ( 53539111درآمد خالص ن ایی در مش د ) آمد. نتایج نشان داد که بیشترین

 آمد. به دستای( )روش قطره مترسانتی 511فاصله نوار 

 .ای، عملکرد اقتصادیآب مصرفی، آبیاری قطره های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

 (ی )نکوار تیکپ  اقطکره آبیکاری   سکامانه  5های اخیکر در سا 

ای بککرای آبیککاری گیاهککان زراعککی ردیفککی فزاینککده صککور بککه

املکان  ، رانکدمان بکا ی سیسکتم   مورداستفاده قرارگرفته اسکت.  
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مارف آب و کاهش برداشت از منابد آب  ییکارا شیموجب افزا

دهکد ککه   شده نشکان مکی  های انجاماما بررسی؛ گردد ینیرزمیز

 یبکدون توجکه بکه برخک     ،فشکار تحت یاریهای آبگسترش روش

 شیموجکب عکدم افکزا    یو باغ یزراع ا یو خاوص یمسائ  فن

 شکده اسکت   یاریک آب یهکا سکامانه  ایناز  یآب در برخ یورب ره

ترین منود عنوان عمده(. کشاورزی به5961، عواسی و هملاران)

ین غذا است اما منابد آب محدود اسکت و بکرای تولیکد مکواد     تأم

کند و بکا ادامکه   غذایی بیشتر، فشار بیشتری بر منابد آب وارد می

 داری آن به مخکاطره خواهکد افتکاد   رویه از منابد، پایبرداشت بی

(Cai and Rosegrant, 2003; Pimentel and Pimentel 

وری آب در حقیقا  زیادی در خاوص راندمان و ب ره. ت(2006

شکده ککه   هکای دور انجکام  های مختلف آبیاری از گذشتهسیستم

تواند فشار میتحتهای آبیاری ها نشان داده که سامانهنتایج آن

 راندمان آبیاری را افزایش دهد.

 منظکور بکه ( ککه  5931و هملاران ) ترک نژادنتایج تحقیقا   

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1399.7.2.3.2
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ای و مقایسه آن با آبیکاری سکطحی،   ارزیابی سامانه آبیاری قطره

وری آب بکه  بر روی محاو  گندم انجام شد نشان داد که ب ره

( در مقایسه 15/1ای )مارفی در آبیاری قطرهازای هر واحد آب 

( حدود دو برابر بود. نتایج ایکن آزمکایش   93/5با روش سطحی )

خکوبی نشکان   ای در گندم را بکه اجرایی بودن روش آبیاری قطره

داد. مقایسه اقتاادی ایکن دو روش نیکز نشکان داد ککه نسکوت      

و  98/5ای برابکر  در روش آبیاری قطره (B/Cمنفعت به هزینه )

بیشککتر از یککک بککود،  و در هککردو روش 89/5در روش سککطحی 

 صرفه بود.بهاقتاادی مقرون ازنظربنابراین هر دو روش 

شما  و شما  شرق چکین در   در و هملاران دنگ مطالعا   

خاوص کموود آب نشان داد که افکزایش رانکدمان ماکرف آب    

کموود منابد آب بوده و کاهش  ین راهلار برای مواج ه باترم م

فشکار،  هکای آبیکاری ککم   هکایی ماننکد روش  مارف آب با روش

پکذیر  ای و اسکتفاده از مکالا املکان   ، آبیاری قطرهشیاریآبیاری 

 .(Deng et al., 2006) است

 وریب کره تعیین  منظوربه آزمایشی و هملاران عارفادر مار  

ای سطحی، زیرسطحی و آبیاری ای آبیاری قطرههآب در سامانه

نشان  هاآنبارانی روی گندم انجام دادند. نتایج حاص  از تحقیق 

ای رغم اینله عمللکرد دانکه در دو روش آبیکاری قطکره    داد علی

و  99/59و سطحی نسوت به آبیاری بارانی به ترتیب  زیرسطحی

ن دو روش درصد کمتر بوده، اما کارایی مارف آب در ای 15/19

درصد نسوت به آبیکاری بکارانی    59و  59/89به ترتیب به میزان 

در شما  چین با توجه  .(Arafa et al., 2009) بوده استبیشتر 

کشکاورزان بکه روش    کشکاورزی گکرایش  به ککاهش منکابد آب   

داده و  ککه درحکالی ی گندم در حا  افزایش اسکت  اقطرهآبیاری 

ی در دسکتر   اقطکره یکاری  آب ریکزی برنامهراهنمای  زم برای 

نیست و تخمکین دقیکق از توخیکر و تعکرق واقعکی گیکاه بکرای        

 مدیریت مناسب آبیاری وجود ندارد.

 ریکزی برنامکه در تحقیقا  گائو و هملاران مشخص شد که   

داری بر توخیر و تعرق واقعی، عمللرد یمعنمناسب آبیاری اثرا  

ه عمللرد دانکه  دانه و کارایی مارف آب دارد. تخمین زده شد ک

ب ینه آبیکاری   ریزیبرنامهو کارایی مارف آب گندم زمستانه با 

کیلککوگرم بککر   39/5کیلککوگرم در هلتککار و   5531بککه ترتیککب  

از  ماکطفی و هملکاران  . (Gao et al., 2014) مترملعب بکود 

و افکزایش   برای افزایش عمللرد محاو  گندم ایآبیاری قطره

 هکا آندر مارف آب استفاده کردند.  جوییو صرفهآب  وریهب ر

تن  91/5و  13/3ای با بیشترین عمللرد گندم را در آبیاری قطره

عمللکرد در روش آبیکاری    ککه درحالیآوردند.  به دستدر هلتار 

و  ساندهو. (Mostafa et al., 2018) شیاری کمترین مقدار بود

ذر  همکراه   -ای در زارعت گنکدم کاربرد آبیاری قطرهان هملار

 58عمللرد ذر  به میزان  افزایش با حفظ بقایای گیاهی، باعث

درصد نسوت به روش آبیاری شیاری  19درصد و گندم به میزان 

 11در تحقیقکی بکرای    تکاری . (Sandhu et al., 2019)د گردی

بیکاری کامک ، بکدون آبیکاری و سکطو       تیمار آزمایشی شکام  آ 

مختلکف رشکد گنکدم، نشکان داد ککه       هکای دورهمختلف آب در 

در مراح  مختلف رشد، اثر متفاوتی داشکت و ککارایی    آبیاریکم

 ,Tari) بود مترملعبکیلوگرم در  55/5تا  15/1مارف آب بین 

2016). 

 سکازی شکویه ود در زمینکه  ر تحقیق خد راندار و هملااحمد 

بنکدی و عمکق آب آبیکاری بیکان     واکنش عمللرد گندم به زمان

مرسکوم   هکای روشای در مقایسکه بکا   کردند ککه آبیکاری قطکره   

نمایکد و عمللکرد    جوییصرفهدرصد در مارف آب  99تواند می

 درصککد افککزایش یابککد  6.9وری آب درصککد و ب ککره  3.9دانککه 

(Ahmad-Dar et al., 2017). 

ای در زراعکت گنکدم   اثکر آبیکاری قطکره    دار و هملاراناحمد 

تحت شرایط مختلف رطوبت خکاک را بررسکی کردنکد و نتیجکه     

آبیکاری   هایروشای در مقایسه با سایر گرفتند که آبیاری قطره

در مارف آب شود و بکرای رسکیدن    جوییصرفهتواند باعث می

وری آب با تر کاهش رطوبکت خکاک تکا    ب رهبه عمللرد دانه و 

 Ahmad-Dar) درصد کمتر از ظرفیت زراعی، مناسب است 51

et al., 2017)بیان کردند که مدیریت آبیکاری   . ج ا و هملاران

درصکد ظرفیکت زراعکی ککاهش      91رطوبت خاک تا  کههنگامی

در ماکرف آب و افکزایش عمللکرد     جکویی صکرفه یافت باعکث  

مدیریت آب و  اثر یان و هملاران. (Jha et al., 2019) شودمی

ای بررسکی  کود را بر پر شدن دانه گندم در روش آبیکاری قطکره  

کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان حداکثر سرعت پر شکدن  
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بیشکتر شکد و    کودآبیکاری دانه و زمان خاتمه آن با افزایش نکرخ  

ن زمان کوتاه گردید. همچنین بیان ای کودآبیاریباکم شدن نرخ 

 کردند که کموود خفیف آب باعث افزایش نکرخ رشکد دانکه شکد    

(Yan et al., 2019). 

، فاصکله نوارهکا یلککی از   پیککت یاقطکره  یاریک آبدر سکامانه    

بر هزینه اولیه اسکت. از طرفکی بافکت     مؤثر هایمؤلفهین ترم م

بیشکترین   فاک  رشکد،  در طو   مؤثربارندگی  خاک، نوع گیاه و

 ,Lamm)نوارها خواهنکد داشکت    تأثیر را در تعیین فاصله ب ینه

 وریب کره تعیکین   منظکور به عودالرحمان 1116در سا  . (2002

و  Sakha8 ،Giza7ای روی سککه رقککم گنککدم ) آبیککاری قطککره

Giza69   آزمایشی در مار انجام داد. چ ار تیمار آبیاری شکام )

لیتر در ساعت به ازای هر  3و  8با دبی  یک نوار ایبیاری قطرهآ

بکه ازای هکر ردیکف     3و  8 هکای دبکی ردیف کاشت و دو نوار با 

که عمللرد دانکه و ککاه و    نشان دادبود. نتایج آزمایش او  کاشت

کارایی مارف آب گندم در تیمار دبی چ ار لیتر در سکاعت و دو  

-Abd El) مارهکا بیشکتر بکود   خط نوار آبیاری نسوت به بقیکه تی 

rahman, 2009) . در تحقیقی دیگر اثر فاصله نوارهای آبیاری و

مقککدار آب آبیککاری بککر عمللککرد و کککارایی ماککرف آب گنککدم   

و  91، 91قرار گرفت. فاصله بکین نوارهکای آبیکاری     موردمطالعه

بود، نتایج نشان داد که عمللرد دانه و رشکد گیکاه    مترسانتی 61

یابنکد. تیمکار   ایش فاصله نوارهای آبیاری کاهش میهر دو با افز

مترملعکب در   9111و مقکدار آب   متکر سکانتی  91فاصله ردیکف  

هلتار بیشترین رطوبت پایدار را در طو  فا  رشکد نشکان داد.   

 ,.Chen et al) ایکن تیمکار بیشکترین عمللکرد را نیکز دارا بکود      

 در منطقه شین چیانگ کشور چکین ککه بکا کموکود آب    . (2015

نوار تیپ( بکرای تولیکد   )ی اقطرهآبیاری  کارگیریبهمواجه است 

اسکتفاده از نکوار تیکپ در     وجکود بکااین گندم موفق بکوده اسکت.   

مرسوم کاشت )یک نوار آبیاری به ازای چ کار ردیکف    هایروش

در پژوهشکی   ( هزینه زیکادی دارد. مترسانتی 51کاشت با فاصله 

 هکای نسکوت  شکده انجکام  لو و هملارانتوسط که در این منطقه 

مختلف نوار آبیاری به ازای تعکداد ردیکف کاشکت بررسکی شکد.      

 1، 8یمارها عوار  بودند از سه نسوت یک نوار آبیاری بکه ازای  ت

. با افزایش این نسکوت،  مترسانتی 51ردیف کاشت با فاصله  9و 

از  اما نسکوت ککاهش عمللکرد   ؛ عمللرد کاهش آشلاری داشت

نسوت کاهش آب دریافتی به دلی  کاهش شاخص سکط  بکر    

جدیدی  الگوهایتوان یمشد که  گیرینتیجهبنابراین ؛ کمتر بود

آن را  هکای هزینکه برای آبیاری گندم با نوار آبیاری پیدا کرد ککه  

 .(Lv et al., 2019) کاهش دهد

تان فکار  بکه بررسکی    ( در پژوهشی در اس5936) رادشفیعی 

ای بکر میکزان   قطرهآبیاری  نوارهایو  هاچلانقطرهفاصله  تأثیر

عمللرد گندم پرداخته است؛ نتکایج تحقیکق وی نشکان داد ککه     

بیشترین عمللرد و کارایی ماکرف آب مربکوب بکه تیمکاری بکا      

متر اسکت   5/1ی هاچلانقطرهمتر و فاصله  8/1فاصله نوارهای 

 9/1قتاادی، تیماری بکا فاصکله نوارهکای    ترین تیمار او مناسب

 متر بود. 5/1ی هاچلانقطرهمتر و فاصله 

( در پژوهشی منطقه پ  بند استان 5965و هملاران ) رد ورپو  

آبیکاری   نوارهایفواص  مختلف  خراسان رضوی به بررسی تأثیر

رداختنکد. نتکایج   پ آب مارف کاراییبر عمللرد گندم و ای قطره

 عمللکرد و  آبیکاری بکر   هکای فاصله نوارنشان داد که تأثیر  هاآن

درصکد   یکمارف آب در سط   کارایی و عمللرد گندم اجزای

متر و نکوع آبیکاری ثابکت،     1/1دار است. فاصله نوار آبیاری معنی

بود و کمترین میکزان  ب ترین تیمار در افزایش عمللرد محاو  

وری آب ب کره که بیشکترین  یدرحالشت. مارف آب را دا ییکارا

 نوع آبیاری متنکاوب  متر و 1/1آبیاری  هاینوار فاصلهبا  تیماردر 

( در تحقیقکی اثکر   5963و باغکانی )  فیروزآبادی قدمی بوده است.

ی بکر عمللککرد و  اقطکره آرایکش کاشکت و فاصکله نکوار آبیکاری      

 هاآنای همدان بررسی کردند. نتایج تحقیق گندم را بر وریب ره

گندم  هایردیفبا فاصله  مترسانتی 51نشان داد که فاصله نوار 

آب را بککه خککود  وریب ککرهی بیشککترین مقککدار متککرسککانتی 51

 اختااص داد.

در ایران گیاهی  میلیون هلتار 68/5گندم با سط  زیر کشت  

شکود  یمک یکاری  سطحی و بارانی آب هایروشبا  عمدتاًاست که 

(، اما با توجه به وجود مشکل  تلفکا    5963کشاورزی  آمارنامه)

ی در آبیاری بارانی و عدم وجود شرایط مناسب باد بردگتوخیر و 

ی نامناسکب در روش آبیکاری   ورزخکاک مانند تسطی  اراضکی و  

برای  (ی )نوار تیپاقطرهسطحی، کشاورزان به استفاده از روش 
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ی اقطکره . استفاده از روش آبیکاری  اندآوردهآبیاری گندم روی 

یی در میکزان آب ماکرفی در   جوصرفهتواند سوب یم)نوار تیپ( 

 یی وجود دارد.هاپرسشگندم مورد اما در ؛ بخش کشاورزی شود

 چغندرقند، زمینیسیبآرایش کاشت گندم با گیاهان ردیفی نظیر 

یکژه  فرنگی متفاو  است که و نیاز به تحقیقا  وو خیار و گوجه

مطککر ، اقتاککادی بککودن روش آبیککاری  سککؤا   ازجملککه دارد.

بنابراین در این پژوهش به بررسی ؛ در مزارع گندم است ایقطره

 شکده پرداختکه در زراعت گنکدم   ایقطرهاقتاادی کاربرد آبیاری 

 است.

 

 هاروشمواد و 

 

( در جلگه رخیدریه )حو تربت مش د منطقهدر این پژوهش       

ایکن دو   هکای اقلیمکی  انجام شد. ویژگی 5961-69 سا  زراعی

منطقه شام  طو  و عرض جغرافیکایی، ارتفکاع از سکط  دریکا،     

و  سککا  اخیککر، 51میککانگین دمککا و میککزان متوسککط بککارش در  

 1و  5جککدو  هککای شککماره در  خاوصککیا  کیفککی آب آبیککاری

، 511است. این آزمایش شام  سه مقدار آب آبیکاری )   شدهارائه

ای و شکیاری  درصد نیاز آبی( و دو روش آبیاری قطره 11و   51

، 11ای سه فاصله نکوار )تیکپ(   بود. عالوه بر این در روش قطره

 نیکز در هکر سکط  آبیکاری وجکود داشکت       مترسانتی 511و  51

 .  (9)جدو 

 

 موردمطالعهاقلیمی مناطق  هایویژگی -1 جدول
 

 مزرعه نام فیرد
یی ایجغراف خاا مش

 1محلی

 حداق  مطلق دما نیانگیم
 از سط  ارتفاع
 ایدر

 بارش متوسط

 متر()میلی )متر( گراد()سانتی گراد()سانتی

 سا نه  61-69سا   61-69سا   ساله 51دوره  عرض طو   

 113 5119 -1/59 5/58 9/56 8155131 595933 مش د 5

 151 5961 -1/58 8/59 6/59 9681118 551515 جلگه رخ 1

 

 

 نتایج آزمایش کیفیت آب آبیاری -2 جدول
 

 منطقه
هدایت اللتریلی 

 زیمنس بر متر()دسی
pH 

 محلو   هایکاتیون
 )میلی اکی وا ن بر لیتر(

 محلو  هایآنیون
 SAR  )میلی اکی وا ن بر لیتر(

 کربنا  بنا کریب سولفا  کلر کلسیم منیزیم سدیم

 5/5 1 5/9 6/1 1/9 3/1 3/9 1/9 6/5 11/5 مش د

 69/5 1/5 3/9 8/1 3/5 8/1 8/1 1/9 3/5 3/1 جلگه رخ

 

                                                 
2 Universal transverse mercator 
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 کامل تصادفی هایبلوکعالئم اختصاری و توصیف تیمارها در طرح  -3 جدول

 توصیف نام تیمار شماره تیمار

5 W1D1  مترسانتی 11فاصله نوار  %511مقدار آب 

1 W1D2  مترسانتی 51فاصله نوار  %511مقدار آب 

9 W1D3  مترسانتی 511فاصله نوار  %511مقدار آب 

8 W1FURR  روش شیاری %511مقدار آب 

1 W2D1  مترسانتی 11فاصله نوار  %51مقدار آب 

9 W2D2  مترسانتی 51فاصله نوار  %51مقدار آب 

5 W2D3 مترسانتی 511فاصله نوار  %51ب مقدار آ 

3 W2FURR  روش شیاری %51مقدار آب 

6 W3D1  مترسانتی 11فاصله نوار  %11مقدار آب 

51 W3D2  مترسانتی 51فاصله نوار  %11مقدار آب 

55 W3D3  مترسانتی 511فاصله نوار  %11مقدار آب 

51 W3FURR  روش شیاری %11مقدار آب 

 

 59-59اطالعات مبنای محاسبات برای سال زراعی  -4 جدول

 ریا ( 51ارزش ) واحد ستاده ن اده/

 5911 کیلوگرم گندم

 851 کیلوگرم کاه

 1995111 هلتار یاقطرههزینه سا نه ناب آبیاری 

 1193111 هلتار جز آب(گندم )به متوسط هزینه

 555 متر نوار تیپ با ناب

 6/1 کیلووا  مترملعبخراج آب از چاه برای هر است انرژی

 9/1 کیلووا  مترملعبانرژی پمپاژ آب در سامانه برای هر 

 15 کیلووا  قیمت برق

 98111 نفر روز کارگر

 199 عدد بست ابتدای لوله با ناب

 19 عدد ناب بست انت ایی

 
 

 و عمللکرد دانکه گنکدم بکرای     شکده ماکرف مقادیر آب 

شکد )افشکار و هملکاران،     گیکری انکدازه ثوکت و  یک از تیمارهکا  

اقتاککادی طککر  بککر مونککای اطالعککا   وتحلیکک تجزیککه(. 5966

 غیرمشککترک هککایهزینککهانجککام شککد.  61-69سککا  زراعککی 
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، نوارهککای تیککپ و فشککارتحککتتیمارهککا شککام  هزینککه آبیککاری 

(. درآمککدهای 8و کککارگر بککود )جککدو     متعلقککا  آن، بککرق 

فککروش گنککدم و کککاه و   درآمککد حاصکک  از   مسککتقیم شککام  

از ارزش مککازاد آب ماککرفی نسککوت   غیرمسککتقیمدرآمککدهای 

آمکد. بککا   بکه دسکت  بکه بیشکترین ماکرف آب در بکین تیمارهککا     

نکوین   هکای سکامانه دولتکی بکرای    هکای یارانکه توجه به پرداخت 

آبیککاری بررسککی اقتاککادی در دو حالککت بککا و بککدون در نظککر   

اقتاکادی نتکایج    بررسکی  منظکور بکه  انجام شکد.  هایارانهگرفتن 

و تحلیکککک   9جزئککککی بنککککدیبودجککککهآزمایشککککا  از روش 

اسککتفاده شککد. در ایککن روش پککس از محاسککوه      8مارجینککالی

خککالص از تفاضکک   و درآمککد تیمارهککای مختلککف، منککافد هزینککه

ی مختلکف  هکا تیمکار  دره یی کک هکا ک  ارزش عمللرد و هزینکه 

در مرحلکه سکوم کک  تیمارهکا بکر       .وجود داشکت محاسکوه شکد   

لکذا مخکرج کسکر    ) شکده مرتکب  ها و از کم به زیکاد هزینه اسا 

 تکککتکککزیککر بککرای  هککایمعادلککه ؛ وهمککواره مثوککت اسککت(

 Perrin et ؛5969زارع و هملککاران، شککد )محاسککوه تیمارهککا 

al.,1988.) 

(5) 

 
 

نسوت  bی تیمار یمنافد ناخالص ن ا  baMGB رابطه،این  در

نگر افزایش درآمد ک  به ازای یک واحد افکزایش  بوده و بیا aبه 

 ضکرب حاصک  منافد ناخالص تیمار ککه از    GB است.در هزینه 

  بیانگر هزینکه  C شد.تولید در هلتار و قیمت محاو  محاسوه 

که با هکم مقایسکه    تیمارهایی  bو   a تیمارها است. غیرمشترک

 ند.دش

رد  bمکار  ، تیبرسکد کمتر از یک به ی یاگر میزان منفعت ن ا

 مجکدداً پس از حذف تیمارهای مردود شده، محاسکوا   شود. می

از یکک   تکر بکزر  انجام شد. این ککار تکا    ماندهباقیبا تیمارهای 

نسوت به تیمکار قوک  از    کلیه تیمارها ن ایی خالصناشدن منافد 

انتخکاب ن کایی    ،تا با استفاده از معیار نرخ بازده یافتادامه  خود

                                                 
3 Partial Budgeting 
4 Marginal Analysis 

اسوه نرخ بازده ن ایی ابتدا منافد خکالص  ج ت مح صور  گیرد.

 شد.ن ایی محاسوه 

(1)  
 

 bبیانگر منافد خالص ن ایی تیمکار    baMNBرابطه، در این 

خکالص ناشکی از    افکزایش منکافد   دهنکده نشانبوده  aنسوت به 

  منکافد خکالص هکر    NB. اسکت  Aتیمار  جایبه Bاجرای تیمار 

 تیمار است.

بیانگر درصد منافد که تیمار  ( یکMRRbنرخ بازده ن ایی )

 یمکار تخالص یک تیمار در قوا  مازاد هزینه اجرای آن نسوت به 

a  گککذاری(، نیککز از رابطککه زیککر  اسککت )بککازده خککالص سککرمایه

 است. محاسوهقاب 
 

(9) 
 

 

ی اقطکره آبیکاری   تأسیسا در این مطالعه با توجه به اینله 

 چندسکاله  تأسیسا از  برداریب رهدارای هزینه اولیه با  و مد  

است با استفاده از روابط اقتااد م ندسی میکزان هزینکه سکا نه    

هکای  های سکا نه سکامانه  تعیین هزینه منظوربهمحاسوه گردید. 

 Mc ). اسکتفاده شکد   5-9و  9-9هکای  نوین آبیکاری از معادلکه  

Kinney and Savitsky., 2006) 
 

(8)  

(1) 
 

 

 تأسیسکا  در  گکذاری سرمایه هزینه  ارزش آتی Fکه در آن،

  i، تأسیسکا  در  گکذاری سرمایههزینه    ارزش کنونیPآبیاری، 

ارزش  Aسککا (،  11بکرداری ) ب کره سککا   تعکداد   n، نکرخ ب کره  

آبیاری است.  تأسیسا گذاری در هزینه سرمایه یلنواخت سا نه

ها در مد  در یک محاسوا  اقتاادی درآمدها و هزینه ازآنجاکه

 51، سکاله یکبود، لذا نرخ تنزی  بر پایه سود بانلی  سا  زراعی

 (.5965، زارع و هملاران)درصد در نظر گرفته شد 
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 نتایج و بحث

نوین  هایسامانهبا توجه به اینله در حا  حاضر برای اجرای 

در ایکن پکژوهش    شکود میآبیاری در کشور یارانه اختااص داده 

در دو حالت با و بکدون در نظکر گکرفتن یارانکه     بررسی اقتاادی 

 .انجام شد
 

بررسی اقتصاادی بادود در ن ار گارفتر یاراناه         

 نویر آبیاری هایسامانه
 

در دو منطقکه   موردمطالعهخالصه هزینه و درآمد تیمارهای    

آمکده اسکت. در ایکن جکدو       9و  1 هکای جدو اجرای طر  در 

ن بکه بیشکترین مقکدار    تیمارها بر اسکا  هزینکه کک  از کمتکری    

. پس از برآورد درآمد خالص هر تیمار )درآمد خالص اندشدهمرتب

شکده تکا ارزش ن کایی آب    یمتقسک (، این درآمد به آب مارفی 5

هزینکه   عنکوان بکه برای هر تیمار به دست آمد و بیشکترین عکدد   

 فرصت آب در نظر گرفته شد. از مجموع درآمد خالص مستقیم و

 ازنظرتیمارها  بندیرتوهبه دست آمد.  1لص ارزش آب، درآمد خا

 است. شدهارائه 1و  5هر دو شاخص در شل  

)درآمکدهای   5در منطقه مش د بکا شکاخص درآمکد خکالص       

( برترین تیمار است اما با در W1D1یک ) مستقیم( تیمار شماره

( W3D3یی شده، برترین تیمار )جوصرفهنظر گرفتن ارزش آب 

بکا ترین   (W3D3) 55تیمکار   اگرچهرا بود. بیشترین درآمد را دا

 گکذاری سرمایهدرآمد خالص را داشت اما  زم است تا نرخ بازده 

در تحلیک    روازایکن در این تیمار با سایر تیمارها مقایسکه شکود.   

پس از مرتب کردن تیمارها بر اسا  افزایش  جزئی بندیبودجه

 55تیمکار   شد. بکر ایکن اسکا    زوجی انجام  هایمقایسههزینه، 

(W3D3)   .ایکن تیمکار بیشکترین     برترین تیمار اقتاکادی اسکت

کمتککرین ماکرف آب را داشکته اسککت    فاصکله نوارهکای تیکپ و   

و بکا ترین   ی کمترین هزینکه اقطرههای سامانه در بین روازاین

 را داشته است. غیرمستقیمدرآمد 

 3تیمکار   5درآمکد خکالص    ازنظکر در جلگه رخ برترین تیمکار   

(W2FURR و )51، تیمار 1درآمد خالص  ازنظر (W3FURR )

 در مقایسکا  زوجکی،   غیراقتاکادی بود. پس از حذف تیمارهای 

تیمار بکاقی مانکد.    تریناقتاادی عنوانبه( W3FUR) 51تیمار 

را داشکت لکذا    هزینهاین تیمار بیشترین درآمد خالص و کمترین 

 شود.انتخاب هر تیمار دیگری منجر به کاهش درآمد می

 

 
 مختلف در منطقه مشهد تیمارهایدرآمد در  بندیرتبه -1شکل 

W1 ،W2  وW3 درصد،  91و  59، 111: سطوح آبD1 ،D2 

: FURو  مترسانتی 111و  59، 91: فاصله نوار تیپ D3و 

 مخفف آبیاری شیاری

 

 
مختلف در منطقه جلگه  تیمارهایدرآمد در  بندیرتبه -2شکل 

، D1درصد،  91و  59، 111: سطوح آب W3و  W1 ،W2 رخ

D2  وD3 متر و سانتی 111و  59، 91: فاصله نوار تیپ

FURRمخفف آبیاری شیاری : 
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 (الیر 11موردمطالعه در شهرستاد مشهد ) یمارهایت 2 و 1خالص و درآمد  نهیهز -9جدول 
 

ی تیمار
اار

نام اخت
 

شماره تیمار
عمللرد دانه 
 

 
)کیلوگرم در هلتار(
 

وزن کاه
 

 
)کیلوگر

م در هلتار(
 

ب 
مقدار آ

ف
ار
م

شده
 

(
ب
مترملع

 
در هلتار
) 

  هزینه
ک

 

درآمد 
ص 

خال
5 

رتوه درآمد 
ص 

خال
5 

ش هر 
ارز

ب
مترملع

 

ب مازاد
درآمد آ

 

  درآمد
ک

ص  
درآمد خال

1 

رتوه درآمد 
ص 

خال
ص 1
ی ناخال

ت ن ای
منفع

 

ص
ی خال

ت ن ائ
منفع

 

ی
نرخ بازده ن ای

 

W9FUR 51 81/9136 11/5135 1558 1959661 1616559 55 5193 9885156 55661561 6959569 51 - - - 

W1FUR 3 15/1511 39/9611 9895 1913119 5953551 9 5591 1188539 55665518 6991363 55 0/02 -59363 -63 

W5FUR 8 91/1953 13/9115 5191 1983656 5889111 8 638 1 51161535 5889111 51 -91/51 -5656961 -6115 

W9D9 55 55/1951 11/3519 9951 8966183 9399655 6 5391 5118199 53535569 58133588 5 4/24 9988681 918 

W1D9 5 66/9159 99/3899 8816 8553569 5511391 9 5515 1396815 53959815 59161113 1 -24/75 -861335 -1151 

W5D9 9 51/5155 95/3565 1995 8585353 3118119 1 5133 8169181 55916391 51953188 5 -40/36 -655158 -8599 

W9D1 51 36/1918 55/5818 9586 1159119 1999198 51 5895 5515151 55188515 51851918 3 0/56 -585896 -88 

W1D1 9 91/9565 11/6119 8911 1135156 5185159 5 5939 9151115 53811819 59955315 1 61/40 385119 9181 

W5D1 1 19/5199 13/9958 1953 1559511 5891851 1 5963 8538589 59516999 55959113 6 -65/65 -5515151 -9991 

W9D5 6 66/9189 55/5618 9319 1356133 9881131 51 5968 5111111 56195593 59885131 9 3/59 5395111 116 

W1D5 1 51/5556 99/3199 8951 1396615 5191591 3 5193 1111816 53159161 51599598 9 -34/13 -558855 -9159 

W5D5 5 93/3595 /116635 1881 1391699 6865518 5 5588 9685911 56919981 59881958 8 34/85 551155 9931 

W1 ،W2  وW3 درصد،  11و  51، 511  سطو  آبD1 ،D2  وD3 و  مترسانتی 511و  51، 11  فاصله نوار تیپFURمخفف آبیاری شیاری است  . 
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 ریال( 11تیمارهای در جلگه رخ ) 2و  1د خالص هزینه و درآم -9 جدول

ی تیمار
اار

نام اخت
 

شماره تیمار
عمللرد دانه 
 

 
)کیلوگرم در هلتار(
 

وزن کاه
 

 
)کیلوگرم در هلتار(
 

ب 
مقدار آ

ف
ار
م

شده
 

(
ب
مترملع

 
در هلتار
) 

  هزینه
ک

 

درآمد 
ص 

خال
5 

رتوه درآمد 
ص 

خال
5 

ش هر 
ارز

ب
مترملع

 

ب مازاد
درآمد آ

 

  درآمد
ک

 

درآمد 
ص 

خال
1 

رتوه درآمد 
ص 

خال
ص 1
ی ناخال

ت ن ای
منفع

 

ص
ی خال

ت ن ائ
منفع

 

ی
نرخ بازده ن ای

 

W9FURR 51 81/1161 95/9595 1589 1958189 5855895 1 5911 8811111 58155866 55611619 5 11/1 55611619 811 

W1FURR 3 99/1813 88/5166 5118 1981519 5311658 5 5139 1119165 51665995 51986111 1 15/11- -5119515 -1915 

W5FURR 8 31/1199 11/1515 6581 1953538 5186615 9 569 1 6613965 5186615 51 91/39- -9166163 -3891 

W9D9 55 69/8913 11/9951 8135.5 8558919 8151819 3 665 9911989 51951819 51161566 8 98/1 9981361 598 

W1D9 5 59/8831 18/9199 1585.91 8599591 8151869 6 561 1113359 58151115 6156999 6 56/91- -5959899 -9556 

W5D9 9 31/8185 11/1635 9519.63 8595516 9668188 55 986 9339115 51981561 5335199 55 99/19- -5963911 -1899 

W9D1 51 16/8511 11/1359 9693.51 1153913 9361519 51 636 9551886 51583699 51951911 9 35/6 1536181 335 

W1D1 9 95/8355 55/9118 8111.91 1161666 8115111 51 361 9155895 51595631 51193639 5 11/81- -995911 -8911 

W5D1 1 31/1951 56/1398 1913.19 1515931 8993885 5 311 8191851 58161166 6559655 51 59/16- -391193 -9159 

W9D5 6 98/1395 56/9598. 9315.91 1311315 8935599 9 5159 9333899 55965199 55151191 1 89/8 1969951 989 

W1D5 1 61/1311 11/9115 8319.15 1389595 8969935 1 699 1156585 59556116 51159513 9 15/11- -5165518 -1515 

W5D5 5 53/9518 93/9958 1516.56 1393595 1116595 8 616 8881511 51156633 6915311 3 19/11- -915153 -1319 

W1 ،W2  وW3 درصد،  11و  51، 511  سطو  آبD1 ،D2  وD3 و  مترسانتی 511و  51، 11  فاصله نوار تیپFUR.مخفف آبیاری شیاری است   
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 هایسامانهبررسی اقتصادی با در ن ر گرفتر یارانه 

 نویر آبیاری
 

درصکد هزینکه توسکط     31 فشارتحتهای آبیاری در سامانه

املان دارد تیماری که به لحکا    روازاینشود ولت پرداخت مید

بنکابراین  ؛ اجتماعی سودمند نواشد با اعطای یارانه سودمند شکود 

درصکد   51بکه   تأسیسکا  مقایسه تیمارها با کاهش هزینه اولیه 

از لحکا  درآمکد    یمارهات بندیرتوهانجام شد.  مجدداًمقدار فعلی 

اسکت. در مشک د نتکایج     شدهئهارا 8و  9 یهاشل یک و دو در 

 ارائه شد. 5این مقایسه در جدو  

برترین تیمار  1و  5درآمد خالص  ازنظر 55و  5تیمار شماره 

ینلکه  ا باوجود دهدیمنشان  9بودند مقایسه این جدو  با جدو  

کنکد امکا همچنکان    درآمد خالص تغییر مکی  ازنظرترتیب تیمارها 

 در صدر قرار دارند. 55و  5تیمارهای 

بکا روش   ماندهیباقپس از مقایسه زوجی تیمارها، تیمارهای 

تفکاوتی نداشکتند. در جلگکه رخ     هکا یارانکه بدون در نظر گکرفتن  

پکس از   1و  5درآمد خالص  بندیرتوهوضعیت تفاو  داشت. در 

 3ی اعطککای یارانککه و کککاهش هزینککه کشککاورزان، تیمارهککا    

(W2FUR و )6 (W3D1)     به ترتیب برتکرین تیمکار بودنکد. در

 1درآمکد خکالص    ازنظکر اینجا نسوت به قو  از اعطکای یارانکه،   

است )جکدو    آمدهدستبهبرترین تیمار  6تیمار  51بجای تیمار 

3). 

مقایسه زوجی تیمارها نیکز بکا وضکعیت عکدم اعطکای       نتایج

اسکت.  زم بکه    6ماره یارانه متفاو  است. تیمار برتر تیمکار شک  

نسوت به تیمار قو  از خکود   6یادآوری است که نرخ بازده تیمار 

مقایسه شود باز رقم بیشتر از  51درصد است و اگر با تیمار  519

خواهد بود. در اینجا اگر برای کشاورز نرخ بازده م م باشکد   519

است اما اگر درآمد خکالص را مکدنظر داشکته     6ب تر از  55تیمار 

 برترین تیمار است. 6د تیمار باش

 وریب کره (، گزارش کردند ککه  5961و هملاران ) حسینیان

وابسته بکه شکرایط    کامالًآبیاری،  یهاروشاقتاادی هر یک از 

و  تکرک نکژاد  آب و هوایی و میکزان بکارش در سکا  اجکرا دارد.     

نیز نسوت منفعت بکه هزینکه را بکرای آبیکاری      (5931هملاران )

 آوردند. به دست 89/5و برای آبیاری شیاری  98/5ای قطره

 

 
 شهرستادبندی درآمد در تیمارهای مختلف در رتبه -3شکل 

 مشهد با در ن ر گرفتر یارانه

 

 

 
بندی درآمد در تیمارهای مختلف در منطقه رتبه -4شکل 

 رادبا در ن ر گرفتر یا جلگه رخ
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 (الیر 11)با در ن ر گرفتر یارانه شهرستاد مشهد موردمطالعه در  یمارهایت 2 و 1خالص و درآمد  نهیهز -5جدول 
 

ی تیمار
اار

نام اخت
 

شماره تیمار
عمللرد دانه 
 

 
)کیلوگرم در هلتار(
 

وزن کاه
 

 
)کیلوگرم در هلتار(
 

ب 
مقدار آ

ف
ار
م

شده
 

(
ب
مترملع

 
در هلتار
) 

  هزینه
ک

 

درآمد 
ص
خال

 5
 

رتوه درآمد 
ص 

خال
5 

ش هر 
ارز

ب
مترملع

 

ب مازاد
درآمد آ

 

  درآمد
ک

ص  
درآمد خال

1 

رتوه درآمد 
ص 

خال
ص 1
ی ناخال

ت ن ای
منفع

 

ص
ی خال

ت ن ائ
منفع

 

ی
نرخ بازده ن ای

 

W9FUR 51 51 81/9631 11/5135 1558 1959661 1616559 51 5193 8886195 51661551 51953555 51 
   

W1FUR 3 3 15/1511 39/9611 9895 1913119 5953551 55 5591 1996515 51131861 6615199 55 -28/62 -815155 

W5FUR 8 8 91/1953 13/9115 5191 1983656 5889111 6 638 1 51161535 5889111 51 
-

120/15 
-1158199 

W9D9 55 55 55/1951. 11/3519 9951 1551163 3311995 5 1818 6991395 11361311 53539111 5 169/82 51581156 

W1D9 5 5 66/9159 99/3899 8816 1595589 6581131 9 1566 5199311 11151316 55156139 9 -46/23 -618599 

W5D9 9 9 51/5155 95/3565 1995 1511993 51151619 1 5613 1139891 53186519 51568931 3 -61/84 -5838515 

W9D1 51 51 36/1918 55/5818 9586 9135519 5986638 51 5695 6551615 56951113 59111611 9 3/20 513111 

W1D1 9 9 91/9565. 11/6119 8911 9515516 6199519 1 1581 5391555 11596699 55193395 8 39/92 181699 

W5D1 1 1 19/5199 13/9958 1953 9519911 6853391 8 5555 1811955 55681365 58356191 6 -87/13 -1186911 

W9D5 6 6 66/9189 55/5618 9319 9399593 3813191 3 1159 6185319 15919868 55851915 1 4/75 1915515 

W1D5 1 1 15/5556 99/3199 8951 9319855 6155531 9 5666 5515311 11551155 59956198 5 -55/61 -5515911 

W5D5 5 5 93/3595 11/6635 1881 9358159 55838558 5 1516 1161591 11819311 59156916 1 13/37 191151 

 

W1 ،W2  وW3 درصد،  11و  51، 511  سطو  آبD1 ،D2  وD3 و  مترسانتی 511و  51، 11  فاصله نوار تیپFUR.مخفف آبیاری شیاری است   
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 (الیر 11)با در ن ر گرفتر یارانه  منطقه جلگه رخموردمطالعه در  یمارهایت 2 و 1خالص و درآمد  نهیهز -8جدول 
 

ی تیمار
اار

نام اخت
 

شماره تیمار
عمللرد دانه 
 

 
)کیلوگرم در هلتار(
 

وزن کاه
 

 
)کیلوگرم در هلتار(
 

ب 
مقدار آ

ف
ار
م

شده
 

(
ب
مترملع

 
در هلتار
) 

  هزینه
ک

 

درآمد 
ص 

خال
5 

رتوه درآمد 
ص 

خال
5 

ش هر 
ارز

ب
مترملع

 

ب مازاد
درآمد آ

 

  درآمد
ک

ص  
درآمد خال

1 

رتوه درآمد 
ص 

خال
1 

ی ناخ
ت ن ای

منفع
ص
ال

 

ص
ی خال

ت ن ائ
منفع

 

ی
نرخ بازده ن ای

 

W9FUR 51 81/1161 95/9595 1589 1958189 5855895 1 5911 1331155 51659665 59991883 9 
   

W1FUR 3 99/1813 88/5166 5118 1981519 5311658 5 5139 9911889 59319159 55535991 51 -77/99 -1535133 -5366 

W5FUR 8 31/1199 11/1515 6581 1953538 5186615 9 569 1 6613965 5186615 51 
-

106/33 
-9695819 -51599 

W9D9 55 69/8913 11/9951 8133 1513559 9195619 3 5891 3818519 55968319 58999991 9 151/17 5859511 51155 

W1D9 5 39/8831 18/9199 1585 1586931 9119689 6 5553 9619511 51599999 51639983 3 -77/23 -5931631 -5319 

W5D9 9 31/8185 11/1635. 9515 1551156 1631668 55 655 1593119 59618116 55586111 55 -70/67 -5398963 -5595 

W9D1 51 16/8511 11/1359 9693 9165353 1335919 51 5869 6116615 55639811 58365115 1 12/82 9581153 5531 

W1D1 9 95/8355 55/9118. 8111 9519186 9113111 51 5916 3115659 55559851 58116615 1 -59/09 -335919 -9116 

W5D1 1 31/1951 56/1398 1916 9591191 9918365 5 5555 9195115 51565911 51919553 6 -46/20 -5919319 -8511 

W9D5 6 98/1395 56/9598 9315 9398915 9993159 9 5595 6591151 56991555 51313819 5 5/54 9551913 818 

W1D5 1 61/1311 11/9115 8315 9316935 9956395 1 5951 5856336 55616815 58166515 8 -67/25 -5513519 -9311 

W5D5 5 53/9518 93/9958 1591 9335935 5561135 8 5119 1615331 59631511 59519899 5 -44/27 -669113 -8115 

 
W1 ،W2  وW3 درصد،  11و  51، 511  سطو  آبD1 ،D2  وD3 و  مترسانتی 511و  51، 11  فاصله نوار تیپFUR.مخفف آبیاری شیاری است   

 

 گیرییجهنت

 ایقطکره بررسی اقتاادی طر  نشان داد که تیمار آبیکاری  

، با در نظر گرفتن یارانکه دولتکی در   مترسانتی 511با فاصله نوار 

بکین  هر دو منطقه برترین تیمکار اقتاکادی بکود. ایکن تیمکار در      

و بکا ترین درآمکد    ی کمتکرین هزینکه  اقطکره آبیاری  یهاروش

در  گیکری یمتاکم بکرای   یطکورکل بکه غیرمستقیم را تولید ککرد.  

ای )نکوار تیکپ( در زراعکت گنکدم،     استفاده از روش آبیاری قطره

حداکثر عمللرد، حداق  حجکم آب ماکرفی، حکداکثر     هایمؤلفه

قتاککادی بایککد وری افیزیلککی آب و حککداکثر ب ککره  یورب ککره

( 5وری اقتاادی )درآمد خالص قرار گیرد. از نظر ب ره موردتوجه

و تکأمین نیکاز    مترسانتی 11ای با فاصله نوار روش آبیاری قطره

درصککد در مشکک د بیشککترین درآمککد را دارد و از نظککر  511آبککی 

ای بکا  ( روش آبیکاری قطکره  1وری اقتاادی )درآمد خالص ب ره

درصد نیکاز آبکی ب تکرین     11 ینتأمو  مترسانتی 511فاصله نوار 
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)جلگکه رخ( بکدون در نظکر     حیدریکه تربکت خواهد بود. در منطقه 

نیکاز آبکی    ینتکأم درصد  51گرفتن یارانه تیمار آبیاری شیاری با 

را دارا بود. ولی با در نظر گرفتن یارانکه   5بیشترین درآمد خالص 

درصد نیاز  511 ینتأمو  511با فاصله نوار  ایقطرهتیمار آبیاری 

 آبی ب ترین تیمار شناخته شد.
 

 پیشنهادها

زیکادی بکر فاصکله ب ینکه      یرتأثبا توجه به اینله بافت خاک 

فاصکله نکوار مختلکف در     شودیماز یلدیگر دارد. پیشن اد  نوارها

مختلف خاک آزمایش شود. همچنین  یهابافتتعداد متنوعی از 

آن اثکر   هکای هزینکه  بر فاصکله نکوار و   تواندیمروش کاشت نیز 

مختلکف کاشکت    یهاروشداشته باشد ب تر است فاصله نوار در 

ی )نکوار  اقطکره نیز بررسی گردد. با توجه به اینله سامانه آبیاری 

اولیه مقدار زیکادی آب بکرای سکوز     هاییاریآبتیپ( در گندم در 

شود بکرای اقتاکادی   یمنماید، پیشن اد مناسب گیاه مارف می

در  یککازموردنری تیککپ در گنکدم در زمینککه آب  ککردن روش آبیککا 

 آبیاری او  و دوم تحقیقا  بیشتری انجام شود.

 

 تشکر و قدردانی

بدینوسککیله از زحمککا  آقککای دکتککر شککجاعت زارع، عضککو  

مرکز تحقیقا  و آموزش کشاورزی و منابد طویعکی   علمییئته

خراسان رضوی که در بررسی اقتاادی هملاری نمودند تشکلر  

 .شودمی و قدردانی

 
 منابع

کشککاورزی جلککد او     آمارنامککه. 5963کشککاورزی.   آمارنامککه
ج ککاد کشککاورزی، معاونککت   وزار  محاککو   زراعککی. 

و و اقتاککادی، مرکککز فنککاوری اطالعککا     یککزیربرنامککه
 .amar.maj.ir.ارتواطا 

. 5966. ،مو بنایککان او  ،ب.ق رمککان  .، ه.، شککریفان، ،افشککار
 ایقطککره آبیککاری روش در گنککدم آب وریب ککره بررسککی

. نشریه آبیاری و )حیدریهتربت و مش د موردی مطالعه)تیپ
  .83-96(  58)5زهلشی ایران 

تن، ر.، جعفری،  .، شیروانی، ع. ر.، روئین ، ا.، آقایی، م.،نژادترک
. ارزیابی فنکی و اقتاکادی   5931 و ش وازی، خ.نعمتی، ع. 

ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری روش آبیاری قطره
  51سطحی. پکژوهش و سکازندگی در زراعکت و باغوکانی.     

88-99. 
 . ارزیکابی 5961 معتمد، م. ک.و خالدیان، م. ر.  ،ص. حسینیان،

 یهکا شاخص لحا  از بارانی و قطرهای آبیاری یهاسامانه
 پکژوهش  فرانسه. نشکریه  جنوب در آب وریب ره اقتاادی

 .119-151(  1) 91کشاورزی.  در آب
 . بررسکی تکأثیر  5965نیکا، م. و حسکام، م.   ، ع.، ذاککری د ورپور

بر عمللرد ( tapeای )قطرهآبیاری  نوارهایفواص  مختلف 
. نشریه آبیاری و زهلشی ایران. مارف آب کاراییگندم و 

 .5199ک  5159  51. 9
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 یهکا نکه یو هز ینک یمرزیمخکازن آب ز  یبکر کسکر   اندوز و
 ،ی. اقتاکاد کشکاورز  یدر اسکتان خراسکان رضکو    یاجتماع
 .65-599(، ص9)51
. بررسککی 5969 م. ،و صککووحی ا. ،آبککادییضفککزارع  ،ش.زارع، 

تناوب زراعکی موتنکی    یهانظامعمللرد و تحلی  اقتاادی 
 .56-99  (5)91 -1ن ا  و بذر،  یبر گندم. مجله به زراع

و  هکا چلکان قطکره . بررسی تکأثیر فاصکله   5936،  . رادشفیعی
ای از یلدیگر بر روی میزان عمللکرد  نوارهای آبیاری قطره

نامکه  یکان پاسکطحی.   ای نواریآبیاری قطرهگندم در روش 
کارشناسی ارشد. دانشلده کشاورزی، گکروه م ندسکی آب.   

 رودشت.واحد م دانشگاه آزاد اسالمی
 هککاییککشآرا. اثککر 5963ج.  ،ع. و باغککانی ،یروزآبککادیف قککدمی

ی بکر عمللکرد و   اقطکره مختلف کشت در آبیکاری نکواری   
مارف آب آبیاری گندم در همدان. نشریه آبیاری  وریب ره

 .196-113. 1(  1) 59و زهلشی ایران. 
وضکعیت   . ارزیکابی 5961، ن. عواسیف. و  ،ف.، س راب یعواس

هکای  راندمان آب آبیاری در ایران. تحقیقا  م ندسی سازه
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Abstract 

Drought in Iran is a climatic fact, and due to the growing water demand for the various sectors, the water 

scarcity problem will become more severe in the coming years. Due to the lack of water resources and proper 

use it, the importance of research on wheat irrigation by drip irrigation technique, has been increased in recent 

years. This study was carried out to investigate the effect of drip lateral distances and amount of net irrigation 

water on wheat crop water productivity in drip irrigation (tape) in two farms located in the Mashhad (MHD) and 

the Torbat-e-Heydariyeh (Jolgeh-Rokh) (RKH) with loam and clay loam soil texture respectively. The results 

showed that the highest final net income was obtained in Mashhad (18183222 Rials) and Torbat Heydariyeh 

(Rokh Plain) (15828426 Rials) in the treatment of 100 cm strip distance (drip method). 
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