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مقاله علمي-پژوهشي

بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری قطرهای (نوار تیپ) در زراعت گندم
هادی افشار ،*1حسین شریفان ،2بیژن قهرمان 3و محمد بنایان

اول4

چکیده
کمآبی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و با توجه به روند روزافزون نیاز بخشهای مختلف به آب ،مشکل کموکود آب در سکا هکای
آینده حادتر خواهد شد .در سا های اخیر به علت کموود آب ،اهمیت پژوهش در زمینه آبیاری گندم به روش آبیکاری قطکرهای (نکوار تیکپ)
افزایشیافته است .این پژوهش بهمنظور بررسکی اقتاکادی ککاربرد نکوار آبیکاری تیکپ در زراعکت گنکدم در دو مزرعکه واقکد در مشک د و
تربتحیدریه-جلگه رخ با بافت خاک به ترتیب لوم و لوم رسی ،در سا زراعی  5961-69انجام شد .این آزمایش شام سه مقدار آب آبیاری
( 51 ،511و  11درصد نیاز آبی) در هر دو روش آبیاری قطرهای و شیاری بود و عالوه بر آن روش قطرهای دارای سه فاصله نوار (تیپ) ،11
 51و  511سانتیمتر نیز بود .برای مقایسه اقتاادی تیمارهای مختلف ،درآمد خالص اولیه هریک از تیمارها از تفاض درآمکدها و هزینکههکا
محاسوه گردید و درآمد خالص ن ایی نیز از محاسوه افزایش سود حاص از درآمد آب صرفهجویی شده بهاضافه درآمد خالص اولیه به دسکت
آمد .نتایج نشان داد که بیشترین درآمد خالص ن ایی در مش د ( 53539111ریا ) و تربتحیدریه (جلگکه رخ) ( 51313819ریکا ) در تیمکار
فاصله نوار  511سانتیمتر (روش قطرهای) به دست آمد.
واژههای کلیدی :آب مصرفی ،آبیاری قطرهای ،عملکرد اقتصادی.

مقدمه
در سا های اخیکر 5سکامانه آبیکاری قطکرهای (نکوار تیکپ)
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تأمین غذا است اما منابد آب محدود اسکت و بکرای تولیکد مکواد
غذایی بیشتر ،فشار بیشتری بر منابد آب وارد میکند و بکا ادامکه
برداشت بیرویه از منابد ،پایداری آن به مخکاطره خواهکد افتکاد
(Cai and Rosegrant, 2003; Pimentel and Pimentel

) .2006تحقیقا زیادی در خاوص راندمان و ب رهوری آب در
سیستمهای مختلف آبیاری از گذشتههکای دور انجکامشکده ککه
نتایج آن ها نشان داده که سامانههای آبیاری تحتفشار میتواند
راندمان آبیاری را افزایش دهد.
نتایج تحقیقا ترک نژاد و هملاران ( )5931ککه بکهمنظکور
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ارزیابی سامانه آبیاری قطرهای و مقایسه آن با آبیکاری سکطحی،

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

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

آبیاری قطره ای برای افزایش عمللرد محاو گندم و افکزایش

ازای هر واحد آب مارفی در آبیاری قطرهای ( )1/15در مقایسه

ب رهوری آب و صرفهجویی در مارف آب استفاده کردند .آنهکا

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

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

اجرایی بودن روش آبیاری قطرهای در گندم را بکهخکوبی نشکان

در هلتار به دست آوردند .درحالیککه عمللکرد در روش آبیکاری

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

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

منفعت به هزینه ( )B/Cدر روش آبیاری قطرهای برابکر  5/98و

هملاران کاربرد آبیاری قطرهای در زارعت گنکدم -ذر همکراه

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

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

بنابراین هر دو روش ازنظر اقتاادی مقرونبهصرفه بود.

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

مطالعا دنگ

و هملاران در شما و شما شرق چکین در

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

خاوص کموود آب نشان داد که افکزایش رانکدمان ماکرف آب

تیمار آزمایشی شکام آبیکاری کامک  ،بکدون آبیکاری و سکطو

م مترین راهلار برای مواج ه با کموود منابد آب بوده و کاهش

مختلف آب در دورههکای مختلکف رشکد گنکدم ،نشکان داد ککه

مارف آب با روشهکایی ماننکد روشهکای آبیکاری ککمفشکار،

کمآبیاری در مراح مختلف رشد ،اثر متفاوتی داشکت و ککارایی

آبیاری شیاری ،آبیاری قطرهای و اسکتفاده از مکالا املکانپکذیر

مارف آب بین  1/15تا  5/55کیلوگرم در مترملعب بود (Tari,

است ).(Deng et al., 2006

).2016

در مار عارفا و هملاران آزمایشی بهمنظور تعیین ب کرهوری

احمددار و هملاران در تحقیق خود در زمینکه شکویهسکازی

آب در سامانههای آبیاری قطره ای سطحی ،زیرسطحی و آبیاری

واکنش عمللرد گندم به زمانبنکدی و عمکق آب آبیکاری بیکان

بارانی روی گندم انجام دادند .نتایج حاص از تحقیق آنها نشان

کردند ککه آبیکاری قطکرهای در مقایسکه بکا روشهکای مرسکوم

داد علیرغم اینله عمللکرد دانکه در دو روش آبیکاری قطکرهای

میتواند  99درصد در مارف آب صرفهجویی نمایکد و عمللکرد

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

دانککه  3.9درصککد و ب ککرهوری آب  6.9درصککد افککزایش یابککد

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

).(Ahmad-Dar et al., 2017

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

احمددار و هملاران اثکر آبیکاری قطکرهای در زراعکت گنکدم

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

تحت شرایط مختلف رطوبت خکاک را بررسکی کردنکد و نتیجکه

به ککاهش منکابد آب کشکاورزی گکرایش کشکاورزان بکه روش

گرفتند که آبیاری قطره ای در مقایسه با سایر روشهای آبیکاری

آبیاری قطره ای گندم در حا افزایش اسکت درحکالیککه داده و

میتواند باعث صرفهجویی در مارف آب شود و بکرای رسکیدن

راهنمای زم برای برنامهریکزی آبیکاری قطکرهای در دسکتر

به عمللرد دانه و ب رهوری آب با تر کاهش رطوبکت خکاک تکا

نیست و تخمکین دقیکق از توخیکر و تعکرق واقعکی گیکاه بکرای

 51درصد کمتر از ظرفیت زراعی ،مناسب است

مدیریت مناسب آبیاری وجود ندارد.

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

(Ahmad-Dar

در تحقیقا گائو و هملاران مشخص شد که برنامکهریکزی

هنگامیکه رطوبت خاک تا  91درصکد ظرفیکت زراعکی ککاهش

مناسب آبیاری اثرا معنیداری بر توخیر و تعرق واقعی ،عمللرد

یافت باعکث صکرفه جکویی در ماکرف آب و افکزایش عمللکرد

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

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

و کارایی مارف آب گندم زمستانه با برنامهریزی ب ینه آبیکاری

کود را بر پر شدن دانه گندم در روش آبیکاری قطکرهای بررسکی

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

کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان حداکثر سرعت پر شکدن

بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری قطرهای در زراعت گندم99 ...

دانه و زمان خاتمه آن با افزایش نکرخ کودآبیکاری بیشکتر شکد و

عمللرد کاهش آشلاری داشت؛ اما نسکوت ککاهش عمللکرد از

باکم شدن نرخ کودآبیاری این زمان کوتاه گردید .همچنین بیان

نسوت کاهش آب دریافتی به دلی کاهش شاخص سکط بکر

کردند که کموود خفیف آب باعث افزایش نکرخ رشکد دانکه شکد

کمتر بود؛ بنابراین نتیجهگیری شد که میتوان الگوهای جدیدی

).(Yan et al., 2019

برای آبیاری گندم با نوار آبیاری پیدا کرد ککه هزینکههکای آن را

در سکامانه آبیکاری قطکرهای تیکپ ،فاصکله نوارهکا یلککی از
م مترین مؤلفههای مؤثر بر هزینه اولیه اسکت .از طرفکی بافکت

کاهش دهد (.)Lv et al., 2019
شفیعیراد ( )5936در پژوهشی در استان فکار

بکه بررسکی

خاک ،نوع گیاه و بارندگی مؤثر در طو فاک رشکد ،بیشکترین

تأثیر فاصله قطره چلانها و نوارهای آبیاری قطرهای بکر میکزان

(Lamm,

عمللرد گندم پرداخته است؛ نتکایج تحقیکق وی نشکان داد ککه

) .2002در سا  1116عودالرحمان بهمنظکور تعیکین ب کرهوری

بیشترین عمللرد و کارایی ماکرف آب مربکوب بکه تیمکاری بکا

آبیککاری قطککرهای روی سککه رقککم گنککدم ( Giza7 ،Sakha8و

فاصله نوارهای  1/8متر و فاصله قطرهچلانهای  1/5متر اسکت

 )Giza69آزمایشی در مار انجام داد .چ ار تیمار آبیاری شکام

و مناسبترین تیمار اقتاادی ،تیماری بکا فاصکله نوارهکای 1/9

آبیاری قطرهای یک نوار با دبی  8و  3لیتر در ساعت به ازای هر

متر و فاصله قطرهچلانهای  1/5متر بود.

تأثیر را در تعیین فاصله ب ینه نوارها خواهنکد داشکت

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

د ورپور و هملاران ( )5965در پژوهشی منطقه پ بند استان

کاشت بود .نتایج آزمایش او نشان داد که عمللرد دانکه و ککاه و

خراسان رضوی به بررسی تأثیر فواص مختلف نوارهای آبیکاری

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

قطرهای بر عمللرد گندم و کارایی مارف آب پرداختنکد .نتکایج

خط نوار آبیاری نسوت به بقیکه تیمارهکا بیشکتر بکود (Abd El-

آنها نشان داد که تأثیر فاصله نوارهکای آبیکاری بکر عمللکرد و

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

اجزای عمللرد گندم و کارایی مارف آب در سط یک درصکد

مقککدار آب آبیککاری بککر عمللککرد و کککارایی ماککرف آب گنککدم

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

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

ب ترین تیمار در افزایش عمللرد محاو بود و کمترین میکزان

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

کارایی مارف آب را داشت .درحالیکه بیشکترین ب کرهوری آب

هر دو با افزایش فاصله نوارهای آبیاری کاهش مییابنکد .تیمکار

در تیمار با فاصله نوارهای آبیاری  1/1متر و نوع آبیاری متنکاوب

فاصله ردیکف  91سکانتیمتکر و مقکدار آب  9111مترملعکب در

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

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

آرایکش کاشکت و فاصکله نکوار آبیکاری قطکرهای بکر عمللککرد و

(Chen et al.,

ب رهوری گندم را برای همدان بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها

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

نشان داد که فاصله نوار  51سانتیمتر با فاصله ردیفهای گندم

مواجه است بهکارگیری آبیاری قطرهای (نوار تیپ) بکرای تولیکد

 51سککانتیمتککری بیشککترین مقککدار ب ککرهوری آب را بککه خککود

گندم موفق بکوده اسکت .بکااینوجکود اسکتفاده از نکوار تیکپ در

اختااص داد.

ایکن تیمکار بیشکترین عمللکرد را نیکز دارا بکود

روشهای مرسوم کاشت (یک نوار آبیاری به ازای چ کار ردیکف

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

کاشت با فاصله  51سانتیمتر) هزینه زیکادی دارد .در پژوهشکی

است که عمدتاً با روش های سطحی و بارانی آبیکاری مکیشکود

که در این منطقه توسط لو و هملاران انجکامشکده نسکوتهکای

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

مختلف نوار آبیاری به ازای تعکداد ردیکف کاشکت بررسکی شکد.

توخیر و باد بردگی در آبیاری بارانی و عدم وجود شرایط مناسب

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

مانند تسطی اراضکی و خکاکورزی نامناسکب در روش آبیکاری

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

سطحی ،کشاورزان به استفاده از روش قطرهای (نوار تیپ) برای
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آبیاری گندم روی آوردهاند .استفاده از روش آبیکاری قطکرهای

این پژوهش در منطقه مش د و تربتحیدریه (جلگه رخ) در

(نوار تیپ) میتواند سوب صرفهجویی در میکزان آب ماکرفی در

سا زراعی  5961-69انجام شد .ویژگیهکای اقلیمکی ایکن دو

بخش کشاورزی شود؛ اما در مورد گندم پرسشهایی وجود دارد.

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

آرایش کاشت گندم با گیاهان ردیفی نظیر سیبزمینی ،چغندرقند

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

و خیار و گوجهفرنگی متفاو است که و نیاز به تحقیقا ویکژه

خاوصککیا کیفککی آب آبیککاری در جککدو هککای شککماره  5و 1

مطککر  ،اقتاککادی بککودن روش آبیککاری

ارائهشده است .این آزمایش شام سه مقدار آب آبیکاری ( ،511

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

 51و  11درصد نیاز آبی) و دو روش آبیاری قطرهای و شکیاری

اقتاادی کاربرد آبیاری قطرهای در زراعت گنکدم پرداختکهشکده

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

است.

 51و  511سانتیمتر نیکز در هکر سکط آبیکاری وجکود داشکت

دارد .ازجملککه سککؤا

(جدو .)9

مواد و روشها
جدول  -1ویژگیهای اقلیمی مناطق موردمطالعه

ردیف نام مزرعه

میانگین دما

حداق مطلق

(سانتیگراد)

(سانتیگراد)

دوره  51ساله سا 61-69

سا 61-69

مشخاا جغرافیایی
محلی1
طو

عرض

ارتفاع از سط
دریا
(متر)

متوسط بارش
(میلیمتر)

سا نه

5

مش د

595933

8155131

56/9

58/5

-59/1

5119

113

1

جلگه رخ

551515

9681118

59/6

59/8

-58/1

5961

151

جدول  -2نتایج آزمایش کیفیت آب آبیاری

منطقه

هدایت اللتریلی
(دسیزیمنس بر متر)

آنیونهای محلو

کاتیونهای محلو
(میلی اکی وا ن بر لیتر)

pH

سدیم منیزیم کلسیم

(میلی اکی وا ن بر لیتر)

SAR

کلر

سولفا

بیکربنا

کربنا

مش د

5/11

5/6

9/1

9/3

1/3

9/1

1/6

9/5

1

5/5

جلگه رخ

1/3

5/3

9/1

1/8

1/8

5/3

1/8

9/3

5/1

5/69

Universal transverse mercator

2

بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری قطرهای در زراعت گندم93 ...

جدول  -3عالئم اختصاری و توصیف تیمارها در طرح بلوکهای کامل تصادفی

توصیف

شماره تیمار

نام تیمار

5

W1D1

مقدار آب  %511فاصله نوار  11سانتیمتر

1

W1D2

مقدار آب  %511فاصله نوار  51سانتیمتر

9

W1D3

مقدار آب  %511فاصله نوار  511سانتیمتر

8

W1FURR

1

W2D1

مقدار آب  %51فاصله نوار  11سانتیمتر

9

W2D2

مقدار آب  %51فاصله نوار  51سانتیمتر

5

W2D3

مقدار آب  %51فاصله نوار  511سانتیمتر

3

W2FURR

6

W3D1

مقدار آب  %11فاصله نوار  11سانتیمتر

51

W3D2

مقدار آب  %11فاصله نوار  51سانتیمتر

55

W3D3

مقدار آب  %11فاصله نوار  511سانتیمتر

51

W3FURR

مقدار آب  %511روش شیاری

مقدار آب  %51روش شیاری

مقدار آب  %11روش شیاری

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

واحد

ارزش ( 51ریا )

ن اده /ستاده
گندم

کیلوگرم

5911

کاه

کیلوگرم

851

هزینه سا نه ناب آبیاری قطرهای

هلتار

1995111

متوسط هزینه گندم (بهجز آب)

هلتار

1193111

متر

555

انرژی استخراج آب از چاه برای هر مترملعب

کیلووا

1/6

انرژی پمپاژ آب در سامانه برای هر مترملعب
قیمت برق

کیلووا
کیلووا

1/9
15

کارگر

نفر روز

98111

بست ابتدای لوله با ناب

عدد

199

ناب بست انت ایی

عدد

19

نوار تیپ با ناب

مقادیر آب ماکرفشکده و عمللکرد دانکه گنکدم بکرای
یک از تیمارهکا ثوکت و انکدازهگیکری شکد (افشکار و هملکاران،

 .)5966تجزیککهوتحلیک اقتاککادی طککر بککر مونککای اطالعککا
سککا زراعککی  61-69انجککام شککد .هزینککههککای غیرمشککترک
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تیمارهککا شککام هزینککه آبیککاری تحککتفشککار ،نوارهککای تیککپ و

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

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

ن ایی محاسوه شد.

مسککتقیم شککام درآمککد حاصکک از فککروش گنککدم و کککاه و

()1

درآمککدهای غیرمسککتقیم از ارزش مککازاد آب ماککرفی نسککوت
در این رابطه MNBba ،بیانگر منافد خالص ن

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

ایی تیمکار b

توجه به پرداخت یارانکههکای دولتکی بکرای سکامانههکای نکوین

نسوت به  aبوده نشاندهنکده افکزایش منکافد خکالص ناشکی از

آبیککاری بررسککی اقتاککادی در دو حالککت بککا و بککدون در نظککر

اجرای تیمار  Bبهجای تیمار  Aاسکت NB .منکافد خکالص هکر

گرفتن یارانهها انجام شکد .بکهمنظکور بررسکی اقتاکادی نتکایج

تیمار است.
نرخ بازده ن ایی ( )MRRbیک تیمار که بیانگر درصد منافد

آزمایشککککا از روش بودجککککهبنککککدی جزئککککی 9و تحلیکک ک
مارجینککالی 8اسککتفاده شککد .در ایککن روش پککس از محاسککوه

خالص یک تیمار در قوا مازاد هزینه اجرای آن نسوت به تیمکار

هزینککه و درآمککد تیمارهککای مختلککف ،منککافد خککالص از تفاضک

 aاسککت (بککازده خککالص سککرمایهگککذاری) ،نیککز از رابطککه زیککر

ک ارزش عمللرد و هزینکههکایی ککه در تیمکارهکای مختلکف

قاب محاسوه است.

وجود داشکت محاسکوه شکد .در مرحلکه سکوم کک تیمارهکا بکر
هزینهها و از کم به زیکاد مرتکبشکده (لکذا مخکرج کسکر

اسا

همککواره مثوککت اسککت)؛ و معادلککههککای زیککر بککرای تکککتککک
تیمارهککا محاسککوه شککد (زارع و هملککاران5969 ،؛

Perrin et

()9
در این مطالعه با توجه به اینله تأسیسا آبیکاری قطکرهای
دارای هزینه اولیه با و مد ب رهبرداری از تأسیسا چندسکاله

.)al.,1988

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

()5

محاسوه گردید .بهمنظور تعیین هزینههای سکا نه سکامانههکای
نوین آبیکاری از معادلکههکای  9-9و  5-9اسکتفاده شکد
در این رابطه MGBba ،منافد ناخالص ن ایی تیمار  bنسوت

به  aبوده و بیانگر افزایش درآمد ک به ازای یک واحد افکزایش
در هزینه است GB .منافد ناخالص تیمار ککه از حاصک ضکرب
تولید در هلتار و قیمت محاو محاسوه شد C .بیانگر هزینکه
غیرمشترک تیمارها است a .و  bتیمارهایی که با هکم مقایسکه
شدند.
اگر میزان منفعت ن ایی به کمتر از یک برسکد ،تیمکار  bرد
میشود .پس از حذف تیمارهای مردود شده ،محاسکوا مجکدداً
با تیمارهای باقیمانده انجام شد .این ککار تکا بکزر تکر از یکک
شدن منافد ناخالص ن ایی کلیه تیمارها نسوت به تیمکار قوک از
خود ادامه یافت تا با استفاده از معیار نرخ بازده ،انتخکاب ن کایی
Partial Budgeting
Marginal Analysis

3
4

.( Mc

)Kinney and Savitsky., 2006

()8
()1
که در آن F،ارزش آتی هزینه سرمایهگکذاری در تأسیسکا
آبیاری P ،ارزش کنونی هزینه سرمایهگکذاری در تأسیسکا ،

i

نکرخ ب کره n ،تعکداد سککا ب کرهبکرداری ( 11سککا ) A ،ارزش
یلنواخت سا نه هزینه سرمایهگذاری در تأسیسا آبیاری است.
ازآنجاکه محاسوا اقتاادی درآمدها و هزینهها در مد در یک
سا زراعی بود ،لذا نرخ تنزی بر پایه سود بانلی یکسکاله51 ،
درصد در نظر گرفته شد (زارع و هملاران.)5965 ،
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تیمار  )W3FUR( 51به عنوان اقتاادی ترین تیمار بکاقی مانکد.

نتایج و بحث
با توجه به اینله در حا حاضر برای اجرای سامانههای نوین
آبیاری در کشور یارانه اختااص داده میشکود در ایکن پکژوهش

این تیمار بیشترین درآمد خالص و کمترین هزینه را داشکت لکذا
انتخاب هر تیمار دیگری منجر به کاهش درآمد میشود.

بررسی اقتاادی در دو حالت با و بکدون در نظکر گکرفتن یارانکه
انجام شد.
بررسی اقتصاادی بادود در ن ار گارفتر یاراناه
سامانههای نویر آبیاری
خالصه هزینه و درآمد تیمارهای موردمطالعه در دو منطقکه
اجرای طر در جدو هکای  1و  9آمکده اسکت .در ایکن جکدو
تیمارها بر اسکا

هزینکه کک از کمتکرین بکه بیشکترین مقکدار

مرتبشدهاند .پس از برآورد درآمد خالص هر تیمار (درآمد خالص
 ،)5این درآمد به آب مارفی تقسکیمشکده تکا ارزش ن کایی آب
برای هر تیمار به دست آمد و بیشکترین عکدد بکهعنکوان هزینکه
فرصت آب در نظر گرفته شد .از مجموع درآمد خالص مستقیم و
ارزش آب ،درآمد خالص  1به دست آمد .رتوهبندی تیمارها ازنظر
هر دو شاخص در شل  5و  1ارائهشده است.

شکل  -1رتبهبندی درآمد در تیمارهای مختلف در منطقه مشهد
 W2 ،W1و  :W3سطوح آب  59 ،111و  91درصدD2 ،D1 ،
و  :D3فاصله نوار تیپ  59 ،91و  111سانتیمتر و :FUR
مخفف آبیاری شیاری

در منطقه مش د بکا شکاخص درآمکد خکالص ( 5درآمکدهای
مستقیم) تیمار شماره یک ( )W1D1برترین تیمار است اما با در
نظر گرفتن ارزش آب صرفهجویی شده ،برترین تیمار ()W3D3
بیشترین درآمد را دارا بود .اگرچه تیمکار  )W3D3( 55بکا ترین
درآمد خالص را داشت اما زم است تا نرخ بازده سرمایهگکذاری
در این تیمار با سایر تیمارها مقایسکه شکود .ازایکنرو در تحلیک
بودجه بندی جزئی پس از مرتب کردن تیمارها بر اسا
هزینه ،مقایسههای زوجی انجام شد .بکر ایکن اسکا

افزایش
تیمکار 55

( )W3D3برترین تیمار اقتاکادی اسکت .ایکن تیمکار بیشکترین
فاصکله نوارهکای تیکپ و کمتککرین ماکرف آب را داشکته اسککت
ازاینرو در بین سامانههای قطره ای کمترین هزینکه و بکا ترین
درآمد غیرمستقیم را داشته است.
در جلگه رخ برترین تیمکار ازنظکر درآمکد خکالص  5تیمکار 3
( )W2FURRو ازنظر درآمد خالص  ،1تیمار )W3FURR( 51
بود .پس از حذف تیمارهای غیراقتاکادی در مقایسکا زوجکی،

شکل  -2رتبهبندی درآمد در تیمارهای مختلف در منطقه جلگه
رخ  W2 ،W1و  :W3سطوح آب  59 ،111و  91درصد،D1 ،
 D2و  :D3فاصله نوار تیپ  59 ،91و  111سانتیمتر و
 :FURRمخفف آبیاری شیاری
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نام اختااری تیمار

شماره تیمار

عمللرد دانه
(کیلوگرم در هلتار)

وزن کاه
(کیلوگرم در هلتار)

مقدار آب مارفشده
(مترملعب در هلتار)

ک هزینه

درآمد خالص 5

رتوه درآمد خالص 5

ارزش هر مترملعب

درآمد آب مازاد

ک درآمد

درآمد خالص 1

رتوه درآمد خالص 1

منفعت ن ایی ناخالص

منفعت ن ائی خالص

W9FUR

51

9136/81

5135/11

1558

1959661

55 1616559

5193

55661561 9885156

51 6959569

نرخ بازده ن ایی

جدول  -9هزینه و درآمد خالص  1و  2تیمارهای موردمطالعه در شهرستاد مشهد ( 11ریال)

-

-

-

59363-

63-

W1FUR

3

1511/15

9611/39

9895

1913119

5953551

9

5591

55665518 1188539

6991363

0/02 55

W5FUR

8

1953/91

9115/13

5191

1983656

5889111

8

638

51161535

5889111

6115- 5656961- -91/51 51

W9D9

55

1951/55

3519/11

9951

8966183

9399655

6

5391

1

5 58133588 53535569 5118199

918 9988681 4/24

W1D9

5

9159/66

3899/99

8816

8553569

5511391

9

5515

59161113 53959815 1396815

1151- 861335- -24/75 1

W5D9

9

5155/51

3565/95

1995

8585353

3118119

1

5133

51953188 55916391 8169181

8599- 655158- -40/36 5

W9D1

51

1918/36

5818/55

9586

1159119

51 1999198

5895

3 51851918 55188515 5515151

88- 585896- 0/56

W1D1

9

9565/91

6119/11

8911

1135156

5185159

5

5939

59955315 53811819 9151115

9181 385119 61/40 1

W5D1

1

5199/19

9958/13

1953

1559511

5891851

1

5963

55959113 59516999 8538589

9991- 5515151- -65/65 6

W9D5

6

9189/66

5618/55

9319

1356133

51 9881131

5968

9 59885131 56195593 5111111

116 5395111 3/59

W1D5

1

5556/51

3199/99

8951

1396615

5191591

3

5193

51599598 53159161 1111816

9159- 558855- -34/13 9

W5D5

5

3595/93

116635/

1881

1391699

6865518

5

5588

59881958 56919981 9685911

9931 551155 34/85 8

 W2 ،W1و  W3سطو

آب  51 ،511و  11درصد D2 ،D1 ،و  D3فاصله نوار تیپ  51 ،11و  511سانتیمتر و FUR

مخفف آبیاری شیاری است.
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نام اختااری تیمار

شماره تیمار

عمللرد دانه
(کیلوگرم در هلتار)

W5D1

1

5 8993885 1515931 1913.19 1398/56 1951/31

311

6559655

9159- 391193- -16/59 51

W9D5

6

9 8935599 1311315 9315.91 .9598/56 1395/98

55151191 55965199 9333899 5159

W1D5

1

1 8969935 1389595 8319.15 9115/11 1311/61

699

51159513 59556116 1156585

1515- 5165518- -11/15 9

W5D5

5

8 1116595 1393595 1516.56 9958/93 9518/53

616

6915311

1319- 915153- -11/19 3

ک هزینه

W1D1

9

51 8115111 1161666 8111.91 9118/55 8355/95

361

51193639 51595631 9155895

8911- 995911- -81/11 5

درآمد خالص 5

W9D1

51

51 9361519 1153913 9693.51 1359/11 8511/16

636

51951911 51583699 9551886

9

رتوه درآمد خالص 5

W5D9

9

55 9668188 8595516 9519.63 1635/11 8185/31

986

51981561 9339115

5335199

1899- 5963911- -19/99 55

ارزش هر مترملعب

W1D9

5

6 8151869 8599591 1585.91 9199/18 8831/59

561

58151115 1113359

6156999

9556- 5959899- -91/56 6

درآمد آب مازاد

W9D9

55

3 8151819 8558919 8135.5 9951/11 8913/69

665

51161566 51951819 9911989

1

ک درآمد

W5FURR

8

1515/11 1199/31

9 5186615 1953538 6581

569

5186615

3891- 9166163- -39/91 51

6613965

58161166 8191851

51156633 8881511

درآمد خالص 1

W1FURR

3

5166/88 1813/99

5 5311658 1981519 5118

51986111 51665995 1119165 5139

1915- 5119515- -11/15 1

رتوه درآمد خالص 1

W9FURR

51

9595/95 1161/81

1 5855895 1958189 1589

55611619 58155866 8811111 5911

5

8

1

نرخ بازده ن ایی

وزن کاه
(کیلوگرم در هلتار)

مقدار آب مارفشده
(مترملعب در هلتار)

منفعت ن ایی ناخالص

منفعت ن ائی خالص

جدول  -9هزینه و درآمد خالص  1و  2تیمارهای در جلگه رخ ( 11ریال)

811 55611619 1/11

9981361 1/98

1536181 6/35

1969951 8/89
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بررسی اقتصادی با در ن ر گرفتر یارانه سامانه های

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

نویر آبیاری

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

در سامانههای آبیاری تحت فشار  31درصکد هزینکه توسکط
دولت پرداخت میشود ازاینرو املان دارد تیماری که به لحکا
اجتماعی سودمند نواشد با اعطای یارانه سودمند شکود؛ بنکابراین
مقایسه تیمارها با کاهش هزینه اولیه تأسیسکا بکه  51درصکد
مقدار فعلی مجدداً انجام شد .رتوهبندی تیمارها از لحکا درآمکد
یک و دو در شل های  9و  8ارائهشده اسکت .در مشک د نتکایج
این مقایسه در جدو  5ارائه شد.
تیمار شماره  5و  55ازنظر درآمد خالص  5و  1برترین تیمار
بودند مقایسه این جدو با جدو  9نشان میدهد باوجود اینلکه
ترتیب تیمارها ازنظر درآمد خالص تغییر مکیکنکد امکا همچنکان
تیمارهای  5و  55در صدر قرار دارند.
پس از مقایسه زوجی تیمارها ،تیمارهای باقیمانده بکا روش
بدون در نظر گکرفتن یارانکههکا تفکاوتی نداشکتند .در جلگکه رخ

شکل  -3رتبهبندی درآمد در تیمارهای مختلف در شهرستاد
مشهد با در ن ر گرفتر یارانه

وضعیت تفاو داشت .در رتوهبندی درآمد خالص  5و  1پکس از
اعطککای یارانککه و کککاهش هزینککه کشککاورزان ،تیمارهککای 3
( )W2FURو  )W3D1( 6به ترتیب برتکرین تیمکار بودنکد .در
اینجا نسوت به قو از اعطکای یارانکه ،ازنظکر درآمکد خکالص 1
بجای تیمار  51تیمار  6برترین تیمار بهدستآمده است (جکدو
.)3
نتایج مقایسه زوجی تیمارها نیکز بکا وضکعیت عکدم اعطکای
یارانه متفاو است .تیمار برتر تیمکار شکماره  6اسکت .زم بکه
یادآوری است که نرخ بازده تیمار  6نسوت به تیمار قو از خکود
 519درصد است و اگر با تیمار  51مقایسه شود باز رقم بیشتر از
 519خواهد بود .در اینجا اگر برای کشاورز نرخ بازده م م باشکد
تیمار  55ب تر از  6است اما اگر درآمد خکالص را مکدنظر داشکته
باشد تیمار  6برترین تیمار است.
حسینیان و هملاران ( ،)5961گزارش کردند ککه ب کرهوری
اقتاادی هر یک از روشهای آبیاری ،کامالً وابسته بکه شکرایط
آب و هوایی و میکزان بکارش در سکا اجکرا دارد .تکرک نکژاد و

شکل  -4رتبهبندی درآمد در تیمارهای مختلف در منطقه
جلگه رخ با در ن ر گرفتر یاراد

بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری قطرهای در زراعت گندم69 ...

عمللرد دانه
(کیلوگرم در هلتار)

وزن کاه
(کیلوگرم در هلتار)

مقدار آب مارفشده
(مترملعب در هلتار)

رتوه درآمد خالص 5

نام اختااری تیمار
W5D9

9

9

3565/95 5155/51

51151619 1511993 1995

1

5613

5838515- -61/84 3 51568931 53186519 1139891

شماره تیمار

W1D9

5

5

3899/99 9159/66

6581131 1595589 8816

9

1566

618599- -46/23 9 55156139 11151316 5199311

ک هزینه

W9D9

55

55

3519/11 .1951/55

3311995 1551163 9951

5

1818

51581156 169/82 5 53539111 11361311 6991395

درآمد خالص 5

ارزش هر مترملعب

W5FUR

8

8

9115/13 1953/91

5889111 1983656 5191

6

638

51 5889111 51161535
120/15

ک درآمد

W1FUR

3

3

9611/39 1511/15

5953551 1913119 9895

55

5591

815155- -28/62 55 6615199 51131861 1996515
1

درآمد خالص 1

51 W9FUR

51

5135/11 9631/81

1616559 1959661 1558

51

5193

51 51953555 51661551 8886195

نرخ بازده ن ایی

درآمد آب مازاد

رتوه درآمد خالص 1

منفعت ن ایی ناخالص

منفعت ن ائی خالص

جدول  -5هزینه و درآمد خالص  1و  2تیمارهای موردمطالعه در شهرستاد مشهد با در ن ر گرفتر یارانه ( 11ریال)

1158199-

W9D1

51

51

5818/55 1918/36

5986638 9135519 9586

51

5695

9 59111611 56951113 6551615

3/20

513111

W1D1

9

9

6119/11 .9565/91

6199519 9515516 8911

1

1581

8 55193395 11596699 5391555

39/92

181699

W5D1

1

1

9958/13 5199/19

6853391 9519911 1953

8

5555

1186911- -87/13 6 58356191 55681365 1811955

W9D5

6

6

5618/55 9189/66

3813191 9399593 9319

3

1159

1 55851915 15919868 6185319

1915515

W1D5

1

1

3199/99 5556/15

6155531 9319855 8951

9

5666

5515911- -55/61 5 59956198 11551155 5515311

W5D5

5

5

6635/11 3595/93

55838558 9358159 1881

5

1516

1 59156916 11819311 1161591
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W5D1

1

1951/31

1398/56

1916

9918365 9591191

5

5555

6 51919553 51565911 9195115

8511- 5919319- -46/20

W9D5

6

1395/98

9598/56

9315

9993159 9398915

9

5595

5 51313819 56991555 6591151

W1D5

1

1311/61

9115/11

8315

9956395 9316935

1

5951

8 58166515 55616815 5856336

W5D5

5

9518/53

9958/93

1591

5561135 9335935

8

5119

8115- 669113- -44/27 5 59519899 59631511 1615331

شماره تیمار

نام اختااری تیمار

عمللرد دانه
(کیلوگرم در هلتار)

وزن کاه
(کیلوگرم در هلتار)

مقدار آب مارفشده
(مترملعب در هلتار)

W1D1

9

8355/95

.9118/55

8111

51 9113111 9519186

5916

9116- 335919- -59/09 1 58116615 55559851 3115659

ک هزینه

W9D1

51

8511/16

1359/11

9693

51 1335919 9165353

5869

1 58365115 55639811 6116615

5531 9581153 12/82

درآمد خالص 5

رتوه درآمد خالص 5

W5D9

9

8185/31

.1635/11

9515

55 1631668 1551156

655

5595- 5398963- -70/67 55 55586111 59618116 1593119

درآمد آب مازاد

W1D9

5

8831/39

9199/18

1585

9119689 1586931

6

5553

5319- 5931631- -77/23 3 51639983 51599999 9619511

ک درآمد

W9D9

55

8913/69

9951/11

8133

9195619 1513559

3

5891

51155 5859511 151/17 9 58999991 55968319 3818519

درآمد خالص 1

8 W5FUR

1199/31

1515/11

6581

5186615 1953538

9

569

1

رتوه درآمد خالص 1

3 W1FUR

1813/99

5166/88

5118

5311658 1981519

5

5139

5366- 1535133- -77/99 51 55535991 59319159 9911889
51 5186615 6613965
106/33

5/54

منفعت ن ائی خالص

51 W9FUR

1161/81

9595/95

1589

5855895 1958189

1

5911

9 59991883 51659665 1331155

51599- 9695819-

9551913

818

9311- 5513519- -67/25
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نتیجهگیری

نرخ بازده ن ایی

ارزش هر مترملعب

منفعت ن ایی ناخالص

جدول  -8هزینه و درآمد خالص  1و  2تیمارهای موردمطالعه در منطقه جلگه رخ با در ن ر گرفتر یارانه ( 11ریال)

مؤلفههای حداکثر عمللرد ،حداق حجکم آب ماکرفی ،حکداکثر

بررسی اقتاادی طر نشان داد که تیمار آبیکاری قطکرهای

ب ککرهوری فیزیلککی آب و حککداکثر ب ککرهوری اقتاککادی بایککد

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

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

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

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

روشهای آبیاری قطکرهای کمتکرین هزینکه و بکا ترین درآمکد

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

غیرمستقیم را تولید ککرد .بکهطکورکلی بکرای تاکمیمگیکری در

ب رهوری اقتاادی (درآمد خالص  )1روش آبیکاری قطکرهای بکا

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

فاصله نوار  511سانتیمتر و تأمین  11درصد نیکاز آبکی ب تکرین

بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری قطرهای در زراعت گندم69 ...

خواهد بود .در منطقه تربکتحیدریکه (جلگکه رخ) بکدون در نظکر
گرفتن یارانه تیمار آبیاری شیاری با  51درصد تکأمین نیکاز آبکی
بیشترین درآمد خالص  5را دارا بود .ولی با در نظر گرفتن یارانکه
تیمار آبیاری قطرهای با فاصله نوار  511و تأمین  511درصد نیاز
آبی ب ترین تیمار شناخته شد.

پیشنهادها
با توجه به اینله بافت خاک تأثیر زیکادی بکر فاصکله ب ینکه
نوارها از یلدیگر دارد .پیشن اد میشود فاصکله نکوار مختلکف در
تعداد متنوعی از بافتهای مختلف خاک آزمایش شود .همچنین
روش کاشت نیز میتواند بر فاصکله نکوار و هزینکههکای آن اثکر
داشته باشد ب تر است فاصله نوار در روشهای مختلکف کاشکت
نیز بررسی گردد .با توجه به اینله سامانه آبیاری قطکرهای (نکوار
تیپ) در گندم در آبیاریهای اولیه مقدار زیکادی آب بکرای سکوز
مناسب گیاه مارف مینماید ،پیشن اد میشود بکرای اقتاکادی
ککردن روش آبیککاری تیککپ در گنکدم در زمینککه آب موردنیککاز در
آبیاری او و دوم تحقیقا بیشتری انجام شود.

تشکر و قدردانی
بدینوسککیله از زحمککا آقککای دکتککر شککجاعت زارع ،عضککو
هیئت علمی مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابد طویعکی
خراسان رضوی که در بررسی اقتاادی هملاری نمودند تشکلر
و قدردانی میشود.
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Economic Study of the Application of Drip Irrigation Method (Tape) in
Wheat Cultivation
H. Afshar*1, H. Sharifan2, B. Ghahraman3 and M. Bannayan Aval4

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).

Keywords: Drip irrigation, Economic yield, Water consumption.
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