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 چکيده

 کیفي و کمي یتودمحد علت بههاي مختلف آبیاري )سطحي و تحت فشار(  آب در روش وريهبهر يهاشاخص تحلیل و يگیرازهندا

هاي وري اقتصادي آن در سیستموري آب و بهرههدف از این پژوهش مقایسه بهرهست. ا رداربرخو خاصي هجایگا از شمندارز نهادهین ا

هاي آبیاري و عملکرد محصوالت تحت کشت این فصیلي سیستمهاي تآبیاري باراني و سطحي است. در این راستا از اطالعات و داده

اطالعات مورد نیاز در این مطالعه از طریق مراجعه حضوري به مزارع و  .ه استدر دشت قزوین استفاده شد 1390ها در سال سیستم

سازمان جهاد کشاورزي استان برداري در مزارع مورد مطالعه و هاي آبیاري تحت بهرههاي طراحي سیستمتکمیل پرسشنامه، دفترچه

 ،5/2تا  75/0جو  هاي آبیاري باراني برايدر سیستم آبیاري وري آب آوري گردید. براساس نتایج حاصل از مطالعه، بهرهقزوین جمع

آبیاري  در آبیاري وري آب دست آمد. میزان بهره ه کیلوگرم بر مترمکعب ب2/2تا  61/0گندم  و 78/2تا  3/0، ذرت 76/1تا  2/0یونجه 

 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد.25/1تا  43/0و گندم  58/1تا  22/0، ذرت 64/1تا  12/0یونجه  ،42/1تا  43/0جو سطحي براي 

براي جو،  4617و  1387وري اقتصادي مصرف آب در آبیاري سطحي بر حسب ریال بر مترمکعب به ترتیب برابر  حداقل و حداکثر بهره

وري اقتصادي  براي گندم برآورد شد. حداقل و حداکثر بهره 4159و  1447اي، براي ذرت دانه 6474و  905، براي یونجه 5050و  382

و  1283براي یونجه،  5420و  673براي جو،  8126و  2442مصرف آب در آبیاري باراني بر حسب ریال بر مترمکعب به ترتیب برابر 

 دست آمد.ه ببراي گندم  7319 و 2016اي، براي ذرت دانه 11395

 

 .گندم، جو، یونجه ذرت،  وری اقتصادی،بهره: هاواژه کلید
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Abstract 

     Due to the quantity and quality limitations of available water resources, the measurement and 

analysis of water and economic productivity indices in various irrigation systems (including surface 
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and pressurized systems) has a great importance. The objective of this study was to compare water 

and economic productivity of pressurized and surface irrigation systems. For this purpose, the data of 

irrigation systems as well as crop yield in Qazvin Plain in 2011 were used. The required data were 

collected using the survey in the studied fields, questionnaires, the design report of irrigation systems 

and Qazvin Agriculture Organization. The results showed that the irrigation water productivity for 

barley, alfalfa, maize and wheat was 0.75 to 2.5, 0.2 to 1.76, 0.3 to 2.78 and 0.61 to 2.2 kg/m
3
, 

respectively, in sprinkler irrigation systems. In surface irrigation system, the water productivity for 

barley, alfalfa, maize and wheat was 0.43 to 1.42, 0.12 to 1.64, 0.22 to 1.58 and 0.43 to 1.25 kg/m
3
, 

respectively. The minimum and maximum amounts of economic productivity of surface irrigation 

systems in Rials/m
3
 were 1387 and 4617 for barely, 382 and 5050 for alfalfa, 905 and 6474 for maize 

and 1447 and 4159 for wheat. The minimum and maximum values of economic productivity of 

sprinkler irrigation systems in Rial/m
3
 were 2442 and 8126 for barley, 673 and 5420 for alfalfa, 1283 

and 11395 for maize and 2016 and 7319 for wheat. 

 
Keywords: Economic productivity, Maize, Wheat, Barley, Alfalfa. 

 
 مقدمه

 در جتماعیا و دیقتصاا هندزداربا مهم ملاعو از یکی آب دکمبو
 در هشد قعوا یهارکشو صخصو به توسعه لحا در یهارکشو کثرا

 ، 1و همکاران انگوست )سا نجها خشکنیمه و خشک مناطق
 یطاشر در انیرااز بخش وسیعی . (1999 ، 2و همکاران سکلرا ؛1991

 به همین دلیلو  ستا هشد قعاو خشکنیمه و خشک ییاهو و آب
 کهی رطوبه ست. ا بستهوا ریبیاآ و آب به تشد به انیرا ورزیکشا
 در ورزیکشا تولید دهنها ترینهکنند ودمحد و مهمترین انعنو به آب

یکی از راهکارهای توصیه . (1386 ،یباییز) رودمی رشما به انیرا
حل معضل  گذاران در رابطه باشده از سوی اقتصاددانان و سیاست

وری آب کشاورزی در ساختار سازی نظام بهرهجهانی آب، پیاده
 ینا سساا بر .(1381، احسانی و خالدی) مدیریت آب کشاورزی است

 بایستی آب تخصیصکشور،  آب منابع یتودمحد به توجه با ر،هکارا
 ازای به یبیشتر دیقتصاا دسو دارای که دگیر رتصو محصوالتی به

 از پوشیچشم معنی به مسئله ینا لبتها. ندباش آب مکعب متر یک
 و ییاغذ منیتا تأمین نهمچو بلندمدتی و ساسیا افهدا سایر

 مسایل از ییاغذ ادمو تولید در آب وریهبهر یتقاار .نیست لشتغاا
 آب کم یهارکشو صخصو به و نجها مختلف یهارکشو در ساسیا

 آب وریهبهر یهاشاخص تحلیل و یگیرازهندا .ستا انیرا نظیر
 بههای مختلف آبیاری )سطحی و تحت فشار(  در روش ورزیکشا
 خاصی هجایگا از شمندارز نهاده ینا کیفی و کمی یتودمحد علت
  .ستا رداربرخو

وری اقتصادی در وری آب و بهره( به بررسی بهره1388وند )سپه
نشان داد میانگین  تحقیقاین گندم در غرب کشور پرداخت. نتایج 

وری کیلوگرم بر مترمکعب و بهره 64/1آب در گندم  وریبهره

                                                           
1- Angus et al. 

2- Seckler et al. 

مکعب بود. خرمیان و ریال بر متر 2128اقتصادی مصرف آب 
ای بر عملکرد به بررسی تاثیر آبیاری بارانی قرقره (1391همکاران )

ف آب یونجه در استان خوزستان پرداختند. مصروری  علوفه و بهره
یشترین و کمترین عملکرد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ب

و  27/16به ترتیب برای دوچین برداشتی  آّب مصرفی وریبهرهو 
کیلوگرم در هکتار علوفه خشک  49/0و  11/2تن در هکتار و  5/11

 ریبیاآ دور با ریبیاآ به طمربو ترتیب بهبه ازای هر مترمکعب آب 
 داـیز یربیاآ صلافو با سنگین ریبیاآ و ای(هقرقر نیرابا ریبیا)آ کم
های آبیاری ( تاثیر روش1377اکبری ) د.وـطحی( بـس ریاـبی)آ

زمینی در منطقه فریدون ای و بارانی را روی محصول سیبجویچه
شهر اصفهان بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که روش 

 دست ای عملکرد باالتری بهروش جویچه بارانی در مقایسه با

کیانی جویی در مصرف آب شد. هدرصد صرف 35دهد و موجب می
 پنبه لمحصو روی بر را نشتی و نیرابا نیرابیاآ روش دو (1379)

 روش در میزان آب مصرفیکه  نتیجه گرفت و داد ارقر سیربر ردمو
مترمکعب آب در هکتار  5665و  3100 و نشتی به ترتیب برابرنی رابا

بدون توجه وری آب را ( متوسط بهره1390کاویانی و همکاران )بود. 
 به دستکیلوگرم بر مترمکعب  3/1تا  12/0در بازه  به نوع گیاه

وری آب برای گندم را در دشت قزوین با آوردند. همچنین میزان بهره
کیلوگرم بر  76/0به طور متوسط  3مودیس استفاده از تصاویر

به کیلوگرم بر مترمکعب  9/0  های الیسیمترمترمکعب و از داده
 ایبر را وری آب( بهره2006) 4و همکاران نگسیآوردند.  دست

 تحقیق ینا نتایج .دندکر محاسبه هند رکشو در مگند تمحصوال
 کیلوگرم بر 04/1وری آب برای گندم، بهرهکه  نستآ از حاکی

                                                           
3- MODIS 
4- Singh et al. 
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وری آب در محصول ( بهره2008) 1و همکاران لیو .استمکعب رمت
نتایج  کشور مختلف محاسبه و گزارش کردند. طبق 124 درذرت را 

کیلوگرم بر  5/1این تحقیق، کشورهای آمریکا و چین با بیش از 
کیلوگرم بر مترمکعب  1و کشورهای آفریقایی با کمتر از مترمکعب 

و  فانوری آب را داشتند. به ترتیب بیشترین و کمترین بهره
وری آب در محصوالت زراعی در به مقایسه بهره (2014) 2همکاران

وری آب در نشان داد بهره هاآن د. نتایجشمال غرب چین پرداختن
کیلوگرم بر  54/0 -1/2و  57/0-68/1گندم و ذرت به ترتیب برابر 
وری اقتصادی برای گندم و ذرت به مترمکعب بود. همچنین بهره

و  لیآمد.  به دستدالر بر مترمکعب  23/0و  19/0ترتیب برابر 
برای  ی آب راورر میزان عملکرد و بهرهحداکث (2005) 3همکاران

به کیلوگرم برمترمکعب  645/1کیلوگرم بر هکتار و  7423گندم 
وری ( به نقد و بررسی بهره2004) 4نسنباستیازوارت و  آوردند. دست

 هاپنبه پرداختند. اساس کار آن آب برای سه محصول ذرت، گندم و
منابع علمی که میزان  84گزارش ارائه شده توسط فائو که براساس 

گزارش وری آب هبهر میزان. بود ،گیری کردندی آب را اندازهوربهره
-7/2گندم به ترتیب برابر  و شده توسط فائو برای محصوالت ذرت

 (2014) 5و همکاران نارو. بودکیلوگرم بر مترمکعب  6/0-7/1 و 1/1
وری اقتصادی برای گندم، جو، ذرت و یونجه را به ترتیب بهره مقادیر

. زمانی یورو بر مترمکعب گزارش نمودند 52/0و  49/0، 68/0، 66/0
 محصوالت در آب اقتصادی وریبهره بررسیبه ( 1393و همکاران )

بهار پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد  دشت در زراعی مختلف
وری اقتصادی برای جو، یونجه، ذرت و گندم به ترتیب میانگین بهره

  رمکعب بود.ریال بر مت 63/443و  58/584، 18/198، 47/485
 دهستفاا که هددمی ننشا نجها در دمتعد تتحقیقا و سیهاربر

 فمصر کاهش بر وهعال ر،فشاتحت ریبیاآ یسیستمها ازصحیح 
 .به همراه خواهد داشت لمحصو تولیدتوجه قابل  یشافزا آب،

وری  گیری و یا برآورد بهره اندازه( 2000) 6المادالنا و ساگاردوی
تواند وضعیت موجود  اورزی کشور میهای کش مصرف آب در دشت

 دییاز تمطالعا ایران استفاده از منابع آب کشاورزی را نشان دهد. در
 ورزیکشا بخش در آب وریهبهر یشاخصها اعنوا محاسبه مینهز در

 یهاروش عنو لیکن در مطالعات محدودی، ستا گرفته رتصو
 توجه ردوم آب وریهبهر بر نهاآ تاثیر و مختلف تمحصوال در ریبیاآ

در این تحقیق سیستم های آبیاری بارانی و سطحی ست. ا گرفته ارقر
وری مصرف  مورد استفاده در مزارع مختلف دشت قزوین از نظر بهره

وری اقتصادی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بنابراین، آب و بهره

                                                           
1- Liu et al. 

2- Fan et al. 

3- Li et al. 

4- Zwart and Bastiaansen 

5- Naroua et al. 

6- Lamaddalena and Sagardoy  

وری  وری آب و بهره های بهره هدف از این مطالعه مقایسه شاخص
والت های آبیاری سطحی و بارانی برای محص در سیستم یاقتصاد

 . عمده زراعی در دشت قزوین است
 

 ها مواد و روش

های مهم کشاورزی  این تحقیق در دشت قزوین که یکی از قطب     
استان قزوین در منطقه نیمه کوهستانی و در  در ایران است انجام شد.

که از شمال به سلسله حد فاصل دو ناحیه مختلف اقلیمی قرار گرفته 
جبال البرز و ارتفاعات طالقان و از جنوب به دشت قزوین محدود می 

که طوریبه ،گردد، بنابراین تغییرات آب و هوایی در منطقه وجود دارد
در  متر میلی 600در ارتفاعات شمالی میزان نزوالت جوی بیش از 

و  متر یلیم 320شهر قزوین که در دامنه ارتفاعات قرار گرفته حدود 
با نزدیک شدن به حاشیه دشتهای جنوبی منطقه میزان ریزشهای 

 کند. تنزل پیدا می متر میلی 250جوی تا 
در برخی از مناطق این دشت از آب زیرزمینی به عنوان تنها  

. بخش دیگری از این دشت تحت شود منبع آب آبیاری استفاده می
از دشت قزوین با  پوشش شبکه آبیاری است. همچنین در برخی نقاط

استفاده تلفیقی از آب کانال و چاه، آبیاری اراضی کشاورزی را انجام 
گندم، جو، دهند. کشت عمده محصوالت زراعی این منطقه شامل  می

ذرت و یونجه است. اطالعات مورد نیاز در این مطالعه از طریق 
های طراحی مراجعه حضوری به مزارع و تکمیل پرسشنامه، دفترچه

برداری در مزارع مورد مطالعه و سازمان های آبیاری تحت بهرهمسیست
آوری گردید. با توجه به اطالعات جهاد کشاورزی استان قزوین جمع

جهاد کشاورزی در خصوص محصوالت کشاورزی، استان قزوین به 
 زهرا و البرز تقسیم پنج شهرستان قزوین، تاکستان، آبیک، بویین

مزرعه از پنج شهرستان  23ساس تعداد بر این ا .(1)شکل  شودمی
(. بر اساس اطالعات استخراج شده از تحقیق 1انتخاب گردید )جدول 

های طراحی و ای و مستندات موجود در دفترچهمیدانی و پرسشنامه
)کیلوگرم بر متر  آبیاری وری آب سازمان جهاد کشاورزی، بهره

ابی محاسبه وری اقتصادی در هر یک از مزارع انتخمکعب( و بهره
نوع سیستم آبیاری و محصول زراعی بر آنها مورد  تأثیرگردید و 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.



138 

 هاي آبیاري باراني و...وري آب آبیاري در سیستمبررسي بهرهو همکاران: غالمي 

 

 دشت قزویندر مشخصات مزارع مورد مطالعه  -1جدول 

 مساحت کل
 نوع خاک مساحت )هکتار(

 

 
 نام روستا

 

 نام کشاورز/ شرکت

 
 کد مزرعه

 جو گندم یونجه ذرت

 یلوم رس 3 3 - 6 12
روستای ماجین بخش 

 بشاریات
 A1 عارف رحمانیان

 A2 کشت و  صنعت شریف آباد خاک علی لوم رسی -  - 70 75 145

 A3 کشت و  صنعت شریف آباد خاک علی لوم رسی -  - 30 30 60

 A4 کشت و  صنعت شریف آباد خاک علی لوم رسی -  - 150 500 650

 A5 هزار جلفاکشت و  صنعت  خاک علی لوم رسی -  - 57 - 57

 A6 کشت و  صنعت هزار جلفا خاک علی لوم رسی -  22 - 22 44

 A7 کشت و  صنعت هزار جلفا علیخاک لوم رسی  - - 22 22 44

 AL1 حسین طاهر خانی کلج رسی لومی 1 1 1 1 4

 AL2 محسن جلیلوند بیدستان لومی - 13 - 14 27

2/30  5/7  5/7  6/7  6/7  B1 زانه الهام اقدس رحیمیفر نجف آباد سیلتی لومی 

 B2 رضای اینانلو مرانلو روستای خادیک رسی 12 12 - 24 48

8/21  5/5  3/5  5/5  5/5  B3 موسی احمدی حسن آباد رسی 

3 - - 5/1  5/1  B4 حبیب خدابنده قمیک رسی لومی 

2 5/0  5/0  5/0  5/0  G1 علی فالح شیروانی مهدی آباد رسی 

4/2  8/0  - 8/0  8/0  G2 تقی فالح جعفری هان آبادج رسی لومی 

1 - 1 - - 
لوم سیلتی 

 شنی
 G3 علی مال زینعلی میانچال

5 25/1  25/1  25/1  25/1  G4 محمد مراد جنتی جنت آباد اقبال رسی 

11 2 2 5/3  5/3  G5 یوسف شعبانی اقبالیه لومی 

3 5/0  5/0  T1 قربان فرجی اسفروین رسی 1 1 

2 5/0  5/0  5/0  5/0  T2 علی حاجی زاده فضل طرویزک رسی 

3 5/0  5/0  T3 نوراله محمدی اسفراین رسی لومی 1 1 

5/6  5/1  5/1  5/1  T4 سید عادل رضوی قمیک لوم رسی 2 
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 های استان قزوینموقعيت استان قزوین در ایران و شهرستان -1شکل

 
ش محصول و وری اقتصادی با توجه به درآمد حاصل از فروبهره
 محاسبه گردید: (1طبق رابطه ) آبیاریحجم آب 

 

(1)                                                              
V

P
EP   

 
 :Pوری اقتصادی )ریال بر مترمکعب( بهره :EP که در این رابطه،

جم آب ح :V و)ریال( درآمد ناخالص فروش محصول کشاورزی 
)مترمکعب( است. قیمت محصوالت از آمارنامه کشاورزی سال  آبیاری
 . (1390، نام بی) آمد به دست 1390

و عملکرد  آبیاریبا توجه به حجم آب آبیاری وری آب  بهره
 ( محاسبه شد:2محصول طبق رابطه )

 

  
V

y
W P                                                 (2)             

 
)کیلوگرم بر  آبیاری وری آب بهره : WP،رابطهکه در این      

 عملکرد محصول بر حسب وزن خشک )کیلوگرم( و: yمترمکعب(، 
V: مترمکعب( است. حجم آب آبیاری از  آبیاری حجم آب(

 وری آببهره .آمد به دستت آبیاری احاصلضرب میزان دبی و ساع
آبیاری بارانی  چهار محصول عمده زراعی و در دو روش  برای آبیاری

 و سطحی در دشت قزوین محاسبه شد.

ضرب میزان دبی  جم آب آبیاری بارانی از حاصلحدر این مطالعه 
اطالعات آمد.  به دستهای آبیاری  نوبت تمامی دردر ساعت آبیاری 

های آبیاری سطحی توسط  دقیقی از حجم آب آبیاری در سیستم
ای که به همین دلیل بر اساس مطالعهزان قابل حصول نبود. کشاور

کاربرد  ( در دشت قزوین روی راندمان1384) پوربروجنیسهرابی و 

به میزان حجم آب آبیاری در آبیاری سطحی  انجام دادند، آبیاری
( در دشت 1384)پوربروجنی سهرابی و در مطالعه گسترده آمد.  دست

های آبیاری سطحی و  آبیاری در روش قزوین، متوسط راندمان کاربرد
با توجه به رابطه  درصد گزارش شد. بنابراین 2/69و  3/39بارانی 

 تعرق به حجم کل آب آبیاری(،-راندمان کاربرد آبیاری )نسبت تبخیر
 76/1های آبیاری سطحی حجم آب آبیاری در سیستمدر این مطالعه 

  ر گرفته شد.های آبیاری بارانی در نظبیشتر از سیستم برابر
بر اساس اطالعات جمع آوری شده، محاسبات مربوط به 

های آبیاری بارانی و  وری اقتصادی در سیستموری آب و بهره بهره

  .سطحی انجام شد

 نتایج و بحث
 های آبياری بارانیسيستم 

مورد مزارع انتخاب شده در های آبیاری بارانی  مشخصات سیستم
، دبی و فشار سیستم در جدول منبع آب مانند نوع سیستم، نوعمطالعه 

آبیاری   مزرعه مجهز به سیستم 23 در این تحقیق آمده است.( 2)
آبیاری بارانی در دشت قزوین بیشتر از   های بارانی انتخاب شد. سیستم

به آب آبیاری در همه مزارع مین أت. منبع هستندنوع کالسیک ثابت 
س اطالعات براسا .استچاه  G2و  G1دو مزرعه  غیر از
کیفیت آب های آبیاری در مزارع مختلف،  های طراحی سیستم دفترچه

در بین ساعات  برای آبیاری در همه مزارع مورد مطالعه مناسب بود.
ای دارای ساعات های آبیاری، یونجه و ذرت دانه کارکرد سیستم

و نیاز کارکرد بیشتری نسبت به گندم و جو هستند که به فصل رشد 
ای بهاره شود، فصل رشد ذرت و یونجه دانهمربوط می گیاهانآبی 
باشد و نیاز به آبیاری بیشتری نسبت به گندم و جو که در فصل می

در مزارع های آبیاری سیستممیزان دبی  شوند دارند.پاییز کشت می
 یر بود.متغ بر ثانیه مترمکعب 029/0تا  0045/0مختلف بین 
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 بارانی مورد استفاده در مزارع مورد مطالعه های آبياریمشخصات سيستم -2جدول 
فشار سیستم  ساعات کارکرد در طول فصل رشد

 )متر(

دبی سیستم 
)مترمکعب 

 برثانیه(

 سیستم  آبیاری منبع آب
کد 

 جو گندم یونجه ذرت مزرعه

 A1 کالسیک ثابت چاه 029/0 9/51 19 23 - 41

72 103 - - 25 027/0 
 درصد 40درصد کانال و  60

 چاه
 A2 لینیر

35 51 - - 20 055/0 
درصد  40درصد کانال و  60

 چاه
 A3 سنترپیوت

39 51 - - 50 055/0 
درصد  40درصد کانال و  60

 چاه
 A4 کالسیک ثابت

- 43 - - 25 055/0 
درصد  35درصد کانال و  65

 چاه
 A5 سنترپیوت

59 - 59 - 25 046/0 
درصد  35درصد کانال و  65

 چاه
 A6 سنترپیوت

59 111 - - 25 043/0 
درصد  35درصد کانال و  65

 چاه
 A7 سنترپیوت

 AL1 کالسیک ثابت چاه  01/0 9/52 48 60 290 231

 AL2 کالسیک ثابت چاه  05/0 3/45 - 15 - 27

 B1 کالسیک ثابت چاه 083/0 29/59 7 9 40 33

 B2 لینیر چاه  026/0 53/42 34 32 - 90

 B3 کالسیک ثابت چاه 06/0 92/51 11 13 61 47

 B4 کالسیک ثابت چاه 013/0 9/54 80 71 - -

 G1 کالسیک ثابت کانال 005/0 2/53 188 160 587 476

 کانال 009/0 72/47 142 159 - 311
کالسیک نیمه 

 متحرک
G2 

 G3 کالسیک ثابت چاه 009/0 20 - - 294 -

 G4 کالسیک ثابت چاه 013/0 9/53 42 53 235 194

 G5 کالسیک ثابت چاه 021/0 77/58 60 54 157 134

 T1 کالسیک ثابت چاه  005/0 76/56 209 190 950 472

 T2 کالسیک ثابت چاه 0045/0 96/48 237 203 795 595

 T3 کالسیک ثابت چاه  0053/0 97/52 151 210 1038 533

 T4 کالسیک ثابت چاه 02/0 45/58 47 54 200 159
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ی در طول فصل رشد و مقدار ، حجم آب آبیار(3) در جدول
مجهز به محصوالت مختلف در مزارع انتخابی  وزن خشکعملکرد 

به دلیل کشت پاییزه  نشان داده شده است.سیستم آبیاری بارانی 
از طریق  هاآب مصرفی آن بخشی از ،جو محصوالت گندم وبودن 
حی میزان بارندگی اهای طربا توجه به دفترچهشود. مین میأباران ت

( 3)طور که در جدول  همان آمد. به دستمتر  میلی 154 برابر رموث
گندم و جو در مقایسه با ذرت  ،باشد به دلیل فصل کشتمشخص می

در بین مزارع مورد مطالعه . داردو یونجه به حجم آبیاری کمتری نیاز 
میزان . باشددارای باالترین میزان عملکرد محصوالت می A1مزرعه 

گیاهان مختلف گندم، جو، ذرت و یونجه به  متوسط عملکرد برای 
در  کیلوگرم 7/15862 و 7/11755، 9/4871، 5314معادل  ترتیب
 آمد. به دست هکتار

 

 آبياری بارانی  سيستمدر مزارع انتخابی مجهز به و حجم آب مصرفی  محصول عملکرد -3 جدول

 ( بر هکتار )مترمکعب آبیاریآب  حجم (تن بر هکتارعملکرد )
 رعهکد مز

 جو گندم یونجه ایذرت دانه جو گندم یونجه ایذرت دانه

8/11 9/15 3/5 8/4 4229 - 2417 1945 A1 

5/3 5/13 - - 7000 10000 - - A2 

5/3 5/13 - - 7000 10000 - - A3 

5/3 5/13 - - 7000 10000 - - A4 

- 15 - - - 85034 - - A5 

1/3 - 6 - 9904 - 9904 - A6 

1/3 15 - - 9904 17225 - - A7 

4 5/4 3 4 9335 11745 2410 1944 AL1 

2/9 12 5/4 8/3 4933 - 2762 - AL2 

2/8 12 6/3 9/2 10009 12007 2645 2133 B1 

5/6 5 5 5 8638 - 3071 3296 B2 

2/8 12 6/3 9/2 10225 13336 2868 2312 B3 

2/8 12 6/3 9/2 - - 3448 3910 B4 

5/5 4 5/5 4 9427 11627 3163 3721 G1 

6 4 6 6 10074 - 5158 4586 G2 

3/9 9/9 3/3 2/3 - 10552 - - G3 

3/9 9/9 3/3 1/3 9447 11419 2552 2057 G4 

10 10 6 5 9707 17514 4104 4706 G5 

5/11 4 6 5 9079 18254 3659 4026 T1 

5/10 10 7 7 9645 12875 3283 3841 T2 

5/10 70 6 6 10223 19960 4034 2893 T3 

5/4 1/1 4 3 11575 14549 3939 3457 T4 
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ه ارائه شد 2در شکل  آبیاری وری آب مقادیر محاسبه شده بهره

بر حسب کیلوگرم بر وری آب آبیاری  بهره. حداکثر و حداقل است
برای  76/1و  2/0 ،برای جو 5/2و  75/0 مترمکعب به ترتیب برابر با

به  برای گندم 2/2و  61/0و ای ت دانهبرای ذر 78/2و  31/0، یونجه
گندم وری آب آبیاری  بهرهآمده،  به دستآمد. با مقایسه نتایج  دست

-ای بیشتر بود که دلیل آن را میو جو نسبت به یونجه و ذرت دانه

توان به فصل رشد گیاه و فصل آبیاری گیاه مربوط دانست. فصل 
و به  شوداشت میکشت گندم و جو پاییز است و در خرداد ماه برد

ها نسبت به یونجه و ذرت که در فصل همین علت نیاز آبیاری آن
کمتر است. در  ،شوندبهار کشت و در اواخر تابستان برداشت می

ها بیشتر از یونجه و ذرت به دست در آنوری آب آبیاری  بهرهنتیجه 
جو و در کشت محصول  ،به تفکیک فصل رشد در کشت پاییزهآمد. 
مقادیر وری آب باالتری است. ذرت دارای بهره صول، محبهاره

وری اقتصادی مصرف آب برای محصوالت  محاسبه شده بهره
وری  بهرهوری  آمده است. حداقل و حداکثر بهره( 3)شکل مختلف در 

و  2442بر حسب ریال بر مترمکعب به ترتیب برابر اقتصادی آب 
برای  11395 و 1283برای یونجه،  8/5419و  673برای جو،  8126

وری  آمد. بهره به دستبرای گندم  7319و 2016ای، ذرت دانه
 آمد.  به دستاقتصادی مصرف آب ذرت و گندم بیشتر از یونجه و جو 

 
 در مزارع انتخابی مجهز به سيستم آبياری بارانی برای محصوالت مختلف وری آب آبياری  بهره -2 شکل

 

 
 آبياری بارانی برای محصوالت مختلف کشاورزیانتخابی مجهز به سيستم  مزارعوری اقتصادی در بهره -3 شکل
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 در آبياری سطحی برای محصوالت مختلف کشاورزی وری آب آبياری بهره -4شکل 

 
 آبياری سطحی

در روش آبیاری  مصرفیحجم آب طور که اشاره شد  همان
ی وردر آبیاری سطحی نیز بهرهسطحی بیشتر از آبیاری بارانی است. 

آمد. ولی به  به دستآب در گندم و جو نسبت به یونجه و ذرت بیشتر 
ذرت دارای  ،جو و در کشت بهاره ،تفکیک فصل رشد در کشت پاییزه

وری آب  بهرهوری بهرهحداکثر و حداقل  وری آب باالتری است.بهره
و  43/0 بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب به ترتیب برابر باآبیاری 

برای ذرت  58/1و  2/0برای یونجه،  46/1و  12/0برای جو،  42/1
وری  بهره (.4آمد )شکل  به دست برای گندم 25/1و  43/0ای و دانه

های آبیاری بارانی نسبت به آبیاری سطحی در سیستمآب آبیاری 
وری بهرهدر آبیاری سطحی همانند آبیاری بارانی آمد.  به دستبیشتر 
 دیگر بیشتر است. نسبت به سه محصولگندم  آب در مصرف

آبیاری را برای آب وری ( بهره2011و همکاران ) 1سالوادور
کیلوگرم  6/1و  5/2، 6/1، 82/1یونجه، ذرت، جو و گندم به ترتیب 

 ریبیاآوری آب  بهره (1390)حیدری  .بر مترمکعب گزارش نمودند
 مدیریت با سطحی ریبیاآ های روش در مختلف عیزرا تمحصوال

 ایبر وکرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان  مناطق در عینزار
 56/0 و 46/1، 73/0به ترتیب جو  و یونجه م،گند تمحصوال

 کیلوگرم بر متر مکعب گزارش نمودند. 
برای محصوالت مختلف اقتصادی آب  وریبهرهمقادیر محاسبه شده 

بر حسب ریال بر وری بهرهآمده است. حداقل و حداکثر ( 5)شکل در 
 5050و  382برای جو،  4617و  1387 به ترتیب برابرمکعب متر

برای  4159و  1447ای، برای ذرت دانه 6474و  905برای یونجه، 
برای ذرت و گندم نسبت وری اقتصادی آب  بهرهآمد.  به دستگندم 

در آبیاری سطحی نیز مانند  آمد. به دستبه یونجه و جو بیشتر 
ر گندم و ذرت نسبت به دوری اقتصادی آب  بهره ،بارانیآبیاری 

وری ( بهره1393زمانی و همکاران ) یونجه و جو بیشتر است.
، 3961، 3608گندم، ذرت، جو و یونجه به ترتیب اقتصادی را برای 

                                                           
1- Salvador 

در این پژوهش بر مترمکعب برآورد کردند.  ریال 2875و  3492
وری اقتصادی مربوط به گندم بود. در این پژوهش،  باالترین بهره

پاییزه بود و حجم آب مصرفی در برابر حجم آب مصرفی  کشت گندم
در مطالعه زمانی و همکاران که کشت گندم بهاره است کمتر است به 

آمد. در مقابل  به دستوری اقتصادی آن باالتر  همین دلیل بهره
یونجه که برای هر دو مطالعه به صورت کشت بهاره بود دارای 

 وری اقتصادی است. کمترین میزان بهره

 و مگند آب فمصر وریبهره ( متوسط2007) و همکاران 2خالون
روش کرتی  به  درو  55/0و  95/3بارانی به ترتیب   روش در برنج

در کشور پاکستان کیلوگرم بر مترمکعب آب  25/0 و 34/1ترتیب 
زمینی مصرف آب برای سیب وریبهره( 1390. حیدری )کردندبرآورد 

پیوت( به ترتیب ( و دوار مرکزی )سنترویلموو) چرخدارهای در سیستم
های کیلوگرم بر متر مکعب و در سیستم 02/1 -7/5و  47/1 -11/4

کیلوگرم بر متر  1– 03/2مصرف آب  وریبهرهسطحی با دامنه 
 به دستن ستازخو و نگلستا ن،مغا ان،همد ن،کرما مناطق مکعب در

به  (2002) 4و بیلگل و کتین (2012) 3همچنین فیروزآبادی. آورد
وری آب در آبیاری سطحی و بارانی پرداختند که مقایسه میزان بهره

وری آب در آبیاری بارانی نسبت به نتایج آنان نشان داد میزان بهره
وری آب آبیاری  بهرهسطحی بیشتر است. این پژوهش نیز با مقایسه 

برای چهار کشت غالب در استان قزوین در دو سیستم آبیاری سطحی 
در چهار محصول در آبیاری وری آب آبیاری  بهرهی، میزان و باران

وری  همچنین میزان بهره آمد. به دستبارانی بیشتر از سطحی 
آمد. نتایج  به دستاقتصادی در آبیاری بارانی بیشتر از آبیاری سطحی 

وری آب آبیاری، آبیاری بارانی بر آبیاری  دهد از لحاظ بهرهنشان می

 .سطحی ارجحیت دارد
 

 

                                                           
2- Kahlown   

3- Firouzabadi  

4- Cetin and Bilgel 
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 وری اقتصادی در آبياری سطحی برای محصوالت مختلف کشاورزیبهره -5شکل 

 

 گيرینتيجه
وری اقتصادی آب  وری آب و بهره این مطالعه به مقایسه بهره     

های آبیاری سطحی و بارانی بر روی چهار کشت  آبیاری در سیستم
غالب منطقه قزوین پرداخت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که 

وری آب آبیاری در سیستم آبیاری بارانی بیشتر از آبیاری سطحی  بهره
های آبیاری بارانی برای جو وری آب در سیستم بهره است. میزان

 61/0و گندم  78/2تا  3/0، ذرت 76/1تا 22/0، یونجه 5/2تا  75/0
وری آب در  آمد. میزان بهره به دستکیلوگرم بر مترمکعب  2/2تا 

، ذرت 64/1تا  12/0، یونجه 42/1تا  43/0جو  آبیاری سطحی برای
کیلوگرم بر مترمکعب برآورد  25/1تا  43/0و گندم  58/1تا  22/0
وری اقتصادی مصرف آب در آبیاری  حداقل و حداکثر بهره شد.

 4617و  1387سطحی بر حسب ریال بر مترمکعب به ترتیب برابر 
ای، ی ذرت دانهبرا 6474و  905برای یونجه،  5050و  382برای جو، 

وری  برای گندم تعیین شد. حداقل و حداکثر بهره 4159و  1447

اقتصادی مصرف آب در آبیاری بارانی بر حسب ریال بر مترمکعب به 
برای یونجه،  8/5419و  673برای جو،  8126و  2442ترتیب برابر 

به برای گندم  7319و 2016ای، برای ذرت دانه 11395و  1283
وری اقتصادی آب برای ذرت و گندم نسبت به یونجه  آمد. بهره دست

های آبیاری سطحی و و جو بیشتر بود. همچنین در هر دو سیستم
وری آب گندم و جو به دلیل کشت پاییزه آنها  بارانی میزان بهره

آمد. گندم هم از لحاظ  به دستنسبت به ذرت و یونجه بیشتر 
اقتصادی آب نسبت به وری  از لحاظ بهره وری آب آبیاری و هم بهره

 سه محصول دیگر در اولویت باالتری بود.
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