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 چكیده

-های بهرهگیری و تحلیل شاخصخشکسالیهای اخیر و محدودیت منابع آبی ضرورت استفاده مناسب از آب، اندازه 

وری آب منظور بررسی بهرهبهذا این پژوهش طلبد. لرا می های مختلف آبیاری )سطحی و تحت فشار( در روشوری آب 

مزرعه یونجه که تحت  61منظور اینبه .شد اجراآبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول یونجه در شهرستان همدان 

مورد مطالعه  مزارعهای آبیاری بارانی و سطحی بودند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم آب مصرفی در سامانه

(، دبی آبپاشها، ساعت آبیاری در هر نوبت و تعداد wscهای گیری دبی منبع آبی ) با استفاده از کنتور یا فلوم زهبا اندا

کل آبیاری محاسبه شد. تحلیل اقتصادی تولید یونجه با استفاده از شاخص ارزش حال درآمد خالص، منفعت به هزینه و 

های دولتی در بالعوض دولت و بدون در نظر گرفتن کمکهای وری اقتصادی، با در نظر گرفتن کمکشاخص بهره

های وری آب آبیاری در سامانهسامانه آبیاری بارانی و سامانه آبیاری سطحی انجام شد. میانگین حجم آب مصرفی و بهره

ورد کیلوگرم بر متر مکعب برآ 1/4و  1/6متر مکعب در هکتار و  1717و 64221ترتیب ای و بارانی بهآبیاری جویچه

وری درصدی در بهره 16درصدی در آب مصرفی باعث افزایش  31ترتیب سامانه آبیاری بارانی با کاهش شد. به این

ز ارزش حال منافع خالص زراعت یونجه در شرایط استفاده انشان داد که نتایج  حلیل اقتصادیت مصرف آب شده است.

 هزار ریال بیشتر است. 12231 سطحیسبت به روش آبیاری نهای بالعوض دولت شرایط کمکسامانه آبیاری بارانی در 

-نسبت منفعت به هزینه در سامانه آبیاری بارانی در شرایط کمک های بالعوض دولت و بدون کمک های دولتی به

 است. 4/3و  7/3ترتیب 

 

 ونجهه وری آب، سامانه آبیاری، نسبت منفعت بهه هزینهه، ی  ارزش حال درآمد خالص، بهرهكلیدی:  واژه های
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 مقدمه
قسمت عمده مساحت ایران دارای اقلیم خشک و 

نیمه خشک است که پراکنش نامناسب زمانی و مکانی 

بارندگی واقعیت گریزناپذیر آن است. در سالهای اخیر 

اکثر مناطق کشور با خشکسالی مواجه بوده است 

بطوریکه میانگین بارندگی بلند مدت کشور از حدود 

متر کاهش یافته میلی 421میلیمتر در سال به  472

است. عالوه برخشکسالیهای اخیر، رشد جمعیت و به 

تبع آن افزایش تقاضا برای این جمعیت روبه رشد کشور 

و  توجه به خودکفایی غذایی، باعث فشار مضاعف بر 

منابع محدود آب شده است. بطوریکه ساالنه اکثر 

های کشور با افت سطح آب زیرزمینی مواجه دشت

درصد دشتهای  72ند و در شرایط کنونی بیش از ابوده

نباید که  کشور جزء دشتهای ممنوعه و بحرانی هستند

 .ها انجام شود گونه توسعه و برداشت آبی در آن هیچ

بنابراین بایستی توجه خاص و ویژه ای به بهبود 

ویژه در بخش کشاورزی که مدیریت مصرف آب به

ر است ترین بخش مصرف کننده آب در کشوعمده

صورت گرفته در کشور ریزیهای بر اساس برنامهداشت. 

به  6222تا سال  وری آب کشاورزیبایستی میزان بهره

آب افزایش  متر مکعبکیلوگرم به ازای یک  4حداقل 

در این راستا (.6366کشاورز و دهقانی سانیچ، )یابد 

های نوین آبیاری با منظور استفاده کارا از منابع سامانه

سعه چشمگیری داشته است. بنابراین اطالع از آب تو

وری میزان بهره، تحلیل اقتصادی و میزان آب مصرفی

های آبیاری آب در این سامانه ها و مقایسه آن با سامانه

رسد. در این زمینه مطالعات نظر میسنتی ضروری به

 ای در داخل و خارج کشور صورت گرفته است.گسترده

وری آب برای میزان بهره (6362غالمی و همکاران )

و  11/6تا  44/2یونجه در سامانه آبیاری بارانی را بین 

کیلوگرم  12/6تا  64/2در سامانه آبیاری سطحی بین 

 بر متر مکعب گزارش کردند.

ای ( در مطالعه6377قدمی فیروزآبادی و سیدان )

با عنوان بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی مصرف آب 

زمینی در منطقه بهار، میزان بدر آبیاری سطحی سی

وری مصرف آب بر حسب مقدار محصول متوسط بهره

کیلوگرم بر متر مکعب گزارش نمودند. شاخص  1/4را، 

وری آب بر حسب درآمد ناخالص و درآمد خالص  بهره

ریال برای هر کیلوگرم  -364و  6746به ترتیب 

به  (6377)سپهوند زمینی گزارش شد. محصول سیب

در  گندم در یاقتصاد یورآب و بهره یوررهبه یبررس

 که، نشان داد قیتحق نیا جیغرب کشور پرداخت. نتا

بر  لوگرمیک12/6 آب در گندم یوربهره نیانگیم

 ریال 4647 آب مصرف وری اقتصادیبهرهمترمکعب و 

  .است مترمکعب بر

وری مصرف ( میزان بهره6367قدمی فیروزآبادی )

بهار را برای دو سیستم  زمینی دشت همدانآب سیب

کیلوگرم  1/4و  3/6میزان ای بهآبیاری بارانی و جویچه

بر متر مکعب گزارش نمود. در این منطقه سیستم 

آبیاری بارانی نسبت به سیستم آبیاری سطحی با 

 622درصدی در مصرف آب باعث افزایش  3/42کاهش 

وری مصرف آب شده بود. سالمی و درصدی در بهره

( به بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی 6372ن )همکارا

های آبیاری بارانی اجرا شده در مزارع  سیستم

اند. نتایج همدان پرداخته  زمینی در استان¬سیب

نشان داد که میزان آب مصرف شده در  ها آنمطالعه 

ای و بارانی  در دو روش آبیاری جویچه واحد سطح 

است.  متر مکعب در هکتار 1363و  63127ترتیب  به

( بهره وری مصرف 6373قدمی فیروزآبادی و حیدری )

زمینی در مزارع مطالعاتی در دشت آب محصول سیب

هر متر  یازاهکیلوگرم محصول ب 6/2 تا 6قهاوند را بین 

بهره وری مصرف  گزارش نمودند. میانگینمکعب آب 

ای  ، بارانی و قطرهایجویچهآب در سیستم آبیاری 

-هکیلوگرم محصول ب 6/4و  7/4 ،2/6ترتیب  ه)تیپ( ب

 .هر متر مکعب آب برآورد گردید یازا

( متوسط حجم آب مصرفی یونجه 6362حیدری )

وری مصرف مترمکعب در هکتار و متوسط بهره 1147را 

 کیلوگرم در هکتار تعیین نمود.  21/6آب را 
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را  یاقتصادی وربهره (6363 )و همکاران  یزمان

 ،3616، 3127 بیبه ترت جهونیگندم، ذرت، جو و  یبرا

 کردند. برآورد مترمکعب بر ریال 4717 و 3264

کل آب ( میزان 6363لشنی زند و همکاران )

 در حوضه آبخیز هنام الشتر رایونجه  محصولمصرفی 

وری و شاخص بهرههکتار مترمکعب در  16/6746برابر 

 کیلوگرم بر مترمکعب گزارش نمود. 77/6مصرف آب را 

( میزان متوسط عملکرد 6366اران )خرمیان و همک

برای دو چین وری مصرف آب محصول یونجه و بهره

ای )آبیاری با دور کم( و در آبیاری بارانی قرقرهبرداشتی 

آبیاری سطحی )آبیاری سنگین با فواصل آبیاری زیاد( 

 26/2و  66/4تن در هکتار و  7/66و 41/61ترتیب به

ای هر مترمکعـب کیلوگرم در هکتار علوفه خشک به از

 گزارش نمود. آب

( در تحقیقی برای بررسی 6662سیواناپان )

توجه به  کند که باعنوان می ای دورنمای آبیاری قطره

آب توسط سیستم  یدرصد 62تا  22ذخیره بین 

این  ،درصد ای و افزایش تولید تا میزان صد قطره

نتایج مطالعه او تواند بسیار مفید باشد.  سیستم می

هزینه اضافه آبیاری  -نسبت فایده اد که نشان د

در شرایط سطحی  آبیاری ای در مقایسه با سیستم قطره

و برای حالت  47/63تا  37/6جوئی آب از  عدم صرفه

تواند تغییر کند.  می 34/34تا  17/4جوئی آب از  صرفه

 ذرتآب در محصول  یوربهره( 4227لیو و همکاران )

تحقیق  جی. نتاکردندکشور مختلف محاسبه  642را در 

از  شیبا ب نیو چ کایآمر یکشورها آنها نشان داد که

 یو کشورهابیشترین  بر مترمکعب لوگرمیک 7/6

 نیکمتر بر مترمکعب لوگرمیک 6با کمتر از  ییقایآفر

نتایج مطالعه  .به خود اختصاص دادندآب را  یوربهره

 ( 4224)  لگلیو ب نیو کت (4264 یروزآبادیفقدمی 

 یاریآبسامانه آب در  یوربهره زانیم سهیامقدر 

آب در  یوربهره زانیمکه نشان داد  یو باران یسطح

 شتریب یسطحسیستم آبیاری  نسبت به یباران یاریآب

آب  یوربهره سهیبه مقا( 4262همکاران ) فان واست. 

پرداختند.  نیغرب چ شمالدر  یدر محصوالت زراع

آب در گندم و ذرت  یوربهرهکه آنها نشان داد  جینتا

کیلوگرم بر متر مکعب بود.  61/6و  71/2 برابر بیترتبه

 گندم و ذرت به یبرا یاقتصاد یوربهره نیهمچن

بر مترمکعب به دست آمد.  دالر بر 43/2و  66/2ترتیب 

را  یاریآب آب یوربهره ( 4266همکاران )سالوادور و 

،  1/6،  74/6 بیذرت، جو و گندم به ترت ونجه،ی یبرا

نارو و  مترمکعب گزارش نمودند. بر لوگرمیک 1/6و  7/4

( در پژوهشی سه ساله در اسپانیا، 4262همکاران )

 یبراو فیزیکی آب آبیاری را  یاقتصاد یوربهره ریمقاد

 26/2، 17/2، 11/2بیترترا به ونجهیگندم، جو، ذرت و 

 7/4و  4/4، 7/2، 2/3وبر مترمکعب  وروی 74/2و 

وری میزان بهره. گزارش نمودندر مکعب کیلوگرم بر مت

آب آبیاری در طی سه سال را بنابراین بایستی توجه 

در تعداد محدودی از مطالعات ای به  این امرویژه

وری آب، صورت گرفته در زمینه محاسبه شاخص بهره

 تاثیر و مختلف محصوالت در های آبیاریروش انوع

است. لذا  رفتهگ توجه قرار مورد آب وریبهره بر آنها

آب  یبهره ور یشاخص ها این تحقیق با هدف بررسی

 یدر سامانه ها ی محصول یونجهاقتصادی و بهره ور

ی که یکی از محصوالت عمده و باران یسطح یاریآب

  استان همدان است انجام شد.

 

 هامواد و روش
با هدف تعیین میزان آب مصرفی، این تحقیق 

دی تولید یونجه در بهروری مصرف آب و تحلیل اقتصا

شهرستان همدان دو سامانه آبیاری بارانی و سطحی 

گیری  انجام شد. جهت انتخاب مزارع از روش نمونه

که  بیترتنیاای استفاده شد، به  ای سه مرحلهخوشه

به کار ها به عنوان خوشه اول، کشاورزان یونجه دهستان

خوشه دوم و دو روش آبیاری بارانی و سطحی  عنوان

ترتیب خوشه سوم در نظر گرفته شد. به این نوانعبه

کاران نمونه از میان جامعه آماری که یونجه تعدادی

. اطالعات مورد دشت همدان بهار بودند، انتخاب شدند
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به مزارع و  یحضور مراجعه قیمطالعه از طر نیدر ا ازین

. در هر یک از مزارع دیگرد یآورجمع پرسشنامه لیتکم

های مزرعه از قبیل اندازه مزرعه، روش  ویژگی  انتخابی،

آبیاری، مقدار تولید محصول، قیمت محصول، 

های تولید به تفکیک نوع عملیات، هزینه آبیاری  زینهه

-ها و متعلقات مربوط به چاه و ... جمع سیستم نهیهزو 

آوری شد. حجم آب مصرفی در روش آبیاری سطحی 

روش بهگیری دبی چاه در طول فصل زراعی با اندازه

گیری شد. در اندازه wsc هایجت، یا استفاده از فلوم

های آبیاری بارانی حجم آب مصرفی با  سیستم

ها در حین انجام آبیاری، ساعات  گیری دبی آبپاش اندازه

آبیاری و تعداد آبیاری مشخص شد در آخر فصل زراعی 

با رکوردگیری از مزرعه و تعیین عملکرد محصول، 

یزیکی و اقتصادی محصول با استفاده وری فمیزان بهره

  تعیین شد. 4و  6از روابط 

(1)                                          
cTW
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CPD  

(2)                                       
c
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 ها:که در آن

CPD:  مصـرف آب  فیزیکـی  وری میزان بهـره

 )کیلو گرم بر متر مکعب(

TP : میــزان عملکــرد محصــول )کیلــوگرم در

 هکتار(

NBPD: متـر   بـر  ریالری آب بر حسب وهبهر

 مکعب

 NB: )سود خالص محصول )ریال 

 TWC :    ( حجم آب مصـرف شـده در هکتـار

 مترمکعب در هکتار(  

همچنین میزان نیـاز آبـی بـر اسـاس آمـار و      

سال اخیر محاسبه و بـا میـزان    62اطالعات هواشناسی 

نیاز آبی بـرآورد شـده در سـند ملـی آب مقایسـه شـد.       

از ی مختلـف آبیـاری   هـا  روش ییـل اقتصـاد  تحل جهت

 لیـ معیارهای ارزیابی ذیل استفاده و مـورد بحـث و تحل  

 Ciو  Biحساسیت قرار گرفت )در روابـط زیـر بترتیـب    

نـر  تنزیـل    rام و  iدهنده هزینه و درآمد در سال  نشان

 است(.

 (NPV) 1ارزش حال خالص

(3 )             
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نزیل ارزش فعلی معیاری است که با توجه به نر  ت

که حاصل  یکند. در صورت ها را محاسبه می خالص پروژه

حاکی از توجیه پذیری اقتصادی طرح  ،فوق مثبت باشد

 است.
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معیاری است که نسبت مجموع ارزش حال منافع را 

ها در نر  تنزیل معین  موع ارزش حال هزینهجبه م

 نماید. محاسبه می

 

 نتایج و بحث 
وری ¬میزان حجم آب مصرفی، عملکرد و بهره

و  6در جدول  مزارع مورد بررسی در مصرف آب یونجه

ارائه شده است. میانگین حجم آب مصرفی در مزارع  4

-ای و بارانی بهدو روش آبیاری جویچه در مورد مطالعه

متر مکعب در هکتار است.  6/1717و  64221ترتیب 

اد ارائه شده توسط لشنی زند و همکاران که با اعد

( تفاوت دارد که این امر به دلیل تفاوت محل 6363)

انجام تحقیق و پارامترهای اقلیمی امری بدیهی است. 

                                                           
1 Net Present Value 

2 Benefit per Cost 
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همچنین نتایج نشان داد که سامانه آبیاری بارانی نسبت 

% در آب مصرفی  31به آبیاری سطحی باعث کاهش 

ب در مزارع یونجه وری مصرف آ¬میانگین بهره .شودمی

 1/6و  1/4 بیبه ترتبرای سامانه بارانی و سطحی 

( 6366کیلوگرم بر متر مکعب بود. خرمیان و همکاران )

میزان بهروری مصرف آب آبیاری در سیستم آبیاری 

کیلوگرم بر مترمکعب گزارش نمودند.  66/4بارانی را 

( مقدار این شاخص در اسپانیا را 4262نارو و همکاران )

 کیلوگرم بر متر مکعب گزارش نمود. 7/4

متر  62221محاسباتی )نسبت نیاز خالص آبیاری 

مکعب( به حجم آب آبیاری در دو سیستم آبیاری بارانی 

-است که نشان 3/6و  72/2ترتیب برابر با و سطحی به

و  3آبیاری در برخی از مزارع است )جدول دهنده کم

2.) 

ری مصرف ودر این پژوهش همچنین میزان بهره

آب بر حسب نسبت عملکرد محصول به میزان نیازآبی 

(. میزان 4و  6)تبخیر و تعرق( محاسبه شد )جدول 

وری مصرف آب بر حسب تبخیر و تعرق در متوسط بهر

و  64/6ترتیب دو سیستم آبیاری بارانی و سطحی به

های توان نتیجه گرفت که سیستمتعیین شد می 24/4

وری بود میزان عملکرد و بهرهآبیاری بارانی باعث به

اند که با نتایج خرمیان و همکاران مصرف آب شده

( و قدمی و 6362(، غالمی و همکاران )6366)

 ( همخوانی دارد.6367همکاران )

 (مصرف آب در مزارع یونجه مورد مطالعه )سامانه سطحی وریبهره: حجم آب مصرفی و 8جدول 

آب مصرفی  ردیف

(m
3
/ha) 

 بمصرف آ وریبهره (ton/ha)عملکرد 

(kg/m
3) 

بر  بوری مصرف آبهره

 حسب نیاز خالص آبیاری

(kg/m
3) 

6 2/61632 46 42/6 24/4 

4 64612 67 2/6 13/6 

3 1/64226 46 1/6 24/4 

2 1/64226 46 1/6 24/4 

7 1/7773 64 2/6 67/6 

1 7/66222 41 2/4 76/4 

1 64612 67 2/6 13/6 

7 66772 44 6/6 66/4 

 64/6 1/6 42 64221 میانگین مزارع نشتی
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 بارانی( ه )سامانهمصرف آب در مزارع یونجه مورد مطالع وریبهره: حجم آب مصرفی و 2جدول 

آب مصرفی  ردیف

(m
3
/ha) 

 بوری مصرف آبهره (ton/ha)عملکرد 

(kg/m
3) 

بر  بوری مصرف آبهره

 حسب نیاز خالص آبیاری

(kg/m
3) 

6 7222 64 2/4  67/6  

4 4/2723 62 4/4  61/2  

3 1/7773 42 7/4  36/4  

2 4/1467 32 7/2  77/4  

7 17/62746 67 1/6  13/6  

1 13/64122 47 4/4  16/4  

1 1227 42 3/3  64/6  

7 72/6643 41 7/4  7/4  

1/4 46 6/1717 میانگین مزارع بارانی  24/4  

 مزرعه(.  1صرف آب در مزارع یونجه با سیستم آبیاری بارانی )وری مخالصه نتایج حجم آب مصرفی و بهره -9جدول 

 

 مزرعه( 1وری مصرف آب در مزارع یونجه با سیستم آبیاری سطحی )نتایج حجم آب مصرفی و بهره -0 جدول

m) مصرفی آب مقدار
3
/ha) 

میزان نیاز خالص محاسباتی 

 به حجم آب آبیاری

 عملکرد
(Ton/ha) 

وری مصرف بهره

kg/m)آب
3) 

ل وری اقتصادی)ریابهره

 بر متر مکعب(

 2622 42/6 64 66/2 7/66222 کمترین

 62637 2/4 41 16/2 61632 بیشترین

 6642 1/6 42 72/2 64221 میانگین

 

m) مصرفی آب مقدار
3
/ha) 

میزان نیاز خالص 

محاسباتی به حجم آب 

 آبیاری

 (Ton/ha) عملکرد
وری مصرف بهره

kg/m)آب
3) 

وری اقتصادی)ریال بر بهره

 متر مکعب(

 1767 1/6 62 3/4 2723 کمترین

 67717 7/2 32 74/2 13/64122 بیشترین

 67767 1/4 46 3/6 1717 میانگین
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نتایج برآورد نیاز آبی بر اساس آمار و اطالعات 

سال اخیر حاکی از تفاوت میزان نیاز  62هواشناسی 

متر مکعب در هکتار( با میزان  62221آبی محاسباتی )

متر  6362نیاز آبی تعیین شده در سند ملی آب )

متر مکعب در  6261میزان حدود مکعب در هکتار( به

روز شدن و تعیین نیاز آبی بر هکتار داشت که لزوم به

(. 6اساس آمار و اطالعات جدید را می طلبد )شکل 

مقایسه میزان حجم آب مصرفی با میزان نیاز ناخالص 

-درصد به 26و  13ن آبیاری آبیاری ) با احتساب راندما

ترتیب در دو سامانه آبیاری بارانی و سطحی، عباسی و 

( نشان داد که حجم آب کاربردی به 6367همکاران، 

مراتب کمتر از نیاز ناخالص آبیاری است که این امر 

( 4آبیاری در این مزارع است )شکل نشان دهنده کم

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برآورد نیاز آبی «دو سامانه آبیاری و نیاز خالص آبی محاسباتی با نیاز آبی ارائه شده در كتاب : حجم آب مصرفی در 8شكل 

  

 : مقایسه میزان حجم آب مصرفی با نیاز ناخالص آبیاری در مزارع مورد مطالعه2شكل

 

های آماده سازی زمین، اطالعات مربوط به هزینه

و  7داول کاشت ، داشت، برداشت و سایر نهاده ها در ج

 محصول هزینه تولید یک هکتارارائه شده است.  1

هزار ریال  76611در حالت آبیاری بارانی برابر با  یونجه

 74366برابر با  سطحیاست، این مبلغ در روش آبیاری 

هزار ریال محاسبه شده است. بنابراین هزینه تولید در 
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هزار  327به میزان  سطحییک هکتار با سامانه آبیاری 

بارانی از مزارعی است که با روش آبیاری  بیشترل ریا

در محاسبه استهالک اداوت سامانه شود. مدیریت می

آبیاری بارانی به روش خطی انجام گرفته است. در این 

هزار ریال و ارزش  77222محاسبه ارزش اولیه وسایل 

 67درصد ارزش اولیه و عمر مفید آن  62اسقاط آن 

ه است. در مزارع دارای سال در محاسبات منظور شد

سامانه آبیاری بارانی، میزان عملکرد محصول حدود 

که از کیلوگرم در هکتار بیشتر از مزارعی است 6222

 کنند. آبیاری سطحی استفاده می

 
 

 هزینه تولید یک هكتار یونجه در روش آبیاری بارانی -5جدول 

 هزینه مقدار/تعداد عملیات  شرح ردیف

 ()هزار ریال/هکتار

 6676  آماده سازی زمین  6

 63733  کاشت 4

 63764  داشت 3

 3222  برداشت 2

 63161  هزینه زمین 

 112 )متر مکعب در هکتار( 1717 هزینه آب  7

 7622  هزینه استهالک 

 76617  جمع 

 

 سطحیهزینه تولید یک هكتار یونجه در روش آبیاری  -6جدول 

 هزینه مقدار/تعداد عملیات  شرح ردیف

 /هکتار(ریال)

 6676  آماده سازی زمین  6

 63733  کاشت 4

 67764  داشت 3

 3222  برداشت 2

 63161  هزینه زمین 

 6421 )متر مکعب در هکتار(64221 هزینه آب  7

 74366  جمع 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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با استفاده از تحلیل روش بودجـه بنـدی جزئـی در    

مد خـالص در هـر دو حالـت    میزان درآ 1جدول شماره 

محاسبه شده است. در این وضعیت کشاورزان با انـدکی  

اختالف در میـزان برخـی از نهـاده هـای تولیـد، سـایر       

باشـند. لـذا صـرفا     اداره کردن مزرعه یکسان می لمراح

اختالف ناشی در دو شیوه مـدیریت منحصـرا  بـه شـیوه     

ه در باشد. بنابراین همـانطور کـ  آبیاری مزرعه مربوط می

این جدول نشـان داده شـده اسـت درآمـد ناخـالص در      

هزار ریال بیشـتر از   7462 به میزان بارانیروش آبیاری 

گیرد. انجام می سطحی مزارعی است که با روش آبیاری

میزان درآمد خالص در مزارعـی کـه بـا سـامانه آبیـاری      

افزایش هزار ریال  7136به میزان شود بارانی آبیاری می

به دلیل افـزایش عملکـردی   بیشتر ین افزایش یابد. امی

شود. متوسط عملکـرد  است که در این شیوه حاصل می

در مزارعی که با آبیاری کالسیک آبیاری  یونجهمحصول 

کیلوگرم در هکتار و در مزارعی  46222شده اند برابر با 

انجـام شـده اسـت برابـر بـا       سطحیکه با شیوه آبیاری 

ــ  42222 ــار اســــــ ــوگرم در هکتــــــ ت. کیلــــــ

 
 و بارانی در زراعت یونجه سطحیدرآمد خالص در دو روش آبیاری  -1جدول 

 روش آبیاری
 عملکرد

 کیلوگرم/هکتار
 قیمت

 محصول

 )ریال/کیلوگرم(

 درآمد ناخالص

 )هزار ریال/هکتار(

 تولید هزینه

 )هزار ریال/هکتار(

 درآمد خالص

 )هزار ریال/هکتار(

 663716 74366 617772 7462 42222 نشتی

 644427 76611 612612 7462 46222 بارانی
 

گذاری در با در نظر گرفتن این موضوع که سرمایه

سال است و از  67سامانه آبیاری دارای بازدهی در طی 

طرفی میزان سرمایه انجام شده دارای ارزش زمانی 

منظور در نظر گرفتن این موضوع از روش است لذا به

دو روش آبیاری  اقتصاد سنجی برای مقایسه منافع

این محاسبات برای  62و  6، 7. در جدول استفاده شد

در استفاده از دو روش آبیاری نشان داده شده است. 

سامانه آبیاری بارانی، هزینه ایجاد سامانه برابر با 

هزار ریال در سال اول و هزینه نگهداری و  77222

هزار ریال در نظر گرفته شده است  7222تعمیر برابر با 

و  7شود )جدول ه این هزینه از سال دوم شروع میک

-درصد هزینه 77در شرایط فعلی  اینکهبا توجه به (.6

در مزارع  های آبیاری تحت فشارسامانههای مربوط به 

باشد. لذا در جدول های دولتی و بالعوض میاز کمک

گذاری به مبلغ درصد هزینه سرمایه 67صرفا   7شماره 

 6مده است. در جدول آر محاسبه هزار ریال د 64172

) بردارفرض بر این است که تمامی هزینه توسط بهره

. لذا در این جدول هزینه شودتأمین بدون یارانه دولتی( 

هزار ریال است. میزان  77222گذاری برابر با سرمایه

آبیاری سطحی و ایجاد هزینه سرمایه الزم در روش 

است که در جدول هزار ریال  42222برابر با جویچه ها 

همچنین هزینه  شده است. منظوردر قسمت هزینه  62

هزار ریال در سال است  3222مرمت و نگهداری برابر با 

شود. الزم به ذکر است که که از سال دوم شروع می

ساله در نظر گرفته شده است و بعد از هر  7عمر یونجه 

های آماده سازی زمین و کاشت محصول سال هزینه 7

نر  تنزیل در این محاسبات برابر با  شده است. منظور

در نظر درصد نر  سود سپرده کوتاه مدت بانکی  62

با فرض  7ترتیب در جدول بدین گرفته شده است،

بردار، ارزش حال کلیه هزینه ها توسط بهره تامین

در جدول  .تعیین شدهزار ریال  662216خالص برابر با 

 تامین ی بارانی و با فرضسامانه آبیار دارایمزارع  در 6

، ارزش حال دولتدرصد هزینه ایجاد سامانه توسط  77

. در مزارع شدهزار ریال  617124خالص درآمد برابر با 

، ارزش حال خالص برابر با سطحیبا روش آبیاری 

با توجه به موارد فوق، ارزش هزار ریال است.  626327

با بارانی استفاده از سامانه آبیاری در  حال خالص درآمد
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کمک های بالعوض دولت نسبت و بدون در نظر گرفتن 

و  12231میزان به ترتیب سطحی بهروش آبیاری  به

 هزار ریال بیشتر است. 7171

 هزار ریال در هكتارارزش حال درآمد و هزینه یک هكتار یونجه در روش آبیاری بارانی  -1جدول 

 ارزش حال در آمد خالص ارزش حال هزینه ناخالص حال درآمد ارزش نر  تنزیل هزینه پروژه خالصنادرآمد  سال

6 612612 631617-  6266/2  677322 642761 33742 
4 612612 26611-  7421/2  623627 32232 626661 
3 612612 26611-  1763/2  632712 32631 66643 
2 612612 26611-  1732/2  667613 47642 62736 
7 612612 26611-  1426/2  627627 47711 74776 
1 612612 71617-  7127/2  67361 34671 11612 
1 612612 26611-  7634/2  76316 46632 17426 
7 612612 26611-  2117/2  76473 66426 14227 
6 612612 26611-  2426/2  13711 61213 71222 
62 612612 26611-  3777/2  11674 67717 76411 
66 612612 71617-  3727/2  16221 66611 26272 
64 612612 26611-  3671/2  77261 63642 24311 
63 612612 26611-  4761/2  72274 66641 37747 
62 612612 26611-  4133/2  27717 62723 37243 
67 612612 26611-  4362/2  26161 6771 36736 
-127261 4164162 جمع  ---- 6342176 262146 662216 

 

 هزار ریال در هكتار8د و هزینه یک هكتار یونجه در روش آبیاری بارانیارزش حال درآم -3جدول 

 ارزش حال در آمد خالص ارزش حال هزینه ناخالص ارزش حال درآمد نر  تنزیل  هزینه پروژه خالصنادرآمد  سال

6 612612 12167-  6266/2 677322 77737 66727 
4 612612 26611-   7421/2 623627 32232 626661 
3 612612 26611-   1763/2 632712 32631 66643 
2 612612 26611-   1732/2 667613 47642 62736 
7 612612 26611-   1426/2 627627 47711 74776 
1 612612 71617-   7127/2 67361 34671 11612 
1 612612 26611-   7634/2 76316 46632 17426 
7 612612 26611-   2117/2 76473 66426 14227 
6 612612 26611-   2426/2 13711 61213 71222 
62 612612 26611-   3777/2 11674 67717 76411 
66 612612 71617-   3727/2 16221 66611 26272 
64 612612 26611-   3671/2 77261 63642 24311 
63 612612 26611-   4761/2 72274 66641 37747 
62 612612 26611-   4133/2 27717 62723 37243 
67 612612 26611-   4362/2 26161 6771 36736 
 617124 326236 6342176   -114111 4164162 جمع

 درصد آورده متقاضي سامانه 18درصد از تسهيالت بالعوض و  48 .1
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 واحد: هزار ریالسطحی ارزش حال درآمد و هزینه یک هكتار یونجه در روش آبیاری  -84جدول 

 ارزش حال در آمد خالص ارزش حال هزینه ناخالص ارزش حال درآمد نر  تنزیل نه پروژههزی خالصنادرآمد  سال

6 617772 14362- 6266/2 672722 17131 77212 
4 617772 36767- 7412/2 631266 34112 622236 
3 617772 36767- 1763/2 642147 46162 62637 
2 617772 36767- 1732/2 663467 41666 71321 
7 617772 36767- 1426/2 624667 42737 17216 
1 617772 14362- 7127/2 63137 22761 74767 
1 617772 36767- 7634/2 77643 42416 12722 
7 617772 36767- 2117/2 11372 67237 77626 
6 617772 36767- 2426/2 12326 61176 73762 
62 617772 36767- 3777/2 13672 67431 27167 
66 617772 14362- 3727/2 77622 47322 34161 
64 

617772 36767- 3671/2 
74772 64764 22413 

63 617772 36767- 4761/2 27272 66221 31123 
62 

617772 36767- 4133/2 
23176 62221 33417 

67 
617772 36767- 4362/2 

36162 6212 32472 
 626327 312364 6416161  -166621 4277422 جمع

 

یج بطور خالصه نشان داد که در استفاده از نتا

سامانه آبیاری بارانی ) با در نظر گرفتن کمک های بال 

عوض دولت( نسبت به روش سطحی منافع بیشتری 

(. اضافه بر 66برای کشاورز ایجاد خواهد کرد )جدول 

منافع ملموس، با ذخیره منابع آبی بالتبع منافع استفاده 

می یابد. ارزش حال منافع  از این روش آبیاری افزایش

خالص در سامانه آبیاری بارانی در دو حالت با استفاده 

از کمک های دولتی و بدون استفاده از کمک های 

هزار ریال  662216و 617124دولتی به ترتیب برابر با 

محاسبه شده است. در آبیاری سطحی این معیار برابر 

به  هزار ریال است. معیار نسبت منفعت 626327با 

هزینه نیز این مقایسه را مورد تایید قرار داده است. در 

روش آبیاری بارانی این نسبت با استفاده از کمک های 

بالعوض دولتی و بدون استفاده از یارانه دولتی به 

و در روش آبیاری سطحی  4/3و  7/3ترتیب برابر با 

های تعیین شد. بنابراین با توجه به یارانه 7/3برابر با 

های نوین آبیاری این تی جهت اجرای سامانهدول

ها در شاخص نیز نشاندهنده توجیه اقتصادی این سامانه

 زراعت یونجه است.
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 بارانی و سطحی      یک هكتار یونجه در روش آبیاری  خالص و نسبت منفعت به هزینه ارزش حال درآمد -3جدول 

  واحد: هزار ریال

 سبت منفعت به هزینهن ارزش حال منافع خالص روش آبیاری

 4/3 662216 بارانیآبیاری 

 7/3 617124 6بارانیآبیاری 

 7/3 626327 سطحیآبیاری 

 درصد آورده متقاضی سامانه 67درصد از تسهیالت بالعوض و  77 .6

  گیرینتیجه

میانگین حجم آب مصرفی در دو سامانه آبیاری 

متر  1717و  64221ترتیب ای و بارانی بهجویچه

سامانه آبیاری بارانی نسبت  ر تعیین شددر هکتامکعب 

درصدی در  1/31به سامانه آبیاری سطحی با کاهش 

مصرف آب از فیزیکی وری مصرف آب باعث ارتقای بهره

که نسبت به کیلوگرم بر متر مکعب شد.  1/4به  1/6

ارقام ارائه شده در جاهای دیگر کشور باالتر است این 

ی نوین آبیاری و اعمال امر ناشی از توسعه سیستمها

-آبی در استان همدان میدلیل مشکل کمآبیاری بهکم

وری اقتصادی تولید یونجه در باشد. میزان متوسط بهره

و  67767ترتیب دو سیستم آبیاری بارانی و سطحی به

نسبت منفعت به ریال بر مترمکعب تعیین شد.  6642

وض های بالعهزینه در مزارع یونجه با توجه به کمک

-دولت در سیستم آبیاری بارانی و در آبیاری سطحی به

عالوه بر  نیبنابرا. باشد یم 7/3و  7/3ترتیب برابر با 

اینکه نسبت منفعت به هزینه و ارزش حال خالص در 

حالت آبیاری بارانی بیشتر از آبیاری سطحی است و 

در میزان آب مصرفی  قابل توجهجویی عنایت به صرفه

ارانی نسبت به روش آبیاری سطحی، در روش آبیاری ب

منظور تحقق کشاورزی پایدار و استفاده بهینه از به

های آبیاری سنتی با روش منابع آبی، جایگزینی سامانه

نظر می آبیاری تحت فشار بیش از پیش ضروری به

بدیهی است با توجه به نیازآبی باالی محصول رسد. 

با نیاز آبی یونجه، بهتر است این محصول با محصوالتی 

 وری اقتصادی باالتر جایگزین شود. تر و بهرهکم
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Abstract 

Recent droughts and limitation of water resources have required Proper use of water, 

measurement and analysis of water productivity indices in different irrigation (surface and 

pressurized irrigation systems) methods. So this project was conducted to evaluate irrigation 

water productivity and economic analysis of alfalfa crop production in Hamedan- Bahr plain. In 

order to 16 alfalfa farms which had sprinkler and surface irrigation were selected and examined. 

Volume of water consumed was calculated by measuring the water discharge (using Flume 

method or Water Meter), sprinkler discharge, irrigation hours per irrigation and total number of 

irrigation. Economic analysis of the alfalfa production was carried out by using the present 

value of net benefit, Benefit cost ratio and Economic productivity of water with consideration 

of government grants and regardless of government assistance in the sprinkler irrigation system 

and surface Irrigation. The average amount of water consumed and water productivity in surface 

and sprinkler irrigation were estimated 12447 and 7875 cubic meters per hectare and 1.6 and 2.7 

kg.m
-3

 respectively. In this way, the sprinkler irrigation system with a 37% reduction in water 

consumption has increased the water productivity by 69%. In this way, the sprinkler irrigation 

system with a 37% reduction in water consumption has increased the water productivity by 

69%. The results of economic analysis showed that the present value of the net benefits of 

alfalfa cultivation in sprinkler irrigation system relative surface irrigation is more than about 

74437 thousand rials with government assistance grants. The benefit-cost ratio in sprinkler 

irrigation systems is 3.8 and 3.2 with or without government subsidies respectively.  
 

Keywords: alfalfa, Benefit cost Ratio, Irrigation system, present value of net benefits, 

Water productivity. 
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