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وری جزئی نهاده آب مصرفی در محصوالت گندم،جو وذرت مقایسه بهره

 های نوین و سنتی آبیاریدر روش
 3، حامد رفیعی2، ایرج صالح1*فرشته محمدباقری

 

 چكیده
ای هی و روشن منابع آبه بحرابا توجه به افزایش روز افزون تقاضای آب در بخش کشاورزی و محدودیت منابع آبی کشور، توجه به مسئل

های نوین آبیاری و ادی روشی اقتصی حاضر به  ارزیابی و بررسوری آن اهمیت بسزایی دارد. از این رو مطالعهارتقاء سطح کارایی و بهره
 پردازد. یی مصرف آب در استان البرز میجوصرفهنقش آن در 

ف باتوجه به هد است.آوری شده میل پرسشنامه جمعبوده و از طریق مصاحبه و تک 1396-97های مورد نیاز مربوط به سال زراعی داده
آب  ین بر میزانهای آبیاری نونتایج تحقیق نشان داد که روش کشاورزان پرداخته شده است. وری جزیی آببهره به بررسیپژوهش،

 مصرفی و هزینه تاثیر معناداری دارد.
های آبیاری محاسبه شده روش د برایآبیاری و متوسط راندمان کاربر آمار توصیفی مقدار آب مصرفی در هکتار با توجه به میزان نیاز خالص

یپ است، و یاری تشود کمترین میزان آب مصرف شده برای محصول گندم، جو و ذرت مربوط به آبطور که مالحظه میاست. همان
 بیشترین میزان آب مصرفی برای محصوالت گندم، جو و ذرت مربوط به آبیاری سنتی است.

ای محاسبه علوفه و وذرتجهای آبیاری  برای محصوالت گندم، های انواع روشوری جزیی نهاده آب در گروهار توصیفی بهرهنتایج آم
کار به طور میانگین تکار و جوکار و ذروری جزیی نهاده آب برای کل کشاورزان گندمشود میزان بهرهگردید. همانطور که مالحظه می

های آبیاری، در گروه وری جزیی نهاده آب برای محصوالت گندم، جو و ذرتبه طور متوسط بین بهرهو  باشدمی 5 /78و29/1و23/1
 ی تیپ است.آبیار جویی آب مربوط به گروههای نوین و سنتی وجود دارد؛ و بیشترین میزان صرفهاختالف معناداری بین روش
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 مقدمه

ود و وانب سجیکی از مصادیق کشاورزی پایدار استفاده صحیح از منابع آب، زمین و انرژی در شرایطی است که 

ترین ز اصلیات یکی درآمد برای تولیدکنندگان نیز مد نظر قرار بگیرد. از یک سو آب به عنوان منبع و سرچشمه حیا

سویی  آید و ازهای گیاهی در سطح زمین به شمار میهمچنین توزیع گونه عوامل رشد و توسعه در جوامع بشری و

شترین که بی باشد؛ به طوریکننده اصلی غذاست، کاماًل وابسته به منابع آبی میدیگر بخش کشاورزی که تأمین

 های دردرصد( به بخش کشاورزی اختصاص یافته است که این رقم در کشور75میزان مصرف آب در جهان)حدود 

ه کنتی در کشور های آبیاری سرسد. متأسفانه باید گفت که به دلیل رواج شیوهدرصد می 90حال توسعه به بیش از 

ه و نقش مؤثری در درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی به هدر رفت 75از راندمان پایینی برخوردارند، عمالً بیش از 

رد مترمکعب میلیا 100حجم منابع آب تجدیدپزیر حدود  .(Ehsani & Khaledi., 2004)نمایدتولید محصول ایفا نمی

یت مصرف از این رو، مدیر (Nasseri et al., 2017)شود درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می 70است که بیش از 

ت ی با وضعیها برای سازگارآب در بخش کشاورزی در کشور حاِز اهمیت است. یکی از موثرترین و کاربردی ترین راه

های ز شاخصاوری مصرف آب یکی جویی در مصرف آب است. بهرهریزی برای استفاده بهینه و صرفه، برنامهاقلیمی

ورزی، پذیرش های استفاده بهینه از آب در کشایکی از راه (Abbasi et al., 2017)ارزیابی مصرف بهینه آب است. 

 .(Chuchird et al., 2017)های آبیاری تحت فشار است فناوری نوین و سیستم

 جویی آب وصرفه تواند به عنوان گامی مؤثر درهای سنتی میهای آبیاری مدرن به جای سامانهاستفاده از سامانه 

اورزی ع آب کششود. با توجه به محدودیت منابهمچنین مدیریت انرژی برای استحصال، آبرسانی و آبیاری محسوب 

فشار تمصرف آب، رویکردها عمدتًا به سمت آبیاری تح جویی درو بحران شدید آبی در ایران، برای صرفه

 .(neyriz, 2000)است

Karimi & Jolaini., 2017)) ت مهم زراعی در دشت مشهد، به این نتیجه وری آب کشاورزی محصوالبا بررسی بهره

د. این کار نشو و بازده اقتصادی پائین مانند یونجه باید از الگوی کشت حذف های با مصرف آب باالرسیدند که کشت

برداران برای کشاورزان و بهره هم باعث کاهش مصرف و استحصال آب شده و هم متضمن منافع اقتصادی باال

 . کشاورزی است
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 پیشینه مطالعات
(Babazade & Bayat, 2011) ای در استان وری مصرف آب در مقیاس منطقهبه بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره

 تواند راهکارفشار میهای آبیاری تحتنشان دادند که تغییر الگوی کشت و استفاده از سامانه همدان پرداختند و

بیاری، الگوی اثر سناریوهای مختلف نظیر کم آ (Nazari, 2014) وری مصرف آب باشد.مناسبی در جهت افزایش بهره

شت یاری دقتصادی آب در شبکه آبوری فیزیکی و افشار را بر روی بهرههای آبیاری تحتکشت و توسعه سامانه

ر سطح دوری آب را تواند بهرهفشار میهای آبیاری تحتقزوین مطالعه نمود. مطالعه نشان داد که توسعه سامانه

 ین مسئلهادهد،  مزرعه و شبکه افزایش دهد اما چنانچه به همراه توسعه آبیاری تحت فشار، افزایش سطح کشت روی

 زوین را فراهم خواهد ساخت.موجبات افت شدید آبخوان ق

(Bahrami et al., 2015) فشار و های آبیاری تحتوری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانهای بهرهبه تحلیل مقایسه

یزان الترین مکه با سطحی در شهرستان اهواز در تولید گندم پرداختند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد

مگاژول بر  15334زان ی آبیاری بارانی به میبه عملیات آبیاری بوده است که در مزرعه با سامانهمصرف انرژی مربوط 

 36کتار معادل مگاژول بر ه 17544هکتاری سامانه آبیاری سطحی به میزان  33درصد، در مزرعه  33هکتار معادل 

رصد از کل د 35ر هکتار معادل مگاژول ب 19089هکتاری سامانه آبیاری سطحی به میزان  45درصد و در مزرعه 

 انرژی ورودی تولید محصول گندم را به خود اختصاص داده است.

 دنشان داده ش روی دو سامانه آبیاری سیالبی و سنترپیوت انجام شد، (،(Jackson et al, 2010در تحقیقی که توسط 

درصد  16تا  10ربرد آب به میزان فشار به جای آبیاری سطحی منجر به کاهش کاکه جایگزینی سامانه آبیاری تحت

فزایش یافت ادرصد  163های سطحی بود، مصرف انرژی ای که منبع تأمین آب، آبشد، با این جایگزینی در منطقه

د به منظور درصد کاهش یافت. در نهایت بیان ش 44تا  12های زیرزمینی به میزان و در منطقه وابسته به آب

ه از سامان باشد، استفادههای زیزمینی میمناطقی که نیاز به استخراج آب از آب سازی مصرف انرژی و آب دربهینه

، درن باشدمب نیز آبیاری سطحی، پمپ و الکتروموتور به درستی و با توجه به نیاز انتخاب شده و کانال انتقال آ

سوب نشینی ر و ته یش گیاهمعموالً تلفات انتقال زیاد نیست و بسته به نوع کانال، نوع بتن ریزی، سطح مقطع و رو

د و راندمان انتقال درصد از آب از دست برو 20تا  10در کانال، ممکن است به خاطر تبخیر و تراوش از کانال حدود 

   درصد شود، در این صورت استفاده از سامانه آبیاری سطحی پیشنهاد گردید. 90تا  80حدود 

 روش تحقیق
در این راستا ابتدا اطالعات  تکمیل پرسشنامه از کشاورزان استان البرز انجام شد. آوری وپژوهش حاضر با استفاده از جمع

درصد از کشت آبی  65ای در مجموع حدود اولیه از از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد. محصوالت گندم، جو و ذرت علوفه

های سنتی، های آبیاری، روشین روشاند؛ لذا این گیاهان جهت بررسی انتخاب شدند؛ از بخود اختصاص دادهاستان را به

تیپ، کالسیک و سنتر بررسی شدند. نظر به آنکه نوع سامانه آبیاری بر روی میزان هزینه و سود اثرگذار است، بررسی این 

ها برای مقایسه بهتر، ای از شاخصتأثیرات به عنوان هدف دیگر و اطالعات مربوط به پرسشنامه جهت تولید مجموعه

 .یداستفاده گرد

  یوربهره



 

1538 

ان و اندیشمند کدام از و هر ی که مورد توافق همگان باشد وجود ندارداشدهی، تعریف پذیرفته وربهرهدر رابطه با تعریف 

از  ن تعاریف،بین ای و از ی را تعریف کردندوربهرهی مختلف از دیدگاه مطالعات، سازمان و رشته تحصیلی خود هاسازمان

ک یبه عنوان  توانمیا ر« ی به کار رفته در تولید آن ستاندههانهادهنسبت ستانده به »اربردی دیدگاه اقتصادی تعریف ک

ی جزئی و وربهره ی در یک تقسیم بندی کلی به دو نوعوربهرهی پذیرفت. همچنین وربهرهتعریف کلی و کاربردی برای 

 .(Tahamipoor & Shahmoradi, 2008)شود یمی کل عوامل تولید تقسیم وربهره
 دیتول عوامل یجزئ یوربهره

 ی بر اساس دوورهبهر. محاسبه استی نسبت بین مقدار معین محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید وربهره

ول عداد و طتمقادیر وزن، حجم،  برحسبکه در حالت فیزیکی عوامل تولید  ردیگیممعیار فیزیکی و ارزشی صورت 

 قدار فیزیکیمی ارزشی محصول جایگزین وربهره. در شودیمی ریگاندازهفیزیکی  صورتبهنیز  و محصول شودیمبیان 

یت فعال که آنجا از. است استفاده موردی هانهادهمزرعه تولیدی به مقدار ارزش  افزوده ارزشیعنی نسبت  شودیمآن 

ست، اوری الزامی در سطح ملی برای هر کشاز منابع  مؤثراستفاده  که آنجا ازکشاورزی یک فعالیت اقتصادی است و 

 (.Amiri & Hadi nejad, 2016)ی ارزشی از دیدگاه اقتصادی نیز بسیار مهم است وربهرهسنجش 

های تولید ادهیگر نهوری یک نهاده منفرد معین، بدون محاسبه آثار دوری جزئی عوامل تولید عبارت است از بهرهبهره

 دهد:را نشان می وری جزئیبهره (1است. رابطه )

(1) Y
AP = DFP =

X
 

DFP: وری جزئی عوامل تولیدبهره 

Y: ( ستادهارزش )مقدار 

X: ( یک نهادهارزش )مقدار 

 

 منطقه مطالعاتی

ن در احت کل کشور است.این استادرصد مس 31/0کیلومترمربع معادل  5122استان البرز با وسعتی حدود 

درجه  15دقیقه تا  10درجه و  50دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  36دقیقه تا  31درجه و 35 بینی محدوده

باشد. استان یممتر از سطح دریا  1960تا  900. ارتفاع مستعد کشت آن بین دقیقه طول شرقی واقع شده است 30و

های استان البرز شامل باشد. شهرستانروستا می 468دهستان و  21بخش، 9شهر،  16شهرستان،  4البرز دارای 

هزار  31ش از هزار نفر و بی3باشند. جمعیت عشایری این استان بیش از نظرآباد، ساوجبالغ، کرج و طالقان می

بق ن ط. جمعیت استا(Anonymous,2011)بردار در بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند بهره

یت نفر بوده است که نسبت یه جمعیت روستایی به کل جمع 2412513، 1390سرشماری نفوس و مسکن سال 

 (.PHC,2012)درصد است  5/9استان 
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 2087هکتار که 6133برای محصوالت زراعی و باغی  97تا  90ی آبیاری تحت فشار از سال کل سطح اجرا شده

ای ی آبیاری قطرهقطره ای است. ودر سال های اخیرسطح اجرا شدههکتار آبیاری  4083هکتار آبیاری بارانی و 

  است.توجهی داشتهنسبت با آبیاری کالسیک افزایش قابل

 ( پراکندگی مزارع مورد بررسی در استان البرز1شکل )

 

تهران : وزارت جهاد کشاورزی، معاونت  -طالعات .آمارنامه کشاورزی / دفترآمار و فناوری ا) فشار در استان البرزی آبیاری تحتسطح اجرا شده( 2شکل )

 (1394-95 . برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطالعات ، جلداول: محصوالت زراعی و باغی

 

از نظر  وهکتار بوده  27022حدود  94مجموع سطح زیر کشت محصوالت زراعی گندم، جو و ذرت تا پایان سال 

ندم ولید گرآباد،ساوجبالغ،اشتهارد کرج ،فردیس وطالقان قرار دارند. مجموع توسعت سطح کشت به ترتیب نظ

 باشد.تن می 480690ذرت علوفه ای  33100تن، جو  55761

ه است. در شدی انتخاب امرحلهای دو ی خوشهریگ نمونههای مورد بررسی در این تحقیق با استفاده از روش نمونه

سطح زیرکشت محصوالت گندم، جو و ذرت علوفه ای استان در  %80حدود استان البرز با توجه به اینکه 

ی دوم  ی اول این دو شهرستان انتخاب شده، و در خوشهباشد، در خوشههای نظرآباد ساوجبالغ  میشهرستان

ری های آبیاها به شیوه در دسترس، برای دریافت اطالعات مورد نیاز در گروهزارعین هر کدام از این شهرستان 
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حجم نمونه از روش  اند.ای انتخاب شدهسنتی، تیپ، کالسیک و سنتر برای محصوالت گندم، جو و ذرت علوفه

 نمونه تعیین شد. 105( استفاده شد که برابر 2کوکران رابطه )

(2) 2 2

2 2 2

Nt σ
n =

Nd +t σ
 

 

 پرسشنامه

مساحت  دو بخش اطالعات فردی از قبیل سن،ای جهت ارایه به زارعین در آوری داده پرسشنامهدر راستای جمع

النه گهداری سانرا و ی کشاورزی، تحصیالت و ... و اطالعات مربوط به کشت از قبیل نیروی کار، هزینه اجزیرکشت، سابقه

فروش هر  قیمت رف آب در هکتار، میزان تولید در هکتار وسیستم در سال، میزان مصرف سوخت و انرژی در هکتار، مص

ای دو ی خوشهریگ نمونههای مورد بررسی در این تحقیق با استفاده از روش نمونهکیلوگرم از محصول طراحی شد و 

 ندم، جو و ذرتسطح زیرکشت محصوالت گ %80ه است. در استان البرز با توجه به اینکه حدود شدی انتخاب امرحله

 ده، و درتخاب شی اول این دو شهرستان انباشد، در خوشههای نظرآباد ساوجبالغ  میعلوفه ای استان در شهرستان

ر دد نیاز ها به شیوه در دسترس، برای دریافت اطالعات موری دوم  زارعین هر کدام از این شهرستان خوشه

حجم  اند.های انتخاب شدندم، جو و ذرت علوفههای آبیاری سنتی، تیپ، کالسیک و سنتر برای محصوالت گگروه

 نمونه تعیین شد. 105نمونه از روش کوکران استفاده شد که برابر 

 نتایج و بحث
های آبیاری نوین در استان البرز انجام شده است. در این راستا وری نهاده آب روشاین مطالعه با هدف ارزیابی بهره

ای مورد علوفه السیک، سنتر و سنتی برای محصوالت گندم، جو و ذرتهای آبیاری تیپ، ککشاورزان در گروه
 بررسی، سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

ری در معنادا های آبیاری برای محصول گندم، نشان داد اختالفی جزیی نهاده آب در گروهوربهرهنتایج مقایسه 

د تی وجو،کالسیک و سنتی، سنتر و سن های تیپ و سنتیوری جزیی نهاده آب برای محصول گندم بین روشبهره

حصول گندم شده جزیی نهاده آب برای م وریدهد که آبیاری نوین باعث افزایش بهرهدارد؛ و این اختالف نشان می

ی ورهرهبقایسه موری جزیی نهاده آب را دارد، نتایج های آبیاری، آبیاری تیپ بیشترین بهرهاست؛ و در بین روش

ای ده آب بروری جزیی نهاآبیاری برای محصول جو، نشان داد اختالف معناداری در بهره هایروهجزیی نهاده آب در گ

دهد ن میهای تیپ و سنتی ،کالسیک و سنتی، سنتر و سنتی وجود دارد. و این موضوع نشامحصول جو بین روش

بیاری آهای آبیاری، ن روشوری جزیی آب برای محصول جو شده است؛ و در بیکه آبیاری نوین باعث افزایش بهره

ی های آبیارر گروهدی جزیی نهاده آب وربهرهجزیی نهاده آب را دارد. همچنین نتایج مقایسه وریسنتر بیشترین بهره

های تیپ وشروری جزیی نهاده آب برای محصول ذرت بین برای محصول ذرت، نشان داد اختالف معناداری در بهره

نها های آبیاری نوین، تدهد که در بین روشو سنتی وجود دارد؛ و این نشان می، تیپ و سنتر، تیپ کالسیکو 

های وشبین ر جزیی آب شده است؛ و دروریآبیاری تیپ برای محصول ذرت باعث اختالف معناداری در افزایش بهره

 وری جزیی نهاده آب را دارد.آبیاری، آبیاری تیپ بیشترین بهره
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و وذرت ندم، جگهای آبیاری  برای محصوالت های انواع روشوری جزیی نهاده آب در گروهنتایج آمار توصیفی بهره

کار ندمگورزان وری جزیی نهاده آب برای کل کشاشود میزان بهرهای محاسبه گردید. همانطور که مالحظه میعلوفه

وری جزیی نهاده آب برای باشد. همچنین بیشترین بهرهمی 5 /78و29/1و23/1ن کار به طور میانگیو جوکار و ذرت

روه ت در گمحصول گندم به ترتیب ،در گروه آبیاری تیپ، برای محصول جو در گروه آبیاری سنتر و محصول ذر

 باشد.آبیاری تیپ می

نتیجه مقایسه  برآورد شده است.های آبیاری برای محصول گندم ی جزئی نهاده آب در گروهوربهرهنتایج مقایسه 

های آبیاری تیپ و دهد که محصول گندم در روشنشان می t-testوری جزیی نهاده آب با استفاده از آزمون بهره

های وری جزئی آب در روشدهد اختالف معناداری بین بهرهدرصد معنادار بوده که نشان می 01/0سنتی در سطح 

درصد بیشتر است. در روش آبیاری  36وری جزئی در آبیاری تیپ که بهرهتیپ و سنتی وجود دارد به طوری 

وری جزئی آب در دهد اختالف معناداری بین بهرهدرصد معنادار بوده که نشان می 01/0کالسیک و سنتی در سطح 

در درصد بیشتر است.  24وری جزئی در آبیاری کالسیک های کالسیک و سنتی وجود دارد به طوری که بهرهروش

وری دهد اختالف معناداری بین بهرهدرصد معنادار بوده که نشان می 01/0روش آبیاری سنتر و سنتی در سطح 

درصد بیشتر است.  35وری جزئی در آبیاری سنترهای سنتر و سنتی وجود دارد به طوری که بهرهجزئی آب در روش

 نوین در قیاس با روش سنتی داست. هایتوان افزایش عملکرد چشمگیر محصول با روشو علت آن را می

نتیجه مقایسه  های آبیاری برای محصول جو برآورد شده است.ی جزئی نهاده آب برای گروهوربهرهنتایج مقایسه 

های آبیاری تیپ و سنتی دهد که محصول جو در روشنشان می t-testوری جزیی نهاده آب با استفاده از آزمون بهره

های تیپ و وری جزئی آب در روشدهد اختالف معناداری بین بهرهدار بوده که نشان میدرصد معنا 01/0در سطح 

درصد بیشتر است. در روش آبیاری کالسیک و  34وری جزئی در آبیاری تیپ  سنتی وجود دارد به طوری که بهره

های ئی آب در روشوری جزدهد اختالف معناداری بین بهرهدرصد معنادار بوده که نشان می 01/0سنتی در سطح 

درصد بیشتر است. در روش  33وری جزئی در آبیاری کالسیک کالسیک و سنتی وجود دارد به طوری که بهره

وری جزئی آب دهد اختالف معناداری بین بهرهدرصد معنادار بوده که نشان می 01/0آبیاری سنتر و سنتی در سطح 

درصد بیشتر است. و  41وری جزئی در آبیاری کالسیک رههای سنتر و سنتی وجود دارد به طوری که بهدر روش
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 های آبیاری نوین در قیاس با روش سنتی داست.توان افزایش عملکرد چشمگیر محصول با روشعلت آن را می

 هنتیجه مقایس های آبیاری برای محصول ذرت برآورد شده است.ی جزئی نهاده آب برای گروهوربهرهنتایج مقایسه 

های آبیاری تیپ و دهد که محصول ذرت در روشنشان می t-testیی نهاده آب با استفاده از آزمون وری جزبهره

های وری جزئی آب در روشدهد اختالف معناداری بین بهرهدرصد معنادار بوده که نشان می05/0کالسیک در سطح 

ش آبیاری تیپ بیشتر است. در رو درصد 15وری جزئی در آبیاری تیپ تیپ و کالسیک وجود دارد به طوری که بهره

های وری جزئی آب در روشدهد اختالف معناداری بین بهرهدرصد معنادار بوده که نشان می05/0و سنتر در سطح 

ش آبیاری تیپ درصد بیشتر است. در رو 21وری جزئی در آبیاری کالسیک طوری که بهرهتیپ و سنتر وجود دارد به

های وری جزئی آب در روشدهد اختالف معناداری بین بهرهدار بوده که نشان میدرصد معنا01/0و سنتی در سطح 

دهد برای ن میدرصد بیشتر است. و نشا 38وری جزئی در آبیاری سنتر  تیپ و سنتی وجود دارد به طوری که بهره

 های دیگر آبیاری، عملکردی بیشتری دارد.محصول ذرت آبیاری سنتر در قیاس با روش

 ری و پیشنهادهاگینتیجه

استان  تی  درهای آبیاری نوین و سنوری جزیی نهاده جزیی آب مصرفی  در روشاین مطالعه با هدف مقایسه بهره

پ بیاری تیهای آ وری جزیی نهاده اب در محصوالت گندم جو ذرت در روشالبرز انجام شده است. در این راستا بهره

 .کالسیک سنتر و سنتی مقایسه شد

شد  ن حاصلجویی شده در هکتار برای محصوالت گندم، جو و ذرت اییسه میزان آب مصرفی و آب صرفهنتیجه مقا

های شبا رو جویی آب در مقایسهکه آبیاری سنتی بیشترین میزان مصرف آب و آبیاری تیپ بیشترین میزان صرفه

 . راستنوین دیگر را دا

 

 دیتول از یاعمده بخش که یباغ صوالتمح نیهمچن و یزراع محصوالت ریسادر  شودیم شنهادیپ -

 .رندیگ قرار یبررس مورد یآت یهاپژوهش در زین دهندیم لیتشک را استان یکشاورز

مورد  زین یاشد، به صورت حوزه انجامدر استان البرز  یپژوهش حاضر که به صورت استان شودیم شنهادیپ -

آب و  طیاو شر میاقل ریموضوع و تاث تیاهم بهه با توج زیها ناستان ریدر سا نیو همچن ردیقرار گ یبررس

 .گرددیم هیتوص حاضر پژوهش مشابه ییهاپژوهش انجام نینو یاریآب یهاستمیهوا بر س

مکلف است  یوزارت جهاد کشاورز ،یعیو منابع طب یبخش کشاورز یوربهره شیقانون افزا 32طبق ماده   -

پرداخت  قیکند که از طر یزیررنامهب یابه گونه ار،یر اختمصوب د یهاارانهیو  یسنوات یهادر قالب بودجه

موارد  تیرعا ،یوردر بهبود شاخص بهره شیروند افزا یباال و دارا یورکنندگان با بهرهدیبه تول میمستق

 یورکشت، پاداش بهره یالگو یهامنطبق بر برنامه تیفیبا ک دیتول نیو همچن دیدر تول یطیمح ستیز

ا توجه به نتایج به دست آمده کمترین میزان مصرف آب برای هر سه محصول گندم، جو و ب .دیپرداخت نما

های باالی ساالنه تعویض و نگهداری این سیستم ای روش آبیاری تیپ است که به دلیل هزینهذرت علوفه

شود دولت در جهت شود؛ پیشنهاد میدر عین افزایش عملکرد محصول باعث کاهش سود کشاورز می

ت از منابع آب زیرزمینی، به جبران سود از دست رفته کشاورز، با پرداخت تسهیالت بیشتر در جهت حفاظ
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 3760ترویج استفاده از این روش آبیاری تیپ بپردازد که این هزینه به ازای هر کیلوگرم محصول گندم 

ین روش آبیاری ریال تفاوت سود ب 400ای ریال و برای محصول ذرت علوفه 3980ریال، برای محصول جو 

 باشد.های با سود بیشتر ولی مصرف باالتر آب میجویی آب، و روشتیپ با بیشترین صرفه
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