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The main purpose of this study was to determine the return and physical and economical water 

productivity in the production of horticultural products using drip irrigation system under 

research conditions in Horticultural Sciences Research Institute (HSRI) in Alborz province 

during 2016-2019. In this study, the return criteria including; gross income, the percentage of 

sale return and the percentage of investment return, and also physical and economical 

productivity analysis were used to measure water productivity. According to the results, during 

2017-2019, the average physical productivity of irrigation water in apple and pear genotypes 

was determined to be 2.75 and 1.7 kg/m3, respectively. The average economic productivity of 

water resulting from the gross profit of horticultural products in apple and pear genotypes was 

determined to be 39990.5 and 211486.7 Rials/m3 respectively, in Kamalshahr station. Results 

also showed that in 2016-2019, the average physical productivity of irrigation water in 

production of sour cherry, cherry, peach and apple genotypes was 1.08, 0.99, 1.69 and 1.61 

kg/m3, respectively, and the average economic productivity of water based on gross profit of 

horticultural products in the genotypes of sour cherry, cherry, peach and apple were 

determined to be 106174.8, 95127.8, 25236.3 and 23011.2 Rials/m3, respectively, in 

Meshkindasht. The results of this study indicated the favorable state of the average economic 

productivity of water resulted from the profit of the production of apples and pears in Kamal 

Shahr station compared to the results of studies conducted in some parts of the country. 

However, in these stations the physical and economic productivity of water in the production 

of apple, pear and peach, have been generally much lower compared to the average ones 

resulted in some studied countries. So, investigation of their reasons using comparative studies 

and identifying strategies to increase water productivity in the production of these products at 

these research stations is recommended. 
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در گسترش و استفاده  ،یدر محصوالت باغ ایقطره یاریسامانه آب یو اقتصاد یکیزیف وریو بهره یبازده زانیم نییتع

 یاتقیتحق طیحاضر، تحت شرا قیمنظور تحق نیدارد. به هم یمصرف آب نقش موثر سازینهیسامانه جهت به نیاز ا
انجام شد. در  1395-1398 هایسال یدر استان البرز و ط یعلوم باغبان قاتیموسسه تحق یقاتیتحق هایستگاهیدر ا

درآمد ناخالص، درصد بازده فروش و درصد بازگشت  یارهایاز مع یباغ داتیتول یپژوهش، به منظور برآورد بازده نیا
 جیاستفاده شد. نتا یاقتصاد وریو بهره یکیزیف وریبهره لیآب از تحل وریبهره هایسنجش شاخص یو برا هیسرما

پیدر ژنوت یمصرف یاریآب آب یکیزیف وریبهره نیانگی، م1396-1398دوره  طی شهرکمال ستگاهیداد، در ا اننش
از سود حاصل  یآب ناش یاقتصاد وریبهره نیانگیبر مترمکعب و م لوگرمیک 7/1و  75/2 بیترتبه یو گالب بیس های
 نییبر مترمکعب آب تع الیر 7/211486و  5/39990 بترتیبه یو گالب بیس هایپیدر ژنوت یمحصوالت باغ دیاز تول

 هایپیدر ژنوت یمصرف یاریآب آب یکیزیف وریبهره نیانگی، م1395-1398دوره  یط دشتنیمشک ستگاهیشد. در ا
 یاقتصاد وریبهره نیانگیبر مترمکعب و م لوگرمیک 61/1و  69/1، 99/0، 08/1 بترتیبه بیهلو و س الس،یآلبالو، گ
، 8/1.6174  بترتیبه بیهلو و س الس،یآلبالو، گ هایپیدر ژنوت یمحصوالت باغ دیاز سود حاصل از تول یآب ناش

 نیانگیمطلوب م تیاز وضع یمطالعه حاک نیا جیبر مترمکعب مشخص شد. نتا الیر 2/23011و  3/25236، 8/95127
حاصل  جیبا نتا سهمقای در شهرکمال ستگاهیدر ا یو گالب بیس دیاز سود حاصل از تول یآب ناش یاقتصاد وریبهره

 دیآب در تول یو اقتصاد یکیزیف وریبهره ینقاط کشور است، اما به طور کل یاز مطالعات صورت گرفته در برخ
مطالعه  یکشورها یحاصل در برخ نیانگیبا م سهیدر مقا هاستگاهیا نیو هلو در ا یگالب ب،یس ژهیمحصوالت به و

بهره شیزااف یراهکارها ییو شناسا یقیآن با استفاده از مطالعات تطب لیدال یبوده است که بررس ترنییپا اریشده، بس
 .  شودیم شنهادیپ هاستگاهیا نیمحصوالت در ا نیا دیآب در تول وری
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 2063 ... در یمحصوالت باغ دیآب در تول یورو بهره یبازده نییتعمحمودی و همکاران:  پژوهشی( -)علمی 

 دمه مق

 های اخیر با شرایطواقع شدن در کمربند خشک جهان، از جمله مناطقی است که با کمبود آب مواجه بوده و طی سالایران به دلیل  کشور
دارای اقلیم خشک و کشور، وسیعی از  شبخ. (Raja et al., 2020)ای در خصوص وضعیت منابع آبی مواجه شده است نگران کننده

زمانی و مکانی غیرمناسبی است. به همین دلیل کشاورزی ایران دگی ، دارای پراکنبودن ککه بارندگی آن ضمن اند باشدخشک مینیمه
میانگین بارندگی  ،1400ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال وابستگی شدیدی به آب و آبیاری دارد. براساس اطالعات 

، و میانگین میزان بارش رسیده است 1399-1400ل امتر در سمیلی 146 ه حدودب 91-1390 1در سال آبی مترمیلی 212.7 کشور ازاالنه س
با (. بنابراین Iran Data Administration, 2021میلیمتر بوده است ) 2/231(، 1399-1400تا  1389-1390ساالنه کشور در دهه اخیر )

ای به شود، بایستی توجه ویژهمصرف می کشاورزی شل استحصال در بخبر آب قاثهای اخیر، رشد جمعیت و اینکه اکتوجه به خشکسالی
 (. Ghadami Firouzabadi et al., 2018) نموددر این بخش وری مصرف آب بهبود بهره

وری آب کشاورزی استفاده صحیح از آب به همراه افزایش تولید محصوالت  کشاورزی و یا حفظ تولید با ساختار بنیادی مفهوم بهره
شود که از هر واحد حجم آب مصرفی به دست وری آب به مقدار محصولی گفته می. بهره(Tuong et al., 2000)کاهش مصرف آب است 

وری آب کشاورزی در جهان، تولید بیشتر محصوالت کشاورزی با مصرف آب (. هدف اصلی در بهبود بهرهAbbasi et al., 2017آید )می
و تخصیص بیشتر آب به سایر مصارف و از همه مهمتر نیاز آبی کمتر است تا از این طریق امکان کاهش سهم آب بخش کشاورزی 

وری آب در تولید مواد غذایی از مسائل اساسی در کشورهای مختلف . در واقع موضوع ارتقاء بهره(Heydari, 2014)زیست فراهم آید محیط
وری آب در بخش کشاورزی در موضوع بهره (. لذا پرداختن بهZamani et al., 2014جهان و بویژه کشورهای کم آب نظیر ایران است )

 ایران به دلیل محدودیت کّمی و کیفی این نهاده ارزشمند، از جایگاه خاصی برخوردار است. 
دهنده وجود پتانسیل باغی در داخل کشور و همچنین در مقایسه با سایر کشورها نشان محصوالت آب وریبهره در زیاد اختالف

وری . به عنوان مثال بهره(Ebarhimnezhad et al., 2021)وری آب در بخش کشاورزی است ی و افزایش بهرهاستفاده بهینه از منابع آب
و در  (Ghorbani et al., 2018) 35/6، در استان لرستان (Naseri et al., 2020) 78/2فیزیکی آب برای محصول سیب در کل کشور 

وری آب برای محصول هلو در قبرس کیلوگرم در هکتار بوده است و یا بهره (Yousefi and Mohammadi, 2017) 46/3آذربایجان غربی 
 Puerto et al., (2021)) 65/6(، و در اسپانیا (Ghrab et al., 2017 3(، در تونس et al., 2020) Kahramanoğlu 9/4شمالی 

 کشاورزی بخش در آب وریبهره هایشاخص تحلیل و گیریبوده است. بنابراین، اندازه 2021تا  2017های کیلوگرم در هکتار در فاصله سال
عددی در متاست. در این زمینه نیز تاکنون مطالعات  برخوردار خاصی جایگاه از ارزشمند نهاده این کیفی و کمّی محدودیت دلیل به ایران

 Yousefi and Mohammadi وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی انجام شده است. به عنوان مثال، داخل و خارج از کشور در زمینه بهره

لی ر این مطالعه چهار استان اصپرداختند. دکشور آب آبیاری در باغات سیب  وری فیزیکی و اقتصادیبررسی بهره ای بهدر مطالعه(2017)
درصد از کل تولید سیب کشور  59که جمعا حدود های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس و تهران( )شامل استاند این میوه در تولی

نتایج این تحقیق نشان آوری شده است. جمع 1392این مطالعه در سال  هایشده است. دادهانتخاب  اند،در اختیار داشته 1392در سال را 
ترین پایینکیلوگرم در مترمکعب و  46/3یزان برای محصول سیب در استان آذربایجان غربی به م وری فیزیکی آببهره میزانباالترین داد 

برای استان آذربایجان  وری اقتصادی آببهرهیزان باالترین م ت.اسبوده کیلوگرم در مترمکعب  34/0آن مربوط به استان فارس به میزان 
ه ریال بر مترمکعب در بین چهار استان مورد مطالعه بود 2040آن در استان فارس به میزان ترین پایینر مترمکعب و ریال ب 19670شرقی 

 .است
وری اقتصادی آب و راندمان آبیاری های نوین آبیاری با مفاهیم بهرهبه ارزیابی سامانه Dargahi et al. (2018)ای دیگر در مطالعه

ور، سیب لو، شلیل، انگوری اقتصادی آب آبیاری برای محصوالت هبهرهتوسط نتایج این مطالعه نشان داد که مدر استان قزوین پرداختند. 
وری متوسط بهره ریال بر مترمکعب بوده است. 31945و  26503، 7/14975، 34574، 34716 ترتیب برابرای بهو گالبی در آبیاری قطره

 کیلوگرم بر متر مکعب بوده است.  69/1و  78/2، 17/2، 22/2سیب و گالبی نیز به ترتیب  فیزیکی آب آبیاری برای محصوالت هلو، شلیل،
Ghorbani et al. (2018) ر د های بروجرد و سلسلههرستانشوری فیزیکی آب در باغات سیب در بهرهای با هدف بررسی مطالعه

برای  ،ردارانبوری فیزیکی آب در شرایط مدیریتی بهرهیانگین نرخ بهرهاستان لرستان انجام دادند. نتایج مطالعه آنها حاکی از این است که م

                                                                                                                                                                                
 شهریور در نظر گرفته شده است. 31مهر ماه تا  1سال آبی از تاریخ  -1
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  پژوهشی( -)علمی  1401 ذرآ، 9، شماره 53، دوره تحقیقات آب و خاک ایران 2064

 .بودمتغیر کیلوگرم بر مترمکعب  53/8تا  18/4از کیلوگرم در مترمکعب بوده و  35/6 هامحصول سیب در این شهرستان
 136وری آب در بهرهانجام شد،  Naseri et al. (2020)توسط  تعیین آب مصرفی سیب درختی در کشوردر تحقیقی که با عنوان 

رتیب تنتایج نشان داد میانگین حجم آب مصرفی و عملکرد محصول در باغات سیب در کشور بهقرار گرفت. برآورد مورد باغ در سطح کشور 
وری آب و بارش موثر در باغات وری آب و شاخص بهرهبود. میانگین شاخص بهره تن در هکتار 4/22مترمکعب در هکتار و  8205برابر 

درختی وری آب و بارش موثر سیبحداقل و حداکثر شاخص بهره .کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد 48/2و  78/2ترتیب برابر سیب کشور به
  های فارس و خراسان رضوی به دست آمد.از باغات استان

در دشت مغان با و باغی محصوالت زراعی برخی وری آب به ارزیابی وضعیت بهره Farahza et al. (2020)دیگر  در پژوهشی
کیلوگرم  55/0 شلیل وری فیزیکی آب محصولبهره د.نپرداختدر روش آبیاری کرتی وری فیزیکی و اقتصادی های بهرهاستفاده از شاخص
ی ورمترمکعب محاسبه شد. نتایج ماتریس اثر متقابل و نمودار چگالی بهرهریال بر 5470 وری اقتصادی آبهچنین بهربر مترمکعب و هم

رار در سطح نسبتا ضعیف قاقتصادی و فیزیکی وری از لحاظ هر دو نوع شاخص بهرهاین محصول فیزیکی و اقتصادی آب نشان داد که 
 .دارد

 Ghrabمختلف هلو با استفاده از روش کم آبیاری در تونس توسط وری آب در سه رقم در پژوهشی که با هدف ارزیابی میزان بهره

et al. (2017) کیلوگرم در مترمکعب برآورد شد.  3وری آب در سه رقم هلو انجام شد، میانگین میزان بهره 

et al. (2020) Kahramanoğlu وری آب آبیاری محصوالت مهم در قبرس شمالی ردپای آب و بهرهای با عنوان بررسی در مطالعه
و راندمان رژیم غذایی آبیاری  بازده اقتصادی آبیاریوری فیزیکی آبیاری، بهرهوری اقتصادی آبیاری، به تعیین راندمان مصرف آبیاری، بهره

در تولید  وری فیزیکی آب آبیاری مصرفینگین بهرهاند. نتایج مطالعه آنها حاکی از این است که میاداختهاین محصوالت در قبرس شمالی پر
وری اقتصادی کیلوگرم در مترمکعب و بهره 2و گردو  3/3، آلو 1/5، گالبی 9/4، هلو 4/1محصوالت مختلف به شرح زیر بوده است: بادام 

 دالر بر مترمکعب به دست آمده است.  4/21، و گردو 4/2، آلو 7/2، گالبی 3، هلو 4/3آب آبیاری برای محصوالت بادام 
Puerto et al. (2021) باغ خرمالو و هلو مجهز به  104وری آب را در ای نتایج یک ارزیابی چهار ساله از میزان بهرهدر مطالعه

بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین  2017تا  2020های ای در استان والنسیا )اسپانیا( طی سالسامانه آبیاری قطره

 کیلوگرم در مترمکعب به دست آمد.   65/6±63/0وری فیزیکی آب آبیاری مصرفی در تولید محصول هلو بهره
اند، پرداختهوری آب آبیاری در داخل کشور هایی که به بررسی بهرهبندی مطالعات بررسی شده حاکی از این است که پژوهشجمع

توجهی در زمینه محصوالت باغی صورت نگرفته است. عالوه بر این مرور عمدتا بر روی محصوالت زراعی متمرکز شده و مطالعات قابل
ای با موضوع مشابه در استان البرز انجام شده است. در مطالعات پیشین تا حدی که توسط محققان انجام شد، حاکی از این بود که مطالعه

به عنوان قطب تحقیقات  سسه تحقیقاتی وزرات جهاد کشاورزی،مو 23موسسه تحقیقاتی از مجموع  9که استان البرز با دارا بودن حالی
کشاورزی کشور شناخته شده و موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور نیز در این استان واقع شده است. بر اساس آمارنامه کشاورزی در سال 

درصد از کل میزان  25/2تن،  547737هکتار به لحاظ میزان تولید محصوالت باغی با مجموع  25945ارا بودن ، استان البرز با د1399
 Ahmadi etاستان به خود اختصاص داده است ) 32را در بین  17دهد که از این لحاظ رتبه تولید محصوالت باغی کشور را تشکیل می

al., 2020 .)آلو، هلو، شلیل، شفتالو، گالبی و گیالس  انندمحصوالت مبرخی در تولید  1399زی در سال کشاورنامه این استان بر اساس آمار
 وری آب آبیاری در تولید این محصوالت به عنواندارای رتبه ششم بوده است. بررسی میزان بهره آلبالودارای رتبه دوم، و در تولید محصول 

وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ارائه خواهد داد و تا تری در بهرهد شفافهای تولید در بخش کشاورزی، دییکی از مهمترین نهاده
ای به دست آمده است. عالوه بر ها در تولید محصوالت باغی در کشور، با چه هزینهدهنده این خواهد بود که کسب این رتبهحدی نشان
تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور به عنوان معیاری  هایوری آب آبیاری در ایستگاهگیری بازدهی و میزان بهرهاین، اندازه

 دی آبوری فیزیکی و اقتصاتعیین میزان بازدهی و بهرهباشد. بنابراین این مطالعه با هدف های کشور دارای اهمیت میبرای سایر استان
تان البرز طراحی در استی موسسه تحقیقات علوم باغبانی های تحقیقاای در تولید محصوالت باغی در ایستگاهدر سامانه آبیاری قطرهآبیاری 

 و اجرا شده است. 

 هامواد و روش
ای مربوط به هدشت وابسته به موسسه تحقیقات علوم باغبانی و بر اساس دادهشهر و مشکینهای تحقیقاتی کمالاین تحقیق در ایستگاه

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18862563
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19301032#!
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شهر استان البرز، واقع در شهر کرج، با طول معتدله و سردسیری کمالهای انجام شد. ایستگاه تحقیقات میوه 1395-1398های سال
متر از سطح دریا وابسته به پژوهشکده  1285شمالی، و ارتفاع   ''35ᵒ 51' 33.20شرقی، عرض جغرافیایی ''50ᵒ 51' 88.9 جغرافیایی 

= 9/7ا رسی، ب-انجام آزمایش دارای بافت لومیباشد. خاک محل های معتدله و سردسیری موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور میمیوه
pH ،53/0=EC بود. این ایستگاه تحقیقاتی به دلیل شرایط ویژه آن از جمله  %7/5متر مربع و درصد آهک حدود میلی موس بر سانتی

، زردآلو، بادام، گردو، سیبموقعیت جغرافیایی، محل نگهداری ذخایر ژنتیکی کشور از جمله گیالس، آلبالو، آلو، گوجه سبز، هلو، شلیل، 
تان دشت نیز در محدوده شهرستان مشکین دشت اسهای معتدله و سردسیری مشکینباشد. ایستگاه تحقیقات میوهگالبی، به و فندق می

شده، و  متر از سطح دریا واقع 1230و ارتفاع   شمالی، 35ᵒ '74  ''58شرقی، عرض جغرافیایی   ''50ᵒ 95' 11البرز بین طول جغرافیایی 
رسی و -باشد. بافت خاک این ایستگاه، لومیهای معتدله و سردسیری موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور میوابسته به پژوهشکده میوه
باشد. می 7/6آب  pHمتر مربع و میلی موس بر سانتی 356/0آب  EC، %3/4، و درصد آهک حدود pH=1/7در بعضی مناطق شنی، با 

 باشد. ای میرد استفاده در این دو ایستگاه، سامانه آبیاری قطرهسامانه آبیاری مو

 وری فیزیکی و اقتصادی آبتعیین بهره

ه وری این نهادهای بهرهبا توجه به محدودیت منابع آبی و نقش و اهمیت مصرف بهینه آب در تولید محصوالت و مشخص شدن شاخص
وری فیزیکی و آب آبیاری در تولید محصوالت باغی مورد هدف از تحلیل بهرهوری مصرف با ارزش در تولید، به منظور سنجش بهره

باشد. هر (، نسبت مقدار محصول تولید شده به میزان آب آبیاری مصرف شده می1CPDوری فیزیکی )اقتصادی استفاده شد. شاخص بهره
وری را به های مالی و اقتصادی بهرهکه جنبههای دیگری باشد. شاخصچه این شاخص بیشتر باشد نشان دهنده مصرف بهینه آب می

( و شاخص سود ناشی از تولید محصول 2BPDهمراه دارد، شامل شاخص ارزش ناخالص تولید محصول به ازای هر واحد حجم آب مصرفی )
شده، برتر از  های تولید محصول هم در آن لحاظ( است که این شاخص به علت اینکه هزینه3NBPDبه ازای هر واحد حجم آب مصرفی )

 ,.Zamani et al ;باشد )ضرب عملکرد محصول در قیمت فروش میشاخص اقتصادی قبلی است. ارزش ناخالص تولید محصول، حاصل

2014  .(Abdellatif. and Abdelshafy, 2017 
 

ccc (1رابطه  CWRyieldCPD / 

ccc (2رابطه  CWRTRBPD / 

ccc (3رابطه  CWRNRNBPD / 

ccc (4رابطه  PyieldTR  

ccc ( 5رابطه  TVCTRNR  

 در این روابط:

 Yield: عملکرد محصول باغی در هکتار
 CWR: میزان آب آبیاری مصرفی در هکتار   

 TR: ارزش ناخالص تولید محصول باغی در هکتار4 
 NR: ارزش خالص )سود( تولید محصول باغی در هکتار5 

 P: قیمت فروش محصول باغی 
های جاری تولید محصول باغی هزینه : TVC 

 

 تعیین بازدهی محصوالت 

( محصول، بیانگر آن است که یک ریال فروش SRPای، درصد بازده فروش )در بررسی بازدهی تولید محصوالت در سامانه آبیاری قطره

                                                                                                                                                                                
1 Crop per Drop 

2 Benefit per Drop 

3 Net Benefit per Drop 

4 Total Revenue 

5 Net Revenue 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Khaled-Abdellatif-2145201862?_sg%5B0%5D=mRyrDo9DDoL-edxvemfihRkDOIlqu6fbCOPsCsApzSBZEaDjZr0MAiZ2W9PlhlJeUV9L7LA.OPR8jnnNI5uF7zZKgmXO72OupCnfXW8bUwhFgMqb2YHUNHj_if3oP8Il7rU7KB6DCqIphglRwscAy0G7xEi8Rw&_sg%5B1%5D=KA1j_-Q-xOMkraw5cy2ieCcrGATb9i0DgRvf-uJdPX9g2ze9awV6ikYiqcXiBuxxKXY1Ks4.5nwMedDB-wogpq1iLXJQ2hsgo0Yz0oQ_92TBKAMgJ3qKC-veGBuGoGpEYpWa7LD8_c3eynoDmZUPbttxnBBE7Q
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گذاری چند درصد سود کرد و سرمایهدهد یک ریال هزینه( نشان میIRPمحصول چند درصد سود به همراه دارد. درصد بازگشت سرمایه )
  (. Asadi et al., 2009همراه دارد ) به
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 باشد.ای میهای آبیاری قطرههای ثابت و جاری تولید محصول در سامانه: کل هزینهTCدر این روابط، 

( ارائه شده است. البته قیمت فروش 1تحقیقاتی در جدول )قیمت فروش محصوالت باغی به ریال برای هر کیلو در محل ایستگاه 
حصوالت باشد. قیمت مارائه شده جهت محصوالت تازه برداشت شده و فروش بدون واسطه توسط پیمانکار در محل ایستگاه تحقیقاتی می

 باشد.  گردو و بادام به صورت تر می
  1395-98های قیمت فروش محصوالت باغی تحت شرایط تحقیقاتی در ایستگاه های تحقیقاتی طی سال .1جدول 

 )واحد: ریال برای هر کیلوگرم( 

 1398 1397 1396 1395 محصول 

 180000 150000 100000 80000 گیالس
 180000 150000 100000 80000 آلبالو
 50000 50000 30000 20000 هلو
 50000 30000 30000 20000 سیب
 200000 150000 100000 50000 گالبی

 (1399) : موسسه تحقیقات علوم باغبانیمأخذ

 نتایج و بحث

 هزینه

های )سال احداث باغ در ایستگاه 1392ای تحت شرایط تحقیقاتی در سال های احداث یک هکتار باغ در سامانه آبیاری قطره( هزینه2جدول )
(، هزینه احداث یک 2دهد. طبق اطالعات جدول )علوم باغبانی( را بر حسب میلیون ریال در هکتار نشان می تحقیقاتی موسسه تحقیقات

ترتیب برای محصوالت سیب و گالبی، گیالس و آلبالو، و هلو به 1392ای در سال هکتار باغ در محصوالت مختلف با سامانه آبیاری قطره
برداری، نصب سامانه آبیاری های طراحی و نقشهار بوده است. هزینه احداث شامل، هزینهمیلیون ریال در هکت 4/210و  9/222، 1/234

(، غرص نهال، %10دار با احتساب هزینه حمل، واکاری )ای، گودبرداری، اصالح بافت چاله با کود، خاک و ماسه، تأمین نهال لیبلقطره
 اولیه بوده است. احداث تشتک و حوضچه اطراف نهال، خرید و نصب قیم و آبیاری 

 

 )میلیون ریال در هکتار( 1392ای تحت شرایط تحقیقاتی در سال های احداث یک هکتار باغ در سامانه آبیاری قطرههزینه -(2جدول )

 هلو گیالس و  آلبالو  سیب و گالبی شرح عملیات

 هزینه کل واحد هزینه کل واحد هزینه کل واحد 

 3/9 1 3/9 1 3/9 1 )هکتار(طراحی، نقشه برداری و ... 
 9/92 1 9/92 1 9/92 1 ای )هکتار(نصب سامانه آبیاری قطره

 6/11 500 6/11 500 9/13 600 گودبرداری )چاله(
 6/11 500 6/11 500 9/13 600 اصالح بافت چاله با کود، خاک و ماسه )چاله(

 1/58 500 7/69 500 7/69 600 دار و هزینه حمل )اصله(تامین نهال لیبل
 6 50 7 50 7 60 واکاری )اصله(

 3/9 500 3/9 500 9/13 600 غرص نهال )اصله(
 6/4 500 6/4 500 6/5 600 احداث تشتک و حوضچه اطراف نهال )چاله(

 6/4 500 6/4 500 6/5 600 خرید و نصب قیم )عدد(

 3/2 1 3/2 1 3/2 1 آبیاری اولیه )هکتار(

 4/210 9/222 1/234 کل هزینه

 (1399: موسسه تحقیقات علوم باغبانی )مأخذ
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را بر حسب  1398-95های در سالای تحت شرایط تحقیقاتی های جاری یک هکتار باغ در سامانه آبیاری قطره( هزینه3جدول )
پاجوش و رعایت های شخم بین ردیف پائیزه و بهاره، حذف های جاری ساالنه شامل هزینهمیلیون ریال در هکتار نشان می دهد. هزینه

های هرز، استهالک بهداشت باغ، هرس و تربیت درختان، تغذیه، مبارزه با آفات و امراض در نسل زمستانه و بهاره، وجین و کنترل علف
 سامانه آبیاری و سایر بوده است. 

 

 )میلیون ریال در هکتار( 1398-95ی هاای تحت شرایط تحقیقاتی در سالهای جاری یک هکتار باغ در سامانه آبیاری قطرههزینه .3جدول 

 1398 1397 1396 1395 شرح عملیات

 3 6/2 3/2 2 شخم بین ردیف پائیزه
 3 6/2 3/2 2 شخم بین ردیف بهاره

 20 6/17 5/15 6/13 حذف پاجوش و رعایت بهداشت باغ
 50 44 7/38 1/34 هرس و تربیت درختان

 70 6/61 2/54 7/47 تغذیه 
 50 44 7/38 1/34 امراض در نسل زمستانه و بهاره مبارزه با آفات و

 50 44 7/38 1/34 وجین و کنترل علف های هرز
 20 6/17 5/15 6/13 استهالک سامانه آبیاری

 27 8/23 9/20 4/18 سایر

 293 8/257 9/226 7/199 کل

 (1399: موسسه تحقیقات علوم باغبانی )مأخذ                 

 

 فروش محصولعملکرد و بازدهی 

ه شوند، در دو ایستگا(، محصوالت باغی که زیر نظر موسسه تحقیقات علوم باغبانی مدیریت می4بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول )
یب شهر موسسه تحقیقات علوم باغبانی؛ سشوند. عمده محصوالت باغی کشت شده در ایستگاه کمالدشت کشت میشهر و مشکینکمال

-1398شهر، در شرایط تحقیقاتی طی دوره )باشد. در ایستگاه کمالدشت آلبالو، گیالس، هلو و سیب میایستگاه مشکینو گالبی و در 
 10000هکتار و میانگین عملکرد این محصوالت به ترتیب  2و  4ترتیب (، میانگین سطح زیرکشت محصوالت باغی سیب و گالبی به1396

مترمکعب در هکتار بوده  7000یانگین مصرف آب در تولید این محصوالت باغی در همین سال کیلوگرم در هکتار بوده است. م 4500و 
میلیون ریال در هکتار برآورد شد. میانگین  7/1316و  420ترتیب است. میانگین درآمد ناخالص تولید محصوالت باغی سیب و گالبی به

(. بنابراین در این 4میلیون ریال در هکتار محاسبه شد )جدول  4/1057و  7/160ترتیب سود حاصل از تولید محصوالت سیب و گالبی به
 است.ایستگاه، کشت گالبی نسبت به کشت سیب سودآورتر بوده 

 

های اصالح شده باغی در سامانه آبیاری قطره ای تحت شرایط تحقیقاتی در مصرف آب، عملکرد و درآمد حاصل از فروش تولیدات ژنوتیپ .4جدول 

  1396-98های شهر طی سالایستگاه کمال

 محصول سال

سطح زیر 

کشت 

 )هکتار(

نیاز خالص 

 m)3( 1آبی

میزان آب 

 2مصرف شده
)3(m 

 عملکرد

 در هکتار
(kg/ha) 

 عملکرد کل
(kg) 

درآمد ناخالص در 

 هکتار

)میلیون ریال در 

 هکتار(

 سود حاصل در هکتار

)میلیون ریال در 

 هکتار(

 -9/16 210 28000 7000 3500 8000 4 سیب 1396

 1/473 700 14000 7000 5000 9000 2 گالبی

 2/42 300 40000 10000 4000 8000 4 سیب 1397

 2/1092 1350 18000 9000 5000 9000 2 گالبی

 457 750 60000 15000 4000 8000 4 سیب 1398
 1607 1900 19000 9500 5000 9000 2 گالبی

 )1387 (: فرشی مأخذ 1
 . های مختلف رشد درخت محاسبه شده استها در سالچکانمصرف شده بر اساس تعداد قطرهمیزان آب  2

 
ای تحت شرایط تحقیقاتی را در ایستگاه های اصالح شده باغی در سامانه آبیاری قطرههای بازدهی تولید ژنوتیپ( شاخص5جدول )
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به شده نشان داد به طور میانگین یک ریال فروش محصوالت دهد. درصد بازده فروش محاسنشان می 1396-98های شهر طی سالکمال
درصد سود به همراه داشته است.  7/77و  3/22به ترتیب  1398و  1397، 1396شهر در سه سال باغی سیب و گالبی در ایستگاه کمال

ب و در تولید محصوالت باغی سیگذاری درصد بازگشت سرمایه برآورد شده نیز حاکی از این است که به طور میانگین یک ریال سرمایه
(. 5درصد سود به همراه داشته است )جدول  3/145و  5/30به ترتیب  1398و  1397، 1396های شهر در سالگالبی در ایستگاه کمال

   سبت به محصول سیب به لحاظ اقتصادی با سود بیشتری همراه بوده است.     نشهر بنابراین کشت محصول گالبی در ایستگاه کمال
 

هر طی شای تحت شرایط تحقیقاتی در ایستگاه کمالهای اصالح شده باغی در سامانه آبیاری قطرههای بازدهی تولیدات ژنوتیپشاخص .5جدول 

 1396-98سال های 

نام 

 محصول

 میانگین 1398 1397  1396 

درصد 

بازده 

 فروش

درصد 

بازگشت 

 سرمایه

درصد 

بازده 

 فروش

درصد 

بازگشت 

 سرمایه

 درصد

بازده 

 فروش

درصد 

بازگشت 

 سرمایه

درصد بازده 

 فروش

درصد بازگشت 

 سرمایه

 5/30 3/22 7/86 9/60 6/8 1/14 -9/3 -1/8 سیب

 3/145 7/77 9/204 6/84 122 9/80 1/109 6/67 گالبی
 

ای هدشت، در شرایط تحقیقاتی، میانگین مصرف آب در تولید محصوالت آلبالو، گیالس، هلو و سیب در سالدر ایستگاه مشکین
هکتار محاسبه شد. میانگین درآمد ناخالص فروش محصوالت آلبالو،  مترمکعب در 7925و  6125، 7125، 7125، به ترتیب، 1398تا  1395

میلیون ریال در  460و  5/427، 5/967، 1045ترتیب به 1398تا  1395های دشت در فاصله سالگیالس، هلو و سیب در ایستگاه مشکین
، 723، 6/800دشت به ترتیب یستگاه مشکینهکتار محاسبه شد. میانگین سود حاصل از فروش محصوالت آلبالو، گیالس، هلو و سیب در ا

( ارائه شده است. نتایج این بخش حاکی از 6های مورد بررسی بوده است. نتایج در جدول )میلیون ریال در هکتار در سال 6/215و  183
 دشت، کشت آلبالو و گیالس در مقایسه با سیب و هلو سود بیشتری داشته است.این است که در ایستگاه مشکین

 
های اصالح شده باغی در سامانه آبیاری قطره ای تحت شرایط تحقیقاتی مصرف آب، عملکرد و درآمد حاصل از فروش تولیدات ژنوتیپ .6جدول 

 1395-98های دشت طی سالدر ایستگاه مشکین

 سطح زیرکشت محصول سال

(ha) 

  1نیاز خالص آبی
)3(m 

میزان آب مصرف 

  m)3( 2شده
عملکرد در هکتار 

(kg/ha) 
 عملکرد کل

(kg) 

 درآمد ناخالص در هکتار

 )میلیون ریال در هکتار(

صل در سود حا

)میلیون هکتار 

 ریال در هکتار(

1395 

 3/280 480 10800 6000 5500 8000 8/1 آلبالو

 3/200 400 4500 5000 5500 8000 9/0 گیالس

 -7/59 140 14000 7000 4500 7000 2 هلو

 -7/39 160 21600 8000 6000 9740 7/2 سیب

1396 

 1/473 700 1440 7000 7000 8000 8/1 آلبالو

 1/423 650 5850 6500 7000 8000 9/0 گیالس

 1/43 270 18000 9000 6000 7000 2 هلو
 1/103 330 29700 11000 7000 9740 7/2 سیب

1397 

 2/942 1200 14400 8000 8000 8000 8/1 آلبالو

 2/942 1200 7200 8000 8000 8000 9/0 گیالس

 2/292 550 22000 11000 7000 7000 2 هلو

 2/192 450 40500 15000 9000 9740 7/2 سیب

1398 

 1507 1800 18000 10000 8000 8000 8/1 آلبالو

 1327 1620 8100 9000 8000 8000 9/0 گیالس

 457 750 30000 15000 7000 7000 2 هلو

 607 900 48600 18000 9700 9740 7/2 سیب

 . های مختلف رشد درخت محاسبه شده استها در سالچکانمیزان آب مصرف شده بر اساس تعداد قطره  2)1387: فرشی )مأخذ 1

 
درصد بازده فروش محاسبه شده حاکی از این است که به طور میانگین یک ریال فروش محصوالت باغی آلبالو، گیالس، هلو و سیب 
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درصد سود به همراه داشته است.  1/29و  9/21، 9/68، 1/72به ترتیب  1398و  1397، 1396، 1395های دشت در سالایستگاه مشکیندر 
گذاری در تولید محصوالت آلبالو، گیالس، هلو و سیب در درصد بازگشت سرمایه برآورد شده نشان داد به طور میانگین یک ریال سرمایه

 (.     7درصد سود به همراه داشته است ) جدول  9/41و  1/37، 7/148، 9/164به ترتیب  1398و  1397، 1396، 1395های سال

 
شت دای تحت شرایط تحقیقاتی در ایستگاه مشکینهای اصالح شده باغی در سامانه آبیاری قطرههای بازدهی تولیدات ژنوتیپشاخص .7جدول 

  1395-98های طی سال

 میانگین 1398 1397 1396 1395 

 محصول
درصد بازده 

 فروش

درصد بازگشت 

 سرمایه

درصد بازده 

 فروش

درصد بازگشت 

 سرمایه

درصد بازده 

 فروش

درصد بازگشت 

 سرمایه

درصد بازده 

 فروش

درصد 

بازگشت 

 سرمایه

درصد 

بازده 

 فروش

درصد 

بازگشت 

 سرمایه

 9/164 1/72 2/292 7/83 196 5/78 2/105 6/67 3/66 4/58 آلبالو
 7/148 9/68 2/257 9/81 196 5/78 1/94 1/65 4/47 1/50 گیالس

 1/37 9/21 8/90 9/60 6/62 1/53 6/9 16 -6/14 -6/42 هلو
 9/41 1/29 2/115 4/67 1/39 7/42 4/22 2/31 -2/9 -8/24 سیب

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 وری فیزیکی و اقتصادی آب بهره

وری فیزیکی آب آبیاری مصرفی در ، میانگین بهره1396-1398شهر طی دوره (، در ایستگاه کمال8شده در جدول ) طبق اطالعات ارائه
کیلوگرم بر مترمکعب آب مشخص شد. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه با مطالعات  7/1و  75/2ترتیب های سیب و گالبی بهژنوتیپ

وری در استان قزوین، حاکی از این است که بهره Dargahi et al. (2018)کل کشور و در  Naseri et al. (2020)انجام شده توسط 
شهر موسسه تحقیقات علوم باغبانی تقریبا برابر با متوسط این شاخص در کل کشور فیزیکی آب در تولید محصول سیب در ایستگاه کمال

در  وری فیزیکی آبدهد که بهرهحصول گالبی نیز نتایج نشان میکیلوگرم در مترمکعب( بوده است. در مورد م 78/2و در استان قزوین )
که در مقایسه با مطالعه انجام شده برابر بوده، در حالی Dargahi et al. (2018)تولید این محصول در مقایسه با مطالعه انجام شده توسط 

 برابر کمتر بوده است.  3در قبرس حدود  et al. (2020) Kahramanoğlu توسط 
 7/211486، 39990ترتیب بهوری اقتصادی آب ناشی از سود حاصل از تولید محصوالت سیب و گالبی در این ایستگاه میانگین بهره

ترتیب ههای سیب و گالبی بآب ناشی از درآمد ناخالص تولید در ژنوتیپ وری اقتصادیمیانگین بهره شد. ریال بر مترمکعب آب تعیین
وری اقتصادی آب آبیاری در شهر، بهرهشود، در ایستگاه کمالریال بر مترمکعب آب تعیین شد. چنانچه مالحظه می 263333و  107500

وری رهبندی محصوالت مورد مطالعه بر اساس بهلویتتولید گالبی نسبت به محصول سیب باالتر بوده است. بنابراین نتایج حاصل از او
سه نتایج حاصل باشد. مقایشهر نیز حاکی از این است که در این ایستگاه، اولویت کشت با محصول گالبی میاقتصادی آب در ایستگاه کمال

ر این از سود حاصل از تولید سیب د وری اقتصادی آب ناشیبا سایر مطالعات صورت گرفته در کشور حاکی از این است که میانگین بهره
 34در آذربایجان شرقی، و حدود Yousefi and Mohammadi (2017) پژوهش، بیش از دو برابر این شاخص در مطالعه انجام شده توسط 

ول بوده برای همین محصدر استان قزوین  Dargahi et al. (2018)درصد بیشتر از این شاخص در مقایسه با مطالعه انجام شده توسط 

برابر بیشتر از این شاخص در مطالعه  6وری اقتصادی آب ناشی از سود حاصل از تولید محصول گالبی در این پژوهش، حدود است. بهره

 بوده است. در استان قزوین برای همین محصول  Dargahi et al. (2018)انجام شده توسط 

های آلبالو، گیالس،  هلو و میانگین مصرف آب آبیاری در ژنوتیپ دشت،در ایستگاه مشکین 1395-98(، طی دوره 9طبق جدول )
های آلبالو، گیالس، هلو و سیب مترمکعب در هکتار محاسبه شد. میانگین عملکرد ژنوتیپ 7925و  6125، 7125، 7125ترتیب بهسیب 

وری فیزیکی آب آبیاری مصرفی در نگین بهرهکیلوگرم در هکتار محاسبه شد. در همین دوره، میا 13000و  10500، 7125، 7750ترتیب به
گردید. نتایج حاکی از این کیلوگرم بر مترمکعب آب برآورد  61/1و  69/1، 99/0، 08/1ترتیب بههای آلبالو، گیالس، هلو و سیب ژنوتیپ

درصد بیشتر  70مکعب( حدودا  کیلوگرم بر متر 75/2شهر )وری فیزیکی آب در تولید محصول سیب در ایستگاه کمالاست که میانگین بهره
دشت بوده است. عالوه بر این، مقدار این شاخص برای محصول سیب در از این شاخص برای تولید همین محصول در ایستگاه مشکین

 .Dargahi et alدرصد کمتر از این شاخص برای تولید همین محصول در مطالعه انجام شده توسط  70دشت نیز حدود ایستگاه مشکین

در استان  Ghorbani et al. (2018)درصد کمتر از این شاخص در تولید همین محصول در مقایسه با نتایج مطالعه  290و  (2018)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19301032#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19301032#!
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ه با مطالعه دشت، در مقایسآب آبیاری برای محصول هلو در این پژوهش در ایستگاه مشکین وری فیزیکیمیانگین بهرهلرستان بوده است. 
 et al. (2020)درصد کمتر، در مقایسه با مطالعه انجام شده توسط  86در تونس  Ghrab et al. (2017)انجام شده توسط 
Kahramanoğlu   برابر کمتر، و در مقایسه با مطالعه انجام شده توسط  3در قبرسDargahi et al. (2018)  درصد کمتر بوده  30حدودا

 . است
 

ای تحت شرایط های اصالح شده باغی در سامانه آبیاری قطرهوری فیزیکی و اقتصادی آب در تولیدات ژنوتیپهای بهرهشاخص .8جدول 

  1396-98های شهر طی سالتحقیقاتی در ایستگاه کمال

نیاز خالص آبی  محصول سال
)3(m 

میزان آب 

مصرف شده 
)3(m 

در  عملکرد

 هکتار
(kg/ha) 

وری فیزیکی بهره

 (kg/m3)آب 

 وری اقتصادی آببهره

درآمد ناخالص حاصله 

به ازای هر مترمکعب 

 آب )به ریال(

سود حاصل به ازای هر 

 مترمکعب آب )به ریال(

1396 
 -6/4828 60000 2 7000 3500 8000 سیب
 94620 140000 4/1 7000 5000 9000 گالبی

1397 
 10550 75000 5/2 10000 4000 8000 سیب
 218440 270000 8/1 9000 5000 9000 گالبی

1398 
 114250 187500 75/3 15000 4000 8000 سیب
 321400 380000 9/1 9500 5000 9000 گالبی

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 
ای تحت شرایط های اصالح شده باغی در سامانه آبیاری قطرهتولیدات ژنوتیپ وری فیزیکی و اقتصادی آب درهای بهرهشاخص .9جدول 

  1395-98های دشت طی سالتحقیقاتی در ایستگاه مشکین

 نیاز خالص آبی  محصول سال

)3m( 

میزان آب مصرف 

  )3m(شده 

عملکرد در 

 (kg/ha)هکتار 
وری فیزیکی آب بهره

)3kg/m( 

 وری اقتصادی آببهره

درآمد ناخالص حاصله 

به ازای هر مترمکعب 

 آب )ریال(

سود حاصل به ازای هر 

 مترمکعب آب )ریال(

1395 

 6/50963 7/87272 09/1 6000 5500 8000 آلبالو

 2/36418 3/72727 91/0 5000 5500 8000 گیالس

 -7/13266 1/31111 56/1 7000 4500 7000 هلو

 -7/6616 7/26666 33/1 8000 6000 9740 سیب

1396 

 7/67585 100000 1 7000 7000 8000 آلبالو

 9/60442 1/92857 93/0 6500 7000 8000 گیالس

 3/7183 45000 5/1 9000 6000 7000 هلو
 6/14728 9/47142 57/1 11000 7000 9740 سیب

1397 

 117775 150000 1 8000 8000 8000 آلبالو

 117775 150000 1 8000 8000 8000 گیالس

 9/41742 4/78571 57/1 11000 7000 7000 هلو

 6/21355 50000 67/1 15000 9000 9740 سیب

1398 

 188375 225000 25/1 10000 8000 8000 آلبالو

 165875 202500 13/1 9000 8000 8000 گیالس

 7/65285 9/107142 14/2 15000 7000 7000 هلو

 3/62577 5/92783 86/1 18000 9700 9740 سیب

 های تحقیق: یافتهمأخذ
 

س، های آلبالو، گیالوری اقتصادی آب ناشی از سود حاصل از تولید محصوالت باغی در ژنوتیپ، میانگین بهره1396-98طی دوره 
ریال بر مترمکعب آب تعیین شد. اگرچه،  2/23011و  3/25236، 8/95127، 8/106174ترتیب بهدشت هلو و سیب در ایستگاه مشکین

 Dargahi etوری اقتصادی آب ناشی از سود حاصل از تولید محصول سیب و هلو در این مطالعه در مقایسه با نتایج مطالعه میانگین بهره

al. (2018)  است، اما نتایج حاکی از این است که در این ایستگاه تولید دو درصد کمتر بوده  37درصد و  15در قزوین به ترتیب حدود
 محصول آلبالو و گیالس در مقایسه با هلو و سیب، سودآوری بیشتری به همراه داشته است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19301032#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X19301032#!
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سیب که به صورت مشترک در هر دو ایستگاه کشت  وری فیزیکی آب در تولید محصولعالوه بر این، مقایسه میانگین شاخص بهره
درصد باالتر از این شاخص  70وری فیزیکی آب در تولید محصول سیب حدود شهر، بهرهحاکی از این است که در ایستگاه کمالشود، می

وری اقتصادی آب ناشی از سود حاصل از تولید سیب در دشت بوده است. میانگین شاخص بهرهبرای همین محصول در ایستگاه مشکین
 دشت در تولید همین محصول بوده است. بیشتر از این شاخص برای ایستگاه مشکین درصد 73شهر نیز حدود ایستگاه کمال

 گیرینتیجه
هر شوری فیزیکی آب در این مطالعه نشان داد که میانگین این شاخص برای دو محصول گالبی و سیب در ایستگاه کمالنتایج حاصل از بهره

ل کشور تاکنون تقریبا برابر بوده است. اما میزان این شاخص در مقایسه با میانگین با میانگین به دست آمده در مطالعات انجام شده در داخ
-ینوری فیزیکی آب در تولید محصول سیب در ایستگاه مشککه میانگین شاخص بهرهآن در کشور قبرس بسیار پایین بوده است. در حالی

تر بوده است، هم در مقایسه با مطالعات انجام شده در داخل کشور و هم شهر بسیار پاییندشت عالوه بر اینکه در مقایسه با ایستگاه کمال
در مقایسه با مطالعات صورت گرفته در خارج کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است. در خصوص محصول هلو نیز میزان این شاخص 

ت نامطلوبی برخوردار بوده است. به طور کلی عوامل ویژه در مقایسه با مطالعات انجام شده خارجی از وضعیدشت بهدر ایستگاه مشکین
های ودو کوم سمزمان و میزان مصرف ، تعداد دفعات آبیاری، سن درختان، فاصله درختان، سن باروری درختان، منبع آبدبی متعددی مانند 

ای ابتدایی باروری اقتصادی درختان مورد هبا توجه به اینکه این مطالعه در سالباشند. وری آب میعوامل مؤثر بر بهرهجمله از  شیمیایی
توان اظهار کرد که در این پژوهش، سن باروری درختان یکی از موثرترین عواملی است که در بررسی انجام شده است، به جرات می

ین ولیه باردهی، اهای اوری فیزیکی آب موثر بوده است. چرا که بررسی این شاخص حاکی از این است که در هر دو ایستگاه در سالبهره
گرچه نتایج این ا شاخص پایین بوده و مقدار آن هر ساله روند افزایشی تقریبا برای کلیه محصوالت مورد بررسی در دو ایستگاه داشته است.

در هر شوری اقتصادی آب ناشی از سود حاصل از تولید سیب و گالبی در ایستگاه کمالمطالعه حاکی از وضعیت مطلوب میانگین بهره
ید وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولمقایسه با نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته در برخی نقاط کشور است، اما به طور کلی بهره

ر بوده تها در مقایسه با میانگین حاصل در برخی کشورهای مطالعه شده، بسیار پایینمحصوالت به ویژه سیب، گالبی و هلو در این ایستگاه
ی و اقتصادی وری فیزیکای تطبیقی در زمینه علل پایین بودن بهرهها، اجرای مطالعهوجه به ماهیت تحقیقاتی بودن این ایستگاهاست. با ت

 شود.  اد میها پیشنهوری آب در تولید این محصوالت در این ایستگاهآب آبیاری در ایران و سایر کشورها و شناسایی راهکارهای افزایش بهره
وری اقتصادی آب ناشی از سود حاصل از تولید محصوالت بندی محصوالت مورد مطالعه بر اساس شاخص بهرهاز اولویتتایج حاصل ن

، تولید محصوالت آلبالو و گیالس در مقایسه 1395-1398دشت حاکی از این است که در این ایستگاه، طی دوره باغی در ایستگاه مشکین
آبیاری  وری اقتصادی آبشهر نیز بهرهه ازای مصرف هر مترمکعب آب بوده است. در ایستگاه کمالبا هلو و سیب دارای سودآوری بیشتری ب

فزایش ابحران آب و لزوم توجه به در تولید محصول گالبی نسبت به محصول سیب باالتر بوده است. بنابراین با توجه به وجود مساله 
ی تالحصومظور کسب سود و درآمد اقتصادی باشد، ضروری است اولویت کشت با به ویژه در بخش کشاورزی، اگر تولید به منوری آب بهره

ادی در وری فیزیکی و اقتصهای مرتبط با بهرهوری باال هستند، باشد. بنابراین، بررسی مداوم شاخصکه متضمن منافع اقتصادی و بهره
یستگاه از سوی دیگر با توجه به اینکه تولید محصول سیب در اشود. ها به منظور تعیین محصوالت با اولویت کشت پیشنهاد میاین ایستگاه

سیار وری اقتصادی آب از وضعیت بوری فیزیکی آب و بهرهدشت به لحاظ دو شاخص اصلی بهرهشهر در مقایسه با ایستگاه مشکینکمال
باالیی  وم باغبانی از اولویت تحقیقاتیتری برخوردار بوده است، بررسی دالیل وقوع این چالش توسط محققان موسسه تحقیقات علمطلوب

 برخوردار خواهد بود. 
 "سندگان وجود نداردض منافع بین نویگونه تعارچهی"
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