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 دهیچک

 ییهزا  تیمحزدود افززایش تولیزد بزا    است.  شتریب دیتوله دنبال ب خود ییغذا تیامن نیتأم راستای امروزه جهان در

 باشزد  یم یفواحد آب مصر یبه ازاعملکرد محصول  شی، افزاحل راه نیتر یمنطقکمبود منابع آب همراه است.  ازجمله

 یهزا  طیمحاستفاده از  کارایی مصرف آب شیافزا یها راهز ا یکی. شود یم دهیآب نام یور بهره ایآب  مصرف ییکاراکه 

و مصزرف آب در گلخانزه نسزبت بزه      یآبز  ازین اگرچه. باشد یمانواع محصوالت  دیتول یو گلخانه برا شده کنترلکشت 

جنوب منطقه  یها گلخانه از یتعداد پژوهش نیاست. در ا ژهیو تیاهم یآن دارا قیبرآورد دق یباز کم است ول طیمح

 شزده  کشزت ت محصوال انتخاب گردید. مصرف آب ییمصرف آب و کارامقدار عملکرد،  یریگ اندازهجهت  استان کرمان

 یهزا  صشزاخ  هزا  داده یآور جمزع پز  از   بود.بادمجان و فلفل  ،یفرنگ توت ،یفرنگ گوجه ار،یشامل خ ها گلخانه در این

نتایج حاصل نشان داد متوسزط میززان آب مصزرفی     محاسبه و مقدار مصرف آب با نیاز آبی گیاه مقایسه شد. موردنظر

نیزاز آبزی گیاهزان     . ایزن مقزدار از  باشزد  یمز در هکتزار   مترمکعب 11241جنوب استان کرمان برابر با  یها گلخانهدر 

 ار،یز خ. کزارایی فیزیکزی مصزرف آب در    بیشزتر اسزت   باشزد  یمز در هکتزار   مترمکعزب   6011کزه حزدود    یا گلخانه

و  مترمکعزب کیلزوگرم بزر     2.94و  9.10، 3.92، 16.12، 19.31 بیز ترت به یفرنگ توت و فلفل ،بادمجان ،یفرنگ گوجه

حاصزل شزد. کزارایی اقتصزادی مصزرف آب نیزز در        مترمکعبکیلوگرم بر  11.39 کارایی فیزیکی مصرف آبمتوسط 

هززار   24.1 نیزز  متوسزط آن و  مترمکعبهزار ریال در   10.1و  91.1، 11.1، 96.3، 13.0 بیترت بهمحصوالت مذکور 

 آمد.  بدست مترمکعبریال در 

 .کارایی اقتصادی مصرف آب، کارایی فیزیکی مصرف آب، گلخانهکلیدی:  یها واژه

 

 

 



 2 / جلد دوم / شماره اول                                                                                     1931مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

 

 مقدمه

 دیتول یکمّ انیب یبرا یا هینمامصرف آب  ییکارا

 شیاست و با افزا یرفواحد آب مص یبه ازامحصول 

. ابدی یم شیافزا یکاهش آب مصرف ایعملکرد و 

 یاهیمصرف آب به مقدار ماده گ ییکارا یطورکل به

، اشاره دارد و شده مصرفآب  واحد یبه ازا دشدهیتول

 :شود یم انیب ریز صورت به

WUE = Y / W   
 یکیزیعملکرد ف Y،  1مصرف آب ییکارا WUE ،در آن که

)ارزش  یعملکرد اقتصاد ای( دشدهیتول)کل محصول 

حجم آب  W( و یدیحاصل از محصول تول یاقتصاد

بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب  مصرف شده هستند.

در ترکیه نشان داد با مصرف آب حدود  یا گلخانهخیار 

 126.0 در هکتار مقدار عملکرد برابر با مترمکعب 4111

کیلوگرم بر  42تن در هکتار و کارایی مصرف آب برابر با 

مقدار  (.2119و همکاران،  2)آکیر باشد یم مترمکعب

و  144.6 بیترت بهدر ارومیه  یفرنگ گوجهعملکرد خیار و 

و  09.1 تن در هکتار و کارایی مصرف آب نیز  139.9

آمد )رضاوردی نژاد  بدست مترمکعبکیلوگرم بر  00.14

در یک پژوهش مقدار تبخیر و تعرق  (.1936و همکاران، 

آمد  بدست متر یلیم 031در طول دوره رشد  یفرنگ وجهگ

(. در پژوهشی دیگر روی خیار 1931 ،یقائمو  یرزم)

 یها گلخانهدرصد از  03مقدار عملکرد در  یا گلخانه

درصد از  91تن در هکتار و در  211منتخب بیش از 

 21منتخب کارایی مصرف آب بیش از  یها گلخانه

)دهقانی و همکاران،  آمد بدست مترمکعبکیلوگرم بر 

روز  111(. مقدار کل تبخیر و تعرق برای خیار طی 1916

 111طی  یفرنگ گوجه، متر یلیم 212دوره رشد حدود 

                                                           
 
1
  Water Use Efficiency 

2
  Cakir 

ماه دوره  9، و فلفل طی متر یلیم 024روز دوره رشد 

مشاهده شد )عابدی کوپایی و  متر یلیم 669رشد 

(. در یک مطالعه مقدار نیاز آبی خیار 1931همکاران، 

در هکتار گزارش شد )  مترمکعب 6391 یا گلخانه

چند محصول  دیتول ییکارا نییتع جینتا (.2119، 9مجاهد

 طیدو شرا یبرا دای، هلند و فلورایدر اسپان یا گلخانه

نشان داد عملکرد محصوالت  یا مزرعهو  یا گلخانهکشت 

برابر عملکرد محصول در مزرعه  3تا  تواند یم یا گلخانه

 . (2114 ،4فیو کانتل رتی)اسم باشد

 رانیز در ا 1930سزال   یبر اسزا  آمارنامزه کشزاورز   

هکتززار  1121 یا گلخانززهکشززت محصززوالت  ریززسززطز ز

،  ،92.1 اریز کشزت خ  ریز سطز ز انیم نیکه در ا باشد یم

 و بادمجزان  0.2 یفرنگز  تزوت ، 0 ، فلفل ،1.1 یفرنگ گوجه

  .باشزد  یمز  هزا  گلخانزه کشزت   ریکل سطز ز زدرصد ا 2.6

 کشزور در  یا گلخانزه محصوالت زیر کشت سطز  نیشتریب

 کرمزان جنوب استان  ،22.2 تهران با یها استانمتعلق به 

عملکزرد   ازلحزا  درصد اسزت.   16.1 با اصفهانو  21.6 با

و جنزوب اسزتان    261، تهران بزا  219یزد با  بیترت بهنیز 

اول تا سزوم قزرار    یها رتبهتن در هکتار در  214کرمان با 

 (.1936  ،34-30رنامه کشاورزی سزال زراعزی   آما). دارند

 یهزا  گلخانزه درصزد   09مصزرف آب در   ییکزارا  نیانگیم

 0حزدود   هبر مترمکعب اسزت، کز   لوگرمیک 11.90 کشور

و  یاریز آب یملز  تزه ی)کم باشزد  یمز  یا مزرعزه  طیبرابر شرا

 اریززخ یآبزز ازیززن یشززی. در آزما(1912 ران،یززا یزهکشزز

ر هکتزار بدسزت   د مترمکعب 6011 رفتیدر ج یا گلخانه

گفت در  توان یمخالصه  طور به .(1930 ،یاری)اسفند آمد

 اریمصرف آب بس زیصح یزیر برنامه یآب کمبحران  طیشرا

موجزود   تیقدم درک وضع نیراستا اول نیمهم بوده و در ا

                                                           
 
3
  Mujahed 

4
  Smither & Cantllif 
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 ییعملکرد و کارا ،یآب مصرف زانیم در این پژوهشاست. 

ان در تعدادی گلخانه منتخزب در جنزوب اسزت   مصرف آب 

قزرار گرفزت. توجزه بزه      یموردبررسز و  یریگ اندازهکرمان 

و  هزا  یریگ میتصم در تواند یم نتایج حاصل از این پژوهش

 .  بسیار مفید باشد یبعد یها یزیر برنامه

 

 ها روشمواد و 

 نیز . ادیز پروژه در جنوب استان کرمزان اجزرا گرد   نیا

 نیاستان کرمان و همچنز  دیدرصد تول 91از  شیمنطقه ب

کشور را بزه خزود    یمحصوالت کشاورز دیدرصد تول چهار

محصزول   پزنج در این تحقیزق بزرای    اختصاص داده است.

عمززده جنززوب اسززتان کرمززان شززامل خیززار،   یا گلخانززه

میززان مصزرف    یفرنگ توتو  فلفل ،بادمجان، یفرنگ گوجه

آب، عملکززرد و کززارایی مصززرف آب در شززرایط واقعززی    

انتخزابی   یها گلخانهتعداد کل  درمجموع. شد یریگ اندازه

 یهزا  کزاربر  سپ  با انجام بازدید و تهیزه   .واحد بود 99

 ،بزردار  بهزره  شامل مشخصات ازیموردنمخصوص اطالعات 

 آب کزل گردیزد. حجزم   ثبت  آبیاری و خاک گیاه،گلخانه، 

بزا اسزتفاده از کنتورهزای     در طول فصزل زراعزی   یمصرف

وطزه  با کزاربرد روابزط مرب   تیدرنها. آمد بدست شده نصب

از  هزا  دادهجهزت آنزالیز    .محاسبه گردید الزم یها شاخص

 Excel افززار  نرمجهت رسم نمودارها از  و SAS افزار نرم

 استفاده شد.  

 

 و بحث جینتا

 یریگ اندازه مهم یها شاخصخالصه  یک در جدول

 (. 1ت مختلف آورده شده است )جدول در محصوال شده

 

والت در محص یموردبررستجزیه واریانس صفات 

 مختلف

در این پژوهش  یموردبررستجزیه واریان  صفات 

نشان داد بین محصوالت مختلف )خیار، گوجه، بادمجان، 

( در صفات عملکرد فیزیکی در واحد یفرنگ توتفلفل و 

سطز، عملکرد فیزیکی هر بوته، حجم آب مصرفی در هر 

مال یک تبوته و کارایی فیزیکی مصرف آب در سطز اح

ت عملکرد اقتصادی در واحد سطز و درصد و در صفا

عملکرد اقتصادی هر بوته در سطز احتمال پنج درصد 

وجود دارد. اما بین محصوالت مختلف  یدار یمعناختالف 

صفات حجم آب مصرفی در واحد سطز و کارایی  ازلحا 

 وجود ندارد. یدار یمعناقتصادی مصرف آب تفاوت 

 

الت در محصو یبررس موردمقایسه میانگین صفات 

 مختلف

آزمون مقایسه میانگین نشان داد در صفات عملکرد  

فیزیکی در واحد سطز و کارایی فیزیکی مصرف آب خیار 

کمترین مقدار  یفرنگ توتباالترین مقدار و  یفرنگ گوجهو 

. در خصوص عملکرد اقتصادی در واحد باشند یمرا دارا 

 و فلفل بیشترین مقدار را دارا بودند. یفرنگ گوجهسطز 

بیشترین حجم آب مصرفی در هر بوته مربوط به بادمجان 

اگر دو  یطورکل بهبود.  یفرنگ توتو کمترین آن در خیار و 

شاخص عملکرد اقتصادی در واحد سطز و کارایی 

اصلی  یها شاخص عنوان بهاقتصادی مصرف آب را 

قرار دهیم نتایج نشان داد اوالً اگرچه کارایی  یموردبررس

باالتر است اما  یفرنگ گوجهدر خیار و فیزیکی مصرف آب 

با اعمال قیمت، کارایی اقتصادی مصرف آب در محصوالت 

بیشترین  ازآنجاکهندارد، ثانیاً  یدار یمعنمختلف تفاوت 

و  یفرنگ گوجهعملکرد اقتصادی در واحد سطز مربوط به 

 توانند یمگفت این دو محصول  توان یمفلفل بود، 

 نتخاب شوند.دو محصول برتر ا عنوان به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی جنوب استان کرمانها گلخانهی شده در محصوالت مختلف ریگ اندازهی ها شاخصبرخی از  -1جدول 

 نوع محصول
 طول دوره رشد

 )روز(

تعداد بوته در 

 هکتار

 

عملکرد فیزیکی در 

 واحد سطز

 )تن در هکتار(

عملکرد فیزیکی هر 

 بوته 

 )کیلوگرم در بوته(

در عملکرد اقتصادی 

 واحد سطز 

)میلیون ریال در 

 هکتار(

عملکرد اقتصادی 

 هر بوته

 )ریال در بوته(

حجم آب مصرفی 

 در واحد سطز

)متر مکعب در 

 هکتار(

حجم آب مصرفی 

 در هر بوته

 )لیتر در بوته(

کارایی فیزیکی مصرف 

 آب

)کیلوگرم بر متر 

 مکعب(

کارایی اقتصادی 

 مصرف آب

)ریال در متر 

 مکعب(

 134606 19.31 214 3422 91191 1116 9.02 169.96 49316 111 خیار

 961094 16.12 234 11696 119960 9111 4.30 196.69 99229 229 گوجه

 111129 3.92 494 11346 92134 1112 9.36 112.31 26939 224 بادمجان

 911131 9.10 919 12034 16403 9609 2.13 39.93 44911 139 فلفل

 101441 2.94 196 11062 21929 1919 1.91 23.61 16911 162 یفرنگ توت

 241991 11.39 219 11241 60234 2011 2.31 114.11 41446 139 میانگین
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 0                          ی جنوب استان کرمانها گلخانهکارایی مصرف آب در  ارزیابی عملکرد و مقبلی دامنه و همکاران،

 

گیری شده در  نمودارهای ستونی صفات اندازه

 محصوالت مختلف

بیشترین عملکرد  عملکرد فیزیکی و اقتصادی:

فرنگی و کمترین آن  فیزیکی متعلق به گوجه

فرنگی و فلفل  فرنگی بود. گوجه تمتعلق به تو

بیشترین عملکرد اقتصادی در واحد سطز را دارا 

 (.1بودند )شکل 

 
 

 
 عملکرد فیزیکی و اقتصادی در واحد سطز-1شکل 

 

فلفل بیشترین و خیار کمترین  مقدار آب مصرفی:

مقدار مصرف آب را به خود اختصاص داد )شکل 

2.) 

 
 حجم آب مصرفی در واحد سطز-2شکل 

 

بیشترین  کارایی فیزیکی و اقتصادی مصرف آب:

فرنگی  کارایی فیزیکی مصرف آب در خیار و گوجه

و کمترین آن در  16.12و  19.31ترتیب با  به

کیلوگرم بر مترمکعب حاصل  2.94فرنگی با  توت

شد. بیشترین کارایی اقتصادی مصرف آب در 

فرنگی فرنگی و فلفل و کمترین آن در توتگوجه

  (.9آمد )شکل  دستبه

 
 

 
 کارایی فیزیکی و اقتصادی مصرف آب-9شکل 

 
مقایسه حجم آب مصرفی نسبت به نیاز آبی در 

 های خیارگلخانه

 

 توصیه ترویجی

 

های خیار حجم آب مصرفی در تمامی گلخانه

گیری بیشتر از مقدار نیاز آبی مشاهده مورد اندازه

ی ها(. متوسط آب مصرفی در گلخانه4شد )شکل  

متر مکعب در هکتار  3911خیار معمولی برابر با 

درصد نسبت به  49.20دست آمد که این مقدار به

ای که توسط نیاز آبی واقعی خیار گلخانه

( محاسبه گردید بیشتر است 1930اسفندیاری )

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  (.4)شکل 

اغلب کشاورزان توجهی به کاهش میزان مصرف 

لخانه نداشته و بیشتر از نیاز آبی به گیاه آب در گ

 شود.  آب داده می
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حجم آب مصرفی نسبت به نیاز آبی در -4شکل 

 های خیارگلخانه

 

های موردمطالعه  میانگین مصرف آب در گلخانه

مترمکعب در هکتار بدست آمد.  11241برابر با 

طور  مقدار کارایی فیزیکی مصرف آب نیز به

کیلوگرم بر مترمکعب  11.39متوسط برابر با 

درصد از  46مشاهده گردید. همچنین حدود 

های موردبررسی دارای کارایی فیزیکی  گلخانه

کیلوگرم بر مترمکعب  21تا  11مصرف آب بین 

 (.0بودند )شکل 

طور متوسط  کارایی اقتصادی مصرف آب به

ریال به ازای مصرف هر مترمکعب آب  241991

ها کارایی  د از گلخانهدرص 41حاصل گردید. حدود 

هزار ریال  211تا  111اقتصادی مصرف آب بین 

 (.6در مترمکعب را دارا بودند )شکل 

 

 
 هاکارایی فیزیکی مصرف آب در گلخانه-0شکل 

 

 

 
 هاکارایی اقتصادی مصرف آب در گلخانه-6شکل 

 

فرنگی و  از میان محصوالت مورد بررسی گوجه

بهترین عملکرد های مورد بررسی  فلفل در شاخص

را داشتند. بنابراین این دو محصول جهت کشت 

شود. جهت افزایش کارایی مصرف آب  توصیه می

ها  ها بایستی مقدار مصرف آب در گلخانه در گلخانه

تحت نظارت کارشناسان قرار گیرد تا از هدر رفت 

سیستم  آب جلوگیری به عمل آید. همچنین

ی گردد و ها توسط متخصصین بررس آبیاری گلخانه

های الزم جهت اصالح سیستم و افزایش  توصیه

 کارایی آن  ارائه شود.
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Abstract 

Today, the world is looking for produce more food for its food security. Increased 

production is accompanied by restrictions such as water scarcity. The most logical solution is to 

increase product performance per unit of water consumption, which is called water use 

efficiency or water productivity. One of the ways to increase water use efficiency is through the 

use of controlled culture media and greenhouse for the production of a variety of products. 

Although water requirement and water consumption in the greenhouse are low relative to the 

open environment, its accurate estimation is of particular importance. In this study, a number of 

greenhouses in the south of Kerman province were selected to measure yield, water 

consumption and water use efficiency. The products cultivated in these greenhouses included 

cucumbers, tomatoes, strawberries, eggplants and peppers. After collecting the data, the indices 

were calculated and the amount of water consumed was compared with the plant's water 

requirement. The results showed that the average amount of water consumed in the greenhouses 

in the south of Kerman province is 11240 m3/ha. This amount is more than the water 

requirement of greenhouse plants, which is about 6500 m3/ha. The physical water use efficiency 

in cucumbers, tomatoes, eggplants, peppers and strawberries was 17.90, 16.82, 9.32, 7.85 and 

2.74 kg/m3 respectively and the average physical water use efficiency was 10.93 kg/m3. 

Economic water use efficiency in these products was 19.5, 36.9, 18.1, 30.1 and 15.8 

(1000*Rial/m3) respectively and the average economic water use efficiency was 24.1 

(1000*Rial/m3). 

Key words: Economic water use efficiency, Greenhouse, Physical water use efficiency  
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