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 چكيذه:

ٍسي دس ايي هٌاتؽ سا تيص اص پيص ًواياى سًٍذ سضذ خوؿيت ٍهحذٍديت هٌاتؽ تَليذ، ضشٍست ٍ اّويت استماء تْشُ

افضايص ؾولىشد اهىاى پزيـش است. دس افضايص سطح  ساصد. افضايص هحػـَالت وطاٍسصي اص ساُ افضايص سطح صيش وطت ٍياهي

ّاي هشغَب ٍ سايش هٌاتؽ  ٍخَد داسد. لزا تٌْا ساُ استماء وويت تَليذات وطاٍسصي، افضايص هحذٍديت آب، صهيي ،صيش وطت

َاهل ؾٍسي سِ تْشُگيشي ٍ همايپزيش است. ّـذف اص ايي تحميك اًذاصُّا اهىاىٍسي ًْـادُوِ تا استماء تْـشُ تاضذهيؾولىشد 

تاضذ. ايي ٌّگ دس استاى ّوذاى هيآصهيٌي دس دضت وثَدساسي تاساًي ٍ ًطتي دس هحػَل سيةيستن آتيهختلف تَليذ دس دٍ س

وطاٍسص اًدام ضذُ است.  تٌذي ضذُ ٍ تا تىويل پشسطٌاهِ اص گيشي طثمِتا سٍش  ًوًَِ 9-پژٍّص دس سال صساؾي 

آًاليض ضذُ است. ًتايح تحميك اص ايي طشيك ّاي خوؽ آٍسي ضذُ الس تِ ؾٌَاى تاتؽ تَليذ اًتخاب ٍ دادُدس اداهِ تاتؽ واب داگ

تاضذ. ايي هي /9 ، ٍ ،/ ٍ آب تِ تشتية فسفات  ٍسي تزس، وَدتْشُهياًگيي ًطاى داد وِ دس سيستن آتياسي تاساًي 

تؿييي ضذ. تش اساس ايي ًتايح دس هٌطمِ هَسد  / ،/  ٍ تشتيةپاساهتش تشاي ؾَاهل هزوَس دس سيستن آتياسي ًطتي تِ 

تاالتش اص سيستن آتياسي ًطتي  تِ طَس هؿٌي داسي ٍسي وليِ ؾَاهل تَليذ خػَغاْ آب دس سيستن آتياسي تاساًيهطالؿِ، تْشُ

هٌاتؽ تِ خػَظ هٌاتؽ آب هحذٍد، ٍسي ؾَاهل تَليذ ٍ استفادُ تْيٌِ اص است. لزا دس هٌطمِ هَسد هطالؿِ خْت استماء تْشُ

صهيٌي اص سيستن تاساًي استفادُ گشدد. ضشٍسيست تشاي آتياسي هحػَل سية

 صهيٌيستن آتياسي ًطتي، سيةيستن آتياسي تاساًي، سيذ، سيٍسي، ؾَاهل تَلتْشُ :كلمات كليذي

 

 







 


 

 مقذمه:

پي دسّاي پي دّذ. ٍلَؼ خطىسالي تطىيل هيدسغذ هٌاتؽ آب استاى ّوذاى سا  /صهيٌي اوٌَى هٌاتؽ آب صيش  ّن

دسغذ اص هػشف آب  صيشصهيٌي خْت اهَس وطاٍسصي وِ حذٍد  هٌاتؽ آبسٍيِ اص  تشداسي تي ّاي اخيش ٍ اص طشفي تْشُ دس سال

ّاي استاى ّوذاى ضذُ  صيشصهيٌي استاى ّوذاى سا تِ خَد اختػاظ دادُ است، هٌدش تِ افت ضذيذ سطح ايستاتي دس دضت

تاضذ ٍ لضٍم  ّاي صيادي هَاخِ هي ست. دس حال حاضش سٍيىشد هثتٌي تش هذيشيت ؾشضِ دس هٌاتؽ آب استاى ّوذاى تا هحذٍديتا

ّاي هختلف ضشب، غٌؿت ٍ  ايداد تغييش دس ديذگاُ حاون تش هذيشيت هٌاتؽ آب ٍ چشخص تِ سوت هذيشيت تماضا دس تخص

 (.9خؿفشي، ضَد )وطاٍسصي احساس هي

اّىاسّاي هثتٌي تش هذيشيت تماضا دس سطح هضسؾِ افضايص ساًذهاى آتياسي ٍ هْوتش اص آى تْثَد واسآيي هػشف آب تِ يىي اص س

اوٌَى تِ ؾٌَاى   تاضٌذ وِ ّن ّاي ًَيي آتياسي هي ّاي تحت فطاس اص ضيَُ تاضذ. سيستن ّاي ًَيي آتياسي هي ٍسيلِ ضيَُ

تشداسي تْيٌِ اص ّذف ولي دسهذيشيت تماضا ٍ تْشُتِ آًْا تَخِ صيادي ضذُ است.  حلي دس استفادُ تْيٌِ اص هٌاتؽ آب استاى ساُ

اسي تحت فطاس يىي اص الذاهات هَثش يّاي آتستنيتىاسگيشي س .ٍسي آى است آب دس تخص وطاٍسصي افضايص ساًذهاى ٍ تْشُ

 تاضذ.ذ هييٍسي سايش ؾَاهل تَلص تْشُيخْت استفادُ تْيٌِ اص آب هػشفي ٍ افضا

ضَد. ٍسي دس هتَى هشتَط تِ التػاد تَسؿِ، تِ ؾٌَاى هيـضاى ستادُ حاغل اص همذاس هؿيٌـي اص يه يا چٌذ ًْادُ تؿشيف هيتْشُ

اي اص صهاى است ٍ آثاس سِ گاًِ تغييش فٌاٍسي، ايي هؿياس ًطاى دٌّذُ ًحَُ استفادُ اص هٌـاتؽ ٍ ؾَاهل تَليذي دس يه تشِّ

-ّا، يؿٌـي حشوت تِ سوت تاتؽ تَليـذ هشصي اص داخل سا دس تش هياًذهاى استفادُ اص ًْادُتغييـش همياس ٍ تغييـش دس س

(. ،سالهيگيشد)

اي تشخَسداس است. دس وطَسّاي دس حال تَسؿِ اص خولِ ايشاى، استفادُ ّش چِ تْتش ٍ هَثشتش اص هٌاتؽ وطاٍسصي اص اّويت ٍيژُ

تاضذ وِ خْت اًتخـاب س اختيـاس است. تاتؽ تَليـذ يىي اص ايي اتضاسّا هيتشاي تشسسي ايي هَضَؼ، اتضاسّاي هتؿـذدي د

تَاى استفادُ وشد. چٌـاًچِ تَاتؽ تَليذ تِ ّاي هشتَط تِ تَليذ ٍ تخػيع هٌاتؽ هيساّثشدّاي هٌاسة دس تػوين گيشي

وطاٍسصي يا يه هٌطمِ سا پاسخ  تَاى تِ تسياسي اص هسايل التػادي هَخَد دس يه ٍاحذّا هيدسستي تفسيش ضَد تا ووه آى

(.  ،دضتيداد)

ّاي استماء آى،  ٍسي ٍ تىاسگيشي فٌَى ٍ سٍش تشاي اضاؾِ فشٌّگ تْشُّاي اًدام ضذُ پژٍّصدس ايي ساستا تسياسي اص 

 اًذ.  الذاهات صيادي اًدام دادُ



 


 

تش ؾولىشد ٍ واسايي هػشف آب تحت سيستن صهيٌي ( دس تشسسي تاثيش تاخيش دس آتياسي هشحلِ آغاصيي سضذ سية9تْشاهلَ)

گيشي ًوَد وِ تا تاهيي آب هَسد ًياص هحػَل دس ايي سيستن آتياسي، هتَسط ؾولىشد ٍ واسائي آتياسي ًطتي دس ّوذاى ًتدِ

 تاضذ. ويلَگشم تش هتشهىؿة هي تي ٍ  /هػشف آب تِ تشتية 

ّاي آتياسي صهيٌي تحت سيستنهاسفًَا ٍ ساًتِ اص هحػَل سية ( ؾولىشد ٍ واسائي هػشف آب سِ سلن آگشيا،تْشاهلَ)

 گيشي ًوَد وِ اسلام هزوَس تحت سيستن تاساًي تا هتَسط ؾولىشد اي سا دس ّوذاى همايسِ ًوَد. ايطاى ًتيدِتاساًي ٍ لطشُ

ػشف آب ايي هَضَؼ داسي است. دس خػَظ واسائي هتي داساي تشتشي هؿٌي اي تا ؾولىشد تي ًسثت تِ سيستن لطشُ

ويلَگشم تش هتشهىؿة تِ طَس هؿٌي داسي تاالتش اص همذاس آى دس  /اي تا هتَسط همذاس تشؾىس تَدُ ٍ سيستن آتياسي لطشُ

 تاضذ. ويَگشم تش هتشهىؿة( هي /سيستن تاساًي) 

هىؿة دس سيستن هتش 9وِ هيضاى آب هػشف ضذُ دس ٍاحذ سطح حذالل گضاسش وشدًذ( خؿفشي )ٍ سضَاًي 

گشم ويلَ 99هتش هىؿة دس سيستن والسيه ثاتت است. اص ًػش ؾولىشد، سيستن ٍيل هٍَ تا  اي ٍ  آتياسي لطشُ

اًذ. ضاخع همذاس  گشم ووتشيي ؾولىشد دس ّىتاس سا تخَد اختػاظ دادُويلَ اي تا  دسّىتاس تاالتشيي ٍ سيستن لطشُ

دّذ وِ  ووتشيي همذاس هشتَط تِ سيستن آتياسي والسيه هتحشن ٍ ًطاى هي ؿة آبهحػَل تَليذ ضذُ اص ّش هتش هى

 تاضذ.  ويلَ گشم هي /تيطتشيي آى هشتَط تِ ٍيل هٍَ است. هياًگيي ول سيستن ّا تشاتش 

ص تسياس داهٌِ تغييشات تاصدُ واستشد آب آتياسي دس هضاسؼ هَسد آصهاي دس تحميمي گضاسش وشدًذ وِ( لذهي ٍ سيذاى )

 /ٍسي آب تش حسة همذاس هحػَل تاضذ. هيضاى هتَسط تْشُدسغذ هتغيش هي /9تا حذاوثش /ٍسيؽ  ٍ اص حذالل

سيال تشاي  -  ٍٍسي آب تش حسة دسآهذ ًاخالع ٍ دسآهذ خالع تِ تشتية ضاخع تْشُ است.هحاسيِ ضذُويلَگشم 

 تاضذ.ّش ويلَگشم هحػَل هي

ضًَذ، تيطتش ؾوذُ تلفات آب دس هضاسؾي وِ تا استفادُ اص ّيذسٍفلَم آتياسي هيگضاسش وشدًذ وِ ( لذهي ٍ سيذاى )

ٍ ًفَر ؾومي است. همذاس ضًَذ، تلفات آب تػَست سٍاًابًفَر ؾومي تَدُ ٍلي دس هضاسؾي وِ تِ سٍش سٌتي آتياسي هيتػَست

تاضذ. همذاس واسايي هػشف دسغذ هي / ٍ/تتشتية حذٍد  ٍ ّيذسٍفلَم  تلفات سٍاًاب سطحي دس دٍ سٍش تَصيؽ سٌتي

س سٍش آتياسي . دتاضذويلَگشم تش هتش هىؿة هي /  ،/  ٍ9/ّيذسٍفلَم، سٌتي ٍ تاساًي تتشتية آب تِ سٍش

ِ سٍش ياتذ. ًسثت هٌفؿت تِ ّضيٌسيال ًسثت تِ سٍش سٌتي افضايص هي 99ّيذسٍفلَم دسآهذ هضسؾِ  تِ هيضاى 

 ضَد. سيال هٌافؽ ايداد هي 9سيال ّضيٌِ دس ايي سٍش آتياسي،  9دّذ وِ تِ اصاء آتياسي ّيذسٍفلَم ًطاى هي



 


 

صهيٌي تِ هٌػَس تشسسي اثش آى تش ساًذهاى سي تاساًي ٍ ضياسي سا سٍي سيةاّاي آتي( سٍشاوثشي ٍ ّوىاساى )

دّذ وِ سٍش آتياسي تاساًي دس همايسِ تا  ّا ًطاى هيُ، ًتايح حاغل اص تحميك آىّا هَسد هطالؿِ لشاس دادآتياسي، آفات ٍ تيواسي

سي ضياسي دس هػشف آب ادسغذ ًسثت تِ آتي سٍش ضياسي اص ؾولىشد تاالتشي تشخَسداس تَدُ ٍ ؾالٍُ تش آى تيص اص 

دسغذ تا سٍش آتياسي  9هيضاى  تَاى سطح صيش وطت سا تِ خَيي ضذُ هي خَيي داضتِ است وِ تا ايي همذاس آب غشفِ غشفِ

دس سٍش آتياسي تاساًي اسصياتي تشاون خوؿيت آفات يه سًٍذ سٍ تِ واّص سا ًسثت تِ آتياسي ضياسي ًطاى . تاساًي افضايص داد

 دادُ است. 

سطحي  ّاي هختلف آتياسي، چْاس سٍش آتياسي )آتياسي صيشٍسي آب دس سٍش ( تِ هٌػَس تشسسي ٍ اسصياتي تْشُلي ) حسي

اي تِ ؾٌَاى سٍش هشسَم دس  ّاي هذسى ٍ آتياسي خَيچِاي تٌػيوي( تِ ؾٌَاى سٍش اي ًَاسي، آتياسي لطشُ تشاٍا، آتياسي لطشُ

تيطتشيي همذاس   ٍسي آب تا سٍش صيش سطحي تشاٍا تْشُوِ تَليذ هحػَل رست تحميمي سا اًدام دادُ است. تحليل اٍ ًطاى دادُ 

تاضذ. ايي  ويلَگشم تش هتشهىؿة هي /9اي تٌػيوي،  ووتشيي همذسا ٍ تشاتش هتشهىؿة ٍ سٍش لطشُ ويلَگشم تش /ٍ تشاتش 

 ويلَگشم تش هتشهىؿة تشآٍسدُ ضذُ است. /9  ٍ/9اي تِ تشتية  اي ًَاسي ٍ خَيچِّاي لطشُضاخع تا سٍش

اسي تاساًي، ًطتي سٌتي ٍ ًطتي ( تا همايسِ فٌي ٍ واسايي هػشف آب دس سِ سٍش آتي9ضْثاصي ٍ ّوىاساى )

ّاي ديگش آتياسي هذسى دس صساؾت چغٌذسلٌذ تِ ايي ًتيدِ سسيذًذ وِ ؾولىشد سيطِ دس تيواس آتياسي تاساًي ًسثت تِ سٍش

داس گشديذ. اص ًػش هيضاى هػشف آب دس ّىتاس، تاالتشيي همذاس هشتَط تِ  دسغذ هؿٌي تيطتش تَد ٍ اختالف هَخَد ًيض دس سطح 

دسغذ ًياص  9  ٍ99هتشهىؿة تَد. تاالتشيي واسايي هػشف آب دس تيواس تاساًي  999س آتياسي ًطتي سٌتي تا هيضاى تيوا

دسغذ افضايص    ٍسٌتي ٍ هذسى تِ تشتية  ،ّاي آتياسي ًطتيآتي چغٌذس تَد وِ ساًذهاى هػشف آب ًسثت تِ سٍش

سِ سٍش آتياسي هَخَد ٍ سطَح هختلف آتياسي تاساًي تْتشيي ؾولىشد ٍ  داضت. ايطاى دس ًْايت تِ ايي ًتيدِ سسيذًذ وِ تيي

دس دسغذ ًياص آتي چغٌذسلٌذ حاغل خَاّذ گشديذ.  9  ٍ99واسايي هػشف آب دس غَست استفادُ اص سيستن آتياسي تاساًي 

وطاٍسص دضت  49ص تٌذي ضذُ ٍ تا تىويل پشسطٌاهِ اگيشي طثمِتا سٍش  ًوًَِ 9834-49دس سال صساؾي ايي ساستا 

صهيٌي ٍسي ؾَاهل هختلف تَليذ دس دٍ سيستن آتياسي تاساًي ٍ ًطتي دس هحػَل سيةوثَدسآٌّگ دس استاى ّوذاى تْشُ

 تؿييي ٍ همايسِ ضذُ است.  

دس استاى ّوذاى  ّاي حَصُ سٍدخاًِ لشُ چاي استيىي اص دضتهيلي هتش دس سال  883تا تاسًذگي هتَسط دضت وثَدسآٌّه 

 (هشوـض اسـتاى   ضْش ّوذاى)ويلَهتشي ضوال  09دس دس فاغلِ  ٍ ويلَهتش هشتؽ 8843ت ايي هحذٍدُ هطالؿاتي تشاتش ٍسؿ است.



 


 

هتـش اص   9039استفاؼ  ٍتا 83°  88 "ٍؾشؼ  33 °32"طَل ضْشستاى وثَدس آٌّگ تا هَلؿيت خغشافيائياست. هشوض ٍالؽ ضذُ

هتش دس سال افت سـطح ايسـتاتي داساي ٍضـؿيت تحشاًـي اص خٌثـِ تْـشُ        9/9. ايي دضت تا هتَسط سطح دسيا لشاس گشفتِ است

   (.  9849، ووٌذاًيتشداسي اص هٌاتؽ آب صيشصهيٌي است) 

 مواد و روشها: 

-ضَد. تشاي تشلشاسي سٍاتط تيي ًْادٍُسي اغَال اص دٍ سٍش، التػاد سٌـدي ٍ سٍش غيشپاساهتـشي استفادُ هيتشاي هحاسثِ تْشُ

، 1داگالس –ّا ًسثت تِ پشداصش ٍ گضيٌص تاتؽ تَليذ هٌاسة الذام ضذ. تٌاتش ايي تَاتؽ واب اص استخشاج دادُّا ٍ ستادُ، پس 

ّاي همايسِ تخويي صدُ ضذًذ . سپس تشاي همايسِ تْتشيي ضىل تاتؽ تَليذ اص آصهَى 3ٍ دسخِ سَم 2تشاًسٌذًتال )هتؿالي(

تا استفادُ  .)9832، داهَداس، گدشاتي(تتشيي اسالس دس هدوَؼ هٌاسةداگ -استفادُ ٍ هطخع ضذ وِ تاتؽ واب Fفشم تَاتؽ، 

-ٍسي، وِ اص هفاّين ضاخع تْشُّاي تَليذ هحاسثـِ ضـذُ است. تِ ايي هٌػـَس دٍ ًَؼ تْـشٍُسي ًْادُاص تاتؽ تشآٍسد ضذُ تْشُ

 ٍسي خضيي است، هٌػـَس گشديذُ است : 

 ضَد .ٍاحذ ًْادُ هؿيي تؿشيف هيوِ ستادُ حاغل اص يه :  4تْشُ ٍسي هتَسط -9

 افضايذ.وِ ؾثاست است اص همذاسي وِ ّش ٍاحذ ؾاهل ٍسٍدي )دادُ( تِ ستادُ ول هي: 5تْشُ ٍسي ًْايي -3

 است : 9ساتطِ دس ايي تحميك تِ غَست هَسد استفادُ فشم ولي ايي تاتؽ  

uicddXiia bi

i

ai

i
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i                                             (9)  

 

 ضَدتثذيل هي 3ساتطِ تا گشفتي لگاسيتن اص دٍ طشف ايي ساتطِ تاتؽ تِ ضىل خطي 

(3)
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 :   9ٍ3اتط ٍوِ دس س

                                                 
1
 -.Cobb-Douglas 

2
 - Transcendental 

3
 - Quadratic 

4
 - Average product   

5
 - Marginal product   



 


 

Y = 9 ،)ويلَ گشم(ؾولىشد هحػَل X =      (ًفـش   -سٍص تؿـذاد وـل وـاسگشاى دس فػـل صساؾـي)،3 X =     َهيـضاى تـزس هػـشفي)ويل

هيـضاى   = X 0هيضاى وَد پتاس)ويلَ گشم(،  = X 9هيضاى وَد فسفات)ويلَ گشم(،  = X 3صت)ويلَ گشم(،هيضاى وَد ا = 8Xگشم(،

 هيضاى سـن آفـت   = X 4)ويلَ گشم(، وصهيضاى سن ؾلف  = X 3هيضاى وَدحيَاًي)ويلَ گشم(،  = X 2سيضهغضي)ويلَ گشم(، وَد 

ضشاية   99b  ٍcالي   a   ٍ9b 99الي  9aؾشؼ اص هثذاء ٍ  a 9هيضاى آب هػشفي)هتش هىؿة دس ّىتاس( = X 99)ويلَ گشم(، وص

 تاضذ .  هتغيش ّا هي

d  = يهتغ  ( ش هََّهيd=0 9ٍ تاساًياسي ييستن آتيسd= ًٍطتي اسييستن آتيس ) nL = (ًطاًِ لگاسيتن دس پايِ ًپشe  . اسـت )

Ui = خض تػادفي خولِ خطا است.  

 وري:بهره

ٍسي ًْايي، ٍ وطص ٍسي هتَسط، تْشُوٌٌذ تْشُهل تَليذ سا اص يه تاصاس سلاتتي تاهيي هيتا فشؼ ايٌىِ تَليذ وٌٌذگاى، ؾَا

  تؿييي ضذُ است. 9تا  3هذل تا استفادُ اص سٍاتط تَليذ ؾَاهل هختلف تشآٍسد ضذُ 

  MPij = 
ij


         (8)               APij =  

ij

j




       (3)                  EXij = 

ij

ij

AP

MP
      (9) 

 

 : ٍاتط فَقدس ايي س

Py َ( ،سيالصهيٌي)سيةگشم : ليوت فشٍش يه ويلMPij ُتشداس ٍسي ًْايي تْشُ: تْشj   ام اص ؾاهل تَليـذi ام ،APij  ٍُسي : تْـش

 تشداس صهيٌي تْشُ: تَليذ سيةYiام،  iام اص ؾاهل تَليذ  jتشداس شُ: وطص تَليذ تْ Eijام،  iام اص ؾاهل تَليذ  jتشداس هتَسط تْشُ

i ، امXij  ؾاهل تَليذ :i ُتشداس ام تَيط تْشj ام 

 نتايج و بحث :

 ( برآورد تابع توليذ :1

ت وِ تا ّواًطَس وِ دس سٍش تحميك اضاسُ ضذ تشاي دستياتي تِ اّذاف ايي تحميك تَاتؽ تَليذ هتفاٍتي هَسد آصهَى لشاس گشف

 ، فشم تاتؽ واب داگالس اًتخاب ضذ. حذالل هشتؿات هميذ Fاص آصهَى ّاي التػاد سٌدي ٍ تا استفادُ تَخِ تِ ٍيژگي

ًتايح حاغل اص تشآٍسد تاتؽ سا  9داس ضذًذ. خذٍل دس ايي تاتؽ تؿذادي اص هتغيشّاي تَضيحي پيص گفتِ اص لحاظ آهاسي هؿٌي

 دّذ.ًطاى هي

 



 


 

 

 

 

 

 

 داگالس-ح حاغل اص تشآٍسد تاتؽ تِ فشم وابًتاي -9خذٍل 

P - Value 
 

t 
 

 اًحشاف هؿياس
 

 ضشاية
 

 هتغيش هستمل

9/999  3/380  9/339  9/320  Constant 

9/998  8/982  9/989  9/393  LnX9 

9/993  -8/920  9/999  -9/930  LnX3 

9/990  -3/992  9/990  -9/939  LnX8 

9/999  3/999  9/934  9/940  LnX3 

9/993  8/829  9/923  9/333  LnX9 

9/999  8/099  9/993  9/943  LndX3 

9/938  3/934  9/940  9/399  LndX8 

9/999  -2/989  9/923  -9/930  LndX3 

9/999  -3/939  9/983  -9/933  LndX9 

9/999  3/930  9/999  9/930  LndX0 

 ّاي تحميكهاخز: يافتِ

 :اسائِ ضذُ است 0دس ساتطِ ايي تاتؽ فشم گستشدُ 

iULnXLndXLndXLnXLndX

LnXLnXLnXLnXLnXLny





65432

54321

046.0148.0546.0201.0198.0

244.0196.0141.0046.0412.0276.5
 

 (0)   

 

R
3
 =  0.721             R3

= 0.658         F  =  11.397 
3تشاساس همذاس 

R  دٌّذ. هؿٌيّاي ٍاتستِ سا تَضيح هيدسغذ اص تغييشات هتغيش 9/23ّاي تَضيحي تَاى گفت وِ هتغيشهي-

تاضـٌذ(. الصم تـِ   تاضذ )ضشاية هخالف غفش هـي داس هيدّذ توام ضشاية تاتؽ تِ طَس ّوضهاى هؿٌيهيًطاى F داس تَدى همذاس  

داس ًطـذى اص هـذل   تِ دليـل هؿٌـي   X ،2 X ،3 X ،4 X ،99 X 0ّاي روش است وِ اص هياى  هتغيشّاي  هَسد تشسسي، هتغيش

ي هتغيـش  يهؿٌـي داس ًطـذُ، ّوچٌـ    X ،2 X ،3 X ،4 X ،99 X 9ش ّـاي  يشّاي هََّهي هتغياى هتغيحزف ضذُ است. اص ه

 داس ًطذُ ٍ اص هذل حزف ضذُ استض هؿٌييهََّهي هشتَط تِ ؾشؼ اص هثذأ ً



 


 

 وري و تخصيص بهينه عوامل توليذ ( بهره2

 تشسسي ضذُ است.ذ يٍسي ؾَاهل تَلغَست صيش تفىيه ٍ تْشُِ ستن آتياسي تَاتؽ تيتش اساس ًَؼ س 

ياسي تاساًي()ًطاى دٌّذُ سيستن آّت  d =   9الف ( تا دس ًػش گشفتي 

6542 244.0196.0141.0_046.0142.0276.5 LnXLnXLnXLnXLnXLnY        (2) 

)ًطاى دٌّذُ سيستن آّتياسي ًطتي(   d =9 ب(  تا دس ًػش گشفتي 

654321 96.035.006.0046.0152.0412.0276.5 LnXLnXLnXLnXLnXLnXLnY   (3) 

 ٍسي ًْايي ٍ هتَسط تا تَخِ تِ ًَؼ سيستن هَسد استفادُ، هحاسثِ ضذُ است. تاتَخِ تِ سٍاتط تاال، تْشُ

 

 ٍسي هتَسط ؾَاهل تَليذتْشُ  -3خذٍل

وَد   سن ؾلفىص  سن آفتىص  آب

 پتاس

وَد  

 فسفات

سيستن   تزس 

 آتياسي

99/8   93/4999   98/98938   90/303   02/993   39/4  ًطتي  

93/0   24/99390   82/99383   -  93/904   43/99  تاساًي  

 هاخز: يافتِ ّاي تحميك
 

تَليذ تْشُ ٍسي ًْايي ؾَاهل -8خذٍل   

سن   سن آفتىص  آب

 ؾلفىص

وَد  

 پتاس

وَد  

 فسفات

سيستن   تزس 

 آتياسي

34/9   93/8933-   39/399   99/93   93/33   90/3  ًطتي  

94/9   9/3439   3/3920-   -  49/2-   9/3  تاساًي  

 هاخز: يافتِ ّاي تحميك

 

وطص ؾَاهل تَليذ -3خذٍل   

 سن آفت  آب

 وص

 سن ؾلف 

 وص

وَد  

 پتاس

وَد  

فاتفس  

سيستن   تزس 

 آتياسي

94/9   89/9-   90/9   99/9   99/9   3/9  ًطتي  

33/9   3/9   93/9-   -  99/9-   3/9  تاساًي  

 هاخز: يافتِ ّاي تحميك

 گيري:نتيجه



 


 

ٍسي هتَسط ؾَاهل تَليذ تاالخع آب دس سيستن آتياسي تاساًي تيص اص سيسـتن آتيـاسي   دّذ وِ تْشًُطاى هي 3خذٍل ضواسُ 

داضـت  تـَاى اغْـاس   هي 8( هٌطثك است. تا دس ًػش گشفتي خذٍل ضواسُ 9849ٍ 9833ت. ايي ًتيدِ تا ًتايح تْشاهلَ)ًطتي اس

دّـذ وـِ   ٍسي ًْايي سوَم آفت وص هٌفي است. ايي هَضـَؼ دس سيسـتن تـاساًي ًطـاى هـي     وِ دس سيستن آتياسي ًطتي تْشُ

ٍسي ًْايي هثثت اسـت. خـذٍل   ي است. سايش ؾَاهل داساي تْشٍُسي ًْايي هٌفوص داساي تْشُهػشف وَد فسفات ٍ سوَم ؾلف

 3/9دّذ. وطص تَليذ تزس دس ّـش دٍ سيسـتن تشاتـش    وطص ؾَاهل تَليذ سا دس سيستن آتياسي ًطتي ٍ تاساًي ًطاى هي 3ضواسُ 

اس داسد. دس سيستن است. وطص تَليذ وَد فسفات دس سيستن ًطتي دس ًاحيِ دٍم ٍلي دس سيستن تاساًي دس ًاحيِ سَم تَليذ لش

آتياسي ًطتي سن آفت وص ٍ دس سيستن آتياسي تاساًي سن ؾلف وص دس ًاحيِ سَم تَليـذ ٍالـؽ اسـت. هػـشف آب دس ّـش دٍ      

ٍسي ؾَاهـل  دس هٌطمِ هَسد هطالؿـِ دس خْـت استمـاء تْـشُ    هطاتك ًتايح ايي پژٍّص لزا  سيستن دس ًاحيِ دٍم تَليذ لشاس داسد.

صهيٌـي سيسـتن آتيـاسي    دس هحػَل سـية تَغيِ هي گشدد وِ شايط تحشاى آب هَخَد دس هٌطمِ، تَليذ ٍ تِ خػَظ آب دس ض

وـص  دٌّذ وِ دس سيستن آتياسي تاساًي هػشف وَد فسفات ٍ سـوَم ؾلـف  تاساًي خايگضيي سيستن ًطتي گشدد. ًتايح ًطاى هي

ٍ حفع هحيط صيست ضشٍسيسـت هػـشف   ًسثت تِ سيستن آتياسي ًطتي تيطتشاست. تِ هٌػَس افضايص سطح سَد آٍسي هضاسؼ 

 وٌٌذ واّص ياتذ.ايي دٍ ؾاهل دس هضاسؾي وِ اص سيستن آتياسي تاساًي استفادُ هي
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Abstract:  

Trend of population growth and restricted resources, highlights the necessity and importance 

of resources to enhance productivity. Increasing the quantity of agricultural products will be 

possible by increasing the area or yield of crops. In Increasing the area of land, there would be 

limitations in water and other resources. The only way to increase the quantity of agricultural 

products is increasing the yield that is possible by promoting the inputs. The aim of this study 

is to measure and compare the efficiency of sprinkler and surface irrigation systems in potato 

fields in Kabodarahang plane. This project is performed in 2010-11 in the stratified sampling 

with a questionnaire of 95 farmers. The collected data were analyzed in Cobb-Douglas 

production function. The results showed that in sprinkler irrigation system, the average 

productivity of seed, phosphate fertilizer and water, are 10.9, 169 and 6.5 respectively. These 

parameters for surface irrigation system were 9/8, 158/6 and 3. According to the results, in 

this area, the productivity of all production factors – specially water – are higher in sprinkler 

irrigation system. To enhance the productivity of production factors and optimal use of 

resources, especially water resources, it would be essential to use sprinkler irrigation in potato 

production. 

Keyword: Productivity, sprinkler irrigation, surface irrigation, potato 
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