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   يفرنگک محصول گوجهير پوشش پالستيدر کشت ز ياو قطره يسطح ياريدو روش آب يسه اقتصاديمقا

  رفتيدر منطقه ج 
  

  *١يه ساعيمهد
  

  چکيده 
 ييو بهبود کارآ يارين روش آبيبه بهتر يابيدست براي. است ياريح آبيت صحيريرفت، عدم مديکشاورزان منطقه ج سائلن ميتر بزرگاز  يکي

و فاکتور دوم ) ياو قطره يسطح( ياريل، فاکتور اول روش آبيصورت فاکتور به يشيک، آزماير پوشش پالستيدر ز يفرنگاه گوجهيب گمصرف آ
قات يمرکز تحق يبا سه تکرار در اراض) ۸۶و  ۸۵( دو سال يط ي، در قالب طرح بلوک کامل تصادف)ياز آبين% ۱۰۰ و ۷۵، ۵۰( ياريسطح آب
. نداشته است زياد وه اثريقطر م يو اثر متقابل آنها، رو يارينشان داد که روش و سطح آب ين بررسيا يج فنينتا. دشرفت اجرا يج يکشاورز

تن  ۴۲متر مکعب با عملکرد  ۴۶۲۵ يو حجم آب مصرف ياز آبين% ۱۰۰ تأمينبا  يامار را روش قطرهين تين عملکرد دو ساله، بهتريانگيسه ميمقا
 يبندطرح به روش بودجه يج اقتصادينتا. بود ياز آبين% ۵۰ تأمينبا  يسطح ياريمار آبيز مربوط به تين عملکرد نيرکمت. دكر يدر هکتار معرف

 يگذار هيت سرمايل ارجحيه و تحليو تجز يمعرف ياز لحاظ اقتصاد  ارجحمار يتعنوان  را به ياز آبين% ۱۰۰ تأمينبا  ياقطره ياريمار آبيز تين يجزئ
  . دكرد ييتأ جه راين نتيز اين

  
  .رفتي، منطقه جيفرنگک، گوجهي، پوشش پالستياقتصاد يابي، ارزيسطح ياري، آبياقطره ياريآب: ي كليديها واژه

  
. نمجله پژوهش آب ايرا. فرنگي در منطقه جيرفتگوجه اي در کشت زير پوشش پالستيک محصولمقايسه اقتصادي دو روش آبياري سطحي و قطره. ١٣٩٠. ساعي م :ارجاع

۵)۸:( ۸۹ - ۹۸. 
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  مقدمه 
شده و   يبند ا طبقهيمه خشک دنيکشور ما جزء مناطق خشک و ن

ن يتر از مهم يکين ين سرزميان گذشته کمبود آب در اياز سال
با توجه به رشد روز افزون . شمار آمده است عوامل محدود کننده به

 ياز آبين تأمين ير براي، ناگزياساس يياز به مواد غذايت و نيجمع
شتر با استفاده از واحد آب يد محصول بيارقام پر محصول و تول

ن روش يدر ا. استفاده كرد ياريشرفته آبيپ يها از روش بايدکمتر، 
اه، ياز گيمورد ن ييبه موقع آب و مواد غذا تأمينق و يت دقيريبا مد

 ن حاليدر ع شوده و مين يب زارعينص يشتريد و درآمد بيتول
د بازتر به يو با افق د است يدر کشاورز ييخود اتکابه سوي گامي 

  . ده شده استيشياند يصادرات محصوالت کشاورز
 ۳۵۵ر کشت و يهزار هکتار سطح ز ۱۲ش از يرفت با بيمنطقه ج

د محصول ير کشت و توليد، رتبه چهارم سطح زيهزار تن تول
آمارنامه ( خود اختصاص داده است کشور را به يفرنگگوجه

  ). ۱۳۸۶- ۸۷سال  يمحصوالت زراع: جلد اول - يشاورزک
 يابيو ارز يارياثرات کم آب ي، در بررس)۱۳۷۷( ان و همکارانيليجل

آن در زراعت چغندرقند در کرمانشاه نشان دادند که از  ياقتصاد
در ( متر مکعب آب ۷۱۲۰ا ي ياز آبين% ۸۰، مصرف ينظر اقتصاد

متر مکعب برآورد شده  ۸۹۰۰صد حدود صددر ياز آبين منطقه نيا
  . ن سود خالص را دربر داشته استيشتريب) است

تراوا، ( کرويم ياريآب يستمهاي، س)۱۳۸۱( صدر قائن و همکاران
و  ۷۵، ۵۰( آب تأميندر سه سطح ) يا و قطره  T-Tapeيها لوله

قرار  ياقتصاد - يفن يابيار را مورد ارزيدر زراعت خ) ياز آبين ۱۰۰%
 يها ن روشيزان عملکرد نشان داد بينس ساده مايه واريتجز. دادند

ج ينتا. وجود ندارد يدار ياختالف معن% ۵در سطح احتمال  ياريآب
آب نشان داد تنها  تأمينگانه  سه يها سه عملکرد در گروهيمقا

 يدار يطور معن به ياز آبين% ۵۰ تأمينن عملکرد در سطح يانگيم
گر از يست و دو گروه دها ا ر گروهين عملکرد در سايانگيکمتر از م

طرح  يل اقتصاديه و تحليتجز. دار نداشتند ين لحاظ تفاوت معنيا
در   T-Tapeياريمار آبينشان داد تنها ت يجزئ يبند به روش بودجه
ن ندارد يگزيجا ياز نظر اقتصاد ياز آبين% ۷۵ تأمينسطح خاک با 

. كند يد مييأجه را تين نتيز اين گذاري سرمايهت يل ارجحيو تحل
ن يمصرف آب در ا يين عملکرد و کارايانگيالزم به ذکر است م

مصرف  يين عملکرد و کارايانگين ميشتريکه ب ييمارهايمار با تيت
ن موضوع يدار نداشته و ا ياند، تفاوت معن آب را حاصل نموده

  .مار مذکور دارديد بر انتخاب تي، تاکيج اقتصاديعنوان مکمل نتا به

منظور ارزيابي سيستم آبياري  ، به)۱۳۸۵( نژاد و همکاران ترک
صورت استريپ  اي و مقايسه آن با آبياري سطحي، آزمايشي به قطره

هاي كامل تصادفي با سه تكرار و  قالب طرح بلوكاسپليت پالت در 
و  ۹۰امل دو طول فاكتور ش ۳تركيب سطوح،  ۱۲تيمارها شامل 

و  ۲۵ي براساس عنوان فاكتور افقي و دو دور آبيار متر نوار به ۱۲۰
عنوان فاكتور عمودي و تيمار فاصله  متر تبخير از تشتك به ميلي ۴۰

عنوان كرت فرعي روي  متر به ۷/۰و ۶/۰، ۵/۰لترال با سه سطح 
كرمانشاه  آباد محصول گندم در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اسالم

عملكرد محصول و . دكردناجرا  ۱۳۸۱- ۸۲در سال زراعي 
اي و  و سيستم آبياري قطره يرد بررسيكنواختي پخش آب مو

نتايج تجزيه آماري از بين . شد يابيارز ياقتصاد از نظرسطحي 
فاصله نوارها، درصد نياز آبي، ( ۹۰- ۴۰- ۷۰تركيبات مختلف، تيمار 

. را با بيشترين عملكرد، تركيب تيماري برتر نشان داد) طول لترال
نسبت منفعت تحليل اقتصادي دو روش آبياري نشان داد هر چند 

وري  اي است، اما بهره به هزينه در آبياري سطحي بيشتر از قطره
در مقايسه ) ۵۷/۲( اي آب به ازاي هر واحد مصرفي در آبياري قطره

نتايج اين . حدود دو برابر بوده است) ۳۸/۱( با روش سطحي
خوبي  اي در گندم را به آزمايش اجرايي بودن روش آبياري قطره

ه به وسيع بودن آزمايش و اكتفا نكردن به شرايط با توج. نشان داد
مرسوم آزمايشات تحقيقاتي، نتايج اين بررسي با اطمينان بسيار 

ن نتايج و ساير مزاياي براساس اي. بيشتري قابل تعميم خواهد بود
تر  ي در منابع و مديريت بهتر، ارزانجوي شامل صرفهها  اين سيستم

  . باشد ها قابل توصيه مي تر، گسترش اين سيستم و قابل كنترل
ر و يتبخ يريگ اندازه ي، عملکرد ابزارها)۲۰۰۴( يبالنکو و فولگات

با . كردند يابيط گلخانه را ارزيدر شرا يفرنگ تعرق محصول گوجه
ر روزانه آب يزان تبخيس، محاسبه ميمانت - استفاده از معادله پنمن

ه و ، بخارسنج اصالح شدpicheط گلخانه با بخارسنج يدر شرا
باز با تشتک کالس  يط فضايافته و در شرايل ير تحليتشتک تبخ

A ن عملکرد را يها بهتر ج نشان داد که بخارسنجينتا. صورت گرفت
ط گلخانه را داشته و يدر شرا ياهير و تعرق گيتبخ يريگ در اندازه

  .   ر استفاده شونديتبخ يها توانند همراه با تشتک يم
، ۷۵، ۱۰۰( ياز آبيچهار سطح نتأثير   ،)۲۰۰۵( هارمنتو و همکاران

اه گوجه يآب در گ يور رشد و عملکرد و بهره يرا رو) %۲۵و  ۵۰
ستم يج را با سيش و نتايس آزمايمانت - ، براساس روش پنمنيفرنگ
 يمطلوب برا ياز آبيج نشان داد که نينتا. كردندسه يباز مقا يزراع

ط يو در شرا %۷۵ط گلخانه حدود يدر شرا ين رقم گوجه فرنگيا
  .است% ۸۰- ۷۵ن يباز ب يفضا
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 يا طور گسترده به يشيستم گرمايبدون س يديخورش يها گلخانه
ژانگ و . اند مورد استفاده قرار گرفته ين شماليدر چ ۱۹۸۰از دهه 

ار و عوامل يخ) ET( قر و تعرين تبخي، رابطه ب)۲۰۱۰( همکاران
. رار دادندمورد مطالعه ق يديخورش يها در گلخانه ييآب و هوا

 يها ار با استفاده از روشيخ) ET(ر و تعرق يزان تبخين مييتع يبرا
)  EP( ر از تشتکيو تبخ) ETO( ر و تعرق مرجعي، تبخيونيرگرس

ش تشعشع يار با افزايخ ETج نشان داد که ينتا. کار برده شدند به
ن يدر ب. افته استيش ير افزايهوا و فشار تبخ ي، دمايديخورش

بوده که  ين عامليمهمتر يديتشعشع خورش يطيمح يپارامترها
ET  ن ين بييب تعيضر. قرار داده است تأثير را تحتET  وEP 

بوده ) ۴۶/۰(ETO و  ETن ين بييب تعيو باالتر از ضر) ۸۶۵/۰(
 ياهيب گيو ضرا) KP=ET/EP( ب تشتکيضر. است

)KC=ET/ETO (نشان دادند يا رات قابل مالحظهييتغ .EP طور  به
 ۲۰ج نشان داد که تشتک ينتا. وابسته بود ET به يخط
ار تحت يخ ياز آبين نييتع يتوانسته برا يبه خوب يمتر يسانت
استفاده  يدين نوع گلخانه خورشيدر ا ينيرزميز ياريط آبيشرا

  . شود
 ياريدو روش آب يو اقتصاد يسه فنيطرح مقا ياجرا

در  يت منابع آبيبا توجه به محدود ياو قطره اي جويچه
در مصرف آب و  ييجومنظور صرفه رفت بهيمنطقه ج

و  يفرنگاه گوجهيگ يزان آب مصرفين ميبهتر ييشناسا
ن يا يهدف اصل. بود يضرور ياريمار آبين تيترياقتصاد

نه از لحاظ ين گزيترمناسب يو معرف ييپژوهش شناسا
در  يفرنگاه گوجهيگ براي يارينه و روش آبيمصرف آب، هز

 .رفت بوديمنطقه ج
  

  اهمواد و روش
ه يل در قالب طرح پايش فاکتوريصورت آزما ن پژوهش بهيا

ج ياز ارقام را يکيدر سه تکرار درمورد  يکامل تصادف يها بلوک
و  ۱۳۸۵ يها سال يط ١فيرفت به نام چيمنطقه ج يگوجه فرنگ

فاکتور . دشرفت اجرا يج يقات کشاورزيمرکز تحق يدر اراض ۱۳۸۶
 ياريو فاکتور دوم سطح آب) ياو قطره يسطح( يارياول روش آب

بود که با استفاده از روش پنمن ) ياز آبين% ۱۰۰و  ۷۵، ۵۰(
؛ ۲۰۰۵؛ هارمنتو و همکاران، ۲۰۰۴، يو و فولگاتيفالو( سيمانت

 يهار تونليد و کشت در زشمحاسبه ) ۲۰۱۰ژانگ و همکاران، 
آب و ه داغ يناح يدر باال ياپشته يصورت جو کوتاه به يکيپالست

                                                
CHEFF-1  

هر پالت شامل . گرفت صورتگزاگ يصورت ز به يدر دو طرف جو
متر و عرض  ۲ها متر، عرض پشته ۱۷طول  دو خط کشت به

متر يسانت ۵۰ف يرد يها رومتر و فاصله بوتهيسانت ۴۰ها يجو
متر و  ۱) مارهايت( کشت يهان کرتيمطابق عرف محل و فاصله ب

 ۲۵تا  ۱۵به فاصله  ياريآب يانواره. متر بود ۲) بلوک( ن تکرارهايب
ه خزانه در اواسط آذرماه و يته. بوته قرار داشتند يمتر از پايسانت

صورت گرفت و ) ماهياواخر د( يبرگ ۶تا  ۴انتقال نشاء در مرحله 
 ياريزان آب آبيم. ک شديهمزمان مبادرت به اعمال پوشش پالست

 يهواشناس يهاساله داده ۱۵مار با استفاده از آمار يهر ت يبرا
افزار س فائو با نرميمانتمنطقه محل طرح و به کمک روش پنمن

Cropwat ق يل به حجم آب از طريدر محل طرح محاسبه و با تبد
 يهااز صفت يبردارادداشتي. اه داده شديبه گ يحجم يکنتورها

ش شامل عملکرد محصول، يدر طول فصل رو يريگ مورد اندازه
 يريگاندازه يبرا. اه انجام شديفاع گوه و ارتيوه، طول ميقطر م

 ۲۰معادل  ياه، برداشت محصول در سال اول از سطحيعملکرد گ
متر مربع انجام و  ۴۰معادل  يمتر مربع و در سال دوم از سطح

مار به کمک متر ياز هر ت يطور تصادف وه بهيم ۱۰قطر . ن شديتوز
طور  نقطه از خط کشت به ۱۰اه دريارتفاع گ. شد يريگاندازه
و  يريگبه کمک متر اندازه) ن سوميدر چ( مارياز هر ت يتصادف

مشخص  براي. اه منظور شدينده ارتفاع گيعنوان نما ن آنها بهيانگيم
مرکب و  يهاات خاک و آب محل طرح، نمونهيشدن خصوص

متر يسانت) ۶۰تا  ۳۰(و ) ۳۰تا  ۰( يهادست نخوردة خاک از عمق
تر از آب چاه مورد يل ۵/۱همراه  ه شد و بهيطرح ته ين اجرايزم

ه يشگاه خاک و آب مرکز منتقل و تجزيش به آزماياستفاده در آزما
 يهانيانگيسه ميو مقا يل آماريه و تحليت، تجزيدرنها. دندش

انجام  MSTAT Cو  Excel يافزارهانرمخام با استفاده از  يهاداده
  .گرفت

انتخاب  براي يا اطالعات مزرعه يآور ن پژوهش پس از جمعيدر ا
 يبند ، ابتدا با استفاده از روش بودجهيمار از نظر اقتصادين تيبهتر
مارها ير تيسا بامار يهر ت ينيگزيا نبودن جايبودن  ياقتصاد يجزئ

ت يل ارجحيه و تحليو سپس با استفاده از روش تجز يبررس
الزم به ذکر است . ج پرداخته شدينتا يبه بررس يگذار هيسرما
 يمارهايدر ت گذاري سرمايه تين ارجحييتع يت برااوقا يگاه

 يگذار هيسرما ييل نرخ بازده نهايه و تحلي، انجام تجزيتحت بررس
ل يدر تحل يريگ ميز تصمين پژوهش نيدر ا. ر استيناپذ اجتناب

   ييل نرخ بازده نهايمنوط به انجام تحل گذاري سرمايه تيارجح
  . فتل صورت گرين تحليبود که ا گذاري سرمايه
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  يجزئ يبند روش بودجه
، يه طرح کلياز به تهيکه بدون ن يدر موارد يجزئ يبند بودجه

، مورد استفاده شود يد مزرعه داده ميدر سازمان تول يجزئ يراتييتغ
بر درآمد و  يرات جزئيين تغيرد و در آن اثرات ايگ يقرار م

 يريگ ميرات تصميين تغيا اعمالن و درمورد ييمزرعه تع يها نهيهز
؛ ۱۳۸۶ان، يو زمان ي؛ اسد۱۳۷۷و همکاران،  يسلطان( شود يم
ان و يلي؛ جل۱۳۸۵نژاد و همکاران،  ؛ ترک۱۳۸۳و همکاران،  يوانيا

؛ صدرقائن و ۱۳۷۹دنژاد، ي؛ زربخش و حم۱۳۷۷همکاران، 
ن يدر ا يطورکل به). ۱۳۸۲، يو مهرور و اسد ۱۳۸۱همکاران، 
 ياريمزرعه، مع يها نهيزرات بر درآمد و هيين اثر تغييروش با تع

اتخاذ  يبرا. ديآ يدست م به يتيرينگونه مسائل مديحل ا يبرا
د يک جديک تکنيا انتخاب يد ير روش تولييرامون تغيم پيتصم

  . است يل الزاميانجام محاسبات ذ
  ديک جدينه منتج از انتخاب تکنيش هزيمحاسبه افزا )الف
  ديجد کينه منتج از انتخاب تکنيمحاسبه کاهش هز )ب
  ديک جديش درآمد منتج از انتخاب تکنيمحاسبه افزا )ج
  ديک جديمحاسبه کاهش درآمد منتج از انتخاب تکن )د

د انتخاب شول برقرار يط ذيپس از محاسبه موارد فوق چنانچه شرا
ر ير و در غيپذ هيتوج يد از لحاظ اقتصاديک جديو کاربرد تکن

  .د بودنخواه يد اقتصاديک جديصورت انتخاب تکن نيا
  : ديک جديبودن انتخاب تکن يشرط اقتصاد

  ])ب) + (ج( [ < ])الف) + (د( [             
  مارهايدر ت گذاري سرمايه ت يل ارجحيه و تحليتجز

، پس از مرتب يگذار هيت سرمايل ارجحيه و تحليدر روش تجز
زان سود خالص و ياساس کاهش سود خالص، ممارها برينمودن ت

که  يدرصورت. شوند يسه ميمارها دو به دو مقاير تيمتغ يها نهيهز
نه يبا صرف هز يشتريوجود داشته باشد که سود خالص ب يماريت

سه با يمار در مقاين تيدر ا گذاري سرمايه، كندجاد يا ير کمتريمتغ
فتد ين حالت اتفاق بيکه ا يت دارد و درصورتيگر ارجحيمار ديت

ل نرخ بازده يتحله و يتجز گذاري ت سرمايهين ارجحييتع يبرا
  . است يالزام گذاري سرمايه يينها
  گذاري سرمايه ييل نرخ بازده نهايه و تحليتجز

ت ين ارجحييو تع گذاري سرمايه يين نرخ بازده نهاييتعبراي 
ر منتج يمتغ يها نهيرات سود خالص و هزييزان تغي، مگذاري سرمايه

تحت عنوان  گر را محاسبه ويمار ديت يجا مار بهيک تي ينيگزياز جا
  .مكني يم يمعرف يير نهاينه متغيو هز ييسود خالص نها

معرف نرخ بازده  ۱۰۰ضرب خارج قسمت موارد فوق در  حاصل
ن نرخ باالتر از نرخ سود يچنانچه ا. باشد يم گذاري سرمايه يينها

مار با سود خالص يدر ت گذاري باشد، سرمايه يبانک يها سپرده
) دارد يکه سود خالص کمتر يماريت( گريمار ديشتر نسبت به تيب

  .ت دارديارجح
  

  و بحث جينتا
ن دو يانگيو م ١٣٨٦و  ١٣٨٥ يدو سال زراع يج پژوهش براينتا

اد جداول يل تعداد زين قسمت به دليدر ا امادست آمده،  سال به
ن دو يانگيج ميج هر سال، تنها جداول مربوط به نتايمربوط به نتا

  .سال آورده شده است
ش يافزا ايدب يجزئ يبند طرح به روش بودجه يل اقتصاديتحل يبرا

 يجا مار بهيهر ت ينيگزيمنتج از جا يها نهيو کاهش درآمدها و هز
ن منظور، ابتدا مجموعه يبد. دكرمارها را محاسبه ير تيسا
ش از لحاظ نوع و يمختلف آزما يمارهايانجام شده در ت يها تيفعال

نظر موارد اختالف با در ييسه نموده و پس از شناسايزان مقايم
زان يو م يگذار مربوطه موارد فوق ارزش يالير يها گرفتن ارزش

، ينيگزيک از موارد جاينه منتج از هر يش و کاهش هزيافزا
ش و کاهش درآمد منتج از يزان افزايمحاسبه م. شود يمحاسبه م

ک از يدر هر ( ز با درنظر گرفتن عملکرد محصولين ينيگزيجا
  .ر خواهد بوديپذ مت محصول امکانيو ق) مارهايت

ش که يآزما يمارهايک از تيزان درآمد حاصل از هر ي، م۱جدول 
باشد را يمارها از لحاظ درآمدها ميز تيمحاسبه وجوه تما يمبنا

  .دهدينشان م
  ش در هکتاريآزما يمارهايمحاسبه درآمد ناخالص ت - ۱جدول 

  A1B1 A1B2  A1B3  A2B1  A2B2  A2B3  ماريت

  ) Kg(دعملکر
  

۲۰۶۴۵  ۲۶۲۶۵  ۳۴۰۵۰  ۲۱۷۲۰  ۳۰۷۵۵  ۴۲۴۸۵  
  ۲۶۷۶۵۵۵۰  ۱۹۳۷۵۶۵۰  ۱۳۶۸۳۶۰۰  ۲۱۴۵۱۵۰۰  ۱۶۵۴۶۹۵۰  ۱۳۰۰۶۳۵۰  )الير(درآمد ناخالص

  .نياز آبي% ۱۰۰و  ۷۵، ۵۰در سطوح  اي نياز آبي و تيمارهاي آبياري قطره% ۱۰۰و  ۷۵، ۵۰تيمارهاي آبياري سطحي در سطوح : ترتيب عبارتند از به A2B3تا  A1B1تيمارهاي 
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آمده  ۲ها در جدول نهيمارها از لحاظ هزيز تيمحاسبه وجوه تما
  .است

 يبرا يامحصول با استفاده از روش قطره ياريدر آب: ۱ف يرد
دستمزد هر کارگر ( روز کارگر - نفر ۵ها در هر هکتار به استقرار لوله

انه ير ريال و معادل سالهزا ۵۰۰جمعاً ( از استين) هزار ريال ۱۰۰
سال و نرخ بهره  ۸د يعمر مف يال در هکتار برايهزار ر ۴۵/۱۱۱
۱۵.(%  
ف کشت به طول يرد ۱۰۰هر هکتار از هر طرف شامل : ۲ف يرد

ستم در هر هکتار يس ياجرا يباشد و برايمتر م ۲و فاصله  ۵۰
ريال با عمر  ۵۵۰نه هر متر نوار يهز. است الزممتر نوار  ۵۰۰۰

  ).هزار ريال در هکتار ۲۷۵۰انه يسال( سال است کي ديمف
ره درحدود ياز، اتصاالت و غيل موردنير وساينه سايهز: ۳ف يرد

  ).اليهزار ر ۸/۴۴۵انه يسال( هزار ريال است ۲۰۰۰
هزار ريال با عمر  ۴۵۰۰ يا کنترل مرکزيلترها ينه فيهز: ۴ف يرد
  ).اليهزار ر ۰۵/۱۰۰۳انه يمعادل سال( سال است ۱۵د يمف

نة يهز يار کشت قطرهيش سطح زيالزم به ذکر است درصورت افزا
 .ماننديثابت م ۴و  ۳شماره  يهافيرد
 يلترها و کنترل مرکزينه استهالک ساالنه فيهز: ۵ف يرد

  .شدال محاسبه يهزار ر ۳۰۰
ز در يجاد تمايمارها منجر به ايمتفاوت بودن عملکرد ت: ۶ف يرد
ز در ين وجوه تمايکه ا شود يمحصول م ينه برداشت و بازاررسانيهز
  .اندک محاسبه شدهيبه تفک ۶ف ير رديز

هر تن  يريو بارگ يبندبرداشت، بسته يبرا - ۱ - ۶ف ير رديز
مورد ) هزار ريال ۶۰دستمزد ( روز کارگر روزمزد - نفر ۲/۱محصول 

  .از استين
 ۲۸ يهامحصول برداشت شده در جعبه - ۲ - ۶ف ير رديز
د ينه خريهز(شود يدان بار حمل ميو به م يندببسته يلوگرميک

ک هزار ريال يبار  دانينه حمل آن تا ميهزار ريال و هز ۷هر جعبه 
  ).است

نه حمل يريال و هز ۲۵۰لوگرم محصول يهر ک ينه جعبه برايهز
  .ريال است ۷/۳۵لوگرم يهر ک يبرا
هزار  ۷۰هر تن محصول  يالعملکارنه حقيهز - ۳ - ۶ف ير رديز

  .تريال اس
زان ين صورت عمل شد که ميآب به ا يها نهيبرآورد هز براي

 يارينسبت به آب يا ستم قطرهيشده در س ييجو آب صرفه
 يفرنگ گوجه يرکشت فرضيش سطح زي، صرف افزايسطح

د که مطابق آن عملکرد يگرد يا قطره ياريتحت پوشش آب
. محاسبه شد يا قطره ياريد آبيجد يها نهيمحصول و هز
هکتار  ۶۲/۲کشت  يها نهيدرآمد و هز پس در عمل

با درآمد و  يا قطره ياريتحت پوشش آب يفرنگ گوجه
 يسطح ياريبا آب يفرنگ ک هکتار گوجهيکشت  يها نهيهز
  .سه شديمقا

  
  اليبرحسب ر) يک هکتار سطحيو  يا هکتار قطره ۶۲/۲(  شيآزما يمارهايها در تنهيز هزيمحاسبه وجوه تما   - ۲جدول 

جمع 
- نهيهز
 يها

  يهانهيجمع هز
  فيرد

  %)۱۰۰( ياقطره  %)۷۵( ياقطره  %)۵۰( ياقطره  %)۱۰۰( يسطح  %)۷۵( يسطح  %)۵۰( يسطح

A1B1 A1B2  A1B3  A2B1  A2B2  A2B3  

۱   -   -   -   -  ۱۱۱۴۵۰  ۱۱۱۴۵۰  ۱۱۱۴۵۰  
۲   -   -   -   -  ۲۷۵۰۰۰۰  ۲۷۵۰۰۰۰  ۲۷۵۰۰۰۰  
۳   -   -   -   -  ۴۴۵۸۰۰  ۴۴۵۸۰۰  ۴۴۵۸۰۰  
۴   -   -   -   -  ۱۰۰۳۰۵۰  ۱۰۰۳۰۵۰  ۱۰۰۳۰۵۰  
۵   -   -   -   -  ۳۰۰۰۰۰  ۳۰۰۰۰۰  ۳۰۰۰۰۰  
۶  ۱  ۱۴۸۶۴۴۰  ۱۸۹۱۰۸۰  ۲۴۵۱۶۰۰  ۸/۴۰۹۷۲۶۰  ۲/۵۸۰۱۶۲۳  ۴/۷۹۲۰۰۵۰  

۲  ۴/۵۸۹۸۵۷۱  ۷/۷۵۰۴۲۸۵  ۴/۹۷۲۸۵۷۱  ۴/۱۶۲۵۸۹۷۱  ۲/۲۳۰۲۲۳۱۴  ۱/۳۱۸۰۳۰۵۷  
۳  ۱۴۴۵۱۵۰  ۱۸۳۸۵۵۰  ۲۳۸۳۵۰۰  ۳۹۸۳۴۴۸  ۵۶۴۰۴۶۷  ۷۷۹۱۷۴۹  

  ۵/۴۷۵۱۴۸۵۶  ۴/۳۴۴۶۴۴۰۴  ۲/۲۴۳۳۹۶۸۰  ۴/۱۴۵۶۳۶۷۱  ۷/۱۱۲۳۳۹۱۵  ۴/۸۸۳۰۱۶۱  برداشت يهانهيهز جمع
  ۵/۵۲۱۲۵۱۵۶  ۴/۳۹۰۷۴۷۰۴  ۲/۲۸۹۴۹۹۸۰  ۴/۱۴۵۶۳۶۷۱  ۷/۱۱۲۳۳۹۱۵  ۴/۸۸۳۰۱۶۱  نهيجمع هز

  



  . . .ر پوشش اي در کشت زيمقايسه اقتصادي دو روش آبياري سطحي و قطره        ٩٤
  

  :مارهاير تيمار توسط سايهر ت ينيگزيجا يل اقتصاديتحل
ش يتحت آزما يمارهايو درآمد ت نهيز هزيپس از محاسبه وجوه تما

بودن  يه اقتصادي، فرضيجزئ يبندده از روش بودجهبا استفا
ن منظور يبد. اييمآزم ميمارها را ير تيمار توسط سايهر ت ينيگزيجا
ني را محاسبه نموده و يگزينه حاصل از جايرات درآمد و هزييتغ

 شياز افزا) کمتر( شتريدرآمدها ب) کاهش( شيچنانچه افزا
صورت  نير ايدر غد و ييه فوق تأيها باشد فرضنهيهز) کاهش(

  .مردود خواهد بود ينيگزيبودن جا يه اقتصاديفرض
  :هاماريت ينيگزيبودن جا يه اقتصاديآزمون فرض

 ينيگزيمنتج از جا يها نهيرات درآمد و هزيين منظور ابتدا تغيبد
 ۳و  ۲ را با استفاده از جداول A1B1 ماريت يجا مارها بهيک از تيهر 

ح داده شده، يار توضيمحاسبه نموده و سپس براساس مع
ان ذکر يشا. شود يه انجام ميا قبول فرضيمورد رد در يريگ ميتصم

انگر کاهش يب يش و عالمت منفيانگر افزاياست عالمت مثبت ب
 ينيگزيه جايجه آزمون فرضينت. نظر خواهد بودمورد يارهايمع
. نشان داده شده است ۴مارها در جدول ير تيتوسط سا A1B1مار يت

ر يتوسط سا A1B1مار يت ينيگزين جدول، جايعات ااطال براساس
  .ر استيه پذيتوج يمارها از لحاظ اقتصاديت

  
  )اي و يک هکتار سطحي هکتار قطره ۶۲/۲(  محاسبه درآمد ناخالص تيمارهاي آزمايش  - ۳جدول 

  A1B1 A1B2  A1B3  A2B1  A2B2  A2B3  تيمار

  ) Kg( عملکرد
  

۲۰۶۴۵  ۲۶۲۶۵  ۳۴۰۵۰  ۴/۵۶۹۰۶  ۱/۸۰۵۷۸  ۷/۱۱۱۳۱۰  
  ۷۰۱۲۵۷۴۱  ۵۰۷۶۴۲۰۳  ۳۵۸۵۱۰۳۲  ۲۱۴۵۱۵۰۰  ۱۶۵۴۶۹۵۰  ۱۳۰۰۶۳۵۰  )ريال( درآمد ناخالص

  
  مارهاير تيتوسط سا A1B1 ماريت ينيگزيبودن جا يه اقتصاديآزمون فرض - ۴جدول 

 ينيگزيرات درآمد منتج از جاييتغ  نيگزيتيمار جا
)RLS/ha( 

 ينيگزينه منتج از جايرات هزييتغ
)RLS/ha(  

توسط  A1B1مار يت ينيگزيجا
 ... ياقتصاد... مار يت

A1B2 ۳۵۴۰۶۰۰  ۳/۲۴۰۳۷۵۴  است  
A1B3 ۸۴۴۵۱۵۰  ۵۷۳۳۵۱۰  است  
A2B1 ۲۲۸۴۴۶۸۲  ۸/۲۰۱۱۹۸۱۸  است  
A2B2 ۳۷۷۵۷۸۵۳  ۳۰۲۴۴۵۴۳  است  
A2B3 ۵۷۱۱۹۳۹۱  ۱/۴۳۲۹۴۹۹۵  است  

  
، A1B3مار يتوسط ت A1B2مار يت ينيگزيجا، ۵ج جدول ياساس نتابر

A2B1 ،A2B2  وA2B3 ۶ج جدول ياساس نتاو بر.است ياقتصاد ،
نيز  A2B3و  A2B1 ،A2B2توسط تيمار  A1B3 ماريت ينيگزيجا

 تيمار ينيگزي، جا۷ج جدول ياساس نتاهمچنين بر .اقتصادي است

A2B1  توسط تيمارA2B2  وA2B3 ج ياساس نتابرو  .است اقتصادي
 A2B3توسط تنها تيمار  A2B2 تيمار ينيگزيجا ، نيز۸جدول 

 ينيگزي، جا۹ج جدول ياساس نتاكه بر در صورتي .اقتصادي است
  .توسط ساير تيمارها اقتصادي نيست A2B3 تيمار

  
  مارهاير تيتوسط سا A1B2 ماريت ينيگزيبودن جا يه اقتصاديآزمون فرض- ۵جدول 

رات درآمد منتج از ييتغ  نيگزيتيمار جا
 )RLS/ha( ينيگزيجا

 ينيگزينه منتج از جايرات هزييتغ
)RLS/ha(  

 A1B2مار يت ينيگزيجا
 ياقتصاد... مار يتوسط ت

A1B1 ۳۵۴۰۶۰۰ -  ۳/۲۴۰۳۷۵۴ -  ستين 

A1B3 ۴۹۰۴۵۵۰  ۷/۳۳۲۹۷۵۵  است 

A2B1 ۱۹۳۰۴۰۸۲  ۵/۱۷۷۱۶۰۶۴  است  
A2B2 ۳۴۲۱۷۲۵۳  ۷/۲۷۸۴۰۷۸۸  است  
A2B3 ۵۳۵۷۸۷۹۱  ۸/۴۰۸۹۱۲۴۰  است  
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  مارهاير تيتوسط سا A1B3 ماريت ينيگزيبودن جا يه اقتصاديآزمون فرض - ۶جدول 
رات درآمد منتج از ييتغ  نيگزيتيمار جا

 )RLS/ha( ينيگزيجا
 ينيگزينه منتج از جايرات هزييتغ

)RLS/ha(  
... مار يتوسط ت A1B3مار يت ينيگزيجا

 ياقتصاد
A1B1 ۸۴۴۵۱۵۰ -  ۵۷۳۳۵۱۰ -  ستين 

A1B2 ۴۹۰۴۵۵۰ -  ۷/۳۳۲۹۷۵۵ -  ستين 

A2B1 ۱۴۳۹۹۵۳۲  ۸/۱۴۳۸۶۳۰۸  است  
A2B2 ۲۹۳۱۲۷۰۳  ۲۴۵۱۱۰۳۳  است  
A2B3 ۴۸۶۷۴۲۴۱  ۱/۳۷۵۶۱۴۸۵  است  

  
  مارهاير تيتوسط سا A2B1 ماريت ينيگزيبودن جا يه اقتصاديآزمون فرض- ۷جدول 

 ينيگزيرات درآمد منتج از جاييتغ  نيگزيتيمار جا
)RLS/ha( 

 ينيگزينه منتج از جايرات هزييتغ
)RLS/ha(  

... مار يتوسط ت A2B1مار يت ينيگزيجا
 يداقتصا

A1B1 ۲۲۸۴۴۶۸۲ -  ۸/۲۰۱۱۹۸۱۸ -  ستين 

A1B2 ۱۹۳۰۴۰۸۲ -  ۵/۱۷۷۱۶۰۶۴ -  ستين 

A1B3 ۱۴۳۹۹۵۳۲ -  ۸/۱۴۳۸۶۳۰۸ -  ستين 

A2B2 ۱۴۹۱۳۱۷۱  ۲/۱۰۱۲۴۷۲۴  است 

A2B3 ۳۴۲۷۴۷۰۹  ۳/۲۳۱۷۵۱۷۶  است 

  
  مارهاير تيتوسط سا A2B2 ماريت ينيگزيبودن جا يه اقتصاديآزمون فرض- ۸جدول 

 ينيگزيدرآمد منتج از جارات ييتغ  نيگزيتيمار جا
)RLS/ha( 

 ينيگزينه منتج از جايرات هزييتغ
)RLS/ha(  

توسط  A2B2مار يت ينيگزيجا
 ياقتصاد... مار يت

A1B1 ۳۷۷۵۷۸۵۳ -  ۳۰۲۴۴۵۴۳ -  ستين 

A1B2 ۳۴۲۱۷۲۵۳ -  ۷/۲۷۸۵۰۷۸۸ -  ستين 
A1B3 ۲۹۳۱۲۷۰۳ -  ۲۴۵۱۱۰۳۳ -  ستين 

A2B1 ۱۴۹۱۳۱۷۱ -  ۲/۱۰۱۲۴۷۲۴ -  ستين 

A2B3 ۱۹۳۶۱۵۳۸  ۱/۱۳۰۵۰۴۵۲  است 

  
  مارهاير تيتوسط سا A2B3 ماريت ينيگزيبودن جا يه اقتصاديآزمون فرض - ۹جدول 

 ينيگزيرات درآمد منتج از جاييتغ  نيگزيتيمار جا
)RLS/ha( 

 ينيگزينه منتج از جايرات هزييتغ
)RLS/ha(  

 A2B3مار يت ينيگزيجا
 ياقتصاد... مار يتوسط ت

A1B1 ۵۷۱۱۹۳۹۱ -  ۱/۴۳۲۹۴۹۹۵ -  ستين 

A1B2 ۵۳۵۷۸۷۹۱ -  ۸/۴۰۹۰۱۲۴۰ -  ستين 

A1B3 ۴۸۶۷۴۲۴۱ -  ۱/۳۷۵۶۱۴۸۵ -  ستين 

A2B1 ۳۴۲۷۴۷۰۹ -  ۳/۲۳۱۷۵۱۷۶ -  ستين 

A2B2  ۱۹۳۶۱۵۳۸ -  ۱/۱۳۰۵۰۴۵۲ -  ستين 

  
  : گذاري روش تعيين ارجحيت سرمايه تجزيه و تحليل اقتصادي طرح به

س مارها را براساي، ابتدا تيگذارهيت سرماين ارجحييدر روش تع
زان سود خالص و يده و سپس مكرکاهش سود خالص مرتب 

ت يسه و ارجحيمارها مقايت ير دو به رويمتغ يهانهيهز
 يهانهيسود خالص از کسر هز .شود ميمشخص  يگذار هيسرما
مارها از درآمد ناخالص آنها يت) هانهيز هزينجا وجوه تمايدر ا( ريمتغ



  . . .ر پوشش اي در کشت زيمقايسه اقتصادي دو روش آبياري سطحي و قطره        ٩٦
  

ر و يمتغ يهانهي، سود خالص، هز۱۰جدول . ديآيدست م هب
  .دهديمارها را نشان ميت تين اولويچن هم
 

ت ين ارجحييطرح به روش تع يل اقتصاديه و تحليتجز  - ۱۰جدول 
  يگذارهيسرما

  تحت تسلط  نهيهز  سود خالص  ماريت

A2B3  ۵/۱۸۰۰۰۵۸۴  ۵/۵۲۱۲۵۱۵۶   -  
A2B2  ۶/۱۱۶۸۹۴۹۸  ۴/۳۹۰۷۴۷۰۴  ريخ  
A2B1 ۸/۶۹۰۱۰۵۱  ۲/۲۸۹۴۹۹۸۰  ريخ  
A1B3 ۶/۶۸۸۷۸۲۸  ۴/۱۴۵۶۳۶۷۱  ريخ  
A1B2 ۳/۵۳۱۳۰۳۴  ۷/۱۱۲۳۳۹۱۵  ريخ  
A1B1 ۶/۴۱۷۶۱۸۸  ۴/۸۸۳۰۱۶۱  ريخ  

  

  گيري نتيجه
بر  A2B3مار يت تين ارجحييتع ي، برا۱۰ج جدول ياساس نتارب

ي الزام گذاري سرمايه ييل نرخ بازده نهايه و تحليمارها تجزير تيسا
 ييبازده نها يها که نرخيي ، از آنجا۱۵تا  ۱۱طبق جداول  است و

ي است، ش از نرخ سود سپرده بانکيه حاالت بيدر کل يمحاسبات
 تأمينبا  يا قطره ياريمار آبيت( A2B3مار يدر ت گذاري سرمايه

. است ارجحمارها ير تيدر سا گذاري بر سرمايه) ياهگ ياز آبين% ۱۰۰
  . دكن يد ميجه را تأيين نتيز اين يج فنينتا

 )۱۳۸۱( توسط صدر قائن و همکارانکه  يگريمشابه د در مطالعه
 صورتن يار در وراميآب در زراعت خ تأمينسه سه سطح يدر مقا

اه يگ ياز آبين% ۷۵ تأمينبا سطح  T-tape ياريمار آبيگرفته، ت
  .مار برتر شناخته شديعنوان ت به

  
  A2B2ار مينسبت به ت A2B3مار يدر ت گذاري سرمايه  ييل نرخ بازده نهايه و تحليتجز  - ۱۱جدول 

 سود خالص  ماريت
)RIs/ha (  

 ريمتغ يها نهيهز
)RIs/ha (  

 ييسود خالص نها
)RIs/ha (  

  يير نهاينه متغيهز
)RIs/ha (  

  يينرخ بازده نها
 (%)  

A2B3  ۵/۱۸۰۰۰۵۸۴  ۵/۵۲۱۲۵۱۵۶  ۹/۶۳۱۱۰۸۵  ۱/۱۳۰۵۰۴۵۲  ۳/۴۸  
A2B2  ۶/۱۱۶۸۹۴۹۸  ۴/۳۹۰۷۴۷۰۴   -   -   -  

  
  A2B1مار ينسبت به ت A2B3مار يدر ت گذاري سرمايه  يينها ل نرخ بازدهيه و تحليتجز  - ۱۲جدول 

  سود خالص  ماريت
)RIs/ha (  

  ريمتغ يها نهيهز
)RIs/ha (  

  ييسود خالص نها
)RIs/ha (  

  يير نهاينه متغيهز
)RIs/ha (  

  يينرخ بازده نها
(%)  

A2B3  ۵/۱۸۰۰۰۵۸۴  ۵/۵۲۱۲۵۱۵۶  ۷/۱۱۰۹۹۵۳۲  ۳/۲۳۱۷۵۱۷۶۸  ۸/۴۷  
A2B1  ۸/۶۹۰۱۰۵۱  ۲/۲۸۹۴۹۹۸۰   -   -   -  

  
  A1B3مار ينسبت به ت A2B3مار يدر ت گذاري سرمايه  ييل نرخ بازده نهايه و تحليتجز  - ۱۳جدول 

  سود خالص  ماريت
)RIs/ha (  

  ريمتغ يها نهيهز
)RIs/ha (  

  ييسود خالص نها
)RIs/ha (  

  يير نهاينه متغيهز
)RIs/ha (  

  يينرخ بازده نها
(%)  

A2B3  ۵/۱۸۰۰۰۵۸۴  ۵/۵۲۱۲۵۱۵۶  ۹/۱۱۱۱۲۷۵۵  ۱/۳۷۵۶۱۴۸۵  ۵/۲۹  
A1B3  ۶/۶۸۸۷۸۲۸  ۴/۱۴۵۶۳۶۷۱   -   -   -  

  
  A1B2مار ينسبت به ت A2B3مار يدر ت گذاري سرمايه  ييل نرخ بازده نهايه و تحليتجز  - ۱۴جدول 

  سود خالص  ماريت
)RIs/ha (  

  ريمتغ يها نهيهز
)RIs/ha (  

  ييسود خالص نها
)RIs/ha (  

  يير نهاينه متغيهز
)RIs/ha (  

  ييده نهانرخ باز
(%)  

A2B3  ۵/۱۸۰۰۰۵۸۴  ۵/۵۲۱۲۵۱۵۶  ۲/۱۲۶۸۷۵۵۰  ۸/۴۰۸۹۱۲۴۰  ۳۱  
A1B2  ۳/۵۳۱۳۰۳۴  ۷/۱۱۲۳۳۹۱۵   -   -   -  
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  A1B1مار ينسبت به ت A2B3مار يدر ت گذاري سرمايه  ييل نرخ بازده نهايه و تحليتجز  - ۱۵جدول 
  سود خالص  ماريت

)RIs/ha (  
  ريمتغ يها نهيهز
)RIs/ha (  

  ييسود خالص نها
)RIs/ha (  

  يير نهاينه متغيهز
)RIs/ha (  

  يينرخ بازده نها
(%)  

A2B3  ۵/۱۸۰۰۰۵۸۴  ۵/۵۲۱۲۵۱۵۶  ۹/۱۳۸۲۴۳۹۵  ۱/۴۳۲۹۴۹۹۵  ۹/۳۱  
A1B1  ۶/۴۱۷۶۱۸۸  ۴/۸۸۳۰۱۶۱   -   -   -  
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