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  جفی، علی اصغر قائمی، محمد حسن طرازکار و داریوش رحمتیبهاءالدین ن

  

  

  

  چکیده
هاي آبیاري تحت فـشار در اسـتان    ترین روش اي، به عنوان یکی از کاربردي    آبیاري قطره   در این مطالعه سیستم   

گیـري   نـه هاي مورد نیاز بـا اسـتفاده از روش نمو    آمار و داده  .  است  فارس، از بعد اقتصادي بررسی و ارزیابی شده       
در این .  گردآوري شد84-85 پرسشنامه از باغداران این استان در سال زراعی 140تصادفی ساده و از راه تکمیل 

نتـایج مطالعـه   . بندي جزیی اسـتفاده شـد   هاي ارزیابی پروژه و بودجه بررسی به منظور ارزیابی اقتصادي از روش      
نتـایج  . هـا داراي توجیـه اقتـصادي هـستند     ز سیستم درصد ا 62نشان داد که بر اساس معیار ارزش حال خالص          

ها از راه افـزایش سـطح    بدست آمده از بودجه بندي جزئی نیز حاکی از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغ               
مشکالت عمده شامل گرفتگـی قطـره چکـان، کیفیـت           . باشد  ها می   زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه      

بر این اسـاس نظـارت بیـشتر بـر تولیـد کننـدگان و پیمانکـاران و                  .  هزینه اولیه است   پایین لوله ها و باال بودن     
  .هاي ترویجی از جمله راهکارهاي پیشنهادي است همچنین آموزش کشاورزان از راه گسترش فعالیت

  
  

  ارزیابی اقتصادي، بودجه بندي، آبیاري تحت فشار، استان فارس:ها کلید واژه

                  دانـشگاه شـیراز، مربـی      به ترتیب استاد اقتصاد کشاورزي دانـشگاه آزاد اسـالمی مرودشـت، اسـتادیار آبیـاري

  التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزي داراب و فارغ

e-mail: banjfi@gmail.com
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  پیشگفتار

ي بهینه از منابع آبی کمیـاب بخـشی از    ي پایدار، امروزه استفاده اتژي توسعه در راستاي استر  

هـاي سـطحی و       در این میـان افـزون بـر مهـار آب          . باشد  هاي دولت می    هاي اصلی برنامه    هدف

در کـشاورزي  . هاي آبیاري اهمیـت بـسزایی دارد       برداري بهینه از منابع آب زیرزمینی، شیوه        بهره

هاي گوناگونی وجود دارد که اگر با توجه به شرایط محـیط و             ها روش   اغبراي آبیاري مزارع و ب    

. تواند منجر به افزایش راندمان آبیاري گردد        بر اساس اصول صحیح مورد استفاده قرار گیرد، می        

هاي آبیاري تحت فشار به جهت دارا بـودن رانـدمان بـاالتر یکـی از راههـاي              استفاده از سیستم  

هاي توسـعه   ران کم آبی در بخش کشاورزي است که در اولویت برنامهي بح رویارویی با مسئله  

  .بخش کشاورزي دولت نیز قرار گرفته است

هاي پهناور کشور است که بـا داشـتن شـرایط اقلیمـی متنـوع و                  استان فارس یکی از استان    

آیـد، امـا بـه دلیـل          هاي عمده کشاورزي کـشور بـه شـمار مـی            اراضی حاصلخیز یکی از قطب    

هـاي   از آنجـائی کـه مهـار آب   . باشـد   کم جزء مناطق خشک و نیمه خشک کشور مـی      بارندگی

سطحی در استان فارس چندان موفقیت آمیز نبوده و بر میزان آب سطحی مهار شـده نیـز رقـم                    

شایان توجهی افزوده نشده است، بیالن منابع آب زیرزمینی در ایـن اسـتان بـه علـت برداشـت            

، لذا با توجه به جدي بودن بحران آب در اسـتان فـارس و               )1379ضیائی،  (رویه منفی است      بی

ي بهینـه از آب و پـرداختن بـه     ي این بحران بر کشاورزي پایدار استان لزوم استفاده تأثیر نابهینه 

  . رسد ي بهینه از آب، کامالً ضروري به نظر می هاي مدیریت تقاضا به منظور استفاده سیاست

هاي گوناگون کشور از جمله استان فـارس         فشار در استان   هاي آبیاري تحت    استفاده از شیوه  

تـوان   در یک تقسیم بندي کلی مـی . از حدود چهل سال پیش آغاز شده است ) شهرستان جهرم (

در جـدول  . هاي قطره اي و بارانی طبقه بندي نمـود  هاي آبیاري تحت فشار را به سیستم      سیستم

فشار شامل آبیاري قطـره اي و بـارانی         هاي آبیاري تحت      سطح زیر کشت هر یک از روش      ) 1(

  .هاي اخیر در این استان آورده شده است طی سال
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  )هکتار ( سطح زیرکشت هریک از روشهاي آبیاري تحت فشار در استان فارس)1(جدول 

  اي قطره  بارانی  سال

1380  

1381  

1382  

1383  

  

448  

672  

1130  

1175  

  

1627  

3958  

5728  

7708  

  سازمان جهاد کشاورزي استان فارس: منبع                            

  

 هکتار سطح زیرکشت آبیاري تحت فشار مقـام         8883 با اجراي    1383استان فارس در سال       

 درصد افـزایش را نـشان       30نخست را در کشور داشته که نسبت به سال پیش از آن نزدیک به               

  . دهد می

اري نخستین گـام در راه جلـوگیري   هاي بهتر آبی گیري از فناوري جدید و اعمال روش      بهره

آنکه منجـر     تواند مصرف آب آبیاري را بی       استفاده از آبیاري تحت فشار می     . از بحران آب است   

به کاهش تولید محصوالت کشاورزي شود، به میزان شایان توجهی کاهش دهد، امـا اسـتفاده از      

ي و اجتمـاعی گونـاگونی      هاي فنی، اقتصاد    هاي آبیاري تحت فشار با تنگناها و دشواري         سیستم

در  بخش کشاورزي ایران، عامل سـرمایه یکـی از       ). 1384بخشوده و رفیعی،    (نیز روبه روست    

توانـد   ي درست و بهینه از این نهـاده مـی   آید و استفاده محدود ترین عوامل تولیدي به شمار می    

ي بهینـه   ستفادهلذا ا). 1383صالح و شادمانی،   (نقش مهمی در رشد اقتصادي کشور داشته باشد         

از عامل سرمایه در بخش کشاورزي نیازمند تجزیه و تحلیل و ارزیـابی دقیـق و کامـل طرحهـا                 

هاي آبیاري تحت فشار نیاز به سرمایه گذاري نـسبتاً   از آنجا که نصب و اجراي سیستم      . باشد  می

  .هاي آبیاري از بعد اقتصادي ارزیابی گردد گونه سیستم زیادي دارد، الزم است این

هاي آبیاري تحـت فـشار مطالعـات متعـددي در      ي ارزیابی اقتصادي و مالی سیستم در زمینه 

اي بـا     ، به بررسی و ارزیابی آبیاري قطره      )1994(سیواناپان  . خارج از کشور صورت گرفته است     

نتـایج مطالعـه وي در دو   . استفاده از معیار نسبت منفعت به هزینه در کشور هند پرداخته اسـت            

 جویی و عدم صرفه جویی در آب نشان داد که نسبت منفعت به هزینه در حالـت                  حالت صرفه 

 و همچنین، براي حالت غیر صرفه جویی       25/13 تا   35/1صرفه جویی در آب ممکن است بین        
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  کـه بـازدهی آبیـاري   نـد   این پژوهـشگران بـر ایـن باور       .  تغییر نماید  32/32 تا   78/2در آب از    

نارایانامورسـی و   .  درصد قابل افـزایش اسـت      90اي در صورت طراحی مناسب سیستم تا          قطره

اي دو محـصول مـوز و انگـور در منطقـه              ، به ارزیـابی اقتـصادي آبیـاري قطـره         )1995(دشبند  

نتـایج  . براي این منظور از روش تنزیل جریـان نقـدي اسـتفاده شـد             . ماهراشتري هند پرداختند  

اي در سطح یک هکتار اقتصادي اسـت و کـشاورزان در سـال                 آبیاري قطره  مطالعه نشان داد که   

ي سرمایه گذاري را بدون یارانه و از راه سـودي کـه از اجـراي آبیـاري      توانند هزینه   نخست می 

با استفاده از تحلیل نسبت منفعـت       ) 1997(نارایاناموسی  . آورند، جبران کنند    اي بدست می    قطره

نتـایج  . صادي دو محصول موز و انگور در کـشور هنـد پرداختـه اسـت              به هزینه، به ارزیابی اقت    

هاي تولید در     اي در مقایسه با آبیاري نشتی باعث کاهش هزینه          مطالعه نشان داد که آبیاري قطره     

همچنین نسبت منفعت بـه   . هکتار و افزایش عملکرد و صرفه جویی در مصرف برق شده است           

 و همچنـین بـراي      36/2 تـا    07/2یـل گونـاگون بـین       هاي تنز   هزینه براي محصول موز در نرخ     

اي به ارزیابی  ، در مطالعه)2004(ستین و همکاران   .  برآورد شد  8/1 تا   48/1محصول انگور بین    

اي در باغات زیتون ترکیه با استفاده از معیار ارزش حـال خـالص مثبـت                  اقتصادي آبیاري قطره  

اي از نظر سـرمایه گـذاري سـود آور            بیاري قطره نتایج مطالعه نشان داد که سیستم آ      . اند  پرداخته

.  سـال بـوده اسـت   4همچنین طول دوره برگشت سـرمایه    . بوده و توجیه اقتصادي الزم را دارد      

اي در سـریالنکا      هـاي آبیـاري قطـره       به بررسی و ارزیـابی سیـستم      ) 2004(کریشنا و همکاران    

-بع مرزي و بکار بردن تابع تولیـد کـاب         آنها در مطالعه خود با استفاده از تحلیل تا        . اند  پرداخته

 2001هـاي     هاي آبیاري قطره اي در طول سال        داگالس به این نتیجه رسیدند که راندمان سیستم       

  .وري نیروي کار و زمین طی این دوره افزایشی بوده است  بهبود نیافته، حال آنکه بهره2003تا 

تحـت فـشار مطالعـات متعـددي در     هاي آبیاري  ي ارزیابی اقتصادي و مالی سیستم در زمینه 

از جمله می توان به مطالعه محمدي دینانی و مهرابی بشرآبادي           . سطح کشور انجام گرفته است    

هـاي آبیـاري تحـت        ي خود به ارزیابی سیـستم       این پژوهشگران در مطالعه   . اشاره نمود ) 1379(

کوچـک، تبـدیل آبیـاري      ي آنهـا نـشان داد کـه در مـزارع              نتایج مطالعه . اند  فشار در بم پرداخته   

غرقابی به آبیاري تحت فشار غیر اقتصادي است و تغییر نوع آبیاري تنها در مزارع بـزرگ و آن                

برداري سـودآور     ي ممکن براي بهره     هم در صورت اجراي مناسب طرح به لحاظ کمترین هزینه         

ان خراسـان در    اي در است    هاي آبیاري قطره    ، به ارزیابی مالی سیستم    )1380(کرباسی  . خواهد بود 

 نتایج مطالعـه نـشان داد کـه نـرخ بـازده      .پرداخته استدو وضعیت آب اندوز و غیر آب اندوز         
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داخلی و همچنین نسبت منفعت به هزینه در گروه غیر آب اندوز بیشتر از آب اندوز است، امـا                   

ه و  اي در هر دو گروه یاد شد        بر اساس معیار نسبت منفعت به هزینه نصب سیستم آبیاري قطره          

اي به تحلیـل   ، در مطالعه)1383(نیکویی و همکاران . محصوالت گوناگون توجیه اقتصادي دارد 

هاي آبیـاري بـارانی در     ي طرح   اقتصادي اعتبارات اختصاص داده شده بانک کشاورزي در زمینه        

 ي آنها نشان داد که هرچنـد اسـتفاده از سیـستم آبیـاري               نتایج مطالعه . اند  استان اصفهان پرداخته  

اي افـزایش داده،      ها را در مقایـسه بـا روش جویچـه           بارانی عملیات زراعی و تامین آب و نهاده       

همچنـین  . اي اسـت     برابر روش جویچـه    3ولی میزان افزایش درآمد در روش بارانی نزدیک به          

هـاي    گـذاري در طـرح      شاخص نسبت منفعت به هزینه نشان داد که به ازاي یک واحد سـرمایه             

بـرداران ایجـاد       واحـد منـافع بـراي بهـره        43/5برداري، بـه مقـدار        ی دوره بهره  آبیاري بارانی ط  

اي بـه عنـوان       هـاي آبیـاري قطـره       با توجه به مطالب یاد شده در این مطالعـه سیـستم           . نماید  می

ترین روش آبیاري تحت فشار در استان فارس از بعد اقتصادي تجزیه تحلیل و ارزیابی                 گسترده

  . اقتصادي شدند

  

  ژوهشروش پ

 مالی و سرمایه کشاورزان، هـر پـروژه یـا تغییـر فنـی کـه در واحـد                     با توجه به محدودیت   

). 1377سـلطانی و همکـاران،   (شود، باید از نظر اقتصادي قابل توجیه باشد   کشاورزي تولید می  

هاي متنوعی در کشورهاي گوناگون مـورد اسـتفاده           به منظور ارزیابی طرحهاي کشاورزي روش     

هـا را بـه دو گـروه عمـده،      توان این روش بر اساس یک تقسیم بندي کلی می   . استقرار گرفته   

هاي بدون توجـه بـه مفهـوم          هاي استفاده کننده از مفهوم ارزش زمانی پول و معیار           شامل روش 

 و بـه معیارهـاي      "هاي پویـا    روش"ها و معیارهاي اول       نرخ تنزیل طبقه بندي نمود که به روش       

توان بـه ارزش حـال خـالص    از جمله معیارهاي پویا می    . شود  ته می  گف "هاي ایستا   روش"دوم  
1
 

)NPV ( نرخ بازده داخلیو
2

) IRR (اشاره نمود.  

1 - Net Present Value Method 

2 - Internal Rate of Return Method
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ارزش حال خالص معیاري است که با توجه به نرخ تنزیل، ارزش کنـونی تفاضـل منـافع و                   

ه بـراي محاسـب   . کند و مقدار مثبت آن گویاي توجیه پذیري طرح اسـت            ها را محاسبه می     هزینه

  .استفاده نمود) 1(توان از رابطه  این معیار می

)1(  
 




n

t
n
tt

i

CB
NPV

0 )1(
  

: nهزینه هـر سـال،      : tCسال،  درآمد ناخالص هر    : tB ارزش حال خالص،  : NPVکه در آن    

یکی از نکات مهم در اسـتفاده از معیارهـاي ارزیـابی            . نرخ بهره ساالنه است   : iها و     تعداد سال 

 درصـد  21اقتصادي، تعیین نرخ تنزیل مناسب است که با توجه به نرخ سود بانک، نرخ تنزیـل             

اي،   همچنین با توجه به نظر کارشناسان آبیاري و مجریان طرح آبیاري قطـره            . در نظر گرفته شد   

در برخی موارد تعیین نرخ تنزیـل       .  سال در نظر گرفته شد     10ر مفید این نوع سیستم آبیاري       عم

مشکل و بحث برانگیز است که براي برطرف کردن ایـن مـشکل از روش نـرخ بـازده داخلـی                     

لذا ارزیابی اقتصادي با استفاده از معیار نرخ بازده داخلی بـا            ). 1375سلطانی،  (استفاده می شود    

  .نیز انجام گرفت) 2(ي   رابطهاستفاده از

)2(  
0

)1(0
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tt
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  .  استنرخ بازده داخلی: IRRکه در آن   

شود که در این حالت کافی است         در برخی موارد تغییرات جزئی در واحد تولیدي ایجاد می         

. ین تغییرات تـصمیم گرفـت  اثر تغییرات بر روي درآمد و هزینه واحد تعیین و نسبت به انجام ا  

توان از این روش در حل مسائل روزمره مدیریت واحـد کـشاورزي اسـتفاده                 روي هم رفته می   

شود که در موقع تهیـه طـرح کلـی واحـد شـرایط آینـده بـه         این مسائل از آنجا ناشی می   . نمود

فنـاوري و  هاي تولید و  براي نمونه قیمت محصوالت، هزینه . بینی نیست   ي دقیق قابل پیش     گونه

ایـن تغییـرات، تـصمیم      . ي محسوسی تغییر نماینـد      هاي جدید تولید ممکن است به گونه        روش

با توجه به این کـه تغییـر روش آبیـاري از سـنتی بـه              . هاي جدیدي را در آینده الزم دارد        گیري

ي  آید، در این مطالعه  به منظور تعیـین اثرهـاي تغییـر شـیوه        قطره اي تغییر فناوري به شمار می      

  .آبیاري از روش بودجه بندي جزیی استفاده شد

هـاي اسـنادي از    داده. ها بر اساس دو روش اسنادي و پیمایشی انجام گرفت          آوري داده   جمع

آمارهاي موجود در مدیریت آب و خاك سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، سازمان برنامـه               
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اي منتخب در پژوهش به دست      ه  و بودجه استان فارس و نیز از مدیریت آب و خاك شهرستان           

هاي مورد نیاز از روش تکمیل پرسشنامه و مـصاحبه حـضوري              در روش پیمایشی نیز داده    . آمد

  .آوري شدند گیري تصادفی جمع به صورت نمونه

اي در اسـتان   ي آماري مورد نظر در این مطالعه باغداران  پذیرنده سیستم آبیاري قطره   جامعه

هـاي اقلیمـی و آب و        تخاب نمونه استان فارس بـر مبنـاي ویژگـی         به منظور ان  . باشد  فارس می 

 و سـپس از هـر اقلـیم، بـر اسـاس              هوایی به سه بخش گرمسیري، معتدل و سردسیري تقـسیم         

هاي تحت فشار در شهرستان هاي گونـاگون اسـتان            آبیاري  هاي موجود در مورد استفاده از       داده

هـاي داراب،    این اساس، از اقلیم گرم، شهرسـتان      بر  . ها انتخاب شد   اي از شهرستان    فارس نمونه 

فیروزآباد و جهرم، از اقلیم معتدل فسا و ارسنجان و از اقلیم سرد نیز فیروزآباد و اقلید انتخـاب               

هـاي    پس از بررسی پرسشنامه   .  تکمیل شد  84-85 پرسشنامه در سال زراعی      140و در مجموع    

خیص داده شـد و مـورد بررسـی و تجزیـه و       واحد قابل استفاده تش    130هاي    تکمیل شده، داده  

  . تحلیل قرار گرفت

  

  نتایج و بحث

هاي  کوچک، متوسـط   ها بر اساس مساحت به سه گروه باغ     هاي باغ   پس از جمع آوري داده    

 هکتـار داشـته،     5هایی با سـطح زیرکـشت کمتـر از            هاي کوچک باغ    باغ. و بزرگ تقسیم شدند   

  . باشند  هکتار می10باغات بزرگ بیشتر از  هکتار و 10 تا 5هاي متوسط  بین  باغ

اي مـورد     ها داراي سیستم آبیاري قطـره       با توجه به اهمیت تغییر سیستم آبیاري، وضعیت باغ        

ها داراي این نوع سیستم به دو دسته تقسیم شدند، کـه              براي این منظور باغ   . بررسی قرار گرفت  

هایی  هستند که پیشتر از سیستم         اغگروه نخست ب  . آورده شده است  ) 2(تقسیم بندي در جدول     

ي آبیاري را تغییر داده و هم اکنون از سیستم آبیـاري              اند ولی شیوه    کرده  آبیاري سنتی استفاده می   

شود که از ابتـدا داراي سیـستم آبیـاري     هایی را شامل می    گروه دوم باغ  . کنند  اي استفاده می    قطره

  .اند اي بوده قطره
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  اي اي سیستم آبیاري قطرهوضعیت باغات دار) 2(جدول 

  باغات بدون تغییر سیستم آبیاري   باغات با تغییر سیستم آبیاري 

  اندازه باغ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  74  42  59  43   هکتار5کمتر از 

  19  11  19  14   هکتار10 تا 5بین 

  7  4  22  16   هکتار10بیشتر از 

  100  57  100  73  کل باغات

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

هـاي داراي    نمونـه بـاغ  130، از مجمـوع    )2(هاي آورده شده در جدول        بر اساس داده  

اي تغییـر داده    درصد سیستم آبیاري خود را از حالت سنتی به قطـره           56اي،    سیستم آبیاري قطره  

هـا    درصـد از بـاغ  74همچنین . اند اي بوده    درصد مابقی از ابتدا داراي سیستم آبیاري قطره        44و  

 7 و 19هاي کوچک قرار دارنـد و   اند، در گروه باغ اي بوده  داراي سیستم آبیاري قطرهکه از ابتدا  

  . هاي متوسط و بزرگ هستند درصد باقیمانده به ترتیب در گروه باغ

توانـد تغییراتـی در سـطح زیـر کـشت و عملکـرد                اي مـی    استفاده از سیستم آبیـاري قطـره        

اي در   زان استفاده کننده از سیستم آبیـاري قطـره        لذا نظر کشاور  . محصوالت تولیدي ایجاد نماید   

مورد میزان تاثیر این سیستم در افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کشت محـصوالت                

  .آورده شده است) 3(جدید مورد پرسش قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

  

و کشت اي بر افزایش عملکرد، سطح زیر کشت   اثر نصب سیستم آبیاري قطره)3(جدول 

  محصول جدید

  کشت محصول جدید

  افزایش سطح

   زیر کشت 

  تمام موارد  افزایش عملکرد

  اندازه باغ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  9  4  86  38  5  2  صفر  صفر   هکتار5کمتر از 

  29  4  50  7  14  2  7  1   هکتار10 تا 5بین 

  57  8  36  5  7  1  صفر  صفر   هکتار10بیشتر از 

  22  16  70  50  7  5  1  1   باغاتکل

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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باغـداران بـر ایـن    )  هکتـار 5کمتر از (هاي کوچک  ، در گروه باغ )3(بر اساس نتایج جدول     

 86 درصد از موارد موجب افـزایش سـطح زیـر کـشت و در              5باورند که نصب این سیستم در       

 درصـد از مـوارد، نـصب ایـن     9همچنـین در  . درصد از آنها باعث افزایش عملکرد شده اسـت  

. سیستم موجب افزایش توأم سطح زیر کشت، عملکرد و کـشت محـصول جدیـد شـده اسـت                 

 کدام از باغداران با تغییر سیستم آبیاري خـود، اقـدام بـه کـشت                 گفتنی است در این گروه هیچ     

ي عمـده ناشـی از آبیـاري          اند و افزایش عملکرد به گونـه        محصول یا محصوالت جدید ننموده    

 50، در   ) هکتـار  10 تـا    5بـین   (هاي متوسط     در گروه باغ  . تر و بهتر محصوالت بوده است       کامل

درصد از موارد استفاده از این سیستم موجب افزایش عملکرد شده و افزایش حاصل از کـشت                 

 درصـد را بـه خـود      14 و   7محصول جدید و افزایش سطح زیر کـشت هـر کـدام بـه ترتیـب                 

اي افـزون بـر       رصد نیز باغداران با نـصب سیـستم آبیـاري قطـره            د 29در  . اختصاص داده است  

در گـروه  . کشت محصول جدید، سطح زیر کشت و عملکردشان نیز افزایش پیدا نمـوده اسـت          

 57(، بر خالف سایر گروههـا بـیش از نیمـی از کـشاورزان     ) هکتار10بیشتر از (هاي بزرگ   باغ

یـر کـشت، افـزایش عملکـرد و تولیـد      استفاده از این روش را موجب افزایش سـطح ز         ) درصد

دلیل اصلی این مطلب نیز توان مالی و امکانـات بیـشتر ایـن گـروه از                 . دانند  محصول جدید می  

 درصـد از کـشاورزان ایـن گـروه      36 و   7همچنـین   . باغداران در مقایسه با سایر باغداران است      

. داننـد   کرد مـی  نصب سیستم جدید را به ترتیب موجب افزایش سطح زیر کشت و افزایش عمل             

بـر ایـن باورنـد کـه اسـتفاده از           ) درصد از آنهـا   70(توان گفت بیشتر کشاورزان       در مجموع می  

 درصـد از باغـداران      22همچنین  . اي باعث افزایش عملکرد آنها شده است        سیستم آبیاري قطره  

بر این باورند که تغییر سیستم آبیاري موجب افزایش توأم سطح زیر کشت، عملکـرد و کـشت                  

حصول جدید شده است و تنها یک درصد از باغداران در اثر تغییر سیـستم آبیـاري اقـدام بـه                     م

  .اند کشت محصول جدید نموده

هاي آبیاري از دو معیار ارزش حال خالص پروژه و نرخ بـازده داخلـی              براي ارزیابی سیستم  

هـا نـصب       بـاغ  هـاي گونـاگونی در      اي در سـال     هاي آبیاري قطره    از آنجا که سیستم   . استفاده شد 

ها به حال تبدیل شد و سپس از دو معیار یـاد شـده                اند، ابتدا ارزش سرمایه گذاري این باغ        شده

هـاي    اي، شامل باغ    ها داراي سیستم آبیاري قطره      توزیع تمامی باغ  ) 4(در جدول   . استفاده گردید 

  . هاي بزرگ، بر اساس ارزش حال خالص آورده شده است هاي متوسط و باغ کوچک، باغ
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  ها بر اساس ارزش حال درآمد خالص توزیع باغ) 4(جدول 

  درصد   تعداد واحدها  ارزش حال خالص

  62  80  مثبت

  38  50  منفی

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

اي   هاي آبیـاري قطـره       درصد از سیستم   62،  )4(هاي آورده شده در جدول        بر اساس داده  

.  درصد توجیه اقتصادي ندارند    38دي بوده و    ها این استان داراي توجیه اقتصا       نصب شده در باغ   

اي بر اسـاس نـرخ بـازده داخلـی آورده             ها با سیستم آبیاري قطره      توزیع تمام باغ  ) 5(در جدول   

  .شده است

  ها بر اساس نرخ بازده داخلی توزیع باغ) 5(جدول 

  درصد   تعداد واحدها  نرخ بازده داخلی

  19  17   درصد21کمتر از 

  8  7   درصد40 تا 21بین 

  21  19   درصد70 تا 40بین 

  10  9   درصد100 تا 70بین 

  39   درصد100بیشتر از 

  

42  

  100  91  مجموع

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

حاکی از آن است که بر اساس معیـار نـرخ بـازده داخلـی از مجمـوع                  ) 5(نتایج جدول   

 درصـد   21 از   هاي نصب شده نرخ بازده داخلـی بیـشتر           درصد سیستم  81هاي مورد بررسی      باغ

ها اقتصادي نیـستند و        درصد سیستم  19در مقابل فقط    . باشند  داشته و داراي توجیه اقتصادي می     

هـاي    در مجموع متوسط نرخ بازده داخلـی بـاغ        .  درصد است  21نرخ بازده داخلی آنها کمتر از       

 درصد بـوده و لـذا در مجمـوع نـصب سیـستم              21 درصد است که بیشتر از       144مورد بررسی   

 واحد  39الزم به ذکر است نرخ بازده داخلی براي         . اي داراي توجیه اقتصادي است      ري قطره آبیا

  . برآورد ناپذیر بوده که ازمحاسبات حذف شد
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هـا   ي تغییر در سود مزارع از راه بودجه بندي جزیی، تغییرات درآمـد و هزینـه          براي محاسبه 

از افزایش یا کاهش در سود هـر      در واحد سطح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برآوردي            

بدین منظور، تغییرات مورد نظر بـه چهـار دسـته  افـزایش درآمـد،                . واحد تولیدي محاسبه شد   

این محاسبات به تفکیک براي هر      . کاهش مخارج، افزایش مخارج و کاهش درآمد تقسیم شدند        

  . ارایه شده است) 6(واحد مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج آن در جدول 

  

  )هکتار/ریال(اي  هاي استفاده کننده از سیستم آبیاري قطره بودجه بندي جزیی باغ) 6(دول ج

  )هزار ریال(درآمدها   )هزار ریال(هزینه ها 

:افزایش درآمد:کاهش درآمد

7743   افزایش عملکرد- 8891   محصول حذف شده- 1

14644   افزایش سطح زیر کشت- 2  

  4278   درآمد محصول جدید- 3  

:کاهش هزینه: فزایش هزینها

805  ي نیروي کار   هزینه- 88121   هزینه نصب سیستم آبیاري- 1

138  ي انرژي  هزینه- 5242   هزینه نگهداري- 2

193   هزینه ي ماشین آالت- 56143   هزینه محصول جدید- 3

414  ها  سایر هزینه- 4  

365  ي محصول حذف شده  هزینه- 5  

28580  مجموع افزایش درآمد و کاهش هزینه15839  فزایش هزینهمجموع کاهش درآمد و ا

12741:      سود اضافی

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

اي تغییر  هایی که سیستم آبیاري خود را از سنتی به قطره باغ) 6(بر اساس نتایج جدول   

 در هر هکتار  هزار ریال درآمد15839اند، در اثر تغییر سیستم آبیاري به طور میانگین  داده

  هزار ریال در هر 28580حال آنکه . هایشان اضافه شده است آورده یا بر هزینه کمتر بدست 

بر این . هاي آنهاکاسته شده است ها اضافه شده یا از هزینه هکتار نیز به درآمدهاي این باغ

ر به سود  هزار ریال در هر هکتا12741ها به طور میانگین  اساس تغییر سیستم آبیاري در باغ

اي از وضعیت اثر تغییر سیستم آبیاري بر  خالصه) 7(در جدول . این واحدها اضافه نموده است

  . ها آورده شده است سود  باغ
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  )تعداد(ها   اثر تغییر سیستم آبیاري بر سود باغ)7(جدول 

  مجموع  کاهش سود  افزایش سود

  اندازه باغ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  100  43  42  18  58  25   هکتار5کمتر از 

  100  14  29  4  71  10   هکتار10 تا 5بین 

  100  16  25  4  75  12   هکتار10بیشتر از 

  100  73  36  26  64  47  ها کل باغ

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

هایی که سیستم آبیاري خود را از سنتی بـه   ، از مجموع باغ)7(هاي جدول     بر اساس داده  

 درصـد دیگـر سـود       36ها افزایش و در        درصد موارد سود این باغ     64، در   اند  اي تغییر داده    قطره

هـایی کـه سودشـان مثبـت شـده            همچنین، با افزایش سطح باغ، درصد باغ      . کاهش داشته است  

هـاي کوچـک در اثـر تغییـر سیـستم          درصد بـاغ   58براي نمونه فقط    . است، افزایش یافته است   

 و 71هاي متوسط و بزرگ به ترتیـب        مقدار براي باغ   حال آنکه این  . اند  آبیاري سود مثبت داشته   

هاي بزرگ، شـمار مـزارع       توان بیان نمود که تغییر سیستم آبیاري در باغ          لذا می .  درصد است  75

هـاي   این نتیجه برخاسته از سرشکن شـدن هزینـه   . رو نموده است    بیشتري را با سود مثبت روبه     

  . ي بر سطح بزرگتر استا سرمایه گذاري اولیه نصب سیستم آبیاري قطره

اي و رفـع ایـن مـشکالت نقـش کارآمـدي در               هاي آبیـاري قطـره      بررسی مشکالت سیستم    

بر این اساس مشکالت اصلی کشاورزان با سیستم آبیـاري قطـره اي             . ي این سیستم دارد     توسعه

ا نتایج بررسی نشان داد که بیشترین مشکل کشاورزان با این سیستم ر           . مورد بررسی قرار گرفت   

هـا و همچنـین     ي سنگین سیستم، کیفت پایین سیستم و بویژه لولـه           می توان به سه دسته، هزینه     

مشکالت سیستم آبیاري تحـت فـشار       ) 8(در جدول   . ها تقسیم بندي نمود     گرفتگی قطره چکان  

  .از دیدگاه کشاورزان استان فارس آورده شده است
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  ه کشاورزان مشکالت سیستم آبیاري تحت فشار از دیدگا)8(جدول 

  درصد  تعداد  مشکالت  ردیف

  49  41  ها گرفتگی قطره چکان  1

  10  8  اي هزینه سنگین نصب و نگهداري سیستم آبیاري قطره  2

  15  12  ها کیفت پایین لوله  3

  6  5  ها و هزینه باالي سیستم گرفتگی قطره چکان  4

  20  16  ها ها و کیفیت پایین لوله چکان گرفتگی قطره  5

  100  82  مجموع

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

 درصـد از پاسـخ دهنـدگان بـر ایـن باورنـد کـه                49نتایج جدول باال حاکی از آن است که           

 درصد از کشاورزان بر     10همچنین  . ترین مشکل این سیستم است      ها عمده   گرفتگی قطره چکان  

 15و ي سنگین نصب و نگهداري، مشکل اصلی این سیستم آبیـاري اسـت    این باورند که هزینه 

. داننـد   اي مـی    ها را به تنهایی مشکل سیستم آبیاري قطـره          درصد از کشاورزان کیفیت پایین لوله     

هـا بـه همـراه         درصد از پاسخ دهندگان به ترتیـب گرفتگـی قطـره چکـان             20 و   6گفتنی است   

ها به همراه کیفیت پایین را عمده ترین مـشکل ایـن سیـستم        چکان  ي باال و گرفتگی قطره      هزینه

  .ننددا می

هـا    درصد از کشاورزان بر این باورند که گرفتگی قطره چکان        75بر اساس نتایج جدول باال        

اي است، اما بر خالف  به تنهایی یا به همراه سایر موارد، عمده ترین مشکل سیستم آبیاري قطره           

. داننـد   ي سنگین این سیستم را مهمترین مشکل آن می           درصد از کشاورزان هزینه    10انتظار فقط   

توان گفت مسایل فنی این سیستم در مقایسه با مسایل اقتصادي آن از اهمیـت                 بر این اساس می   

در پایان میزان رضایت کـشاورزان اسـتفاده کننـده از سیـستم آبیـاري               . بیشتري برخوردار است  

  . آورده شده است) 9(اي مورد پرسش قرار گرفت که نتایج آن در جدول  قطره
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  اي کشاورزان از سیستم آبیاري قطرهمیزان رضایت ) 9(جدول 

  درصد  تعداد  وضعیت رضایتمندي   ردیف

  صفر  صفر  هیچ  1

  2  3  کم  2

  8  10  متوسط  3

  90  112  زیاد  4

  100  125  مجموع

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

 درصـد از کـشاورزان بـا وجـود مـشکالت ایـن       90حاکی از آن است که      ) 9(نتایج جدول     

ي کامل رضایت دارنـد و از سـوي    اي در باغ خود به گونه ري قطرهسیستم، از نصب سیستم آبیا  

 2همچنـین   . ي کامل از این سیستم ناراضـی نیـستند          دیگر، هیچ کدام از پاسخ دهندگان به گونه       

 درصد دیگر نیز میزان رضایتمندي خـود       8درصد از کشاورزان میزان رضایتمندي خود را کم و          

توان بیان نمود که بیشتر کشاورزان از نـصب سیـستم        اس می بر این اس  . اند  را متوسط بیان نموده   

  . اي رضایت دارند آبیاري قطره

  

  پیشنهادها

  :با توجه به نتایج بدست آمده می توان پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه نمود

هـاي آبیـاري    نتایج این مطالعه حاکی از آن است که یکـی از مهمتـرین مـشکالت سیـستم              

ها و قطعات این سیستم و در نهایت گرفتگی قطره            ها، قطره چکان    ودن لوله اي استاندارد نب    قطره

بر این اساس نظارت بیشتر بر تولید کنندگان و پیمانکاران از جملـه راهکارهـاي               . هاست  چکان

پیشنهادي است، چرا که نظارت بر تولید کنندگان و پیمانکاران از نـصب قطعـات و تاسیـسات               

نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از سیستم        . نماید  ائین جلوگیري می  غیر استاندارد و با کیفیت پ     

بر این اساس پیشنهاد می شود که       . گردد  اي باعث افزایش عملکرد محصول نیز می        آبیاري قطره 

  .هاي ترویجی به این نکته نیز توجه گردد در برنامه
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 درصــد از 38اي حــاکی از آن بــوده کــه نزدیــک بــه   اقتــصادي آبیــاري قطــره ارزیــابی

براي حل این مشکل پیشنهاد می شود کشاورزان        . هاي نصب شده توجیه اقتصادي ندارد       سیستم

هـاي   ي باغداري بـا اسـتفاده از سیـستم    ها و نحوه با مدیریت صحیح و شناخت کافی از سیستم      

ا به  اي که بتوانند منافع حاصل از نصب سیستم ر          اي آشنایی کافی پیدا کنند به گونه        آبیاري قطره 

در این میـان الگـو بـرداري از    . هاي ناشی از آن را به کمترین حد برسانند         بیشترین حد و هزینه   

. رسـد   کنند، یکی از راهکارهاي مفید به نظر می         ي بهینه استفاده می     کسانی که از سیستم به گونه     

.شود هاي ترویجی توصیه می افزون بر این آموزش کشاورزان از راه گسترش فعالیت
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