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  چكيده

هدف اين تحقيق ارزيابي اقتصادي . استفاده بهينه از آب براي توسعه كشاورزي داراي اهميت زيادي است

هاي سيب اي در باغروش آبياري غرقابي به آبياري قطرهتبديل  )تعيين سودآوري براي باغداران منفرد(خصوصي 

با . هاي الزم از با انجام مصاحبه و تكميل پرسشنامه صورت گرفتگرد آوري داده. باشددر شهرستان اروميه مي

 باغ با توجه به سنين 5تعداد  Excelگذاري و استفاده از نرم افزار هاي ارزيابي اقتصادي سرمايهاستفاده از روش

ساله در حالت تبديل روش آبياري و بدون تبديل روش آبياري مورد ارزيابي قرار  23و  22، 20، 17، 15متفاوت 

اي باغ درحالت آبياري قطره 5دهد كه ارزش حال خالص و  نسبت سود به هزينه در هر نتايج نشان مي. گرفتند

درصد درآمد در وجه مقايسه  10باغ كاهش  5هر نتايج تحليل حساسيت نشان داد در . بيشتر از آبياري غرقابي بود

منفي نشد؛  NPVرا كاهش بيشتري داده اما  IRRو   NPV،BCRهاي ها، شاخصدرصد هزينه 10با افزايش 

طرح  مثبت ماند، اما در وجه مقايسه با دو  5درصد نيز ارزش حال خالص در هر  30با افزايش نرخ بهره تا و  

دهد كه استفاده از توان گفت نتايج اين بررسي نشان ميبه طور كلي مي. شتحالت پيشين كاهش بيشتري دا

اي در صورتي سودآورتر خواهد بود كه در سن كمتري مورد استفاده قرار گيرد؛ و اگر از آغاز روش آبياري قطره

  .اي باشد سودآورترين خواهد بوداحداث باغ روش آبياري به صورت قطره
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  مقدمه

بـا  . دهـد اي از منابع آب را به خود اختصـاص مـي  بخش كشاورزي در ايران درصد قابل مالحظه

افـزايش بـازده   توجه به منابع محدود آب، رشد روز افزون جمعيت و نياز به تأمين غذاي بيشتر، 

توسعه اراضي  آبي كشور با ميزان مصرف كنوني . شودميتوليد پيش از پيش احساس ) اندمانر(

رف و كنتـرل آب در كشـتزارها و   شود، لذا تغيير الگـوي مصـ  آب با منابع آب محدود عملي نمي

. باشد سازتواند چارهجويي در مصرف آب موجود ميها و افزايش سطح زير كشت از راه صرفهباغ

هاي گوناگوني وجود دارد كه اگر بـا توجـه بـه    ها روشدر كشاورزي براي آبياري كشتزارها و باغ

تواند منجـر بـه افـزايش بـازده     شرايط محيط و بر پايه اصول بهينه مورد استفاده قرار گيرد، مي

-يكـي از راه را بودن بازده باالتر هاي آبياري تحت فشار به جهت دااستفاده از روش. آبياري شود

هاي توسـعه  آبي در بخش كشاورزي است كه در اولويت برنامههاي رويارويي با مسئله بحران كم

هاي آبيـاري كـه بـا صـرف     يكي از شيوه. بخش كشاورزي مورد توجه دولت نيز قرار گرفته است

-اي در مصـرف آب مـي  جويي قابل مالحظهكمترين ميزان آب و بيشترين كنترل، موجب صرفه

اي براي محصـوالت رديفـي، درختـان و    روش آبياري قطره. باشداي ميروش آبياري قطره شود،

فـت، بسـيار مناسـب    توان براي هر گياه در نظـر گر چكان را ميها كه يك يا چند قطرهتاكستان

هـاي آبيـاري   هاي آبياري تحـت فشـار از جملـه روش   گيري از روشدر ايران روند بهره. باشدمي

وجـود  . استان آذربايجان غربي نيز از اين قاعده مستثني نيست. باشدگسترش مي اي رو بهقطره

هـاي بـارور، موجبـات گـرايش     هـزار هكتـار بـاغ    50329ا سـطحي حـدود   باغي استان ب اراضي

. اي را فـراهم سـاخته اسـت   مندي از مزاياي روش آبيـاري قطـره  برداران به بهرهمسئوالن و بهره

باشد و در حال حاضـر از  كشور مي) استراتژيك( ي مهم و راهبرديهاسيب درختي يكي از ميوه

عليزاده، (نظر وزني باالترين حجم صادرات محصوالت باغي كشور را به خود اختصاص داده است 

درصد از توليد سيب در كشـور رتبـه اول را دارا    8/28و استان آذربايجان غربي با سهم  ) 1383

هـاي ايـن اسـتان، داراي    روميه در مقايسه با ديگـر شهرسـتان  در اين ميان شهرستان ا. باشدمي

درصد از كـل   24اي در زمينه توليدات باغي برخوردار است، به طوري كه نزديك به جايگاه ويژه

بـردار در  برداران زير بخش باغباني استان در اين شهرستان  مستقر هستند و اين شمار بهرهبهره

سـازمان جهـاد   (دهنـد  تان را بـه خـود اختصـاص مـي    ي اسدرصد از كل توليدات باغ 41حدود 

  ) 1387زاده، جالل ؛كشاورزي استان آذربايجان غربي
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باشـد كـه   هاي سطحي و زيرزميني مـي ميليارد مترمكعب آب 10استان آذربايجان غربي داراي 

ميليـارد مترمكعـب درسـال     2ش از آب مصرفي كشاورزي آن از منابع سطحي و زير زميني بـي 

-آب منابع از آب استحصال ميزان خشكسالي علت به گذشته سال چند در كه حالي درشد بامي

شـده   موجـب  امـر  ايـن  و ؛اسـت  داشـته  محسوسـي  كـاهش  مختلف مصارف براي سطحي هاي

ـ  يابـد  افـزايش  زيرزمينـي  آب استحصال درخواست برابري هـاي  آب از برداشـت  كـه  طـوري ه ب

هـاي  ه شـدن دشـت  سـطح آب زيرزمينـي و ممنوعـ   زميني بيش از حد متعادل و باعث افت زير

باتوجه بـه  ). 1388اي استان آذربايجان غربي، شركت سهامي آب منطقه( شودشمالي و مركزي 

و همچنين با توجـه بـه    هاي سطحيهاي زيرزميني و كاهش استحصال آب از منابع آبافت آب

-اي بـه بهينـه  درصد آب مصرفي در بخش كشاورزي الزم است، توجه ويـژه  90مصرف بيش از 

در اين راسـتا از جملـه   . سازي مصرف آب و مديريت تقاضا و عرضه آن در اين بخش اعمال شود

آبيـاري  هاي هاي ديگر قرار گرفته است، توسعه روشهاي سازمانراهكارهايي كه در رأس برنامه

هاي نوين توسط كشاورزان امري ضـروري  باشد و يا  به عبارتي پذيرش اين روشتحت فشار مي

در راسـتاي   ).2007( آمارا و همكـاران  و  )2007( ويتلسيو ) 1388كهنسال و همكاران ( است

هاي آبياري روشهكتار از اراضي به   2300استفاده بهينه از آب كشاورزي در اين استان، حدود 

 .باشـند مـي اي هكتار آن مجهز به روش آبياري قطره 1100اند كه حدود تحت فشار مجهز شده

اي صورت گرفتـه  در ادامه به مرور نتايج بعضي تحقيقات كه در زمينه كاربرد روش آبياري قطره

كننـد كـه   هاي خود بيان ميدر نتيجه بررسي )1995(نارايانامورسي و دشپند . پردازيماست مي

وري توليـد و  اي در مقايسه با آبياري غرقابي در سطح كشتزار باعـث افـزايش بهـره   قطره آبياري

آنان بنابر آمار و اطالعـات گـردآوري شـده از    . شودهاي زراعي و مصرف آب ميكاهش در هزينه

رد دو هنـد، ايـن روش را از نظـر اقتصـادي در مـو      سطح كشتزارها در دو منطقـه ماهاراشـتراي  

نتـايج پـژوهش   . انـد گيري از روش جريان نقدي تنزيلي بررسي كردهور با بهرهمحصول موز و انگ

دار در روش وري در توليد، صرفه جويي در آب و سود به طـور معنـي  دهد كه بهرهآنان نشان مي

اي در ري قطـره دهد كـه آبيـا  اي از غرقابي باالتر است و جريان نقدي تنزيلي نيز نشان ميقطره

افزون برآن كشاورزان در سال نخسـت  . ها، به طور كامل اقتصادي استمينسطح يك هكتار از ز

اي بـه  گذاري را بدون يارانه و از راه سودي كـه از اجـراي آبيـاري قطـره    توانند هزينه سرمايهمي

در بررسي خود ضمن ارزيابي سودمندي اقتصـادي  ) 1995(سن راي. آيد، جبران كننددست مي

كند كه گسـتره  در هندوستان، بيان مي) كشتزار(و خرد ) ملي(كالن  اي از دو جنبهآبياري قطره
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هزار هكتار افزايش داشـته   350كنون به ميزان تا 80اي از نيمة دهه هاي زير آبياري قطرهزمين

هاي اعطايي دولت هند اكنـون ايـن كشـور پـس از آمريكـا      به طوري كه با توجه به يارانه. است

او بر اين باور است كه امروزه ايـن روش بـازده   . را در جهان دارد ايبيشترين سطح آبياري قطره

افزون بـر  . يابدتواند گسترش تجاري پيدا كرده است به طوري كه با حذف تدريجي يارانه نيز مي

هـاي مـنظم جنبـه هـاي     هاي ترويجي براي راهنمـايي در راسـتاي بررسـي   آن، گسترش برنامه

هـا در ايـن   تواند بـه عنـوان يكـي از تـالش    ع محصول نيز مينو اي بر پايهاقتصادي آبياري قطره

گيـري از آمـار و اطالعـات    در بررسـي خـود بـا بهـره    ) 1997(نارايانامورسي . زمينه به شمار آيد

هنـد از   در منطقه جالگـائون و ناشـيك ماهاراشـتراي    1993-94گردآوري شده در سال زراعي 

نفر از كسـاني   25اي در هر منطقه و آبياري قطره نمونه از پذيرفتگان 25(بردار بهره 100شمار 

هزينـه مطالعـه خـود را     –در چارچوب يك تحليل سـود  ) كه آبياري سنتي در هر منطقه دارند

موز در جالگـائون و  (او دو محصول اصلي آبي در هر منطقه گزينش كرده است . انجام داده است

اي به حفاظـت آب و كـارايي   ه آبياري قطرهدهد كنتايج ارزيابي وي نشان مي). انگور در ناشيك 

هاي متـداول، باعـث   اي در مقايسه با آبياريكند؛ همچنين آبياري قطرهاستفاده از آن كمك مي

. شـود جويي در مصرف برق نيـز مـي  هاي زراعي در هكتار، افزايش عملكرد و صرفهكاهش هزينه

 48/1 – 8/1و انگـور   36/2 – 07/2هاي مختلف تنزيل براي موز بـين  هزينه نرخ –نسبت سود 

همچنـين  . اي توجيه اقتصادي الزم را داردگذاري در آبياري قطرهدهد سرمايهاست كه نشان مي

. ثبـت اسـت  گذاري در نرخ هاي مختلف تنزيل و حـذف يارانـه نيـز م   ارزش حال خالص سرمايه

از سـوي دولـت، در زمينـه     كند كه همراه با ادامه پرداخت يارانه اعطاييبنابراين او پيشنهاد مي

 .هـايي انجـام گيـرد   گذاري براي آگاهي دادن به كشاورزان منطقه مـورد نظـر نيـز اقـدام    سرمايه

ضمن توضيح اينكه نيشكر يكـي از محصـوالت تجـاري مهـم در ماهاراشـتراي       )1995(اينامدار 

ت است بيان مي كند كه بهـره وري در واحـد سـطح زمـين و آب آبيـاري ، بـه علـت محـدودي        

او بر اين بـاور اسـت كـه آبيـاري     . دسترسي به منابع آب در سطح كشتزار، در حال كاهش است

قطره اي يكي از فناوري هاي پيشرفته آبياري است كه انتظار مي رود در آينده نقـش بيشـتري   

-او بررسي خود را بـر پايـه داده  . در افزايش استفاده از آب و بهره وري توليد نيشكر داشته باشد

و پـس از آن كـه    1988-89توليد كننده نيشكر پيش از سال زراعي  90گردآوري شده از هاي 

دهـد كـه   نتايج بررسي وي نشـان مـي  . اند، انجام داده است اي مجهز شدهبه روش آبياري قطره

هاي نوين باعث افزايش سطح زير كشت محصوالت ساالنه و كـاهش سـطح زيـر كشـت     فناوري
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گيرنـده كـاهش در   وش نوين آبياري براي نيشكر در برودآوري رمحصوالت فصلي شده است و س

ب، كـاهش  هاي كارگري كشتزار و كاهش در كـود حيـواني و شـيميايي، مصـرف كمتـر آ     هزينه

. هاي هرز و افـزايش در عملكـرد و كيفيـت نيشـكر بـوده اسـت      تخريب خاك، كاهش رشد علف

هـا  تري براي پـذيرش ايـن روش  همچنين يارانه دولت باعث شده است كه كشاورزان رغبت بيش

محاسـبه كـرده و نتيجـه     54/1اي را هزينه بـراي آبيـاري قطـره    –او نسبت سود . داشته باشند

مـان و  . اي روشي مهم براي افزايش توليد و كارايي اقتصـادي اسـت  گرفته است كه آبياري قطره

-در آبياري قطـره  اي اقتصادي از سودآوري كشت انگوريك تحليل مقايسه )1996(ويجاياكومار 

در اين بررسي آمار و اطالعـات  . اي و آبياري سنتي در سه منطقه از كارناتاكاي هند انجام دادند

كشـاورز   40كشاورز آبياري قطره اي و  40(كشاورز  80گيري از از راه مصاحبه شخصي با نمونه

اي، آبيـاري قطـره  بر اين پايه آنـان سـودآوري در هكتـار را بـراي     . گردآوري شد) آبياري سنتي 

هاي روپيه بيشتر از آبياري نشتي محاسبه كردند و نشان دادند كه علت اين امر در هزينه 1596

در  ،)2004سـتين و همكـاران،   (سـتين و همكـاران   . كارگري، كود حيـواني و شـيميايي اسـت   

از معيـار  هاي زيتون تركيـه بـا اسـتفاده    اي در باغبررسي خود به ارزيابي اقتصادي آبياري قطره

گـذاري  اي از نظـر سـرمايه  نتايج نشان داد كه روش آبيـاري قطـره  . ارزش حال خالص پرداختند

سـال بـوده    4همچنين طول دوره برگشت سـرمايه  . سودآور بوده و توجيه اقتصادي الزم را دارد

اي در سـريالنكا  هاي آبيـاري قطـره  ، به بررسي و ارزيابي روش)2004(كريشنا و همكاران . است

 -آنان در ارزيابي خود با استفاده از تحليل تابع مرزي و به كار بردن تابع توليد كـاب . اندپرداخته

 2003تـا   2001اي در سـال هـاي   داگالس به اين نتيجه رسيدند كه بازده روش آبيـاري قطـره  

. وري نيروي كـار و زمـين در ايـن دوره افزايشـي بـوده اسـت      بهبود نيافته است، حال آنكه بهره

در بررسي خود به ارزيابي اقتصادي تبديل آبياري غرقابي به آبيـاري  ) 1378( حمدي و مهرابيم

اي تهيـه و از راه مصـاحبه بـا    آنان پرسشـنامه . هاي منطقه بم پرداختندتحت فشار در نخلستان

هـاي مختلـف   نتايج بـه دسـت آمـده از روش   . برداران اطالعات مورد نياز را گردآوري كردندبهره

ه تحليل اطالعات گردآوري شده نشان داد كه تبديل شيوه آبياري از غرقابي  به تحت فشار تجزي

نسبت منفعت به هزينه كمتر از يك اسـت، تغييـر   . هاي كوچك غير اقتصادي استدر نخلستان

هاي بزرگ آن هم در صورت اجراي اين طـرح بـا كمتـرين هزينـه     نوع آبياري تنها در نخلستان

كرباسـي   .رداران سودآور خواهد بود و نسبت سود به هزينه بزرگتر از يك استبممكن براي بهره

. اي در استان خراسان پرداختندهاي آبياري قطرهبه ارزيابي مالي انواع طرح) 1379(ان و همكار
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گيـري  اي و سنتي به روش نمونـه هاي آبياري قطرهبردار روشبهره 50آنان آمار و اطالعات را از 

هـاي اجتمـاعي،   نتايج بررسـي شـان نشـان داد كـه عامـل     . صادفي گردآوري كردندبندي تطبقه

بـرداري  ها مؤ ثـر اسـت و در صـورت طراحـي و بهـره     اقتصادي و فني در نبود پذيرش اين روش

-، به ارزيابي مـالي روش )1380(كرباسي. ها توجيه مالي الزم را خواهند داشتمناسب اين طرح

. انـدوز پرداختـه اسـت   اندوز و غير آبخراسان در دو وضعيت آب اي در استانهاي آبياري قطره

انـدوز  سبت سود بـه هزينـه در گـروه غيـر آب    نتايج نشان داد كه نرخ بازده داخلي و همچنين ن

اي در هـر دو  اندوز است، اما بر اساس معيار نسبت سود به هزينه روش آبياري قطرهبيشتر از آب

، در )1383( نيكـويي و همكـاران   . توجيـه اقتصـادي دارد   گروه ياد شده و محصوالت گونـاگون 

-ي طـرح بررسي خود به تحليل اقتصادي اعتبارات اختصاص داده شده بانك كشاورزي در زمينه

نتـايج ارزيـابي آنـان نشـان داد كـه هرچنـد       . انـد هاي آبياري باراني در استان اصفهان پرداختـه 

هـا را در مقايسـه بـا روش    و تـأمين آب و نهـاده  استفاده از روش آبياري باراني عمليـات زراعـي   

برابـر روش   3راني نزديـك بـه   اي افزايش داده، ولي ميـزان افـزايش درآمـد در روش بـا    جويچه

-ن داد كه به ازاي يك واحد سرمايههمچنين شاخص نسبت سود به هزينه نشا. اي استجويچه

برداران واحد سود براي بهره 4/5يزان به مبرداري، هاي آباري باراني در دوره بهرهگذاري در طرح

، در بررسي خود بـه ارزيـابي اقتصـادي روش آبيـاري     )1385(نجفي و همكاران . نمايدايجاد مي

 62نتايج نشان داد كه بر اسـاس معيـار ارزش حـال خـالص     . اي در استان فارس پرداختندقطره

بندي جزئي نيـز  مده از بودجهها داراي توجيه اقتصادي هستند و نتايج به دست آدرصد از روش

هـا از راه افـزايش سـطح زيـر كشـت، افـزايش       گوياي تأثير مثبت كاربرد اين روش بر سود بـاغ 

  . باشدها ميعملكرد و كاهش هزينه

اي در كنون تحقيقي در زمينه تحليل اقتصادي تبديل روش آبياري غرقابي به آبياري قطرهتا

سي در راستاي تأمين اين كمبود اين برر. رفته استهاي سيب آذربايجان غربي صورت نگباغ

هاي سيب در دو اي در باغتحليل اقتصادي تبديل روش آبياري غرقابي به آبياري قطره. باشدمي

هدف اين مطالعه . و اجتماعي الزم است صورت گيرد) خرد، بنگاه يا باغدار(زمينه خصوصي 

هاي سيب اي در باغبه روش آبياري قطرهتحليل اقتصادي خصوصي تبديل روش آبياري غرقابي 

به عبارت ديگر هدف اين است كه روشن شود، اين تبديل روش . باشدشهرستان اروميه مي

  .آبياري براي باغداران منفرد چقدر سودآور است
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  روش تحقيق

ات ميـداني بـود كـه عـالوه بـر      روش اول اطالع. اطالعات مورد نياز به سه روش گردآوري شدند

برداران از شركت هاي مجري، از توليدكنندگان و فروشندگان تجهيـزات آبيـاري، مصـاحبه    بهره

 5با توجـه بـه اينكـه    . همچنين براي آنان پرسشنامه تنظيم و تكميل شد. حضوري به عمل آمد

ايـن  . اي تغيير داده بودند، مورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد   باغدار روش آبياري را از غرقابي به قطره

هاي شخصي، فرهنگي و فني  بيشتر در زمينه اطالعـات اقتصـادي ماننـد    الوه بر دادهاطالعات ع

گـذاري  هـاي سـرمايه  هاي جاري ساليانه از جمله آب، كود، نيروي كار، سم و غيره، هزينههزينه

هـاي  اوليه شامل تجهيزات تصفيه، تجهيزات آبياري، تجهيزات تزريـق مـواد شـيميايي و هزينـه    

هـاي تعميـر،   هاي مربوط به خـود روش از جملـه سـوخت و انـرژي، هزينـه     هنصب و اجرا، هزين

بـا توجـه بـه    . باشـند هاي نگهداري وغيره و درآمد به دست آمده از عملكرد محصـول مـي  هزينه

هاي نوين آبيـاري  توان گفت، مناطقي كه از اين روشاطالعات به دست آمده از اين پژوهش مي

ميكروزيمنس بـر   2000تر از كيفيت مناسب و  شوري آب پايينكنند، داراي آبي با استفاده مي

اي بـا  توان گفت باغداران به طور معمول از روش آبياري قطـره همچنين مي. باشدمتر ميسانتي

هـاي  چكـان كنند، كه آبدهي بيشتري نسـبت بـه قطـره   هايي از نوع بابلر استفاده ميچكانقطره

اي بود، كه از نتـايج تحقيقـاتي   هاي كتابخانهعات و دادهگردآوري اطالروش دوم . لي دارندمعمو

هاي مـرتبط  ها و ادارهآوري شد سازمانگروه سوم كه اطالعات از آنان جمع. گذشته استفاده شد

  .به آب كشاورزي استان و شهرستان بود

هاي هاي ارزيابي اقتصادي پروژهها، روشالگوهاي تجربي مورد استفاده براي تحليل داده

، نسبت سود به هزينه )1NPV( كه سه روش آن ارزش خالص حال. باشدگذاري ميسرمايه

)2BCR ( و نرخ بازده داخلي)3IRR (باشندمي.  

  .هاي زير استفاده شده استاز فرمول BCRو  NPVبراي محاسبه 
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هاي مدت سال nنرخ تنزيل و  t ،iهزينه هاي سال  t ،Ctهاي سال فايده Btسال،  tكه در آنها 

برابر صفر  NPVشود نيز برابر نرخ تنزيلي است كه باعث مينرخ بازده داخلي . تحليل است

نشانگر سودآور بودن  BCRبودن  1برابر سود پروژه بوده و بزرگتر از  NPVبديهي است . شود

. باشددر مقايسه با نرخ بهره بانكي نيز نشانگر سودآوري پروژه مي IRRپروژه و بزرگتر بودن 

 .ها و نرخ تنزيل صورت خواهد گرفتهزينهتحليل حساسيت نيز در رابطه با سود، 

  نتايج و بحث

اي در سال مورد بررسي و گذاري اوليه در هر هكتار از روش آبياري قطرهميانگين هزينه سرمايه

.  شده استآورده ) 1(باشد كه در جدول شماره ريال مي 33600000هاي مورد بررسي در طرح

 گذاري اوليه، به طور ميانگين در يك هكتار هزينه سرمايهدر روش آبياري غرقابي، 

هاي اصلي و فرعي مي ) كانال( كه اين هزينه مربوط به احداث آبراه .باشدمي ريال18500000

 .باشد

  89اي در يك هكتار باغ سيب در سال گذاري اوليه در روش آبياري قطرههزينه سرمايه )1(جدول 

  هاي تحقيقداده: خذأم

عمر مفيد طرح رخ برداري تا پايان هايي است كه از سال اول بهرههزينه ،هاي جاري ساليانههزينه

باشد برداري و نگهداري و هزينه برق مصرفي ميهاي توليد، هزينه بهرهدهند و شامل هزينهمي

در مورد آبياري غرقابي نيز همه . ها به صورت جداگانه محاسبه شده استكه در هركدام از باغ

توليد از جمله هاي ها براي هر باغ با توجه به گستره باغ محاسبه شده است و هزينههزينه

هاي ساليانه به هاي كارگري و غيره هزينههاي سم و سمپاشي، كود و كودپاشي، هزينههزينه

 ميانگين هزينه بيشينه كمينه هزينه )ريال(هزينه ها   رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 هاي شبكهتهيه لوازم و اتصال

 هاي ايستگاه پمپاژتهيه لوازم و اتصال 

 )فيلتراسيون(هاي ايستگاه صافي تهيه لوازم و اتصال 

 اندازي طرحنصب و اجرا و راه 

 حمل و نقل 

 )كل هزينه ها % 5( بيني نشده هزينه پيش

 ها   جمع هزينه

746506 

4831980 

8935042 

7616000 

1680472 

1190500 

25000000 

1261595 

8129184 

15100220 

12871040 

2839997 

2010000 

42200000 

1004050 

6480582 

12017631 

10243520 

2260234 

1600250 

33600000 
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يابند كه در ها نيز به نسبتي افزايش ميها نيز با رشد درختان هزينهدر مورد باغ. آيندشمار مي

  . ها لحاظ شده استبهمحاس

- در دو روش آبياري غرقابي و قطره هاعملكرد باغها نيز شامل درآمدهاي به دست آمده از فايده

ارزش اسقاط عبارت است از ارزش هر دارايي در پايان . باشداي و همچنين ارزش اسقاط مي

بر اين پايه درآمدهاي به دست آمده از ارزش اسقاط به دو صورت فرض . باشدعمر آن دارايي مي

باغدار هر هكتار باغ خود را به  30سال شده است، يكي اينكه در سال آخر دوره تحليل يعني 

رساند و فرض ديگر اين است كه پس از پايان عمر مفيد ميليون ريال بفروش مي 100ارزش 

-درصد سرمايه اوليه را به عنوان ارزش اسقاطي يا ارزش باقي 7طرح به طور معمول به ميزان 

در  .بياري لحاظ شده استها شبكه روش آمانده طرح در نظر گرفته شده است كه در محاسبه

-در نهايت در اين تحليل اقتصادي، ارزيابي طرح. روش غرقابي ارزش اسقاطي منظور نشده است

  . بررسي شده است) سرمايه گذار يا باغدار( ها از ديدگاه بخش خصوصي

ها در تك باغاي در تكنتايج به دست آمده از ارزيابي اقتصادي تبديل آبياري غرقابي به قطره

ها، مباحث مربوط كه با توجه به اطالعات موجود در جدول. هاي مورد نظر ارائه شده استدولج

درصد صورت  7ها با توجه به نرخ تجزيه تحليل. به هر باغ هم به طور جداگانه ارائه شده است

الزم به ذكر است كه هيچگونه تناسب يا . گذار با آن وام گرفته استگرفته است كه سرمايه

ها با توجه ها و سال اجراي روش آبياري ميكرو وجود نداشته و باغمشخصي بين عمر باغ رابطه

  . اندهاي مختلف به روش آبياري ميكرو مجهز شدهسنين مختلف و در سال

  اي ارزيابي اقتصادي در باغ هاي مورد بررسي با توجه به روش آبياري قطره) 2(جدول 

سال اجرايعمر باغ

آبياري 

 ايقطره

مدت بهره

 برداري
گستره

 )هكتار(
ارزش حال

  خالص 

ميليون ( 

 )ريال

ارزش حال 

خالص هر 

هكتار        

  )ميليون ريال( 

نسبت سود 

 به هزينه
ميزان بازدهي 

داخلي       

 )درصد( 

 18/34 78/1  28469 56939 2 5 83 ساله 15

 70/39 83/1  10899 21798 2 7 81 ساله 17

 11/37 98/1  4933 30392 16/6 6 82 ساله20 

 39/40 94/1  4539 8170 80/1 6 82 ساله 22

 83/37 88/1  4173 6676 60/1 6 82 ساله 23

 هاي تحقيقيافته: خذأم
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رزش حـال خـالص در روش آبيـاري    درصـد ا  7شود كه در نرخ تنزيـل  ، ديده مي)2(در جدول 

ارزش حال خالص هر هكتار باغ با عمر باغ رابطه معكوس باشد و باغ مثبت مي 5اي در هر قطره

اي مجهـز شـوند ارزش حـال خـالص     ها دير تر بـه روش آبيـاري قطـره   دارد؛ يعني هر چقدر باغ

باشد مي اي در صورتي سودآورتر يابد يا به عبارت ديگر، استفاده از روش آبياري قطرهكاهش مي

هـا  نسبت سود به هزينـه نيـز در هركـدام از بـاغ    . ردتري مورد استفاده قرار گيكه در سن پايين

، 70/39، 18/34هـا برابـر   بـاغ ن بازدهي داخلي نيز به ترتيب سـن  باشد و ميزابزرگتر از يك مي

  .باشددرصد مي 83/37و  39/40، 11/37

  ارزيابي  اقتصادي در باغ هاي مورد بررسي با توجه به روش آبياري غرقابي  )3(جدول 

  هاي تحقيق يافته: خذأم

باغ  5شود كه در روش آبياري غرقابي ارزش حال خالص در هر ديده مي) 3(با توجه به جدول 

باشند و ميزان بازدهي داخلي نيز به باشد، نسبت سود به هزينه نيز بزرگتر از يك ميمثبت مي

ها باشد كه اين ميزاندرصد مي 73/95و  77، 16/69، 86/64، 59/84ها برابر با ترتيب سن باغ

گذاري اوليه هاي سرمايهباشند و دليل آن به هزينهاي، بزرگتر مينسبت به روش آبياري  قطره

اي پايين ها در روش آبياري غرقابي نسبت به روش آبياري قطرهشود كه اين هزينهمربوط مي

  .باشدمي

 ايارزيابي اقتصادي طرح احداث باغ سيب در سطح يك هكتار با روش آبياري قطره  )4(جدول 

 هاارزش حال هزينه باغ

 )ميليون ريال(
 ارزش حال درآمدها

 )ميليون ريال(
ارزش حال خالص

)ريال ميليون (

نسبت سود

به هزينه

  ميزان بازدهي

)درصد(داخلي

 36/22 40/3 30345 42982 12637 احداثتازه 

  هاي تحقيقيافته: خذأم

ارزش حال خالص با نرخ )هكتار(گستره  عمر باغ

 )ميليون ريال%  (7تنزيل 

نسبت سود به هزينه با نرخ

 %7تنزيل 

ميزان بازدهي 

 )درصد(داخلي  

 ساله 15

 ساله 17

 ساله20

 ساله22

 ساله  23

2 

2 

16/6 

8/1 

6/1 

5430 

5535 

14261 

36304 

30579 

68/1 

78/1 

64/1 

57/1 

51/1 

59/84 

86/64 

16/69 

77 

73/95 
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اي شود كه در باغ تازه احداث با توجه به روش آبياري قطرهديده مي) 4(با توجه به جدول 

باشد مي 40/3باشد، نسبت سود به هزينه نيز ميليون ريال مي 30345ارزش حال خالص برابر 

  .باشددرصد مي 36/22و ميزان بازدهي داخلي نيز 

  ارزيابي اقتصادي طرح احداث باغ سيب در سطح يك هكتار با روش آبياري غرقابي  )5(جدول 

 هاهزينهارزش حال باغ   

  %7با نرخ تنزيل  

 )ميليون ريال(

ارزش حال درآمدها

% 7با نرخ تنزيل  

 )ميليون ريال( 

ارزش حال خالص

)ميليون ريال( 

نسبت سود

به هزينه

ميزان بازدهي داخلي

 )درصد( 

 64/20 25/2 20662 37160 16498تازه احداث

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

دهد كه در باغ تازه احداث شده با توجه به روش آبياري غرقابي ارزش حال نشان مي) 5(جدول 

بدست آمد و ميزان  25/2باشد، نسبت سود به هزينه نيز ميليون ريال مي 20662خالص برابر 

   .درصد محاسبه شد 64/20بازدهي داخلي نيز 

در حالتي كه بر پايه آن  IRRو  NPVدر اين بررسي تحليل حساسيت بنابر محاسبه شاخص 

- در آغاز، هزينه. د انجام شده استها، كاهش درآمدها و افزايش نرخ تنزيل رخ دهافزايش هزينه

مالحظه شده و ها هاي ارزيابي طرحدرصد افزايش داده و تأثير آن را بر شاخص 10هاي جاري 

درصد كاهش در  10همچنين با فرض . هاي آبياري بر اين پايه تعيين شدحساسيت طرح

 ،20، 15درصد به  7ها را دوباره محاسبه نموده و همچنين نرخ تبديل از درآمدها، اين شاخص

درصد درآمد در وجه مقايسه با  10باغ كاهش  5در هر . درصد افزايش داده شد 30و  25

اما ديده شد كه . را بيشتر كاهش داد IRRو  NPVهاي ها، شاخصدرصد هزينه 10افزايش 

NPV درصد كاهش در 10شود كه با منفي نشد، پس بنابر پايه نتايج به دست آمده مالحظه مي

-ها، روش آبياري ميكرو هنوز داراي قابليت سوددهي ميدرصد افزايش در هزينه10يا درآمدها 

طرح  مثبت شد اما در  5درصد نيز ارزش حال خالص در هر  30ديل تا با افزايش نرخ تب. باشد

توان نتيجه گرفت كه تا نرخ پس مي. وجه مقايسه با دو حالت پيشين كاهش بيشتري داشت

 10درصد نيز سود دهي روش آبياري ميكرو وجود دارد، اما نسبت به حالت كاهش  30تبديل 

  .باشداين سود دهي كمتر ميها، درصد هزينه 10درصد درآمد و افزايش 
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

گذار يا باغدار نيز بررسي شد و در اين بررسي، ارزيابي اقتصادي طرح ها از ديدگاه سرمايه

. اي و غرقابي براي باغداران منفرد مورد بررسي قرار گرفتندهاي آبياري قطرهسودآوري روش

، ارزش حال خالص و نسبت سود به هزينه در )2(شماره دهد، با توجه به جدول نتايج نشان مي

باغ بزرگتر از حالتي است كه اگر روش آبياري به صورت غرقابي  5اي در هر روش آبياري قطره

همچنين ارزش حال خالص هر هكتار باغ با عمر باغ رابطه معكوس دارد يعني .  ماندباقي مي

تري مورد باشد كه در سن پايينمي آورتر اي در صورتي سوداستفاده از روش آبياري قطره

ارزيابي اقتصادي براي . باشدپذير مياي توجيهاستفاده قرار گيرد، بنابراين روش آبياري قطره

يج نشان سطح يك هكتار احداث باغ سيب با توجه به دو نوع روش آبياري صورت گرفت كه نتا

باشد، نسبت سود ميليون ريال مي 30345اي ارزش حال خالص برابر داد، در روش آبياري قطره

-اما اين شاخص. باشددرصد مي 36/22باشد و ميزان بازدهي داخلي نيز مي 40/3به هزينه نيز 

درصد كاهش پيدا  64/20و  25/2ميليون ريال،   2066ها در روش آبياري غرقابي به ترتيب به 

  .باشداي ميكرده است كه نشان دهنده سودآورترين بودن طرح آبياري قطره

درصد  10درصد كاهش درآمد،  10)پارامتر( نتايج تحليل حساسيت نيز با توجه به سه مشخصه 

 30و  25، 20 ،15درصد به  7گذاري اوليه و افزايش نرخ بهره از هاي سرمايهافزايش در هزينه

مقايسه درصد درآمد در وجه  10باغ كاهش  5درصد صورت گرفت، كه نتايج نشان داد در هر 

را بيشتر كاهش داده اما ديده شد كه  IRRو  NPVهاي ها، شاخصدرصد هزينه 10با افزايش 

NPV  طرح   5درصد نيز ارزش حال خالص در هر  30منفي نشد و با افزايش نرخ بهره تا نرخ

بنابر نتايج به دست . مثبت شد، اما در وجه مقايسه با دو حالت پيشين كاهش بيشتري را داشت

  :شود، پيشنهادهاي زير ارائه ميآمده

با توجه به اينكه سودآوري باغداري سيب نسبت به قيمت سيب در وجه مقايسه با قيمت  -1

هاي  تثبيت قيمت مناسب براي ها حساسيت بيشتري نشان داده است مي بايستي سياستنهاده

 .سيب اعمال شود

شود و امكان جويي در مصرف آب مياي باعث صرفه با توجه به اينكه روش آبياري قطره -2

هاي تنزيل به نسبت باال هم تغيير نمايد و با توجه به اينكه در نرخافزايش سطح باغ را فراهم مي

ها در اختيار روش آبياري سودآور بوده است، ضرورت دارد تسهيالت كافي براي تأمين نهاده

  .باغداران قرار گيرد
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اي در مقايسه با روش آبياري غرقابي سودآوري باالتري قطرهبا توجه به اينكه روش آبياري  -3

هاي آموزش ترويجي الزم و تسهيالت تشويقي بايستي برنامهبراي باغداران دارد بنابراين مي

  .كافي براي باغداران فراهم شود

  منابع

 هاي بهبود مديريت باغات سيب در شهرستانبررسي و تحليل مؤلفه)  1387. ( زاده ، مجالل

نامه كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد اروميه ، پايان

  .و توسعه كشاورزي

كننده از ريزش قبل از برداشت ميوه در ارقام بررسي اثرات عوامل جلوگيري) 1383. (عليزاده، ا

  . غربي رد و گلدن و دليشز سيب، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان

تحليل اقتصادي طرح توسعه آبياري تحت فشار در استان خراسان، ) 1380. (ر. كرباسي، ع

 .91- 111): 36(، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه

اي در هاي آبياري قطرهارزيابي مالي طرح) 1379. (، ممير لطيفي و. ، مدانشورو . كرباسي، ع

        . 32، سال هشتم، شماره توسعه فصلنامه اقتصاد كشاورزي واستان خراسان، 

بررسي عوامل محيطي و غير محيطي مؤثر بر  )1386. (و رفيعي، م. و قرباني، م. كهنسال، م

 وفصلنامه اقتصاد كشاورزي پذيرش آبياري باراني، مطالعه موردي استان خراسان رضوي، 

 .   110- 97: ) 65( ،توسعه

اقتصادي تبديل آبياري غرقابي به تحت فشار در بررسي ) 1379( . مهرابي، ح. محمدي، م

  136- 115 ):31(، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعههاي منطقه بم،  نخاستان

بررسي اقتصادي سيستم آبياري ) 1385(رحمتي . و د. ح. طرازكار، م. الف. قائمي، ع. نجفي، ب

 .87-102): 1(، فصلنامه اقتصاد و كشاورزياي در استان فارس، قطره

تحليل اقتصادي اعتبارات اعطايي بانك ) 1383( باقري . و الف. ر. سالمي، ح. نيكويي، ع

فصلنامه مطالعه موردي در استان اصفهان، : هاي آبياري بارانيكشاورزي در زمينه طرح

 .138-113): 6(، پژوهشي بانك كشاورزي
Cetin, B., Yazgan, S., T Tipi (٢٠٠٤). Economics of drip irrigation of olives 

in Turkey, Agricultural Water Management, ١٥١-١٤٥ :٦٦.          
Krishna, M., L. H. P. Gunaratnc, E. M. T., Ekanayake, E. R. N. 

Gunawardence   ( ٢٠٠٤). An Economic viability of micro irrigation 



 1392/ 2ي شماره/ 7جلد / اقتصاد كشاورزي   106

 
system in low country dry zone, Water Professionals Symposium- 
October ٢٠٠٤.           

Mane, K.M., Vijayakomar, H.S. ( ١٩٩٦ ) Comparative  economics  of  
cultivation  of grapes by different methods of  irrigation, Karnataka,  
journal  of  Agricultural  Science, ١٣٤ -١٢٩ :١. 

Narayanamoorthy, A. (١٩٩٧) Economic viability of drip irrigation an 
empirical from Maharashtra, Indian journal of Agricultural Engineers, 
٧٣٩ -٧٢٨ :٥٢. 

Inamdar, P. (١٩٩٥) Economic  efficiency  of  bewail  drip  irrigation  in  
sugarcane  production, a case study in  Ankalkhop Village  in  Sangli  
district  of Maharashtra,  Bharatiya  Sugar, ٤٨-٤٣ :٢  

Narayanamoorthy, A.  Deshpande, R.S. (١٩٩٥) Economic evaluation of drip 
   Irrigation, a Study of Maharashtra.  

Namara, R. Nagar, R. and Upadhyay, B. (٢٠٠٠) Economics, adoption  
determinants, and  impacts  of  micro- irrigation  technologies, empirical 
results  from  India,  Irrigation Science, ٢٩٧-٢٨٣ :٢٥  

Snrai, M.L. (١٩٩٥) Economics of dirp irrigation in India, micro irrigation 
changing of The Fifty International Micro irrigation   congress   Florida.   

Camp,  C.R.,  Sadler,  E.G.,  Busscher,  W.J.,  Sojka,  R.E.,  and  Karlen, 

D.L. (١٩٩٥) Experiences with micro irrigation for agronomic Crops in 
the Southeastern USA, Proceedings of the Fifty International Micro 
irrigation   congress, April ٦-٢, Hayatt. 

Whittlesey,  N.(٢٠٠٧) Improving  irrigation  efficiency   through technology   
adoption, When will it  conserve  water?,  Developments in  Water  
Science,  ٥٣ :٥٠.




