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  چکیده

  
منظور ارزیابی فنی و اقتصادي به. به ویژه در بخش کشاورزي را ضروري ساخته است برداري بهینه از منابع آبافزایش روزافزون جمعیت، بهره

به  1389در سال زراعی هاي کامل تصادفی در سه تکرار، ، آزمایشی بر پایه طرح بلوكاي در کشت پنبهري و قطرههاي آبیاري شیاسیستم

 آبیاري(و عامل فرعی شامل دو روش آبیاري  ) نیاز آبی% 60و  %80 ، % 100( مقدار آبدر این تحقیق عامل اصلی شامل سه . اجرا درآمد

وري آب مصرفی، وزن غوزه و و تعداد غوزه در بوته در سیستم آبیاري نتایج نشان داد که میزان عملکرد، بهره .بودند) اي قطره آبیاريشیاري و 

درصد کاهش  40و میزان آب مصرفی  داشت ي شیاري افزایشدرصد نسبت به سیستم آبیار 33و  15، 44، 8ترتیب به میزان  بهاي قطره

 9، درصدي عملکرد 6/1افزایش  از درصد نیاز آبی 100نیاز آبی نشان داد که تیمار درصد  80و  100مقایسه دو تیمار همچنین . یافت

-بهرهدرصد  18 افزایش از طرفی ود درصد نیاز آبی برخوردار بو 80نسبت به تیمار درصدي وزن غوزه  6/3درصدي تعداد غوزه در بوته و 

وري بهره .درصد نیاز آبی بود 80یمار تاز نقاط قوت در هکتار ) درصد آب مصرفی 19(مترمکعب آب  1900جویی  و صرفهوري آب 

افزایش  برايلذا  .اي از بهترین جایگاه برخوردار استدرصد نیاز آبی اعمال شده در سیستم آبیاري قطره 80اقتصادي نیز نشان داد که تیمار 

تواند بسیار  می نسبت به تأمین نیاز کامل آبی گیاه آبیاريکمدرصد  20اعمال  رسدنظر میبه سود کشاورزان و استفاده بهینه از منابع آب،

  .سودمند باشد

 
  .عملکرد، بهره وري آب وري اقتصادي،بهره: هاي کلیديواژه

                                                             
  .باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان: آدرس نویسنده مسئول - 1
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  مقدمه
هاي شامروزه دستیابی به توسعه پایدار در بخ

ترین مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به یکی از مهم
هدف . تبدیل شده است ،ریزي در هر کشوراهداف برنامه

اصلی از توسعه پایدار، مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی 
-گونه، بهیاشد می خصوص منابع محدود مانند منابع آببه

 لذا. دتضمین گرد ،اي که تأمین نیازهاي فعلی و آتی جامه
در  ،عنوان یک موتور محرکه اقتصاديبخش کشاورزي به

. هاي توسعه پایدار قرار دارداولویت اجرایی برنامه
هاي توسعه پایدار دهد که اجراي برنامهها نشان میبررسی

در بخش کشاورزي از نظر فنی و اقتصادي قابل دستیابی و 
  .)2004تروح و همکاران، ( صرفه استمقرون به

دستیابی  ریزيهاي مهم برنامهاز جنبهیکی  
خشک، اعمال توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه

در این راستا . باشدمیمدیریت حفاظتی از منابع آب 
هاي جدید آبیاري مانند استفاده از سیستم کاربرد شیوه
اي عالوه بر کاهش مصرف آب، افزایش آبیاري قطره

پی دارد عملکرد محصول و سطح زیرکشت را در 
-پنبه از مهماز طرف دیگر؛ ). 2009داگدلن و همکاران، (

مین مواد أبر تترین محصوالت کشاورزي است که عالوه
-بخش زائی در اشتغال ،کشیو روغن صنایع نساجیاولیه 

 کند مهمی ایفا می کشاورزي، صنعت و بازرگانی نقش هاي
  ). 2010کالفونتز و همکاران، (

، پنبه ن پنج دانه روغنی مهمهانی از میادر بازار ج
بعد از سویا در مقام دوم قرار دارد؛ زیرا منبعی غنی از 

درصد پروتئین  ششروغن و پروتئین است که بیش از 
شهبازیان و همکاران، (مورد نیاز دنیا را تشکیل داده 

کل سطح زیرکشت پنبه در کشور، حدود همجنین  .)1386
پنبه در استان  سطح زیرکشت. باشد هزار هکتار می 170

کرمان غالباً منحصر به منطقه ارزوئیه بوده که با مساحتی 
تن پنبه در  5/2هکتار، قابلیت تولید حدود  2800حدود 

  ). 1390نام، بی(هکتار را دارد 
 تأثیر هاي زیادي در خصوصتاکنون بررسی

و  کیفیت ،هاي آبیاري مختلف بر کمیتاستفاده از سیستم

صورت  در سراسر دنیا ت زراعیمحصوال وري آببهره
وري وري آب، بهرهتر از بهرهگرفته است؛ اما موضوع مهم

از دیدگاه اقتصادي، تنها افزایش . است آباقتصادي 
وري آب، کافی نیست بلکه محصول تولید شده باید  بهره

  .رآمد بیشتري را نصیب کشاورز کندارزش اقتصادي یا د
هاي آبیاري، شدر ارتباط با ارزیابی اقتصادي رو

بررسی چندانی صورت نگرفته است و الزم است در 
خشک جهان  کشوري مثل ایران که در منطقه خشک و نیمه

هاي آبیاري مورد توجه وري اقتصادي روشقرار دارد، بهره
توان به از جله تحقیقات صورت گرفته می. قرار گیرد

) 1385نژاد و همکاران، ترك(نژاد و همکارانمطالعه، ترك
اي و منظور ارزیابی سیستم آبیاري قطرهاشاره نمود که به

مقایسه آن با آبیاري سطحی، آزمایشی را روي گندم در 
  . کرمانشاه اجرا نمودند

تحلیل اقتصادي دو روش آبیاري نشان داد هر 
چند نسبت منفعت به هزینه در آبیاري سطحی بیشتر از 

واحد مصرفی  وري آب به ازاي هراي است، اما بهرهقطره
اي در مقایسه با روش سطحی حدود دو در آبیاري قطره
نتایج این آزمایش اجرایی بودن روش . برابر بوده است

  . اي در گندم را به خوبی نشان دادآبیاري قطره
هاي آبیاري با توجه به گسترش سیستمحال 

استان  اي جهت آبیاري مزارع در شهرستان ارزوئیهقطره
وري  ود اطالعات کافی در مورد بهرهو عدم وج کرمان

، هدف از این در این منطقه هاي آبیارياقتصادي روش
آبیاري از  روشترین پژوهش شناسایی و معرفی مناسب

محصول  آبیاري برو تأثیر کمهزینه  ،لحاظ مصرف آب
  . باشدپنبه، در منطقه ارزوئیه استان کرمان می

 
 هامواد و روش

هاي و اقتصادي سیستممنظور ارزیابی فنی به
، آزمایشی بر پایه پنبه در کشت ايآبیاري شیاري و قطره

در سال ، هاي کامل تصادفی در سه تکرارطرح بلوك
 که دردر مزرعه تحقیقاتی شهرستان ارزوئیه  1389زراعی 
. به اجرا درآمد واقع شده است، غربی شهر کرمانجنوب



 75/ 1393/  1شماره /  28جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

، 100( ز آبیدرصد نیاسه تحقیق عامل اصلی شامل  در این
 آبیاري( شامل آبیاريو عامل فرعی دو روش  )60و  80

 هاییکرت همچنین. بودند )اي قطره آبیاريشیاري و 
. بودندمتر  ششو طول سه و نیم عرض  آزمایشی داراي

-دور آبیاري در روش آبیاري شیاري که عرف منطقه می

 آبیاري همچنین در این روش .روز محاسبه شد پنجباشد؛ 
از زارعین منطقه کمک گرفته  حاسبه حجم آبیاري،جهت م

شد و هر زمان که زارعین زمان خاتمه آبیاري را اعالم 
کردند، آبیاري خاتمه یافته و حجم آب یادداشت  می
  . گردید می

نیاز آبی با استفاده از اي،  رهدر روش آبیاري قط
علیزاده، ( محاسبه گردید ،ونتیتم -پنمن فائو فرمول
ایستگاه  ازاین فرمول  مورد نیازمترهاي پارا. )1388

و ضریب گیاهی با  شدهواشناسی شهرستان ارزوئیه، اخذ 
توجه به منحنی تغییرات ضریب گیاهی پنبه در طول فصل 

ریچارد و ( گردیدهاي آبیاري، تعیین  رشد براي دوره
ذکر است که دور آبیاري براي الزم به). 1998همکاران، 

بار منظور  روز یک سهاي طرههمه تیمارهاي آبیاري ق
آمده با استفاده از نرم دستهاي به در پایان داده. گردید
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ و  MSTAT-Cافزار 

  . ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شدمقایسه میانگین
  

  ارزیابی اقتصادي
در این پژوهش پس از جمع آوري اطالعات 

بهترین تیمار از نظر اقتصادي، اي جهت انتخاب مزرعه
اقتصادي بودن  ،بندي جزئی ابتدا با استفاده از روش بودجه

جایگزینی هر تیمار توسط سایر تیمارها بررسی و  یا نبودن
و سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ارجحیت 

الزم به ذکر . گذاري به بررسی نتایج پرداخته شدسرمایه
گذاري در تیمارهاي ت سرمایهاست که براي تعیین ارجحی

تحت بررسی، انجام تجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایی 
در این پژوهش نیز . گذاري اجتناب ناپذیر استسرمایه
گذاري منوط به گیري در تحلیل ارجحیت سرمایهتصمیم

گذاري بود که این انجام تحلیل نرخ بازده نهایی سرمایه
  .تحلیل صورت گرفت

  
  جزئی روش بودجه بندي 

در این روش بدون نیاز به تهیه طرح کلی، 
شود و در آن اثرات این تغییراتی جزئی در مزرعه داده می
هاي مزرعه تعیین و در تغییرات جزئی بر درآمد و هزینه
نژاد و ترك(شودگیري میمورد انجام این تغییرات تصمیم

ین اثر به طور کلی در این روش با تعی). 1385همکاران، 
هاي مزرعه معیاري براي حل ات بر درآمد و هزینهتغییر

براي اتخاذ . آیداینگونه مسائل مدیریتی به دست می
خاب یک تکنیک تصمیم پیرامون تغییر روش تولید یا انت

افزایش هزینه منتج از انتخاب  )الفجدید انجام محاسبه 
کاهش هزینه منتج از انتخاب تکنیک  )ب، تکنیک جدید

و  درآمد منتج از انتخاب تکنیک جدیدافزایش ) ج، جدید
الزامی  کاهش درآمد منتج از انتخاب تکنیک جدید) د

پس از محاسبه موارد فوق چنانچه شرایط ذیل  .است
کنیک جدید از انتخاب و کاربرد ت )1رابطه ( برقرار گردد

صورت انتخاب  پذیر و در غیر اینلحاظ اقتصادي توجیه
  .تکنیک جدید اقتصادي نخواهد بود

 )ب+ ج ( < )الف+ د (     )1(

  
  تجزیه و تحلیل ارجحیت سرمایه گذاري در تیمارها

در روش تجزیه و تحلیل ارجحیت سرمایه 
گذاري، پس از مرتب نمودن تیمارها بر اساس کاهش 

هاي متغیر تیمارها سود خالص، میزان سود خالص و هزینه
تیماري وجود که در صورتی. گردنددو به دو مقایسه می

بیشتري با صرف هزینه متغیر  ته باشد که سود خالصداش
گذاري در این تیمار در مقایسه کمتري ایجاد نماید، سرمایه

براي تعیین این حالت  که دربا تیمار دیگر ارجحیت دارد 
تجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایی  ،گذاري ارجحیت سرمایه

  . سرمایه گذاري الزامی است
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  نهایی سرمایه گذاريتجزیه و تحلیل نرخ بازده 
گذاري و منظور تعیین نرخ بازده نهایی سرمایهبه

گذاري، میزان تغییرات سود خالص تعیین ارجحیت سرمایه
هاي متغیر منتج از جایگزینی یک تیمار به جاي و هزینه

تیمار دیگر، محاسبه و تحت عنوان سود خالص نهایی و 
ب خارج ضرحاصل. نماییمهزینه متغیر نهایی معرفی می

، معرف نرخ بازده نهایی 100قسمت موارد فوق در 
چه این نرخ، باالتر از نرخ چنان. باشدگذاري میسرمایه

گذاري در تیمار با هاي بانکی باشد، سرمایهسود سپرده
تیماري که سود ( سود خالص بیشتر، نسبت به تیمار دیگر

  .ارجحیت دارد) خالص کمتري دارد
  

  نتایج و بحث
مختلف بر  نتایج تجزیه واریانس اثرات تیمارهاي         

.نشان داده شده است )1(در جدول صفات مورد بررسی

  
 نتایج تجزیه واریانس  - 1جدول 

  وزن غوزه  تعداد غوزه در بوته  وري آب مصرفیبهره  عملکرد   درجه آزادي  منبع تغییرات
  Rep  2  663/930  0001/0  67/0  043/0تکرار

  A  2  **113/841479  **009/0  **167/36  **367/2آبیاري
  E1(  4  506/6981  0001/0  333/1  012/0(خطا 

  B   1  **826/166060  **161/0  **556/117  **047/2نوع سیستم آبیاري
 AB  2  ns808/3594  **001/0  **056/11  *097/0اثر متقابل 

  E2(  6  354/3479  001/0  222/0  050/0(خطا 
  دار    یغیرمعن: nsدار معنی: **        

 عملکرد محصول

آمده از مقایسه میانگین عملکرد دستنتایج به
که تیمار دهد نشان میپنبه حاصل از اثر تیمار عامل اصلی 

کیلوگرم در هکتار و  2661درصد نیاز آبی با عملکرد  100
ترتیب نسبت به  درصد به 25و  6/1با اختالفی در حدود 

راي بهترین عملکرد درصد نیاز آبی دا 60و  80تیمارهاي 
را با تیمار  دارياختالف معنیاما از لحاظ آماري تنها . بود
کاهش شدید  .)الف 1 (شکل درصد نیاز آبی دارد 60

دلیل اعمال تنش درصد نیاز آبی به 60عملکرد در تیمار 
  مدت به گیاه نسبت داد که سطح فتوسنتز کننده طوالنی

  

  
ق باعث کم شدن دهد؛ و از این طری گیاه را کاهش می

کالفونتز و (شود  رشد گیاه و در نهایت کاهش عملکرد می
اي در همچنین تیمار سیستم آبیاري قطره).2007همکاران، 

و تیمار سیستم آبیاري شیاري در گروه ) a(گروه آماري 
دلیل عملکرد . )ب 1 (شکل قرار گرفته است) b(آماري 

 نست کهتوان آن دا اي را میخوب تیمار آبیاري قطره
دلیل کاهش تبخیر، کنترل بهتر اي بهسیستم آبیاري قطره

هاي هرز و رساندن مستقیم آب به منطقه توسعه  علف
سزایی در این خصوص ایفا نموده است ریشه، نقش به

  ).2008جارد و همکاران، (
  

  )ب(                                        )                                     الف(                                    
یصل از اثر تیمار عامل اصلی و فرعمقایسه میانگین عملکرد وش پنبه حا - 1شکل 
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 وري آب مصرفیبهره

رفت اثر طور که انتظار میدر این تحقیق همان
. وري آب مصرفی قابل مالحظه بودآبیاري بر بهرهکم

درصد  80و  60 يهادهد که تیمارنشان می )4(جدول 
داراي از لحاظ آماري اي، قطره نیاز آبی در سیستم آبیاري

هاي نیز سایر بررسی. باشندمیوري آب بهره بهترین
  کارآمدي این تکنیک مدیریتی در استفاده بهینه از هر واحد 

  
نژاد و همکاران، ترك(دهد آب مصرفی را نشان می

حقیقات  نشان آمده از سایر تدست هاي به گزارش ).1385
وري آب در مناطق خشک آریزونا و داد که میانگین بهره

کیلوگرم بر متر مکعب در  45/0تا  17/0کالیفرنیا بین 
-آورده؛ که با دست)2008جارد و همکاران، (هکتار بود 

  .خوانی داشتهاي تحقیق حاضر هم
  

  یاريآب وري آب مصرفی در تیمارهاي مختلفمقایسه میانگین بهره - 4جدول 
  تیمار  نوع سیستم  )کیلوگرم بر مترمکعب(مقدار 

d 21/0  درصد نیاز آبی 100  شیاري  b 375/0  ايقطره  
cd 256/0  درصد نیاز آبی 80  شیاري  a 461/0  ايقطره  
c 259/0  درصد نیاز آبی 60  شیاري  a 457/0  ايقطره  

  
  تعداد غوزه در بوته و وزن غوزه

اد غوزه در بوته تیمار آبیاري تعد دهد کهنشان مینتایج 
 دارايدرصد نیاز آبی  80تیمار  اعمال شده در  ايقطره

درصد نیاز آبی در  100با تیمار  درصدي 5/8اختالف 
باشد، اما این اختالف از لحاظ آماري میاي قطرهسیستم 
طوري که این دو تیمار در یک گروه دار بوده بهغیرمعنی

  درصد نیاز آبی با  60 تیمار اما. اندآماري قرار گرفته

  
درصـد نیـاز    100درصدي، نسبت به تیمار  5/23اختالف 

) b(آماري  ، از نظر آماري در گروهايقطرهآبی در سیستم 
ــ  ــرار گرفتن ــتق ــکل ه اس ــنش ). 2(ش ــی واک ــاي  بررس ه

فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی پنبـه نسـبت بـه تـنش آبـی      
توسـعه   نشان داد که کمبود بیش از حد آب باعث کـاهش 

داري غـوزه  دهی و عدم توانایی گیاه براي نگـه برگ و گل
ــی ــود مـــــ ــن، (شـــــ ــت و رایـــــ ).2004وایـــــ

  

  
  مقایسه میانگین تعداد غوزه در بوته پنبه حاصل از اثر تیمارهاي مختلف آبیاري - 2شکل 
دار بودن اثر متقابل تیمارهاي با توجه به معنی

و  )4(عامل اصلی و فرعی بر صفت وزن غوزه جدول 
چنین ارزیابی مقایسه میانگین این صفت توسط آزمون  هم

 2S2Iو  2S1Iتوان گفت که تیمارهاي ، می)3(دانکن شکل 
دیگر درصدي در وزن غوزه نسبت به یک 4/2با اختالف 

با ترتیب به 2S1Iو  1S1I هايو تیمار) a(در گروه آماري 
در  2S1Iدرصدي نسبت به تیمار  8/15و  15اختالف 

این مطلب نشان از . ه استقرار گرفتن) b(ماري گروه آ
آبیاري اي و کمتأثیر مثبت استفاده از سیستم آبیاري قطره

ها نشان داد که تنش بررسی .)3(شکل  بر وزن غوزه دارد
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خفیف در طول فصل رشد سبب جذب بهتر مواد 
هاي زایشی نسبت به فتوسنتزي از طریق مخازن اندام

-این امر باعث بقاء بیش. شودمیهاي رویشی مخازن اندام

ها و در نهایت ها و درنتیجه افزایش وزن غوزهتر غوزه
  ).1999آیارز و همکاران، (گردد افزایش عملکرد می

  
  مقایسه میانگین وزن غوزه حاصل از اثر متقابل تیمارهاي عامل اصلی و فرعی - 3شکل 

  مقایسه اقتصادي
  وجوه تمایز تیمارها از لحاظ درآمد

بندي در ارزیابی اقتصادي طرح به روش بودجه
هاي منتج از جزئی، ابتدا افزایش و کاهش درآمدها و هزینه

-جاي سایر تیمارها را محاسبه می جایگزینی هر تیمار به

هاي انجام شده بدین منظور، ابتدا مجموعه فعالیت. نماییم
در تیمارهاي مختلف آزمایش از لحاظ نوع و میزان مقایسه 

ه و پس از شناسی موارد اختالف با در نظر گرفتن نمود
  گذاري و میزان ارزش ریالی مربوطه، موارد فوق ارزش

  
افزایش و کاهش هزینه منتج از هر یک از موارد 

محاسبه میزان افزایش و . شودجایگزینی، محاسبه می
کاهش درآمد منتج از جایگزینی نیز با در نظر گرفتن 

و قیمت ) در هر یک از تیمارها(عملکرد محصول 
، )5(از این رو در جدول . پذیر خواهد بودمحصول امان

میزان درآمد ناخالص حاصل از هر یک از تیمارهاي 
 آزمایش که مبناي محاسبه وجوه تمایز تیمارها از لحاظ

. باشد، نشان داده شده استدرآمد می

  
  محاسبه درآمد ناخالص تیمارهاي آزمایش در هکتار - 5جدول 

 I1S1 I2S1 I3S1 I1S2 I2S2 I3S2  تیمار

  4520  5950  7350  7400  9800  12200  )مترمکعب در هکتار(آب مصرفی 
  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

  2566  2499  1921  2757  2740  2065  

  22715  30140  30327  21131  27489  28226  )هزار ریال(ص درآمد ناخال
  .شد گرفته نظر ریال در 11000پنبه  کیلو هر قیمت -                                         

  هاوجوه تمایز تیمارها از لحاظ هزینه
محاسبه محاسبه وجوه تمایز تیمارهاي مورد 

نشان  )6(ول هاي در بر داشته در جدبررسی از نظر هزینه
 :باشداین جدول شامل موارد زیر می. است داده شده

ها تقرار لولهاي براي اسدر سیستم آبیاري قطره: یک ردیف 
هزار  150دستمزد هر کارگر (کارگر  نفر چهاردر هکتار به 

هر هکتار از هر طرف شامل : دوردیف ، نیاز است) ریال
-سانتی 75/0متر و فاصله  65ردیف کشت به طول  205

 13325باشد و براي اجراي سیستم در هر هکتار می متر 
ریال  760هزینه هر متر لوله آبده . متر نوار مورد نیاز است

 10127یانه سال(شد  گرفته نظر با عمر مفید یک سال در
هزینه سایر وسایل مورد : سه ردیف، )هزار ریال در هکتار

باشد، ل میهزار ریا 2650در حدود  نیاز، اتصاالت و غیره
هزار  4850هزینه فیلترها یا کنترل مرکزي : چهارردیف 

هزینه  :پنجردیف باشد، سال می 15ریال با عمر مفید 
هزار ریال  330مرکزي  استهالك سالیانه فیلترها و کنترل



 79/ 1393/  1شماره /  28جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

افزایش سطح زیرکشت  کهالزم به ذکر است محاسبه شد، 
پنج  وچهار ، سههاي اي هزینۀ ردیفسیستم آبیاري قطره

در سیستم آبیاري شیاري  :ششردیف  .تغییر نخواهد کرد
دستمزد هر (کارگر  نفر دوراي آبیاري در هر هکتار به ب

هزار  300سالیانه (یاز است مورد ن) هزار ریال 150کارگر 
سیستم  براي پخش کود شیمیایی در :هفتردیف ، )ریال

 75دستمزد (کارگر روزمزد  نفر 3/2آبیاري شیاري، به 
، )هزار ریال 5/172سالیانه (ز است مورد نیا) ار ریالهز

دلیل عدم رشد علف هرز در مزرعه تحت به :هشتردیف 
سازي اي جهت عملیات پاكاي هزینهسیستم آبیاري قطره

در این سیستم آبیاري صرف نگردید، ولی در سیستم 
کارگر  نفر 5/1براي وجین کردن هر هکتار آبیاري شیاري 

سالیانه (مورد نیاز است ) هزار ریال 80د دستمز(روزمزد 
  ).هزار ریال 120

ه ایجاد تمایز در تفاوت بودن عملکرد تیمارها منجر بم
-گردد که شامل موارد زیر میمحصول میهزینه برداشت 

 نفر 5/3براي برداشت هر تن محصول : نهردیف :باشد
مورد نیاز است، ) هزار ریال 65مزد دست( کارگر روزمزد

فرصت آب تیمارهاي   جهت محاسبه هزینه: 10ردیف 
 )2S3I( مختلف، میزان آب صرفه جویی شده در تیمار

پایین ترین  دلیل برخورداري ازبه( نسبت به سایر تیمارها
، صرف افزایش سطح زیر کشت )مصرفیمیزان آب 

گردید و درآمد ناخالص این افزایش  )2S2I(فرضی تیمار 
همچنین این . ه شدسطح براي تیمارهاي مختلف محاسب

افزایش  ،افزایش سطح عالوه بر افزایش درآمد ناخالص
داشت که تفاوت افزایش درآمد ناخالص را نیز در بر هزینه

تحت عنوان هزینه ) سود خالص( و افزایش هزینه ها
  .فرصت آب تیمارهاي مختلف در نظر گرفته شد

  
  )رریالهزا( تیمارها بر اساس هزینه محاسبه وجوه تمایز - 6جدول 

  تیمار
 I1S1 I2S1 I3S1 I1S2 I2S2 I3S2  ردیف

* 1  -   -   -  36/156 36/156 36/156  
2   -   -  -  10127  10127 10127  

* 3  -  -   -  59/690 59/690 59/690 
* 4  -  -   -  4/1037 4/1037 4/1037 

5   -   -  -  330  330 330  
6  300  300  300   -   -   -  
7  5/172  5/172  5/172   -   -   -  
8  120  120  120   -   -   -  
9  19/607  62/529 65/425  29/1066  07/980  29/750 

10  12/36557  7/25223  71/13824  11/7117  14/3627   -  
 64/13091  42/13316  64/13402  15/1018  12/1122 69/1199  هاي برداشتهزینه*

  64/13091  56/16948  75/20524  86/14842  82/26345  81/37756 جمع هزینه
                                                    * :i  =20 درصد  

  
  تحلیل اقتصادي جایگزینی هر تیمار توسط سایر تیمارها

پس از محاسبه وجوه تمایز هزینه و درآمد تیمارهاي 
بندي جزئی، فرضیه مورد بررسی، با استفاده از روش بودجه

اقتصادي بودن جایگزینی هر تیمار توسط سایر تیمارها را آزمون 
  بدین منظور تغییرات درآمد و هزینه حاصل از . نماییممی
  

  
جایگزینی را محاسبه نموده و چنانچه افزایش یا کاهش درآمدها 

ها باشد فرضیه فوق تأیید بیشتریا کمتر از افزایش یا کاهش هزینه
و در غیر اینصورت فرضیه اقتصادي بودن جایگزینی مردود 

  .خواهد بود
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توسط  1S3Iبودن جایگزینی تیمار آزمون فرضیه اقتصادي 
  سایر تیمارها

هاي منتج از بدین منظور ابتدا تغییرات درآمد و هزینه
را با استفاده  )1S3I(جایگزینی هر یک از تیمارها به جاي تیمار 

محاسبه نموده و سپس بر اساس معیار  )6و  5( از جداول
توضیح داده شده، تصمیم گیري در مورد رد یا قبول فرضیه 

شایان ذکر است عالمت مثبت بیانگر افزایش و . انجام می شود
. عالمت منفی بیانگر کاهش معیارهاي مورد نظر خواهد بود

توسط سایر تیمارها  )1S3I(نتیجه آزمون فرضیه جایگزینی تیمار 
اطالعات این  بر اساس. نشان داده شده است )7(در جدول 

از  2S3Iو  2S1I ،2S2Iجدول، جایگزینی تیمار یک توسط  تیمار 
 در خصوصظ اقتصادي توجیه پذیر است، همچنین لحا

بر اساس نتایج جدول توان گفت که جایگزینی سایر تیمارها می
 1S1Iتوسط سایر تیمارها بجز تیمار  1S2I ، جایگزینی تیمار)8(

 1S1I، جایگزینی تیمار 9بر اساس نتایج جدول اقتصادي است، 
، )10(بر اساس نتایج جدول است، اقتصادي توسط سایر تیمارها 

اقتصادي است،  2S2Iو 2S1Iتوسط تیمار  2S3Iجایگزینی تیمار 
توسط سایر  2S2I، جایگزینی تیمار )11(بر اساس نتایج جدول 

، )12(بر اساس نتایج جدول و  تیمارها اقتصادي نیست
  .اقتصادي است 2S2Iتوسط تیمار  2S1Iجایگزینی تیمار 

  
  )هکتار/هزارریال( توسط سایر تیمارها 1S3I یه اقتصادي بودن جایگزینی تیمارآزمون فرض - 7جدول 

 وضعیت اقتصادي   تغییرات هزینه منتج از جایگزینی تغییرات درآمد منتج از جایگزینی  تیمار جایگزین

I2S1 6358  96/11502  نیست  
I1S1 7095  95/22913  نیست  
I3S2 1584  22/1751 -  است  
I2S2 9009  7/2105  تاس  
I1S2 9196  89/5681  است  

  
  )هکتار/هزارریال( توسط سایر تیمارها 1S2I آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزینی تیمار - 8جدول 

 وضعیت اقتصادي   تغییرات هزینه منتج از جایگزینی تغییرات درآمد منتج از جایگزینی  تیمار جایگزین

I3S1 6358 -  96/11502 -  است  
I1S1 737  99/11410  نیست  
I3S2 4774 -  18/13254 -  است  
I2S2 2651  26/9397 -  است  
I1S2 2838  07/5821 -  است  

  
  

  )هکتار/هزارریال( توسط سایر تیمارها 1S1I آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزینی تیمار - 9جدول 
 وضعیت اقتصادي   تغییرات هزینه منتج از جایگزینی تغییرات درآمد منتج از جایگزینی  تیمار جایگزین

I3S1 7095 -  95/22913 -  است  
I2S1 737 -  99/11410 -  است  
I3S2 5511 -  17/24665 -  است  
I2S2 1914  25/20808 -  است  
I1S2 2101  06/17232 -  است  
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  )هکتار/هزارریال(توسط سایر تیمارها  2S3I آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزینی تیمار - 10جدول 

 وضعیت اقتصادي   تغییرات هزینه منتج از جایگزینی جایگزینی تغییرات درآمد منتج از  تیمار جایگزین

I3S1 1584 -  22/1751  نیست  
I2S1 4774  18/13254  نیست  
I1S1 5511  17/24665  نیست  
I2S2 7425  92/3856  است  
I1S2 7612  11/7433  است  

  
   )هکتار/هزارریال(توسط سایر تیمارها  2S2I آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزینی تیمار -11جدول                          

 وضعیت اقتصادي   تغییرات هزینه منتج از جایگزینی تغییرات درآمد منتج از جایگزینی  تیمار جایگزین

I3S1 9009 -  7/2105 -  نیست  
I2S1 2651 -  26/9397  نیست  
I1S1 1914 -  25/20808  نیست  
I3S2 7425 -  92/3856 -  نیست  
I1S2 187  19/3576  نیست  

  
  )هکتار/هزارریال(توسط سایر تیمارها  2S1I آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزینی تیمار - 12جدول 

 وضعیت اقتصادي   تغییرات هزینه منتج از جایگزینی تغییرات درآمد منتج از جایگزینی  تیمار جایگزین

I3S1 9196 -  89/5681 -  نیست  
I2S1 2838 -  07/5821  نیست  
I1S1 2101 -  06/17232  نیست  
I3S2 7612 -  11/7433 -  نیست  
I2S2 187 -  19/3576 -  است  

  
- تجزیه و تحلیل اقتصادي طرح به روش تعیین ارجحیت سرمایه

  گذاري
گذاري، ابتدا تیمارها در روش تعیین ارجحیت سرمایه

را براساس کاهش سود خالص مرتب نموده و سپس میزان سود 
  خالص و 

  

  
- مقایسه و ارجحیت سرمایههاي متغیر دو به روي تیمارها هزینه

هاي سود خالص از کسر هزینه. گرددگذاري مشخص می
تیمارها از درآمد ناخالص ) هادر اینجا وجوه تمایز هزینه(متغیر

هاي متغیر و ، سود خالص، هزینه)13(جدول . آیدآنها بدست می
.دهدچنین اولویت تیمارها را به ما نشان میهم

  
  گذاريقتصادي طرح به روش تعیین ارجحیت سرمایهتجزیه و تحلیل ا - 13جدول 

 وضعیت تسلط   هزینه سود خالص  تیمار جایگزین

I2S2 44/13191  56/16948   -  
I1S2 25/9802  75/20524  بلی  
I3S2 36/9623  64/13091  خیر  
I3S1 14/6288  86/14842  خیر  
I2S1 18/1143  82/26345  بلی  
I1S1 81/9530 -  81/37756  بلی  



 ...اي و شیاريهاي آبیاري قطرهارزیابی فنی و اقتصادي روش/ 82

  
  )هکتار/هزار ریال( 2S3I نسبت به تیمار 2S2Iتجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایی سرمایه گذاري در تیمار  - 14جدول 

  )درصد(نرخ بازده نهایی   هزینه متغیر نهایی  سود خالص نهایی   هزینه هاي متغیر  سود خالص  تیمار
I2S2 44/13191  56/16948  3568  92/3856  بیش از نرخ سپرده هاي بانکی  
I3S2 36/9623  64/13091   -   -   -  

  
  

  )هکتار/هزار ریال( 1S3I نسبت به تیمار 2S2Iتجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایی سرمایه گذاري در تیمار  - 15جدول 
  )درصد(نرخ بازده نهایی   هزینه متغیر نهایی  سود خالص نهایی  هزینه هاي متغیر  سود خالص  تیمار
I2S2 44/13191  56/16948  3/6903  7/2105   از نرخ سپرده هاي بانکیبیش  
I3S1 14/6288  86/14842   -   -   -  

  
بر  2S2I، براي تعیین ارجحیت تیمار )13(بر اساس نتایج جدول 

سایر تیمارها، تجزیه و تحلیل نرخ بازده نهایی سرمایه گذاري 
هاي که نرخ، از آنجایی)15و  14(الزامی است و بر طبق جداول

خ سود سپرده بانکی است، لذا بازده نهایی محاسباتی بیش از نر
 80اي در سطح آبیاري قطره( 2S2Iسرمایه گذاري در تیمار 

گذاري در سایر تیمارها داراي برتري بر سرمایه) درصد نیاز آبی
هاي آبیاري ، سیستم)1391(صدر قائن اي در مطالعه .است

و  75، 50( آبیاريدر سه سطح ) ايتراوا، تیپ و قطره(میکرو 
در زراعت خیار را مورد ارزیابی فنی و ) نیاز آبیدرصد  100

تجزیه واریانس میزان عملکرد نشان داد بین . اقتصادي قرار دادند
- اختالف معنیدرصد  پنجهاي آبیاري در سطح احتمال روش

 سه سطح آبیارينتایج مقایسه عملکرد در . داري وجود ندارد
ز آبی به طور درصد نیا 50 تیمارنشان داد تنها میانگین عملکرد 

تجزیه و . سایر سطوح آبیاري بود داراي اختالف بادار معنی
بندي جزئی نشان داد تنها تحلیل اقتصادي طرح به روش بودجه

تیپ از نظر  درصد نیاز آبی اعمال شده در سیستم 75تیمار 
اقتصادي جایگزین ندارد و تحلیل ارجحیت سرمایه گذاري نیز 

الزم به ذکر است میانگین عملکرد و . داین نتیجه را تایید می نمای
کارایی مصرف آب در این تیمار با تیمارهایی که بیشترین 
میانگین عملکرد و کارایی مصرف آب را حاصل نموده اند، 
تفاوت معنی دار نداشته و این موضوع به عنوان مکمل نتایج 

  .اقتصادي، تاکید بر انتخاب تیمار مذکور دارد

  
  گیرينتیجه

تایج حاصل از ارزیابی فنی و مجموع ن  
اي و شیاري در کشت پنبه هاي آبیاري قطرهاقتصادي روش
کاربرد دو سیستم آبیاري دهد، نشان می آبیاري تحت اعمال کم

- اي در مقایسه با سیستم آبیارري شیاري عالوه بر صرفهقطره

تیمارهاي اعمال  بین) درصد 40(مترمکعبی آب  3850جویی 
عملکرد  درصدي هشتستم باعث افزایش این دو سیشده در 
درصدي تعداد  23 وري،درصدي درصدي بهره 44 محصول،

از طرف  .است شدهدرصدي وزن غوزه را  15غوزه در بوته و 
 80بین دو تیمار ) درصد 19(مترمکعبی آب  1900دیگر کاهش 

درصدي  6/1درصد نیاز آبی در شرایطی باعث کاهش  100و 
 6/3و  ي تعداد غوزه در بوتهدرصد نهعملکرد محصول، 
وري آب درصدي بهره 18شده که افزایش  درصدي وزن غوزه

همچنین ارزیابی اقتصادي تیمارها نشان  .را درپی داشته است
درصد نیاز آبی اعمال شده در سیستم  80دهد که تیمار می

وري اقتصادي در بین شش تیمار اي از باالترین بهرهآبیاري قطره
آبیاري در لذا کاربرد روش کم. رخوردار استمورد بررسی ب

هاي درصد نیاز آبی با استفاده از سیستم 80کشت پنبه در تیمار 
کاري مناسب  تواند راهاي در منطقه مورد مطالعه میآبیاري قطره
وري آن در جویی در مصرف آب و افزایش بهرهبراي صرفه

  .سالی باشد هاي خشکدوره
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