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  چکیده
  

فرنگی شهرستان بابلسر طی یک بیاري تحت فشار در مزارع کشت توتتحقیق حاضر به منظور ارزیابی اقتصادي سیستم آ
دي نسبی تعداد بن گیري طبقه با استفاده از روش نمونه ،در ابتدا. صورت پذیرفت 1394تا  1391ساله از سال  چهاردوره 
 )اي مزرعه مجهز به سیستم آبیاري قطره 112مزرعه با سیستم آبیاري غرقابی و  170( فرنگیمزرعه کشت توت 282

و با همکاري جهاد کشاورزي شهرستان  آمار مربوط به هزینه و درآمد مزارع نمونه در طول چهار سال .گردیدانتخاب 
هاي ارزش حال خالص، آوري شده با استفاده از شاخص جمعهاي  دادهسپس  .آوري شدبرداران نمونه جمع بابلسر و بهره

هاي پژوهش،  بر اساس تجزیه و تحلیل داده. نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت
همچنین نتایج حاکی از . ردفرنگی توجیه اقتصادي دا اي براي محصول توت آبیاري قطره دو روش غرقابی و برداري از هر بهره

مطابق با . باشد اي ارزش حال خالص و نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از روش غرقابی می باشد که در روش قطرهاین می
که این  درصد بوده در حالی 48غرقابی و برابر با  روش ه داخلینتایج، نرخ بازده داخلی روش قطره اي نیز بیشتر از نرخ بازد

بوده در حالی  48/1اي برابر با نسبت منفعت به هزینه در روش قطرههمچنین . باشددرصد می 37آبیاري غرقابی نرخ براي 
منطقه و کل کشور پیشنهاد  بنابراین با توجه به بحران کم آبی در. باشدمی 37/1رقابی این نسبت برابر با که در روش غ

  .حفظ منابع آبی منطقه و کشور بیش از پیش توجه گردد جهتاي هاي آبیاري قطرهگردد که به توسعه سیستممی
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  مقدمه
 250 حدود کشور در آسمانی نزوالت متوسط

 جهانی بارش متوسط سوم یک که است سال در میلیمتر

 اقلیمی، وضعیت جهت به همچنین. شود می محسوب

 جهان در تبخیر میانگین برابر سه تبخیر آبی کشور میزان

 417 حجم از درصد 70). 1393شهرستانی، (باشد  می

 )مکعب متر میلیارد 292 (بارش سالیانه مکعب متر میلیارد
 متر میلیارد 125 تنها و رود می هدر تبخیر صورت به

 دو به آب تجدیدشونده منابع جزء بارش کلِ از مکعب

است  استفاده قابل زیرزمینی و سطحی صورت
 تهران، دانشگاه و کشاورزي غذا راهبردي مرکزتحقیقات(

در  مکعب متر میلیارد 96 ما کشور در آب مصرف). 1393
 کل مکعب متر میلیارد 120 با مقایسه در این .است سال

 حداقل که است این دهنده نشان کشور شونده تجدید آب

این  شود می مصرفسالیانه  کشور آب منابع از درصد 80
 فقط بین المللی استانداردهاي اساس بردر حالی است که 

 قابل شیرین آب از درصد 50 تا 40 برداشت حق
 ).1394 شعاع و همکاران،(داریم  را کشور استحصال

 هايآب درصد 140 کشور، مناطق برخی در متاسفانه

 از امر این و گیرندمی قرار مصرف مورد تجدیدشونده

 بخش ما کشور در .است کشور توسعه موانع مهمترین

 90 از بیش و است آب اصلی کننده مصرف ، کشاورزي

باقري و همکاران، (کند  می استفاده را کشور آب درصد
این بخش نقش سازنده و ارزنده اي در اقتصاد  ).1394

درصد تولید ناخالص داخلی،  20که  ملی ایران دارد بطوري
درصد غذاي جامعه  80درصد اشتغال و تأمین بیش از  14

دبیري و (گیرد  انجام می در کشور توسط این بخش
 ).1392همکاران، 

 مواد به فزاینده نیاز و جمعیت افزایش به باتوجه

 نیمه و خشک منطقه در ایرانگرفتن  قرار دلیل به و غذایی

 بودن باال و آب منابع بودن محدود همچنین جهان، خشک

 مسائل ترینعمده از یکی آب بحران مسئله تبخیر، میزان

 80 از بیش اینکه به توجه با .شود می محسوب کشور در

 آب از درصد 88 از بیش و دنیا شیرین آب مصرف درصد

حقیقتی، ( باشدمی کشاورزي بخش در کشور مصرفی
 در آبیاري صحیح مدیریت از استفاده لذا ،)1392

 تریناساسی و مهمترین از یکی تواند می کشاورزي

آب و حفاظت از منابع آبی  بحران با مقابله راهکارهاي
 از صحیح شناخت اساس این بر. شود محسوب کشور

 نظر به ضروري آن، بهینه مدیریت و آبیاري فرآیند

غرقابی یا (سطحی شامل آبیاري مختلف روشهاي. رسد می
 زیرزمینی و )اي یا بارانی قطره(فشار تحت ،)اي جویچه

 به محصول افزایش آن دنبال به و راندمان افزایش جهت

 فوق روشهاي از هریک انتخاب که است شده گرفته کار

آدینک، ( دارد محصول نوع مکانی و موقعیت به بستگی
 فراوانی مالحظات آبیاري سیستم انتخاب در .2)2005

 عملیات با سیستم سازگاري آنها جمله از که دارد وجود
 توپوگرافی، محدودیتهاي اقتصادي، فاکتورهاي زراعی،

-می زراعی غیر و زراعی متعدد تاثیرات و خاك خواص

 درصد 90در حال حاضر بیش از  .3)2002کیلی، ( باشند

حقیقتی، (شوند  می آبیاري سطحی شیوه کشور به اراضی
1392(.   

 روشهاي با مقایسه در سطحی آبیاري روش

 بیشتري مقبولیت از دلیل چند به فشار تحت آبیاري

سرمایه هزینه توان به که از آن جمله می است برخوردار
، وسایل نگهداري و تعمیر بودن ساده، کم اولیه گذاري

 این بودن تر مقبول ماهر و همچنین کارگر به نیاز عدم

اما این نوع آبیاري بدلیل  .اشاره کرد کشاورز نزد روش
 و یکنواختی عدم آب، تلفات پایین بودن راندمان موجب

بنابراین مطابق با آمار  .گردد می محصول کاهش نتیجه در
به محدودیتهاي موجود براي تامین نیاز آبی کشور با توجه 

بعنوان وري آب را ابع آبی کشور بایستی ارتقاء بهرهمن
اداره کل (آبی درنظرگرفت مهمترین راه مقابله با کم

از جمله ). 1389مطالعات و بررسی هاي اقتصادي، 
وري آب و حفاظت بهره ئارتقاجهت راهکارهاي مناسب 

                                                        
2 . Addink, 2005 
3 . Cilley, 2002 
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آبیاري هاي استفاده از سیستم ترویج، از منابع آبی کشور
-ي سیستم آبیاري سطحی و غرقابی میتحت فشار بجا

  .باشد
مطالعات متعددي در داخل و خارج کشور به 

هاي آبیاري تحت  منظور بررسی ارزیابی اقتصادي سیستم
از جمله . هاي اخیر انجام پذیرفته است شار در طول سالف

 اي به ارزیابیدر مطالعه) 1393(پیري و همکاران آنها 

 شبکه فشار تحت و ثقلی هايسیستم مقایسه و اقتصادي

تحقیقات  نتایج .سیستان پرداختند منطقه در آب توزیع
 از استفاده با آب راندمان داد که افزایش نشانایشان 

 چاه مخازن از فشار تحت نیمه و فشار تحت سیستمهاي

 خواهد درصد 90 باالي به موجود درصد 20 از هانیمه

 در تحقیقی به ارزیابی) 1391(و همکاران  فوالدمند .رسید

 درذرت  کشت در سطحی نواري اي قطره آبیاري اقتصادي

نتیجه مطالعه . فارس پرداختند استان در مرودشت منطقه
 در یک آبیاري با سانتیمتر 60 تیمار که داد نشان ایشان

 سیستم با ذرت کشت براي حالت ترین اقتصادي میان

 .باشد می مطالعه مورد منطقه در نواري اي قطره آبیاري
در تحقیقی تحت عنوان  )1391(و عزیزي سیدان

 بخش توسعه در ضرورتی اندوز آب تکنولوژي«

 از استفاده با »گندم کشت در موردي مطالعه: کشاورزي
 خالص و حال ارزش داخلی، بازدهی نرخ هاي شاخص

 روش اقتصادي ارزیابی به هزینه – سودآوري نسبت

 گندم زراعت در نشتی روش با بارانی، تیپ آبیاري

 روش دو هر از برداريبهره پرداختند و نشان دادند که
 گندم ارقام از هریک براي تیپ و) پیشرفته(بارانی آبیاري

 هزینه به سودآوري نسبت دارد ولی اقتصادي توجیه
همچنین . است تیپ روش از بیشتر بارانی آبیاري روش

درآمد  حال ارزش و بازدهی نرخ بارانی آبیاري روش در
به ) 1389(باقري و همکاران  .باشد می بیشتر خالص

 بارانی،(تحلیل طرح تلفیقی آبیاري تحت فشار ارزیابی و
هاي سیستمپرداختند و در شهرستان جغتاي ) ايقطره

مختلف مدیریتی از لحاظ اقتصادي با روش نسبت منفعت 
نتایج نشان  .گرفت قرار اقتصادي ارزیابی مورد هزینه –

برداري سیستم آبیاري توان با تغییر مدیریت بهرهکه میداد 
به سمت سیستم تحت فشار سود کشاورزان را افزایش 

در ، )  1388( بشرآبادي یو مهراب ینانیمحمدي د .داد
در بم  فشارتحت  اريیهاي آبستمیس یابیي به ارزالعهمطا

نشان داد که در مزارع ي آنها مطالعه جینتا. اندپرداخته
تحت فشار  اريیبه آب یغرقاب اريیآب لیکوچک، تبد

تنها در مزارع بزرگ  اريینوع آب رییاقتصادي است و تغریغ
برداري هم در صورت اجراي مناسب طرح بهره و آن

در تحقیقی ) 1387(نجفی و همکاران  .خواهد بود سودآور
 در ايقطره آبیاري سیستم اقتصادي بررسی« تحت عنوان

 اي،قطره آبیاري سیستم ارزیابی و به بررسی »فارس استان

 تحت آبیاري هايروش ترینکاربردي از یکی عنوان به

 نتایج . اقتصادي پرداختند بعد از فارس، استان در فشار

 62 خالص حال ارزش معیار اساس بر که داد نشان مطالعه

 نتایج . هستند اقتصادي توجیه داراي هاسیستم از درصد
 مثبت تاثیر از حاکی نیز جزئی بنديبودجه از آمده بدست

 زیر سطح افزایش راه از هاباغ سود بر سیستم این نصب

  .باشد می هاهزینه کاهش و عملکرد افزایش کشت،
 لیاي به تحل، در مطالعه)1385( و همکاران  ییکوین

اقتصادي اعتبارات اختصاص داده شده بانک کشاورزي در 
-در استان اصفهان پرداخته یباران اريیهاي آبي طرحنهیزم

ي آنها نشان داد که هرچند استفاده از مطالعه جینتا. اند
-آب و نهاده نیو تام یزراع اتیعمل یباران اريیآب ستمیس

 یداده، ول شیاي افزاچهیبا روش جو سهیها را در مقا
برابر  سهبه  کینزد یدرآمد در روش باران شیافزا زانیم

  .اي استچهیش جورو
) 2011( 4و همکـاران  نیسـت در خارج کشور نیز 

اي در باغات قطره اريیاقتصادي آبی ابیاي به ارزدر مطالعه
 ارزش حال خـالص مثبـت   اریبا استفاده از مع هیترک تونیز

-قطره اريیآب ستمیمطالعه نشان داد که س جینتا. اندپرداخته

اقتصـادي   هیو توج بوده آورگذاري سودهیاي از نظر سرما
 چهـار  هیطول دوره برگشت سـرما  نیهمچن. الزم را دارد 

بـا اسـتفاده از   )  2010(  5یسـ راناموینارا. سال بوده است
                                                        
4 Settin, et al, (2011) 
5 Narayanamoorthy, a. (2010) 
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ـ بـه ارز  نـه، یبه هز نسبت منفعت لیتحل اقتصـادي دو   یابی
 جینتـا . محصول موز و انگور در کشور هند پرداخته است 

ـ بـا آب  سـه یمقااي در قطره اريیمطالعه نشان داد که آب  اريی
 شیو افـزا  هکتـار ر د دیهاي تولنهیباعث کاهش هز سنتی

 نیهمچن. استدر مصرف برق شده ییجوعملکرد و صرفه
هـاي  براي محصـول مـوز در نـرخ    نهیهز نسبت منفعت به

ــتنز ــ لی ــاگون ب ــا  07/2 نیگون ــ 36/2ت ــراي نیو همچن  ب
ــا  48/1 نیمحصــول انگــور بــ . اســتآورد شــدهبــر 8/1ت

اي با قطره اريیآب یابیو ارز یبه بررس)  2008( 6واناپانیس
در کشـور هنـد    نـه ینسبت منفعت بـه هز  اریاستفاده از مع

صـرفه   حالـت  مطالعـه وي در دو  جینتـا . پرداختـه اسـت   
در آب نشـان داد کـه نسـبت     ییجـو و عدم صـرفه  ییجو

در آب ممکن است  ییجوصرفه در حالت نهیمنفعت به هز
ـ بـراي حالـت غ   ن،یو همچن 5/13تا  35/1 نیب -صـرفه  ری

  .تغییر نماید 32/32تا 78/2ب بین آیی در جو
زیابی در همین راستا تحقیق حاضر سعی در ار

اي و مقایسه آن با سیستم اقتصادي سیستم آبیاري قطره
فرنگی شهرستان بابلسر واقع توت آبیاري غرقابی در مزارع
قابل استحصال در استان  کل آب. در استان مازندران دارد

همچنین . میلیارد مترمکعب است هفتمازندران حدود 
میلیارد متر  پنجمیزان آب هاي سطحی استان حدود 

میلیارد  دومکعب و میزان منابع آب زیرزمینی استان حدود 
مترمکعب است و میزان آب مصرفی در بخش کشاورزي 

سلطانی، . (باشدمیلیار متر مکعب می 6/2هم حدود  استان
 500شهرستان بابلسر با سطح زیرکشت حدود ). 1387

فرنگی و رتبه دوم هکتار رتبه اول استان در کشت توت
که حدود  اده است بطوريکشور را به خود اختصاص د

 630اي و  دار به روش قطرهبهره 420(بردار بهره 1050
در این بخش مشغول فعالیت ) بردار به روش غرقابیبهره

تحول عظیمی در اقتصاد منطقه ایجاد کرده  هستند که
با توجه به مطالب فوق الذکر انجام تحقیق حاضر . است

 .رسد ضروري بنظر می

  

                                                        
6 Sivanapan, R. K. (2008) 

  ها مواد و روش
گیري ن تحقیق با استفاده از روش نمونهدر ای

و  فرنگی انتخابنسبی مزارع کشت توتبندي طبقه
اي نسبی در گیري طبقهنمونه. شد ها انجام آوري داده جمع

مقولۀ روشهایی است که در آن احتمال انتخاب براي همۀ 
تعداد نمونه در هر یعنی . واحدهاي جمعیت برابر است 

. طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماري است
نسبت واحدهایی از جامعه میخواهد محقق این روش در 

-نمونهکند و مایل است را که صفت معینی دارند برآورد 

اب کند که مطمئن شود که زیر اي انتخگیري را به گونه
 ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوانگروه

حجم . نماینده جامعه در نمونه نیز حضور داشته باشند
فرنگی توت مزرعه 1050نمونه از جامعه مورد نظر شامل 

 مزرعه 282 7طبق فرمول کوکران در شهرستان بابلسر
فرنگی توتدرصد کل  40از آنجا که حدود . بدست آمد

و حدود  ايسیستم آبیاري قطرهاز  شهرستان بابلسران کار
کنند، همین  غرقابی استفاده میسیستم آبیاري درصد از  60

نیز  بندي نسبیطبقه روش  نسبت براي انتخاب نمونه به
مزرعه با سیستم  170استفاده گردید و در نهایت آمار 

مزرعه مجهز به سیستم آبیاري  112آبیاري غرقابی و 
-جمعدر طی چهار سال ) مزرعه 282در مجموع (اي  قطره

آوري شده با استفاده  هاي جمع همچنین داده .آوري گردید
هاي ارزش حال خالص، نسبت منفعت به  از شاخص

. قرار گرفت زده داخلی مورد ارزیابیهزینه و نرخ با
براي تسهیل در  SPSS و Excelهاي همچنین از نرم افزار

قلمرو زمانی این تحقیق در . روند محاسبات استفاده شد
و قلمرو مکانی آن  1394تا  1391ساله از  چهاریک دوره 

                                                        
جهت تعیین حجم نمونه در تحقیق حاضر، از فرمول کوکران .  7

  : گردداستفاده می
282

)5/01)(5/0()96/1()05/0)(11050(
)5/01)(5/0()96/1)(1050(

P)-/2P(1Z)1(
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dN
Nn

حجم جامعه = N حداقل حجم نمونه الزم،  = n:که در آن
مقدار به = z/2نسبت توزیع صفت در جامعه، =  p، )1050(آماري

خطاي  =d و ) 96/1(دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد
پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد 

   ).شود در نظر گرفته می 05/0معموالً در علوم اجتماعی برابر (نظر 
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آمار مربوط به کلیه اقالم هزینه و  .شهرستان بابلسر است
در طول این چهار سال و با همکاري  درآمد مزارع نمونه

برداران نمونه  جهاد کشاورزي شهرستان بابلسر و بهره
  .جمع آوري شد

داول تنزیلی که براي هاي متاز جمله معیار
گیرد  هاي کشاورزي مورد استفاده قرار میارزیابی طرح

، نسبت منفعت به هزینه )8NPV(ارزش حال خالص
)9BCR(  و نرخ بازده داخلی)10IRR( باشد که به  می

شود  ها در زیر پرداخته میین روشاختصار به معرفی ا
 ).1384شمس الدین وندي و همکاران، (

 
  )NPV(ارزش حال خالص

توان با محاسبه تفاضل ارزش حال خالص را می
ها بدست ال جریان فایده و ارزش حال هزینهبین ارزش ح

شاخص با مقدار این . 11)2006اسوارن التا و یاداو، (آورد
 :شود استفاده از رابطه زیر محاسبه می

  푁푃푉 = ∑ ( )
( )

 )1(                               

  :که در آن
 Ct  وBt هاي طرح در درآمد و ها به ترتیب میزان هزینه

 tنرخ تنزیل و  iهاي عمر طرح، تعداد سال  t   ،nسال 
یا دوره مطالعاتی طرح  ریزي افق برنامه. باشدها میسال

توان بر اساس آن به طور هایی است که میتعداد سال
نحوه . ها را برآورد نمود معقول جریان وجوه نقدي طرح

قضاوت در مورد طرح بر این اساس است که اگر 
NPV>0 جراي طرح داراي توجیه اقتصادي میباشد، ا-

بر اساس نرخ تنزیل  NPVبا توجه به این که . باشد
شود، لذا مثبت بودن آن بیانگر آن است که  به میمحاس

هاي مورد نظر  گذاري در واحد گذار با سرمایه سرمایه
بازدهی باالتري از نرخ تنزیل می تواند کسب نماید 

  ).1383آقاجانی، (
  
  

                                                        
8. Net Present Value  
9 . Benefit-Cost Ratio 
10 . Internal Rate of Return 
11 . Swarn Lata & Yadav, 2006 

  )BCR(روش نسبت فایده به هزینه 
ها، یگر رایج تنزیلی جهت ارزیابی طرحروش د

این نسبت با تقسیم نمودن . نسبت منفعت به هزینه است
ها بر ارزش حال جریان هزینه ارزش حال جریان درآمدها

  :بدست می آید

퐵퐶푅 = ∑ ( )

( )

)2(                                  

اگر نسبت منفعت به هزینه کوچکتر از یک 
ها به ازاي نرخ  باشد، در آن صورت ارزش حال هزینه

تنزیلی مورد استفاده بیشتر از ارزش حال درآمدها خواهد 
هاي مستقل برابر  اگر نسبت محاسبه شده براي طرح. بود
-آن گردد، آنگاه اجراي طرح سرمایهو یا بزرگتر از  یک

ر اقتصادي قابل قبول خواهد بود و گذاري مورد نظر از نظ
 ).1381سیدان و فیروزآبادي، (بالعکس 

  
  )IRR(نرخ بازده داخلی

طبق تعریف، نرخ بازده داخلی طرح، نرخ 
جریان نقدي خالص را برابر تنزیلی است که ارزش فعلی 

به عبارتی دیگر نرخ بازده داخلی نرخ . سازدصفر می
و ارزش  یکتنزیلی است که نسبت فایده به هزینه را برابر 
در این . سازدحال درآمد خالص را معادل با صفر می

 )IRR( ، نرخ بازده داخلی طرح )r(صورت آن نرخ تنزیل
از رابطه زیر استفاده  )IRR(براي محاسبه. شود نامیده می

  .)1391منصوریان، (شود  می

 	푁푃푉 = ∑ ( )
( )

= 0 )3                    (  
گذار یا ارزیابی کننده معموال یک حداقل سرمایه

را براي خود در نظر گرفته و ) *r(نرخ بازدهی مورد انتظار 
نتظار را تامین کند ، چنانچه طرحی بتواند بازدهی مورد ا

ین صورت داراي توجیه ا شود، در غیرپذیرفته می
گیري در مورد طرح لذا نحوه تصمیم. باشداقتصادي نمی

آنگاه طرح توجیه  *IRR>rبر این اساس است که اگر
آنگاه طرح در نقطه  *IRR=rاگر. اقتصادي خواهد داشت
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اجراي طرح  *IRR<rبه سر قرار داشته و اگر  سر
  .12)2003تیان و همکاران، (باشداقتصادي نمی

   نتایج
فرنگی به اقالم هزینه کشت توت) 1(جدول

سازي، کاشت، اي را درمراحل آماده قابی و قطرهروش غر
 .دهد داشت و برداشت نشان می

 
  فرنگیتوتارزیابی اقتصادي مزارع 

میزان درآمد ناخالص حاصل از ) 3(و) 2(جدول 
 چهارتولید، کل هزینه و درآمد خالص محصول درطی 
  .سال به دو روش غرقابی و قطره اي را نشان می دهد

دهد، مجموع نطور که نتایج جداول فوق نشان میهما
هاي زراعی مورد  اي در سال درآمد ناخالص روش قطره

مطالعه همواره بیشتر از مجموع درآمد غرقابی بوده و 
اي نسبت به غرقابی ه در روش قطرهرغم افزایش هزین علی
اي نیز بسیار بیشتر از غرقابی بوده قطرهخالص روش  سود
  . است

میزان عملکرد محصول در هر ) 4(جدول 
هکتار، درآمد ناخالص حاصل از تولید، کل هزینه، خالص 

قیمت تمام شده  هاي تولید، درآمد خالص و هزینه
در این تحقیق قیمت محصول از . دهدمحصول را نشان می

ین هزینه همچن .قیمت سر مزرعه محاسبه شده است
خالص طبق تعریف با کسر درآمد فرعی ازهزینه کل و 

قسیم هزینه کل به عملکرد بدست قیمت تمام شده با ت
  .آیدمی

دهد عملکرد محصول نشان می) 4(نتایج جدول 
اي در سال هاي زراعی مورد مطالعه همواره به روش قطره

ین همچن. بیشتر از عملکرد روش غرقابی بوده است
اي، قیمت تمام شده در شود که در روش قطرهمشاهده می

عالوه  به. داشته است مقایسه با روش غرقابی کاهش
هاي تولید محصول در روش غرقابی بیشتر خالص هزینه

اي بوده و با هاي تولید به روش قطرهالص هزینهاز خ
اي ناخالصی که از طریق آبیاري قطره افزایش درآمد

                                                        
12  .Tian et al., 2003 

در این روش، بیشتر از  شود، خالص درآمد نیزحاصل می
  . خالص درآمد تولید به روش غرقابی بوده است

  
اي زش حال درآمد و هزینه مزارع قطرهارزیابی ار

 وغرقابی

اي داراي عمر هاي آبیاري قطرهکه روش ز آنجاا
ند باید سودهاي سالهاي آتی را بیش از یک سال هست

منظور و براي داوري بهتر و  براي این. نظر قرار دادمد
تر با استفاده از روش ارزیابی طرحها به این صحیح

موضوع پرداخته شده است در روش ارزیابی اقتصادي دو 
روش آبیاري، از سه معیار مجموع ارزش حال خالص، 
نسبت منفعت به هزینه و همچنین نرخ بازدهی داخلی 

ط به یافته هاي مربو) 5(جدول . بهره گرفته شده است
نرخ تنزیل و ارزش حال درآمد و هزینه را با توجه به نرخ 

شایان ذکر است که نرخ . دهد تنزیل محاسبه شده نشان می
تنزیل بر اساس نرخ سود بانکی محاسبه شده از سوي 

  .بانک مرکزي ایران تعیین شده است
لص ناشی با توجه به اینکه ارزش حال درآمد خا

طی سال هاي زراعی مورد اي از بکارگیري آبیاري قطره
-در نتیجه استفاده از آبیاري قطرهمطالعه مثبت بوده است، 

در حالی که . فرنگی توجیه اقتصادي دارداي در تولید توت
مجموع ارزش حال خالص براي روش غرقابی بسیار کمتر 

ه این دهد کاي بدست آمده است و نشان میقطرهاز روش 
از توجیه اقتصادي اي روش در مقایسه با روش قطره

  .کمتري برخوردار است
همانطور که قبال توضیح داده شد، به منظور 
مقایسه دو روش آبیاري، از سه معیار مجموع ارزش حال 
خالص، نسبت منفعت به هزینه و همچنین نرخ بازده 
داخلی استفاده شده است که خالصه نتایج آن به شرح 

  .می باشد) 6(جدول 
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  اي در مراحل آماده سازي، کاشت، داشت و برداشت فرنگی به روش غرقابی و قطرهاقالم هزینه کشت توت -1جدول

  سازيفرنگی درمرحله آمادهاقالم هزینه کشت توت
اي روش قطره  روش غرقابی 

 شخم شخم
 دیسک دیسک

 خرید کود حیوانی جوي پشته اي
حیوانیخرید کود   دستمزد کود پاشی حیوانی 

 خریدکود شیمیایی دستمزد کود پاشی حیوانی
 دستمزد کود پاشی شیمیایی خرید کود شیمیایی

 هزینه حمل ونقل دستمزد کود پاشی شیمیایی
سال10حفر چاه سطحی با طول عمر  هزینه حمل ونقل  

سال یا احداث استل10حفر چاه سطحی با طول عمر  سال 13پمپ با طول عمر خرید موتور    
سال 13خرید موتور پمپ با طول عمر   ارزش اجاره زمین 

15سود سرمایه درگردش  ارزش اجاره زمین  
15سود سرمایه درگردش   هزینه متفرقه 

  خرید لوله اصلی وفرعی
  اتصاالت ولوازم جانبی

  شیراتصاالت
)مصرفی با طول عمر یک فصل(نوارتیپ    

سال12آبیاري تحت فشارباطول عمر تاسیسات سیستم    
  دستمزد لوله کشی آبیاري تحت فشار
  خرید مالچ پالستیکی به همراه پانچ

  دستمزد مالچ نایلونی
  فرنگی درمرحله کاشتاقالم هزینه کشت توت

اي روش قطره  روش غرقابی 
 خریدبوته خریدبوته

ضدعفونی بوتهخرید سم قارچ کش  خرید سم قارچ کش ضدعفونی بوته  
 دستمزد ضدعفونی بوته دستمزد ضدعفونی بوته

 کارگر نشاکار کارگر نشاکار
 هزینه حمل بوته هزینه حمل بوته
 هزینه متفرقه هزینه متفرقه

  اقالم هزینه کشت توت فرنگی درمرحله داشت
اي روش قطره  روش غرقابی 

 خرید کود تقویتی خرید کود تقویتی
مایعدستمزد سمپاشی کود   دستمزد سمپاشی کود مایع 

 خرید سم قارچکش خرید سم قارچ کش
 دستمزد سمپاشی قارچکش دستمزد سمپاشی قارچ کش

 خرید سم کنه کش خرید سم کنه کش
 دستمزد سمپاشی کنه کش دستمزد سمپاشی کنه کش

 خرید سوخت خرید سوخت
 حمل ونقل سوخت حمل ونقل سوخت
موتورخرید روغن  خرید روغن موتور  

 وجین وجین
 هزینه تنک کردن هزینه تنک کردن

)سرکشی(مراقبت مزرعه  )سرکشی(مراقبت مزرعه    
  برداشت مالچ نایلونی
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  فرنگی درمرحله برداشتاقالم هزینه کشت توت
اي روش قطره  روش غرقابی 

 خرید جعبه پالستیگی خرید جعبه پالستیگی
بنديخرید ظروف بسته  خرید ظروف بسته بندي  

 دستمزد برداشت دستمزد برداشت
 حمل ونقل وباربري حمل ونقل وباربري

 مراقبت مزرعه مراقبت مزرعه
 متفرقه متفرقه

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
  

  )ریالهزار : واحد(فرنگی به روش غرقابی شهرستان بابلسر هاي کشت توت اقالم درآمد و هزینه - 2جدول 
1394  

 
1393  

 
1392  

 
1391  

 
  سال                   

  اقالم       
  ها درآمدهاو هزینه

  درآمدها -1
  درآمدفروش محصول 1-1 355500 209157 455927 389500
  درآمد فرعی 1-2 147000 360000 357500 380000
  مجموع درآمدها  502500  569157  813427  769500

  ها هزینه -2
  سازي آماده 2-1  5/43114 51270 62230 70950
 کاشت 2-2 47324 82160 105600 131350

 داشت 2-3 96417 213148 226850 2/200162
 برداشت 2-4 5/73361 156404 4/207041 207660

 ها جمع هزینه 260217 502982 1/601721 2/610122
  ارزش خالص  242283  66175  9/211705  8/159377

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
 

  )ریالهزار : واحد(اي شهرستان بابلسر فرنگی به روش قطره هاي کشت توت اقالم درآمد و هزینه -3جدول
1394  

 
1393  

 
1392  

 
1391  

 
  سال                   

  اقالم       
  ها درآمدهاو هزینه

  درآمدها -1
  درآمدفروش محصول 1-1 04/419234 8/257758 2/550521 430500
  13درآمد فرعی 1-2 245000 4800 585000  500000
  مجموع درآمدها  04/664234  8/737758  2/1135521  930500

  ها هزینه -2
  سازي آماده 2-1 61110 77660 99570 115360
 کاشت 2-2 47630 91960 121960 131350

 داشت 2-3 119270 5/240574 259740 7/215048
 برداشت 2-4 5/108257 197260 275210 212160

 ها جمع هزینه 5/336257 5/607454 756480 7/673918
 ارزش خالص 54/327976 3/130304 2/379041      3/256581

 هاي تحقیق یافته: ماخذ
 

                                                        
نسبت به روش آبیاري غرقابی که باعث رشد بی رویه (اي بعلت راندمان باالي آب  تکثیر بوته در روش آبیاري قطره. باشد منظور از در آمد فرعی تولید بوته می.  13

شود، بخصوص در سالهایی که نزوالت درصد بیشتر می 60حدود ) شود بستن خاك و پوسیدگی ریشه میعلفهاي هرز و رقابت با محصول اصلی شده و باعث سله 
   .آسمانی کم است
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 اي شهرستان بابلسرفرنگی در دو روش غرقابی و قطرهتهاي تولید تومقادیر میانگین شاخص -4جدول
قیمت   سال  آبیاري

  محصول
  )ریال(

  عملکرد محصول
  )هکتار/کیلوگرم(

کل هزینه 
  )ریال(

  درآمد ناخالص
  )ریال(

  خالص هزینه
  )ریال(

  درآمد خالص
  )ریال(

قیمت تمام 
  شده

  )کیلو/ریال(
36/9057 242283000  113217000  502500000  260217000  12500  28440  1391  غرقابی  

1392  24180  8650  502982000  569157000  142982000  66175000 71/16529  
1393  42610  10700  601721100  813427000  244221100  211705900 4/22824  
1394  41000  9500  610122200  769500000  230122200  159377800 39/24223  

727/6190 327976540  91257500  664234040  336257500  14741  28440  1391  قطره اي  
1392  24180  10660  607454500  737758800  127454500  130304300 33/11956  
1393  42610  12920  756480000  1135521200  171480000  379041200 45/13272  
1394  41000  10500  673918700  930500000  173917800  256582200 6/16563  

  یافته هاي تحقیق: منبع
  

 اي و غرقابیفرنگی تحت آبیاري قطرهحال درآمد و هزینه یک هکتار توت ارزش -5جدول

نرخ   درآمد خالص  هزینه کل  درآمد کل  سال  روش
  تنزیل

مجموع ارزش   ارزش حال هزینه  ارزش حال درآمد
  حال خالص

  
  

  غرقابی

1391  502500000  260217000 242283000 17%  42948717 222407692 - 

1392  569157000  502982000 66175000 18%  408877155 361337643 - 
1393  813427000  601721100 211705900 20%  470733217 348218229 - 
1394  769500000  610122200 159377800 21%  359076061 284704713 - 
451505334   1216668278 1668173612  - - - -  جمع  

  
  ايقطره

1391  664234040  336257500 327976540 17%  567721401 287399572 - 

1392  737758800  607454500 130304300 18%  529999137 436389727 - 
1393  1135521200  756480000 379041200 20%  657130324 437777777 - 
1394  930500000  673918700 256581300 21%  434204386 314474428 - 
713014163  1476041504 2189055248  - - - -  جمع  

  یافته هاي تحقیق: منبع
  

 هاي آبیاري ارزیابی اقتصادي روش - 6جدول 

  
توجه به نتایج این جدول نرخ بازده داخلی با 
دوره چهارساله تحقیق در روش براي  14محاسبه شده

اي بیشتر از نرخ بازده داخلی آبیاري غرقابی و برابر با قطره
 37با  ابرردرصد بوده واین رقم براي آبیاري غرقابی ب 48

نسبت منفعت به هزینه در روش همچنین . درصد است
بوده درحالی که  48/1اي در دوره چهارساله برابر با قطره

برآورد شده و  37/1در روش غرقابی این نسبت برابر با 

                                                        
محاسبات این نرخ از طریق پایگاه داده  14

http://www.datadynamica.com/irr.asp نیز انجام پذیر است.  

اي بر روش آبیاري دهد که روش آبیاري قطره نشان می
غرقابی از نظر هر دو معیار ارجحیت دارد و در سالهاي 

اي نسبت منفعت به هزینه در روش قطرهمورد مطالعه نیز 
. ز این شاخص در روش غرقابی بوده استبزرگتر ا

بدست آمده براي هر همچنین بر اساس نرخ بازده داخلی 
گذاري در سرمایهرود که با ها انتظار مییک از این روش

اي، کشاورزان داراي سود ساالنه با نرخ روش آبیاري قطره
باشند در حالی که این نرخ براي روش غرقابی ساالنه % 48

  .رآورد شده استب% 37برابر با 

  نرخ بازده داخلی  نسبت منفعت به هزینه  مجموع ارزش حال خالص  روش
  %37  37/1  451505334  غرقابی
  %48  48/1  713014163  قطره اي



  بابلسر  منطقهفرنگی در مزارع توتاي و غرقابی هاي آبیاري قطرهسامانه ارزیابی اقتصادي/  84

ل خالص نیز براي شاخص مجموع ارزش حا
-اي بسیار بزرگتر ازروش غرقابی میروش آبیاري قطره

زیل در محاسبات، باشد از آنجایی که استفاده از نرخ تن
پذیري اقتصادي طرح را با توجه به سودآوري و توجیه

ارزش هاي افزوده و نرخ سود بانکی و متناسب با شرایط 
سال تعیین می نماید، می توان نتایج بدست  اقتصادي هر
را در حوزه عملیاتی و اجرایی طرح و  NPVآمده بر پایه 

با توجه به شرایط اقتصادي سال در مقایسه با معیار نرخ 
چرا که در محاسبه نرخ . بازده داخلی کارآمدتر دانست

بازده داخلی نیز تنها معیارهاي هزینه و درآمد مورد 
  .محاسبه قرار می گیرند

  
  
  
  
  

   گیري نتیجه
پژوهش، هاي  اساس تجزیه و تحلیل دادهبر

اي براي محصول  برداري از روش آبیاري قطره بهره
تري نسبت به روش بیش توجیه اقتصادي داراي فرنگی توت

اي هر سه شاخص  در روش قطرهبطوریکه  .استغرقابی 
ارزش حال درآمد خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ 

بنابراین با  .باشد بازده داخلی بزرگتر از روش غرقابی می
روشنی ادعا نمود  توان به حقیق حاضر میتنتایج توجه به 

کاري مثبت  راه) اي آبیاري قطره(که فناوري تحت فشار 
حفاظت از منابع آبی جهت افزایش درآمد کشاورزان و 

این نتیجه کامال هماهنگ با نتایج . است منطقه و کشور
حاصل از اغلب مطالعات پیشین داخل کشور در زمینه 

که در مقدمه (ارزیابی اقتصادي سیستم آبیاري تحت فشار 
و  سیداناز جمله مطالعات ) به آنها اشاره شد

نجفی و ، )1389(باقري و همکاران  ،)1391(عزیزي
 .باشد می )1385(و همکاران  ییکوینو ) 1387(همکاران 
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