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 چكيــده

 
کهه البه     یاریآب به دارانیر،باغاخ یهاسال خشکی یلدلدارد. به یمد یراختصاص به انجهای استهبان فارس از باغ یعیسطح وس

های آبی مختبه  اقهدام بهه آبیهاری     گیری دمای پوشش سبز گیاه، در تنشبا اندازهحاضر  یق. در تحقاندرویه بودهاقدام نمودهبی

،  6/0، 4/0، 2/0، 0 یمختب  شاخص تنش آب یردر مقاد یاریعبارت بودند از انجام آب تحقیق یندر ا نظر مورد یمارهایتگردید.

تعهداد   .یهد انجهام گرد با تانکر یصورت دستبه یاریآبیک تیمار بدون آبیاری )دیم( نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.  .8/0

 ههای در قال  ببوک یشیطرح آزماگیری گردید. دفعات آبیاری، میزان محصول و بهره وری مصرف آب تیمارهای مختب  اندازه

تجزیهه و  آزمون دانکهن انجهام شهد.     به کارگیری با  های بدست آمدهیانگین دادهم هیستکرار انجام و مقا چهار با یکامل تصادف

نشان  یشآزماانجام گردید. نتایج  6931و  6936های اقتصادی نیز بر اساس تفاوت و نسبت درآمد به هزینه در دو سال تحبیل

بهه   6/9ری تا آبیاری کامل، میزان محصهول از  تعداد دفعات آبیا بیشتر نگردید. با افزایش 6/0شاخص تنش آبی گیاه از که داد

زیاد در تیمار دیم، بهه   وری مصرف آب آبیاری کاهش و از مقدار نامعبومولی بهرهنشان داد  یشافزاکیبوگرم درهر درخت  8/3

محصول و در های مورد بررسی با انجام یک مرتبه آبیاری میزان در سالکیبوگرم بر متر مکع  در تیمار بدون تنش رسید. 66/0

ریهال و   140000حهدود  ترتیه  بهه  شدت افهزایش داشهت کهه در دو سهال بهه     نتیجه میزان سود خالص نسبت به تیمار دیم به

ترتی  دست آمده با انجام یک مرتبه آبیاری در دو سال مورد بررسی بهازای هر درخت رسید. میزان سود بهریال به 6630000

ای هر مترمکع  آب بود که با افزایش تعداد دفعهات آبیهاری ایهن سهود کهاهش یافهت.       ازریال به 330000و  690000حدود 

در شهرایط اعمهال یهک     83/2و  26/2در شرایط دیم به  46/6و  60/6های مورد بررسی از نسبت درآمد به هزینه نیز در سال

حفظ درختان انجیر دیهم اسهتهبان از   ن عالوه بر توادر اوایل مرداد ماه می مرتبه آبیاری رسید. بنابراین با انجام یک نوبت آبیاری

 رویه نیز جبوگیری نمود.خطر خشکیدگی، به سود اقتصادی قابل توجهی دست یافت و از آبیاری بی

 

 یاهپوشش گ یدما تنش آبی، درآمد به هزینه، نسبت هاي كليدي :واژه
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 مقدمه

مهمترین مشکل کشاورزی در مناطق خشک و 

جزء باشد. کشور ایران خشک جهان، کمبود آب مینیمه 

ها و از تولید کننده دنیا بوده ومناطق خشک و نیمه خشک 

جایگاه پنجم تولید و باشد. های مهم انجیر میصادر کننده

باشد. میزان تولید دوم سطح زیر کشت متعلق به ایران می

و  00888ساالنه انجیر در ایران و دنیا بترتیب حدود 

آبی در ایران و  باشد. سطح زیر کشت انجیرتن می 115888

هکتار و سطح زیر کشت دیم  088588 0088دنیا بترتیب 

تر درختان بیشباشد. هکتار می 115888و  51888بترتیب 

استهبان اند. انجیر ایران در شهرستان استهبان کشت گردیده

 00888در آن استان فارس بوده که  یهااز شهرستان یکی

ساالنه  یبارندگ یانگینم .داردوجود  یمد یرانج باغ هکتار

ایستگاه هواشناسی  1035تا  1005طبق آمار سال  استهبان

 یبارندگهای اخیر در سالباشد که یم متریلیم 000 منطقه،

نیاز آبی . بوده استکل  یانگینمساالنه منطقه کمتر از 

در منطقه بر اساس روش پنمن مانتیث  آبی درختان انجیر

 یلدلهمتاسفانه بباشد. مترمکعب در سال می 10588حدود 

و افزایش نسبی  یراخ یهادر سال یجو یهایزشکاهش ر

 ینا یارینگشته و انجام آب ینمنطقه تام هایباغ یآب یازن ،دما

علت ه، ب1003در سال  .رسدیبه نظر م یضرور ی، امرهاباغ

درختان منطقه از بین رفته و  %18خشکی شدید، بیش از 

جعفری و ) یافتدرصد کاهش  08تولید محصول حدود 

عالوه بر این تجربه باغداران نشان داده که . (0810همکاران، 

تواند باعث افزایش عملکرد و آبیاری کردن این درختان می

 یسعباغداران منطقه  طور معمولبه بنابراین؛ درآمد گردد

تری را به درختان انجیر آب بیش ممکن یلهوسهرکنند بهیم

درختان  یاریآبدهد که ها نشان میبررسیخود برسانند. 

های زیرزمینی رویه آبباعث مصرف بیاستهبان انجیر دیم 

دهد که بعضی از برآوردها نشان می گردیده است.در منطقه 

ر درخت آبیاری ازای هلیتر به 10888درختان انجیر تا حدود 

منطقه از  ربا توجه به اینکه فاصله درختان انجیر د اند.شده

اصله درخت  188در هر هکتار  باشد،متر می 18هم حدود 

متر مکعب در هکتار آب  1088حدود  وجود داشته که

بررسی میزان افزایش محصول و بنابراین ؛ مصرف شده است

آبیاری موضوع وری مصرف آب انجیر با و بدون اعمال بهره

عبارتست از  یاریآب مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

کار بردن میزان محدودی از آب برای گیاهان دیم، زمانی به

که بارندگی نتواند نیاز آبی گیاه برای رشد، توسعه معمول 

 (.1330اویس، ) یدنماگیاه و پایداری محصول را تامین 

آبیاری درختان انجیر تحقیقات گذشته نشان داده است که 

تاثیری مثبت بر رشد و محصول درختان انجیر داشته است 

، کامگار حقیقی و سپاسخواه، 0883)الدسوکی و همکاران، 

پور و همکاران یعبدالله (.0815، هنر و سپاسخواه، 0815

ازای هلیتر ب 0888و  1888( کاربرد دو مقدار آبیاری 0810)

مورد بررسی قرار دادند و  های مختلف راهر درخت در زمان

را ازای هر درخت و در ابتدای بهار لیتر به 0888 مقدار

های تعیین زمان آبیاری گیاهان یا یکی از راه. توصیه نمودند

گیری دمای پوشش طور کلی برنامه ریزی آبیاری، اندازهبه

 باشد. سبز گیاه می

استفاده از پوشش سبز  ینهدر زم یجامع یقاتتحق

و  یدسو( و ا1300) یدسوتوسط ا یاریآب یزیدر برنامه ر یاهگ

 یبعد یقات( انجام شده است که مرجع تحق1301همکاران )

را  (CWSI) 0یاهگ یشاخص تنش آب یشاناست. ا قرار گرفته

خط ) ییتنش( و باالیخط ب) یینیپا یبر اساس خط مبنا

خطوط رابطه تفاوت  یننمودند. ا یتنش( معرف ترینیشب

هوا را به کمبود فشار  یو دما یاهپوشش سبز گ یدما یرمقاد

و  1330پور )یو کاشف سپاسخواه .دهندیبخار هوا نشان م

 یاریآب یزیر( با استفاده از دماسنج مادون قرمز برنامه1335

 یزیرا در جهرم انجام دادند و برنامه ر یموشیرینل اندرخت

 یرا روش مناسب یاهپوشش سبز گ یبا استفاده از دما یاریآب

( به کمک دماسنج مادون 0880لوبو و همکاران ). دانستند

ها آن یجنمودند. نتا یینرا تع یالوب یاریزمان آب ینقرمز بهتر

                                                 
2Crop Water Stress Index (CWSI) 
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است که تفاوت  یوقت یاریزمان آب ینکه بهتر ؛نشان داد

در  یاهکه در آن گ یینسبت به دما یاهگ سبز پوشش یدما

 ینباشد. با ا گرادیسانت درجه سهقرار دارد،  یتوضع ینبهتر

با توجه . یدگرد ییدر مصرف آب صرفه جو درصد 00کار 

 یینتع یدهد، برایرا نشان م یاریکه روش اول زمان آبینبه ا

 یهابا روش یبیتوان آن را به صورت ترکیم یاریمقدار آب

 یاریآب یزیر( برنامه0885و همکاران ) اردم .کار بردبه یگرد

هندوانه  یبرا یآب تنشمختلف شاخص  یررا بر اساس مقاد

نشان داد  یجبا استفاده از دماسنج مادون قرمز انجام دادند. نتا

 آیدیدست مهب یوقت وری مصرف آببهره یزانم ترینیشب

 باشد. 6/8آبی  تنشی انجام شود که شاخص زمان یاریکه آب

شاخص، کاهش  ینا یبه باال 0/8که از مقدار  یدر حال

 . شدمحصول مشاهده 

( به کمک دماسنج مادون 0886همکاران ) واردم 

مختلف آب  یررا در مقاد یاهگ یآب تنشقرمز، شاخص 

 یدیمحصول تول یزاننمودند و به م یینتع یالوب یبرا یاریآب

مناسب  یکارروش را راه ینها استفاده از اربط دادند. آن

و همکاران  0یسراانستند. مدر مزرعه د یاریآب یریتمد یبرا

 یینتع یممستق یرو غ یممستق یهاروش قایسه( به م0886)

 یهانمودند که روش یانها بپرداختند. آن یآب تنششاخص 

-ساقه( از روش یوهیاقطر م یاه،پوشش گ ی)دما یممستق یرغ

( یاآب برگ و ساقه، مقاومت روزنه یل)پتانس یممستق یها

، لبورگیوس و (0880و تیواری )گونیتا باشند. یتر ممناسب

بیکر و ، (0818، وانگ و گارتونگ )(0818همکاران )

(، شاهرخ 1035، شاهرخ نیا و همکاران )(0810همکاران )

کوسیچ و (، 0810کوالک و یازار ) ،(1036نیا و کرمی )

ترتیب هبنیز ( 0808، آندا و همکاران )(0810همکاران )

آبی و  پنبه، ، هلوآبی و دیم نیشکر ،ریزی آبیاری گندمبرنامه

فلفل انگور آبی و دیم،  ،یاقوتی فرنگی، انگور، گوجهدیم

را با استفاده از دمای پوشش سبز و سویای دیم وآبی  شیرین

گیاه انجام و روابطی برای برآورد شاخص تنش آبی گیاه 
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-ه و استفاده از دمای پوشش سبز گیاه برای برنامهارائه نمود

 ری را مفید دانستند.ریزی آبیا

درخصوص ارزش آب و بررسی اقتصادی آبیاری 

تحقیقاتی های اخیر در سالمحصوالت مختلف در کشور نیز 

گیری با اندازه( 1030و همکاران ) یزارع انجام گرفته است.

های ارزش اقتصادی آب در تولید سیب زمینی استان

-می های قیمتیاظهار داشتند که سیاستکردستان و همدان 

پیشنهاد تواند عامل مهمی در کنترل مصرف آب باشد و 

ها، ارزش آب به نمودند با حذف تدریجی اختالف قیمت

تر و در مصرف آب صرفه جویی جایگاه واقعی خود نزدیک

( ارزش اقتصادی آب در 1030وند و غفاری )موسیشود. 

پیشنهاد نمودند که قیمت  بررسی وتولید پیاز در قزوین را 

-ای دریافتی باید اصالح شود تا صرفه جویی و بهرهآب به

( به 1030فالحی و همکاران )تر گردد. وری آب بیش

بررسی اقتصادی آب در تولید محصوالت مختلف دشت 

تقاضای فاروق مرودشت پرداختند و نتیجه گرفتند  -سیدان

آب با قیمت محصول رابطه مستقیم و با قیمت آب و قیمت 

 ها رابطه معکوس داشت. سایر نهاده

ارزش اقتصادی آب در تولید محصوالت صیفی به 

تر از محصوالت شتوی بود و بنابراین گیری بیشنحو چشم

افزایش قیمت جهت کنترل مصرف آب در محصوالت 

نتایج بررسی صیفی موثرتر از محصوالت شتوی است. 

( در تولید گندم در گرگان نشان 1035گلزاری و همکاران )

توانند عامل مهمی در کنترل های قیمتی میکه سیاستداد 

( 1035شاهرخ نیا و رحیمی )مصرف غیر بهینه آب باشند. 

های مختلف گوجه فرنگی در مرودشت فارس، در رقم

ازای مقادیر هبررسی اقتصادی کم آبیاری را انجام داده و ب

مختلف ارزش آب، نسبت درآمد به هزینه و تفاوت درآمد و 

. نتایج نشان داد که تولید گوجه بررسی نمودند هزینه را

فرنگی در شرایط مورد بررسی اقتصادی نبوده و افزایش 

تواند بر تولید تر از افزایش قیمت آب میقیمت فروش بیش

( 1030اسدی و همکاران ) محصول اقتصادی تاثیرگذار باشد.
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به بررسی اقتصادی گندم دیم در استان لرستان پرداخته و 

اری در زمان کاشت و تک آبیاری بهاره را بعنوان تک آبی

علیزاده دیزج و های اول و دوم معرفی نمودند. اولویت

وری فیزیکی ( به بررسی اثر آبیاری بر بهره1036ابراهیمیان )

اقتصادی گندم و جو دیم پرداختند و بر این اساس تاریخ  و

( 1036عزیزی و همکاران ) بهینه کاشت را توصیه نمودند.

در محصوالت دیم گندم، جو، عدس، نخود، ماشک و ارزن، 

وری فیزیکی و اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند که بهره

نخود و عدس بیشترین ارزش اقتصادی به ازای مصرف آب 

( ارزش اقتصادی آب 1036) یدریحپیری و را دارا بودند. 

ر ب ریال 058ای در منطقه سیستان را در تولید سورگوم علوفه

تر از درصد بیش 58تعیین نمودند که حدودا  متر مکعب

مقدار آب بها بود و اذعان داشتند که با واقعی شدن ارزش 

  جویی نمود.توان در مصرف آن صرفهآب می

در مورد ( 1036محمودی و کریمی )بررسی  طبق

تفاوت بین ارزش  ،ارزش اقتصادی آب در مزارع طبس

-عنوان عامل مهم بیها بواقعی آب و آب بهای پرداختی ر

گذاری در مدیریت آبیاری ای کشاورزان برای سرمایهانگیزه

( ارزش آب را در پنج 1036پوران و همکاران ) دانستند.

استان کشور و در محصوالت مختلف تعیین و بررسی نموده 

و نشان دادند که ارزش آب در مناطق مختلف متفاوت است 

عدتری داشته باشد، و هرچه استانی وضعیت آبی نامسا

تر است. بیش کشاورزیمحصوالت برای تولید ارزش آب 

چنین باید در تعیین قیمت تمام شده و تضمینی هم

محصوالت کشاورزی، به ارزش آب نهفته در آن نیز توجه 

( ارزش اقتصادی 1036و بدیع برزین ) یزکاریپره داشت.

برآورد بر متر مکعب ریال  1638آب در منطقه تاکستان را 

تر از نرخ آب بهای پرداختی توسط نمودند که خیلی بیش

کشاورزان بود و پیشنهاد گردید که نرخ آب بها با توجه به 

 ارزش آب تعیین شود.

 یدما گیریاندازهکه  دادنشان  پیشین تحقیقات

بررسی تنش  یمناسب برا یتواند روشیم یاهپوشش سبز گ

و از این  تلف باشدمخ یاهانگ یاریآبریزی آبی و برنامه

است. روش کمتر برای آبیاری درختان انجیر دیم استفاده شده

اهمیت آبیاری باغات انجیر دیم وکم بودن با توجه به 

بر تولید محصول، آبیاری تاثیر یبررس در این زمینه، تحقیقات

امر مهمی  و بازده اقتصادی این باغات وری مصرف آببهره

 است.پرداخته شدهاست که در این تحقیق به آن 

 

 هاروشمواد و 

این پروژه در ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان روی 

 شهرسمتان  .شمد اجمرا  رقمم سمبز    یمدانجیرساله  58درختان 

 یوطمول شمرق   یقهدق 0درجه و  03 یعرض شمالبا  استهبان

اسمتان فمارس بما     یهمای شمرق  دشت از یقه،دق 0درجه و  50

 یممانگینمتممر، م 1068 یمماارتفمماع متوسممط دشممت ازسممطح در

حمداقل  ، 0/10میانگین دمای در سال،  متریلیم 000 یبارندگ

 گرادسانتیدرجه  01 یو حداکثر مطلق دما -0/0 یمطلق دما

اقلیمی شهرسمتان اسمتهبان    عواملمیانگین  1 جدول .باشدمی

ده اسمت را  شم  گرفتهسینوپتیک آن  هواشناسی که از ایستگاه

تعیین بهترین زممان آبیماری درختمان    منظور بهدهد. نشان می

کمک گیری تفاوت دمای پوشش سبز گیاه )بهانجیر، از اندازه

دماسنج ممادون قرممز دسمتی( و دممای هموا )بما اسمتفاده از        

( 1300)دماسنج هوا( و طبق روش ارائه شده توسمط ایدسمو   

( 1300ریزی آبیاری توسط ایدسمو ) در برنامهگردید.  استفاده

( شمماخص تممنش آبممی گیمماه   1301ران )و ایدسممو و همکمما

(CWSI)  تمنش( و  خمط بمی  ) ینییپما را بر اساس خط مبنای

ترین تنش( معرفمی نمودنمد. ایمن خطموط     خط بیش)باالیی 

رابطه تفاوت مقادیر دمای پوشش سبز گیماه و دممای هموا را    

(. در ایمن  0دهنمد )شمکل   به کمبود فشار بخار هوا نشان ممی 

کمبمود  "و"هموا  یدمما "، "یماه پوشش سبز گ یدما" یبراشکل 

استفاده  "vpd"و  cT" ،"a"T" ینمادهایباز ترتهب"فشار بخار هوا

دهنمده خطموط مبنمای     نشمان  ul, llشده است. اندیس های 

باشد. بدین ترتیب شماخص تمنش آبمی را    پایینی و باالیی می

 توان بیان نمود.می 1 معادلهصورت به
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𝐶𝑊𝑆𝐼 =
𝑀𝑁

𝐿𝑁
=

(𝑇𝑐−𝑇𝑎)𝑚−(𝑇𝑐−𝑇𝑎)𝑙𝑙

(𝑇𝑐−𝑇𝑎)𝑢𝑙−(𝑇𝑐−𝑇𝑎)𝑙𝑙
 (1)                

ایدسو خطوط باالیی و پمایینی تمنش آبمی را بمرای درختمان      

 ارائه نموده است. 0و  0انجیر به صورت روابط 

(Tc-Ta)ll=4.22-1.77(vpd)                            )0(  

(Tc-Ta)ul=5                                                 )0(  

گردد که در یمک  ( مشاهده می1با توجه به شکل )

خاص، همر چمه میمزان     (vpd) روز با یک کمبود فشار بخار

تر شود، تفاوت دمای گیاه و دمای هوا افزایش تنش آبی بیش

به سمت باال حرکت کمرده و مقمدار شماخص     Mیافته، نقطه 

یابمد.  با توجه به معادله فوق افزایش ممی  (CWSI) تنش آبی

گیری دممای پوشمش   در این پژوهش، بعد از آبیاری، با اندازه

سبز گیاه و دمای هوا، شاخص تنش آبی محاسمبه شمد. ابتمدا    

، 0/8)بمدون تمنش(،    8/8مقادیر مختلف شاخص تنش آبمی  

استفاده از روابط تمنش   با در نظر گرفته شد. 0/8و  6/8، 0/8

ائه شده پیشین، مقادیر بحرانی تفاوت بمین دممای پوشمش    ار

سبز گیاه و دمای هموا بمرای همر شماخص محاسمبه گردیمد.       

گیری هفتگی دمای پوشش سبز گیماه و دممای   سپس با اندازه

هوا و رسیدن اختالف ایمن دو بمه حمد تعیمین شمده، زممان       

. علمت  شمد آبیاری تعیین و آبیاری به صورت دسمتی انجمام   

با تانکر(، مطابقت آن با شیوه ) یدستبه صورت  انجام آبیاری

آبیاری معمول منطقه در شرایط خشکسمالی بمود. ایمن روش    

اعمال آبیاری به مدت دو سال انجام و مقادیر آب داده شده، 

گیمری گردیمد.   وری آب اندازهمیزان محصول تولیدی و بهره

ممورد نیماز از ایسمتگاه هواشناسمی     روزانه عوامل هواشناسی 

. میزان بارندگی در سمال اول و دوم اجمرای   شده گرفته منطق

میلیمتر و از ماه آبان تا اردیبهشت  080و  000پروژه بترتیب 

سال بعد اتفاق افتاد. برای تعیین میزان حجمم آب آبیماری در   

برداری و خصوصیاتی هر نوبت، از خاک محل آزمایش نمونه

شامل رطوبت ظرفیت زراعی، رطوبت نقطه پژمردگی خماک،  

( 0) . از معادلمه شدگیری اندازهجرم مخصوص ظاهری خاک 

رطوبمت   یرمقماد  توجمه بمه  با  یاریآب آب یزانمحاسبه مبرای 

 یمن در ا استفاده گردید.دائم ی مزرعه و نقطه پژمردگ یتظرف

بممر حسممب  ارییمممقممدار خممالص آب آب I بیممترترابطممه بممه 

بمر حسمب اعشمار،     یریتیمجاز مد یهتخل یزانم Mمتر،یسانت

FC آبمزرعه بر حسمب گمرم    یترطوبت ظرف یمقدار وزن 

 یرطوبمت نقطمه پژمردگم    یمقدار وزنم  PWPبر گرم خاک، 

 یظماهر  یچگمال  Asدائم بر حسب گرم آب بر گمرم خماک،   

خماک بمر جمرم     یجمرم مخصموص ظماهر    یمخاک )از تقس

 یشمه ر یما عمق خماک   Dو  (یدآ یمخصوص آب به دست م

 باشد.یم متریبرحسب سانت

I =M*(FC-PWP)* As* D                             (0)  

تکمرار و در قالمب    چهارتیمارهای آزمایش که در 

ساله( اجرا  58درخت همسن ) 00بلوک کامل تصادفی روی 

 عبارت بودند از: شد

تعیین زمان آبیاری بر اساس شاخص تنش آبی صفر تیمار -1

 )بدون تنش(.

تیمار تعیین زمان آبیاری بمر اسماس شماخص تمنش آبمی      -0

08/8 

تیمار تعیین زمان آبیاری بمر اسماس شماخص تمنش آبمی      -0

08/8 

 یآبم تیمار تعیین زمان آبیاری بمر اسماس شماخص تمنش     -0

68/8 

ی تیمار تعیین زمان آبیاری بمر اسماس شماخص تمنش آبم     -5

08/8 

 (شاهدتیمار دیم و بدون آبیاری )-6

وری و بهمره  مقایسه تیمارها از نظر میزان محصول

گیمری و بما انجمام تجزیمه و     آب آبیاری در هر تیممار انمدازه  

. شمد تحلیل الزم نتایج دو ساله، تیمار برتر انتخاب و معرفی 

وری آب آبیاری با تقسیم میزان عملکمرد بمه میمزان آب    بهره

به هر درخت به دست آمد. با توجه به اهداف ایمن  داده شده 

تحقیق، بهترین تیمار آن تیماری است که بتوانمد بما کمتمرین    

میزان آب آبیاری، درختان انجیر را از آسیب حفم  نمایمد و   

محصول مناسبی داشته باشمد. بررسمی اقتصمادی تیمارهمای     

 تواند نتایج به دست آمده را تکمیل نماید.مختلف نیز می
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تیمارهمای آبیماری بما یکمدیگر و بما      جهت مقایسه اقتصادی 

تیمار دیم )بدون آبیاری( از شاخص نسبت درآمد به هزینمه،  

هممین منظمور   (. بمه 1035شاهرخ نیا و رحیمی، شد )استفاده 

میانگین درآمد و هزینه تیمارهای مختلف محاسبه شد. بمدین  

ورد ترتیب میانگین منمافع و هزینمه در تیممار در دو سمال مم     

( بدست آممد. بما توجمه بمه افمزایش      1036و  1035بررسی )

همای  دلیمل تحمریم  بمه  1030قیمت به وجود آممده در سمال   

های اقتصادی بما  خارجی کشور و افزایش قیمت ارز، بررسی

در نیمز انجمام شمد.     1030توجه به منفعت و هزینه در سمال  

 سمه های اقتصادی میزان متوسط عملکرد هر دو تیمار بررسی

کیلوگرم بمه ازای   هفتبه دلیل تفاوت ناچیز برابر با  چهارو 

 هر درخت در نظر گرفته شد. 

هزینه با میزان -رابطه رگرسیونی میان نسبت درآمد

 آب مصرفی نیز درشرایط مختلف برازش داده و بررسی شد.

 08888و  58888بترتیمب   30و  36-35آب در سمال   یمتق

هزینمه حممل آب توسمط    ریال بر مترمکعب بوده که برابر با 

برداشمت   ینمه هز تانکر تا پای درخت محاسبه گردیده اسمت. 

 36-35کیلوگرم محصول برای سال  05محصول به ازای هر 

همای  ریال و سایر هزینه 1888888و  688888بترتیب  30و 

هما برابمر   و سایر هزینمه  افشانی، کود و سمداشت شامل گرده

 ل مورد بررسی بمود. ریال برای دو سا 688888و  508888با 

فروش محصول انجیر بسته بمه کیفیمت میموه در سمال      یمتق

ریممال بممود کممه قیمممت   058888تمما  088888بممین  35-36

ریمال   058888ریال مربوط به تیمار دیمم و قیممت    088888

 30مربوط به تیماری بود که آبیاری کامل شده بود. در سمال  

تما   088888قیمت فروش میوه انجیر بسته به کیفیمت آنبمین   

 ریال در نظر گرفته شد. 088888

 

 نتايج و بحث

هما اشماره شمد، بما     گونه که در ممواد و روش همان

گیری اختالف دمای پوشش سبز درختان انجیر و دمای اندازه

هوا بر اساس روش ایدسو، زمان نیماز آبیماری در همر تیممار     

مقادیر  0و  0تعیین و بر اساس آن آبیاری انجام شد. جداول 

گیمری شمده تفماوت دممای     حدود بحرانمی و مقمادیر انمدازه   

پوشش گیاه و دمای هوا را که بمر اسماس آنهما زممان انجمام      

 ها تعیین شده است.آبیاری

وسیله تانکر و که در منطقه آبیاری بهبا توجه به این

شمود، بما افمزایش تعمداد آبیماری،      صورت دستی انجام میبه

داران بمه طمور   بنابراین بماغ ؛ یابدشدت افزایش میها بهزینهه

تر و کنند میزان آب آبیاری هر نوبت را بیشمعمول سعی می

تعداد دفعات آبیاری را کمتر کنند. در این تحقیمق میمزان آب   

آبیاری بر اساس حداکثر میمزان رطوبمت قابمل نگهمداری در     

به عمق ریشمه   خاک تعیین گردید. میزان آب آبیاری با توجه

گمرم بمر سمانتی     50/1متر، جرم مخصوص ظاهری خاک  دو

درصممد وزنممی،  0/01مترمکعممب، رطوبممت ظرفیممت مزرعممه 

درصد وزنی، تخلیه مجماز   3/11رطوبت نقطه پژمردگی دائم 

لیتمر   1588 معادل متر، 06/0قطر سایه اندازه  و %05رطوبت 

پمور و  یعبدالله ازای هر درخت تعیین گردید.در هر نوبت به

( میمزان آب آبیماری بمرای همر درخمت در      0810همکاران )

لیتمممر بمممه دسمممت آوردنمممد.   0888منطقمممه اسمممتهبان را  
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 پارامترهای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک استهبان ساله 11 میانگین –1جدول 
 ارتفاع  متر(بارندگی)میلی %)ماهیانه ) نسبی رطوبت     حرارت درجه میانگین

 برف

تبخیر 

 متر()میلی

 ساعت

 آفتابی

  ماکزیمم باد متوسط روز تعداد

 حداقل

ماد  

دحداکثر

 ما

 متوسط

 دما

 حداقل

 مطلق

حداکثر روز

 مطلق

رثحداک حداقل روز تعدادروز مقدار متوسط 

 بارانی

 حداکثر

 روزانه

تجمعی
(cm) 

 جمع ماهانه جمع

 ماهانه

-سمت یخبندان

 درجه

 سرعت 

 )متر بر ثانیه(

 ماه های سال

 فروردين 15 247 1 254/0 150/1 0 42/2 7 40/94 46 68 23  29/4  2/8- 14/6 22/1 7/2

 ارديبهشت 15 259 0 306/2 228/6 0 30/8 2 6/90 35 55 15  35/6  3/2 20/0 28/6 11/4

 خرداد 13 212 0 350/2 325/7 0 0/2 0 0/02 23 37 10  39/4  9/0 25/1 34/2 16/0

 تير 14 169 0 341/5 373/7 0 9/6 1 2/17 23 35 11  41/0  13/4 28/4 36/8 20/1

 مرداد 15 154 0 329/8 366/3 0 30/9 2 10/39 25 37 12  40/8  14/2 28/0 35/9 20/1

 شهريور 15 188 0 317/2 290/1 0 7/4 1 1/48 27 41 12  38/8  11/0 24/9 33/5 16/2

 مهر 11 217 0 308/1 194/5 0 1/2 1 0/12 31 46 15  34/2  2/8 19/8 29/1 10/6

 آبان 11 248 2 259/9 114/4 0 55/6 3 15/20 42 60 24  28/6  3/8- 13/8 22/0 5/6

 آذر 11 244 13 234/9 55/9 0 100/8 5 45/54 53 74 32  24/8  7/0- 8/6 16/0 1/2

 دي 13 189 18 229/2 23/8 2 80/8 6 54/35 55 77 33  24/0  8/2- 6/4 13/3 0/4-

 بهمن 14 209 14 231/1 30/0 0 66/3 7 64/81 53 77 30  23/0  7/6- 7/8 14/2 1/3

 اسفند 15 209 5 251/7 92/6 0 44/2 5 30/05 46 68 24  29/8  6/6- 11/4 18/7 4/0

 جمع   53 3413/8 2245/6 2  39 272/0          

 معدل 13 212 4 9/4 6/2   3  38 56 20     17/4 25/4 9/4

 مطلق حداقل                8/2-   

 حداکثرمطلق 25      100/8       41/0     
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 (1891) موقعیت خط تنش باالیی و پایینی به روش ایدسو -1شکل 

 

 حدود بحرانی تفاوت دمای پوشش گیاه و دمای هوا )درجه سانتی گراد( -1جدول 
 6تیمار  5تیمار  1تیمار  3تیمار  1تیمار  1تیمار  1تیمار  سال

 اول
 33/4 58/0 84/1 54/3 -30/1 -45/2 ميانگين
 33/4 11/5 22/0 02/2 50/1 45/3 حداکثر
 33/4 38/0 15/1 -55/3 -66/2 -45/5 حداقل

 دوم
 33/4 05/0 55/1 11/3 -40/1 -16/0 ميانگين
 33/4 45/0 55/2 61/1 58/3 -65/3 حداکثر
 33/4 85/2 80/3 -13/1 -10/0 -15/4 حداقل

 دو سال
 33/4 50/0 46/1 24/3 -28/1 -46/2 ميانگين
 33/4 11/5 22/0 02/2 50/1 45/3 حداکثر

 33/4 85/2 80/3 -13/1 -10/0 -15/4 حداقل

 
 مقادیر اندازه گیری شده تفاوت دمای پوشش گیاه و دمای هوا )درجه سانتی گراد( -3جدول 

 6تیمار  5تیمار  1تیمار  3تیمار  1تیمار  1تیمار  1تیمار  سال

 اول
 -82/1 -52/2 -41/1 -55/2 -45/2 -54/2 ميانگين
 60/1 56/3 00/2 21/1 54/3 15/3 حداکثر
 -16/6 -35/4 -43/6 -60/4 -44/4 -55/4 حداقل

 دوم
 -42/0 -45/0 -13/0 -43/2 -44/0 -18/5 ميانگين
 -32/3 85/3 55/1 04/0 04/3 -58/1 حداکثر
 -44/4 -36/6 -84/4 -45/6 -28/6 -54/5 حداقل

 دو سال
 -56/2 -33/0 -54/2 -60/2 -25/0 -42/0 ميانگين
 60/1 85/3 00/2 04/0 54/3 15/3 حداکثر

 -16/6 -36/6 -43/6 -45/6 -28/6 -54/5 حداقل
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آبیاری در هر تیممار در دو   و میزان تعداد 0جدول 

بازه انجمام آبیماری خمرداد تما      دهد.سال آزمایش را نشان می

سمال  ) 36و  35سمال   گردد که درمشاهده میمرداد ماه بود. 

که تیمار بدون تمنش   یک، درختان تیمار آزمایش( اول و دوم

مرتبمه آبیماری گردیدنمد. درختمان      10و  0آبی بوده بترتیمب  

 شمش و  پمنج ، بترتیمب  08/8تمنش آبمی    با شاخص دوتیمار 

بما   سهتیمار آزمایش آبیاری شدند.  دوم اول و مرتبه در سال

 دوو  یکدر سال اول و دوم بترتیب  08/8تنش آبی شاخص 

در  68/8تمنش آبمی   شاخص با  چهارمرتبه آبیاری شد. تیمار 

تیممار   سال آزمایش فقط یک مرتبه نیاز به آب داشت.دو هر 

دو سال آزمایش نیاز  در طول 08/8تنش آبی شاخص با  پنج

تعداد دفعمات   آبیاری نشد. ششو مانند تیمار  به آب نداشت

دلیل تفاوت تر آبیاری در سال دوم نسبت به سال اول بهبیش

. چمون  بمود  وضعیت آب و هموایی منطقمه در ایمن دو سمال    

که در سال دوم میزان بارنمدگی  داداطالعات هواشناسی نشان 

ماننمد   عمواملی و رطوبت نسبی کمتمر از سمال اول و مقمدار    

ا، حداکثر دما، سرعت باد، ساعات آفتابی و تبخیمر  میانگین دم

طمور کلمی سمال دوم    هبنمابراین بم  ؛ تر از سمال اول بمود  بیش

بمود  تر و خشک تر نسمبت بمه سمال اول    آزمایش سالی گرم

 .(0جدول )

-میزان آبیاری دریافتی هر درخت در سال 5جدول 

طور دهد. در تیمار بدون تنش بههای آزمایش را نیز نشان می

مترمکعب آب توسط هر درخت دریافت شده  8/15متوسط 

تر، حدودا دلیل خشکی بیشاست. در سال دوم آزمایش به

 مترمکعب آب بیشتر از سال اول مورد نیاز بود. شش

 

 مقایسه برخی از پارامترهای هواشناسی در سال اول و دوم تحقیق -1جدول 
 سال دوم سال اول پارامتر هواشناسی

 235 205 بارندگی ساليانه )ميلی متر(
 2081 1403 تبخير ساليانه )ميلی متر(
 04 53 رطوبت نسبی متوسط )%(

 4/15 2/15 متوسط دما )درجه(
 5/24 8/25 ميانگين حداکثر دما )درجه( 

 0580 0065 جمع ساعات آفتابی در سال
 6/15 6/10 ميانگين حداکثر سرعت باد )متر بر ثانيه(

 
 (در سال مترمکعب در هر درخت) یشآزمادر دو سال  تیمارهای مختلفیاری میزان آب –5جدول 

 میانگین دو سال سال دوم  سال اول  تیمار

 مقدار آبیاری مقدار آبیاری تعداد دفعات آبیاری مقدار آبیاری تعداد دفعات آبیاری 

3/12 4 %3تنش آبی -1  12 3/14  3/14  

4/5 4 %23تنش آبی -2  6 3/8  0/4  

4/1 1 %53تنش آبی -0  2 3/0  0/2  

4/1 1 %63تنش آبی -5  1 4/1  4/1  

3/3 3 %43تنش آبی -4  3 3/3  3/3  

3/3 3 بدون آبياري-6  3 3/3  3/3  

 

میمزان   نتمایج تجزیمه واریمانس و    0و  6در جدول 

عملکرد محصول در تیمارهمای مختلمف آورده شمده اسمت.     

خشمک   یموه م یلموگرم ک 0/3کمل   عملکردبابدون تنش  یمارت

، 08/8 شماخص تمنش   با یمارهاینسبت به تدر درخت یرانج

و  1/0، 3/6،1/0، 3/0با  رتیبتهشاهد ب و 08/8، 68/8، 08/8

عملکرد تفاوت در درخت از  یرخشک انج یوهم یلوگرمک 1/0
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هما نشمان داد کمه    یمانگین م یسمه مقا .برخموردار بمود   یباالتر

شماخص  ترین عملکرد در سطح اول، یماربدون تنش با بیشت

و  08/8 یآبم شماخص تمنش   در سمطح دوم،   08/8 آبی تنش

و شماهد در   08/8 آبمی  تنششاخص سطح سوم و  در 68/8

تموان گفمت کمه بما     طور کلی میبه .قرار گرفتندسطح چهارم 

 .ملکرد محصول نیز افزایش یافتافزایش آب آبیاری، ع
 یرانجبر عملکرد  داری اثر تیمارتجزیه واریانس مرکب و سطح معنی -6جدول 

 عملکرد مربعات نیانگیم درجه آزادی منابع تغییرات

 21/3 * 1 سال
321/3 

**35/44 
ns32/3 

32/3 
26/2 

 6 سال يخطا

 4 تيمار

 4 سال ×تيمار 

 28 خطاي آزمايش

  درصد()ضريب تغييرات 

 
 یاریمختلف آب یمارهایدر ت یر خشکانج یعملکرد وزن -7جدول 

 (در هر درخت عملکرد وزنی )کیلوگرم تیمار

 میانگین دو ساله سال دوم سال اول

a 5/8 %3تنش آبی -1  a 8/8  a 4/8  

b 4/5 %23تنش آبی -2  b 3/4  b 8/5  

c 4/6 %53تنش آبی -0  c 8/6  c 8/6  

c 3/5 %63تنش آبی -5  c 0/5  c 1/5  

d 3/0 %43تنش آبی -4  d 2/0  d 1/0  

d 2/0 بدون آبياري-6  d 1/0  d 1/0  

 دانکن هستند ياآزمون چند دامنه %4دار در سطح  یبا حروف مشترک فاقد اختالف معن يهايانگيندر هر ستون م

 

وری بهرهنتایج تجزیه واریانس  3و  0جداول 

باشد می آبیاریآب  بهکه نسبت عملکرد  آبیاری مصرف آب

دهد که با انجام آبیاری و . نتایج نشان میدهدرا نشان می

طور متوسط در وری مصرف آب بهافزایش مصرف آب، بهره

در تیمار بدون تنش  کیلوگرم بر مترمکعب 65/8دو سال از 

در تیمار بدون آبیاری متغیر بوده  یک مقدار زیاد نامعلومتا 

در تیمارهای باشد. دار میها از نظر آماری معنیتفاوتکه 

، به دلیل عدم انجام آبیاری، عدد صفر در مخرج ششو  پنج

وری آب آبیاری یک عدد کسر قرار گرفته و میزان بهره

نامعلوم زیاد را که از سایر تیمارها بیشتر خواهد بود را 

 اختیار خواهد کرد.

 بر بهره وری مصرف آب داری اثر تیمارتجزیه واریانس مرکب و سطح معنی -9جدول 
 بهره وری مصرف آب درجه آزادی منابع تغییرات

 )کیلوگرم بر متر مکعب(

 35/5 * 1 سال

 00/3 6 سال يخطا

 83/084** 4 تيمار

 46/6** 4 سال ×تيمار 

 23/3 28 خطاي آزمايش

 45/6  درصد()ضريب تغييرات 
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 در تیمارهای مختلفآبیاری وری مصرف آب مقادیر بهره -8 جدول
 (کیلوگرم بر متر مکعبوری مصرف آب )بهره تیمار

 میانگین دو ساله سال دوم سال اول

d 41/3 %3تنش آبی -1  e 44/3  e 64/3  

c 35/1 %23تنش آبی -2  d 48/3  d 84/3  

b 40/5 %53تنش آبی -0  c 03/2  c 33/0  

b 65/5 %63تنش آبی -5  b 45/5  b 50/5  

نامعلوم  a %43تنش آبی -4
 )زياد(

a  نامعلوم
 )زياد(

a م نامعلو
 )زياد(

نامعلوم  a بدون آبياري-6
 )زياد(

a  نامعلوم
 )زياد(

a م نامعلو
 )زياد(

 

قیمت فروش میوه خشک انجیر،  18در جدول 

انجیر و های تولید، درآمد فروش هزینه آبیاری، سایر هزینه

درآمد ایجاد شده از مصرف هر مترمکعب آب در دو سال 

دهد که اعمال نتایج نشان می مورد بررسی آورده شده است.

بترتیب  30و  36( در سال 0آبیاری )تیمار  نوبتیک 

به ازای هر  ریال 1518888و بیش از  ریال 308888

مترمکعب آب درآمد ناخالص ایجاد کرده است. افزایش 

گیر به دلیل افزایش چشم 36نسبت به سال  30درآمد سال 

هزینه  30بوده است. اگرچه در سال  30قیمت انجیر در سال 

افزایش  36نسبت به سال های تولید و سایر هزینهآبیاری 

از افزایش انجیر  درآمد فروشیافته لیکن میزان افزایش 

که آبیاری به  یکتر بوده است. در تیمار بیش هاهزینه

صورت کامل انجام گرفته، درآمد از آب در آن دو سال 

با افزایش آبیاری  بود. ریال 061008و  160008بترتیب 

کیفیت محصول افزایش یافته که نتیجه آن افزایش قیمت 

 فروش هر کیلوگرم انجیر بوده است.
 هزینه و درآمد تولید انجیر در تیمارهای مختلف آبیاری -11 جدول

 قیمت فروش انجیر تیمار

 بر کیلوگرم( ریال)

 هزینه آبیاری

 بر درخت( ریال)

 سایر هزینه های تولید

 بر درخت( ریال)

 انجیرفروش درآمد 

 بر درخت( ریال)

 درآمد از آب

 بر متر مکعب( ریال)

86-84سال  86-84سال  85سال   86-84سال  85سال   86-84سال  85سال   86-84سال  85سال    85سال  

1 250030 400030 750030 1050030 609183 715293 2450300 3920030 163333 261333 

2 237030 375030 415030 581030 595763 692943 1872303 2962530 225583 356933 

0 225030 350030 115030 161030 589413 682353 1575030 2450030 684783 1065223 

5 210300 325030 75030 105030 589413 682353 1470030 2275030 980300 1516673 

 - - 930300 620300 636473 561883 0 0 300300 200300 6و  4

 

تفاوت و نسبت درآمد به هزینه  11و  10جداول 

دهد نتایج نشان میدهند. نشان می 30و  36انجیر را در سال 

بوده  سهترین تفاوت درآمد و هزینه مربوط به تیمار بیش

-تفاوت درآمد و هزینه یا سود خالص به 36در سال است. 

و از  ریال 50108درختان دیم  دست آمده از هر درخت در

بود. با  ریال 1838008درختی که آبیاری کامل شده است 

 به یک بار آبیاری، میزان سود خالص دریافتی از هر درخت

دست آمده از هر . میزان سود خالص بهرسید ریال 085538

و در تیمار آبیاری  10058میوه انجیر در تیمار دیم  کیلوگرم

ط در طور متوسبر کیلوگرم و به ریال 111018کامل 

بر کیلوگرم بود.  ریال 115888تیمارهای آبیاری حدود 

دست آمده از مصرف هر تفاوت درآمد به هزینه یا سود به
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مترمکعب آب در تیمار آبیاری کامل و تیمار یک مرتبه 

بود که تفاوت  ریال 500868و  00008ترتیب هآبیاری ب

گیری است. تفاوت سود خالص به دست آمده از تیمار چشم

ازای هر درخت به ریال 1800018اری کامل و تیمار دیم آبی

درخت  به ازای هر ریال 000008 آبیاری نوبتازای یک بهو 

میزان نسبت درآمد به هزینه در تیمار دیم،  به دست آمد.

، 18/1ترتیب هآبیاری و تیمار آبیاری کامل ب نوبتتیمار یک 

ترین میزان نسبت درآمد بیشبرآورد گردید.  08/1و  01/0

بوده که تفاوت  00/0به میزان  سهبه هزینه مربوط به تیمار 

دهد که نتایج نشان می. نداشت سه قابل توجهی با تیمار

نسبت درآمد به هزینه در تیمار دیم خیلی کمتر از تیمارهای 

طور کلی با افزایش آبیاری کاهش یافته هآبیاری بوده ولی ب

 است.

 86و  85در سال  انجیرتفاوت و نسبت درآمد به هزینه  -11جدول 
تفاوت درآمد و هزینه  تیمار آبیاری

 بر درخت( ریال)

تفاوت درآمد و هزینه 

 بر کیلوگرم( ریال)

تفاوت درآمد و هزینه 

 بر مترمکعب( ریال)

تفاوت درآمد و هزینه 

نسبت به تیمار بدون 

 (بر درخت ریالآب )

 نسبت درآمد به 

 هر درخت ههزین

1 1090823 111313 72723 1032713 1.80 
2 861553 109063 103833 803423 1.85 
0 870583 124353 378523 812453 2.24 
5 805583 115043 537063 747453 2.21 

 1.10 0 - 18743 58123  6و 4

 

و پس از افزایش  30در سال  10بر اساس جدول 

نتایج کلی تفاوت بین تیمار ها مشابه سال و  روند ،هاقیمت

بوده ولی میزان تفاوت درآمد و هزینه و نسبت  35 و 36

افزایش  36و  35نسبت به سال  30درآمد به هزینه در سال 

خالص به دست آمده از هر  سود گیری داشته است.چشم

 0150018در آبیاری کامل به و  ریال 030508درخت دیم به 

 ریال 1000658بار آبیاری میزان سود به رسید. با یک ریال

 چهاردست آمده از تیمار میزان تفاوت در سود به رسید.

بود.  ریال 1130108نسبت به تیمار دیم  (آبیاری مرتبه یک)

نسبت درآمد به هزینه نیز افزایش داشت و در تیمارهای 

متغیر بود. نسبت درآمد به  31/0و  00/0مختلف آبیاری بین 

گردید که از مقدار مشابه  06/1هزینه تیمار دیم نیز برابر با 

بنابراین می توان ؛ تر است( بیش18/1) 36و  35در سال 

، 35و  36 نسبت به سال 30گفت میزان سود خالص سال 

ازای هر مترمکعب درصد، به 08ازای هر درخت حدود به

ازای هر کیلوگرم میوه خشک درصد و به 06آب مصرفی 

ترین دلیل افزایش مهم رصد افزایش داشت.د 38انجیرحدود 

تواند این های قبل مینسبت به سال 30سود خالص سال 

ران توسط باغدا های تولیدهزینهعمده  30باشد که در سال 

پرداخت شده ولی قیمت فروش محصول  یریالصورت  به

تر متاثر از قیمت ارز بوده که جهش شدیدتری داشته بیش

 است.
 87تفاوت و نسبت درآمد به هزینه انجیر در سال -11جدول 

تفاوت درآمد و هزینه  تیمار آبیاری

 بر درخت( ریال)

تفاوت درآمد و هزینه 

 بر کیلوگرم( ریال)

تفاوت درآمد و هزینه 

 بر مترمکعب( ریال)

تفاوت درآمد و هزینه 

نسبت به تیمار بدون آب 

 بر درخت( ریال)

 نسبت درآمد به

 هزینه هر درخت

1 2154713 219853 143643 1861143 2.22 
2 1688563 213753 203453 1395003 2.33 
0 1606643 229523 698553 1313123 2.91 
5 1487643 212523 991763 1194123 2.89 

 1.46 0 - 94683 293503 6و  4
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خطوط برازش شده بر مقادیر تفاوت  0شکل 

نتایج نشان دهد. درآمد و هزینه در هر درخت را نشان می

تغییرات تفاوت درآمد و هزینه به میزان آبیاری از دهد می

معادالت خطوط  معادله خط راست پیروی نموده و از

ازای توان به منظور پیش بینی سود خالص بهبرازش شده می

دهند که مقادیر آبیاری استفاده کرد. این خطوط نیز نشان می

های تر از سالبیش 30شیب افزایش سود در سال میزان و 

خطوط برازش شده بر تفاوت درآمد  0شکل  قبل بوده است.

و سال مورد بررسی را ازای آب مصرف شده در دو هزینه به

دهد. تغییرات این پارامتر در هر دو سال مورد نشان می

بررسی از منحنی توانی با شیب منفی پیروی کرده که با 

شدت افزایش دفعات یا میزان آبیاری، میزان سود حاصله به

در  طور کاملبه 30یابد. منحنی مربوط به سال کاهش می

-که نشان دهنده سود چشمباالی منحنی سال قبل قرار گرفته 

ها گیر در این سال نسبت به سال قبل به دلیل افزایش قیمت

تغییرات نسبت درآمد به هزینه در هر  0طبق شکل  باشد.می

دو سال مورد بررسی به شکل معادله خط راست با شیب 

باالتر از خط  30خط مربوط به سال  دوباره منفی بوده که

طور کلی با افزایش آبیاری و به باشدمی 36مربوط به سال 

تغییرات  5شکل  یابد.نسبت درآمد به هزینه کاهش می

-تفاوت درآمد و هزینه بر میزان محصول تولیدی را نشان می

دهد که آبیاری تغییر چندانی در میزان دهد. نتایج نشان می

از هر کیلوگرم محصول نداشته است و  دست آمدهسود به

 سود وجود نداشته است.همبستگی آماری بین مقادیر 

 
 ازای هر درختهبمقایسه تفاوت درآمد و هزینه در مقادیر مختلف آبیاری  –1شکل 
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 ازای میزان آب مصرفیهمقایسه تفاوت درآمد و هزینه در مقادیر مختلف آبیاری ب –3شکل 

 
 آبیاریمقایسه نسبت درآمد به هزینه در مقادیر مختلف  –1شکل 
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 ازای میزان آب مصرفیهمقایسه تفاوت درآمد و هزینه در میزان محصول ب –5شکل 

 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه

گیری دممای  با اندازهنتایج این تحقیق نشان داد که 

از روابط ارائه شده توسط ایدسمو   پوشش سبز گیاه و استفاده

خوبی برنامه ریزی آبیاری درختان انجیمر دیمم را   همی توان ب

 پمنج متوسط میزان آب داده شده به هر درخت در انجام داد. 

( یاریبدون آب) یمددر تیمار و  15تا  5/1بین تیمار تنش آبی 

 0/3بمین  بود. میزان عملکرد این تیمارها نیز  مکعب متر صفر

وری متوسمط بهمره   بمود. متغیر هر درخت درکیلوگرم  1/0 تا

در تیممار  ، 65/8 )آبیماری کاممل(   یمک  تیمار درمصرف آب 

و در کیلوگرم بمر مترمکعمب    00/0 )یک مرتبه آبیاری( چهار

بنمابراین  ؛ دسمت آممد  بمه  میزانمی زیماد و نمامعلوم    تیمار دیم

محصمول  عملکرد گردد که با انجام آبیاری، میزان مشاهده می

وری میزان بهرهتا بیش از سه برابر افزایش یافته و در عوض 

های اقتصمادی نشمان   بررسی ه است.داشتمصرف آب کاهش 

طور کلی تفاوت درآمد و هزینه و نسبت درآممد بمه   داد که به

-بوده که به 35و  36تر از سال خیلی بیش 30هزینه در سال 

 تر قیممت فمروش میموه انجیمر نسمبت بمه      دلیل افزایش بیش

ورد بررسمی بما   همای مم  ها بوده است. در سمال افزایش هزینه

انجام یک مرتبه آبیماری میمزان محصمول و در نتیجمه میمزان      

شمدت افمزایش   هتفاوت سود خالص نسبت به تیممار دیمم بم   

و  ریمال  008888این تفماوت   36و  35داشته است. در سال 

ازای همر درخمت بموده    به ریال 1138888حدود  30در سال 

-هآبیاری بم دست آمده با انجام یک مرتبه میزان سود به است.

ازای هر مترمکعب به ریال 338888و  508888ترتیب حدود 

آب برآورد گردید که با افزایش تعمداد دفعمات آبیماری ایمن     

ترتیمب بمه حمدود    هسود کاهش یافته تا در آبیماری کاممل بم   
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نسبت درآمد به بر مترمکعب رسید.  ریال 100888و  00888

در  06/1و  18/1همای ممورد بررسمی از    هزینه نیمز در سمال  

در شمرایط اعممال یمک مرتبمه      03/0و  01/0شرایط دیم بمه  

 دهمد. آبیاری رسید که افزایش حدود دو برابری را نشان ممی 

های گذشته به دلیمل خشمکی همای مکمرر، درختمان      در سال

-و انجمام آبیماری بمه    رفتمه انجیر دیم استهبان رو به خشکی 

-باغ. رسیدنظر میمنظور نجات این درختان امری ضروری به

های گذشته بمه اهمیمت   داران منطقه نیز بر اساس تجربه سال

دلیل افزایش سمود  آبیاری در حف  درختان خود پی برده و به

بنمابراین بایمد   ؛ اقتصادی، تمایل زیادی به انجام آبیاری دارند

این موضوع به نحو مطلوب مدیریت شده که عالوه بر حف  

سود اقتصادی برای این انجیرستان از خطر خشکی و افزایش 

باغداران، با مصرف حمداقل آب، بمه منمابع آبمی منطقمه نیمز       

بررسی فنی و اقتصادی آبیماری درختمان   ای وارد نشود. لطمه

نشان داد که با یمک نوبمت    در این تحقیق انجیر دیم استهبان

لیتر بمه ازای همر درخمت و در اوایمل      1588آبیاری به میزان 

ات درختمان از خشمکی و   مرداد ماه هرسمال، عمالوه بمر نجم    

دسمت  مصرف آب کمتر، میزان محصول و سود اقتصادی بمه 

 .دهدمی آمده را به شدت افزایش
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Abstract 

 

Estahban region in Fars province is mostly covered with rainfed fig trees. 

Gardeners have applied over-irrigation because of drought in recent years. In this 

study, irrigations were scheduled based on different crop water stress indexes by 

measuring canopy temperature. The treatments included irrigation at different 

Crop Water Stress Indexs (CWSI) of 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. A rain-fed treatment was 

also added as control. The trees were irrigated by hand using water tankers. 

During the two years of the research, the number of irrigations, yield, and water 

productivity were measured. Duncan test was used for statistical analysis of the 

treatments in a complete block test design with four replicates. Economical 

analyses were also done based on benefits and costs in 2017 and 2018. Results 

showed that the maximum observed CWSI was not more than 0.6. Irrigation 

increased the yield values from 3.1 kg/tree in rain-fed condition to 9.8 kg/tree in 

the fully irrigated treatment. However, water productivity decreased from a large 

value in the rainfed treatment to 0.65 kg/m
3
 in the fully irrigated treatment. The 

treatment that was irrigated once had amuch increase in yield and increase about 

740000 and 1190000 Rials in net benefit compared to rain-fed treatment in the 

studied years. The net benefit of one irrigation in the two studied years was about 

530000 and 990000 Rials/m
3
of applied water. These values decreased with 

increase in the irrigation times. The benefit cost ratio in the two studied years was 

1.10 and 1.46 for rain-fed trees while it was 2.21 and 2.89 for single irrigation 

treatment, respectively. Therefore, by one supplemental irrigation of the rain-fed 

fig trees,the drought damages could be controlled, a significant economical 

benefit could be gained, and over-irrigation is avoided. 
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