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  چکیده
مناسـب بـراي   راهکاري منجر به افزایش راندمان آبیاري شده و  سطحی اي نوارياستفاده از سیستم آبیاري قطره

در این تحقیق در . هاي اقتصادي استکاربرد این روش نیازمند انجام تجزیه و تحلیللیکن . است با مشکالت کم آبیمقابله 
اقدام به کشت ذرت گردیـد و از سیسـتم    1388در تابستان سال  یک مزرعه آزمایشی در منطقه مرودشت در استان فارس

هـاي کامـل    در قالـب بلـوك  هـاي خـرد شـده    طـرح کـرت   آزمایش به صورت. استفاده شد سطحی اي نواريآبیاري قطره
متري نوارهاي آبیـاري و کـرت فرعـی    سانتی 75و  70، 60 کرت اصلی شامل سه فاصله. تکرار انجام شدسه  درتصادفی 

-گیري شـد و از روش بودجـه  در پایان فصل رشد عملکرد هر یک از تیمارها اندازه. شامل آبیاري کامل و یک در میان بود

متر بـا آبیـاري یـک در میـان     سانتی 60نتایج نشان داد که تیمار . جزئی براي ارزیابی اقتصادي تیمارها استفاده شدبندي 
  .باشدمیمورد مطالعه اي نواري در منطقه ترین حالت براي کشت ذرت با سیستم آبیاري قطرهاقتصادي
 

  ذرت، مرودشتبندي جزئی، نواري سطحی، بودجه ايآبیاري قطره: هاي کلیدي واژه
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Abstract 
    Surface drip irrigation system tends to improve irrigation efficiency, and this system is 

appropriate for solving the problems of water deficit. However, using this method needs economical 

analysis. In this study, in summer of the year 2009 at a selected field in Marvdasht region in Fars 

province, the surface drip irrigation system was used for cropping corn. The experiment was 

arranged in a split plot based on randomized complete block design with three replications. The 

main plot consisted of three drip tape spacing (60, 70 and 75 cm), and the subplot had two levels of 

irrigation (full and alternate). The crop yield of each treatment was measured at the end of the 

season, and the partial budgeting method was used for economical evaluation of the treatments. The 

results demonstrated that the treatment of 60 cm drip tape spacing with alternate irrigation was the 

most economical state for corn cropping with surface drip irrigation system in the study area. 
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 مقدمه

کشور ایران و از جمله استان فارس با مشـکل عمـده       
 کریمی و همکـاران ( باشدکم آبی و خشکسالی مواجه می

ــاران  ، 1380 ــرادي و همک ــتفاده  ). 1386م ــن رو اس از ای
از . بهینه از منابع آب امري بسیار مهم و ضروري اسـت 

-کـاربرد سیسـتم  در این زمینه  جمله راهکارهاي مناسب

تحت فشار است که راندمان بیشتري نسبت  هاي آبیاري
آبیـاري  . آبیـاري سـنتی سـطحی دارنـد    هـاي  سیستمبه 

آبیـاري تحـت    هـاي سیسـتم اي نـواري سـطحی از   قطره
فشار است که در کشت گیاهان زراعـی متـداول بـوده و    

با این وجـود  . در نقاط مختلف ایران نیز رواج یافته است
وي اجـراي ایـن   هاي اقتصادي کمی بـر ر تجزیه و تحلیل

که با توجه بـه  سیستم آبیاري انجام شده است، در حالی
زیاد اولیه بـراي طراحـی، نصـب و     گذاري نسبتاًسرمایه

اجراي این سیستم، ارزیابی اقتصـادي آن داراي اهمیـت   
  . باشدزیادي می
اي در زمینه ارزیابی اقتصـادي آبیـاري قطـره       

سـیواناپان  . مطالعات متعددي در دنیا انجام شـده اسـت  
بـه هزینـه در   سـود  نسـبت  هند نشان داد که در  )1994(

و در حالـت   25/13تـا   35/1جویی آب بـین  حالت صرفه
. کنـد ییـر مـی  غت 32/32تـا   78/2جویی آب بین غیرصرفه

در هند نشـان داد کـه اسـتفاده از     )1995(نارایانامورتی 
اي بــراي دو محصــول مــوز و انگــور در آبیــاري قطــره

همچنـین نارایانـامورتی   . کتار اقتصادي استسطح یک ه
براي دو محصـول مـوز و انگـور    در این کشور  )1997(

اي در مقایسه با آبیاري نشتی نشان داد که آبیاري قطره
ــه ــاهش هزین ــزایش  باعــث ک ــار و اف ــد در هکت هــاي تولی

در . شـود جـویی در مصـرف بـرق مـی    عملکرد و صرفه
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هـاي  در بـاغ ) 2004(به وسیله ستین و همکاران  یتحقیق
اي از سیستم آبیاري قطرهمشخص شد که زیتون ترکیه 
انسیسـو و همکـاران    .گذاري سودآور اسـت نظر سرمایه

 نـد نشـان داد  در تگزاس آمریکا بر روي پنبهنیز  )2005(
ي آبیـاري  متـري کـارگزاري نوارهـا   سـانتی  30عمق که 

   .  باشدمتري میسانتی 20تر از عمق اقتصادي ايقطره
هـاي تحـت   در زمینه ارزیابی اقتصادي آبیاري    

اي مطالعاتی نیز در مناطق فشار و از جمله آبیاري قطره
محمـدي   تحقیـق نتـایج  . مختلف ایران انجام شـده اسـت  

در بم نشـان داد کـه   ) 1379(دینانی و مهرابی بشرآبادي 
تبدیل آبیاري غرقابی به آبیـاري تحـت فشـار در مـزارع     

) 1379(کرباسـی و همکـاران    .کوچـک اقتصـادي نیسـت   
اي در اسـتان  هـاي آبیـاري قطـره   نشان دادند کـه طـرح  

بــرداري مناســب خراســان در صــورت طراحــی و بهــره
و در تحقیقـی دیگـر در    توجیه اقتصادي خواهند داشـت 

نشان داد که سیستم آبیاري ) 1380(کرباسی این استان 
. اي براي محصوالت مختلف توجیه اقتصـادي دارد قطره

در تحقیقـی بـر روي باغـات    ) 1379(ذري و میرزایـی  چی
بنـدي جزئـی   پسته شهرستان رفسنجان از روش بودجه

اي کاربرد آبیاري قطرهاستفاده نمودند و نشان دادند که 
درصد افزایش تولید و افزایش راندمان آبیـاري از   20با 
درصد و همچنین کاربرد آبیاري قطـره   90درصد به  30

ایش تولید و افزایش راندمان آبیاري درصد افز 20اي با 
 تحقیقدر . باشداقتصادي می درصد 70درصد به  30از 

در ) 1385(نـژاد و همکـاران   تـرك  دیگري بر روي گنـدم 
که هرچند نسبت منفعت  ندآباد کرمانشاه نشان داداسالم

اي به هزینه در آبیاري سطحی بیشـتر از آبیـاري قطـره   
آب به ازاء هـر واحـد    وري مصرفنواري است، اما بهره

برابـر  دو  اي نـواري حـدود  آب مصرفی در آبیاري قطره
باشـد و لـذا اجرایـی بـودن آبیـاري      آبیاري سطحی مـی 

اي نواري را بـراي گنـدم در منطقـه مـورد مطالعـه      قطره
نشان دادنـد  نیز ) 1387(نجفی و همکاران . دهدنشان می

اي در سـطح  هاي آبیاري قطـره درصد از سیستم 62که 
  . باشندمی استان فارس داراي توجیه اقتصادي

تاکنون در چنـد تحقیـق در ایـران اسـتفاده از         
اي نواري براي گیـاه ذرت گـزارش   سیستم آبیاري قطره

کریمـی و   توان به تحقیقـات شده است که از آن جمله می
) 1386(آذري و همکـاران   در شهرکرد،) 1385(همکاران 

کریمی و گمرکچی  ستان،آباد شمال خوزدر منطقه صفی
ــزوین) 1386( ــاران  در قـ ــنلی و همکـ در ) 2009(و حسـ

امـا در  . اشـاره نمـود   منطقه مرودشت در استان فـارس 
ــل     ــه و تحلی ــده، تجزی ــام ش ــات انج ــک از تحقیق ــیچ ی ه

اي نواري براي ایـن گیـاه   اقتصادي کاربرد آبیاري قطره
یک تحقیق خواجه عبـداللهی و  تنها در . انجام نشده است

اي سطحی با بررسی آبیاري جویچه) 1375(اسخواه سپ
یک در میان در کشـت ذرت نشـان دادنـد کـه تیمارهـاي      
آبیاري چهار روزه یک در میان نسبت به تیمـار آبیـاري   

اي معمولی با دور هفت روز آب کمتري مصـرف  جویچه
تـر نیـز   کرده، عملکرد کاهش چندانی نداشته و اقتصـادي 

  . باشدمی
اي گذاري اولیه در آبیاري قطـره یههزینه سرما    

هـاي آبیـاري   نواري سـطحی نسـبت بـه سـایر سیسـتم     
زیـادتر اســت و شــامل وسـایل تصــفیه، پمــپ، دســتگاه   

با توجـه بـه هزینـه بـاالي     . باشدها میتزریق کود و لوله
-قطـره   این سیستم از آنجا کـه همیشـه خطـر گرفتگـی     

جود دارد، ها و عدم توزیع یکنواخت آب وها و لولهچکان
عمـل  ه باید در طراحی و اجراي این سیستم دقت کافی بـ 

آورد و از نظر اقتصادي نیز کـارایی آن مـورد بررسـی    
طبق آمار سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان     .قرار گیرد

در کل استان فـارس ذرت   86-87فارس در سال زراعی 
بعــد از گنــدم و در شهرســتان مرودشــت بعــد از گنــدم، 

. بیشترین سطح زیر کشت بوده اسـت  برنج و جو داراي
ذرت از گیاهــان زراعــی مهــم اســتان فــارس و      لــذا 

هدف  رواز اینشهرستان مرودشت در این استان است، 
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اصلی از این تحقیق بررسی ارزیـابی اقتصـادي آبیـاري    
اي نـواري سـطحی در کشـت ایـن گیـاه در منطقـه       قطره

بـراي ایـن هـدف از     .باشدمرودشت در استان فارس می
سـلطانی و  (بندي جزئی استفاده شده است روش بودجه

ــاران  ــات  ). 1371همک ــن روش در بعضــی از تحقیق از ای
توان براي مقایسـه  جمله میاستفاده شده است که از آن

ــیلویی در    ــف ذرت س ــاي کاشــت مختل اقتصــادي الگوه
و همچنـین تحقیقـات    )1383اسـدي  (اسالمشـهر و کـرج   

بـر روي گنـدم   ) و ب الـف  1385(، تـوکلی  )1383(توکلی 
  . دیم در مراغه اشاره نمود

  
  هامواد و روش

در یــک  1388ایــن تحقیــق در تابســتان ســال     
در منطقـه مرودشـت در اسـتان فـارس     انتخـابی   مزرعه

براي این منظور آزمایشی بـه صـورت طـرح     .انجام شد
کامـل   هـاي بلـوك هاي خـرد شـده در قالـب    آماري کرت

و ذرت رقم ماکزیمـا در   شدتصادفی در سه تکرار انجام 
کرت . متري به صورت دستی کشت گردیدسانتی 5عمق 

ي بـرا  مترسانتی 75و  70، 60 اصلی آزمایش سه فاصله
فرعی دو آبیاري کامل و یک در کرت و  نوارهاي آبیاري

متر بـود و   30هر کرت آزمایش داراي طول . میان بودند
 75و  70، 60 هــايهــا متناســب بــا فاصــلهعــرض کــرت

متــر  4/2و  8/2، 3بــه ترتیـب برابـر    نوارهـا  متـر سـانتی 
کلیـه عملیـات خـاکورزي، کـوددهی،     . درنظر گرفته شدند

در طـول فصـل رشـد انجـام شـد و در      ... علف کشـی و  
در کلیـه تیمارهـا و تکرارهـا انـدازه     عملکـرد گیـاه   پایان 

   .  گیري شد
بـه منظـور ارزیـابی اقتصـادي     در این تحقیق     

ــا از ــه تیماره ــد  روش بودج ــتفاده ش ــی اس ــدي جزئ  بن
ایــن روش افــزایش یــا  در. )1371ســلطانی و همکــاران (

کـاهش احتمــالی در درآمـد و هزینــه تیمارهـا و کــاربرد    
الگوهاي کاشت مختلف محاسبه و آنگاه اقتصادي و غیر 
اقتصادي بودن جایگزینی هـر یـک از تیمارهـا بـه جـاي      

 نظـور جهـت  ایـن م  براي. شودسایر تیمارها بررسی می

اتخاذ تصمیم پیرامون تغییر روش تولید یـا انتخـاب یـک    
  :تکنیک جدید انجام محاسبات ذیل الزامی است

محاسـبه افـزایش هزینـه ناشـی از انتخـاب      ) الف
  .روش جدید
  .محاسبه کاهش هزینه ناشی از انتخاب جدید) ب
  .محاسبه افزایش درآمد ناشی از انتخاب جدید) ج
ناشی از انتخـاب روش  محاسبه کاهش درآمد ) د

  .جدید
مجمـوع   پس از محاسبه مـوارد فـوق چنانچـه       

) الف(هاي تر از مجموع گزینهبزرگ) ج(و ) ب(هاي گزینه
پـذیر و  روش جدید از لحاظ اقتصادي توجیه باشد،) د(و 

لذا  .اقتصادي نخواهد بودآن  در غیر این صورت کاربرد
ي سیسـتم  هـا و درآمـدهاي اجـرا   الزم است کلیه هزینـه 

بـا  . اي نواري سطحی درنظـر گرفتـه شـود   آبیاري قطره
بـه هزینـه در روش   سـود  استفاده از روش تحلیل نهائی 

تـرین تیمـار تعیـین خواهـد     اقتصادي ،بندي جزئیبودجه
طـور جداگانـه   ها بهتیمار هر یک از براي این منظور. شد

و درنظـر گرفتـه شـده     )شـاهد ( به عنوان تیمار شاخص
آن مقایسـه   انجام محاسـبات زیـر بـا    ها بـاسایـر تیمار

  : گردید
خــالص هــر تیمــار و ســود تفاضــل میــانگین  -1
  .گردیدخالص تیمار شاهد محاسبه سود میانگین 
هاي تیمارهاي مختلف بـا تیمـار   تفاضل هزینه -2

  .گردیدشاهد تعیین 
بـه  سـود  با استفاده از رابطه زیر نـرخ نهـائی    -3

 گردیـد  ار شاخص محاسـبه هزینه هر تیمار نسبت به تیم
  :)1371سلطانی و همکاران (

]1[ 

i
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e
ed

B
∆

∆−∆
=  

 به هزینـه تیمـار  سود نرخ نهائی  Bدر رابطه فوق 
i نسبت به تیمار شاخص،  ام ∆di    منافع خـالص تیمـارi 

 iتفاضـل هزینـه تیمـار     ei∆و  نسبت به تیمـار شـاخص  
کـه  تیمـاري  پایـان  در . باشـد می نسبت به تیمار شاخص

عنوان برترین تیمار ه را داشته باشد ب Bبیشترین مقدار 
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گردد به این شرط که مقدار حاصـله  انتخاب و معرفی می
مـثالً معـادل نـرخ معمـول     (از نرخ تنزیل رایـج در بـازار   

    .کمتر نباشد) هاي بانکیسود وام
  

  نتایج و بحث
این آزمـایش   نتایج هاي آماريتجزیه و تحلیل    

متـر بـا   سـانتی  60 فاصـله کاشـت    تیمـار  نشان داد کـه 
کیلـوگرم   13289برابـر  (بیشـترین عملکـرد   کامل  آبیاري

 78/1برابـر  (و بیشترین کـارایی مصـرف آب   ) در هکتار
 و تیمــار) کیلــوگرم بــه ازاء هــر مترمکعــب آب مصــرفی

یـک در میـان    متـر بـا آبیـاري   سـانتی  75 فاصله کاشت 
و ) در هکتــار کیلــوگرم 3/6657برابــر (عملکــرد  کمتــرین

کیلوگرم بـه ازاء   89/0برابر (کمترین کارایی مصرف آب 
. به خود اختصـاص دادنـد  را ) هر مترمکعب آب مصرفی

میانگین هزینه تهیه یک هکتـار زمـین جهـت کشـت ذرت     
 1388اي نواري در سـال  اي با سیستم آبیاري قطرهدانه

بـا  . ارائه شده اسـت  1براي تیمارهاي مختلف در جدول 
نصـب سیسـتم   هزینـه   ،هزینه تهیه زمینوضیح که این ت

بـراي هـر سـه فاصـله      اي نـواري سـطحی  آبیاري قطره
کشت و هزینه کاشت بذر بـراي هـر سـه فاصـله کشـت      

 در محاسـبه سـایر جزئیـات    .فـرض شـده اسـت   یکسان 
اشـاره بـه    کرایه حمـل در مورد . جدول ارائه نشده است

ت هـر کیلـو ذر  کرایـه حمـل    .موراد زیر ضـروري اسـت  
بوده اسـت و بـراي   ریال  50 برابر 1388در سال  ايدانه

این منظور میـانگین عملکـرد تیمارهـاي مختلـف درنظـر      
از آنجا که میانگین عملکـرد تیمارهـاي   . گرفته شده است

بـا آبیـاري    مترسانتی 60متر با آبیاري کامل، سانتی 60
-سـانتی  70با آبیاري کامـل،   مترسانتی 70یک در میان، 

بـا آبیـاري    متـر سـانتی  75آبیاري یـک در میـان،    با متر
با آبیاري یک در میـان بـه ترتیـب     مترسانتی 75کامل و 

ــر   6657و  12110، 7744، 12110، 11500، 13290برابــ
کیلوگرم در هکتار بوده است، لذا هزینه حمـل تیمارهـاي   

هـزار   333و  605، 387، 605، 575، 665فوق بـه ترتیـب   
برآورد شـده   بنابراین کل هزینه. ریال برآورد شده است

ارائـه شـده    1تمام تیمارها محاسـبه شـده و در جـدول    
  .است

با درنظر گرفتن قیمت فروش  2در جدول 
ریال،  2200برابر هر کیلوگرم  1388محصول در سال 

اي در فواصل منافع حاصل از کشت یک هکتار ذرت دانه
  .مختلف ارائه شده است
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  )هزارریال: واحد(اي در تیمارهاي مختلف هاي حاصل از کشت یک هکتار ذرت دانهینههز -1جدول 
  60فاصله کاشت   شاخص هاي اقتصادي

) cm( 

   70فاصله کاشت   
) cm(  

  75فاصله کاشت   
) cm(  

آبیاري 
  کامل

آبیاري 
یک در 
  میان

آبیاري   آبیاري کامل  
یک در 
  میان

آبیاري   
  کامل

آبیاري یک 
  در میان

  600  600  600  600  600  600  :آماده سازي زمین هزینه
  250  250  250  250  250  250  شخم 
  120  120  120  120  120  120  دیسک 
  150  150  150  150  150  150  لولر

  80  80  80  80  80  80  کودپاشی قبل از کشت
  1070  1070  1070  1070  1070  1070  :هزینه کاشت و خرید بذر

  500  500  500  500  500  500  کاشت با بذرکار
  570  570  570  570  570  570  بذر

  2030  2030  2040  2040  2070  2070  :هزینه داشت  محصول
  1000  1000  1000  1000  1000  1000  آبیاري

  350  350  350  350  350  350  کود شیمیایی
  270  270  270  270  270  270  سم

  260  260  270  270  300  300  تنک کردن
  150  150  150  150  150  150  کود و سمحمل 

  883  1155  937  1155  1375  1465  هزینه برداشت
  550  550  550  550  800  800  برداشت

  333  605  387  605  575  665  حمل محصول
  4409  8818  4735  9470  5524  11048  :اي نواريخرید وسایل آبیاري قطره
  4323  8646  4643  9286  5416  10832  نوار آبیاري 
  43  86  46  92  54  108  بست ابتدائی
  43  86  46  92  54  108  بست انتهائی

  8992  13673  9382  14335  10639  16253  کل هزینه ساالنه
  

  )هزارریال: واحد(اي در تیمارهاي مختلف منافع حاصل از کشت یک هکتار ذرت دانه -2جدول     
   60فاصله کاشت   هاي اقتصاديشاخص

) cm(  
  70فاصله کاشت   

 ) cm(  
   75فاصله کاشت   

) cm(  
آبیاري 
  کامل

آبیاري یک 
  در میان

آبیاري   
  کامل

آبیاري یک 
  در میان

آبیاري یک   آبیاري کامل  
  در میان

  Kg/ha(  13290  11500  12110  7744  12110  6657(متوسط عملکرد محصول 
  4/14645  26642  8/17036  26642  25300  29238  کل درآمد ناخالص محصول

  8992  13673  9382  14335  10639  16253  کل هزینه سالیانه
  4/5653  12969  5/7654  12307  14661  12985  سود خالص

  Kg/ha(  1223  925  1184  1212  1129  1351(قیمت تمام شده محصول 
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ــاي  ــا  3در جــدول ه ــودن   8ت ــون اقتصــادي ب ــز آزم نی
یـک تیمـار   جایگزین کردن هر یـک از تیمارهـا بـه جـاي     

ها واحـد برحسـب   در کلیه جدول( خاص ارائه شده است
  :باشدو نتایج زیر قابل استنتاج می )هزار ریال است

  
   با سایر تیمارها متر با آبیاري کاملسانتی 75آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزین کردن تیمار  -3جدول 

تغییرات درآمد   تیمار جایگزین
  ناخالص 

  ان یا سود اضافی زی  تغییرات هزینه 

  +16  +2580  +2596  سانتی متر با آبیاري کامل 60
  +1692  -3034  -1342  سانتی متر با آبیاري یک در میان 60

  -662  +662  0  سانتی متر با آبیاري کامل 70
  -2/5314  -4291  -2/9605  سانتی متر با آبیاري یک در میان 70
  -6/7315  -4681  -6/11996  سانتی متر با آبیاري یک در میان 75

  
شود که جایگزینی تیمار مشاهده می 3ق جدول بمطا  -1

 75متر با آبیاري یک در میان بـه جـاي تیمـار    سانتی 60
متر با آبیاري کامل اقتصادي است، اما جـایگزینی  سانتی
 75متر با آبیاري کامـل بـه جـاي تیمـار     سانتی 60تیمار 
سـود اضـافی   متر با آبیاري کامل به علت آن کـه  سانتی

. باشـد قابـل توصـیه نیسـت    اي نمیدر حد قابل مالحظه
بـا    75همچنین جایگزینی سایر تیمارها بـه جـاي تیمـار    

  . باشندآبیاري کامل اقتصادي نمی
شود که جـایگزینی کلیـه   مشاهده می 4ق جدول بمطا -2

متـر بـا آبیـاري یـک در     سانتی 75تیمارها به جاي تیمار 
ــ. میــان اقتصــادي اســت  75ابراین اســتفاده از تیمــار بن

  . شودمتر با آبیاري یک در میان توصیه نمیسانتی
شــود کــه جــایگزینی مشــاهده مــی 5ق جــدول بمطــا -3

متر با آبیاري کامل و یک در میان و سانتی 60تیمارهاي 
-سـانتی  70متر با آبیاري کامل به جاي تیمار سانتی 75

یگزینی متـر بــا آبیـاري کامــل اقتصــادي اسـت، امــا جــا   
متر با آبیاري یک در میـان بـه   سانتی 75و  70تیمارهاي 

متـر بـا آبیـاري کامـل اقتصـادي      سـانتی  70جاي تیمار 
  .نیست

شود که جـایگزینی کلیـه   مشاهده می 6ق جدول مطاب -4
متـر بـا آبیـاري یـک     سانتی 75تیمارها به استثناي تیمار 

ر متر بـا آبیـاري یـک د   سانتی 70در میان به جاي تیمار 
  . باشندمیان اقتصادي می

شود که تنهـا جـایگزینی   مشاهده می 7مطابق جدول  -5
متر با آبیاري یک در میان به جاي تیمار سانتی 60تیمار 

  .متر با آبیاري کامل اقتصادي استسانتی 60
شود که جـایگزینی کلیـه   مشاهده می 8ق جدول بمطا -6

ي یـک در  متـر بـا آبیـار   سانتی 60تیمارها به جاي تیمار 
تـرین  لـذا ایـن تیمـار اقتصـادي    . میان اقتصادي نیسـتند 

  .باشدگزینه می
  

   با سایر تیمارها متر با آبیاري یک در میانسانتی 75آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزین کردن تیمار  -4جدول 
تغییرات درآمد   تیمار جایگزین

  ناخالص 
زیان یا سود   تغییرات هزینه 

  اضافی 
  +6/7331  +7261  +6/14592  متر با آبیاري کاملسانتی  60

  +6/9007  +1647  +6/10654  سانتی متر با آبیاري یک در میان 60
  +6/6653  +5343  +6/11996  سانتی متر با آبیاري کامل 70

  +4/2001  +390  +4/2391  سانتی متر با آبیاري یک در میان 70
  +6/7315  4681  6/11996  سانتی متر با آبیاري کامل 75
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  با سایر تیمارها متر با آبیاري کاملسانتی 70آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزین کردن تیمار  -5جدول 
تغییرات درآمد   تیمار جایگزین

  ناخالص 
  زیان یا سود اضافی   تغییرات هزینه 

  +678  +1918  +2596  سانتی متر با آبیاري کامل 60
  +2354  -3696  -1342  سانتی متر با آبیاري یک در میان 60
  -5/4652  -4953  -2/9605  سانتی متر با آبیاري یک در میان 70

  +662  -662  0  سانتی متر با آبیاري کامل 75
  -6/6653  -5343  -6/11996  سانتی متر با آبیاري یک در میان 75

  
    با سایر تیمارها متر با آبیاري یک در میانسانتی 70تیمار  آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزین کردن -6جدول 

تغییرات درآمد   تیمار جایگزین
  ناخالص 

  زیان یا سود اضافی   تغییرات هزینه 

  +5/5327  +6871  +2/12201  سانتی متر با آبیاري کامل 60
  +2/7006  +1257  +2/8263  سانتی متر با آبیاري یک در میان 60

  +2/4652  +4953  +2/9605  سانتی متر با آبیاري کامل 70
  +2/5314  +4291  +2/9605  ی متر با آبیاري کاملسانت 75

  -4/2001  -390  -4/2391  سانتی متر با آبیاري یک در میان 75
  

  با سایر تیمارها متر با آبیاري کاملسانتی 60آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزین کردن تیمار  -7جدول 
تغییرات درآمد   تیمار جایگزین

  ناخالص 
  سود اضافی زیان یا   تغییرات هزینه 

  +1676  -5616  -3938  سانتی متر با آبیاري یک در میان 60
  -678  -1918  -2596  سانتی متر با آبیاري کامل 70

  -2/5330  -6871  -2/12201  سانتی متر با آبیاري یک در میان 70
  -16  -2580  -2596  سانتی متر با آبیاري کامل 75

  -6/7331  -7261  -6/14592  سانتی متر با آبیاري یک در میان 75
  

   با سایر تیمارها متر با آبیاري یک در میانسانتی 60آزمون فرضیه اقتصادي بودن جایگزین کردن تیمار  -8جدول 
تغییرات درآمد   تیمار جایگزین

  ناخالص 
  زیان یا سود اضافی   تغییرات هزینه 

  -1676  5614  3938  سانتی متر با آبیاري کامل 60
  -2354  3696  1342  ري کاملسانتی متر با آبیا 70

  -2/7006  -1257  -2/8263  سانتی متر با آبیاري یک در میان 70
  -1692  3034  1342  سانتی متر با آبیاري کامل 75

  -6/9007  -1647  -6/10654  سانتی متر با آبیاري یک در میان 75
    

 9بندي اقتصادي تیمارهـا مطـابق جـدول    در مجموع رده
بـا   متـر سـانتی  60ه آن کـه تیمـار   باشد و با توجه بـ می

باشـد، لـذا   ترین گزینه مـی آبیاري یک در میان اقتصادي
این تیمار بـه عنـوان تیمـار شـاخص انتخـاب شـد و بـا        

بـه هزینـه در روش   سـود  استفاده از روش تحلیل نهائی 
بندي جزئی، نرخ بازده نهایی هـر یـک از تیمارهـا    بودجه

ایج نشـان داد کـه   نتـ . نسبت به این تیمار مقایسه گردیـد 
در کلیه شـرایط بـراي تیمـار    نرخ نهائی منفعت به هزینه 



       181                                                                        اي نواري سطحی در کشت ذرت                                  ارزیابی اقتصادي آبیاري قطره

  

با آبیاري یـک در میـان نسـبت بـه سـایر       مترسانتی 60
تیمارها بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی رایـج در سـال   

بـا آبیـاري    متـر سانتی 60بنابراین تیمار . باشدمی 1388
ا بـراي کشـت ذرت بـ   گزینـه  تـرین  یک در میـان مناسـب  

ــره  ــاري قط ــواريسیســتم آبی ــه  ســطحی اي ن در منطق
  .باشدمرودشت در استان فارس می
  

  رده بندي اقتصادي تیمارهاي مختلف -9جدول 
  تیمار  رده
  سانتی متر با آبیاري یک در میان 60  1
  سانتی متر با آبیاري کامل 75  2
  سانتی متر با آبیاري کامل 60  3
  سانتی متر با آبیاري کامل 70  4
  سانتی متر با آبیاري یک در میان 70  5
  سانتی متر با آبیاري یک در میان 75  6

  
  

  کلی گیرينتیجه
 سطحی اي نوارياستفاده از سیستم آبیاري قطره    

براي کشت گیاهان زراعی به دلیل راندمان باالي آبیاري 
ایران و استان فارس  و خشکسالی در شرایط کم آبی

کشور و  ر مناطق مختلفن دآضروري است و کاربرد 

تحقیقات اما . رو به افزایش است از جمله استان فارس
انجام شده در زمینه تجزیه و تحلیل اقتصادي کاربرد 
. این سیستم آبیاري در سطح ایران بسیار ناچیز است

هاي آماري این آزمایش که اگرچه نتایج تجزیه و تحلیل
شده، گزارش ) 1391(به وسیله فوالدمند و همکاران 

متر فاصله سانتی 60دهنده آن است که تیمار نشان
بیشترین عملکرد کامل داراي  نوارهاي آبیاري و آبیاري

اقتصادي نتایج و بیشترین کارایی مصرف آب است، اما 
نشان داد بندي جزیی این آزمایش برمبناي روش بودجه

فاصله نوارهاي آبیاري و  مترسانتی 60 تیمارکه 
 گزینه ترینمناسب یک در میان آبیاري به صورت

، هرچند این گزینه منجر به بیشترین اقتصادي است
بنابراین نتایج این تحقیق بیانگر آن  .عملکرد نشده است

توان به است که در انتخاب تیمار مناسب تنها نمی
عملکرد و کارایی مصرف آب بیشتر توجه نمود و 
. درنظر گرفتن شرایط اقتصادي نیز ضروري است

نجام چنین آزمایشی براي سایر گیاهان زراعی متداول ا
در منطقه مورد مطالعه و همچنین دیگر مناطق استان 

تا در  شودهاي کشور پیشنهاد میفارس و سایر استان
توجیه  ،زمان توصیه این سیستم آبیاري به کشاورزان

.  مناسبی براي استفاده از این سیستم وجود داشته باشد
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