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  چکیده
  

دهد که میزان آب تحقیقات قبلی نشان می. س می باشدفرنگی یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي استان فارگوجه
 ر تعیین میزان آب مورد نیازبه منظو. وري آب کم استسامانه هاي آبیاري موجود زیاد و بهرهفرنگی در مصرفی گوجه

فرنگی که با سامانه کارایی مصرف آب سه رقم گوجهفرنگی، در این تحقیق تاثیر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و گوجه
آزمایش در یکی از مزارع شهرستان مرودشت که بافت خاك آن نسبتا . اي آبیاري می شدند بررسی گردیدآبیاري قطره

فرنگی بر اساس روش پنمن مانتیث محاسبه و رصد نیاز آبی گوجهد 120و% 100، %80، %60مقادیر . سنگین بود انجام شد
ها و درآمدهاي مزرعه، نسبت با توجه به هزینه. ز اضافه گردیدیک تیمار آبیاري با مدیریت کشاورز نی. به مزرعه داده شد

د که با افزایش میزان آب نتایج نشان دا .هاي اقتصادي انجام گردیدوت درآمد و هزینه برآورد و بررسیبه هزینه و تفا سود
نیاز % 120و  %60یابد که این تغییرات فقط بین تیمارهاي افزایش و کارایی مصرف آب کاهش میآبیاري میزان عملکرد 

مترمکعب  7800تا  3900حجم آب آبیاري مورد استفاده در تیمارهاي مختلف حدود . دار گردیدآبی از نظر آماري معنی
فرنگی در شرایط مزرعه مورد آزمایش، با قیمت دي نشان داد که تولید محصول گوجهاقتصا هايبررسی. وددر هکتار ب

بوده  68/0و  78/0 ریال، بترتیب داراي نسبت درآمد به هزینه 6000ریال، و ارزش آب صفر تا  2500فروش محصول 
فزایش قیمت فروش، تولید ورت اقیمت آب تاثیر زیادي بر نسبت درآمد به هزینه نداشته لیکن در ص. که اقتصادي نیست

  . تواند اقتصادي گرددمحصول می
  

  .نسبت سود به هزینه ،ارزش آب ،کارایی مصرف آب،ايآبیاري قطره :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
مهم کشاورزي  محصوالت از یکی یفرنگگوجه

 حدود یکشت سطح فارس استاندر . باشددر کشور می
کل سطوح کشت صیفی % 25که معادل  هکتار 22000
سازمان (یابد می اختصاص فرنگیکاشت گوجه به است،

 آب ریمقاددر یک بررسی  .)1393جهاد کشاورزي فارس، 
 استان شهرستان چند مزارع در را یفرنگگوجه یمصرف
بودند،  که تحت سیستم آبیاري سطحی سنتی فارس
 در یفرنگگوجه یمصرف آب زانیم. گردید يریگاندازه

 بیترت به یممسن و پاسارگاد مرودشت، يهاشهرستان
 و هکتار، در مترمکعب 24000 و 16000 ،23000 حدود
 و این شاهرخ(بود  ازین مورد زانیم برابر سه تا دو حدود

 بر عالوه ،یفرنگ گوجه هیرویب ياریآب .)1389، همکاران
 تیفیک و تیکم بر است ممکن آب، منابع يجد دیتهد

 نسبتا یآب ازین. باشد گذارریتاث زین یفرنگ گوجه محصول
 عدم و ریاخ يسالها در آب کمبود ،یفرنگگوجه يباال
 یلیدال جمله از مزارع در آب مصرف مطلوب تیریمد

 دیتهد را یفرنگگوجه محصول دیتول يداریپا که هستند
 يهانهیهز تنها نه آب، از حد از شیب استفاده. است نموده

 لیدل به است ممکن بلکه دهدیم شیافزا را دیتول
 تیفیک و تیکم بر خاك، ییغذا عناصر يشستشو
وري اگرچه بهره. باشد داشته یمنف ریتاث يدیتول محصول

فرنگی در استان فارس و یا حتی در مصرف آب گوجه
هاي آبیاري کشور پایین است، لیکن با اصالح سیستم

جویی در مصرف و صرفه موجود، برنامه مناسب آبیاري
توان به پایداري تولید آن و سایر محصوالت آب می

با توجه به سطح وسیع کشت  بنابراین. مشابه دست یافت
فرنگی در استان فارس و بویژه دشت مرودشت و گوجه

مشخص نبودن نیاز آبی این گیاه، انجام تحقیقی در این 
  .  رسیدزمینه ضروري به نظر می

 ياستراتژ کی عنوان به ياریآبکم يهاروش
 حداکثر هدف با و آب تیمحدود تیوضع در ياقتصاد
 نظر از.  است مطرح یمصرف آب حجم واحد از استفاده
 ينهاده یفن ییکارا شیافزا دنبال به هاروش نیا ياقتصاد

 زانیم نیشتریب به اقتصاد در ییکارا که چرا باشند، یم آب
سلطانی، ( گرددیم اتالق نهاده حداقل با محصول دیتول

 کاری تخصیص لحاظ از تولیدکننده یک زمانی ).1387
 بیشترین هاقیمت و هاهزینه از موجود شرایط در که است
 را کننده تولید زمانی نیبنابرا باشد، کرده حاصل را سود

 دو هر که گرفت نظر در کارا اقتصادي دیدگاه از توانیم
 داشته نحو بهترین به و هم با را وتخصیص فنی جنبه
 در ياریآبکم نهیزم در مطالعات. )1387سلطانی، (باشد

 شده انجام رانیا مختلف مناطق در و مختلف محصوالت
 ياقتصاد دگاهید با همراه مطالعات نیابیشتر  یول ،است
  . است شده انجام یفن دگاهید از فقط و نبوده

هاي اثر تنش) 1384(فضل و محمدي وسويم
فرنگی را در عملکرد دو رقم گوجه آبی مختلف بر

شاهرود تحت سیستم آبیاري شیاري مورد بررسی قرار 
درصد  75نتایج نشان داد که تیمار آبیاري بر اساس . دادند

نیاز آبی برآورد شده از تشتک تبخیر بیشترین میزان کارایی 
 همکاران و گلکار قیتحق در. مصرف آب را داشته است

 مصرف ییکارا و محصول مقدار حداکثر کرج، در) 1387(
 دست به یآب ازین درصد 100 ماریت در یفرنگگوجه آب
 درصد 60 و 40 ،20 زانیم به آب مصرف کاهش با. آمد

 درصد 74 و 57 ،24 بیترت به محصول عملکرد ،یآب ازین
 ریمقاد اثر) 1389( همکاران و نیصدرقا .افتی کاهش

 عملکرد بر را ياقطره ياریآب روش در آب مختلف
 در. دادند قرار یبررس مورد نیورام در یفرنگگوجه
 100 نیتام نداشت، وجود آب تیمحدود که یمناطق

  . داد نشان را عملکرد نیبهتر اهیگ یآب ازین درصد
 درصد 75 نیتام آب تیمحدود با طیشرا در

 شنهادیپ آب مصرف ییکارا حداکثر حصول يبرا یآب ازین
 در که داشتند اظهار) 1390( همکاران و يمولو .شد

 ياریآب با نباشد کننده محدود عامل نیزم که یصورت
 دو به را کشت ریز سطح توانیم انیم در کی یسطح
 نیدرا. برد باال را کل محصول زانیم و داد شیافزا برابر
 و ثابت انیدرم کی ياریآب در آب مصرف ییکارا طیشرا
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 ینیجل .شد کامل ياریآب برابر 3/1 و 8/1 بیترت به ریمتغ
 روش کاربرد با یمصرف آب درصد 80 سطح) 1390(
 را خاکپوش از استفاده همراه به یسطحریز ياقطره ياریآب

. نمود یمعرف مشهد در یفرنگگوجه ياریآب ماریت نیبهتر
 13 حدود خاکپوش بدون و با يمارهایت در عملکرد مقدار

 یرسطحیز و یسطح ياقطره يمارهایت در و هکتار در تن
ترك نژاد و   .داشتند اختالف هکتار در تن 12 حدود

هرچند اند که نتیجه گرفتهاي در مطالعه) 1385(همکاران 
 بیشتر از آبیاري سطحی آبیاري نسبت منفعت به هزینه در

وري مصرف آب به ازاء هر اي بدست آمد، اما بهرهقطره
 آبیاريدر مقایسـه با  ايقطره واحد آب مصرفی در آبیاري

با ) 1386(و همکاران  نجفی .برابر بـود سـطحی حدود دو
بندي جزیی هاي ارزیابی پروژه و بودجهروشاستفاده از 

 62 ،که بر اساس معیار ارزش حال خالص ندنشان داد
 اقتـصادي توجیـه دارايي آبیاري درصد از سیستمهـا

بندي جزئی نیز نتـایج بدست آمده از بودجه. هـستند
ها از راه ز تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغحاکی ا

سـطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش  افـزایش
-در مطالعه) 1391(و همکاران فوالدمند . باشدها میهزینه

بندي جزئی براي ارزیابی اقتصادي اي از روش بودجه
نتایج . است اي ذرت استفاده شدهتیمارهاي آبیاري قطره

سانتیمتري با آبیاري یک درمیان  60 تیمارنشان داد که 
ترین حالت براي کشت ذرت با سیستم آبیاري اقتصادي

  . باشداي نواري در منطقه مورد مطالعه میقطره
 یفرنگگوجه عملکرد) 2006(هانسون و می 

 با ییهاخاك در یباران و ياقطره ياریآب يهادرروش
 یبررس مورد کایآمر يایفرنیکال در شور و نیسنگ بافت
 تن 22 تا 12 ياقطره روش در عملکرد زانیم. دادند قرار
 در تفاوت. بود یباران ياریآب روش از شتریب هکتار در
 در دالر 1500 تا 800 نیب روش دو نیا در آمد در زانیم

 از ترمناسب ياقطره ياریآب روش از استفاده. بود هکتار
 )2009( همکاران و یفاوات. بود یباران ياریآب روش

 و تیکم بر ياریآب دور و مقدار ریتاث مورد در را یقیتحق
 زانیم کاهش. دادند انجام ایتالیا در یفرنگگوجه تیفیک

 ییکارا شیافزا باعث تنها نه ياریآب دور شیافزا و ياریآب
 زین محصول یفیک اتیخصوص بلکه شود،یم آب مصرف

 و آب طیشرا به جینتا نیا شان،یا نظر طبق. ابدییم شیافزا
. دارد یوابستگ زین ياریآب ستمیس تیریمد و ییهوا

 قاتیتحق دیبا مختلف ییهوا و آب مناطق در نیبنابرا
 تیریمد )2011( همکاران و پاتن .شود انجام يشتریب
 اریبس را خشکمهین و خشک نقاط در یفرنگگوجه ياریآب

 نیا به داد انجام ایتالیا در که یقیتحق در و دانست مهم
 درصد 50 اندازه به یفرنگگوجه ياریآب که دیرس جهینت
 و وهیم تیفیک شیافزا نیشتریب باعث روتعرقیتبخ زانیم

 یکم محصول کاهش نکهیا ضمن شد، آب مصرف ییکارا
   .شد مشاهده

-گوجه ياریآب يرو بر نیچ شمال در یقیتحق

 66 تا درصد 33 کاهش. دش انجام گلخانه در یفرنگ
 وه،یم رشد و یگلده مرحله در ياریآب زانیم در درصد
 و آب مصرف ییکارا شیافزا آب، مصرف کاهش باعث

. افتین کاهش محصول عملکرد و شد وهیم تیفیک شیافزا
 و وهیم لیتکم مرحله در ياریآب زانیم کاهش که یدرحال

 عملکرد يدرصد 41 تا 23 کاهش باعث برداشت،
 یتوسکان در یقیتحق در). 2011وانگ و همکاران، (شد

 از استفاده با مختلف اهانیگ ياریآب يزیربرنامه ا،یتالیا
 برآورد و سنجرطوبت ومتر،یتانس لیقب از مختلف يابزارها

 نیا از استفاده با داد نشان جینتا. دش انجام روتعرقیتبخ
 آب مصرف در ییجوصرفه درصد 40 تا 21 نیب ابزارها
 مواد از استفاده زانیم. شد انجام معمول ياریآب به نسبت

 کاهش. داشت کاهش درصد 74 تا 39 زین خاك يمغذ
 مشاهده محصول تیفیک و اهیگ رشد بر يداریمعن

   .)2014اینکروچی و همکاران، (نشد
 زانیم که دهدیم نشان گذشته قاتیتحق جینتا

 تیفیک و تیکم بر يادیز ریتاث یفرنگگوجه ياریآب آب
در شرایط مختلف اقلیمی و مدیریتی  که داشته محصول

همچنین در بیشتر تحقیقات گذشته . نیاز به بررسی دارد
فقط تاثیر تنش آبی بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفته و 

بنابراین با توجه . به مسائل اقتصادي کمتر توجه شده است
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فرنگی در استان فارس در به اینکه کشت نشایی گوجه
تحقیق به بررسی میزان آب حال گسترش است، در این 

آبیاري بر تولید و اقتصاد محصول مورد نیاز و اثر کم
فرنگی به دست آمده از کشت نشایی، در مرودشت گوجه

  . فارس پرداخته می شود
  

  هامواد و روش
این تحقیق در یکی از مزارع شهرستان مرودشت 

کیلومتري  40مرودشت در . در استان فارس انجام شد
این شهرستان . هر شیراز واقع گردیده استشمال غربی ش

قطب کشاورزي استان فارس بوده و مجموعه تاریخی 
. تخت جمشید نیز در این شهرستان واقع گردیده است

محصوالت تولید شده در این شهرستان شامل گندم، جو و 
جات در فرنگی و صیفیکلزاي پاییزه و ذرت، گوجه

آب و هواي معتدل  این شهرستان داراي. باشدتابستان می
متر، متوسط دماي میلی 300با متوسط بارندگی ساالنه 

معموال . باشددرصد می 49و متوسط رطوبت نسبی  3/17
-افتد و کشتها از پاییز تا فروردین ماه اتفاق میبارندگی

البته . شوندهاي تابستانه کامال با آب زیرزمینی آبیاري می
شبکه آبیاري سد قسمتی از مزارع این منطقه توسط 

-هاي اخیر به دلیل کمگردد که در سالدرودزن آبیاري می

آبی به محصوالت صیفی از سد درودزن آبی تخصیص 
). 1390اي فارس، شرکت سهامی آب منطقه(نیافته است 

درصد  2/35مزرعه انتخاب شده براي تحقیق، با دارا بودن 
درصد شن داراي بافت  2/22درصد سیلت و  6/42رس، 

با جرم مخصوص  (Clay Loam)اك لومی رسی خ
در این . استمتر مکعب بودهگرم بر سانتی 34/1ظاهري 

شد اي نواري آبیاري میمزرعه که با سیستم آبیاري قطره
متر و فاصله نوارها از یکدیگر  45طول نوارهاي آبیاري 

فرنگی در دو طرف لوله هاي گوجهمتر بود و بوته 5/1
هاي مورد استفاده در این آزمایش رقم. آبیاري کشت شدند

 Super)سوپر چف  ،(Super Urbana)سوپر اوربانا 

Chef)  و کینگستون(Kingston) بذور این رقم در . بود
روز به مزرعه  35اسفند ماه در گلخانه کشت و پس از 

هاي کامل تصادفی در طرح در قالب بلوك. انتقال داده شد
تیمارهاي اصلی شامل . سه تکرار به اجرا گذاشته شد

 120و  100، 80، 60مقادیر مختلف آب آبیاري به میزان 
. درصد نیاز آبی برآورد شده از روش پنمن مانتیث بود

مقادیر نیاز آبی برآورد شده فوق با در نظر گرفتن نیاز 
هاي آبیاري درصد در روش 90آبشویی و راندمان آبیاري 

گیري و ندازهاي، توسط کنتورهاي کالیبره شده اقطره
یک تیمار تحت مدیریت زارع که . تحویل هر تیمار گردید
شد نیز در نظر گرفته اي آبیاري میبا سیستم آبیاري قطره

 ياریآب جز به برداشت، و داشت کاشت، اتیعمل. شد
 شیآزما يمارهایت در کسانی طور به و کشاورز توسط
با توجه به اینکه هدف از این بررسی تاثیر  .گردید انجام

فرنگی بوده، مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اقتصاد گوجه
میبایستی سایر شرایط اعمال شده براي تیمارها ثابت 

اگر عملیات کاشت، داشت و . درنظر گرفته می شد
برداشت بین تیمارهاي نیاز آبی و تیمار تحت مدیریت 

بود این ذهنیت بوجود آید که کشاورز متفاوت بود، ممکن 
تفاوت عملکرد بوجود آمده بین تیمار تحت مدیریت 
کشاورز و سایر تیمارها به دلیل تفاوت در عملیات کاشت 

پس از پایان فصل، برداشت  .و داشت و برداشت باشد
محصول انجام و کارایی مصرف آب بر اساس نسبت 

وت تفا. میزان محصول تولیدي به آب مصرفی محاسبه شد
عملکرد و کارایی مصرف آب در تیمارهاي مختلف 

براي این بررسی ها از آزمون دانکن، . بررسی گردید
  .استفاده شد

 60( چهار تیمار آبیاري  جهت مقایسه اقتصادي 
با یکدیگر و تیمارآبیاري ) درصد آبیاري 120و 100، 80،

از تحلیل نهایی منفعت به هزینه،  تحت مدیریت زارع
به همین منظور میانگین منافع و هزینه . استفاده شد

تیمارهاي مختلف محاسبه و بطور جداگانه جمع و برتعداد 
بدین ترتیب میانگین منافع و هزینه . تکرارشان تقسیم شد
با توجه بحران آب در استان فارس، . در تیمار بدست آمد

جویی کشت در نتیجه صرفه متخصصین افزایش سطح زیر
ممکن . در مصرف آب را به هیچ وجه توصیه ننموده اند
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جویی در مصرف آب باعث است در بعضی شرایط، صرفه
اگرچه . افزایش سطح زیر کشت توسط کشاورزان شود

این موضوع براي همه مزارع قابل تعمیم نیست، لیکن 
در ها بر اساس منفعت و هزینه چون در این تحقیق بررسی
توان نتایج را به شرایط افزایش یک هکتار انجام گرفته، می

ها و منافع هزینه 1جدول . سطح زیر کشت نیز تعمیم داد
فرنگی در این تحقیق را نشان می تولید محصول گوجه

-اي نیز در بررسیهزینه ایجاد سیستم آبیاري قطره. دهد

  .هاي اقتصادي لحاظ گردیده است
  نافع تولید محصول گوجه فرنگیهزینه ها و م - 1جدول 

  )ریال(مبلغ   لیست هزینه ها و منافع تولید
  2500  قیمت فروش هر کیلو از محصول

  600  هزینه برداشت و حمل و نقل هر کیلو از محصول
  21875000  هزینه احداث سیستم آبیاري قطره اي در هکتار

  17187500  هزینه خرید نشا، کود و سم در هکتار
  24375000  کارگري و تراکتور در هکتارهزینه هاي 

  150000000  هزینه اجاره هر هکتار زمین
  2187500  هزینه برق مصرفی در هکتار

  
آنگاه براي محاسبه نرخ نهایی منفعت به هزینه مراحل زیر 

  ):1387سلطانی، (دنبال شد
میانگین منافع تیمار مورد نظر از میانگین هریک از  -1

  :تیمارها کسر شد
Bi=bi-bo    )1(  

 Bi :اختالف میانگین منافع تیمارi  ام نسبت به تیمار مورد
میانگین تیمار مورد : bo ، ام iمیانگین منافع تیمار: bi ، نظر
  .نظر

میانگین هزینه هاي تیمار مورد نظر از میانگین هزینه  -2
  .هاي هریک از تیمارها کسر گردید

Ci=ci-co                        )2(  

Ci: اختالف میانگین هزینه تیمارi  ام نسبت به تیمار مورد
میانگین هزینه : co ، ام iمیانگین هزینه تیمار: ci ، نظر

پس از محاسبه نسبت میانگین منافع ساالنه  تیمار مورد نظر
ي یکنواخت ساالنه تیمارهاي مختلف در به معادل هزینه

در . گردیدطرح، نسبت محاسبه شده با معیار یک مقایسه 
صورتی که این نسبت بزرگتر از عدد یک باشد تیمار از 

  .نظر اقتصادي قبول و در غیر این صورت رد می شود

)3                                (                   
Ci
Biri   

  :که در آن
 ir  : نسبت منفعت به هزینه تیمارi ام ، Bi : میانگین

. ام، می باشد iمیانگین هزینه تیمار : Ci ، ام iمنافع تیمار 
در مرحله بعد به منظور مقایسه تیمارهاي مورد بررسی و 
انتخاب بهترین تیمار، تیمارهاي که نسبت منفعت به هزینه 

سه قرار آنها بزرگتر از یک باشد را مورد بررسی و مقای
ابتدا در این مرحله تیمارها را بر حسب هزینۀ آنها . گرفت

. مرتب و دو بدو مقایسه شدند) از کوچک به بزرگ ( 
بایستی نسبت تفاوت منافع براي مقایسه دو تیمار می

اگر . ساالنه به تفاوت هزینه ساالنه آنها را محاسبه کرد
کمتر نسبت از عدد یک کوچکتر باشد تیمار داراي هزینه 

گردد و چنانچه این نسبت پذیرفته و تیمار بزرگتر رد می
بزرگتر از عدد یک باشد، تیمار داراي هزینه بیشتر پذیرفته 

پس از این . گردد و تیمار داراي هزینه کمتر مردود می
مرحله مجدداٌ تیمارهایی که انتخاب شدند را به همین 

  .اب شودروش مورد مقایسه قرار داد تا بهترین تیمار انتخ

)4                              (ji
ji

ij CC

BB
r




     

rjr:  نسبت تفاوت منافع ساالنه به تفاوت هزینه ساالنه
میانگین  Bj: ، ام iمیانگین منافع تیمار  :j ،Bi و  iتیمارهاي

ام،  iمیانگین هزینه ساالنه تیمار :Ciام،  jمنافع تیمار 
Cj:میانگین هزینه ساالنه تیمار j ام، می باشد.  

جهت انجام محاسبات فوق آمار اطالت مربوط 
. آوري گردیدبه هزینه و درآمد هر تیمار در هر تکرار جمع

 یفرنگگوجه محصول فروش متیق قیتحق انجام سال در
 منطقه در نکهیا به توجه با. بود الیر 2500 کشاورز توسط
 خود مزرعه چاه آب از که یکشاورزان مطالعه، مورد

 دیبا ، قاعدتاپردازندینم آب بابت را یپول کنند یم استفاده
 نظر در صفر برابر با آب نهیهز ياقتصاد محاسبات در

 و ابیکم ییکاال آب که ییآنجا از کنیل. گرفته شود
 ،گرفت نظر در یمناسب متیق آن يبرا دیبا است، ارزشمند

 کشاورزان توسط میمستق طور به متیق نیا اگر یحت
 وشود  نهیهز یارزش پر يکاال اگر چون. نشود پرداخت
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شود، منابع به هدر رفته و این  دیتول یارزش کم محصول
 قیتحق نیا در جهت نیهم به .اقتصادي نخواهد بود

  .است دهیگرد لحاظ آب ارزش
 رقابت اوج زمان در آب واقعی ارزش حداکثر

 و بهار فصول در( آب مصرف براي کشاورزي محصوالت
 درنظر گرفته شد مترمکعب هر براي ریال 6000) تابستان

 یفعل طیشرا در آب متیق ).1392 همکاران، و شجري(
و ارزش فعلی آب در منطقه  الیر صفر کشاورزان يبرا

 یبررس مورد يوهایسنار جزوهر دو  که است ریال 6000
این، سه سناریوي قیمت  عالوه بر .استدر این تحقیق 

فرنگی به صورت هدف مند در نظر گرفته فروش گوجه
قیمت فعلی فروش محصول، قیمتی از . شده است

یک محصول که به ازاي آن نسبت منفعت به هزینه برابر با 
شود، و قیمتی با افزایش برابر با تفاوت دو قیمت قبلی، می

نتخاب فرنگی ابه عنوان سناریو هاي قیمت فروش گوجه
بنابراین در این تحقیق دو سناریوي ارزش آب صفر   .شد
سه سناریوي قیمت فروش محصول ریال و  6000و 

در نظر گرفته شد ریال  5500و  4000، 2500فرنگیگوجه
رابطه . هاي اقتصادي انجام گرفتو تجزیه و تحلیل

هزینه و میزان آب مصرفی -رگرسیونی میان نسبت درآمد
  . اي مذکور تعیین و بررسی گردیدنیز براي سناریوه

فرنگی در سال نوسان قیمت محصول گوجه
هاي آتی، نتایج به دست آمده از این تحقیق را دچار 

چون قیمتی از محصول که به ازاي آن . نمایدخدشه نمی
از . گرددشود، معرفی میتولید محصول اقتصادي می

فرنگی به رب تبدیل شود یا آنجایی که اگر گوجه
محصوالت دیگري از آن به دست آید، منافع آن به 

گردد و نه به تولیدکننده هاي مربوطه بر میکارخانه
محصول، این گونه موارد در حیطه این تحقیق قرار نمی 

  . گیرد
  

  نتایج و بحث
مقادیر آب آبیاري مصرف شده،  2در جدول 

فرنگی آورده عملکرد محصول و کارایی مصرف آب گوجه

برآورد شده از روش پنمن  مورد نیاز آب زانیم. شده است
متر مکعب  6500مانتیث در شرایط تامین کامل نیاز آبی 

بنابراین میزان آب آبیاري مورد نیاز در . در هکتار بود
 درصد نیاز آبی 120و  100، 80، 60تیمارهاي آزمایشی 

در نظر  7800 ،6500 ،5200 ،3900 حدود بیترت به
 ماریت در. آبیاري به اندازه این مقادیر انجام گرفت وگرفته 

آب  هکتار در مترمکعب 5500 تحت مدیریت زارع
 ماریت با زارع تیریمد آب يوربهره ظاهرا. مصرف شد

. است بوده یاتفاقتشابه  نیا البته .ندارد يادیز تفاوت 100
 توسط یمصرف آب مقدار چاه، آب بودن کم لیدل به

 یول. است شده یآب ازین 100 ماریت به کینزد کشاورز
 ماریت در که است نیا در یآب ازین% 100 ماریت با آن تفاوت

 داده آب یمشخص حجم ياریآب هر در ،یآب ازین% 100
 به ياریآب حجم زارع، تیریمد تحت ماریت در یول شده

 .دیگردیم اعمال و نییتع برنامه بدون و یتجرب صورت
زمان بیشتر از حد نیاز و یعنی ممکن است زارع در یک 

در زمانی دیگر بیشتر از حد مورد نیاز آبیاري انجام دهد و 
اش با آب مصرفی در تیمار در نهایت میزان آب مصرفی

الزم به توضیح . درصد برابر و یا حتی کمتر شود 100
است که چاه مورد استفاده براي این تحقیق و چاه مورد 

ه مصرف آب کمتر در البت. استفاده زارع یکی بوده است
اي، به تیمار تحت مدیریت زارع با سیستم آبیاري قطره

دلیل مدیریت بهینه آب آبیاري نبوده، بلکه بر اساس 
  .لیل کاهش میزان آب چاه بوده استبه د ،اظهارات زارع

جویی در به عبارت دیگر زارع به دنبال صرفه
بور به کم مصرف کردن آب مصرف آب نبوده، بلکه مج

گردد که تفاوت عملکرد تیمارهاي مشاهده می. شده است
درصد با هم و تیمارهاي تحت مدیریت زارع  120و  100
تفاوت . دار نبوده استدرصد نیز با هم معنی 60و 

-دار نمیدرصد نیز با سایر تیمارها معنی 80عملکرد تیمار 

وت تیمار درخصوص کارایی مصرف آب، فقط تفا. باشد
دار بوده و سایر تیمارها درصد معنی 120و  60هاي 

از نظر آماري و بر اساس . تفاوت معنی داري با هم ندارند
درصد، بقیه  120شاخص کارایی مصرف آب، بجز تیمار 
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درصد کمترین  120چون تیمار . باشندتیمارها مناسب می
مقدار کارایی مصرف آب و بیشترین میزان مصرف آب را 

حروف مشابه در این . تواند تیمار مناسبی باشدته، نمیداش
دهنده این است که تیمارهاي مربوطه از نظر جدول نشان

بر اساس شاخص . داري باهم ندارندآماري تفاوت معنی
و  100، 80عملکرد می توان نتیجه گرفت که تیمارهاي 

بنابراین . درصد نیاز آبی از سایر تیمارها مناسب ترند 120
و  80توان گفت که از نظر آماري دو تیمار جموع میدر م
ترند، لیکن درصد نیاز آبی از سایر تیمارها مناسب 100

درصد در مقایسه با  80بعلت مصرف آب کمتر در تیمار 
درصد نیاز آبی بهترین تیمار  80درصد، تیمار  100تیمار 

.باشدمی
  در تیمارهاي مختلفمقادیر آب مصرفی، عملکرد و کارایی مصرف آب  - 2جدول 

  مقدار آب آبیاري   تیمار آبیاري
  )مترمکعب در هکتار(

  عملکرد 
  )کیلوگرم در هکتار(

  کارایی مصرف آب 
  )کیلوگرم بر متر مکعب(

  b  a76/14 57481  3894  نیاز آبی% 60
  ab  ab21/14 73778  5192  نیاز آبی% 80
  a  ab39/13 86889  6490  نیاز آبی% 100
  a  b38/11 88593  7788  نیاز آبی% 120

  b  ab51/12 68889  5508  تحت مدیریت زارع
a,b: داري ندارندمارهایی است که باهم اختالف معنیحروف نمایش دهنده تی.  

  
مقادیر هزینه، درآمد، نسبت درآمد  3و 4جداول 

به هزینه و تفاوت درآمد و هزینه، در کشت و آبیاري ارقام 
فرنگی، در تیمارهاي مختلف آبیاري، در شرایط گوجه

-نتایج نشان می. دهداقتصادي اجراي پروژه را نشان می

دهد که در شرایط اجراي این پروژه و در همه تیمارهاي 
بین (آبیاري، نسبت سود به هزینه کمتر از یک گردیده 

فرنگی در این ، بنابراین تولید گوجه)7/0تا  5/0حدود 
 80همچنین در تیمار آبیاري . صادي نیستشرایط اقت

درصد نیاز آبی، در هر سه رقم مورد بررسی، نسبت سود 
شترین مقدار را داشته به هزینه و تفاوت درآمد و هزینه بی

دهد در صورتی که هاي اقتصادي نشان میبررسی. است
فرنگی ها ثابت بماند و قیمت فروش گوجهسایر هزینه

ریال برسد، در هر سه رقم  4000توسط کشاورز به حدود 
 80مورد بررسی، نسبت سود به هزینه در تیمارهاي آبیاري 

درصد از مرز عدد یک عبور کرده و تفاوت درآمد  100و 
در صورتی که ). 5و6جدول (شود و هزینه نیز مثبت می

ریال برسد  5500قیمت فروش محصول توسط کشاورز به 

به هزینه در  و بقیه هزینه ثابت بماند، نسبت سود
رسد می 5/1درصد نیاز آبی به حدود  100و  80تیمارهاي 

و در سایر تیمارهاي آبیاري کمتر از این مقدار خواهد بود 
اگر قیمت یا ارزش آب تا نزدیک صفر هم ). 7و 8جدول (

، متوسط نسبت سود به هزینه )9و  10جدول (پایین بیاید
بوده و  1ر از رسد که باز هم کمتمی 8/0به  7/0از حدود 

بنابراین در شرایط فعلی، قیمت فروش . اقتصادي نیست
فرنگی محصول در بازار بر اقتصادي بودن کشت گوجه

تاثیر زیادي داشته و کاهش قیمت یا ارزش آب تا حد 
البته با . کندفرنگی را اقتصادي نمیصفر نیز کشت گوجه

یان ریزي الگوي کشت و استفاده از ارقام زودرس، مبرنامه
رس و دیررس، با کنترل میزان عرضه، امکان افزایش 

-قیمت و سود اقتصادي بیشتر براي کشاورزان فراهم می

دهد که به طور هاي اقتصادي نشان مینتایج بررسی .گردد
متوسط رقم سوپر اوربانا درآمد بیشتري را نسبت به رقم 

  .سوپرچف و کینگستون ایجاد می کند

  ریال در تیمارهاي مختلف آبیاري 6000و ارزش آب  2500هزینه و درآمد به دست آمده در قیمت محصول  - 3جدول 
  )هزار ریال(درآمد   )هزار ریال(هزینه   تیمار آبیاري

K C U متوسط K C U متوسط 
 118395 143704 102778 108704 267404 273478 263656 265078  تحت مدیریت زارع

 172037 184444 180370 151296 288066 291044 290066 283088  نیاز آبی% 60
 206975 217222 207778 195926 304239 306698 304432 301587  نیاز آبی% 80
 212037 221481 210000 204630 313242 315509 312753 311464  نیاز آبی% 100
 167654 172222 164074 166667 288910 290006 288051 288673  نیاز آبی% 120
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  ریال در تیمارهاي آبیاري  6000و ارزش آب   2500نسبت سود به هزینه و تفاوت درآمد و هزینه در قیمت محصول - 4جدول 
  )هزار ریال(تفاوت درآمد و هزینه   نسبت سود به هزینه   تیمار آبیاري

K C U متوسط K C U متوسط 
 149009- 129774- 160878- 156374- 0/44 0/53 0/39 0/41  تحت مدیریت زارع

 116029- 106599- 109696- 131792- 0/60 0/63 0/62 0/53  نیاز آبی% 60
 97264- 89476- 96654- 105661- 0/68 0/71 0/68 0/65  نیاز آبی% 80
 101205- 94027- 102753- 106834- 0/68 0/70 0/67 0/66  نیاز آبی% 100
 121256- 117784- 123977- 122006- 0/58 0/59 0/57 0/58  نیاز آبی% 120

  
  ریال در تیمارهاي آبیاري 6000و ارزش آب   4000هزینه و درآمد به دست آمده در قیمت محصول  - 5جدول 

  )هزار ریال(درآمد   )هزار ریال(هزینه   تیمار آبیاري
K C U متوسط K C U متوسط 

 189432 229926 164444 173926 267404 273478 263656 265078  تحت مدیریت زارع
 275259 295111 288593 242074 288066 291044 290066 283088  نیاز آبی% 60
 331160 347556 332444 313481 304239 306698 304432 301587  نیاز آبی% 80
 339259 354370 336000 327407 313242 315509 312753 311464  نیاز آبی% 100
 268247 275556 262519 266667 288910 290006 288051 288673  نیاز آبی% 120

  
  ریال در تیمارهاي آبیاري  6000و ارزش آب  4000نسبت سود به هزینه و تفاوت درآمد و هزینه در قیمت محصول - 6جدول 

  )هزار ریال(تفاوت درآمد و هزینه   نسبت سود به هزینه   آبیاريتیمار 
K C U متوسط K C U متوسط 

 77972- 43552- 99211- 91152- 0/71 0/84 0/62 0/66  تحت مدیریت زارع
 12807- 4067 1473- 41014- 0/96 1/01 0/99 0/86  نیاز آبی% 60
 26921 40857 28013 11894 1/09 1/13 1/09 1/04  نیاز آبی% 80
 26017 38862 23247 15943 1/08 1/12 1/07 1/05  نیاز آبی% 100
 20663- 14451- 25532- 22006- 0/93 0/95 0/91 0/92  نیاز آبی% 120

  
  ریال در تیمارهاي آبیاري 6000و ارزش آب  5500هزینه و درآمد به دست آمده در قیمت محصول  - 7جدول 

  )هزار ریال(درآمد   )ریالهزار (هزینه   تیمار آبیاري
K C U متوسط K C U متوسط 

 260469 316148 226111 239148 267404 273478 263656 265078  تحت مدیریت زارع
 378481 405778 396815 332852 288066 291044 290066 283088  نیاز آبی% 60
 455346 477889 457111 431037 304239 306698 304432 301587  نیاز آبی% 80
 466481 487259 462000 450185 313242 315509 312753 311464  نیاز آبی% 100
 368840 378889 360963 366667 288910 290006 288051 288673  نیاز آبی% 120

  
  ریال در تیمارهاي آبیاري 6000و ارزش آب  5500نسبت سود به هزینه و تفاوت درآمد و هزینه در قیمت محصول  - 8جدول 

  )هزار ریال(تفاوت درآمد و هزینه   نسبت سود به هزینه   تیمار آبیاري
K C U متوسط K C U متوسط 

 6935- 42670 37545- 25930- 0/97 1/16 0/86 0/90  تحت مدیریت زارع
 90416 114734 106749 49764 1/31 1/39 1/37 1/18  نیاز آبی% 60
 151107 171191 152679 129450 1/50 1/56 1/50 1/43  نیاز آبی% 80
 153240 171751 149247 138721 1/49 1/54 1/48 1/45  نیاز آبی% 100
 79929 88883 72912 77994 1/28 1/31 1/25 1/27  نیاز آبی% 120
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  آبیاريصفر ریال در تیمارهاي و ارزش آب  2500ه در قیمت محصول هزینه و درآمد به دست آمد - 9جدول 
  )هزار ریال(درآمد   )هزار ریال(هزینه   تیمار آبیاري

K C U متوسط K C U متوسط 
 118395 143704 102778 108704 244040 250114 240292 241714  تحت مدیریت زارع

 172037 184444 180370 151296 256914 259892 258914 251936  نیاز آبی% 60
 206975 217222 207778 195926 265299 267758 265492 262647  نیاز آبی% 80
 212037 221481 210000 204630 266514 268781 266025 264736  نیاز آبی% 100
 167654 172222 164074 166667 255862 256958 255003 255625  نیاز آبی% 120

  
  و ارزش آب  صفر ریال در تیمارهاي آبیاري 2500هزینه در قیمت محصول نسبت سود به هزینه و تفاوت درآمد و  - 10جدول 

  )هزار ریال(تفاوت درآمد و هزینه   نسبت سود به هزینه   تیمار آبیاري
K C U متوسط K C U متوسط 

 125645- 106410- 137514- 133010- 0/49 0/57 0/43 0/45  تحت مدیریت زارع
 84877- 75447- 78544- 100640- 0/67 0/71 0/70 0/60  نیاز آبی% 60
 58324- 50536- 57714- 66721- 0/78 0/81 0/78 0/75  نیاز آبی% 80
 54477- 47299- 56025- 60106- 0/80 0/82 0/79 0/77  نیاز آبی% 100
 88208- 84736- 90929- 88958- 0/66 0/67 0/64 0/65  نیاز آبی% 120

  
رابطه رگرسیونی بین نسبت  4تا 1شکل هاي

فرنگی و میزان آب هزینه متوسط ارقام گوجه -درآمد
با . دهدمصرفی را در چهار حالت مورد بررسی نشان می

توجه به اینکه رابطه بین میزان محصول تولیدي نسبت به 
باشد، رابطه بین می 2آب مصرفی به صورت معادله درجه 

رفی نیز به صورت هزینه به میزان آب مص-نسبت درآمد
که  4و  1در شکل . یا سهمی برازش شده است 2درجه 

باشد، با ریال می 2500مربوط به قیمت فروش محصول 
افزایش میزان آب آبیاري و افزایش محصول، نسبت سود 

یعنی کشاورز هرچه . به هزینه به عدد یک نخواهد رسید
آب بیشتري مصرف کند و افزایش محصول هم داشته 

ین تولید محصول حتی با قیمت آب صفر اقتصادي باشد، ا
دهد که با نشان می 3و  2اما شکل هاي . نخواهد بود

ریال، حتی اگر  5500و  4000افزایش قیمت محصول به 
در نظر ) ریال 6000(قیمت آب برابر با ارزش واقعی آن 

با استفاده . گرفته شود، تولید محصول اقتصادي خواهد بود
توان با انتخاب یک مقدار بخصوص براي از این روابط می

هزینه، میزان حجم آب آبیاري در طول  -نسبت درآمد
فصل را تعیین نمود و برنامه ریزي آبیاري را انجام داد و 

به عنوان مثال اگر نسبت درآمد به هزینه مناسب . بالعکس

در نظر گرفته شود، با  4/1براي کشاورزان منطقه حدود 
-راي این منطقه، هر هکتار گوجهریال ب 6000ارزش آب 

مترمکعب آب نیاز داشته و محصول نیز  6000فرنگی به 
). 3شکل (ریال به فروش برسد 5500باید به قیمت حدود 

دهد که اگر هاي میدانی و روابط فوق نشان میبررسی
-کشاورز منفعت اقتصادي مناسبی از تولید محصول گوجه

یش میزان آب کند با افزافرنگی کسب نکند، سعی می
آبیاري، میزان محصول و در نتیجه درآمد خود را افزایش 

گردد دهد که این امر باعث کاهش کارایی مصرف آب می
. و ممکن است در نهایت به سود اقتصادي نیز نرسد

ریال باشد  5500فرنگی بنابراین اگر قیمت فروش گوجه
توان مترمکعب درهکتار هم می 6000با حجم آبی کمتر از 

محصولی اقتصادي را براي کشاورز تولید نمود و هم 
حجم آب مناسبی را براي تولید استفاده و کارایی مصرف 

گذاري منصفانه و اصولی لذا قیمت. آب را افزایش داد
تواند هم باعث سود اقتصادي کشاورز و هم محصول می

  .وري گرددکاهش مصرف آب و افزایش بهره
 باشد ارقر اگر یحت در خصوص ارزش آب،

 آب ارزش بابت الیر 6000 ،یفرنگگوجه کشاورزان
 محصول فروش متیق با سهیمقا در مبلغ نیا بپردازند،
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 بعنوان. شودینم لیتحم کشاورزان به يفشار و بوده زیناچ
 هر یمصرف آب زانیم اگر ی،آب ازین% 100 ماریتدر  نمونه
 متیق با باشد، مکعب متر 6500 یفرنگگوجه هکتار
 حدود آب متیق آب، مکعب متر هر يبرا الیر 6000

 با کهیحال در. بود خواهد هکتار در تومان ونیلیم 9/3
 در تن 87 دیتول و تومان 400 یفرنگگوجه فروش متیق

 تومان ونیلیم 35 حدود محصول فروش درآمد هکتار،
 نظر از و است آب متیق برابر نه حدودا که شد خواهد

 که شده دهید زین عمل در .دارد ياقتصاد هیتوج کشاورزان
 از نیا از شتریب ییهامتیق با را آبمنطقه  کشاورزان

  .اندخریداري نموده خود گانیهمسا

  
  ریال 6000و ارزش آب  2500رابطه نسبت درآمد به هزینه و میزان آب مصرفی در قیمت محصول  - 1شکل 

  
  ریال 6000و ارزش آب  4000هزینه و میزان آب مصرفی در قیمت محصول  رابطه نسبت درآمد به - 2شکل 

y = -2E-08x2 + 0.0003x - 0.358
R² = 0.965
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y = -3E-08x2 + 0.0004x - 0.573
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  ریال 6000و ارزش آب  5500رابطه نسبت درآمد به هزینه و میزان آب مصرفی در قیمت محصول  - 3شکل 

  
  و ارزش آب صفر ریال 2500رابطه نسبت درآمد به هزینه و میزان آب مصرفی در قیمت محصول  - 4شکل 

  
  گیرينتیجه

دهد که با افزایش آب نتایج این تحقیق نشان می
فرنگی در تیمارهاي مختلف آبیاري میزان محصول گوجه

اما بیشترین میزان کارایی مصرف آب در . یابدافزایش می
بوده و با افزایش میزان آب آبیاري از % 60تیمار نیاز آبی 

محصول افزایش یافته، لیکن میزان  این حد، اگرچه میزان
وري البته تفاوت بهره. یابدکارایی مصرف آب کاهش می

نیاز آبی % 100و  80، 60تیمارهاي تحت مدیریت زارع، 
بیشترین میزان . دار نگردیداز نظر آماري باهم معنی

بود که % 80محصول تولیدي مربوط به تیمار نیاز آبی 

. دار نگردیدنظر آماري معنیتفاوت آن با سایر تیمارها از 
دهد که در شرایط مزرعه هاي اقتصادي نشان میبررسی

فرنگی با توجه به مورد مطالعه، تولید محصول گوجه
در . اقتصادي نبوده است 68/0نسبت درآمد به هزینه 

ریال  4000به  2500صورتی که قیمت فروش محصول از 
و تولید  برسد، نسبت درآمد به هزینه بیشتر از یک شده

الزم به توضیح است اگر چه . گرددمحصول اقتصادي می
-هاي مختلف نتایج قابل اطمیناناز تکرار آزمایش در سال

آید ولی در مباحث اقتصادي با تحلیل تري به دست می
ها ها و درآمدها که رکن اصلی این تحلیلحساسیت هزینه

y = -4E-08x2 + 0.0006x - 0.789
R² = 0.965
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y = -2E-08x2 + 0.0003x - 0.427
R² = 0.974
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ها و باشد، با در نظر گرفتن میزان حداکثر و حداقل آنمی
هاي اقتصادي الزم، می توان نتایج قابل برآورد نسبت

در این حالت هر گونه تغییر که . اطمینانی به دست آورد
ممکن باشد در نظر گرفته شده و نتایج تحقیق در آن 

از طرف دیگر چون نتایج بصورت . گرددحالت بررسی می
ها تعریف شده است، با فرض این که افزایش یا نسبت

ها و بر روي هزینه) تورم(ها عمومی قیمتکاهش سطح 
درآمدها یکسان باشد، بنابراین نسبت بین آنها ثابت خواهد 

ها بر روي نتایج ثاثیر بود و کاهش و یا افزایش قیمت
هزینه و آب  -روابط رگرسیونی بین نسبت درآمد. ندارد

تواند مصرفی نشان داد که قیمت مناسب محصول می
کننده و افزایش انگیزه کشاورز  باعث سود بیشتر تولید

در صورت عدم . جویی در مصرف آب گرددبراي صرفه
تامین درآمد مناسب، تولید کننده مجبور خواهد شد با 

افزایش میزان آب و کاهش کارایی مصرف آب، میزان 
پیشنهاد . محصول و در نتیجه درآمد خود را افزایش دهد

اي دیگر و انجام هگردد با تکرار این آزمایشات در سالمی
تحقیقات بیشتر بر روي سازگاري ارقام زودرس و دیررس 
در منطقه، با کنترل زمان عرضه محصول، و رعایت الگوي 

مصرفی کشت، ارزش اقتصادي محصول و کارایی آب 
  افزایش یابد

  
  سپاسگزاري

نویسندگان مقاله از مساعدت و همکاري 
فنی و سازمان جهاد کشاورزي فارس، موسسه تحقیقات 

مهندسی کشاورزي، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و 
  .منابع طبیعی فارس در انجام این تحقیق تشکر می نمایند
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