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ABSTRACT 

Under water scarcity and drought conditions, proper irrigation methods and suitable cropping pattern are among 

the priorities of agricultural studies. In this research cropping pattern modification of Citrus gardens to Piyarom 

dates are investigated by evaluating economic benefits and water productivity, considering cases of water 

scarcity and sufficient water in QiroKarzin region of Fars province. Water productivity of Piyarom dates and 

citrus under water scarcity condition were respectively 22% higher and 16% lower than those obtained in 

sufficient water condition. Results also indicated that in large gardens of the study area for both water scarcity 

and sufficient water conditions, replacement of part or all of citrus orchards with Piyarom dates would be 

beneficial, based on the ratio of profit to cost and net profit per volume of water consumed and also the amount 

of water consumption. However, in small gardens under water scarcity condition, Piyarom dates cultivation 

and under sufficient water condition, citrus cultivation would be the appropriate alternatives. 

Keyword: Water Stress, Dates, Equivalent Uniform Annual Benefits and Costs, Benefit Cost Ratio. 
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بررسی جايگزينی کشت مرکبات با خرمای رقم پيارم از ديدگاه آب مصرفی و اقتصادی در منطقه قيروکارزين 

 استان فارس

 2، فاطمه فتحی1، عليرضا سپاسخواه1، علی اکبر کامگار حقيقی1، فاطمه اوستاد1*نژادرضوان طالب

 .مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران روهگ. 1

 .اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران روهگ .2

 (14/1/1400تاریخ تصویب:  -8/1/1400تاریخ بازنگری:  -30/1/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

های مطالعات کشاورزی های صحیح آبیاری و الگوی کشت مناسب جزء اولویتخشکسالی روشدر شرایط کمبود آب و 

کارزین استان فارس از درختان وی خشک و نیمه خشک قیرهای منطقهاست. در این مقاله به بررسی اصالح الگوی کشت باغ

رایط کمبود آب و آب کافی پرداخته شده وری آب در دو شمرکبات به خرمای رقم پیارم از دیدگاه منافع اقتصادی و بهره

درصد کمتر  16درصد بیشتر و  22وری آب در شرایط کمبود آب برای نخل خرما و درخت مرکبات، به ترتیب است. بهره

ی قههای درختان مرکبات منطنسبت به شرایط آب کافی تعیین شد. طبق نتایج این پژوهش جایگزینی بخشی یا تمام باغ

نخل خرمای رقم پیارم هم از لحاظ اقتصادی بر اساس نسبت منفعت به هزینه و سود خالص به ازاء حجم آب قیروکارزین با 

های وسیع به صرفه خواهد بود. ولی مصرفی و هم از لحاظ مقدار آب مصرفی در هر دو شرایط کمبود آب و آب کافی در باغ

ط وجود آب کافی کشت درختان مرکبات به عنوان های کوچک در شرایط کمبود آب کشت نخل خرما و در شرایدر باغ

 انتخاب برتر هستند.

 ها، نسبت در آمد به هزینه.ها و هزینهتنش آبی، نخل، ارزش یکنواخت ساالنه درآمدهای کليدی: واژه
 

 مقدمه 
ورت به صگیرد چه به طور کلی فرآیندهایی که در گیاه صورت می

نابع ایران دارای م. دارندمستقیم و چه غیر مستقیم به آب بستگی 

 .آبی محدود بوده و میزان بارش آن یک سوم میانگین جهانی است

ی کشاورزی که عالوه بر آن زمان و مکان توزیع بارش با نیازها

ی اصلی آب است مطابقت ندارد. بنابراین در چنین مصرف کننده

های علمی و عملی باید آب با روشی صحیح از شرایطی استفاده

ها در نظر گرفته شود. الگوی کشت به عنوان یکی از جزء اولویت

تواند نقش مؤثری در دستیابی به اجزای سیستم کشاورزی می

ی کشاورزی روستایی داشته باشد که همانا بهبود اهداف توسعه

زندگی کشاورزان و رفاه حال آنان است. الگوی کشت بیان کننده 

ه از برداری بهینوع یا ترکیب کشتی است که کشاورز جهت بهرهن

کند. بنابراین انتخاب هر الگوی اراضی و آب آن را انتخاب می

تواند پیامدهای کشتی به دلیل چند بعدی بودن کشاورزی می

روستایی داشته باشد  یجامعهمهمی در زندگی کشاورز و 

(Pourtahari et al., 2014 .)قی وجود دارد که دارای در ایران مناط

الگوهای کشتی سنتی با نیاز آبی باال هستند. در چنین مناطقی 

، الگوی کشتی با مصرف زیاد آبهایی با توان به جای کشتمی

نیاز آبی پایین انتخاب کرد. اما در نظر گرفتن سود کشاورزان و 
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ارزیابی اقتصادی در کنار توجه به میزان ذخایر آبی یک منطقه از 

 های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیردموضوع

.(Ghodousi, 1992)  
از جمله مناطقی در ایران که به شدت با مشکل کم آبی در 

باشد استان فارس است. استان فارس شرایط خشکسالی روبرو می

 کند ولیدرصد میانگین بارندگی جهان را دریافت می 33معادل 

میانگین جهانی است و منبع اصلی  برابر 3میزان تبخیر آن معادل 

تامین آب در بخش کشاورزی از منابع آب زیر زمینی است 

(Ministry of Agricultural-Jihad, 2017.) ی قیروکارزین منطقه

یکی از مناطق استان فارس که با کمبود شدید منابع آب روبرو 

است. این منطقه دارای منابع آبی سطحی و زیرزمینی برای آبیاری 

های کشاورزی و صنعت و مسکونی و دارای تعداد زیادی مینز

هکتار( و به طور  3هایی با وسعت کمتر از های کوچک )باغباغ

 3های دارای وسعت بیش از های وسیع )باغمحدود دارای باغ

 وقوع باهکتار( شامل درختان مرکبات و نخل خرما است. 

 به تاس افتهی کاهش شدت به یآب منابع نیا ریاخ هاییخشکسال

 هاچاهعمق سفره آب زیرزمینی  ریاخ سال 8 یط که یطور

 به هارودخانه یآبده زانیم نیهمچن و متر 10 تا 8 نیب انهیسال

 است افتهی کاهش درصد 50 حدود یجو نزوالت کاهش لیدل
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(Ministry of Agricultural-Jihad, 2017.) های موثر از جمله راه

این منطقه مدیریت مصرف آب و تغییر آبی در در مقابله با کم

الگوی کشت بوده است به عنوان مثال برخی باغداران در این 

های لیموشیرین را به لیموترش که نیاز آبی کمتری منطقه باغ

 ای با استفاده از آبهای گلخانهدارد جایگزین کردند و یا به کشت

 آوری شده روی آوردند. باران جمع

صالح ا به بررسی ر شده تحقیق حاضر با توجه به مسائل ذک

ی قیروکارزین با های درختان مرکبات منطقهالگوی کشت باغ

که اخیرا در این منطقه به طور  پردازد.میخرمای رقم پیارم 

درختی مقاوم به  رقم پیارمشود. خرمای محدودی کشت می

به طور کلی  .شرایط محیطی بوده و محصولی بازار پسند دارد

تا ECe دارای تحمل باالیی به تنش آبی و شوری )درخت نخل 

dS/m 12نسبت به درختان مرکبات است ) (Berreveld, 1993.) 

های مذکور ارقام مختلف نخل خرما واکنش یکسانی به تنشالبته 

ها نیز متفاوت حساسیت مراحل مختلف رشد آن یهندارند و درج

ه سازمان در حالی ک.  (Alihouri and Tishehzan, 2011)است

دسی زیمنس  4/2آب آبیاری با شوری  ،جهانی خواربار و کشاورزی

زیمنس بر متر را حد شروع آثار  دسی 7بر متر یا خاک با شوری 

 بر Rhoades et al. (1992)م کرده عالمنفی بر رشد نخل خرما ا

شده در هند، میزان تحمل خرما به شوری  اساس مطالعات انجام

بر متر بدون کاهش عملکرد گزارش  زیمنس دسی 9/10خاک تا 

. درخت نخل تحمل به تنش (Barreveld, 1993)شده است 

و کم آبیاری  Ahmad Pari et al. (2016)خشکی باالیی دارد 

گردد، به عنوان مثال وری آب آن میموجب افزایش معنادار بهره

ی اثرات دو در مورد مقایسه Mohebbi (2005) نتایج تحقیق

 سالدرصد تبخیر تجمعی از تشت ک 100و  75دل میزان آب معا

A ای و سطحی بر روی رشد و نمو نخل خرمای در دو روش قطره

داری بین  ف معنیالرقم پیارم نشان داد که از لحاظ آماری اخت

درصد تبخیر  75تیمار  ،عملکرد محصول خرما وجود نداشت. لذا

 .تیمار برتر معرفی شد ،ایاز تشت و به روش قطره

ی قیروکارزین شامل پرتقال، درختان مرکبات در منطقه

 Ministry of)نارنگی، نارنج، لیموشیرین و ترش هستند 

Agricultural-Jihad, 2017.)  مرکبات درختانی با نیاز آبی زیاد
(Sepaskhah and Kashefipuor, 1995; Villalobos et al., 

2009; Jamshidi et al., 2020) و شوری بوده  و حساس به کم آبی

و محصول این درختان به شدت به تامین آب مورد نیازشان 

 .بستگی دارد

تحلیل اقتصادی با توجه به اصول کم آبیاری و یا آبیاری 

و یا نسبت منفعت به  (Khozaie and Sepaskhah, 2018)تکمیلی

های مدیریت آبیاری و هزینه و درآمد خالص در جایگزینی روش

 Schulze et)کشاورزی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است 

al., 2013; Brar et al., 2015; Fardad and Golkar, 2002; 

Cetin and Uygan, 2008; Yarami and Sepaskhah, 2018). 
جهت تعیین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر الگوی 

 Pourtahari et al. (2014)ی روستایی کشت و نقش آن در توسعه

کشاورز در  250هایی از مطالعات میدانی در قالب پرسشنامه

-دهستان باالتجن استان مازندران انجام دادند که پس از بررسی

ها نشان داد که تغییر الگوی کشت از های انجام شده نتایج آن

ی روستای مذکور نقش موثری برنج به درختان مرکبات در توسعه

کند. به دلیل منیت و رشد اقتصادی ایفا میرا از لحاظ رفاه و ا

 Daneshiمشکالت موجود در دریاچه ارومیه و خشکی مستمر آن 

et al. (2015)  ی تغییر الگوی کشت در این در زمینهرا تحقیقی

های های حضوری و نقشهها و مصاحبهناحیه بر اساس پرسشنامه

 398ها . آنانجام دادند PESکاربری اراضی با استفاده از مفهوم 

پرسشنامه را از کشاورزان مبنی بر تغییر الگوهای کشت از چغندر 

قند، یونجه، ذرت و گوجه فرنگی به گندم و جو تهیه نمودند. 

که نسبت منفعت به هزینه طرح  دادرزیابی اقتصادی طرح نشان ا

و برای  12/2جایگزینی گندم به جای چهار گونه مورد بررسی 

. به منظور بررسی اقتصادی جایگزینی است 06/2جایگزینی جو 

 نخل خرمای مضافتی به جای درختان مرکبات در شهرستان بم 

Akbari and Bakhshoodeh (1993) ها از روش ارزش حال هزینه

و درآمدها و همچنین بودجه بندی جزئی، اقدام به جمع آوری 

 35باغدار در  200اطالعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با 

اطراف شهرستان بم کردند و با محاسبه ارزش کنونی  روستای

به  های مختلف به تفکیک در یک هکتارای سالدرآمد و هزینه

این نتیجه رسیدند که جایگزینی نخل خرمای مضافتی به جای 

پذیر است. جهت بررسی درختان مرکبات از نظر اقتصادی توجیه

شت برای ترین الگوی کوری آب کشاورزی و تعیین مناسببهره

   Masgar and Rural توسط ریز پژوهشیهای آباده و نی شهرستان

)میزان   CPDهایجام شد که در آن با استفاده از روشان (2009)

)مقدار درآمد به ازای  BPDمحصول به ازای حجم آب مصرفی(، 

)میزان سود خالص به ازای واحد  NBPDو حجم آب مصرفی( 

حجم آب مصرفی( الگوهای کشت مناسب در این مناطق مورد 

صرف هایی با مبررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که کشت

آب باال و بازده اقتصادی پایین مثل چغندرقند و جو بایستی از 

همان طور که اشاره  الگوی کشت شهرستان آباده حذف گردند.

های مختلف، تغیرهای مهم در ارزیابی اقتصادی طرحشد از م

است که در این زمینه،  (BCR)به هزینه  درآمدمتغیر نسبت 

مطالعات زیادی توسط پژوهشگران انجام گردیده به طور 

این نسبت را برای انار در   Bendal and Chohan (1995)مثال
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 گزارش کردند، 15/0 مناطق مورد مطالعه در کشور هند

Narayanamoorthy (1997)   نیز در کشور هند این نسبت را در

های مختلف تنزیل به ترتیب مورد درختان موز و انگور در نرخ

اند. همچنین محققین بر اهمیت تعیین اعالم کرده 25/0و  66/0

بزرگتر از یک شود  BCRای که به ازای آن نرخ بازگشت سرمایه

ر ازگشت سرمایه بیشتتاکید نمودند به طوریکه هرچه این نرخ ب

 Molaie تر خواهد بود. در پژوهشیباشد طرح اقتصادی

Emamzadeh et al. (2016)   های با استفاده از ترکیب روش

AHP  فرآیند سلسله مراتب تحلیلی( بر اساس بررسی همزمان(

ی جیرفت محیطی و اقتصادی، در منطقههای زیستشاخص

بز در مزارع روباز )بدون کرمان پیشنهاد دادند که کاشت خیار س

پوشش پالستیکی( و با مدیریت کشت ارگانیک جایگزین روش 

مدیریتی کاشت غیر ارگانیک گردد زیرا از لحاظ اقتصادی و زیست

 هایمحیطی به صرفه است. به منظور بررسی تاثیر سیستم

زیستی، باروری خاک، تولید های محیطمدیریت برداشت بر متغیر

ای در جنوب مطالعه Eltun et al. (2002)زرعه محصول و اقتصاد م

هکتاری زیر کشت علوفه انجام  2/0کشور نروژ در یک مزرعه 

های کشت علوفه در ها نشان داد که سیستمدادند. نتایج آن

شوند با محیطی منجر میشرایطی که به حداقل آسیب زیست

توجه به یارانه دولتی، سود آورترین سیستم کشت جهت رسیدن 

ه کشاورزی پایدار هستند. درپژوهشی دیگر در جنوب کشور چین ب

هفت روش کشت درختان به طور مجزا و یا در کنار گیاهان زراعی 

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد کشت 

درختان سیب، گالبی و انار از روش سنتی کشت گیاه زراعی ذرت 

با توجه به اهمیت  .(Zou et al., 2019)منفعت بیشتری دارد

کشت  ینیگزیجا یبررسموضوع هدف از انجام مطالعه کنونی 

و  یآب مصرف دگاهیاز د ارمیپ ی رقممرکبات با خرمادرختان 

در شرایط کمبود  استان فارس نیوکارزریدر منطقه ق یاقتصاد

های کوچک )وسعت آب و آب کافی و دو وسعت باغ، شامل باغ

 هکتار( است. 3های بزرگ )وسعت بیش از هکتار( و باغ 3کمتر از 

 هامواد و روش

 مشخصات منطقه مورد مطالعه

شهرستان قیروکارزین به مرکزیت شهر قیر واقع در استان فارس 

کیلومتری  185مربع و در کیلومتر  3400دارای وسعتی نزدیک به 

شهرستان شیراز واقع شده است. این شهرستان دارای آب و هوایی 

گرم در فصل تابستان و هوایی خنک و نسبتًا سرد در فصل 

 یبارندگ نیانگیم و متر 750 ایدرسطح  از آن ارتفاعزمستان و 

ی است و همچنین میانگین ساالنه سال در متریلیم 250 آن

ی درجه 36و  14دما در این منطقه به ترتیب حداقل و حداکثر 

هزار هکتار  25سانتی گراد است. این شهرستان دارای بیش از 

های درختان مرکبات و نخل هزار هکتار باغ 14اراضی زراعی و 

-های درختان مرکبات به روشدرصد باغ 70خرما است که حدود 

ا و خاک، شوند. از نظر سازگاری آب و هوهای مکانیزه آبیاری می

این منطقه جزء مناطق مناسب کشاورزی است و در تولید مرکبات 

مقام اول را در استان دارد، این  ،هزار تن در سال 400با قریب 

ترش و شهرستان از لحاظ تولید مرکبات به خصوص لیمو

ی اول را در استان فارس و از لحاظ کیفیت لیمو لیموشیرین رتبه

درصد لیموترش ایران متعلق به  25و  رتبه اول را در ایران دارد

درصد خرمای استان فارس در این  20این منطقه است. بیش از 

شود و انواع نخل خرمای این شهرستان شامل منطقه تولید می

ه منابع آبی این منطق .زاهدی، شاهانی، هلیله، کبکاب و پیارم است

میلیون  438حلقه چاه آبرفتی با برداشت سالیانه  5152شامل 

دهنه چشمه و آب موجود از سد  12رشته قنات،  48متر مکعب، 

 است قرار دارد، سلمان فارسی که در شمال شرقی این شهرستان

(Agricultural statistics, 2013-2014). 

 اصول نظری پژوهش

 صرفیالف: ارزيابی آب م

در این تحقیق نیاز آبی درختان مورد نظر محاسبه و با مقدار آبی  

برند کار میکه در حال حاضر کشاورزان برای آبیاری درختان به

مقایسه گردید تا کمبود یا مازاد آب آبیاری توسط کشاورزان در 

 تعرق گیاه مرجع-ی تبخیرزمان فعلی مشخص شود. برای محاسبه

ی اصالح شده هارگریوز و سامانی ز معادلهدر منطقه مورد نظر ا

برای نقاط خشک و نیمه خشک به صورت زیر استفاده گردیده 

 (: Razzaghi and Sepaskhah, 2010)است 

ET𝑜 = 0.00256 Ra × TD0.5(T +      (1رابطه ) (17.8

متر تعرق گیاه مرجع حسب میلی-تبخیر ETo  که در آن

 Tماهانه منطقه و اختالف دمای حداکثر و حداقل  TDبر روز، 

تابش برون  Raمتوسط درجه حرارت حسب درجه سانتی گراد و 

زمینی حسب ژول بر روز متر مربع هستند. اطالعات هواشناسی 

 -99634 خودکاری لیتکممنطقه مورد نظر از ایستگاه سینوپتیک 

FASG های موجود از واقع در منطقه قیروکارزین بر اساس داده

گردید. نیاز آبی درختان بر اساس  تهیه 1396تا  1388سال 

 گردید.  ( به صورت زیر محاسبه 2معادله )

ET𝑐(                                          2)رابطه  = K𝑐 × ET𝑜  

 Kcمتر بر روز و تعرق حسب میلی-، تبخیرETcکه در آن  

تعرق گیاهی در طول فصل -ضریب گیاهی هر درخت است. تبخیر

-تعرق روزانه محاسبه شده برای ماه-رشد بر اساس مجموع تبخیر

های مختلف تعیین گردید. در این پژوهش جایگزینی خرمای رقم 
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پیارم با درختان مرکبات در دو شرایط از لحاظ میزان آب در 

الت اول در شرایط های بررسی شد. حدسترس برای آبیاری باغ

و  تعرق بالقوه گیاه(-وجود آب کافی جهت تامین نیاز آبی )تبخیر

حالت دوم شرایط کمبود آب )تامین آب مورد نیاز گیاه بر اساس 

 شرایط فعلی و خشکسالی حاکم بر منطقه( در نظر گرفته شد.

تنش آبی وارده بر گیاهان از عوامل مهم و تاثیر گذار بر  

اورزی است و معلوم بودن متغیر حساسیت مدیریت آبی در کش

های ( از عوامل مهمی است که در طراحیKyگیاهی به تنش آبی )

 یآبیاری باید مورد توجه قرار داده شود، بنابراین برای محاسبه

( به صورت زیر 3درختان مذکور ازمعادله ) برای Kyشاخص 

 : (Alizadeh, 2011) محاسبه گردیده است

1)(  3)رابطه  − 
𝑌𝑎

𝑌𝑚
) = 𝐾𝑦 (1 −

𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑚
) → 𝐾𝑦 =

 (1− 
𝑌𝑎
𝑌𝑚

)

(1−
𝐸𝑇𝑎
𝐸𝑇𝑚

)
   

حداکثر مقدار  Ymمقدار واقعی محصول  Yaکه در آن 

و  ETaتعرق واقعی -محصول حسب کیلوگرم بر هکتار، تبخیر

ضریب  Kyمتر و حسب میلی ETmتعرق -حداکثر تبخیر

 هحساسیت گیاهی به تنش آبی هستند. با توجه به اطالعات ارائ

های شده توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و آمارنامه

حداکثر و حداقل محصول حاصل ساالنه نخل خرما در  ،موجود

کیلوگرم  55و  110شرایط آب کافی و کمبود آب به ترتیب برابر با 

مگا گرم بر هکتار است. در  5/5و  11معادل  ،به ازاء هر درخت

حالی که حداکثر و حداقل محصول حاصله هر درخت مرکبات به 

 35و  44صورت میانگین برای هر درخت به ترتیب برابر با 

مگا گرم بر هکتار در نظر  5/17و 22باشد که معادل کیلوگرم می

ی ضریب حساسیت گرفته شده است. این اطالعات در محاسبه

-Ministry of Agricultural)یاهی به کم آبی نیز استفاده گردید گ

Jihad, 2017; Agricultural statistics, 2013, 2014 .) 

 ب: ارزيابی اقتصادی

از ابزارهای مهمی که یک مدیر کشاورزی در جریان تصمیم گیری 

است. این تکنیک به منظور  1بندی جزئیدر اختیار دارد، بودجه

رات ایجاد شده در سود که ناشی از تغییراتی در ی تغییمحاسبه

رود و فقط آن های زراعی است بکار میجوانب مختلف فعالیت

گیرد که مربوط به دسته از اقالم درآمد و هزینه را در بر می

بنابراین جهت تعیین (، Kay, 1998)شود تغییرات جزئی می

ه دهای اضافباید هزینه و درآم ،تغییرات در سود فعالیت مورد نظر

شده و هزینه و درآمدهای کاهش یافته را بررسی نمود. اگر مجموع 

                                                                                                                                                                                                 
1 Partial Budgeting 

2 Equivalent Uniform Annual 
3 Equivalent Uniform Annual Benefit 

-های اضافه شده و درآمدهای از دست رفته از مجموع هزینههزینه

های کاسته شده و درآمدهای افزایش یافته کمتر باشد فعالیت 

اقتصادی مورد نظر از لحاظ اقتصادی به صرفه خواهد بود. با توجه 

های ی محصوالت باغی در طول سالد و هزینهبه اینکه درآم

با  های زیر وپیوندد، ابتدا با استفاده از معادلهمتفاوت به وقوع می

 تعیین شد.های یکنواخت سالیانه هزینه 3تا  1توجه به جداول 

کمبود و آب کافی و در  شامل ارزیابی اقتصادی در دو شرایط آبی،

هکتار و  3وسعت کمتر از  های کوچک بادو اندازه باغ شامل باغ

 هکتار انجام شده است. 3های وسیع بزرگتر از باغ

EUAC(                  4)رابطه  = P [
i(1+i)n

(1+i)n−1
] = P (

A

P
،i%،n)  

EUAB(                5)رابطه  = F [
i

(1+i)n−1
] = F (

A

F
،i%،n)   

ارزش  Pها یا درآمدها، ی هزینهارزش آینده Fها که در آن

ها و درآمدهای یکنواخت هزینهA ها یا درآمدها، حال هزینه

 درصد15نرخ بازگشت سرمایه است که در این مطالعه  i، 2سالیانه

عمر مفید اقتصادی است. بر اساس  nدر نظرگرفته شده است، 

) هایقسمت 5و  4روابط 
A

P
،i%،n)  و(

A

F
،i%،n)  از جدول تبدیل

. (Scongejad, 2018) شودمی تعیینارزش درآمد و هزینه 

ی اقتصادی به روش ارزش یکنواخت ساالنه ایسهمتغیرهای مق

( برای هر درخت برای EUAC4ها )( و هزینهEUAB3ها )درآمد

تعیین  5و  4از روابط  ها برابر نباشندحالتی که عمر اقتصادی پروژه

ها بدین ی ارزش یکنواخت ساالنه هزینهی محاسبهنحوه. (شد

رسم شده برای هر ترتیب بود که در ابتدا طبق فرآیندهای مالی 

ی احداث هر باغ را ی اولیهدرخت، ارزش یکنواخت ساالنه هزینه

ی های ساالنه( حساب کرده سپس با هزینه4با توجه به رابطه )

جمع گردید تا  (2و  1)ثابت مربوط به هر باغ موجود در جدول 

 EUABی هر باغ محاسبه شود. برای محاسبه EUAC در نهایت

رخت، درآمد ساالنه از زمان شروع ثمردهی نیز چون برای هر د

ی هر درخت از شروع گردد، درآمدهای سالیانهاقتصادی آغاز می

( و سپس F) های ثمردهی تبدیل به ارزش درآمد آتیتا پایان سال

برای عمر اقتصادی شد.  تعیینهاارزش یکنواخت ساالنه درآمد

به  با توجهمرکبات درختان های خرمای رقم پیارم و درخت

سال  25و  50به ترتیب  اطالعات محلی و پرسش از باغداران

نسبت  EUAB و  EUACبا محاسبه  در نهایتدرنظر گرفته شد. 

( محاسبه 6به صورت زیر از رابطه ) 5(BCR)درآمد به هزینه 

 . دگردی

BCR(                                                6)رابطه  =
𝑬𝑼𝑨𝑩

𝑬𝑼𝑨𝑪
 

توان بزرگتر یا مساوی با یک باشد می BCRمادامی که 

4 Equivalent Uniform Annual Cost 

5 Benefit Cost Ratio 
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 های اقتصادیانتظار داشت که آن طرح اقتصادی است. در مقایسه

بیشتر از یک دارند، از روش مقایسه سرمایه  BCRبین دو طرح که 

شود. در صورتی که نسبت ( استفاده می7رابطه ) و گذاری اضافی

اوی از یک باشد، طرح با ( بزرگتر یا مس7ارائه شده در رابطه )

گردد و در غیر این ی احداث بیشتر انتخاب میی اولیههزینه

ی احداث کمتر باشد به ی اولیهصورت طرحی که دارای هزینه

 .(Scongejad, 2018)گردد عنوان طرح برتر انتخاب می

𝐵𝐶𝑅∆(                                        7)رابطه  =
∆EUAB

∆EUAC
      

در این پژوهش شامل  1وری آب آبیاریهای بهرهشاخصز ا

مقدار محصول تولید شده نسبت به حجم آب  2(CPD)شاخص 

میزان سود خالص به ازای  آبیاری به کار رفته و همچنین شاخص

استفاده شد. 9و  8طبق رابطه  (NBPD)3واحد حجم آب آبیاری 

 کم بودن سود حاصله از فروش، NBPD پایین بودن شاخص

 دهد. محصول به ازای میزان آب بکار رفته را نشان می

CPD(                                                  8)رابطه  =
TP

TWC
 

NBPD(                            9)رابطه  =
NB

TWC
=

EUAB−EUAC

TWC
 

کل محصول تولید شده حسب کیلوگرم بر  TPها که در آن

رفته حسب متر مکعب بر کل حجم آب بکار  TWCهکتار، 

 EUAC و  EUABسود خالص حسب ریال بر هکتار،   NBهکتار،

های یکنواخت سالیانه حسب ریال بر هکتار هستند. درآمد و هزینه

برای BCR و  CPD ،NBPDهای ی شاخصبا محاسبه و مقایسه

درختان مرکبات و خرمای رقم پیارم، در دو شرایط کمبود آب و 

های اقتصادی انجام گردید، هرچه این هعدم کمبود آب مقایس

ها بیشتر باشند آن درخت از لحاظ سود اقتصادی حاصل شاخص

تر خواهد بود. البته تصمیم گیری جهت اقتصادی شده به صرفه

بودن یک طرح باید با توجه به قیمت آب و مقدار آب بکار رفته 

برای درختان در حاالت بحرانی مختلف حاکم بر منطقه مثل 

های نخل خرما و سالی اتخاذ گردد. برخی از مشخصات باغخشک

درختان مرکبات با توجه به اطالعات ارائه شده توسط سازمان 

ی نیاز آبی و جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین جهت مقایسه

ارائه شده است  3و  2، 1تحلیل اقتصادی در جداول 

(Agricultural statistics 2013-2014)های ینه. عالوه بر هز

های ثابت ساالنه شامل سرمایه گذاری اولیه، ، مجموع سایر هزینه

های برای باغهای نگهداری، هرس، آبیاری، کود و غیره هزینه

محاسبه و  3و  2به ترتیب بر اساس جداول  مرکبات و نخل خرما

ارائه گردیده است. منطقه قیروکارزین به طور وسیعی دارای 

ها هکتار است، در این باغ 3کمتر از های کوچک با وسعتی باغ

های هرس زنی پای درختان، هرس، جمع آوری شاخهپاکنی، بیل

 توان درشود. بنابراین، میشده و آبیاری توسط باغدار انجام می

های ها را از مجموع هزینههای کوچک بخشی از این هزینهباغ

 ساالنه حذف کرد. 

رختان مرکبات جهت محاسبات های نخل خرما و دمشخصات باغ -1 جدول

 اقتصادی ونياز آبی

 مشخصات خرمانخل  مرکبات

ها در یک سال در منطقه مورد نظر حداقل تعداد آبیاری 4 20

 جهت تولید حداقل محصول

 (متر) فاصله بین درختان 10×10 5×4

 یک هکتاردر درخت  تعداد 100 500

 آب مورد استفاده واقعی در شرایط کمبود آب  10000 15000

 )متر مکعب بر هکتار در سال(

 حاصله با کاربرد آب واقعی در شرایط کمبود آب  محصول 5/5 5/17

 (مگا گرم بر هکتار در سال)

 (مگا گرم بر هکتار در سال) محصولمقدار حداکثر  11 22

از  ریال(هزار )در بازار کنونی  قیمت فروش هرکیلو 165 76*

 باغداران* 

*ميانگين قيمت بر اساس ميانگين قيمت فروش پرتقال، نارنگی، ليموترش و 

 ليموشيرين محاسبه شد.
 

بنا به اطالعات ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی 

درصد کارهای مذکور به جز  60شهرستان قیروکارزین حدود 

های نخل باغها به ویژه درصد هزینه آبیاری باغ 100آبیاری و 

 100گردد، بنابراین حذف خرما توسط خود باغداران انجام می

های کارگری مذکور درصد هزینه 60های آبیاری و درصد هزینه

 3و  2داول هکتار در ج 3های کوچک با وسعت کمتر از در باغ

 ,Ministry of Agricultural-Jihad) امکان پذیر خواهد بود

جایگزینی خرمای رقم پیارم با در این تحقیق جهت  .(2017

هایی در ی قیروکارزین فرضهای منطقهدرختان مرکبات در باغ

نظر گرفته شده است از جمله اینکه عمر مفید و اقتصادی نخل 

سال است که بر اساس  25سال و درختان مرکبات  50خرما 

اطالعات کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان 

گرفته شده است. میزان نرخ بازگشت سرمایه  قیروکارزین در نظر

درصد  15یا نرخ بهره برابر با نرخ بهره بانکی در زمان انجام مطالعه 

ز قیمت سایه نی که به آنفرصت  نهیهزدر نظر گرفته شده است. 

های از دست رفته ای است که برای فرصتگویند، هزینهمی

 3های کوچک با وسعت کمتر از مالکین در باغ .شودپرداخت می

ت ی فرصهکتار خود نیروی کارگری باغ هستند و از آنجا که هزینه

های عملیاتی را از محاسبات توان این هزینهها صفر است میآن

های کارگری برای درصد هزینه 100که حذف کرد، به طوری

 گردد.یهای کارگری حذف مدرصد از سایر هزینه 60آبیاری و

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Irrigation water productivity 

2 Crop per drop  

3 Net benefit per drop 
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 منطقه قيروکارزين استان فارس های ساالنه خرمای رقم پيارم برای هر هکتارهزينه -2جدول 
 

 )میلیون ریال( هزینه کل )میلیون ریال( قیمت واحد واحد مقدار/تعداد

 5/0 2/0 ساعت/کار 5/2 شخم با ماشین آالت
 5/1 6/0 نفر/روز 5/2 پاکنی

 3 2/1 نفر/روز 5/2 هرس
 75/0 6/0 نفر/روز 25/1 های هرس شدهجمع آوری شاخه

 275/30 00125/0 مترمکعب 24220* آب بها در شرایط آب کافی

 5/12 00125/0 مترمکعب 10000 آب بها در شرایط کمبود آب

 75/0 6/0 نفر/روز 25/1 آبیاری 

 1 007/0 کیلوگرم 125 کود شیمیایی نیتروژن

 125/1 /0010 کیلوگرم 75/93 کود شیمیایی فسفات

 175/0 0008/0 کیلوگرم 218.75 حمل کود شیمیایی 

 08/0 04/0 تن 2 کود آلی با حمل

 75/0 6/0 نفر/روز 25/1 کود پاشی )ماشینی یا دستی(

 22/4 75/0 کیلو/لیتر 625/5 سموم و دفع آفات

 25/1 2/0 ساعت/کار 25/6 های هرزها و علفمبارزه با آفات و بیماری

 8 08/0 اصله 100 گرده افشانی

 3 03/0 اصله 100 خرید گرده

 8125/0 8125/0 هکتار 1 بیمه محصول سهم تولید کننده

 3/3 06/0 تن 5/5 بندی و بسته بندی در شرایط کمبود آبدرجه

 6/6 /06 تن 11  آب کافیبندی و بسته بندی در شرایط درجه

 4/4 08/0 تن 5/5 در شرایط کمبود آببارگیری و حمل 

 8/8 08/0 تن 11 یکاف آببارگیری و حمل در شرایط 

 73/72  میلیون ریال  ی کل ساالنه در شرایط آب کافیهزینه

 26/47  میلیون ریال  ی کل ساالنه در شرایط کمبود آبهزینه

 150   میلیون ریال  هزینه اولیه احداث باغ

 تعرق بالقوه نخل خرما در منطقه مورد نظر-محاسبات تبخير*تعيين شده بر اساس 
 

 های ساالنه درختان مرکبات برای هر هکتار در منطقه قيروکارزين استان فارسهزينه -3جدول 
 هزینه کل )میلیون ریال( قیمت واحد واحد مقدار 

 20 4/0 نفر/روز 50 بیل زنی پای درختان

 10 5/0 نفر/روز 20 هرس زمستانه

 5 5/0 نفر/روز 10 آوری سرشاخه هرس شده جمع

 26/22 00125/0 متر مکعب 17807* آب بها در شرایط آب کافی

 75/18 00125/0 متر مکعب 15000 آب بها در شرایط کمبود آب

 6 2/0 بار 30 آبیاری 

 525/0 007/0 کیلوگرم 75 کود شیمیایی نیتروژن

 5/1 01/0 کیلو گرم 150 کود شیمیایی فسفات

 8/1 012/0 کیلوگرم 150 های شیمیاییسایر کود

 2 1/0 کیلوگرم 20 کود میکرو

 19/0 0005/0 کیلوگرم 375 حمل کود شیمیایی

 2/1 4/0 تن 3 کود حیوانی با حمل

 2/1 4/0 لیتر 3 سم حشره کش

 8/0 4/0 کیلوگرم 2 سم قارچ کش

 2/1 4/0 لیتر 3 سم کنه کش

 5/1 3/0 لیتر 5 علف کش

 1 5/0 بار 2 سمپاشی 

 9/3 9/3 هکتار 1 بیمه محصول سهم تولیدکننده

 4/0 4/0 بار 1 هاسایر هزینه

 12 4/0 نفر 30 هزینه چیدن و جمع آوری

 9 3/0 نفر 30 درجه بندی و دسته بندی درشرایط کمبود آب

 855/12 3/0 نفر 85/42 آب کافیدرجه بندی و دسته بندی درشرایط 

 7 4/0 تن 5/17 در شرایط کمبود آب بارگیری و حمل

 8/8 4/0 تن 22 آب کافیبارگیری و حمل در شرایط 

     

 13/114  الیر ونیلیم  هزینه کل سالیانه در شرایط آب کافی

 76/103  الیر ونیلیم  هزینه کل سالیانه در شرایط کمبود آب

 125  میلیون ریال  هزینه اولیه احداث باغ

 تعرق بالقوه درختان مرکبات در منطقه مورد نظر-اساس تبخير*تعيين شده بر 
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 نتايج و بحث

 الف: نتايج تحليل آب 

تعرق گیاه مرجع در منطقه مورد نظر در کل فصل -میانگین تبخیر

متر محاسبه میلی 2549ی هارگریوز سامانی رشد بر اساس معادله

و همچنین ضریب  ETo(. سپس با معلوم بودن 4گردید )جدول 

برای نخل خرما و درختان  KCmidی میانی رشد گیاهی در مرحله

 Allen et) 56مرکبات با توجه به جداول موجود درنشریه فائو 

al., 1998)  با توجه به تعیین نیاز آبی در  7/0و  95/0به ترتیب

مرحله حداکثر رشد درختان در نظر گرفته شد. میانگین مقدار 

و  2422در برای هر نخل خرما  ETcنیاز آبی ساالنه 

متر مکعب بر  17807و  24220متر )معادلمیلی 1780مرکبات

 36م یارهکتار در سال( است. بنابراین، نیاز آبی نخل خرمای رقم پ

درصد بیشتر از نیاز آبی درختان مرکبات است. در حال حاضر در 

این منطقه مقدار آب آبیاری به کاربرده شده توسط باغداران برای 

و برای درختان مرکبات  10000هر نخل خرما به طور میانگین 

ی گبارند یریگ نظر در بدونمتر مکعب بر هکتار در سال،  15000

از نیاز آبی ساالنه بالقوه نخل خرما و  این مقادیر کمتر .است

درختان مرکبات در یک هکتار است. بنابراین باغداران در شرایط 

کنونی نسبت به نیاز آبی بالقوه درختان برای نخل خرما و درخت 

برند و این کم آب دادن نسبت به آب کمتری بکار می ،مرکبات

ه درختان نیاز آبی مربوط به هر درخت، برای نخل خرما نسبت ب

گردد به مرکبات به میزان بیشتری توسط باغداران اعمال می

طوری که میزان آب آبیاری که باغداران در حال حاضر برای یک 

ها برد تنباغ یک هکتاری خرمای رقم پیارم در یک سال به کار می

درصد از میزان نیاز آبی بالقوه خرمای رقم پیارم است در  42

ری که در عمل یک باغدار برای یک باغ صورتی که میزان آب آبیا

درصد از نیاز آبی  84برد مرکبات در هکتار در یک سال به کار می

 بالقوه درختان است. 
 

 ( منطقهEToتعرق گياه مرجع )-مقادير ميانگين تبخير -4جدول 

( نخل خرما و درختان مرکبات حسب ETcقيروکارزين و نياز آبی بالقوه )

 متر ميلی

ETc متر()میلی   

 سال متر()میلی ETo خرمانخل  مرکبات

76/1780 39/2422 9/2543 1389 

36/1806 05/2278 7/2397 1390 

75/1779 29/2421 7/2548 1391 

52/1776 65/2416 8/2543 1392 

38/1763 09/2399 9/2539 1393 

97/1773 95/2412 5/2579 1394 

8/1801 56/2450 5/2570 1395 

02/1818 17/2410 6/2568 1396 

 میانگین 4/2549 0/2422 7/1780

تغییرات کاهش  به کم آبی، ضریب حساسیت گیاهی

تعرق نسبی را برای درختان -محصول نسبی به کاهش تبخیر

( ارائه 1دهد در شکل )مرکبات و نخل خرمای رقم پیارم نشان می

. استضریب این ی شیب این نمودارها نشان دهنده .گردیده است

( در نخل خرما و درختان مرکبات Kyآبی )ضریب حساسیت به کم

 9/1و  94/0در شرایط آب و هوایی حاکم بر این ناحیه به ترتیب 

مربوط به درختان مرکبات درنشریه  Kyمحاسبه گردیده است. 

ارائه شده است در صورتی که در تحقیق حاضر  2/1برابر  56فائو 

رسیده است که این تفاوت  9/1عدد ی مورد نظر این و در منطقه

تواند به دلیل تفاوت شرایط آب و هوایی مناطق مورد آزمایش می

برای نخل خرما گزارش  Kyباشد. در این نشریه عددی جهت 

نشده است و در این تحقیق با توجه به شرایط حاکم برمنطقه و 

های موجود این ضریب برای نخل خرما محاسبه گردیده است. داده

شود مقدار مشاهده می ،اساس نتایج به دست آمده از محاسباتبر 

است که  94/0ضریب حساسیت گیاهی نخل خرمای رقم پیارم 

درصد کمتر از ضریب حساسیت به کم آبی درختان مرکبات  50

است. بنابراین تحمل به کم آبی خرمای رقم پیارم بسیار بیشتر از 

دهد خرمای رقم میدرختان مرکبات است. شرایط فعلی نیز نشان 

پیارم به حدی به کم آبی مقاوم است که به دلیل کم آبی شدید 

اکثر  ،ی قیروکارزین در طی چند سال اخیرحاکم در منطقه

اند در حالی که به درختان های لیمو در این منطقه از بین رفتهباغ

نخل خرما آسیبی نرسیده است و اگر این درختان حداقل چهار 

اری شوند علی رغم کاهش محصول همچنان به بار در سال آبی

دهند و مورد استقبال باغداران ثمر دهی اقتصادی خود ادامه می

 قرار گرفته است. 

 
تغييرات کاهش محصول نسبی محصول به کاهش مقدار آب مصرفی  -1شکل

 نسبی درختان مرکبات و نخل خرمای رقم پيارم
 

آب بکار وری آب آبیاری )محصول تولیدی به حجم بهره

( در شرایط کمبود آب )شرایط فعلی آبیاری 8رفته( طبق معادله )

منطقه( و آب کافی )تامین نیاز آبی درختان( تعیین گردید، که 

و برای نخل خرمای 4/1و  17/1برای درختان مرکبات به ترتیب 
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تعیین  مترمکعبحسب کیلوگرم بر  45/0و  55/0رقم پیارم 

درصد  22شرایط کمبود آب  برای نخل خرما در CPDگردید. 

بیشتر از شرایط آب کافی است. در حالیکه برای درختان مرکبات 

درصد کمتر از شرایط آب کافی است.  16در شرایط کمبود آب 

وری آب آبیاری درخت خرمای رقم پیارم در شرایط بنابراین، بهره

 توان بهکمبود آب بیشتر از درختان مرکبات است. از این رو می

تیجه رسید که نخل خرمای رقم پیارم در شرایط کمبود آب این ن

قادر به حفظ محصول خود است و به عنوان یک انتخاب مناسب 

ی باشد که در منطقهوری آب آبیاری میجهت افزایش بهره

 توانقیروکارزین در شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی می

 کشت کرد.

 نتايج تحليل اقتصادی -ب

اقتصادی در شرایط کمبود آب و آب کافی و برای نتایج تحلیل 

هکتار و وسیع با مساحت  3های کوچک با مساحت کمتر از باغ

( ارائه گردیده است. طبق 6و  5های )هکتار در جدول 3بیشتر از 

 و BCR ی متغیرهای ( نتایج حاصله از محاسبه6و  5های )جدول

NBPDرما نسبت بهی اولویت برتر مربوط به نخل خنشان دهنده 

در شرایط عدم  BCRدرختان مرکبات در همه حاالت به جز 

های کوچک است. همچنین بیشترین مقدار کمبود آب در باغ

BCR های کوچک و نخل مربوط به حالت عدم کمبود آب باغ

شود نخل خرمای رقم پیارم طور که مشاهده میخرما است و همان

د باالتری نسبت به در این حالت از عملکرد اقتصادی و درآم

 درختان مرکبات برخوردار است. 

 های وسيع باغ -1

BCR  نخل خرما در شرایط آب کافی و کمبود آب به ترتیب

درختان مرکبات در  BCRبدست آمد. در حالیکه  32/1و 93/1

و عددی کمتر  7/0و 82/0شرایط آب کافی و کمبود آب به ترتیب 

نتایج به دست آمده از یک به دست آمده است. با توجه به 

مربوط به نخل خرمای رقم پیارم در شرایط آب کافی   BCRمقدار

برابر درختان مرکبات است و در شرایط کمبود آب و  35/2

نخل خرمای رقم پیارم نسبت به درختان  BCRخشکسالی نیز 

برابر است در حالیکه آب بکار رفته برای نخل خرما  89/1مرکبات 

 ر است.درصد کمت 33رقم پیارم 

در حالت آب کافی و کمبود  NBPD مقدار (5) جدول در

و برای  -42/2و  -39/1 مرکبات درختان یبراآب به ترتیب 

)میلیون ریال بر متر مکعب(   21/2و  65/3خرمای رقم پیارم 

برای نخل خرمای  NBPD محاسبه شد. به دلیل مثبت بودن مقدار

رقم پیارم و منفی بودن این مقدار برای درختان مرکبات در شرایط 

 لحاصله نخ سودکه  توان نتیجه گرفتکمبود آب و آب کافی می

 آبحجم  یازا بهنسبت به درختان مرکبات  ارمیپ ی رقمخرما

در حالت آب کافی برای خرمای  NBPD .بیشتر است بکار رفته

 باشد.یشتر از حالت کمبود آب میدرصد ب 65رقم پیارم 

 

 های وسيعی اقتصادی خرمای رقم پيارم و درختان مرکبات در باغموارد مقايسه -5جدول 

 درخت در اولویت کمبود آب درخت در اولویت آب کافی اجزای مورد بررسی

  مرکبات خرمانخل   مرکبات خرمانخل  

  125 150  125 150 )میلیون ریال( اولیههزینه 

  76/103 11/47  126/114 58/72 )میلیون ریال(نه های یکنواخت ساالهزینه

  133 75/90  2/167 5/181 )میلیون ریال(نه مدهای یکنواخت ساالآدر

  4 7  4 7 )سال( مد دهیآآغاز در

  25 50  25 50 )سال( عمر اقتصادی

EUAC )26/133 63/69  26/134 1/95 )میلیون ریال  

EUAB )6/86 7/91  87/108 4/183 )میلیون ریال  

BCR 93/1 82/0  خرمانخل  70/0 32/1 خرمانخل 

NBPD )خرمانخل  -42/2 21/2 خرمانخل  -39/1 65/3 )میلیون ریال بر متر مکعب 

 

 های کوچک باغ -2

های کوچکتر از سه هکتار، بخشی از در باغ طبق نتایج ارائه شده

( 6های کارگری حذف شده است در حالی که طبق جدول )هزینه

 01/2برای نخل خرما رقم پیارم در حالت آب کافی  BCRمقدار 

است و با توجه به بزرگتر از یک بودن  4/1و در حالت کمبود آب 

کی های خورده مالدر هر دو شرایط آبی در زمین BCRمقدار 

 BCRهای این منطقه، اقتصادی است. کشت نخل خرما در باغ

 98/0و کمبود آب  1/1درختان مرکبات در شرایط آب کافی 

 BCRمحاسبه گردیده است. بنابراین در شرایط کمبود آب 

درختان مرکبات کمتر از یک بوده و توجیه اقتصادی ندارد، در 

ادی است. حالیکه در این شرایط کشت نخل خرما همچنان اقتص

ی کشت نخل خرما و درختان مرکبات در شرایط آب در مقایسه

 BCRکه هر دو حالت های کوچک با توجه به آنکافی در زمین

 گذاری اضافی طبقبزرگتر از یک هستند بر اساس اصول سرمایه 
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و منفی محاسبه گردید بنابراین  -47/9( مقدار این کسر  7معادله )

ی احداث باغ درختان مرکبات، ی اولیهبه دلیل کمتر بودن هزینه

های کوچک انتخاب برتر مربوط در حالت عدم کمبود آب در باغ

 باشد. به درختان مرکبات می

های آب کافی و در حالت NBPD مقدار( 6) جدول در

و برای خرمای  -14/0و  56/0 مرکبات یبراکمبود آب به ترتیب 

برابر بیشتر از  46/1ی )در شرایط آب کاف 6/2و  8/3رقم پیارم  

های کمبود در حالت NBPD مقدارحالت کمبود آب( تعیین شد. 

و آب کافی، برای خرمای رقم پیارم  مثبت و بیشتر از درختان 

خل ن حاصله سودتوان نتیجه گرفت مرکبات است. بنابراین می

 آبحجم  یازا بهنسبت به درختان مرکبات  ارمیپ ی رقمخرما

 .استبیشتر بوده  یمصرف

 

 هايی با وسعت کمی اقتصادی نخل خرمای رقم پيارم و درختان مرکبات در باغموارد مقايسه -6جدول 

 اولویت در درخت کمبود آب درخت در اولویت آب کافی اجزای مورد بررسی
  مرکبات خرمانخل   مرکبات خرمانخل  

  125 150  125 150 )میلیون ریال( هزینه اولیه

  56/69 21/43  80 73/68 )میلیون ریال(نه های یکنواخت ساالهزینه

  133 75/90  2/167 5/181 )میلیون ریال(نه مدهای یکنواخت ساالآدر

  4 7  4 7 )سال( مد دهیآآغاز در

  25 50  25 50 )سال( عمر اقتصادی

EUAC )69/88 73/65  13/99 25/91 )میلیون ریال  

EUAB )86.6 7/91  87/108 4/183 )میلیون ریال  

BCR 01/2 1/1 خرمانخل  98/0 4/1 مرکبات 

NBPD )خرمانخل  -14/0 6/2 خرمانخل  56/0 8/3 )میلیون ریال بر متر مکعب 

 

 نتيجه گيری
بات های مرکطبق نتایج این پژوهش جایگزینی بخشی یا تمام باغ

ی قیروکارزین با خرمای رقم پیارم هم از لحاظ اقتصادی منطقه

بر اساس نسبت منفعت به هزینه و سود خالص به ازاء حجم آب 

مصرفی و هم از لحاظ مقدار آب مصرفی در هر دو شرایط کمبود 

های وسیع به صرفه خواهد بود. در صورت آب و آب کافی در باغ

درختان مرکبات نسبت های کوچک، کشت وجود آب کافی در باغ

به نخل خرمای رقم پیارم در اولویت است و در صورت وجود 

شرایط خشکسالی و نبود آب کافی جهت آبیاری درختان مرکبات، 

ی قیروکارزین کشت نخل خرمای رقم پیارم انتخاب برتر در منطقه

تواند به عنوان یک است. از این رو نخل خرمای رقم پیارم می

تصادی جهت بهبود مدیریت مصرف آب برای کشت سود آور و اق

ی قیروکارزین در شرایط خشکسالی پیشنهاد گردد. نخل منطقه

خرما رقم پیارم دارای تحمل باالیی به کم آبی است و ضریب 

درصد کمتر از درختان  50است که  94/0حساسیت آن به خشکی 

( است، این در حالی است که نیاز آبی نخل خرمای 9/1مرکبات )

درصد بیشتر از  36پیارم در شرایط پتانسیل و آب کافی  رقم

درختان مرکبات است ولی به دلیل مقاومت باال به خشکی و کم 

آبی، تولید بالقوه آن در شرایط کم آبی نسبت به درخت مرکبات 

 بیشتر است.

  "گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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