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 چکیده
 یروستا در عواق یباغ گالب کی در( ی)ثقل فشارکم یاریآب ژهپرو یاجرا یو مال یآثار اقتصاد یدانیم یهادادهمطالعه با استفاده از  نیا در

 کیتکن از ستفادها با سپس و استخراج یاریآب ستمیس استقرار بیمعا و ایمزا از یفهرست ابتدا منظور نیبد. شد یبررس یخو شهرستان رهال

نقش  زی. در انتها نندشد محاسبه هیو دوره بازگشت سرما ینرخ بازده داخل ،یارزش خالص فعل لیاز قب یمال یهاشاخص پروژه، یابیارز

در  ستمینوع س نیدر ا یگذارهیسرما یخالص ارزش فعل کهنشان داد  جیمطالعه شد. نتا پروژه یسودآور یهاشاخصبر  یاعتبار التیتسه

 هیدرصد است. دوره بازگشت سرما 30/63 ،یگذارهیسرما نیا یو نرخ بازده داخل باشدیم الیر ونیلیم 36/3206ساله حدود  02دوره  کی

باعث  یاریآب یهاپروژه یبرا یاعتبار ارانهی صیو تخص یپژوهش کاهش نرخ سود بانک یهاافتهی. طبق دیسال محاسبه گرد 34/3 ز،ین

 یاجرا گفت توانیم جهی. در نتدهدیطور اندک کاهش مرا به یگذارهیدوره بازگشت سرما یول شده یفعل ارزش خالصتوجه  قابل شیافزا

ها روژهپ گونهنیا یبرداران با اطالعات مالبوده و آشنا نمودن بهره یصرفه اقتصاد یبدون آن دارا ای دولت تیحما بامدرن  یاریآب یهاپروژه

 یهایژگیوداشته باشد. مطالعه حاضر نشان داد توجه به  شرفتهیپ یاریآب یهاستمیسها به کاربرد آن بیدر ترغ یتوجهنقش قابل تواندیم

 اب تواندیمکل محور،  ی( و داشتن نگاهنهیدرآمد و هز بیو ترک اریدر اخت مجموعه منابع ،ی)توپوگراف یدیهر واحد تول فردبه منحصر

 کشور باشد. یبخش کشاورز تیمزرعه و در نها ،یاریآب ستمیس یوربهره یارتقا یبرا یعامل یوربهره رهیزنج تیتقو و لیتشک

 یارانه اعتباری. وری،بهرهارزیابی پروژه، خالص ارزش فعلی، دوره بازگشت سرمایه، زنجیره  :کلیدی واژه های
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 ارزیابی مالی و اقتصادی ...، علی شهنوازی 

 بیان مسئله

جز حرکت به سمت تغییر ساختار تولید محصوالت ای بهمحدودیت منابع آب، نیروی انسانی و سرمایه در دسترس، چاره

طرف و کاهش عرضه از طرف یک که استفاده سنتی از منابع آب با افزایش تقاضا ازحالی کشاورزی باقی نگذاشته است. در

ر روز مهیاتهای اجتماعی روزبهزمان شرایط را نیز برای ایجاد و توسعه بحران، پایداری کشاورزی را به خطر انداخته همدیگر

های باشد ولی این پدیده در باغکه افت محصول در بخش زراعت به دلیل عدم تأمین آب کافی قابل توجه میساخته است. با آن

های هینه از باغبرداری بشته باشد. محدودیت منابع آب و آبیاری سنتی یکی از موانع اصلی بهرهتواند داباری میمیوه نتایج فاجعه

ی باشد. زیرا با عدم تأمین آب کافجویی در منابع آب و افزایش درآمد پایدار میکشاورزی و تغییر الگوی کشت با هدف صرفه

وری کشاورزی کاهش خشک شدن درختان افزایش یافته و بهره های گرم سال )اواسط خرداد تا اواسط شهریور(، احتمالدر ماه

های نوین آبیاری وجود ندارد. مطالعات های کشاورزی به سیستمای جز تجهیز باغیابد. بنابراین با ادامه شرایط فعلی چارهمی

یری ن، تداوم نظارت، پیگبرداراآموزشی، کاهش پیچیدگی اداری، بهبود مشارکت بهره-های ترویجینشان داده است که فعالیت

کارهایی در جهت توسعه کاربرد های زیرساختی راههای اقتصادی و انجام فعالیتو مشاوره در طول اجرا و بعد از آن، حمایت

چنین عواملی نظیر سطح تحصیالت، میزان اطالعات کشاورز، عضویت در (. هم6باشند )فشار میهای آبیاری کمفناوری

 های مربوطداری با پذیرش نوآوریمساحت زمین زراعی، افزایش عملکرد و حل مشکل آب رابطه معنی های روستایی،تشکل

جه باشند، در نتیهای توپوگرافی اراضی کشاورزی متفاوت میکه ویژگی(. با توجه به این0های آبیاری پیشرفته دارد )با سیستم

به ارزیابی اقتصادی  روشیپزوماً یکسان نخواهد بود. در مطالعه ها برای واحدهای مختلف لگونه سیستمطراحی و اجرای این

مترمربع در روستای رهال شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان  0222فشار در باغی به مساحت استقرار سیستم آبیاری کم

اده از بوده در نتیجه امکان استف کننده آب این باغ حدود چهار متر باالتر از سطح باغغربی پرداخته شده است. نهر عمومی تأمین

 فشار ناشی از ارتفاع در سیستم آبیاری، میسر گردیده است.

 
 معرفی دستاورد

ران، دیگر دارند. در بخش کشاورزی ایوری استفاده از منابع آب، خاک، سرمایه و نیروی انسانی ارتباط تنگاتنگی با یکبهره

ا باشد. ببرداری بهینه از دیگر امکانات در دسترس میمحدودیت و کمبود منابع آب در بسیاری از مواقع مانعی برای بهره

ط را برای وری آب، شرایتوان عالوه بر افزایش بهرهیاری مناسب با شرایط توپوگرافی، میهای آبگذاری و طراحی سیستمسرمایه

ها نیز میسر نمود. به عنوان نمونه وجود اختالف سطح در اراضی کشاورزی یا پستی و بلندی مانعی استفاده بهینه از دیگر نهاده

رای تأمین آب و آبیاری مانعی برای تخصیص این نهاده در که اختصاص زمان زیاد بوری زمین است یا اینبرای ارتقای بهره

ی، شرایط را سالباشد، لذا هر گاه بتوان با ارتقای سیستم آبیاری همراه با کاهش ریسک خشکامور دیگر مرتبط با کشاورزی می

وری در بخش کشاورزی اقدام توان ادعا نمود در راستای ارتقای بهرهبرای استفاده کاراتر از منابع آماده نمود در آن صورت می

 شده است. 

ها تر آنهای مدرن آبیاری مانعی برای توسعه هرچه بیشهای نسبتاً باالی تجهیز واحد تولیدی به سیستمطبیعی است هزینه

های مطالعات مربوطه تری داشته باشند از ضرورتای که هزینه کمگونهها بهگونه نوآوریباشد، لذا مهندسی و طراحی اینمی

نات باشد. تأمین این امکاهای آبیاری جدید نیاز به برق و تجهیزات جانبی میبرد سیستمهای کارباشد. یکی از محدودیتمی

های حفاظتی را نیز به همراه طور غیر مستقیم هزینهباشد، بهکه برای بسیاری از واحدهای کشاورزی مقدور نمیعالوه بر این
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ه استفاده از فشار ثقلی آب )آبیاری ثقلی( در مواردی که ها، تمایل بدارد. در نتیجه در تالش برای حذف این گروه از هزینه

گردد. پژوهش حاضر نتایج کاربرد این نوع سیستم در یک باغ گالبی واقع در شهرستان خوی را باشد، توصیه میپذیر میامکان

ام یافته به حلیل مالی انجباشد، ولی تعمیم تکه از نظر فنی قابل توصیه به موارد مشابه میکند. نتایج حاصل با آنبررسی می

محصوالت دیگر با توجه به متفاوت بودن ترکیب درآمدی محصوالت مختلف نیاز به مطالعات اختصاصی برای هر محصول 

 دارد. 

ختان های رویشی این نوع از گالبی، کشت درتر درختان باغ مورد مطالعه، گالبی رقم بیروتی بوده و با توجه به ویژگیبیش

 متر انجام شده است. برای استقرار سیستم آبیاری، استخر ذخیره آب به ابعاد پنج 0/6متر در  0/6ی مربع با فاصله صورت الگوبه

ترین هزینه استقرار این ( احداث شد. بیشمترمکعب 02 حدود متر باالی سطح زمین )حجم 3/3با عمق  و نیم در شش و نیم

اینچی(، شیرهای تغذیه و باقی اتصاالت )شیرفلکه، شیرهای  3و  6اتیلنی )ی پلیهاسیستم به ترتیب متعلق به احداث استخر، لوله

که استخر در روی زمین ساخته شده، هزینه نسبتا زیادی به خود اختصاص داد. از (. به دلیل آن3جدول )فرعی و سایر( بود 

بار(، استخر روز یک دهر هر دور آبیاری )لیتر د 02باشد و با احتساب هر درخت درخت در باغ موجود می 622جا که حدود آن

 بار آبیاری را دارد. 0توانایی ذخیره نیاز 

 

 فشار در باغ مورد مطالعههای استقرار سیستم آبیاری کم. هزینه۱جدول 

 هزینه )ریال( موضوع ردیف

 022222222 بندی )نانو(احداث استخر شامل عایق 3

 302222222 االتاتصاتیلنی، شیرآالت و های پلیلوله 0

 02222222 نصب 6

 022222222  مجموع

 های پژوهشمأخذ: یافته

 

ندی و بباشد در نتیجه این حجم آب توانایی الزم برای زمانتر مقدور میکه امکان تغذیه استخر در دوره زمانی کوتاهازآنجا 

 باشد:سیستم آبیاری به شرح زیر میسازد. مزایای استقرار بردار فراهم میمدیریت بحران را برای بهره

 زمان آبیاری قابل توجه کاهش  -

 کاهش ضرورت حضور باغدار به منظور تکمیل آبیاری -

 مدیریت زمان آبیاری از شب به روز و از ظهر به عصر یا صبح -

  برانآبکاهش رقابت و در نتیجه تنش با دیگر  -

 آبیاری بر اساس نیاز درختان -

 مترمکعب 00تر از مترمکعب در هر بار آبیاری به کم 302از کاهش حجم آب مورد استفاده  -

 امکان تردد در باغ و رسیدگی به درختان هنگام آبیاری  -

 . باشدیمدبی آن پائین  کههنگامیامکان استفاده از آب موجود در نهر عمومی  -

 در کنار مزایای شناسایی شده، استقرار سیستم آبیاری دارای معایبی به شرح زیر بود: 

 های تقریباً باالی استقرار سیستمهزینه -
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 بندی استخرویژه رفع نشتی و عایقهای تعمیر و نگهداری سیستم بههزینه -

منظور تحلیل کمی مزایا و معایب استقرار سیستم آبیاری از تکنیک اقتصادی تحلیل پروژه استفاده شد. بدین منظور ابتدا به

 (.0ساله برآورد شد )جدول  02ستم در یک دوره ها و درآمدهای ناشی از استقرار سیهزینه

 

 ها و درآمد ناشی از استقرار سیستم آبیاری در باغ مورد مطالعه. هزینه۲جدول 

 سال

 درآمد هزینه

 احداث
تعمیر و 

 نگهداری

جویی در خرید نهال، صرفه

های چاله کنی و سایر هزینه

 جایگزینی

درآمد ایجاد شده به 

دلیل خشک نشدن 

 درختان

افزایش عملکرد به 

 دلیل رسیدگی بهتر

3 022222222     

0   32222222 32222222   

6  32222222 32222222   

3  32222222 32222222   

 622222222 022222222 32222222 32222222  02الی  0

 های پژوهشمأخذ: یافته

 

 صورتجائی که استفاده از منابع آب در منطقه مورد مطالعه بهاین نکته ضروری است، از آن، اشاره به0در توضیح جدول 

های شود. ستونجویی آب ناشی از استقرار سیستم در فهرست هزینه و درآمد مشاهده نمیباشد، در نتیجه صرفهحجمی نمی

 02باشند. در ستون مربوط به هزینه در سال نخست هزینه احداث به مبلغ ستم میها و درآمدهای استقرار سیجدول شامل هزینه

گهداری باشد. هزینه تعمیر و نها مربوط به مخارج ساالنه تعمیر و نگهداری سیستم میمیلیون تومان ثبت شده است. دیگر هزینه

 میلیون تومان برآورد شده است. یک

باشد. گذاری در احداث باغ، شامل سه گروه درآمدی میدرآمدهای استقرار سیستم عالوه بر افزایش امنیت و پایداری سرمایه

جویی در جایگزینی درختان جدید به دلیل خشک شدن است. در شرایط بدون سیستم ساالنه حدود بخشی از درآمد از صرفه

چنین از شود. همی جایگزینی این درختان حدود چهار میلیون تومان میهاشود که مجموع هزینهاصله درخت خشک می 02

کیلوگرمی برای  02میلیون تومان درآمد به دلیل خشک شدن درختان با احتساب عملکرد  02سال پنجم، ساالنه از دست رفتن 

درخت به میزان پنج کیلوگرم شود. منبع سوم درآمد افزایش عملکرد هر گیری میهزار تومان پیش 02هر درخت با قیمت فروش 

رآمدی مورد انتظار از این منبع د درآمدتعداد کل درختان و قیمت فروش،  گرفتنبه دلیل رسیدگی بهتر درختان است. با در نظر 

 شود از سال پنجم به بعد استقرار سیستم آبیاری، درآمد واحد تولیدی رای مینیبشیپباشد. در نتیجه میلیون تومان می 62حدود 

 وقفهجا که زمان هزینه کرد و کسب درآمد با میلیون تومان افزایش دهد. ازآن 06های نگهداری حدود ساالنه با احتساب هزینه

زمانی همراه است و امکان مقایسه این ارقام به دلیل ارزش زمانی پول )سرمایه( یکسان نیست در نتیجه برای بررسی اقتصادی 

ی اقتصادی از قبیل نرخ بازده داخلی، ارزش خالص حال و هاشاخصوژه بهره گرفته شد و این سیستم از تکنیک ارزیابی پر

 (.3کامفار انجام پذیرفت ) افزارنرمدوره بازگشت سرمایه محاسبه شد. کلیه محاسبات الزم در 
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وع گذاری در این نسرمایهارزیابی اقتصادی استقرار سیستم آبیاری در واحد مورد مطالعه نشان داد که خالص ارزش فعلی 

عنوان درصدی به 30دیگر با احتساب نرخ تنزیل عبارتباشد. بهمیلیون ریال می 36/3206ساله حدود  02سیستم در یک دوره 

های احداث و تعمیر و الذکر از ارزش حال هزینههزینه فرصت سرمایه، ارزش حال منافع اجرای پروژه به میزان مبلغ فوق

ها گذاری یا همان نرخی که ارزش حال منافع را برابر ارزش حال هزینهاست. نرخ بازده داخلی این سرمایه نگهداری بیشتر

تر از این مقدار دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. باشد. یعنی تأمین مالی پروژه با هزینه فرصتی کمدرصد می 30/63نماید، می

شود، نمایش داده شده است. دوره ( صفر میNPVخالص فعلی پروژه )، محور افقی نرخی را که در آن ارزش 3در شکل 

 34/3گیرد، در طرح مذکور های پروژه پیش میبازگشت سرمایه، یعنی زمانی که ارزش حال منافع پروژه از ارزش حال هزینه

، نحوه محاسبه دوره 0شکل دهد. در های خود را پوشش میدیگر پروژه در سال هفتم کلیه هزینهعبارتسال محاسبه گردید، به

درصد افزایش  24/4و  06/63، 00/03کند بازگشت سرمایه نمایش داده شده است. بررسی اطالعاتی درآمدی نیز مشخص می

درآمد ناخالص ناشی از استقرار سیستم به ترتیب مربوط به رسیدگی بهتر درختان، درآمد ناشی از خشک نشدن درختان و حذف 

 باشد.شک شده میو جایگزینی درختان خ

ش جویی آب مصرفی مورد توجه بخنماید و صرفهتر به منافع مستقیم اجرای پروژه توجه میبردار بیشجائی که بهرهاز آن

دهد. در های آبیاری مدرن انجام میمنظور استقرار سیستمبهره بههای کمهایی با پرداخت وامعمومی است، لذا دولت حمایت

 درصد گزارش شده است. 32و  33های مربوط به دی کاهش نرخ سود بانکی وام، آثار اقتصا6جدول 
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 ارزیابی مالی و اقتصادی ...، علی شهنوازی 

 

 گذاری در پروژه استقرار سیستم آبیاری در باغ گالبی. تعیین دوره بازگشت سرمایه۲شکل 

های آبیاری مدرن باعث افزایش داد که کاهش نرخ سییود بانکی و تخصیییص یارانه اعتباری برای پروژه نتایج بررسییی نشییان  

ست )جدول   خالص ارزش فعلی به میزان قابل شده ا ست  توان گفت که اجرای این(. در نتیجه می6توجهی  سیا ها نقش گونه از 

گذاری  یارانه اعتباری تأثیری بر نرخ بازده داخلی سرمایه های مدرن آبیاری دارد. اجرای سیاست   توجهی در توسعه سیستم   قابل

های آبیاری با توان گفت اجرای پروژهدهد. در نتیجه میطور اندک کاهش میگذاری را بهنداشییته ولی دوره بازگشییت سییرمایه

شنا نمودن بهره      ستند و آ صادی ه صرفه اقت واند تها میگونه پروژهنبرداران با اطالعات مالی ایحمایت دولت یا بدون آن دارای 

 های آبیاری داشته باشد.ها به کاربرد سیستمتوجهی در ترغیب آننقش قابل

 . نقش کاهش نرخ سود بانکی تسهیالت استقرار سیستم آبیاری بر سودآوری پروژه۳جدول 

نرخ سود بانکی  سیاست

 )درصد(

خالص ارزش فعلی 

 )میلیون ریال(

نرخ بازده داخلی 

 )درصد(

ازگشت دوره ب

 سرمایه

بدون یارانه 

 اعتباری

30 36/3206 30/63 34/3 

 با یارانه اعتباری
33 60/3303 30/63 26/3 

32 36/0006 30/63 34/0 

 های پژوهشمأخذ: یافته
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13 

 توصیه ترویجی

رزی وری کشاووری در بخش کشاورزی الزم است فراوانی منابع را در این بخش در نظر بگیریم. بهرهبرای ارتقای بهره -3

 شود. وری مزرعه و واحد تولید ایجاد میبا ارتقای بهره

اه مجموعه در این نگدر مقوله بهبود به جای نگاه باال به پائین الزم است نگاه پائین به باال و مزرعه محور داشته باشیم.  -0

پیوسته در نظر گرفته شده و تغییر هر یک از عوامل تشکیل دهنده آن عالوه بر خود همواحد تولیدی به عنوان یک سیستم به

باشد. به عنوان نمونه در یک سیستم تولیدی عامل بر مجموعه سیستم نیز تأثیر گذاشته و از اهمیت فراوانی برخوردار می

 ای طراحی شود که باعث کاهش درآمد کشاورزی شود.گونهه بهچندکشتی نباید شبک

های منظور توسعه هر چه بیشتر سیستمهای مربوط بههای آبیاری و معرفی نوآوریهای استفاده از سیستمکاهش هزینه -6

ها عالوه سیستم باشد. طبیعی است اینآبیاری یکی از رویکردهای مدیریت منابع آب در کشور در شرایط اقتصادی موجود می

مناسب با  پذیر، سیستمی است که از لحاظ فنیپذیر باشند. سیستم توجیهبر کارآمدی فنی الزم است از نظر اقتصادی نیز توجیه

دیگر، بارتعهای مرتبط ایجاد نماید، بهواحد تولیدی بوده و نیازهای واحد را تأمین نموده و از نظر اقتصادی منافعی بیش از هزینه

 شود. وری واحد تولیدی ای مستقر شده که در نهایت منجر به افزایش کارآیی و بهرهگونهم بهسیست

نظر فنی  که ازمطالعه حاضر نشان داد که تجهیز واحد تولیدی به سیستم آبیاری ثقلی در یک باغ گالبی عالوه بر این -3

در کشور  های جدید آبیاریکه توسعه شیوهتوان گفت با آنباشد از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است. بنابراین میمقدور می

ای گونهههای آن بها در مقایسه با هزینههای دولتی است ولی منافع ناشی از اجرای مناسب این سیستمتر متکی به حمایتبیش

 باشد. است که بدون حمایت دولتی نیز قابل توجیه می

فرد هر واحد تولیدی )توپوگرافی، مجموعه منابع های منحصر بهتوجه به ویژگیهای مدرن آبیاری، در طراحی سیستم -0

ارتقای  وری عاملی برایتواند با تشکیل و تقویت زنجیره بهرهدر اختیار و ترکیب درآمد و هزینه( و داشتن نگاهی کل محور، می

 وری سیستم، مزرعه و در نهایت بخش کشاورزی کشور باشد.بهره
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