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ارزیابی اقتصادی روشهای مختلف آبیاری در استفاده از انرژی های نو و مرسوم در کشت
گندم آبی
هرمز اسدی ،*1جواد

باغانی2

تاریخ دریافت 97/12/26 :تاریخ اولین بازنگری 99/2/22 :تاریخ پذیرش 99/9/4 :صص101-108 :

چکیده
امروزه به دلیل محدودیت منابع آبی ،کاربرد روشهای مناسب آبیاری به منظور افزایش بهرهوری مصرف آب در تولید
محصوالت استراتژیک بویژه گندم امری ضروری است .اهداف پژوهش حاضر بررسی اقتصادی روشهای مختلف آبیاری (قطرهای
نواری ،سنترپیوت و بارانی) در استفاده از انرژی نو (خورشیدی) و مرسوم (شبکه) در تولید گندم بود که در استان البرز در سال
های  1395و  1396انجام گرفت .در این تحقیق ،ابتدا نیاز آبی محصول تعیین و سپس هزینه و منافع روشهای مختلف آبیاری
با استفاده از برق شبکه و برق خورشیدی در تولید محصول مشخص شد .جهت بررسی اقتصادی به منظور انتخاب بهترین روش
آبیاری از تکنیک بودجه بندی جزیی استفاده شد .در این روش از شاخصهای درآمد و هزینه و منافع خالص نهایی استفاده شد.
طبق نتایج ،میزان صرفه جویی مصرف آب در روشهای آبیاری قطرهای نواری و سنترپیوت نسبت به روش آبیاری مرسوم بارانی
به ترتیب  22/8و  17/6درصد بود .میانگین منافع خالص تولید گندم در روشهای آبیاری بارانی ،سنترپیوت و قطرهای نواری با
استفاده از برق شبکه به ترتیب  85/6 ، 84/6و  90/7میلیون ریال در هکتار و با استفاده از سلولهای خورشیدی به ترتیب ،72/4
 79/7و  85/3میلیون ریال در هکتار محاسبه شد .در مجموع تیمار روشهای قطرهای نواری با کاربرد برق شبکه به عنوان تیمار
برتر و اقتصادی در تولید گندم توصیه گردید ،چون در صورت جایگزینی سایر تیمارها بجای این تیمار ،منفعت خالص نهایی
کاهش یافته است.
واژه های کلیدی :انرژی خورشیدی و شبکه ،سیستم آبیاری ،عملکرد گندم ،منافع خالص

 1استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
 2استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
* نویسنده مسول مقالهhormoz.asadi3@gmail.com :
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مقدمه
امروزه به دلیل محدودیت منابع آبی ،توجه به افزایش
راندمان و بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی همراه
با کاربرد سامانه های مناسب آبیاری امری مهم و ضروری
است .در ارزیابی فنی و اقتصادی سامانه های آبیاری در
تولید گندم در همدان با استفاده از طرح کرتهای خرد شده
در قالب بلوکهای کامل تصادفی با بکارگیری نوع سامانه
آبیاری و ارقام بترتیب در کرت های اصلی و فرعی محققین
به این نتیجه رسیدند که عملکرد دانه در ارقام و الین های
مختلف گندم در سیستم های مختلف آبیاری تفاوت معنی
داری از لحاظ آماری وجود ندارد .ضمنا افزایش کارایی در
مصرف آب در روش آبیاری قطره ای نسبت به روش های
جویچه ای و بارانی بترتیب  132و  45درصد محاسبه شد.
نتایج اقتصادی نشان داد بهره گیری از دو روش آبیاری
بارانی و قطره ای بجای روش جویچه ای در تمام ارقام و
الین های گندم قتصادی بوده است ،البته روش آبیاری
بارانی نسبت به روش قطره ای از لحاظ اقتصادی ارجحتر
بوده است (قدمی فیروزآبادی و همکاران .)1396 ،در
ارزیابی فنی و اقتصادی دو روش آبیاری قطره ای و شیاری
بر عملکرد و کارایی مصرف آب در تولید کلزا در همدان با
استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل
تصادفی و انتخاب روش آبیاری و ارقام بترتیب در کرت
های اصلی و فرعی پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که
اوال اثر ارقام و روش های آبیاری بر عملکرد از لحاظ آماری
معنی دار نبود .ثانیا ،کارایی مصرف آب در دو روش آبیاری
قطره ای و شیاری  1/34و  0/74کیلوگرم بر مترمکعب بوده
است به طوری که کارایی مصرف آب در روش آبیاری قطره
ای بیشتر از روش شیاری بود .ثالثا ،شاخص اقتصادی
نسبت فایده به هزینه محاسبه شده نشانگر غیراقتصادی
بودن کاربرد روش آبیاری قطره ای در کشت کلزا در منطقه
هدف بوده است (قدمی فیروزآبادی و همکاران.)1390 ،
درمطالعه دیگری به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری
قطره ای و جویچه ای در تولید گندم برخی محققین به
این نتیجه رسیدند که افزایش عملکرد دانه در سیستم
آبیاری قطره ای نسبت به روش جویچه ای  11/4درصد
بوده است .بهره وری آب در روش های آبیاری قطره ای و
جویچه ای بترتیب  2/57و  1/38کیلوگرم بر مترمکعب آب
مصرفی بدست آمد .شاخص اقتصادی نسبت فایده به
هزینه در سیستم آبیاری جویچه ای بیشتر از سیستم

آبیاری قطره ای محاسبه شد (ترک نژاد و همکاران،
 .)1385در بررسی تاثیر روش های آبیاری بر عملکرد و
کارایی مصرف آب در تولید گندم با استفاده از طرح بلوک
های کامل تصادفی و بکارگیری تیمارهای مختلف آبیاری
در منطقه سعیدآباد استان آذربایجان شرقی محققین به
این نتیجه رسیدند که تعداد دفعات آبیاری ،حجم آب
مصرفی ،عملکرد دانه ،کارایی مصرف آب و سادگی روش
در تیمار آبیاری بر اساس درجه حرارت سایه بان گیاهی با
درجه-روز تنش انباشته  12مناسبتر بوده است (عنابی
میالنی و زمانی فیروزآبادی و همکاران .)1393 ،در مطالعه
سامانه های مختلف آبیاری از جمله سامانه های ویل موو،
کالسیک ثابت با آبپاش متحرک و سنترپیوت در چند
مزرعه استان سمنان  ،نتایج نشان داد که راندمان پتانسیل
کاربرد آب و راندمان واقعی در سامانه های آبیاری ویل موو
بترتیب  40/7و  29/6درصد و در سامانه کالسیک ثابت
بترتیب  54/8و  54/8درصد و در سامانه آبیاری سنترپیوت
بترتیب  83و  79/6درصد محاسبه شده که موید بهتر بودن
وضعیت در سامانه آبیاری سنترپیوت بوده است (نادری و
همکاران .)1397 ،محققین در تحلیل فنی و اقتصادی یک
پمپ آب کشاورزی در یک سیستم خورشیدی برای
محصول انگور در منطقه کاشمر معتقدند که در سال های
اخیر با توجه به اینکه سیاست دولت در بخش کشاورزی،
توسعه آبیاری تحت فشار می باشد ،بنابراین تامین انرژی
در سیستم های مختلف آبیاری از اهمیت خاصی در کشور
برخوردار است .نتایح مطالعه نشان داد که امکان آبیاری
خورشیدی در منطقه هدف به سطح زیرکشت ،نوع
محصول ،قیمت و میزان دسترسی به انرژی های دیگر ،نوع
فناوری سامانه خورشیدی و نوع سامانه آبیاری بستگی دارد
(پرورش ریزی و اشرف زاده .)1397 ،با بررسی سیستم
آبیاری خورشیدی برای صیفیکاری به وسعت یک هکتار
در اطراف شهر سنندج  ،نتایج نشان داد که این سیستم
آبیاری عالوه برکاهش نیاز به نیروگاهها و ظرفیتهای
اضافی آنها ،میتواند در استفاده بهینه از منابع نفت و مواد
فسیلی و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزودة بیشتر ،مؤثر
بوده و در کاهش آلودگی محیط زیست مفید واقع گردد.
مقایسه هزینه اولیه این سیستم با هزینههای احداث و
نگهداری سایر سیستمها نشان داد که در موارد زیادی
سیستم خورشیدی اقتصادیتر بوده و برای بسیاری از چاه-
ها استفاده از این منبع الیزال انرژی منطقی به نظر می رسد
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(لهونیان .)1385 ،در خصوص پذیرش فناوری انرژی های
تجدید پذیر در بین کشاورزان شهرستان الرستان،
پژوهشگران با انتخاب  331بهره بردار نمونه به روش نمونه
گیری طبقه بندی شده به این نتیجه رسیدند که عواملی
چون سودمندی ،اعتماد ،سهولت استفاده و آگاهی از از
فناوری بیشترین تاثیر را بر قصد پذیرش فناوری انرژی
های تجدید پذیر توسط کشاورزان دارد .البته میزان قصد
پذیرش  83درصد از کشاورزان در محدوده ی خوب قرار
داشته است (قربان نژاد و همکاران .)1398 ،در مطالعه
دیگری سهم انرژی تجدیدپذیر نسبت به کل انرژی های
تولیدی را در کشورهای چین ،هند و ژاپن به ترتیب 13/4
 4/6 ،و  3/4درصد مشخص شد به طوری که رتبه های اول
تا سوم را در آسیا دارا می باشند .مقایسه هزینه تولید برق
در این پژوهش نشان داد که هزینه تولید الکتریسیته در
سیستمهای خورشیدی به ازای هر کیلووات ساعت 0/08
دالر و در نیروگاه های سوخت فسیلی به ازای هر کیلووات
ساعت  0/045تا  0/14دالر بوده است (ادنان.)2015 ،
محقق دیگری با مطالعه جایگاه انرژی خورشیدی در آنکارا
(ترکیه) به لحاظ فنی و اقتصادی و تحلیل طول عمر یک
سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه برق به این نتیجه
رسید که هزینه برق تولیدی توسط سیستم فتوولتائیک
خانگی متصل به شبکه 3 ،تا  4برابر گرانتر از برق شبکه
می باشد (کلیک .)2006 ،همچنین در مطالعه دیگری،
برخی پژوهشگران یک روش ساده ،برای محاسبه ابزارهای
طراحی سیستم فوتوولتائیک برای تامین انرژی آبیاری
قطرهای یک مزرعه در سطحی وسیع را پیشنهاد کردند.
البته روش کار بر اساس ارتباط بین تکنیکهای پمپ
فوتوولتائیک موجود و تعیین نیاز آبی محصوالت بود .در
این پژوهش برای یک مساحت  10هکتاری با  100درخت
زیتون ،تعداد قطرهچکانها و پانلهای خورشیدی تعیین
شد .نتایج محققین نشان داد که این سیستم نسبت به
سیستمهای سنتی که یک ژنراتور در آن استفاده میشود،
فواید زیادتری دارد ( مورال و همکاران .)2009 ،همچنین
در جزیره النتایو آزمایشی در یک سیستم آبیاری
خورشیدی اتوماتیک در شیب یک مزرعه ای کشت شده
به طوری که موید مثبت بودن نتایج سیستم آبیاری
خورشیدی اتوماتیک بوده است (لو .)2005،
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اهداف پژوهش حاضر بررسی اقتصادی سیستم های
مختلف آبیاری (قطرهای نواری ،سنترپیوت و بارانی) در
استفاده از انرژی خورشیدی و مرسوم در تولید گندم بود.
مواد و روشها
این پروژه به منظور بررسی اقتصادی سیستم های
مختلف آبیاری از جمله آبیاری قطره ای نواری (تیپ)،
آبفشان دوار (سنترپیوت) و کالسیک ثابت رایزر متحرک
(بارانی) در استفاده از انرژی نو (خورشیدی) و مرسوم
(شبکه) در تولید گندم بود که در سال های  1395و
 1396در شهرستان کرج به اجرا درآمد .در هر سه سیستم
آبیاری برای محاسبه آب مصرفی محصوالت از نرمافزار
 Net watاستفاده شد .مقدار تبخیر و تعرق واقعی با توجه
به سطح سایهانداز از رابطه  1محاسبه شد (علیزاده و
کمالی.)1387 ،
()1
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(



Td = ETc  0.1 Ps 0.5 − Re

به طوری که:
 : Tdمیزان تعرق واقعی
 :ETcتبخیر و تعرق گیاه
 : Psمیزان سطح سایه انداز
 : Reبارش موثر
در بررسی اقتصادی پروژه ،کلیه هزینههای
سرمایهگذاریهای ثابت (ایجاد تاسیسات آبیاری ،تاسیسات
انرژی) و همچنین هزینههای جاری (هزینه استهالک
سرمایه ثابت ،هزینه نگهداری و سرویس سیستم آبیاری و
سیستم برق ،هزینههای برق مصرفی ،نوار آبیاری قطرهای،
هزینه کاشت تا برداشت محصوالت) در دو سیستم استفاده
از برق شبکه با فاصله یک کیلومتر از شبکه سراسری و
همچنین برق تامین شده از انرژی خورشیدی بر اساس
آخرین قیمتهای موجود در بازار برآورد و نهایتا تحلیل
اقتصادی صورت گرفت .برای برآورد درآمدها ،تعیین میزان
تولید محصول اصلی و فرعی ،تعیین میزان فروش و
خودمصرفیها ،تعیین قیمت محصول اصلی و فرعی الزم
است .جهت دستیابی به اهداف و انتخاب بهترین سیستم
آبیاری از تکنیک بودجه بندی جزیی استفاده شد .در این
روش ،پس از استخراج داده ها ،به منظور تحلیل اقتصادی
از شاخصهای منافع خالص ،هزینه و منافع نهایی و منفعت
خالص نهایی استفاده شد .به منظورتعیین اقتصادی ترین
سیستم تحت بررسی که ضامن حداکثر منافع برای بهره
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برداران و تولیدکنندگان گندم باشد ،اطالعات هزینهای و
منافع هر یک از تیمارها جمعآوری و با استفاده از روش
های فوق به ارزیابی اقتصادی تیمارها پرداخته شد .در این
تکنیک تیماری انتخاب می شود که اوال دارای ارزش کنونی
منافع خالص مثبت و ثانیا در صورت جایگزینی سایر
تیمارها بجای تیمار انتخابی برتر ،منافع نهایی افزایش و
هزینه نهایی کاهش پیدا نماید .به منظور برآورد شاخص-
های منافع خالص ،هزینه نهایی ،منافع نهایی و منافع
خالص نهایی تیمارها از روابط زیر استفاده شد (اسدی و
مستوفی.)1397 ،
()2

) B.M = ( BTR − BIS

()3

N .B.M = N .BTS − N .BTR

()4

) N .BIS = ( BIS − CIS

()5

) N .BTR = ( BTR − CTR

()6

) C.M = (CTR − CIS

 :BISمنافع تیمار برتر درهکتار،
 :BTRمنافع تیمار با درجه اهمیت پائینتر در هکتار،
 :CISهزینه تیمار برتر درهکتار،
 CTRهزینه تیمار با درجه اهمیت پائینتر درهکتار،
 N.BISمنافع خالص تیمار برتر درهکتار،
 N.BTRمنافع خالص تیمار با درجه اهمیت پائینتر
درهکتار،
 :C.Mهزینه نهایی درهکتار،
 :B.Mمنافع نهایی در هکتار
 :N.B.Mمنافع خالص نهایی در هکتار
نتایج و بحث
طبق جدول نتایج  ،1در سیستم های آبیاری قطره
ای نواری ،سنترپیوت و کالسیک ،آب مصرفی گندم به
ترتیب  4366 ، 4090و  5301متر مکعب در هکتار برآورد
گردید .به طوری که در مقایسه سیستم های آبیاری ،میزان
صرفه جویی مصرف آب در سیتم های قطره ای نواری و
سنترپیوت نسبت به سیستم کالسیک به ترتیب  22/8و
 17/6درصد مشخص شد (جدول  .)1دبی پمپاژ در ساعت
های کاری مختلف در سیستم های مختلف آبیاری در
جدول  2آورده شده است.

به طوری که:

جدول  -1میانگین آب مورد نیاز آبیاری هر هکتار کشت گندم در روش های مختلف آبیاری
روش های آبیاری

میزان آبیاری (مترمکعب
در هکتار)

صرفه جویی نسبت به سیستم کالسیک (درصد)
میزان (مترمکعب در هکتار)

%

قطرهای نواری

4090

1211

22/8

سنترپیوت

4366

935

17/6

کالسیک ثابت (بارانی)

5301

-

-
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جدول  -2دبی پمپاژ در ساعت کارها و روش های مختلف آبیاری
روش های آبیاری

ظرفیت سیستم آبیاری بر اساس ساعت کارکرد (لیتر بر ثانیه(
 24ساعت

 20ساعت

 11:30ساعت

قطرهای نواری

14/2

17/04

29/63

سنترپیوت

16/5

19/8

34/43

کالسیک ثابت (بارانی)

18/9

22/68

39/44

ماخذ  :باغانی ()1397
هزینه سیستمهای مختلف آبیاری در شرایط استفاده
از برق خورشیدی و شبکه
با توجه به جدول  ،3در تولید برق به روش سلول
های خورشیدی ،هزینه سیستم های آبیاری قطره ای

نواری ،سنترپیوت و کالسیک به ترتیب  143/5 ، 197/4و
 168میلیون ریال در هکتار و در تولید برق به روش شبکه،
هزینه سیستمهای آبیاری قطرهای نواری ،سنترپیوت و
کالسیک به ترتیب  110/1 ، 135/8و  122/5میلیون ریال
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در هکتار محاسبه گردید ،به طوری که در هر دو روش
تولید برق ،سیستم آبیاری سنترپیوت کمترین هزینه را
داشته است .در تولید برق شبکه ،هزینه سرمایه ای
سیستمهای آبیاری کالسیک (بارانی) ،سنترپیوت و قطره
ای نواری برای تولید گندم به ترتیب  145/4 ، 160/6و
 171میلیون ریال در هکتار و هزینه های جاری به ترتیب
 30/7 ، 31/7و  48/8میلیون ریال در هکتار برآورد شد.
در تولید برق به روش سلولهای خورشیدی ،هزینه
سرمایهای سیستمهای آبیاری بارانی ،سنترپیوت و قطرهای
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نواری برای تولید گندم به ترتیب  304/2 ، 490/3و 334/9
میلیون ریال در هکتار و هزینههای جاری سیستمهای
آبیاری بارانی ،سنترپیوت و قطرهای نواری به ترتیب 43/8
 36/6 ،و  54/2میلیون ریال در هکتار محاسبه شد.

جدول  -3میانگین هزینه روش های مختلف آبیاری در شرایط برق خورشیدی و شبکه
در تولید گندم در سال های آزمایش
هزینه های سرمایه ای
نوع انرژی

وا حد :هزار ریال در هکتار
هزینه های جاری

روش های
آبیاری

انرژی

قطرهای

خورشیدی

نواری

سیستم

تاسیسات

آبیاری

الکتریکی

197356/3

137504

جمع

334860/3

استهالک

11478/7

برق

نوار آبیاری

هزینههای

مصرفی

قطرهای

تولید

-

17333

25361/9

جمع

54173/6

سنترپیوت

143530

160640

304170

11210

-

-

25361/9

36571/9

بارانی

168107/6

322192

490299/6

18491/3

-

-

25361/9

43853/2

قطرهای

135792/5

35256

171048/5

5701/5

396/6

17333

25361/9

48793

انرژی

نواری

شبکه

سنترپیوت

110133/8

35256

145389/8

4846/3

471/6

-

25361/9

30680

بارانی

122520/8

38080

160600/8

5353/4

964/7

-

25361/9

31680

ماخذ  :یافته تحقیق
* در انرژی شبکه ،عمر مفید سیستم آبیاری و
تاسیسات برقی  30سال منظور شده است .در انرژی
خورشیدی  ،عمر مفید سیستم آبیاری  30سال و تاسیسات
برقی خورشیدی  25سال منظور شد
سودآوری و منفعت خالص نهایی سیستمها
طبق نتایج ،در تولید برق شبکه ،منافع خالص تولید
گندم در سیستمهای آبیاری کالسیک (بارانی) ،سنترپیوت
و قطرهای نواری به ترتیب  85/6 ، 84/6و  90/7میلیون
ریال در هکتار و در تولید برق به روش سلولهای

خورشیدی ،منافع خالص تولید گندم در سیستمهای
آبیاری بارانی ،سنترپیوت و قطرهای نواری به ترتیب 72/4
 79/7 ،و  85/3میلیون ریال در هکتار محاسبه شد .در
مجموع تیمار سیستم آبیاری قطرهای نواری با برق شبکه
به عنوان تیمار برتر و اقتصادی در تولید گندم توصیه شد،
چون در صورت جایگزینی سایر تیمارها بجای این تیمار،
اوال کاهش در درآمد بیشتر از کاهش در هزینه بوده و ثانیا
منفعت خالص نهایی کاهش یافته است .تیمار در اولویت
دوم ،تیمار سیستم برق خورشیدی با سیستم آبیاری قطره-
ای نواری مشخص گردید( .جداول  4و .)5
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جدول  -4میانگین درآمد ناخالص تولید گندم در سیستمهای مختلف آبیاری با انرژی خورشیدی و شبکه در سال های
آزمایش
روش های

عملکرد گندم

قیمت گندم

عملکرد کاه

قیمت کاه

ارزش محصول

ارزش محصول

کل ارزش

آبیاری

(کیلوگرم در

(کیلو/ریال)

(کیلوگرم در

کیلو/ریال)

(هزار ریال)

فرعی

(هزار ریال)

قطرهای

9000
هکتار)

13000

9000
هکتار)

2500

117000

22500
(هزار ریال)

139500

نوار
سنترپییوت

7500

13000

7500

2500

97500

18750

116250

بارانی

7500

13000

7500

2500

97500

18750

116250

ماخذ  :یافته تحقیق
جدول  -5میانگین منافع و هزینه نهایی تیمارها در منطقه هدف در سال های آزمایش

واحد :هزار ریال

هزینه های ثابت و

ارزش محصول

منافع خالص

هزینه نهایی

منافع نهایی در

منفعت

متغیر تولیدی در

اصلی و کاه در

در هکتار

در هکتار

هکتار

خالص نهایی

هکتار

هکتار

نوع انرژی

روش

های

آبیاری

انرژی

قطرهای نواری

54170

139500

85330

+5380

0

+5380

خورشیدی

سنترپیوت

36570

116200

79680

-12220

-23300

-11030

بارانی

43850

116200

72400

-4940

-23300

-18310

قطرهای نواری

48790

139500

90710

-

-

-

سنترپیوت

30680

116200

85570

-18110

-23300

-5140

بارانی

31680

116200

84570

-17110

-23300

-6140

انرژی شبکه

ماخذ  :یافته تحقیق
نتیجه گیری
نتیجه گبری کلی اینکه در تولید برق شبکه ،منافع
خالص تولید گندم در سیستمهای آبیاری کالسیک
(بارانی) ،سنترپیوت و قطرهای نواری به ترتیب ، 84/6
 85/6و  90/7میلیون ریال در هکتار و در تولید برق به
روش سلولهای خورشیدی ،منافع خالص تولید گندم در
سیستمهای آبیاری بارانی ،سنترپیوت و قطرهای نواری به
ترتیب  79/7 ، 72/4و  85/3میلیون ریال در هکتار
محاسبه شد .در مجموع تیمار سیستم آبیاری قطرهای
نواری با برق شبکه به عنوان تیمار برتر و اقتصادی در تولید
گندم توصیه شد ،چون در صورت جایگزینی سایر تیمارها
بجای این تیمار ،اوال کاهش در درآمد بیشتر از کاهش در
هزینه بوده و ثانیا منفعت خالص نهایی کاهش یافته است.
تیمار در اولویت دوم ،تیمار سیستم برق خورشیدی با
سیستم آبیاری قطرهای نواری مشخص گردید.
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