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تعيين عمق اقتصادی چاه کشاورزی در اراضی تحت آبياری بارانی در دشت قزوين
3
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 . 1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .2استادیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3استادیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت -1394/10/1 :بازنگری – 1395 /6 /26 :تاریخ تصویب)1395/7/3 :

چکيده
وجود افت سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت های ایران بیانگر افزایش مصرف انرژی برای پمپاژ آب آبیاری است.
بنابراین تعیین عمق اقتصادی چاه با توجه به هزینههای پمپاژ ،ارزش محصول و کلیه هزینههای کشاورزی ضروری است.
مطالعه حاضر با هدف تعیین عمق اقتصادی چاه در آبیاری بارانی با توجه به هزینههای یارانهای و غیریارانهای انرژی،
هزینه حفاری ،کلیه هزینه زراعی و نسبت درآمد به هزینه کشاورز انجام شد .در این راستا از اطالعات و دادههای تفصیلی
سیستمهای آبیاری و عملکرد محصوالت زیر کشت آنها در سال  1390در دشت قزوین استفاده شد .در حالت
غیریارانهای ،هزینه انرژی برق بهمراتب بیشتر از هزینه گازوئیل شد .در حالت یارانهای ،متوسط نسبت درآمد به هزینه
کشاورز در حالت استفاده از برق بیش از استفاده از گازوئیل بدست آمد درحالیکه در شرایط غیریارانهای نتایج عکسی
حاصل شد .افزایش عمق چاه باعث کاهش جزئی نسبت درآمد به هزینه شد .نتایج نشان داد که هیچ محدودیتی برای
حفاری بهمنظور افزایش عمق چاه با توجه به هزینه کم انرژی وجود ندارد.
واژههای کليدی :آبیاری بارانی ،آب زیرزمینی ،هزینه انرژی ،حفر چاه
*

مقدمه

در سراسر کشور بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در حال
افزایش است .با توجه بهضرورت حفظ منابع آب زیرزمینی ،در
صورت امکانپذیر نبودن اداره و مدیریت بهرهبرداری دستکم
میتوان حفاری را در سفرههای آبدار اداره نمود و حدودی برای
بهرهبرداری از سفره آب زیرزمینی تعیین کرد .با توجه به کاهش
سطح آب زیرزمینی بر اثر برداشتهای بیشازحد ،دبی چاهها
پس از مدتی کاهش مییابد و برای رسیدن به دبی اولیه ،یا
بایستی پس از مدتی چاههای جدید حفر شود یا با حفاری و
کفشکنی به دبی اولیه رسید .افزایش برداشت بیشازحد آب
زیرزمینی باعث افزایش هزینهها پمپاژ و حفاری میشود .به
همین دلیل برای کاهش هزینهها ،عمق بهینه اقتصادی چاه را
باید بهگونهای تأمین کرد که هزینههای مربوطه کمینه گردد .در
مطالعهای توصیفی از تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت بهار
همدان ،مشاهده شد که سطح آب از سال  1370الی  1385در
حدود  11متر افت داشته است (.)Ghasemi et al., 2007
برداشت از آب زیرزمینی در دشت قزوین بسیار بیشتر از
پتانسیل آن بوده و موجب افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد
* نویسنده مسئول Ebrahimian@ut.ac.ir :

کسری مخزن شده است (
 .)2012در دشت رفسنجان در استان کرمان بر اثر پمپاژ ،عمـق
چـاههای آب از  50متـر بـه  300متـر کاهش یافته و در
دشتهای اطراف اصفهان به بیش از  100متر رسیده است
(.)Khajeddin, 2007
نتایج ارزیابی انرژی پمپاژ در ایاالت کلرادو ،نبراسکا و
کانزاس از سال  1983تا سال  2000نشان داد کشاورزان به
دلیل قیمت باالی برق از سوخت دیزلی استفاده میکردند ولی
وقتی قیمت سوخت دیزلی با سرعت افزایش یافت به استفاده از
برق روی آوردند ( .)Martin et al, 2011در بررسی رابطه انرژی
و آبیاری و اثر آن بر بازار آب زیرزمینی در شرق هند گزارش شد
که در این منطقه به علت نرخ باالی هزینه برق و سرعت پایین
برق رسانی در بسیاری از روستاها ،بیشتر کشاورزان برای پمپاژ
آب زیرزمینی مجبور به استفاده از سوخت دیزلی هستند
( .)Mukherji, 2007در مطالعهای در جنوب شیلی هزینه دو نوع
سوخت برقی و دیزلی برای پمپاژ آب آبیاری بررسی و مقایسه
شد که نتایج آن نشان داد هزینه سوخت دیزلی پایینتر از
سوخت برقی بود ( .)Nissen and Mancilla, 2009در بسیاری از
مناطق ،پمپاژ آب زیرزمینی نقش اساسی در آبیاری اراضی دارد.
در نتیجه در این نوع مناطق بخشهای انرژی و آبیاری ارتباط
Ministry of Agriculture Jihad,
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تنگاتنگی با هم دارند ( .)Shah et al., 2004افزایش هزینه انرژی
جهت تأمین آب این اراضی متناسب با عمق دسترسی به آب
میتواند توجیه اقتصادی تولید محصوالت کشاورزی را بهصورت
کلی تحت تأثیر قرار دهد؛ به صورتی که حتی ممکن است ارزش
افزوده نهادههای تولید زراعی را منفی نموده و سرمایهگذاری در
این زمینه را غیراقتصادی نشان دهد ( Dinar, 1994; Martin et
 .)al, 2011مطالعهای که در کالیفرنیا انجام شد به این نتیجه
رسید که ممکن است کشاورزی در اراضی وابسته به آب
زیرزمینی ،به دلیل اقتصادی نبودن پمپاژ آب متوقف گردد
(.)Dinar,1994
هماکنون تعداد زیادی از دشتهای ایران با کسری مخزن
و بحران آب روبهرو هستند (.)Mojarrad and Sabouhi, 2009
به همین دلیل کشاورزان هر چند سال یکبار مجبور به کف
کنی چاه میشوند تا بتوانند آبدهی چاه را بیشتر کنند .به دلیل
کاهش رقوم سطح آب زیرزمینی ،مصرف انرژی برای پمپاژ آب از
چاهها ساالنه رو به افزایش است .با افزایش تعرفههای انرژی،
موضوع هزینههای مصرف انرژی در آبیاری اراضی کشاورزی ابعاد
تازهای به خود گرفته است و در توجیه اقتصادی این طرحها
نقش مهمی بر عهده دارد .تأثیر این ویژگی در تعیین الگوی
کشت و نوع سیستم آبیاری با توجه به هزینههای پمپاژ آب
آبیاری از چاهها بارزتر بوده و درنتیجه توجه بیشتری را طلب
میکند .دشت قزوین یکی از دشتهای مهم کشاورزی است و
بسیاری از کشاورزان آن منطقه برای آبیاری از منابع آب
زیرزمینی استفاده میکنند .کاهش بارندگی در سالهای اخیر،
گسترش سطح کشت و پمپاژ بیشازحد آب ،منجر به کاهش
سطح سفرههای آب زیرزمینی ،افزایش هزینههای پمپاژ و
نشست زمین شده است .بنابراین هدف این مطالعه تعیین عمق
اقتصادی چاه برای سامانههای آبیاری بارانی موجود با توجه به
شاخص درآمد به هزینه کشاورز است .هزینه انرژی (برق و
گازوئیل) در دو حالت یارانهای و غیر یارانهای در نظر گرفته شده
است و هزینه حفاری و کلیه هزینههای زراعی در مزرعه نیز
لحاظ شدهاند .تحلیل اقتصادی با فرض حفظ سیستم آبیاری
موجود و کف شکنی چاه انجام شد.

مواد و روشها
این تحقیق در دشت قزوین که یکی از قطبهای مهم کشاورزی
در ایران است انجام شد .در برخی از مناطق دشت قزوین از آب
زیرزمینی بهعنوان تنها منبع آب آبیاری استفاده میکنند و
بخش دیگری از آن تحت پوشش شبکه آبیاری است .همچنین
در برخی مناطق دشت قزوین با بهرهبرداری تلفیقی از آب کانال
(شبکه) و چاه ،آبیاری اراضی کشاورزی انجام میشود .کشت

عمده محصوالت زراعی در این منطقه شامل گندم ،جو ،ذرت
دانه ای و یونجه است .با توجه به اطالعات سازمان جهاد
کشاورزی در خصوص محصوالت کشاورزی ،استان قزوین به پنج
شهرستان قزوین ،تاکستان ،آبیک ،بویینزهرا و البرز تقسیم
میشود و بر این اساس  22مزرعه انتخابی از پنج شهرستان
انتخاب شد (جدول  .)1مزارع بر اساس محصوالت عمده زراعی،
شهرهای استان قزوین و سیستم آبیاری بارانی انتخاب شدند.
اطالعات موردنیاز در این مطالعه مانند نوع سیستم آبیاری
بارانی ،دبی و فشار سیستم آبیاری ،عمق آب زیرزمینی ،منبع
آب ،نوع محصول ،قیمت فروش محصول و هزینههای انرژی،
حفاری و زراعی از طریق مراجعه حضوری به مزارع انتخابی و
تکمیل پرسشنامه ،دفترچههای طراحی سامانههای آبیاری تحت
بهرهبرداری در مزارع موردمطالعه و سازمان جهاد کشاورزی
استان قزوین جمعآوری گردید .بر اساس اطالعات استخراج شده
از تحقیق میدانی و پرسشنامهای و مستندات موجود در
دفترچههای طراحی و سازمان جهاد کشاورزی ،به تعیین عمق
اقتصادی چاه با توجه به هزینههای انرژی ،هزینه حفاری و
هزینه کلی در مزرعه در آبیاری بارانی در دو حالت یارانهای و
غیریارانهای در دشت قزوین پرداخته شد .جدول ( )2مشخصات
سامانههای آبیاری بارانی مورداستفاده در مزارع موردمطالعه را
نشان میدهد.
اطالعات مربوط به قیمت برق مصرفی از ترازنامه انرژی
سال  1390به دست آمد .با توجه به ترازنامه انرژی قیمت برق با
احتساب یارانه  125/7ریال به ازای هر کیلووات ساعت و بدون
در نظر گرفتن یارانه  1240/1ریال به ازای هر کیلووات ساعت
بود .اطالعات مربوط به قیمت گازوئیل نیز از وزارت نیرو دریافت
شد .قیمت گازوئیل با در نظر گرفتن یارانه  1500ریال بر لیتر و
بدون در نظر گرفتن یارانه  3000ریال بر لیتر است ( Ministry
.)of Energy, 2011
در این تحقیق برای تعیین عمق اقتصادی چاه از نسبت
درآمد به هزینه (رابطه  )1برای دوره دهساله استفاده شد:
𝐵
A
=
(رابطه )1
C
F+E+D
در رابطه باال B ،درآمد حاصل از فروش محصوالت در
مزرعه C ،کل هزینه مزرعه A ،درآمد حاصل از فروش محصول،
Fهزینه حفاری E ،هزینههای زراعی و  Dهزینه مصرف انرژی
است .کل هزینه مزرعه شامل هزینه حفاری ،کلیه هزینههای
زراعی در مزرعه و هزینههای انرژی است .در این تحقیق دوره
 10ساله برای محاسبه نسبت درآمد به هزینه و عمق اقتصادی
چاه در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه کشاورز هزینه حفاری
را برای چند سال پرداخت میکند و اطالعی از میزان عملکرد و
هزینه زراعی در سالهای بعد وجود ندارد ،ضریبی برای افزایش
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طبق جدول ( )3محاسبه گردید (بر اساس اطالعات شرکتهای
حفاری چاه در منطقه موردمطالعه) .برای محاسبه انرژی
مصرفی ،ابتدا قدرت پمپ ( )Pاز رابطه  2محاسبه گردید سپس
انرژی مصرفی از رابطه  3به دست آمد:
Q
(رابطه )2
P
1000
که در این رابطه H ،ارتفاع پمپاژ (فشار سیستم آبیاری
بهعالوه عمق آب زیرزمینی بر حسب متر) Q ،دبی سیستم
آبیاری (مترمکعب بر ثانیه) γ ،وزن مخصوص آب (9810
نیوتون بر مترمکعب) ،و  µبازده پمپ (درصد) است .دبی سیستم
بر اساس جدول ( )2برای هر مزرعه در محاسبات در نظر گرفته
شد .مقدار راندمان پمپ از دفترچههای طراحی سامانههای
آبیاری برای هر مزرعه به دست آمده است .ساعات کارکرد
سیستم آبیاری با توجه به دفترچه طراحی برای محصوالت
مختلف زراعی به دست آمد .انرژی موردنیاز در طول فصل رشد
برای هر محصول نیز از رابطه  3محاسبه شد:
(رابطه )3
E T P
که در این رابطه  Eانرژی بر حسب کیلووات-ساعت و T
ساعات کارکرد ساالنه میباشد.

قیمت عملکرد محصوالت و هزینه زراعی مزرعه در نظر گرفته
شد .در رابطه  ،1کلیه هزینههای ساالنه به غیر از هزینه حفاری
در عدد  10ضرب شد .ازآنجاکه هزینه حفاری مختص به یک
سال نیست و کشاورز هزینه حفاری را برای چند سال پرداخت
میکند بنابراین ،هزینه حفاری ثابت در نظر گرفته شد .نسبت
درآمد به هزینه تا ده سال بعد از سال  1390محاسبه شد .بدین
گونه با محاسبه درآمد به هزینه ،عمق اقتصادی برای مزارع
مختلف تعیین شد .عمق اقتصادی چاه برابر حداکثر عمق چاه
است که در آن نسبت درآمد به هزینه ( )B/Cبیش از یک است.
با توجه به اطالعات بهدستآمده از وزارت جهاد کشاورزی،
کلیه هزینههای زراعی در یک هکتار در مراحل مختلف کاشت،
داشت و برداشت برای ذرت دانهای  19118840ریال ،یونجه
 16506790ریال ،گندم  3585670ریال و برای جو 3980700
ریال در استان قزوین به دست آمد ( Ministry of Agriculture
 .)Jihad, 2014هزینههای حفاری شامل اعزام و برگشت دستگاه
روتاری در جاده آسفالت به انضمام سوزنها و متعلقات ،اجرای
لولهگذاری به قطر  8و  10اینچ تا عمق  200متر ،اجرای
عملیات لولهگذاری به قطر  12و  14اینچ از عمق  150تا 250
متر و تجهیز کارگاه برای حفاری با دستگاه روتاری میباشد که

جدول  .1مشخصات مزارع موردمطالعه دشت قزوين

کد مزرعه

نام روستا

منطقه

A1

ماجین بخش بشاریات
خاک علی
خاک علی
خاک علی
خاک علی
خاک علی
خاکعلی
کلج
بیدستان
نجف آباد
روستای خادیک
حسنآباد
قمیک
مهدیآباد
جهانآباد
میانچال
جنتآباد اقبال
اقبالیه
اسفروین
طرویزک
اسفراین
قمیک

آبیک
آبیک
آبیک
آبیک
آبیک
آبیک
آبیک
البرز
البرز
بویین زهرا
بویین زهرا
بویینزهرا
بویینزهرا
قزوین
قزوین
قزوین
قزوین
قزوین
تاکستان
تاکستان
تاکستان
تاکستان

A2
A3
A4
A5
A6
A7
AL1
AL2
B1
B2
B3
B4
G1
G2
G3
G4
G5
T1
T2
T3
T4

مساحت (هکتار)
جو

گندم

یونجه

ذرت

3
1

3

-

-

70
30
150
57

6
75
30
500

22

-

-

22
1

-

-

22
22
1
14
7/5
24
5/5

1
13
7/6
12
5/5
1/5
0/5
0/8

-

-

0/5
-

0/5
0/8

-

-

1/25
3/5
1
0/5
1
2

1/25
3/5
1
0/5
1
1/5

1
1/25
2
0/5
0/5
0/5
1/5

-

-

7/6
12
5/5
1/5
0/5
0/8

-

7/5
-

5/3

1/25
2
0/5
0/5
0/5
1/5

مساحت کل (هکتار)
12
145
60
650
57
44
44
4
27
30/2
48
21/8
3
2
2/4
1
5
11
3
2
3
6/5
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جدول  .2مشخصات سامانههای آبياری بارانی مورداستفاده در مزارع موردمطالعه

کد مزرعه

سیستم آبیاری

منبع آب

دبی سیستم (لیتر
بر ثانیه)

فشار سیستم (متر)

A1

کالسیک ثابت
لینیر
سنترپیوت
کالسیک ثابت
سنترپیوت
سنترپیوت
سنترپیوت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
لینیر
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک نیمه متحرک
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت
کالسیک ثابت

چاه
 60درصد کانال و  40درصد چاه
 60درصد کانال و  40درصد چاه
 60درصد کانال و  40درصد چاه
 65درصد کانال و  35درصد چاه
 65درصد کانال و  35درصد چاه
 65درصد کانال و  35درصد چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
کانال
کانال
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه
چاه

29
27
55
55
55
46/7
43
11
50
83
20
60
13/5
5/5
9
9/99
13
21
5/3
4/5
5/3
20

52
25
20
50
25
25
25
53
45
59
43
52
55
53
48
20
54
59
57
49
53
58

A2
A3
A4
A5
A6
A7
AL1
AL2
B1
B2
B3
B4
G1
G2
G3
G4
G5
T1
T2
T3
T4

عمق سطح
ایستابی (متر)
25
58
58
58
86
86
86
20/3
23
23/2
80
29/6
35
-

45
37/9
40
90
90
80
40

جدول  .3تعرفه عمليات حفاری روتاری (دورانی) چاههای عميق و نيمه عميق به فهرست بهای سال 1393

تعرفه عملیات حفاری روتاری (دورانی) چاههای عمیق و نیمه عمیق به فهرست بهای سال 1393
معاونت محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری

حفاری

نصب لوله
جدار

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مقطوع
مقطوع
مقطوع
هر متر
هر متر
هر متر
هر متر
هر متر
مقطوع

اعزام و برگشت دستگاه روتاری در جاده آسفالت به انضمام سوزنها و متعلقات
تجهیز کارگاه برای حفاری با دستگاه روتاری
نصب و جمعآوری دستگاه حفاری روتاری
اجرای عملیات حفاری دورانی در زمینهای آبرفتی با حداکثر قطر  17اینچ تا عمق  150متر
اجرای عملیات حفاری دورانی در زمینهای آبرفتی با حداکثر قطر  22اینچ
اجرای لولهگذاری به قطر  8و  10اینچ تا عمق  200متر
اجرای عملیات لولهگذاری به قطر  12و  14اینچ از عمق  150تا  250متر
اجرای عملیات لولهگذاری به قطر  16و  18اینچ تا عمق  150متر
مهار لوله با تیرآهن و نصب درپوش

 13/000/000ریال
 10/000/000ریال
 7/000/000ریال
 1/200/000ریال
 1/500/000ریال
 000/180ریال
 000/200ریال
 000/250ریال
 000/000/4ریال

نرخ عملیات حفاری مازاد بر  250متر به تناسب ردیفهای باال توافق میگردد
و اجرای عملیات حفاری در قلوه و دانه در شیب  30درصد به مبلغ حفاری اضافه میشود.
تراش چاه

10

برقو زنی از  22اینچ به باال تا عمق  150متر در قبال هر  2اینچ

شستشوی چاه

11

شستشوی چاه با پمپ دستگاه حفاری دورانی با هر قطر

هر  12اینچ
مقطوع

 130000لایر
 20000000لایر

غالمی و همکاران :تعيين عمق اقتصادی چاه کشاورزی در اراضی 445 ...

در این تحقیق فرض شده است اگر کشاورزی در اثر پایین

چاههای کشاورزی از ضروریترین اقداماتی بود که مدنظر قرار

رفتن سطح آب زیرزمینی اقدام به کف شکنی چاه کند هزینه

گرفت .چرا که با برقی کردن چاههای کشاورزی امکان کنترل

انرژی به ازای هر  10متر افزایش عمق چاه چقدر افزایش پیدا

میزان برداشت از چاههای مجاز و شناسایی چاههای غیرمجاز در

خواهد کرد و کشاورز تا چه عمقی میتواند اقدام به کف شکنی

کشور نیز میسر میشود .به همین دلیل در دشت قزوین بسیاری

کند .همچنین فرض شده است هیچ محدودیت آب زیرزمینی

از کشاورزان از سوخت برقی استفاده میکنند .در مطالعهای در

برای کشاورز بهمنظور کف شکنی چاه وجود ندارد .برای محاسبه

کشور شیلی ( )Ortega, 2000میزان هزینه سوخت دیزلی

میزان مصرف انرژی در حالت سوخت گازوئیلی به دلیل اینکه

گرانتر از سوخت برقی بدست آمد ،این در حالی است که در

در استان قزوین بنا به تعرفههای قرارگرفته برای سوخت برق،

کشور شیلی ( )Nissen and Mancilla, 2009و در کشور شرق

خیلی کم از سوخت گازوئیلی استفاده میشود از تبدیل واحد

هند ( ،)Mukherji, 2007میزان هزینه سوخت دیزلی کمتر از

کیلووات ساعت برق به لیتر گازوئیل استفاده شد .یک کیلووات

سوخت الکتریکی بدست آمد که دلیل آن تعرفههای باالی برق

ساعت برق معادل  10/611لیتر گازوییل در نظر گرفته شد

در این کشورها میباشد.

(.)Kitani et al, 1999

همانطور که انتظار میرفت با افزایش عمق چاه نسبت

به دلیل زیاد بودن مزارع موردمطالعه و بهتبع زیادشدن

درآمد به هزینه کمتر شد (شکل  .)1اما کاهش نسبت درآمد به

نتایج ،تعدادی از مزارع بهطور تصادفی از تمامی مناطق

هزینه نسبت به افزایش عمق چاه قابلتوجه نبود که دلیل آن

موردمطالعه انتخاب شد (مزارع  G4 ،B1 ،A3 ،A1و  .)T4عمق

نسبت هزینه حفاری به هزینه کلی است که کمتر از  8درصد

اقتصادی چاهها در تمامی مزارع برای حالتهای یارانهای و

بود (جدول  .)4مزارع  B1و  G4دارای باالترین میزان درآمد و به

غیریارانهای با انرژی برق و گازوئیل محاسبه شد .درآمد برابر با

همان نسبت دارای باالترین میزان هزینه در مزرعه بودند به

فروش محصوالت و هزینهها نیز شامل هزینه حفاری ،هزینه کلی

همین دلیل میزان درآمد به هزینه نسبت به مزرعه  A1کمتر

(کاشت ،داشت و برداشت) و هزینه انرژی (برق و گازوئیل در

بود .مزرعه  A1دارای باالترین نسبت درآمد به هزینه است ،به

حالت یارانهای و غیریارانهای) در نظر گرفته شد.

دلیل اینکه در این مزرعه سه محصول گندم ،جو و ذرت کشت
میشود (جدول  )1و هزینه کلی برای گندم و جو نسبت به ذرت

نتايج و بحث

و یونجه کمتر است .همچنین به دلیل کشت پاییزه گندم و جو،

هزینههای انرژی برق در حالت غیریارانهای تقریباً ده برابر حالت

ساعات آبیاری کمتری نیازمند است درنتیجه میزان افزایش

یارانهای شد که نشاندهنده حمایت دولت از کشاورزان است .در

انرژی کمتر میشود و هزینه کمتری را در بر میگیرد .همانطور

حالت غیریارانهای ،هزینهها دو برابر هزینه گازوئیل در حالت

که در جدول ( )2مشخص است دبی سیستم آبیاری در مزارع

یارانهای است .در سالهای اخیر به دلیل هزینه باالی مصرف

مختلف متفاوت بود که این تفاوت دبی باعث اختالف مقدار

گازوئیل و حمایت دولت از انرژی برق و یارانههایی که به برق

افزایش انرژی مصرفی در اثر افزایش عمق چاه شد .اگر افزایش

تعلق گرفته است ،اکثر کشاورزان بهجای سوخت دیزلی از

دبی چاه متناسب با افزایش سطح مزرعه باشد ،ایجاد عمق

سوخت برقی استفاده مینمایند .با مقایسه هزینههای انرژی در

بیشتر مقرون بهصرفهتر خواهد بود؛ در غیر این صورت وقتی

سوختهای برقی و گازوئیلی ،میزان هزینه در حالت گازوئیلی

دبی بیشتر شود هزینههای مصرف انرژی بیشتر میشود بنابراین

تقریباً  1/12برابر حالت برقی بدست آمد .همچنین استفاده از

نسبت درآمد به هزینه کمتر خواهد شد و در نتیجه تأثیر عکسی

سوخت برقی باعث کاهش استفاده از سوخت فسیلی ،کاهش

بر عمق اقتصادی چاه دارد .مزرعه  A3دارای کمترین میزان

آلودگی و بهینهسازی مصرف انرژی میشود .برداشت بیش از

درآمد به هزینه میباشد چون در این مزرعه افزایش میزان

ظرفیت آب از سفرههای زیرزمینی منجر به افت سطح آب

مصرف انرژی نسبت به درآمد آن زیاد بوده همچنین میزان

زیرزمینی در دشتهای کشور ،بروز خطر فرونشست و بیابانزایی

درآمد در این مزرعه نسبت به بقیه مزارع کمتر بود.

و خشک شدن باغات و مراتع میشود ،بنابراین برقدار کردن
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شکل  .1تغييرات نسبت درآمد به هزينه به ازای افزايش عمق چاه در سالهای مختلف در حالت استفاده از برق يارانهای
جدول  .4ميزان درآمد و افزايش انرژی به ازای ده متر افزايش عمق چاه در حالت استفاده از سوخت (برق و گازوئيل) يارانهای و غيريارانهای

سوخت

مزرعه

محصوالت

یارانهای

A1

ذرت ،گندم ،جو
یونجه ،ذرت
ذرت ،گندم ،جو ،یونجه
ذرت ،گندم ،جو ،یونجه
ذرت ،گندم ،جو ،یونجه

82
56
93
91
77

45271
89733
131105
134248
153088

432972
858210
1253892
1283954
1464142

5/29
3/24
2/67
7/64
5/98

5/21
3/17
2/6
7/45
5/8

A1

ذرت ،گندم ،جو
یونجه ،ذرت
ذرت ،گندم ،جو ،یونجه
ذرت ،گندم ،جو ،یونجه

82
56
93
91

50912
100914
147441
150976

101823
201828
294882
301952

5/29
3/24
2/67
7/64

5/28
3/23
2/66
7/61

T4

ذرت ،گندم ،جو ،یونجه

77

172164

344327

5/98

5/95

B1
G4
T4

A3

گازوئیل

افزایش هزینه مصرف انرژی به ازای ده
درآمد ساالنه در یک هکتار
متر افزایش عمق چاه (ریال)
(میلیون ریال)
غیر یارانهای
یارانهای

غیر یارانهای

A3

برق

درصد هزینه حفاری به کل
هزینهها

B1
G4

نسبت درآمد به هزینه در حالت برق غیریارانهای به ازای
افزایش عمق چاه در شکل ( )2آمده است .در حالت غیریارانهای
نیز هزینه حفاری به هزینه کل کمتر از  10درصد بدست آمد
(جدول  )4که این نسبت در حالت غیریارانهای نسبت به
یارانهای کمتر است .چون سهم انرژی در این حالت نسبت به

حالت یارانهای بیشتر است ولی تفاوت چندانی با حالت یارانهای
نداشت که میتوان گفت انرژی نیز سهم چشمگیری در نسبت
درآمد به هزینه نداشته و بیشترین تغییرات مربوط به هزینه
کلی مزرعه میباشد .نسبت درآمد به هزینه در حالت یارانهای
بیشتر از حالت غیریارانهای بدست آمد.
و
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

A1
A3

B1
G1
T4

200

180

160

140

120

100

80

60

50

40

30

20

10

شکل  -2تغييرات درآمد به هزينه به ازای افزايش عمق چاه در ده سال بعد در حالت استفاده از برق غيريارانهای
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نسبت هزینه حفاری به هزینه کل کمتر از  10درصد در

افزایش عمق ،هزینه حفاری و انرژی به میزان ثابتی افزایش می-

حالت استفاده از گازوئیل یارانهای بدست آمد (جدول  .)5به

یابد در نتیجه شیب نمودار تقریباً به صورت ثابت است .به

همین دلیل در این حالت نیز با افزایش عمق چاه نسبت درآمد

عبارت دیگر ،نسبت درآمد به هزینه با افزایش عمق چاه با شیب

به هزینه تغییر زیادی نکرد .در این حالت نیز مزرعه  A1دارای

ثابتی کاهش یافته است .نتایج مطالعهای که در بجنورد بهمنظور

باالترین میزان درآمد به هزینه است (شکل  .)5نسبت درآمد به

تعیین عمق بهینه اقتصادی چاههای آب کشاورزی (مطالعه

هزینه در حالت انرژی برقی بیشتر از سوخت گازوئیل بدست

موردی دشت بجنورد) انجام شد (

آمد .چون در شرایط یارانهای ،هزینه پرداختی برای گازوئیل در

 )2009نشان داد که برداشت آب از چاه با کفشکنیهایی

مقابل برق بیشتر بود .در حالت غیریارانهای گازوئیل نیز نسبت

موجود تا ارتفاع  205متری مقرون به صرفه خواهد بود .نتایج

هزینه حفاری به کل هزینهها کمتر از  10درصد بود (جدول .)4

این ت حقیق نشان داد که محدودیتی از نظر اقتصادی برای

نسبت درآمد به هزینه در این حالت در مقایسه با حالت یارانهای

کشاورز برای حفاری و کف شکنی چاه با توجه به هزینه کم

کمتر است ولی این تفاوت چندان زیاد نیست (شکل  .)4چون

انرژی در هر دو سوخت برق و گازوئیل و در دو حالت یارانهای و

هزینه انرژی همانند هزینه حفاری سهم چشمگیری در هزینه

غیریارانهای وجود ندارد.

کلی ندارد و هزینههای کاشت ،داشت و برداشت بیشترین سهم
در هزینه کلی را دارد .در شرایط قیمت یارانهای ،افزایش هزینه

Mojarrad and Sabouhi,

ولی واقعیت این است که راندمان سامانههای پمپاژ بسیار
کمتر از دفترچههای طراحی است.

مصرف انرژی به ازای افزایش ده متری عمق چاه در حالت

در این تحقیق ،بازده پمپها از روی دفترچههای طراحی

استفاده از برق کمتر از گازوئیل بدست آمد .در حالی که در

انتخاب شدند ،ولی واقعیت این است که بازده سامانههای پمپاژ

شرایط قیمت غیریارانهای ،هزینه انرژی برق بهمراتب بیشتر از

کمتر از مقادیر ارائهشده در دفترچههای طراحی است .از این رو،

هزینه سوخت گازوئیل شد (جدول  .)4در حالت غیریارانهای،

برای اطمینان در نتایج بدست آمده ،بازده پمپ در مزارع مورد

نسبت درآمد به هزینه به ازای افزایش عمق چاه برای انرژی برق

مطالعه در ضریب  0/7ضرب شد و نتایج مجدداً بازبینی شد که

بیشتر از سوخت گازوئیل کاهش پیدا کرد .دلیل این مسئله این

در این حالت نیز نسبت حفاری به هزینه کل در چهار حالت

است که قیمت برق غیریارانهای ده برابر قیمت یارانهای آن است

(سوختهای برق و گازوئیل در دو حالت یارانهای و غیر یارانهای)

درحالیکه قیمت غیریارانهای گازوئیل دو برابر قیمت یارانهای آن

کمتر از ده درصد به دست آمد .در این حالت نیز نتایج نشان داد

میباشد .با توجه شکلهای  1تا  ،4بین نسبت درآمد به هزینه و

که با توجه به شاخص نسبت درآمد به هزینه ،کشاورز

افزایش عمق چاه رابطه خطی وجود دارد .به دلیل اینکه به ازای

محدودیتی برای کف شکنی چاه در شرایط حاضر ندارد.

شکل  .3تغييرات درآمد به هزينه به ازای افزايش عمق چاه در ده سال بعد در حالت استفاده از گازوئيل يارانهای
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 تغييرات درآمد به هزينه به ازای افزايش عمق چاه در ده سال بعد در حالت استفاده از گازوئيل غيريارانهای.4 شکل

 انرژی سهم چشمگیری در.عکس در حالت یارانهای حاصل شد
نسبت درآمد به هزینه نداشت چون هزینه انرژی درصد کمی از
 با توجه به قیمت فعلی.کل هزینههای زراعی را در بر میگیرد
) افزایش عمق چاه (کف شکنی چاه،سوختهای برق و گازوئیل
 نتایج نشان.باعث افزایش جزئی نسبت درآمد به هزینه میشود
داد که کشاورز محدودیتی از نظر زیاد شدن هزینه برای افزایش
 اقدام به، کشاورز با توجه به هزینه کم، بنابراین.عمق چاه ندارد
 این نتیجه نشاندهنده اهمیت.کف شکنی بیشتر خواهد کرد
نظارت سازمانهای متولی آب در حفاری و بهرهبرداری از
.چاههای کشاورزی میباشد

سپاسگزاری
از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که از این طرح
 حمایت مالی کردهاند92014136 پژوهشی به شماره
.سپاسگزاری میشود

نتيجهگيری
 عمق اقتصادی چاه کشاورزی برای دو سوخت،در این تحقیق
برقی و گازوئیلی در دو حالت یارانهای و غیریارانهای در تعدادی
ا ز مزارع مجهز به سیستم آبیاری بارانی در دشت قزوین مورد
 با مقایسه هزینه برق در دو حالت غیریارانهای.بررسی قرار گرفت
 در حالت غیریارانهای هزینهها تقریباً ده برابر حالت با،و یارانهای
احتساب یارانهها میباشد که نشاندهنده حمایت دولت از
 در حالت غیر یارانهای هزینهها دو برابر.کشاورزان میباشد
 در شرایط قیمت.هزینه گازوئیل در حالت یارانهای است
. هزینه مصرف انرژی برق کمتر از گازوئیل بدست آمد،یارانهای
 هزینه انرژی برق،درحالیکه در شرایط قیمت غیریارانهای
، در حالت غیریارانهای.بهمراتب بیشتر از هزینه گازوئیل شد
نسبت درآمد به هزینه به ازای افزایش عمق چاه برای انرژی برق
نسبت به سوخت گازوئیل بیشتر کاهش یافت درحالیکه نتیجه
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