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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.
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چکيده
در شرایط کمبود آب و خشکسالی روش های صحیح آبیاری و الگوی کشت مناسب جزء اولویتهای مطالعات کشاورزی
است .در این مقاله به بررسی اصالح الگوی کشت باغهای منطقهی خشک و نیمه خشک قیروکارزین استان فارس از درختان
مرکبات به خرمای رقم پیارم از دیدگاه منافع اقتصادی و بهرهوری آب در دو شرایط کمبود آب و آب کافی پرداخته شده
است .بهره وری آب در شرایط کمبود آب برای نخل خرما و درخت مرکبات ،به ترتیب  22درصد بیشتر و  16درصد کمتر
نسبت به شرایط آب کافی تعیین شد .طبق نتایج این پژوهش جایگزینی بخشی یا تمام باغهای درختان مرکبات منطقهی
قیروکارزین با نخل خرمای رقم پیارم هم از لحاظ اقتصادی 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 آب و آب کافی در باغهای وسیع به صرفه خواهد بود .ولی
در باغهای کوچک در شرایط کمبود آب کشت نخل خرما و در شرایط وجود آب کافی کشت درختان مرکبات به عنوان
انتخاب برتر هستند.
واژههای کليدی :تنش آبی ،نخل ،ارزش یکنواخت ساالنه درآمدها و هزینهها ،نسبت در آمد به هزینه.

مقدمه
به طور کلی فرآیندهایی که در گیاه صورت میگیرد چه به صورت
مستقیم و چه غیر مستقیم به آب بستگی دارند .ایران دارای منابع
آبی محدود بوده و میزان بارش آن یک سوم میانگین جهانی است.
عالوه بر آن زمان و مکان توزیع بارش با نیازهای کشاورزی که
مصرف کنندهی اصلی آب است مطابقت ندارد .بنابراین در چنین
شرایطی استفادهی صحیح از آب با روشهای علمی و عملی باید
جزء اولویتها در نظر گرفته شود .الگوی کشت به عنوان یکی از
اجزای سیستم کشاورزی میتواند نقش مؤثری در دستیابی به
اهداف توسعه ی کشاورزی روستایی داشته باشد که همانا بهبود
زندگی کشاورزان و رفاه حال آنان است .الگوی کشت بیان کننده
نوع یا ترکیب کشتی است که کشاورز جهت بهرهبرداری بهینه از
اراضی و آب آن را انتخاب میکند .بنابراین انتخاب هر الگوی
کشتی به دلیل چند بعدی بودن کشاورزی میتواند پیامدهای
مهمی در زندگی کشاورز و جامعهی روستایی داشته باشد
( .)Pourtahari et al., 2014در ایران مناطقی وجود دارد که دارای
الگوهای کشتی سنتی با نیاز آبی باال هستند .در چنین مناطقی
میتوان به جای کشتهایی با مصرف زیاد آب ،الگوی کشتی با
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
موضوعهای مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد
).(Ghodousi, 1992

از جمله مناطقی در ایران که به شدت با مشکل کم آبی در
شرایط خشکسالی روبرو میباشد استان فارس است .استان فارس
معادل  33درصد میانگین بارندگی جهان را دریافت میکند ولی
میزان تبخیر آن معادل  3برابر میانگین جهانی است و منبع اصلی
تامین آب در بخش کشاورزی از منابع آب زیر زمینی است
( .)Ministry of Agricultural-Jihad, 2017منطقهی قیروکارزین
یکی از مناطق استان فارس که با کمبود شدید منابع آب روبرو
است .این منطقه دارای منابع آبی سطحی و زیرزمینی برای آبیاری
زمینهای کشاورزی و صنعت و مسکونی و دارای تعداد زیادی
باغهای کوچک (باغهایی با وسعت کمتر از  3هکتار) و به طور
محدود دارای باغهای وسیع (باغهای دارای وسعت بیش از 3
هکتار) شامل درختان مرکبات و نخل خرما است .با وقوع
خشکسالیهای اخیر این منابع آبی به شدت کاهش یافته است به
طوری که طی  8سال اخیر عمق سفره آب زیرزمینی چاهها
سالیانه بین  8تا  10متر و همچنین میزان آبدهی رودخانهها به
دلیل کاهش نزوالت جوی حدود  50درصد کاهش یافته است

(علمی – پژوهشی)

( .)Ministry of Agricultural-Jihad, 2017از جمله راههای موثر
در مقابله با کمآبی در این منطقه مدیریت مصرف آب و تغییر
الگوی کشت بوده است به عنوان مثال برخی باغداران در این
منطقه باغهای لیموشیرین را به لیموترش که نیاز آبی کمتری
دارد جایگزین کردند و یا به کشتهای گلخانهای با استفاده از آب
باران جمعآوری شده روی آوردند.
با توجه به مسائل ذکر شده تحقیق حاضر به بررسی اصالح
الگوی کشت باغهای درختان مرکبات منطقهی قیروکارزین با
خرمای رقم پیارم میپردازد .که اخیرا در این منطقه به طور
محدودی کشت میشود .خرمای رقم پیارم درختی مقاوم به
شرایط محیطی بوده و محصولی بازار پسند دارد .به طور کلی
درخت نخل دارای تحمل باالیی به تنش آبی و شوری ( ECeتا
 )12 dS/mنسبت به درختان مرکبات است (.)Berreveld, 1993
البته ارقام مختلف نخل خرما واکنش یکسانی به تنشهای مذکور
ندارند و درجهی حساسیت مراحل مختلف رشد آنها نیز متفاوت
است ) .(Alihouri and Tishehzan, 2011در حالی که سازمان
جهانی خواربار و کشاورزی ،آب آبیاری با شوری  2/4دسی زیمنس
بر متر یا خاک با شوری  7دسی زیمنس بر متر را حد شروع آثار
منفی بر رشد نخل خرما اعالم کرده ) Rhoades et al. (1992بر
اساس مطالعات انجام شده در هند ،میزان تحمل خرما به شوری
خاک تا  10/9دسی زیمنس بر متر بدون کاهش عملکرد گزارش
شده است ) .(Barreveld, 1993درخت نخل تحمل به تنش
خشکی باالیی دارد ) Ahmad Pari et al. (2016و کم آبیاری
موجب افزایش معنادار بهرهوری آب آن میگردد ،به عنوان مثال
نتایج تحقیق ) Mohebbi (2005در مورد مقایسهی اثرات دو
میزان آب معادل  75و  100درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس
Aدر دو روش قطرهای و سطحی بر روی رشد و نمو نخل خرمای
رقم پیارم نشان داد که از لحاظ آماری اختالف معنی داری بین
عملکرد محصول خرما وجود نداشت .لذا ،تیمار  75درصد تبخیر
از تشت و به روش قطرهای ،تیمار برتر معرفی شد.
درختان مرکبات در منطقهی قیروکارزین شامل پرتقال،
نارنگی ،نارنج ،لیموشیرین و ترش هستند ( Ministry of
 .)Agricultural-Jihad, 2017مرکبات درختانی با نیاز آبی زیاد
(Sepaskhah and Kashefipuor, 1995; Villalobos et al.,

) 2009; Jamshidi et al., 2020و حساس به کم آبی و شوری بوده
و محصول این درختان به شدت به تامین آب مورد نیازشان
بستگی دارد.
تحلیل اقتصادی با توجه به اصول کم آبیاری و یا آبیاری
تکمیلی) (Khozaie and Sepaskhah, 2018و یا نسبت منفعت به
هزینه و درآمد خالص در جایگزینی روشهای مدیریت آبیاری و
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کشاورزی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است

(Schulze et

;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
کشت و نقش آن در توسعهی روستایی )Pourtahari et al. (2014
مطالعات میدانی در قالب پرسشنامههایی از  250کشاورز در
دهستان باالتجن استان مازندران انجام دادند که پس از بررسی-
های انجام شده نتایج آنها نشان داد که تغییر الگوی کشت از
برنج به درختان مرکبات در توسعهی روستای مذکور نقش موثری
را از لحاظ رفاه و امنیت و رشد اقتصادی ایفا میکند .به دلیل
مشکالت موجود در دریاچه ارومیه و خشکی مستمر آن Daneshi
) et al. (2015تحقیقی را در زمینهی تغییر الگوی کشت در این
ناحیه بر اساس پرسشنامهها و مصاحبههای حضوری و نقشههای
کاربری اراضی با استفاده از مفهوم  PESانجام دادند .آنها 398
پرسشنامه را از کشاورزان مبنی بر تغییر الگوهای کشت از چغندر
قند ،یونجه ،ذرت و گوجه فرنگی به گندم و جو تهیه نمودند.
ارزیابی اقتصادی طرح نشان داد که نسبت منفعت به هزینه طرح
جایگزینی گندم به جای چهار گونه مورد بررسی  2/12و برای
جایگزینی جو  2/06است .به منظور بررسی اقتصادی جایگزینی
نخل خرمای مضافتی به جای درختان مرکبات در شهرستان بم
) Akbari and Bakhshoodeh (1993از روش ارزش حال هزینهها
و درآمدها و همچنین بودجه بندی جزئی ،اقدام به جمع آوری
اطالعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با  200باغدار در 35
روستای اطراف شهرستان بم کردند و با محاسبه ارزش کنونی
درآمد و هزینهای سالهای مختلف به تفکیک در یک هکتار به
این نتیجه رسیدند که جایگزینی نخل خرمای مضافتی به جای
درختان مرکبات از نظر اقتصادی توجیهپذیر است .جهت بررسی
بهرهوری آب کشاورزی و تعیین مناسبترین الگوی کشت برای
شهرستانهای آباده و نی ریز پژوهشی توسط Masgar and Rural
) (2009انجام شد که در آن با استفاده از روشهای ( CPDمیزان
محصول به ازای حجم آب مصرفی)( BPD ،مقدار درآمد به ازای
حجم آب مصرفی) و ( NBPDمیزان سود خالص به ازای واحد
حجم آب مصرفی) الگوهای کشت مناسب در این مناطق مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج حاصله نشان داد که کشتهایی با مصرف
آب باال و بازده اقتصادی پایین مثل چغندرقند و جو بایستی از
الگوی کشت شهرستان آباده حذف گردند .همان طور که اشاره
شد از متغیرهای مهم در ارزیابی اقتصادی طرحهای مختلف،
متغیر نسبت درآمد به هزینه ) (BCRاست که در این زمینه،
مطالعات زیادی توسط پژوهشگران انجام گردیده به طور
مثال ) Bendal and Chohan (1995این نسبت را برای انار در
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مناطق مورد مطالعه در کشور هند  0/15گزارش کردند،
) Narayanamoorthy (1997نیز در کشور هند این نسبت را در
مورد درختان موز و انگور در نرخهای مختلف تنزیل به ترتیب
 0/66و  0/25اعالم کردهاند .همچنین محققین بر اهمیت تعیین
نرخ بازگشت سرمایهای که به ازای آن  BCRبزرگتر از یک شود
تاکید نمودند به طوریکه هرچه این نرخ بازگشت سرمایه بیشتر
باشد طرح اقتصادیتر خواهد بود .در پژوهشی Molaie
) Emamzadeh et al. (2016با استفاده از ترکیب روشهای
( AHPفرآیند سلسله مراتب تحلیلی) بر اساس بررسی همزمان
شاخصهای زیستمحیطی و اقتصادی ،در منطقهی جیرفت
کرمان پیشنهاد دادند که کاشت خیار سبز در مزارع روباز (بدون
پوشش پالستیکی) و با مدیریت کشت ارگانیک جایگزین روش
مدیریتی کاشت غیر ارگانیک گردد زیرا از لحاظ اقتصادی و زیست
محیطی به صرفه است .به منظور بررسی تاثیر سیستمهای
مدیریت برداشت بر متغیرهای محیطزیستی ،باروری خاک ،تولید
محصول و اقتصاد مزرعه ) Eltun et al. (2002مطالعهای در جنوب
کشور نروژ در یک مزرعه  0/2هکتاری زیر کشت علوفه انجام
دادند .نتایج آنها نشان داد که سیستمهای کشت علوفه در
شرایطی که به حداقل آسیب زیستمحیطی منجر میشوند با
توجه به یارانه دولتی ،سود آورترین سیستم کشت جهت رسیدن
ب ه کشاورزی پایدار هستند .درپژوهشی دیگر در جنوب کشور چین
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
منفعت بیشتری دارد) .(Zou et al., 2019با توجه به اهمیت
موضوع هدف از انجام مطالعه کنونی بررسی جایگزینی کشت
درختان مرکبات با خرمای رقم پیارم از دیدگاه آب مصرفی و
اقتصادی در منطقه قیروکارزین استان فارس در شرایط کمبود
آب و آب کافی و دو وسعت باغ ،شامل باغهای کوچک (وسعت
کمتر از  3هکتار) و باغهای بزرگ (وسعت بیش از  3هکتار) است.

مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه

شهرستان قیروکارزین به مرکزیت شهر قیر واقع در استان فارس
دارای وسعتی نزدیک به  3400کیلومتر مربع و در  185کیلومتری
شهرستان شیراز واقع شده است .این شهرستان دارای آب و هوایی
گرم در فصل تابستان و هوایی خنک و نسبت ًا سرد در فصل
زمستان و ارتفاع آن از سطح دریا  750متر و میانگین بارندگی
آن  250میلیمتر در سال است و همچنین میانگین ساالنهی
حداقل و حداکثر دما در این منطقه به ترتیب  14و  36درجهی

سانتی گراد است .این شهرستان دارای بیش از  25هزار هکتار
اراضی زراعی و  14هزار هکتار باغهای درختان مرکبات و نخل
خرما است که حدود  70درصد باغهای درختان مرکبات به روش-
های مکانیزه آبیاری میشوند .از نظر سازگاری آب و هوا و خاک،
این منطقه جزء مناطق مناسب کشاورزی است و در تولید مرکبات
با قریب  400هزار تن در سال ،مقام اول را در استان دارد ،این
شهرستان از لحاظ تولید مرکبات به خصوص لیموترش و
لیموشیرین رتبهی اول را در استان فارس و از لحاظ کیفیت لیمو
رتبه اول را در ایران دارد و  25درصد لیموترش ایران متعلق به
این منطقه است .بیش از  20درصد خرمای استان فارس در این
منطقه تولید میشود و انواع نخل خرمای این شهرستان شامل
زاهدی ،شاهانی ،هلیله ،کبکاب و پیارم است .منابع آبی این منطقه
شامل  5152حلقه چاه آبرفتی با برداشت سالیانه  438میلیون
متر مکعب 48 ،رشته قنات 12 ،دهنه چشمه و آب موجود از سد
سلمان فارسی که در شمال شرقی این شهرستان قرار دارد ،است
).(Agricultural statistics, 2013-2014
اصول نظری پژوهش
الف :ارزيابی آب مصرفی

در این تحقیق نیاز آبی درختان مورد نظر محاسبه و با مقدار آبی
که در حال حاضر کشاورزان برای آبیاری درختان بهکار میبرند
مقایسه گردید تا کمبود یا مازاد آب آبیاری توسط کشاورزان در
زمان فعلی مشخص شود .برای محاسبهی تبخیر-تعرق گیاه مرجع
در منطقه مورد نظر از معادلهی اصالح شده هارگریوز و سامانی
برای نقاط خشک و نیمه خشک به صورت زیر استفاده گردیده
است (:)Razzaghi and Sepaskhah, 2010
)ET𝑜 = 0.00256 Ra × TD0.5 (T + 17.8
(رابطه )1
که در آن  EToتبخیر-تعرق گیاه مرجع حسب میلیمتر
بر روز TD ،اختالف دمای حداکثر و حداقل ماهانه منطقه و T
متوسط درجه حرارت حسب درجه سانتی گراد و  Raتابش برون
زمینی حسب ژول بر روز متر مربع هستند .اطالعات هواشناسی
منطقه مورد نظر از ایستگاه سینوپتیک تکمیلی خودکار -99634
 FASGواقع در منطقه قیروکارزین بر اساس دادههای موجود از
سال  1388تا  1396تهیه گردید .نیاز آبی درختان بر اساس
معادله ( )2به صورت زیر محاسبه گردید.
𝑜ET𝑐 = K 𝑐 × ET
(رابطه )2
که در آن  ،ETcتبخیر-تعرق حسب میلیمتر بر روز و Kc
ضریب گیاهی هر درخت است .تبخیر-تعرق گیاهی در طول فصل
رشد بر اساس مجموع تبخیر-تعرق روزانه محاسبه شده برای ماه-
های مختلف تعیین گردید .در این پژوهش جایگزینی خرمای رقم

(علمی – پژوهشی)

طالبنژاد و همکاران :بررسی جايگزينی کشت مرکبات با خرمای رقم 1243 ...

پیارم با درختان مرکبات در دو شرایط از لحاظ میزان آب در
دسترس برای آبیاری باغهای بررسی شد .حالت اول در شرایط
وجود آب کافی جهت تامین نیاز آبی (تبخیر-تعرق بالقوه گیاه) و
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
مدیریت آبی در کشاورزی است و معلوم بودن متغیر حساسیت
گیاهی به تنش آبی ( )Kyاز عوامل مهمی است که در طراحیهای
آبیاری باید مورد توجه قرار داده شود ،بنابراین برای محاسبهی
شاخص  Kyبرای درختان مذکور ازمعادله ( )3به صورت زیر
محاسبه گردیده است ):(Alizadeh, 2011
(رابطه )3

𝑌
𝑚
𝑇𝐸
) 𝑎 (1−
𝑚𝑇𝐸

) 𝑎 𝑌 (1−

= 𝑦𝐾 → )

𝑎𝑇𝐸
𝑚𝑇𝐸

) = 𝐾𝑦 (1 −

𝑎𝑌
𝑚𝑌

(1 −

که در آن  Yaمقدار واقعی محصول  Ymحداکثر مقدار
محصول حسب کیلوگرم بر هکتار ،تبخیر-تعرق واقعی  ETaو
حداکثر تبخیر-تعرق  ETmحسب میلیمتر و  Kyضریب
حساسیت گیاهی به تنش آبی هستند .با توجه به اطالعات ارائه
شده توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و آمارنامههای
موجود ،حداکثر و حداقل محصول حاصل ساالنه نخل خرما در
شرایط آب کافی و کمبود آب به ترتیب برابر با  110و  55کیلوگرم
به ازاء هر درخت ،معادل  11و  5/5مگا گرم بر هکتار است .در
حالی که حداکثر و حداقل محصول حاصله هر درخت مرکبات به
صورت میانگین برای هر درخت به ترتیب برابر با  44و 35
کیلوگرم میباشد که معادل 22و  17/5مگا گرم بر هکتار در نظر
گرفته شده است .این اطالعات در محاسبهی ضریب حساسیت
گیاهی به کم آبی نیز استفاده گردید (Ministry of Agricultural-
.)Jihad, 2017; Agricultural statistics, 2013, 2014
ب :ارزيابی اقتصادی

از ابزارهای مهمی که یک مدیر کشاورزی در جریان تصمیم گیری
در اختیار دارد ،بودجهبندی جزئی 1است .این تکنیک به منظور
محاسبهی تغیی رات ایجاد شده در سود که ناشی از تغییراتی در
جوانب مختلف فعالیتهای زراعی است بکار میرود و فقط آن
دسته از اقالم درآمد و هزینه را در بر میگیرد که مربوط به
تغییرات جزئی میشود ( ،)Kay, 1998بنابراین جهت تعیین
تغییرات در سود فعالیت مورد نظر ،باید هزینه و درآمدهای اضافه
شده و هزینه و درآمدهای کاهش یافته را بررسی نمود .اگر مجموع

هزینههای اضافه شده و درآمدهای از دست رفته از مجموع هزینه-
های کاسته شده و درآمدهای افزایش یافته کمتر باشد فعالیت
اقتصادی مورد نظر از لحاظ اقتصادی به صرفه خواهد بود .با توجه
به اینکه درآمد و هزینهی محصوالت باغی در طول سالهای
متفاوت به وقوع میپیوندد ،ابتدا با استفاده از معادلههای زیر و با
توجه به جداول  1تا  3هزینههای یکنواخت سالیانه تعیین شد.
ارزیابی اقتصادی در دو شرایط آبی ،شامل کمبود و آب کافی و در
دو اندازه باغ شامل باغهای کوچک با وسعت کمتر از  3هکتار و
باغهای وسیع بزرگتر از  3هکتار انجام شده است.
(رابطه )4
(رابطه )5

A

i(1+i)n

)EUAC = P [(1+i)n ] = P ( ،i%،n
P
A

−1

i

)EUAB = F [(1+i)n ] = F ( ،i%،n
F

−1

که در آنها  Fارزش آیندهی هزینهها یا درآمدها P ،ارزش
حال هزینهها یا درآمدها A ،هزینهها و درآمدهای یکنواخت
سالیانه i ،2نرخ بازگشت سرمایه است که در این مطالعه 15درصد
در نظرگرفته شده است n ،عمر مفید اقتصادی است .بر اساس
روابط  4و  5قسمتهای ) (AP ،i%،nو ) (AF ،i%،nاز جدول تبدیل
ارزش درآمد و هزینه تعیین میشود ).(Scongejad, 2018
متغیرهای مقایسهی اقتصادی به روش ارزش یکنواخت ساالنه
درآمدها ( )EUAB3و هزینهها ( )EUAC4برای هر درخت برای
حالتی که عمر اقتصادی پروژهها برابر نباشند از روابط  4و  5تعیین
شد) .نحوهی محاسبهی ارزش یکنواخت ساالنه هزینهها بدین
ترتیب بود که در ابتدا طبق فرآیندهای مالی رسم شده برای هر
درخت ،ارزش یکنواخت ساالنه هزینهی اولیهی احداث هر باغ را
با توجه به رابطه ( )4حساب کرده سپس با هزینههای ساالنهی
ثابت مربوط به هر باغ موجود در جدول ( 1و  )2جمع گردید تا
در نهایت  EUACهر باغ محاسبه شود .برای محاسبهی EUAB
نیز چون برای هر درخت ،درآمد ساالنه از زمان شروع ثمردهی
اقتصادی آغاز میگردد ،درآمدهای سالیانهی هر درخت از شروع
تا پایان سالهای ثمردهی تبدیل به ارزش درآمد آتی ( )Fو سپس
ارزش یکنواخت ساالنه درآمدهاتعیین شد .عمر اقتصادی برای
درختهای خرمای رقم پیارم و درختان مرکبات با توجه به
اطالعات محلی و پرسش از باغداران به ترتیب  50و  25سال
درنظر گرفته شد .در نهایت با محاسبه  EUACو  EUABنسبت
درآمد به هزینه  (BCR)5به صورت زیر از رابطه ( )6محاسبه
گردید.
𝑩𝑨𝑼𝑬
= BCR
(رابطه )6
𝑪𝑨𝑼𝑬
مادامی که  BCRبزرگتر یا مساوی با یک باشد میتوان

Partial Budgeting

1

Equivalent Uniform Annual Cost

Equivalent Uniform Annual
Equivalent Uniform Annual Benefit

2

Benefit Cost Ratio

3

4
5
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انتظار داشت که آن طرح اقتصادی است .در مقایسههای اقتصادی
بین دو طرح که  BCRبیشتر از یک دارند ،از روش مقایسه سرمایه
گذاری اضافی و رابطه ( )7استفاده میشود .در صورتی که نسبت
ارائه شده در رابطه ( )7بزرگتر یا مساوی از یک باشد ،طرح با
هزینهی اولیهی احداث بیشتر انتخاب میگردد و در غیر این
صورت طرحی که دارای هزینهی اولیهی احداث کمتر باشد به
عنوان طرح برتر انتخاب میگردد ).(Scongejad, 2018
∆EUAB

(رابطه )7
از شاخصهای بهرهوری آب آبیاری 1در این پژوهش شامل
شاخص  (CPD)2مقدار محصول تولید شده نسبت به حجم آب
آبیاری به کار رفته و همچنین شاخص میزان سود خالص به ازای
واحد حجم آب آبیاری  (NBPD)3طبق رابطه  8و 9استفاده شد.
پایین بودن شاخص  ،NBPDکم بودن سود حاصله از فروش
محصول به ازای میزان آب بکار رفته را نشان میدهد.
∆EUAC

= 𝑅𝐶𝐵∆

TP

(رابطه )8
EUAB−EUAC

TWC
NB

= CPD

(رابطه )9
که در آنها  TPکل محصول تولید شده حسب کیلوگرم بر
هکتار TWC ،کل حجم آب بکار رفته حسب متر مکعب بر
هکتار NB ،سود خالص حسب ریال بر هکتار EUAB ،و EUAC
درآمد و هزینههای یکنواخت سالیانه حسب ریال بر هکتار هستند.
با محاسبه و مقایسهی شاخصهای  NBPD ،CPDو  BCRبرای
درختان مرکبات و خرمای رقم پیارم ،در دو شرایط کمبود آب و
عدم کمبود آب مقایسههای اقتصادی انجام گردید ،هرچه این
شاخصها بیشتر باشند آن درخت از لحاظ سود اقتصادی حاصل
شده به صرفهتر خواهد بود .البته تصمیم گیری جهت اقتصادی
بودن یک طرح باید با توجه به قیمت آب و مقدار آب بکار رفته
برای درختان در حاالت بحرانی مختلف حاکم بر منطقه مثل
خشکسالی اتخاذ گردد .برخی از مشخصات باغهای نخل خرما و
درختان مرکبات با توجه به اطالعات ارائه شده توسط سازمان
جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین جهت مقایسهی نیاز آبی و
تحلیل اقتصادی در جداول  2 ،1و  3ارائه شده است
) .(Agricultural statistics 2013-2014عالوه بر هزینههای
سرمایه گذاری اولیه ، ،مجموع سایر هزینههای ثابت ساالنه شامل
هزینههای نگهداری ،هرس ،آبیاری ،کود و غیره برای باغهای
مرکبات و نخل خرما به ترتیب بر اساس جداول  2و  3محاسبه و
ارائه گردیده است .منطقه قیروکارزین به طور وسیعی دارای
باغهای کوچک با وسعتی کمتر از  3هکتار است ،در این باغها
TWC

=

TWC

= NBPD

1 Irrigation water productivity
2 Crop per drop

پاکنی ،بیلزنی پای درختان ،هرس ،جمع آوری شاخههای هرس
شده و آبیاری توسط باغدار انجام میشود .بنابراین ،میتوان در
باغهای کوچک بخشی از این هزینهها را از مجموع هزینههای
ساالنه حذف کرد.
جدول  -1مشخصات باغهای نخل خرما و درختان مرکبات جهت محاسبات
اقتصادی ونياز آبی
مشخصات

نخل خرما

مرکبات

حداقل تعداد آبیاریها در یک سال در منطقه مورد نظر
جهت تولید حداقل محصول
فاصله بین درختان (متر)
تعداد درخت در یک هکتار
آب مورد استفاده واقعی در شرایط کمبود آب
(متر مکعب بر هکتار در سال)
محصول حاصله با کاربرد آب واقعی در شرایط کمبود آب
(مگا گرم بر هکتار در سال)
حداکثر مقدار محصول (مگا گرم بر هکتار در سال)
قیمت فروش هرکیلو در بازار کنونی (هزار ریال) از
باغداران*

4

20

10×10
100
10000

5×4
500
15000

5/5

17/5

11
165

22
*76

*ميانگين قيمت بر اساس ميانگين قيمت فروش پرتقال ،نارنگی ،ليموترش و
ليموشيرين محاسبه شد.

بنا به اطالعات ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی
شهرستان قیروکارزین حدود  60درصد کارهای مذکور به جز
آبیاری و  100درصد هزینه آبیاری باغها به ویژه باغهای نخل
خرما توسط خود باغداران انجام میگردد ،بنابراین حذف 100
درصد هزینههای آبیاری و  60درصد هزینههای کارگری مذکور
در باغهای کوچک با وسعت کمتر از  3هکتار در جداول  2و 3
امکان پذیر خواهد بود ( Ministry of Agricultural-Jihad,
 .)2017در این تحقیق جهت جایگزینی خرمای رقم پیارم با
درختان مرکبات در باغهای منطقهی قیروکارزین فرضهایی در
نظر گرفته شده است از جمله اینکه عمر مفید و اقتصادی نخل
خرما  50سال و درختان مرکبات  25سال است که بر اساس
اطالعات کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان
قیروکارزین در نظر گرفته شده است .میزان نرخ بازگشت سرمایه
یا نرخ بهره برابر با نرخ بهره بانکی در زمان انجام مطالعه  15درصد
در نظر گرفته شده است .هزینه فرصت که به آن قیمت سایه نیز
میگویند ،هزینهای است که برای فرصتهای از دست رفته
پرداخت میشود .مالکین در باغهای کوچک با وسعت کمتر از 3
هکتار خود نیروی کارگری باغ هستند و از آنجا که هزینهی فرصت
آنها صفر است میتوان این هزینههای عملیاتی را از محاسبات
حذف کرد ،به طوریکه  100درصد هزینههای کارگری برای
آبیاری و 60درصد از سایر هزینههای کارگری حذف میگردد.

3 Net benefit per drop
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جدول  -2هزينههای ساالنه خرمای رقم پيارم برای هر هکتار منطقه قيروکارزين استان فارس
شخم با ماشین آالت
پاکنی
هرس
جمع آوری شاخههای هرس شده
آب بها در شرایط آب کافی
آب بها در شرایط کمبود آب
آبیاری
کود شیمیایی نیتروژن
کود شیمیایی فسفات
حمل کود شیمیایی
کود آلی با حمل
کود پاشی (ماشینی یا دستی)
سموم و دفع آفات
مبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز
گرده افشانی
خرید گرده
بیمه محصول سهم تولید کننده
درجهبندی و بسته بندی در شرایط کمبود آب
درجهبندی و بسته بندی در شرایط آب کافی
بارگیری و حمل در شرایط کمبود آب
بارگیری و حمل در شرایط آب کافی
هزینهی کل ساالنه در شرایط آب کافی
هزینهی کل ساالنه در شرایط کمبود آب
هزینه اولیه احداث باغ

مقدار/تعداد

واحد

قیمت واحد (میلیون ریال)

هزینه کل (میلیون ریال)

2/5
2/5
2/5
1/25
*24220
10000
1/25
125
93/75
218.75
2
1/25
5/625
6/25
100
100
1
5/5
11
5/5
11

ساعت/کار
نفر/روز
نفر/روز
نفر/روز
مترمکعب
مترمکعب
نفر/روز
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
تن
نفر/روز
کیلو/لیتر
ساعت/کار
اصله
اصله
هکتار
تن
تن
تن
تن
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال

0/2
0/6
1/2
0/6
0/00125
0/00125
0/6
0/007
/0010
0/0008
0/04
0/6
0/75
0/2
0/08
0/03
0/8125
0/06
/06
0/08
0/08

0/5
1/5
3
0/75
30/275
12/5
0/75
1
1/125
0/175
0/08
0/75
4/22
1/25
8
3
0/8125
3/3
6/6
4/4
8/8
72/73
47/26
150

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

جدول  -3هزينههای ساالنه درختان مرکبات برای هر هکتار در منطقه قيروکارزين استان فارس
مقدار

واحد

قیمت واحد (میلیون ریال)

هزینه کل

بیل زنی پای درختان
هرس زمستانه

50
20

نفر/روز
نفر/روز

0/4
0/5

20
10

جمع آوری سرشاخه هرس شده

10

نفر/روز

0/5

5

آب بها در شرایط آب کافی

*17807

متر مکعب

0/00125

22/26

آب بها در شرایط کمبود آب

15000

متر مکعب

0/00125

18/75

آبیاری

30

بار

0/2

6

کود شیمیایی نیتروژن

75

کیلوگرم

0/007

0/525

کود شیمیایی فسفات

150

کیلو گرم

0/01

1/5

سایر کودهای شیمیایی

150

کیلوگرم

0/012

1/8

کود میکرو

20

کیلوگرم

0/1

2

حمل کود شیمیایی

375

کیلوگرم

0/0005

0/19

کود حیوانی با حمل
سم حشره کش

3
3

تن
لیتر

0/4
0/4

1/2
1/2

سم قارچ کش

2

کیلوگرم

0/4

0/8

سم کنه کش

3

لیتر

0/4

1/2

علف کش

5

لیتر

0/3

1/5

سمپاشی

2

بار

0/5

1

بیمه محصول سهم تولیدکننده

1

هکتار

3/9

3/9

سایر هزینهها

1

بار

0/4

0/4

هزینه چیدن و جمع آوری

30

نفر

0/4

12

درجه بندی و دسته بندی درشرایط کمبود آب

30

نفر

0/3

9

درجه بندی و دسته بندی درشرایط آب کافی

42/85

نفر

0/3

12/855

بارگیری و حمل در شرایط کمبود آب

17/5

تن

0/4

7

بارگیری و حمل در شرایط آب کافی

22

تن

0/4

8/8

هزینه کل سالیانه در شرایط آب کافی

میلیون ریال

114/13

هزینه کل سالیانه در شرایط کمبود آب

میلیون ریال

103/76

هزینه اولیه احداث باغ

میلیون ریال

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

میانگین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در منطقه مورد نظر در کل فصل
رشد بر اساس معادلهی هارگریوز سامانی  2549میلیمتر محاسبه
گردید (جدول  .)4سپس با معلوم بودن  EToو همچنین ضریب
گیاهی در مرحلهی میانی رشد  KCmidبرای نخل خرما و درختان
مرکبات با توجه به جداول موجود درنشریه فائو Allen et ( 56
 )al., 1998به ترتیب  0/95و  0/7با توجه به تعیین نیاز آبی در
مرحله حداکثر رشد درختان در نظر گرفته شد .میانگین مقدار
نیاز آبی ساالنه  ETcدر برای هر نخل خرما  2422و
مرکبات 1780میلیمتر (معادل 24220و  17807متر مکعب بر
هکتار در سال) است .بنابراین ،نیاز آبی نخل خرمای رقم پیارم 36
درصد بیشتر از نیاز آبی درختان مرکبات است .در حال حاضر در
این منطقه مقدار آب آبیاری به کاربرده شده توسط باغداران برای
هر نخل خرما به طور میانگین  10000و برای درختان مرکبات
 15000متر مکعب بر هکتار در سال ،بدون در نظر گیری بارندگی
است .این مقادیر کمتر از نیاز آبی ساالنه بالقوه نخل خرما و
درختان مرکبات در یک هکتار است .بنابراین باغداران در شرایط
کنونی نسبت به نیاز آبی بالقوه درختان برای نخل خرما و درخت
مرکبات ،آب کمتری بکار میبرند و این کم آب دادن نسبت به
نیاز آبی مربوط به هر درخت ،برای نخل خرما نسبت به درختان
مرکبات به میزان بیشتری توسط باغداران اعمال میگردد به
طوری که میزان آب آبیاری که باغداران در حال حاضر برای یک
باغ یک هکتاری خرمای رقم پیارم در یک سال به کار میبرد تنها
 42درصد از میزان نیاز آبی بالقوه خرمای رقم پیارم است در
صورتی که میزان آب آبیاری که در عمل یک باغدار برای یک باغ
مرکبات در هکتار در یک سال به کار میبرد  84درصد از نیاز آبی
بالقوه درختان است.

ضریب حساسیت گیاهی به کم آبی ،تغییرات کاهش
محصول نسبی به کاهش تبخیر-تعرق نسبی را برای درختان
مرکبات و نخل خرمای رقم پیارم نشان میدهد در شکل ( )1ارائه
گردیده است .شیب این نمودارها نشان دهندهی این ضریب است.
ضریب حساسیت به کمآبی ( )Kyدر نخل خرما و درختان مرکبات
در شرایط آب و هوایی حاکم بر این ناحیه به ترتیب  0/94و 1/9
محاسبه گردیده است Ky .مربوط به درختان مرکبات درنشریه
فائو  56برابر  1/2ارائه شده است در صورتی که در تحقیق حاضر
و در منطقهی مورد نظر این عدد  1/9رسیده است که این تفاوت
میتواند به دلیل تفاوت شرایط آب و هوایی مناطق مورد آزمایش
باشد .در این نشریه عددی جهت  Kyبرای نخل خرما گزارش
نشده است و در این تحقیق با توجه به شرایط حاکم برمنطقه و
دادههای موجود این ضریب برای نخل خرما محاسبه گردیده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از محاسبات ،مشاهده میشود مقدار
ضریب حساسیت گیاهی نخل خرمای رقم پیارم  0/94است که
 50درصد کمتر از ضریب حساسیت به کم آبی درختان مرکبات
است .بنابراین تحمل به کم آبی خرمای رقم پیارم بسیار بیشتر از
درختان مرکبات است .شرایط فعلی نیز نشان میدهد خرمای رقم
پیارم به حدی به کم آبی مقاوم است که به دلیل کم آبی شدید
حاکم در منطقهی قیروکارزین در طی چند سال اخیر ،اکثر
باغهای لیمو در این منطقه از بین رفتهاند در حالی که به درختان
نخل خرما آسیبی نرسیده است و اگر این درختان حداقل چهار
بار در سال آبیاری شوند علی رغم کاهش محصول همچنان به
ثمر دهی اقتصادی خود ادامه میدهند و مورد استقبال باغداران
قرار گرفته است.

جدول  -4مقادير ميانگين تبخير-تعرق گياه مرجع ( )EToمنطقه
قيروکارزين و نياز آبی بالقوه ( )ETcنخل خرما و درختان مرکبات حسب
ميلیمتر
( ETcمیلیمتر)
سال

( EToمیلیمتر)

نخل خرما

مرکبات

1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
میانگین

2543/9
2397/7
2548/7
2543/8
2539/9
2579/5
2570/5
2568/6
2549/4

2422/39
2278/05
2421/29
2416/65
2399/09
2412/95
2450/56
2410/17
2422/0

1780/76
1806/36
1779/75
1776/52
1763/38
1773/97
1801/8
1818/02
1780/7

شکل -1تغييرات کاهش محصول نسبی محصول به کاهش مقدار آب مصرفی
نسبی درختان مرکبات و نخل خرمای رقم پيارم

بهرهوری آب آبیاری (محصول تولیدی به حجم آب بکار
رفته) طبق معادله ( )8در شرایط کمبود آب (شرایط فعلی آبیاری
منطقه) و آب کافی (تامین نیاز آبی درختان) تعیین گردید ،که
برای درختان مرکبات به ترتیب  1/17و 1/4و برای نخل خرمای

(علمی – پژوهشی)

طالبنژاد و همکاران :بررسی جايگزينی کشت مرکبات با خرمای رقم 1247 ...

رقم پیارم  0/55و  0/45حسب کیلوگرم بر مترمکعب تعیین
گردید CPD .برای نخل خرما در شرایط کمبود آب  22درصد
بیشتر از شرایط آب کافی است .در حالیکه برای درختان مرکبات
در شرایط کمبود آب  16درصد کمتر از شرایط آب کافی است.
بنابراین ،بهرهوری آب آبیاری درخت خرمای رقم پیارم در شرایط
کمبود آب بیشتر از درختان مرکبات است .از این رو میتوان به
این نتیجه رسید که نخل خرمای رقم پیارم در شرایط کمبود آب
قادر به حفظ محصول خود است و به عنوان یک انتخاب مناسب
جهت افزایش بهرهوری آب آبیاری میباشد که در منطقهی
قیروکارزین در شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی میتوان
کشت کرد.
ب -نتايج تحليل اقتصادی

نتایج تحلیل اقتصادی در شرایط کمبود آب و آب کافی و برای
باغهای کوچک با مساحت کمتر از  3هکتار و وسیع با مساحت
بیشتر از  3هکتار در جدولهای ( 5و  )6ارائه گردیده است .طبق
جدولهای ( 5و  )6نتایج حاصله از محاسبهی متغیرهای  BCRو
NBPDنشان دهندهی اولویت برتر مربوط به نخل خرما نسبت به
درختان مرکبات در همه حاالت به جز  BCRدر شرایط عدم
کمبود آب در باغهای کوچک است .همچنین بیشترین مقدار
 BCRمربوط به حالت عدم کمبود آب باغهای کوچک و نخل
خرما است و همانطور که مشاهده میشود نخل خرمای رقم پیارم

در این حالت از عملکرد اقتصادی و درآمد باالتری نسبت به
درختان مرکبات برخوردار است.
 -1باغهای وسيع

 BCRنخل خرما در شرایط آب کافی و کمبود آب به ترتیب
1/93و  1/32بدست آمد .در حالیکه  BCRدرختان مرکبات در
شرایط آب کافی و کمبود آب به ترتیب 0/82و  0/7و عددی کمتر
از یک به دست آمده است .با توجه به نتایج به دست آمده
مقدار  BCRمربوط به نخل خرمای رقم پیارم در شرایط آب کافی
 2/35برابر درختان مرکبات است و در شرایط کمبود آب و
خشکسالی نیز  BCRنخل خرمای رقم پیارم نسبت به درختان
مرکبات  1/89برابر است در حالیکه آب بکار رفته برای نخل خرما
رقم پیارم  33درصد کمتر است.
در جدول ( )5مقدار  NBPDدر حالت آب کافی و کمبود
آب به ترتیب برای درختان مرکبات  -1/39و  -2/42و برای
خرمای رقم پیارم  3/65و ( 2/21میلیون ریال بر متر مکعب)
محاسبه شد .به دلیل مثبت بودن مقدار NBPDبرای نخل خرمای
رقم پیارم و منفی بودن این مقدار برای درختان مرکبات در شرایط
کمبود آب و آب کافی میتوان نتیجه گرفت که سود حاصله نخل
خرمای رقم پیارم نسبت به درختان مرکبات به ازای حجم آب
بکار رفته بیشتر است NBPD .در حالت آب کافی برای خرمای
رقم پیارم  65درصد بیشتر از حالت کمبود آب میباشد.

جدول  -5موارد مقايسهی اقتصادی خرمای رقم پيارم و درختان مرکبات در باغهای وسيع
اجزای مورد بررسی

درخت در اولویت

آب کافی

درخت در اولویت

کمبود آب

نخل خرما

مرکبات

نخل خرما

مرکبات

150

125

150

125

هزینههای یکنواخت ساالنه (میلیون ریال)

72/58

114/126

47/11

103/76

درآمدهای یکنواخت ساالنه (میلیون ریال)

181/5

167/2

90/75

133

آغاز درآمد دهی (سال)

هزینه اولیه (میلیون ریال)

7

4

7

4

عمر اقتصادی (سال)

50

25

50

25

( EUACمیلیون ریال)

95/1

134/26

69/63

133/26

( EUABمیلیون ریال)

183/4

108/87

91/7

86/6

BCR

1/93

0/82

نخل خرما

1/32

0/70

نخل خرما

( NBPDمیلیون ریال بر متر مکعب)

3/65

-1/39

نخل خرما

2/21

-2/42

نخل خرما

 -2باغهای کوچک

طبق نتایج ارائه شده در باغهای کوچکتر از سه هکتار ،بخشی از
هزینههای کارگری حذف شده است در حالی که طبق جدول ()6
مقدار  BCRبرای نخل خرما رقم پیارم در حالت آب کافی 2/01
و در حالت کمبود آب  1/4است و با توجه به بزرگتر از یک بودن
مقدار  BCRدر هر دو شرایط آبی در زمینهای خورده مالکی
کشت نخل خرما در باغهای این منطقه ،اقتصادی استBCR .

درختان مرکبات در شرایط آب کافی  1/1و کمبود آب 0/98
محاسبه گردیده است .بنابراین در شرایط کمبود آب BCR
درختان مرکبات کمتر از یک بوده و توجیه اقتصادی ندارد ،در
حالیکه در این شرایط کشت نخل خرما همچنان اقتصادی است.
در مقایسه ی کشت نخل خرما و درختان مرکبات در شرایط آب
کافی در زمینهای کوچک با توجه به آنکه هر دو حالت BCR
بزرگتر از یک هستند بر اساس اصول سرمایه گذاری اضافی طبق
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معادله ( )7مقدار این کسر  -9/47و منفی محاسبه گردید بنابراین
به دلیل کمتر بودن هزینهی اولیهی احداث باغ درختان مرکبات،
در حالت عدم کمبود آب در باغهای کوچک انتخاب برتر مربوط
به درختان مرکبات میباشد.
در جدول ( )6مقدار  NBPDدر حالتهای آب کافی و
کمبود آب به ترتیب برای مرکبات  0/56و  -0/14و برای خرمای

رقم پیارم  3/8و ( 2/6در شرایط آب کافی  1/46برابر بیشتر از
حالت کمبود آب) تعیین شد .مقدار  NBPDدر حالتهای کمبود
و آب کافی ،برای خرمای رقم پیارم مثبت و بیشتر از درختان
مرکبات است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت سود حاصله نخل
خرمای رقم پیارم نسبت به درختان مرکبات به ازای حجم آب
مصرفی بیشتر بوده است.

جدول  -6موارد مقايسهی اقتصادی نخل خرمای رقم پيارم و درختان مرکبات در باغهايی با وسعت کم
اجزای مورد بررسی

آب کافی

هزینه اولیه (میلیون ریال)
هزینههای یکنواخت ساالنه (میلیون ریال)
درآمدهای یکنواخت ساالنه (میلیون ریال)
آغاز درآمد دهی (سال)
عمر اقتصادی (سال)
( EUACمیلیون ریال)
( EUABمیلیون ریال)
BCR

( NBPDمیلیون ریال بر متر مکعب)

درخت در اولویت

کمبود آب

نخل خرما

مرکبات

نخل خرما

مرکبات

150
68/73
181/5
7
50
91/25
183/4
2/01
3/8

125
80
167/2
4
25
99/13
108/87
1/1
0/56

150
43/21
90/75
7
50
65/73
91/7
1/4
2/6

125
69/56
133
4
25
88/69
86.6
0/98
-0/14

نتيجه گيری
طبق نتایج این پژوهش جایگزینی بخشی یا تمام باغهای مرکبات
منطقه ی قیروکارزین با خرمای رقم پیارم هم از لحاظ اقتصادی
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
آب و آب کافی در باغهای وسیع به صرفه خواهد بود .در صورت
وجود آب کافی در باغهای کوچک ،کشت درختان مرکبات نسبت
به نخل خرمای رقم پیارم در اولویت است و در صورت وجود
شرایط خشکسالی و نبود آب کافی جهت آبیاری درختان مرکبات،
انتخاب برتر در منطقهی قیروکارزین کشت نخل خرمای رقم پیارم
است .از این رو نخل خرمای رقم پیارم میتواند به عنوان یک

مرکبات
نخل خرما

درخت در اولویت

نخل خرما
نخل خرما

کشت سود آور و اقتصادی جهت بهبود مدیریت مصرف آب برای
منطقهی قیروکارزین در شرایط خشکسالی پیشنهاد گردد .نخل
خرما رقم پیارم دارای تحمل باالیی به کم آبی است و ضریب
حساسیت آن به خشکی  0/94است که  50درصد کمتر از درختان
مرکبات ( )1/9است ،این در حالی است که نیاز آبی نخل خرمای
رقم پیارم در شرایط پتانسیل و آب کافی  36درصد بیشتر از
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.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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