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  چکیده

  
نو از توابع شهرستان و عملکرد محصوالت کشاورزي روستاي مزرعه) قنات(در این پژوهش منبع تامین آب کشاورزي 

نیاز آبی محصوالت  CROPWATهاي هواشناسی و نرم افزار ابتدا با استفاده از داده. یزد مورد بررسی قرار گرفت-اردکان
سپس حجم آب مازاد . هاي سال مشخص شددر تمام ماه) گندم، جو، یونجه و زعفران(و گیاهان زراعی ) پسته و انار(باغی 

درآمد اقتصادي آن، در یک سناریو با توجه به نیاز آبی هر محصول نسبت به . بر نیاز و کمبودها در هر ماه مشخص شد
سپس سطح  .کشت گندم، جو و یونجه حذف شد و آب مورد نیاز این گیاهان به کشت جایگزین زعفران اختصاص داده شد

هاي با توجه به غیر همسو بودن نیاز آبی و آب در دسترس در ماه. زیر کشت جدید و نیاز آبی در هر ماه مشخص شد
درآمد خالص حاصل از سطح زیر کشت جدید محاسبه و با کشت موجود  و. پیشنهاد گردید مختلف، ساخت استخر ذخیره

آن اصالح الگوي مصرف  وري از آب ومناسب براي افزایش بهرهي کار تغییر الگوي کشت راهنتایج نشان داد . مقایسه شد
اقتصادي سه برابري نسبت به الگوي تغییر الگوي کشت مطابق سناریوي تعریف شده باعث افزایش درآمد خالص . باشدمی

  .کشت موجود خواهد شد
  

  .، استخر ذخیره، قنات، مدیریت آبیاريآب الگوي مصرفزعفران ، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
توان از مهمترین نهادهاي تولید آبیاري را می

لیون هکتار از اراضی یم 37حدود از . کشاورزي برشمرد
 8/7فقط ) به دلیل محدودیت منابع آب(مستعد کشاورزي 

سپاسخواه (شود هکتار به صورت فاریاب کشت می میلیون
هاي اخیر و وقوع خشکسالی). 1997و کامگرحقیقی، 

منابع آبی از یک طرف و افزایش روزافزون محدودیت 
مواد غذایی از طرف دیگر جمعیت و نیاز بیشتر به تامین 

رویه از منابع آب سطحی و بعضا باعث برداشت بی
ناپذیري به دنبال زیرزمینی خواهد شد که خسارات جبران

هاي اراضی در راستاي شناخت قابلیت. خواهد داشت
تولید محصوالتی با ارزش اقتصادي باال یک راهکار 

. شودوري از آب محسوب میاساسی جهت افزایش بهره
ر دو دهه اخیر توسعه نسبی اراضی کشاورزي و افزایش د

آب طرف متکی بر توسعه منابع  غذایی از یک تولید مواد
قهرمان و ( وري آب از طرف دیگر بوده استو بهبود بهره
تغییر الگوي مدیریت آب موجود و با ). 2002سپاسخواه، 

کشت از محصوالتی که به آب زیاد در طول دوره رشد 
الت با مقاومت باالتر هستند به سمت محصو خود نیازمند

آبی و محصوالتی که سازگاري بیشتري با نسبت به کم
توان گامی در جهت مدیریت دارند می اقلیمی شرایط

ت برداشاز آن وري صحیح مصرف آب و افزایش بهره
  ).1378دهقانی سانیج و همکاران، (

هاي کامپیوتري متعددي هاي اخیر مدلدر سال
. جهت مدیریت منابع آب کشاورزي توسعه یافته است

است که بر اساس روابط  CROPWATیکی از آنها مدل 
بین اقلیم، گیاه و خاك استوار است و تا بحال کاربردهاي 

کوا و (فراوانی در محاسبه نیاز آبی گیاهان داشته است 
والت براي ارزیابی نیاز آبی محص). 2001همکاران، 

 CROPWATکشاورزي مختلف در تایوان از مدل 
نتایج آنها نشان داد که درصد نفوذ عمقی . استفاده نمودند

درصد و در  7/30در سیستم تک کشتی برنج معادل 
. درصد از کل نیاز آبی گیاه است 26سیستم دو کشتی 

به برآورد نیاز آبی گیاه ) 1394(فالح قالهري و همکاران 

 CROPWATبزوار با استفاده از مدل کنجد در اقلیم س
نتایج نشان داد که گیاه کنجد در دشت سبزوار . پرداختند

ي دوره 20ي رشد خود نیازمند حداقل در طی دوره
و نیاز آبی کنجد در این دشت از . باشدآبیاري تکمیلی می

رحیمی و سلحشور . یابدشمال به جنوب افزایش می
ین نیاز آبی براي تخم CROPWATاز مدل ) 2014(

نتایج آنها نشان داد . محصول کلزا در اهواز استفاده کردند
همچنین نیاز . میلیمتر است 2117نیاز آبی گیاه کلزا معادل 

بوریاما . میلیمتر محاسبه شده است 1482ناخالص آبیاري 
جهت برآورد نیاز  CROPWATاز مدل ) 2015(و وي 

ه نیجر در هاي رودخانآبیاري برنج در یکی از زیرحوزه
نتایج آنها نشان داد تبخیر . غرب آفریقا استفاده کردند

میلیمتر و تبخیر تعرق برنج و 1967تعرق مرجع ساالنه 
  .میلیمتر برآورد شد 383و  651نیاز آبی آن به ترتیب 

هاي در زمینه تغییر الگوي کشت نیز پژوهش
. توان اشاره نمودمختلفی انجام شده که به چند تحقیق می

به بررسی و تعیین الگوي کشت ) 1378(ري و قاسمی چیز
هکتاري در  40ي محصوالت زراعی در یک مزرعه بهینه

ي کمتر از آب و هدف آنها استفاده. استان فارس پرداختند
هاي متغیر تولید و بیشینه کردن زمین و کمینه کردن هزینه

بر اساس نتایج در الگوي بهینه لوبیا و . سود خالص بود
حذف و دو محصول گندم و چغندر نخود و عدس 

به ) 1384(زاده و همکاران کرامت. گزین شدندجای
و شیروان  تخصیص بهینه آب بین اراضی زیر سد بارز

صوالت نتایج نشان داد که با حذف برخی از مح. پرداختند
از الگوي فعلی و افزایش سطح زیر کشت محصوالت 

) 1393(پیکر و قربانی مه. یابددیگر سود منطقه افزایش می
به بررسی الگوي کشت محصوالت زراعی در شرایط 

عملکرد آنها . خشکسالی در شهرستان چناران پرداختند
فرنگی را در چند سناریو سطح زیر کشت جو و گوجه

اده و تغییر الگوي کشت را راهکاري مورد بررسی قرار د
مناسب براي کاهش خسارت ناشی از خشکسالی عنوان 

ضرورت بازنگري الگوي کشت ) 1383(محجوبی . کردند
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هاي آبیاري را به منظور محصوالت زراعی در شبکه
وي . افزایش کارآیی و ارزش آب مورد بررسی قرار داد

به  بازنگري الگوي کشت و تعیین الگوي کشت بهینه
جهت افزایش ارزش آب و کسب درآمد را ضروري 
دانست و توسعه شبکه با مطالعه بیشتر و استفاده از 

برداري را هاي مورد بهرهتجربیات به دست آمده طی سال
در ) 1389(اسماعیلی پور و کردوانی . مورد تاکید قرار داد

ي روستایی پژوهش خود نقش کشت زعفران در توسعه
نتایج آنها نشان . ورد بررسی قرار دادندشهرستان کاشمر م

داد درآمد اقتصادي حاصل از کشت زعفران بر افزایش 
  .درآمد و تثبیت جمعیت تاثیر داشته است

وري این پژوهش با توجه به اهمیت افزایش بهره
از آب و شرایط مناسب کشت و درآمد قابل توجه زعفران 

آن نقش انجام شده است و در ) در منطقه مورد مطالعه(
و ) با مبنا قرار دادن مقدار آب در دسترس(مدیریت آب 

اساس نیاز آبی و عملکرد محصول بر(تغییر الگوي کشت 

بر افزایش درآمد و توسعه ) حاصل از کشت موجود
  .کشاورزي مورد بررسی قرار گرفته است

  
 هامواد و روش

اوضاع آب و هوایی یزد تابع شرایط آب و 
هوایی حاکم بر فالت مرکزي ایران است و متوسط 

. میلیمتر در سال برآورد شده است 106بارندگی حدود 
 55در روستاي مزرعه نو در شمال غرب شهرستان اردکان 

دقیقه  47درجه و  32دقیقه طول جغرافیایی و  20درجه و 
) 1(عیت آن در شکل واقع شده و موق غرافیاییجعرض 

تامین آب کشاورزي این روستا از . نشان داده شده است
لیتر  25باشد و دبی آن بر اساس روش حجمی قنات می

نوع محصوالت کشاورزي و سطح . بر ثانیه محاسبه شد
زیر کشت بر اساس اطالعات جهاد کشاورزي و بررسی 

  .باشدمی) 1(در محل مطابق جدول 

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه - 1شکل 

  
  زیر کشتمحصوالت کشاورزي و سطح  - 1جدول 

  )درصد(سطح زیرکشت  )هکتار(سطح زیرکشت             نام محصول  
  6/38  27  انار  محصوالت باغی

  3/4  3  پسته
  4/21  15  گندم  محصوالت زراعی

  8/12  9  جو
  3/14  10  یونجه
  6/8  6  زعفران

  100  70  جمع
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افزار هاي هواشناسی و نرمبا استفاده از داده
CROPWAT  که از روش پنمن مانتیث جهت انجام

نماید، تبخیر و تعرق گیاه مرجع محاسبات استفاده می
محاسبه و سپس تبخیر و تعرق گیاه زراعتی مورد نظر 

 . محاسبه شده است

پس از محاسبه ضریب گیاهی در مراحل ابتدایی 
رشد، ضریب گیاهی در مرحله سوم و چهارم رشد گیاه 
براي گیاهان مختلف و بر حسب شرایط آب و هوایی 

) از نظر حداقل رطوبت نسبی و سرعت باد( مختلف
با داشتن ضریب گیاهی در . توسط فائو ارائه شده است

دوره رشد ضریب گیاهی را براي کل  مراحل مختلف
محاسبه و پس از آن نیاز آبیاري، باران موثر، هیدرومدل و 

فائو، (شوددر انتها نیاز آبی گیاه مورد نظر محاسبه می
1998.(  

  
  نتایج و بحث 

حجم آب مورد نیاز گیاهان در ) 2(در جدول 
با توجه . هاي سال بطور خالصه آورده شده استهمه ماه

ود در منطقه قابل توجه به اینکه نیاز آبی کشت زراعی موج
برداري بهینه از آب و اصالح الگوي است، براي بهره

با توجه به . باشدمصرف نیاز به تغییر الگوي کشت می
اینکه منطقه مورد مطالعه شرایط مساعدي براي کشت 
زعفران دارد، ضمن اینکه نیاز آبی زعفران با نیاز آبی 

یونجه را توان کشت گندم، جو و باغات همسو نیست، می
حذف و آب اختصاصی این گیاهان را به زعفران 

آورده شده ) 3(که نتایج آن در جدول . اختصاص داد
  .است

در یک سناریو با حذف کشت گندم، جو و 
یونجه میزان آب در دسترس جهت اختصاص به کشت 

با توجه . متر مکعب خواهد بود 360848زعفران برابر با 
ز آبی زعفران زیر کشت به این میزان آب موجود و نیا

توان مشخص کرد که هکتار، می ششمنطقه به مساحت 
توان به کشت زعفران چند هکتار از اراضی را می

  .اختصاص داد

با حذف کشت گندم، جو و یونجه و تخصیص 
آب مورد نیاز آنها به زعفران سطح زیر کشت زعفران 

شود و افزایش سطح زیر کشت هکتار اضافه می 8/40
با . هکتار خواهد رسید 8/46از شش هکتار به  زعفران

توان کل حجم آب حساب این الگوي کشت جدید می
قابل استحصال از قنات، نیاز آبی گیاهان در هر ماه، میزان 
کمبود و اضافی آب در هر ماه و کل آب مورد نیاز را 

  .ارائه شده است) 4(مشخص کرد، که نتیجه آن در جدول 
بیشترین میزان نیاز در ماه ) 4(با توجه به جدول 

که به ترتیب میزان نیاز برابر . فروردین و اسفند است
باشد و با توجه به متر مکعب می 110128و  184833

میزان آب استحصالی در ماه فروردین و اسفند که به 
متر مکعب است مشاهده  62640و 66960ترتیب برابر 

نیاز آبی  شود که در ماه فروردین و اسفند جهت تامینمی
متر مکعب با کمبود  47488و  117873به ترتیب به میزان 
  .آب مواجه هستیم

این درحالی است که به ترتیب بیشترین میزان 
هاي آذر، آبان، دي، بهمن، آب مازاد بر نیاز گیاهان در ماه

، 64800مهر، شهریور، خرداد و مرداد و به ترتیب برابر
و  3205، 11478، 26519، 42313، 53958، 63072
هاي خرداد، مرداد، با ذخیره در ماه. متر مکعب است1015

شهریور، مهر، آبان، آذر، دي و بهمن و ذخیره آب به میزان 
متر مکعب و استفاده از این آب ذخیره شده  266360

هاي اسفند، فروردین، جهت تامین نیاز کشاورزي در ماه
از  هکتار 8/46توان جمعا میزان اردیبهشت و تیر می

اراضی را به زیر کشت زعفران برد، ضمن اینکه سطح زیر 
کشت منطقه نیز به میزان شش و هشت دهم هکتار 

  .افزایش خواهد یافت
  

  محاسبه هزینه و درآمد محصوالت زراعی
-آماده: عملیات کشاورزي بطور عمده شامل

سازي زمین، تهیه بذر، کاشت، آبیاري، کوددهی، مبارزه با 
شود که انجام این برداشت محصول میهاي هرز و علف

  .مراحل نیاز به نیروي کار، زمان و هزینه دارد
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  )متر مکعب(هاي سال حجم آب مورد نیاز گیاهان منطقه در ماه - 2جدول 

  
  )متر مکعب(حجم آب موجود پس از حذف کشت جو و گندم و یونجه  - 3جدول 

نیاز آبی   ماه
  انار

نیاز آبی 
  پسته

نیاز آبی 
  زعفران

جمع کل آب 
  مورد نیاز

کل آب تامین 
  شده از قنات

کسري 
  آب

آب مازاد بر 
  نیاز 

  12469  -  66960  54491  19168  2075  33248  فروردین
  4881  -  66960  62079  15363  3254  43462  شتهاردیب

  3205  -  66960  63755  -  5868  57887  خرداد
 - 439  66960  67399  -  7581  59818  تیر

  1015  -  66960  65945  -  8366  57579  مرداد
  11478  -  66960  55482  -  6155  49327  شهریور

  26519  -  64800  38281  -  3378  34903  مهر
  63072  -  64800  1728  -  1728  -  آبان
 64800 -  64800  -  -  -  -  آذر
  63410  -  64800  1390  1390  -  -  دي

  61917  -  64800  2883  2883  -  -  بهمن
 48521 -  62640  14119  14119  -  -  اسفند

  361287  439  788400  427552  52923  38405  336224  مجموع

  
  
  
  
  

  اضافه آب  کسري آب  آب قنات  جمع نیاز   زعفران  یونجه  جو  گندم  پسته  انار  ماه
    87178  66960  154138  19168  26042  27545  46060  2075  33248  ردینفرو

  -  120078  66960  187038  15363  33463  34238  57258  3254  43462  شتهیبارد

  -  15978  66960  82938  -  -  -  19183  5868  57887  خرداد

 - 439  66960  67399  -  -  -  -  7581  59818  تیر

  1015  -  66960  65945  -  -  -  -  8366  57579  مرداد

  9318  -  66960  55482  -  -  -  -  6155  49327  شهریور

  26519  -  64800  38281  -  -  -  -  3378  34903  مهر

  57312  -  64800  7488  -  -  -  5760  1728  -  آبان

 60979 -  64800  3821  -  -  1358  2463  -  -  آذر

  49874  -  64800  14926  1390  6603  2600  4333  -  -  دي

  41166  -  64800  23744  2883  8739  6361  5761  -  -  بهمن

 - 22928  62640  85568  14119  19669  17702  34078  -  -  اسفند

  مجموع
  

336224  38405  174896  89804  94516  52923  786768  788400  246601  246183  
418 - 
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  )مکعبمتر (ر الگوي کشت یحجم آب مورد نیاز گیاهان با حساب تغی - 4جدول 
نیاز آبی   ماه

  انار
نیاز آبی 

  پسته
نیاز آبی 
  زعفران

جمع کل آب 
  مورد نیاز

کل آب تامین 
  شده از قنات

آب مازاد بر   کسري آب
  نیاز 

  -  117873  66960  184833  149510  2075  33248  فروردین
  -  99588  66960  166548  119832  3254  43462  شتهاردیب

  3205  -  66960  63755  -  5868  57887  خرداد
 - 439  66960  67399  -  7581  59818  تیر

  1015  -  66960  65945  -  8366  57579  مرداد
  11478  -  66960  55482  -  6165  49327  شهریور

  26519  -  64800  38281  -  3378  34903  مهر
  63072  -  64800  1728  -  1728  -  آبان
 64800 -  64800  -  -  -  -  آذر
  53958  -  64800  10842  10842  -  -  دي

  42313    64800  22487  22487  -  -  بهمن
  47488  62640 110128  110128  -  -  اسفند

  26636972  265388  78840  787428  412799  38405  336224  مجموع

  
اما مقدار نیروي کار، زمان و هزینه براي تولید 
. یک محصول ثابت در جوامع مختلف یکسان نیست

کشورهاي مدرن عملیات کشاورزي توسط بطوریکه در 
هاي نوین انجام گرفته که ماشین آالت پیشرفته و روش

گذاري اولیه نیاز به زمان و نیروي کار کم و سرمایه
در ایران بخصوص در مناطق . تجهیزات بیشتري دارد

هاي روستایی مانند منطقه مورد مطالعه این پژوهش فعالیت
هاي هرز ري، مبارزه با علفسازي زمین، کاشت، آبیاآماده

هاي سنتی بوده و بطور کامل و برداشت محصول به روش
آالت سبک توسط کشاورزان بصورت دستی و یا با ماشین

گذاري ها هزینه سرمایهگیرد که انجام این فعالیتانجام می
اولیه تجهیزات صنعتی در بر نداشته اما نیاز به زمان و 

بت به روش مدرن در درجه نیروي کار بیشتري دارد و نس
تر و در درجه دوم مجموع اول عملکرد محصول پایین

که این دو عامل . کندهاي بیشتري را تحمیل میهزینه
منجر به کاهش نسبت سود به هزینه در روش سنتی 

  .خواهد شد
با توجه به این پژوهش خرید پیاز گیاه زعفران 

-سرمایه ها نیاز بهجهت کاشت اولیه نسبت به سایر کشت

گذاري مالی اولیه و هزینه برداشت قابل توجهی دارد که 
اول اینکه . در مورد هزینه اولیه دو نکته حائز اهمیت است

باشد و پس گذاري فقط در سال اول کاشت میاین سرمایه
توان از زمین کشت از آن بطور متوسط تا شش سال می

پیاز دوم اینکه . برداري مناسب به عمل آوردشده بهره
زعفران در طول دوره شش ساله داخل زمین حالت زایشی 

شود و پس از این دوره بطور متوسط داشته و تکثیر می
بطور مشابه . پنج برابر سرمایه اولیه بازآوري خوهد داشت

شود و بطور متوسط تا گیاه یونجه در سال اول کشت می
ر اما هزینه تهیه بذ. شودبرداري میشش سال از زمین بهره

یونجه نسبت به زعفران قابل توجه نبوده و از طرف دیگر 
بنابراین . وري بازآوري نخواهد داشتنیز پس از دوره بهره

هاي زراعت در این منطقه شامل تهیه بذر ترین هزینهعمده
کوب هاي خرمناولیه، کود، برداشت محصوالت و هزینه

  . باشدبراي گندم و جو می
اقتصادي محصوالت  در ادامه این بخش محاسبه

زراعی حاصل از سطح زیر کشت موجود با میزان درآمد 
محصوالت کشت جایگزین با مالك قرار دادن آب انجام 

براي محصوالت  1394ها بر اساس نرخ سال شده و قیمت
تولیدي به ازاي هر کیلوگرم گندم، جو و یونجه به ترتیب 

ال لیون رییم 65ریال و زعفران  9525و  9200، 11550
ریال محاسبه  2100و قیمت هر کیلوگرم کاه . باشدمی

در این منطقه متوسط عملکرد گندم، جو و . شده است
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 پنجتن و زعفران  12، 3، 3یونجه به ترتیب در هکتار 
باشد و به ازاي هر هکتار گندم و جو به کیلوگرم می

  . شودتن کاه حاصل می 3و  5/4ترتیب 
ر کیلوگرم پیاز هاي اولیه قیمت هبراي هزینه

 400ریال، فسفات ساده  7000، کود ازت 34000زعفران 
به ازاي هر هکتار . ریال منظور شده است 10000و پتاسیم 

ساعت کار مفید  5/3گندم و جو بطور متوسط نیاز به 
ریال  450000کوب بوده و قیمت هر ساعت کار خرمن

هکتار کوب به ازاي هر بنابراین هزینه کار خرمن. باشدمی
لیون ریال است و در مجموع براي سطح زیر یم 575/1

لیون یم 175/14و  625/23کشت گندم و جو به ترتیب 
  . باشدریال می

برداشت زعفران هر ساله بطور متوسط در طول 
تولید گل و میزان برداشت در . گیردیروز انجام م 20

روزهاي اول کم و پس از یک هفته تولید محصول به اوج 
و چند روز تقریبا ثابت مانده و دوباره به مرور رسیده 

هزینه دستمزد زعفران شامل دو بخش . یابدکاهش می
برداشت از مزرعه و تمیز کردن است که به صورت دستی 

در مرحله برداشت به ازاي هر هکتار به . شودانجام می
کارگر الزم است و دستمزد روزانه کارگر  10طور متوسط  

به شده است و هزینه برداشت زعفران ریال محاس 500000
به ازاي تولید . شودلیون ریال مییم 100به ازاي هر هکتار 

کیلوگرم گل یک کیلوگرم زعفران سرگل حاصل  100هر 
هزینه تمیز کردن گل بر اساس دو معیار انجام . شودمی
در معیار اول تمیز کردن هر کیلوگرم گل مبلغ . شودمی

عیار دیگر مستقل از قیمت ریال و در م130000دستمزد 
-زعفران، به ازاي هر پنج گل، دستمزد کارگر یک گل می

درصد تولید به عنوان دستمزد کارگر  20یعنی. باشد
محاسبه دستمزد بر اساس هر دو . شودتمیزکننده منظور می

بنابراین مجموع هزینه برداشت و . روش نتیجه مشابه دارد
 165زیر کشت برابر  تمیز کردن به ازاي هر هکتار از سطح

هاي کود و بذر اولیه و هزینه. لیون ریال خواهد بودیم
و در ) 5(جدول دستمزد برداشت محصوالت مختلف در 

با توجه  .باشدمی) 6(انتها تحلیل اقتصادي مطابق جدول 

به نتایج، درآمد حاصل از محصوالت زراعی به الگوي 
الگوي کشتی که با . کشت و نوع گیاه وابستگی زیادي دارد

توجه به شرایط جغرافیایی حاکم، از منابع طبیعی بهترین 
بهره را برده و محصول با عملکرد و ارزش اقتصادي 

دهنده که نتایج این تحقیق به وضوح نشانباالتر تولید کند 
عنوان نمونه با اختصاص آب به. باشدمساله میاین 

برابر  8/5مصرفی گیاه جو به گیاه زعفران درآمد خالص به 
توان پس از انتخاب الگوي کشت مناسب می. رسدمی

هاي هرز و هاي کاشت، آبیاري، مبارزه با علفروش
ها را کاهش و برداشت محصوالت را اصالح، هزینه

از بروز معضالت اجتماعی  راندمان تولید را افزایش و
از سوي . مانند فقر و بیکاري و مهاجرت جلوگیري کرد

دیگر توجه به درآمد حاصل از فروش محصوالت زراعی 
دهد که به ازاي هر هکتار هاي آن نشان مینسبت به هزینه

زمین، درآمد حاصل از فروش زعفران نسبت به سایر 
  . محصوالت افزایش نسبی قابل توجهی دارد

هاي اولیه کاشت زعفران و برداشت آن ا هزینهام
هاي زیادي به همراه دارد که نسبت سود به هزینه را هزینه

گذاري و دهد و دو موضوع سرمایهتحت تاثیر قرار می
حمایت از کشاورزان و توجه به پتانسیل و ظرفیت اشتغال 

هاي این بخش را برجسته ساخته و لزوم ارتقاي شیوه
در این . سازدسنتی را ضروري می هايبرداشت روش

زمینه حمایت بخش دولتی از طریق امکان ایجاد تعامل 
بین تولیدکنندگان بزرگ با کشاورزان روستایی جهت 

گذاري و ورود مستقیم به بازار فروش محصول، سرمایه
المللی و گذاري، ایجاد تسهیالت، تعامل بینسیاست

خارج از مرزهاي بازاریابی بدون واسطه براي محصول در 
هاي سنتی و انتقال تکنولوژي و جغرافیایی، اصالح روش

هاي کشاورزي مدرن به داخل کشور، دانش فنی روش
تواند ضمن استفاده آگاهی و آموزش علمی کشاورزان، می

بهینه از آب، افزایش تولید و توسعه کشاورزي را به همراه 
  .داشته باشد
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  )بر حسب میلیون ریال( ها مجموع هزینه - 5جدول 

  بذر نیاز   گیاه 
  کیلو گرم(
  )در هکتار 

هزینه 
بذراولیه 
  در هکتار

  نیاز کود 
  کیلوگرم (

  )در هکتار

هزینه   هزینه کود در هر هکتار
برداشت 
محصول 
  در هکتار

  

هزینه بذر 
در سطح 

  پوشش گیاه 

هزینه  
 برداشت

در سطح 
  پوشش

هزینه کود در سطح 
  پوشش گیاه 

  مجموع هزینه 

  پتاسیم  فسفر  ازت  پتاسیم  فسفر  ازت    
  

          

  جو
  

110  104/1  120  50  60  84/0  2/0  6/0  20/2  108/9  8/19  76/14  668/43  

  گندم
  

120  386/1  180  100  70  26/1  4/0  7/0  35/2  79/20  25/35  4/35  44/91  

  یونجه
  

12  5/1  20  70  250  14/0  28/0  5/2  65/4  15  465  2/29  2/509  

  86/8425  7/128  7722  16/875  165  1  -  75/1  10  -  250  7/18  5500  زعفران جایگزین
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  )لیون ریالیسطح بر حسب هکتار و درآمد بر حسب م(الگوي کشت موجود و جایگزین  تحلیل اقتصادي - 6جدول 
  مجموع  زعفران  یونجه  جو  گندم  نوع محصول

        کاه  دانه  کاه  دانه
  40  6  10  9  15  سطح کشت موجود 

  8/46  6  7/10  3/10  8/19  سطح زعفران جایگزین 
  3/517  325  3/114  3/6  6/27  45/9  65/34  درآمد در هر هکتار کشت موجود 

  6/4059  1950  1143  7/56  4/248  75/141  75/519  کل درآمد کشت موجود 
  15210  1950  5/3477  5/3347  6435  درآمد زعفران جایگزین 

  61/307  55/138  23/105  381/27  449/36  درآمد خالص از هر هکتار کشت موجود 

  764/2676  3/831  3/1052  429/246  735/546  درآمد خالص از سطح زیر کشت موجود

  14/6484  3/831  485/1482  065/1427  29/2743  درآمد خالص زعفران جایگزین 

  
  گیرينتیجه

برداري بطورکلی مهمترین راهکار جهت بهره    
بهینه از آب، مدیریت در مصرف آب است و در بخش 

براي اصالح  مناسبیکار تغییر الگوي کشت راهکشاورزي، 
با توجه به آبدهی یکنواخت . باشدمیالگوي مصرف آب 

قنات در طول سال و غیر همسو بودن نیاز آبی کشاورزي 
-با آن مشاهده شد که در شرایط موجود در برخی از ماه

ها آب مازاد بر نیاز هاي سال با کمبود و در برخی از ماه
توجه به با . شودوجود دارد که از آن استفاده صحیح نمی

عملکرد محصوالت زراعی و درآمد حاصل از آن مشخص 
شد که نیاز آبی زعفران با محصوالت باغی غیر همسو 

درصد از  8/12است و در مجموع گیاه زعفران با مصرف 
درصد از  31درصد سطح زمین زراعی،  15مجموع آب و 

درآمد خالص حاصل از زراعت را به خود اختصاص داده 
لگوي کشت زراعی جدید بر مبناي نیاز بنابراین ا. است

آبی و درآمد حاصل از کشت موجود زعفران در نظر 
در این الگو کشت گندم و جو و یونجه حذف . گرفته شد

با توجه . مقدار آب موجود در این شرایط محاسبه شد. شد
به نیاز آبی زعفران و مقدار آب موجود سطح زیر کشت 

تصاص این میزان آب طبق نتایج با اخ. جدید محاسبه شد
هکتار خواهد  8/46به زعفران سطح زیر کشت زعفران به 

دهم هکتار به سطح زیر و میزان شش و هشت. رسید
براي دستیابی به هدف . کشت منطقه افزوده خواهد شد

وري بهینه از این منبع آبی ساخت یک مورد نظر و بهره
جهت ذخیره در  متر مکعب 266360مخزن به حجم 

ازاد بر نیاز و استفاده از آن در مواقع کمبود مواقع م
همچنین با تحلیل اقتصادي بر اساس . باشدضروري می

میزان درآمد سطح زیر کشت موجود 1394هاي سال قیمت
و مقایسه آن با درآمد حاصل از کشت جایگزین مشاهده 
شد که با جایگزینی زعفران با گندم میزان درآمد خالص 

نی زعفران با جو میزان درآمد خالص پنج برابر، با جایگزی
دهم برابر خواهد رسید، که بیشترین توجیه به پنج و هشت

همچنین با جایگزینی زعفران با . باشداقتصادي را دارا می
و چهاردهم برابر خواهد یونجه میزان درآمد خالص یک

 46/1845میزان درآمد خالص جو، گندم و یونجه از . شد
لیون یم 84/5652یدات موجود به لیون ریال براي تولیم

ریال براي تولیدات جایگزین خواهد رسید که این میزان 
سود خالص ساخت مخزن ذخیره آب را در سال اول 

در مجموع درآمد خالص کشت زعفران . کندتوجیه می
جایگزین جو، گندم و یونجه به سه برابر کشت موجود 

یاز آبی آن از آنجا که الگوي کشت و منبع تامین ن. شودمی
در بیشتر مناطق استان یزد شرایط مشابه منطقه مورد 
مطالعه را دارند، جهت توسعه کشاورزي و افزایش درآمد 

توان این الگو را در اغلب مناطق پیاده حاصل از آن می
  .کرد
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بدین وسیله از مدیریت جهاد کشاورزي  :تقدیر و تشکر
شهرستان اردکان جهت همکاري صمیمانه کمال تشکر و 

  .قدردانی را داریم

  
  منابعفهرست 

نقش محصوالت کشاورزي با تاکید بر زعفران در توسعه روستایی . 1389. کردوانی. ، ع.اسماعیل پور، ع .1
 .26سال هفتم، شماره . مجله جغرافیایی سرزمین. شهرستان کاشمر
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