
-

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

       بررسي سودآوري زراعت يونجه با توجه به شاخص رطوبتی در ايران

علی شهنوازی

استاديار پژوهش، بخش تحقيقات اقتصادی، اجتماعی و ترويج کشاورزی، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان آذربايجان شرقی، 
)a.shahnavazi@areo.ir :سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تبريز، ايران )نويسنده مسئول

تاريخ دريافت: 99/6/17                       تاريخ پذيرش: 99/10/18

     چکیده
شهنوازی، علی. 1399. بررسي سودآوري زراعت يونجه، با توجه به شاخص رطوبتی در ايران. مجله ترويجی علوفه و خوراک دام. 1 )2(:33-42.

در اين مطالعه، وضعيت هزينه، توليد و درآمد يونجه آبي در 62 استان )شامل منطقه جنوب استان کرمان(، با توجه 
به شاخص رطوبتي )متغير اقليمي( و با استفاده از آمار وزارت جهاد کشاورزي براي سال زراعي79-6931 بررسي شد؛ 
سپس نرخ بازده سرمايه گذاري در هر هکتار، به تفکيک استاني محاسبه شد و ارتباط آن با ساير متغيرهاي پژوهش 
از طريق ضريب همبستگي بررسي شد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، در شرايط فعلي زراعت يونجه آبي در همه 
استان ها، توجيه اقتصادي دارد و بيشترين نرخ بازده داخلي، ارزش خالص فعلی و کمترين دوره بازگشت سرمايه در 
افزايش  است.  بلوچستان  و  استان سيستان  به  ساله و10ساله(، مربوط  )پنج  برداری مورد مطالعه  بهره  هر دو دوره 
دوره بهره برداری از پنج سال به 01سال، تغييری در دوره بازگشت سرمايه ندارد و نرخ بازده داخلی را چندان افزايش 
نمی دهد ولی باعث افزايش خالص ارزش فعلی سرمايه گذاری در توليد يونجه آبی می شود. بررسي ضريب همبستگي 
آبی  يونجه  زراعت  در  بازده سرمايه گذاري  نرخ  و  عملکرد  بين  ارتباط  که  دهد  می  نشان  پژوهش،  متغيرهاي  ميان 
مثبت و معنی داری است، اما بين هزينه های سرمايه گذاری، هزينه های ساالنه، شاخص خشکی و قيمت با نرخ بازده 

سرمايه گذاري، ارتباط معني داري وجود ندارد.
واژه هاي کلیدي: اقليم، شاخص رطوبتي، نرخ بازده داخلي، دوره بهره برداری.
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دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

  مقدمه 

بر اســاس برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
کشور که از سال 1396 الي1400 در حال اجرا مي باشد، الزم 
اســت توليد محصوالت علوفه اي از 8631 هزارتن در ابتداي 
برنامه به 13275 هزارتن در انتهــاي برنامه افزايش يابد. در 
سال زراعي 98-1397، مجموع توليدات آبي و ديم محصوالت 
علوفه اي)شامل يونجه، شــبدر، ذرت علوفه اي و ساير نباتات 
علوفه اي(21/7 ميليون تن گزارش شــده که معادل 26درصد 
توليــد کل محصوالت زراعي در همان ســال اســت. در اين 
ميان، يونجه با 6/2 ميليون تن توليد بيش از 29درصد توليد 
محصوالت علوفه اي را به خود اختصاص داده اســت )وزارت 
جهاد کشــاورزي، 1399(. از آنجا که زراعــت يونجه، نقش 
قابل توجهي در تأمين نياز علوفه اي کشور دارد، ضروري است 
مجموعه فعاليت هاي انجام يافته براي تأمين پايداري توليد آن 
به نحوي باشند که برآيند آن ها عالوه بر تسهيل دستيابي به 
اهداف کالن اقتصادي، انگيزه الزم براي ادامه و توسعه فعاليت 
در سطح مزرعه را نيز، تأمين نمايند. پيگيري سياست افزايش 
توليــد بدون توجه به منافع کشــاورزان، پايداري توليد را به 
مخاطره می اندازد که الزم اســت همواره به سودآوري زراعي 

به عنوان يک عنصر کليدي توجه شود. 
   محمــدزاده و همــکاران )1397( در مطالعــه کارايــی 
بوم شناختی- اقتصادی توليد يونجه و ذرت علوفه ای در دشت 
مراغه بناب استان آذربايجان شــرقی، به اين نتيجه رسيدند 
که با وجــود پائين بــودن هزينه کل توليــد ذرت علوفه ای 
در مقايســه با يونجه، ارزش ناخالص توليدی و ســود خالص 
در زراعت يونجه بيشــتر اســت و اين محصول دارای کارايی 
اکولوژيکی بيشتری می باشد لذا در مقايسه با ذرت علوفه ای 
با وجود مصرف انرژی بيشــتر و تأثير  محيط زيستی باالتر در 
واحد ســطح، از نظر اقتصادی، توجيه بيشــتری دارد. قدمی 
فيروزآبادی و سيدان)1398( نيز تأثير سياست های حمايتی 
دولت بر ميزان ســودآوری زراعت يونجــه را مطالعه کردند و 

دريافتند که ارزش منافع خالص زراعت يونجه هنگام استفاده 
از سامانه آبياری بارانی با کمک های بالعوض نسبت به آبياری 

سطحی،74437 هزارريال افزايش می يابد.
   عبداهلل محمود )2019(، با بررســی اقتصادی توليد يونجه 
در اســتان دياله عراق نشان داد که نهاده سرمايه، نقش قابل 
توجهــی در توليد يونجــه دارد، به گونه ای کــه افزايش يک 
درصدی در ميزان اســتفاده از اين نهاده، باعث افزايش توليد 
به انــدازه 1/259 درصد می شــود. همچنين طبق يافته های 
اين پژوهش، بازده مقياس در توليد يونجه، صعودی اســت و 
افزايــش يک درصدی در ميزان مصــرف کليه نهاده ها، باعث 
افزايــش توليد به ميزان 1/45درصد می شــود. کارايی فنی و 
تخصصی زراعت يونجــه در اين پژوهش، به ترتيب 0/821 و 
0/577 گزارش شده است. استرهلز و همکاران )2020(، بهره 
وری و ســودآوری زراعت يونجه با ذرت سيالژی را در ايالت 
ويسکانسين آمريکا مطالعه کردند. بر اساس نتايج اين پژوهش، 
بازده خالص ســاالنه در تناوب های کشت مخلوط از 303 تا 
367 دالردرهکتار متغير بوده و سودآورترين حالت، تناوب سه 
ســاله ذرت با سه ساله يونجه بوده است. تناوب مرسوم، بازده 
خالص کم تری در حــدود 320-260 دالردرهکتار دارد و از 
تناوب چهار سال ذرت و چهار ســال يونجه سودآورتر است. 
همچنين، بر اســاس يافته های ايــن تحقيق، انتظار می رود 
کشت مخلوط يونجه در ذرت سيالژی، سودآوری نظام زراعی 

مبتنی بر ذرت سيالژی-يونجه را افزايش دهد. 
   بنابراين، با توجه به اهميت نقش ســودآوري در پايداري و 
افزايش توليد، در اين مطالعه، وضعيت هزينه، توليد و درآمد 
يونجه آبي در 26استان )شامل منطقه جنوب استان کرمان(، 
با توجه به شاخص رطوبتي )متغير اقليمي( بررسي شده و نرخ 
بازده ســرمايه گذاري در هر هکتار به تفکيک استاني محاسبه 
شد؛ سپس ارتباط شاخص سودآوري با ديگر متغيرهاي مورد 
مطالعه، با اســتفاده از ضريب همبســتگي پيرســون بررسي 
گرديد. نتايــج اين مطالعه می تواند در بهبود سياســت هاي 

مرتبط با زراعت يونجه کاربرد داشته باشد.
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     مواد و روش ها

در اين تحقيق، به منظور تعيين ميزان ســودآوري زراعت 
يونجه، از روش هاي اقتصاد مهندســي اســتفاده شــد. 
زراعت يونجه برخالف ديگــر محصوالت زراعي، ماهيت 
ســرمايه گذاري دارد و الزم اســت هزينه و درآمد آن در 
طول ســال هاي متوالي بررسي شــود. در اين مطالعه، از 
شــاخص هاي ارزش خالــص فعلــي NPV(1(،نرخ بازده 
داخليIRR(2( و دوره بازگشــت سرمايه 3)PBP( ( براي 
محاســبه ميزان ســودآوري زراعت يونجه در 62 استان 
مورد مطالعه، اســتفاده شد )سازمان توسعه صنعتي ملل 
متحد، 3002(. شــاخص ارزش خالــص فعلي، مجموع 
ارزش تنزيلــي جريان هاي خالص درآمدي در دوره هاي 
مختلف می باشــد که بــراي محاســبه آن از رابطه 1، 

استفاده مي شود:

 )1(

و در آن  DCFj و DSV بــه ترتيب جريان نقدي تنزيل 
شــده4  در دوره j و ارزش اســقاط )ارزش در پايان عمر 
اقتصادی دارايی( تنزيل شده 5 می باشد که با استفاده از 

روابط 2 و 3، محاسبه مي شوند:

)2(
                        

                                        )3(

در روابــط فوق Aj جريان خالص دوره دوره SV ،j ارزش 
اســقاط و n تعداد دوره)ســال( اســت. نرخي که ارزش 

خالــص فعلي را صفر کند  )NPV=0(، نرخ بازده داخلي 
می باشد.

    ارزش خالص فعلي، ارزش زماني پول را وارد محاسبات 
مي کند و احتســاب آن به واقعي شدن حسابداري هزينه 
و درآمد ياري مي رســاند. در ايــن مطالعه، ارزش زماني 
پول، 18درصد در نظر گرفته شــده است. دوره بازگشت 
سرمايه نيز دوره اي است که ارزش حال خالص درآمدها، 
هزينه هاي ســرمايه گذاري را پوشــش مي دهــد. براي 
محاسبه شاخص هاي سودآوري از نرم افزار  COMFAR و 
براي استخراج ويژگي هاي توصيفي و ضرايب همبستگي، 

از نرم افزار SPSS استفاده شد.
 داده هاي مربوط به هزينه هاي سرمايه گذاري، هزينه هاي 
ســاالنه، عملکرد، درآمــد و رژيم رطوبتي از انتشــارات 
وزارت جهاد کشــاورزي و مطالعات گذشــته استخراج 
شــده و در جدول )1(، گزارش شده است )وزارت جهاد 
کشاورزي، 1399(. بر اســاس طبقه بندی يونسکو، رژيم 
رطوبتی بر اساس شاخص خشــکی AI(6(به چهار گروه 
فراخشک، خشک، نيمه خشک و مرطوب تقسيم می شود. 
در رژيم رطوبتی فراخشــک، بارندگی کم و نامنظم است 
و تغييرات ســاالنه بارندگی خيلــی زياد و تا 100درصد 
می باشد. در رژيم رطوبتی خشک، بارندگی از 80-100 
ميلی متر تا 350-200 ميلی متر متغير اســت و تغييرات 
بارندگی در آن زياد )50 تا 100 درصد( اســت. در رژيم 
رطوبتی نيمه خشک بارندگی بين 250-200 ميلی متر تا 
500-450 ميلی متر است و تغييرات ساالنه بارندگی 25 
تا 50 درصد می باشد. در رژيم رطوبتی مرطوب تغييرات 
ساالنه بارندگی کمتر از 25 درصد می باشد و کشاورزی 
بــه صــورت نرمال انجام می شــود. شــرح کامل طبقه 
بندی يونســکو در جدول )2( ارائه شده  است )غفاري و 

همکاران، 1394(.

1 -Net Present Value
2 -Internal Rate of Return
3-Pay Back Period

4 - Discounted Cash Flow
5 -Discounted Salvage Value
6-Aridity Index
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دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

جدول 1. داده هاي مورد استفاده به منظور تعيين ميزان سودآوری زراعت يونجه در ايران )10 ريال – کيلوگرم درهکتار(

درآمدعملکردهزينه هاي ساالنههزينه هاي سرمايه گذاري**رژيم رطوبتي*استانرديف

35478801430761689088998969مرکزی 1
43394271327909552015802053ما زندرا ن 2
34117902375693676398045152آذربايجان شرقی 3
336709803264646101809834413آذربايجان غربی 4
3664500759009051012110137218کرما نشا ه 5
33616566272451994275656235خوزستا ن 6
3594635846285431080011616535فا رس 7
1471252138186471199212834079کرما ن 8
256595603933890890710303020ا صفها ن 9
1448095255681252733516096360سيستا ن  و بلوچستا ن 10
3885503461068141485216581141همدا ن 11
349046484149062978710080225چها رمحا ل  و بختيا ری 12
35853577504202975547855319لرستا ن 13
3652985453424651327519913043کهگيلويه  و بويرا حمد14
3445749240328411327012971386زنجا ن 15
2646324555612011069710182477سمنا ن 16
2633430057630001000011000000هرمزگا ن 17
3710049041161381430611319203تهرا ن 18
360725005142093122959849254قزوين 19
1625100061235391376913769231جنوب کرما ن 20
32924311293290282167282609ا ردبيل 21
2812485751346731289011830691قم 22
24376827311568598939642738خرا سا ن  جنوبی 23
3626038258942311311815214670خراسان  رضوی 24
345674604334937912214760172خرا سا ن  شما لی 25
3836801166747751312913033537البرز26

* فراخشک1، خشک۲، نیمه خشک۳، مرطوب۴

**هزينه های سرمايه گذاری شامل: هزينه های آماده سازی زمین، تهیه بذر، کشت و مراقب های زراعی است که در سال نخست انجام و هزينه می شود.

مأخذ: وزارت جهاد کشاورزي، 1۳99ب
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جدول 1. داده هاي مورد استفاده به منظور تعيين ميزان سودآوری زراعت يونجه در ايران )10 ريال – کيلوگرم درهکتار(

توضيحاتشاخص خشکیرژيم رطوبتی

AI >0/03فراخشک

• بارندگی کم و نامنظم که در هر فصلی امکان بارش وجود دارد.
• تغييرات ساالنه بارندگی خيلی زياد تا 100درصد.

• تقريباً فاقد پوشش گياهی دائمی، به استثناء بعضی بوته ها در بستر رودخانه ها.
• امکان رويش گياهان يک ساله در بعضی از سال های خوب.

AI= 0/03-0/2خشک

• بارندگی ساالنه 100-80ميلی متر تا 350-200ميلی متر.
• تغييرات ساالنه بارندگی زياد 50 تا 100درصد.

• دارای پوشش گياهی پراکنده.
.
• ديم کاری اقتصادی مقدور نمی باشد

AI= 0/2-0/5نيمه خشک

• بارندگی ساالنه در مناطقی با بارش زمستانه بين 250-200 ميلی متر تا 500-
450 ميلی متر.

• بارندگی ساالنه در مناطقی با بارش تابستانه 400-300 ميلی متر تا 700-800 
ميلی متر.

• تغييرات ساالنه بارندگی 25 تا 50درصد.

AI <0/5مرطوب*
• تغييرات ساالنه بارندگی کمتر از 25درصد.

• دارای کشاورزی نرمال.

* شامل رژيم های رطوبتی نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب است.

مأخذ: غفاري و همکاران )1۳9۴(

  نتايج 

ابتدا جايگاه استان هاي کشور از نظر شاخص هاي سودآوري 
محاســبه و تعيين شد؛ ســپس متغيرهاي مورد مطالعه در 
گروه هاي رطوبتي به تفکيک، بررسي گرديد. براي محاسبه 
شاخص هاي سودآوري اقتصادي زراعت يونجه آبي، الزم است 

اطالعات مربوط به ميزان سرمايه گذاري، هزينه هاي ساالنه، 
عملکرد و درآمد ساالنه براي هر هکتار به تفکيک استان هاي 
مورد مطالعه، گردآوري شوند. با استفاده از داده هاي جدول 
)1(، روابط معرفي-شده و نرم افزار کامفار، نرخ بازده داخلي، 
ارزش خالص فعلی و دوره بازگشــت سرمايه در توليد يونجه 

آبي 26 استان مورد مطالعه، محاسبه شد )جدول 3(.
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جدول ۳. شاخص هاي سودآوري زراعت يونجه آبي به تفکيک استان هاي مورد مطالعه

استانرديف

دوره بازگشت سرمايه)سال(ارزش خالص فعلي)10 ريال(نرخ بازده داخلي)درصد(

5 سال10 سال5 سال10 سال5 سال10 سال

85/5783/641322746788077512/442/44مرکزی 1
74/1671/89673480044408712/692/69ما زندرا ن 2
104/22102/761284498686402052/152/15آذربايجان شرقی 3
179/21178/6921912755149822421/661/66آذربايجان غربی 4
63/3760/7310507328683073133کرما نشا ه 5
80/9578/89810276753765042/532/53خوزستا ن 6
117/62116/43215783361458478622فا رس 7
191/54191/0930344946207742781/611/61کرما ن 8
112/61111/3219463891131341132/052/05ا صفها ن 9
235/38235/1036304105249381111/501/50سيستا ن  و بلوچستا ن 10
118/38117/1932392354218989571/991/99همدا ن 11
121/06119/9218435793124735351/971/97چها رمحا ل  و بختيا ری 12
47/1143/88575772735829793/843/84لرستا ن 13
223/41223/1049963031342938651/531/53کهگيلويه  و بويرا حمد14
200/81200/4030268408207395701/591/59زنجا ن 15
71/2768/911212725579710512/762/76سمنا ن 16
82/6080/601448169896883552/502/50هرمزگا ن 17
101/4599/9321418984143900562/192/19تهرا ن 18
77/3875/211278517384571072/612/61قزوين 19
122/48121/3623826184161271771/961/81جنوب کرما ن 20
148/97148/201409006895929841/791/79ا ردبيل 21
82/3080/2818620538123687042/512/51قم 22
149/29148/5121151788144014891/791/79خرا سا ن  جنوبی 23
149/10148/3230196412205591111/791/79خراسان  رضوی 24
228/57228/2735837574246069191/521/52خرا سا ن  شما لی 25
75/8273/6017131192113150722/652/65البرز26
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   بــا توجه بــه وجود تفــاوت در دوره بهره برداری مزارع 
يونجه مناطــق گرم و معتدل، محاســبات برای دو دوره 
بهره برداری پنج و 10 ســاله انجام شد. در محاسبه اعداد 
در جدول)3(، فرض بر اين شــد، برای ســالی که در آن 
کاشــت انجام گرفته، توليد با قابليــت عرضه به بازار )به 
دليل عدم توليد يونجه خالص( وجود نداشته و پرداخت ها 
و دريافت هــا به صورت نقدي بوده اســت. چنانچه هزينه 
فرصت سرمايه )عدم النفع سرمايه گذاري( 18درصد باشد 
و در محاسبات معادل اجاره براي هزينه زمين لحاظ شود، 
در اين صورت در شرايط فعلي زراعت يونجه آبي، در همه 
استان های کشــور داراي توجيه اقتصادي است. همچنين 

بيشترين نرخ بازده داخلي، ارزش خالص فعلی و کمترين 
دوره بازگشت سرمايه در هر دو دوره مورد مطالعه، مربوط 
به اســتان سيستان و بلوچســتان می باشد. افزايش دوره 
بهره بــرداری از پنج ســال به 10ســال، تغييری در دوره 
بازگشت ســرمايه نداشــته و نرخ بازده داخلی را چندان 
افزايش نداده اســت؛ اما باعث افزايش قابل توجه خالص 
ارزش فعلی سرمايه گذاری در توليد يونجه آبی کشور شده 
اســت. در شکل )1(، جايگاه اســتان هاي مورد مطالعه از 
نظر نرخ بازده داخلي ســرمايه گذاري در دوره بهره برداری 
10ســاله ارائه شده اســت. بررســي تطبيقي رتبه بندي 

استان ها از نظر عملکرد نيز در شکل )2(، آمده است. 

39

بررسي سودآوري زراعت يونجه، با توجه به شاخص رطوبتی در ايران- علی شهنوازی



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

همان طور که در شــکل )1( مشخص اســت، استان هاي 
سيســتان و بلوچســتان، خراسان شــمالي، کهگيلويه و 
بويراحمد و زنجان، ســودآورترين زراعت يونجه آبي را در 

سطح کشور داشته و استان هاي لرستان، کرمانشاه، سمنان 
و مازندران کــم بازده ترين زراعت يونجــه آبي را به خود 
اختصاص داده اند. به منظور بررسي نقش اقليم در سودآوری

 
جدول ۴. آمار توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه به تفکيک رژيم هاي رطوبتي

آمارهواحدمتغير

رژيم رطوبتي

مرطوبنيمه خشکخشکفراخشک

نرخ بازده 
درصدداخلي

183/1399/61124/8874/16ميانگين

-112/9078/02181/46دامنه

کيلوگرم در عملکرد
هکتار

17698/6710477/4010941/25201ميانگين

-1534339837298دامنه

هزينه هاي 
10 ريالسرمايه گذاري

5148157/676191757/85609963/123394271ميانگين

-177004837480305930723دامنه

هزينه هاي 
10 ريالساالنه

5170103/674701689/804608908/943279095ميانگين

-230489226473153950256دامنه

10 ريالدرآمد
14233223/3310591785/211361710/658998969ميانگين

-3262281218795314256235دامنه

قيمت هر کيلو 
10 رياليونجه خشک

886/361020/231036/461730/24ميانگين

-481/36238/911018/8دامنه
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جدول 5. ضريب همبستگي نرخ بازده داخلي با متغيرهاي پژوهش

قيمتشاخص خشکيدرآمدهزينه هاي ساالنههزينه هاي سرمايه گذاريعملکردمتغير

0/2650/303-**0/3380/1550/618-*0/461نرخ بازده داخلي
** معنی داری در سطح يک درصد و * معنی داری در سطح پنج درصد است.

مأخذ: يافته هاي پژوهش

  زراعت يونجه آبي کشــور، ابتدا ميانگين و دامنه تغييرات 
آن ها در اقليم هاي مورد مطالعه گزارش شــده و سپس با 
استفاده از ضريب همبســتگي معني داري، روابط بررسي      

می شود )جدول 4(.
  نتايج جدول )4( نشــان مي دهد که ميانگين شــاخص 
سودآوري)نرخ بازده داخلي(، با افزايش رطوبت کاهش يافته 
و از 183/13 به 74/16 درصد مي رسد. اين روند، در عملکرد 
نيز قابل مشاهده است و افزايش رطوبت به کاهش عملکرد 
منجر مي شود به طوري که ميانگين آن از 17699کيلوگرم 
درهکتار در اقليم فراخشــک به 5201 کيلوگرم درهکتار 
در اقليم مرطوب مي رســد. هزينه هاي ســاالنه و درآمد با 
افزايش رطوبت کاهش يافتــه و ميانگين قيمت دريافتي، 
افزايش مي يابد. بررسي ضريب همبستگي ميان متغيرهاي 
پژوهش، بيانگر آن اســت که در چارچوب داده های مورد 
مطالعه، ميان عملکرد و نرخ بازده سرمايه گذاري در زراعت 
يونجه آبی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنين 
ميان هزينه های سرمايه گذاری، هزينه های ساالنه، شاخص 
خشکی و قيمت دريافتی با نرخ بازده سرمايه گذاري، ارتباط 

معني داري مشاهده نمی شود )جدول 5(.

 نتیجه گیري

بر اساس نتايج اين مطالعه، مشخص شد که سرمايه گذاری 
در زراعــت يونجه از لحاظ اقتصادی قابل توجيه اســت و 
توســعه زراعت اين محصول در مناطقی با اقليم خشک تر 

به دليــل عملکرد باالتر، توجيه اقتصادی بيشــتری دارد. 
همچنين ارتباط معنی دار بين عملکرد با ميزان سودآوری، 
در کنــار عدم تأثيرگــذاری هزينه های ســرمايه گذاری و 
هزينه های ساالنه بر شاخص نرخ بازده داخلی در چارچوب 
داده های مورد مطالعه، مشــخص می ســازد که تمرکز بر 
بهبود عملکرد و افزايش آن در کنار توجه به آثار هزينه ای 
آن، راهبردی هماهنگ با هدف افزايش سود بهره بردار در 

سطح مزرعه است.

زراعــت يونجه آبــي در مناطق مختلف کشــور   -
ســودآور اســت و کم يا زياد بــودن آن تابع ميزان 
عملکــرد می باشــد؛ به نحوی که انتظــار می رود در 
مساعدترين حالت، هزينه های سرمايه گذاری در يک 

دوره 18ماهه، برگشت داده شود. 
افزايش دوره بهره برداری از پنج به 10سال، بيشتر   -
روی شــاخص خالص ارزش فعلــی، اثر می گذارد و 
موجب افزايش آن می شود؛ بنابراين رويکرد افزايش 
توليد در مقطع زمانی)عملکرد( و افزايش طول دوره 
بهره برداری )افق زمانی(، مؤثرترين راهبرد در افزايش 
سودآوری زراعت يونجه آبی می باشد و ضروری است، 
در کنار کوشــش هايی که به منظور افزايش عملکرد 
انجام می گيرد، به مســئله افزايش دوره بهره برداری 

نيز توجه شود.
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