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 چکیده

 
 افزون تقاضاي آب در بخش کشاورزي و محدودیت منابع آبیبا توجه به افزایش روز

ن، وري آهاي ارتقاي سطح کارایی و بهرهکشور، توجه به مساله بحران منابع آبی و روش
وان عنبه رو، با توجه به مصرف باالي منابع آبی در تولید گندماهمیت بسیاري دارد. از این

ن استا ، کارایی آب مصرفی تولیدکنندگان گندمحاضر محصولی استراتژیک در ایران، در مقاله
، 1394عی پرسشنامه در سال زرا 200ها و تکمیل ستفاده از روش تحلیل پوششی دادهالبرز با ا

وبیت تبررسی شد. همچنین، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوي رگرسیون 
رد دهد که میانگین کارایی فنی در واحدهاي مومورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می

نگین درصد و میا 78و  74بت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب مطالعه در حالت بازده ثا
، درصد است. بر اساس نتایج 90و  88کارایی آب مصرفی نیز در این دو حالت به ترتیب 

 مثبت متغیرهاي تجربه کشاورز، میزان تحصیالت، مالکیت زمین و قیمت هر متر مکعب آب اثر
 هاي آموزشی و عضویت درشرکت در کالسو متغیرهاي مسافت زمین کشاورز تا منبع آب، 

-حقیق، بهتهاي داري بر کارایی مصرف آب دارند. با توجه به یافتهاثر منفی و معنی هاتعاونی
یر در هاي ترویجی ارایه شده به کشاورزان و تغیرسد که بازنگري اساسی در آموزشنظر می

طقه د کارایی مصرف آب در منهاي روستایی، نقش مهمی در بهبوهاي مدیریتی تعاونیشیوه
 خواهد داشت.

 
 ها، گندم، البرز، ایرانکارایی آب، تحلیل پوششی داده :يکلیدهاي واژه

 
 مقدمه

محدودیت دستیابی به برخی از منابع مورد نیاز براي 
خصوص بهتولید محصوالت کشاورزي در ایران، 

 براي را اقتصاددانان توجه هموارهی، آبمنابع  محدودیت

 خود به سطح واحد از ذاییغمواد بیشتر چه هر ینتأم

المللی بین ۀبر اساس گزارش موسس. است کرده معطوف

مدیریت آب، کشور ایران براي حفظ وضع موجود خود تا 
درصد به منابع آب قابل  112باید حدود  1404سال 

-نظر میاستحصال خود بیافزاید که این امر غیرممکن به
وري اسالمی ایران در افق (سند چشم انداز جمه رسد

مربوط به در ایران، بیشترین میزان مصرف آب ). 1404
هاي از کل آب ،و در شرایط فعلی استبخش کشاورزي 
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) رقمی بمیلیارد متر مکع 5/87استحصالی در کشور (
به ) درصد 94یعنی (میلیارد متر مکعب  82 در حدود

 ,Shaanani & Honarدارد (بخش کشاورزي اختصاص 

برداري بهینه و کاهش مصرف بهره بر این اساس، ).2008
هاي منابع آبی در رفع محدودیت بخش کشاورزي،آب 

نتایج حاصل از مطالعات انجام شده  .داردنقش موثري 
دهد که بهبود مدیریت منابع آب، گام مهم و نشان می

 کارایی و بهبود افزایش بازده ،آبۀ موثر در مصرف بهین
 حصوالت کشاورزي محسوب و تولید ممصرف آن 

 ،رواز این. )Poor Asghar sangachin, 2000شود (می
هم در سطح نهادة آب، توجه به ارتقا و بهبود کارایی 

از اهمیت  ،خرد و هم در سطح کالن اقتصادي (ملی)
یکی از محصوالت اساسی شایان توجهی برخوردار است. 

ف و استراتژیک بخش کشاورزي، که سهم زیادي از مصر
منابع آبی در این بخش را به خود اختصاص داده است، 

رو در هاي پیشگندم است. استان البرز یکی از استان
شود. این تولید این محصول زراعی در کشور محسوب می

هاي بسیار مهم تولیدکننده عنوان یکی از استانبه استان
اول عملکرد در واحد ۀ اول گندم کیفی و رتبۀ گندم، رتب

 ،کلیطورشور را به خود اختصاص داده است. بهسطح ک
 آبی منابع وجود دلیل به البرز استان در گندم کشت

 انجام آبی صورتبه حاصلخیز هايدشت و مناسب نسبتاً

سطحی  در برداربهره 1400 میانگین طورهب. گیردمی
 در گندم تولید به سالیانه ،هکتار 12000-10000حدود 

رو، در از این .مشغولند ستانا این کشاورزي اراضی
رو، کارایی نهادة آب در تولید گندم استان مطالعۀ پیش

محاسبه  هااز روش تحلیل پوششی دادهالبرز با استفاده 
و عوامل موثر بر بهبود آن با کاربرد روش اقتصادي 

ل مربوط به یمسا ۀدر زمینتاکنون  سنجی شناسایی شد.
در داخل  ی، مطالعاتهاکارآیی آب و تحلیل پوششی داده

طور مثال، به .و خارج از کشور صورت گرفته است
(2011) Chebil et al.  با استفاده از روش تحلیل پوششی

آب مصرفی مزارع در نهادة کارایی  و محاسبۀ داده ها
که سطح تحصیالت زارعین، میزان  ندنشان داد، تونس

مثبت و  ۀدسترسی به اعتبارات و خدمات کشاورزي رابط
 در مطالعۀ  د.نداري با کارایی آب مصرفی مزارع دارمعنی

(2010) Wang با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهو-
نتایج تحلیل رگرسیون توبیت نشان داد که ، ها

مزرعه ة متغیرهاي سن کشاورز، سطح تحصیالت و انداز
بر کارایی استفاده از آب  داريو معنی مثبت اثرداراي 

با استفاده از الگوي تحلیل .Frija et al (2009) هستند. 
پس از محاسبۀ کرایی فنی تولید و  ،هاپوششی داده

، با استفاده اي تونسمزارع گلخانه کارایی نهادة آب براي
از الگوي رگرسیونی توبیت نشان داد که متغیرهاي وجود 

کود آبیاري و آموزش کشاورزان اثر  نوین هايروش
-منفی و معنی زمین اثر ةانداز دار و متغیرمثبت و معنی

 (2008) دار بر کارایی آب مصرفی مزارع دارند.

Spleeman et al. پوششی روش تحلیل از استفاده با 

مزارع  آبیاري آب مصرف کارآییو محاسبۀ  هاداده
عواملی چون مالکیت و ، نشان داد که جنوبی آفریقاي

 هاي آبیاري و انتخاب محصول برزمین، شیوهة انداز
از سایر مطالعات خارجی انجام  کارایی آب موثر بودند.

توان شده در زمینۀ تحلیل و ارزیابی کارایی نهادة آب می
 Chellatan Veetill et al. ،(2009) (2012)به مطالعۀ 

Yilmaz et al. ،(2006) Raju and Kumar (2004)و 

Diaz et al.  (2008)اشاره کرد. در داخل کشور نیز 

Saboohi et al.  با استفاده از روش تحلیل پوششی 
واحدهاي هاي اقتصاد سنجی براي و کاربرد روش هاداده

 نشان دادند که و بلوچستان سیستاناستان اي گلخانه
متغیرهاي سن، تحصیالت، تجربه، و منبع تامین آب اثر 

زمین اثر منفی بر کارایی آب ة مثبت و متغیر انداز
در زمینۀ محاسبۀ کارایی  مطالعاتی نیز. دارندآبیاري 

-نهادة آب در کشور انجام شده است که از جمله آن می
 Naseri jahromi et al.،(2012) (2011)توان به مطالعۀ 

Alipour et al.  (2014)و Babayi et al. .اشاره کرد 
بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور 

محصول، دهد که براساس شرایط منطقه و نوع نشان می
عوامل مختلفی بر کارایی یا ناکارایی نهادة آب موثر 

رو، عوامل رو، در مطالعۀ پیشخواهد بود. از این
اقتصادي موثر بر کارایی مصرف آب -اجتماعی

ها با تولیدکنندگان استان البرز شناسایی و اثر آن
شود. از سوي استفاده از روش اقتصاد سنجی ارزیابی می

منظور ارزیابی کارایی تولید اي بهعهدیگر، تاکنون مطال
گندم در استان البرز و شناسایی عوامل موثر بر بهبود آن 
 انجام نشده است، که از این حیث، مطالعۀ حاضر یک 

شود. در این مطالعه آوري براي این استان محسوب مینو
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متغیرهاي جدیدي وارد الگو شده است که در مطالعات 
رو، در بخش ي نشده است. از ایناها اشارهپیشین به آن

منظور برآورد دوم مطالعه روش تحقیق مورد استفاده به
سوم نتایج و  مدل و بررسی کارایی نهادة آب، در بخش

-بحث و در بخش آخر پیشنهادهاي سیاستی ارایه می
 شود.
 

 روش تحقیق
بررسی منظور بههاي زیادي در نیم قرن اخیر روش

اما اند، مورد استفاده قرار گرفتهکارایی واحدهاي تولیدي 
 ،دو روش عمده براي تخمین کارایی واحدهاي تولیدي

روش پارامتریک (تحلیل تابع تولید مرزي تصادفی) و 
است. نتایج  1هاتحلیل پوششی داده روش ناپارامتریک

دست آمده از هر دو روش در اغلب موارد تا حد زیادي به
 & Thiam et al., 2001; Wadudک هستند (به هم نزدی

White, 2001. Alene & Zeller, 2005;.(  با توجه به
اهمیت محاسبۀ کارایی نهادة آب و همچنین، عدم امکان 
محاسبۀ کارایی نهاده با استفاده از روش پارامتریک، در 

تحلیل پوششی رو از روش ناپارامتریک مطالعۀ پیش
دم براي برآورد کارایی فنی تولیدکنندگان گن هاداده

استان البرز و در نهایت، کارایی زیربرداري نهادة آب 
یک تکنیک ها استفاده شد. روش تحلیل پوششی داده

ریاضی براي ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم 
 .Cooper et alتوسط اولین بار  که استگیرنده 

 Banker andدر ادامه  .شدمطرح )، 1978(

Maindiratta (1998)  هاي نکه تخمی نشان دادند
DEA هاي پارامتریک بسیار معتبرتر از مدل

ساختار معینی  . زیرا در روش پارامتریک،هستند
-گرفته میدر نظر دوم  نظیر توابع خطی یا توان

شود، در صورتی که ممکن است ساختار توابع 
 & Pendharkan(ها باشد تر از این حالتمتفاوت

Rodger, 2003.( هاي تحلیل مدل ،کلیطوربه
 گراستاندهو  گرانهادهها به دو گروه وششی دادهپ

هایی ، مدلگرانهادههاي شوند. مدلتقسیم می
 هاينهادهاز  ستانده،هستند که بدون تغییر در 

دست آوردن همان مقدار خروجی کمتري براي به

                                                                                  
1 Data Envelopment Analysis (DEA) 

هایی آن گراستاندههاي کنند و مدلاستفاده می
یزان هستند که بدون تغییر در میزان ورودي م

 Neto( دهندهاي بیشتري را به دست میخروجی

Luiz, 2004.( ۀمحاسب منظور، بهحاضرۀ در مطالع 
کارایی فنی گندم کاران استان البرز از الگوهاي 

با فرض بازدهی ثابت  CCRیعنی  DEAاصلی 
با فرض بازدهی متغیر  BCCنسبت به مقیاس و 

 همچنین، باشود. نسبت به مقیاس که استفاده می
رو که استخراج کارایی توجه به هدف مطالعۀ پیش

زیربرداري نهادة آب و شناسایی عوامل موثر بر آن 
انجام گرا الگوي نهادهاست، محاسبات بر مبناي 

بازده متغیر نسبت به مقیاس با  مدل. شودمی

∑کردن قید تحدباضافه
=
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به ترتیب  mkyو  nkxکارایی فنی،  θ )،1در رابطۀ ( که

n امین نهاده و m  امین نهاده براي واحد زراعیk  ام
 به ترتیب بردار نهاده و 0n,y و 0n,xمقادیر ثابت،  k𝜆𝜆  است.

ول بیان ستاده براي واحد زراعی صفر است. محدودیت ا
کند که آیا مقادیر واقعی محصول تولید شده توسط می

-ام با استفاده از عوامل تولید مورد استفاده می kبنگاه 
تواند بیش از این مقدار باشد؟ محدودیت دوم نیز داللت 

ام  kکار رفته توسط بنگاه برآن دارد که عوامل تولیدي به
توسط بنگاه کار رفته دست کم بایستی به اندازه عوامل به

مرجع باشند. محدودیت سوم قید تحدب است که براي 
-اعمال فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس به کار می

مرتبه و هر بار   kباید فوق ریزي خطیرود. مدل برنامه
براي یکی از واحدهاي زراعی حل شود تا میزان کارایی 

)θ1دست آید. اگر ) براي هر یک از واحدها به= θ ،باشد
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اي روي منحنی هم مقداري تولید یا نقطه ةان دهندنش
بنگاه داراي کارایی  ،تابع تولید مرزي است و بنابراین

شود که در روش درصد است. یادآوري می نسبی صد
DEA هاي کارا، یک یا چند بنگاه براي هر یک از بنگاه

ها که به آن شوندعنوان مرجع و الگو معرفی میکارا به
 ).Emami meibodi, 2000( شوده میمرجع گفتبنگاه 

 ةمفهوم کارایی زیر برداري براي تعیین کارایی یک نهاد
استفاده  است، آب مصرفی که در مطالعۀ حاضرخاص 

 & Lilienfeld؛ Lansink & Silva, 2004شود (می

Asmild, 2007 ؛Speelman et al, 2008 .(Farrell 

ها را براي از الگوي تحلیل پوششی داده استفاده (1994)
در یک سیستم به  tمتغیر  ةکارایی زیربرداري نهاد

 :کردصورت زیر معرفی 
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براي واحد  t کارایی فنی نهاده  tθ)، 2که در رابطۀ (

و  tشامل نهاده  0t,x ،t,kxباال  ۀام است. در رابط k زراعی
0n,x  وt,k-nx  شامل نهادهt رها در نیستند. دیگر متغی

 tθ، مقدار  )2ۀ (رابط درروابط باال توضیح داده شد. 
در شرایط ثابت   tکاهش نهاده متغیر  ۀبیشین براساس

مقدار  .شودمیهاي دیگر و محصول تعیین بودن نهاده
براي این ضریب  1 است و مقدار 1و0بین  tθ ضریب

و  قرار داشتهدهد واحد زراعی در مرز کارایی نشان می
اهش آب آبیاري بدون کاهش سطح تولید پتانسیل ک

براي بررسی عوامل بالقوه  ،در مرحله دومخود را دارد. 
موثر بر کارایی آب آبیاري واحدهاي مورد مطالعه از 

در این . )3(رابطۀ  رگرسیون توبیت استفاده می شود
متغیر وابسته کارایی زیر برداري آب است و  رابطه،

. بر این اساس الگو گیردرا به خود می 1و0 مقادیري بین 

  ,.Frija et alشود:  (تعریف می )3رابطۀ (به شکل 
2009( 
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کارایی زیر برداري آب است  tθ )،3رابطۀ (که در 
عنوان متغیر وابسته آید و بهدست می) به2( ۀکه از رابط

) *1R( بردار RZ گیرد و مورد استفاده قرار می
 -شامل متغیرهاي اقتصاديکه  متغیرهاي توضیحی است

باشد. تولیدکنندگان گندم استان البرز میاجتماعی 
منظور شناسایی اثر اندازة زمین بر کارایی ، بههمچنین

هاي کمتر زمین (زمینة متغیر انداز زیربرداري نهادة آب،
ین هکتار و زم 10اي بین  سه تا هیناز سه هکتار، زم
عنوان یک متغیر دامی هکتار) نیز به 10هاي بزرگتر از 

اطالعات مورد نیاز  رو،ۀ پیشدر مطالع .شدوارد این الگو 
هاي جهاد پرسشنامه و گزارش 200از طریق تکمیل 
براي  1394در سال زراعی  البرز کشاورزي استان

منظور تعیین حجم بهآوري شد. محصول گندم جمع
) 3گیري تصادفی و به صورت رابطۀ (نمونه از روش نمونه

 استفاده شد.
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تعداد نمونه مورد نیاز براي بررسی  nدر رابطه باال، 

طول نقطه متناظر با احتمال  zکارایی کشاورزان منطقه، 
قدرمطلق  rتوزیع نرمال استاندارد،  α−1تجمعی 

واریانس نمونه اولیه،  Sورد، خطاي مورد نظر در برآ

Ny میانگین نمونه اولیه وN .تعداد اعضاء جامعه است 
ي مورد استفاده براي محاسبۀ کارایی فنی و هانهاده

زمین بر حسب  :شامل زیربرداري تولیدکنندگان منطقه
فسفات بر حسب کیلوگرم،  و کودازت کود هکتار، بذر، 
بر حسب لیتر، نیروي کار بر  حشره کش وعلف کش 
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آب بر  ،آالت بر حسب ساعتماشین، روز-حسب نفر
حسب مترمکعب و ستاده شامل میزان تولید محصول 

 همچنین، به منظور. است و بر حسب کیلوگرم گندم
اقتصادي  -اطالعات اجتماعی ،برآورد الگوي توبیت

زمین تا ۀ کشاورزان شامل تجربه بر حسب سال، فاصل
 هاي جهاديکالسشرکت دربر حسب متر، منبع آب 

-و بی 1(باسواد= ، تحصیالت)0، عدم حضور=1(حضور=
، 1(مالکیت شخصی= ، نوع مالکیت زمین)0سواد=

، بر حسب ریال آبهر متر مکعب ، قیمت )0غیرشخصی=
، عدم 1ي روستایی (عضو تعاونی=هاعضویت در تعاونی

مه از طریق تکمیل پرسشنا ،زمینة و انداز )0عضویت=
-نرماز ها نیز . براي تجزیه و تحلیل دادهآوري شدجمع

استفاده  EVIEWSو  DEAP,GAMSافزارهاي 
 شد.

 
 

 نتایج و بحث
منظور ارزیابی وضعیت کارایی فنی تولیدکنندگان به

محصول گندم استان البرز و همچنین، محاسبۀ کارایی 
نهادة آب و شناسایی عوامل موثر برآن، ابتدا الزم است 

هاي مصرفی براي تولید این محصول در متوسط نهادهکه 
)، میانگین، حداقل، 1منطقه محاسبه شود. جدول (

هاي مصرفی براي تولید حداکثر و انحراف معیار نهاده
گندم در واحد هکتار و در متوسط سطح زیرکشت 

دهد که در دهد. نتایج نشان میمنطقه را نشان می
منظور تولید و به هاي کشاورزي منطقهبرخی از زمین

محصول گندم، انواع کود و سموم شیمیایی استفاده 
نشده است. بررسی متوسط آب مصرفی براي تولید یک 

دهد که متوسط، هکتار گندم در استان البرز نشان می
، 5396بیشترین و کمترین مقدار آب مصرفی به ترتیب 

 مترمکعب است. 2000و  6200

 هاي مصرفی و تولید محصول گندم استان البرزهادهخالصۀ وضعیت آماري ن -1جدول 

 نهاده
 کل اراضی هکتار

 انحراف معیار کمترین بیشترین متوسط انحراف معیار کمترین بیشترین متوسط
 - - - - 1586 1800 12000 5527 تولید (کیلوگرم)

 6778 180 50000 3585 219 180 250 7/211 بذر (کیلوگرم)
 11949 0 100000 5114 386 0 500 8/253 ازت (کیلوگرم)

 6139 0 40000 2861 198 0 200 2/156 فسفات (کیلوگرم)
 2/47 0 350 6/21 5/1 0 7/1 16/1 علف کش (لیتر)

 7/38 0 450 9/14 2/1 0 2/2 88/0 کش (لیتر)حشره
 138 5/3 930 92 5/4 5/3 6/4 9/6 کار (نفر روز)نیروي
 384 5/6 3144 196 4/12 5/6 7/15 5/12 آالت (ساعت)ماشین

 181412 1944 1244160 94616 5872 1944 6220 5396 آب (مترمکعب)

 ماخذ: نتایج تحقیق
 

هاي ها و نهادهپس از بررسی وضعیت آماري داده
رو، کارایی فنی مورد استفاده در مطالعۀ پیش

تولیدکنندگان گندم استان البرز محاسبه شد. نتایج 
ر مدل بازدة ثابت نسبت به مقیاس، دهد که دنشان می

با است.  74/0متوسط کارایی فنی کشاورزان منطقه 
که  توان گفتتحقیق می گرايتوجه به دیدگاه نهاده

تولید را با  هايمدیران واحدهاي مورد مطالعه نهاده
 ،برندنمیبهینه به کار به صورت محصول فعلی  توجه به

درصدي تا مرز  26 طور متوسط شکافزیرا هنوز به

 ها وجود دارد ونهاده کاراي استفاده بهینه از
 ها،توانند با کاهش استفاده از نهادهمی تولیدکنندگان

را  شانفنی کارایی معین،کاهش در محصول بدون 
-نهاده رفتبتوانند از هدر  این طریقدهند تا از  افزایش

و روي مرز کاراي تولید قرار کرده جلوگیري  تولید هاي
گیرند. در مدل بازدة متغیر نسبت به مقیاس، متوسط 

بوده و از این  78/0کارایی فنی تولیدکنندگان گندم 
ندارد.  CRSحیث، اختالف زیادي با مقدار آن در مدل 

در مقابل، بررسی وضعیت کارایی مصرف نهادة آب در 



 1397، 1 ، شماره49-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           18

هاي دهد که بر اساس مدلمنطقۀ مورد بررسی نشان می
CRS  وVRS  90و  88طور متوسط منطقه بهکشاورزان 

درصد  10-11درصد در مصرف آب کارا بوده و در حدود 
دهندة ناکارایی در مصرف آن دارند. این موضوع نشان

مدیریت درست و صحیح آب در استان البرز است که 
درصدي ناکارایی در مصرف نهادة آب  10البته کاهش 

ر کارایی این نهاده نیز، نیازمند شناسایی عوامل موثر ب
است که در ادامۀ مطالعه، بررسی خواهد شد. همچنین، 
اختالف بین بیشترین و کمترین کارایی مصرف نهادة آب 

به  VRSو  CRSهاي در استان البرز، براساس مدل
درصد است. این نتیجه نشان  55و  64ترتیب در حدود 

دهد که مدیریت مصرف آب توسط کشاورزان منطقه می
هاي بسیاري زیادي داشته و نیازمند شناسایی تتفاو

)، 2هاي کنترل و کاهش این شکاف است. جدول (روش
توزیع فراوانی کارایی فنی و کارایی نهادة آب مصرفی در 

دهد. براساس نتایج تولید گندم استان البرز را نشان می
درصد از تولیدکنندگان گندم استان  CRS ،46مدل 

درصد  41درصد و  100تا  75 البرز کارایی فنی بین
درصد را دارا هستند. در  75تا  50آنان نیز کارایی بین 

درصد از تولیدکنندگان گندم استان البرز  82مقابل، 
درصد در نهادة آب  100تا  75داراي کارایی بین 

هستند. براساس نتایج مدل بازدة متغیر نسبت به 
ی نهادة درصد از تولیدکنندگان داراي کارای 80مقیاس، 
-درصد هستند. این نتیجه نشان می 100تا  75آب بین 

دهد که فراوانی بیشتري از تولیدکنندگان داراي وضعیت 
 مناسبی از لحاظ مصرف بهینۀ نهادة آب هستند.

 
 توزیع فراوانی کارایی فنی و کارایی نهادة آب تولیدکنندگان گندم استان البرز -2جدول 

 سطح کارایی (درصد)
 VRSمدل  CRSمدل 

 کارایی آب کارایی فنی کارایی آب کارایی فنی
 درصد تعداد کشاورز درصد تعداد کشاورز درصد تعداد کشاورز درصد تعداد کشاورز

250 ≤< E 0 0 0 0 0 0 0 0 
5025 ≤< E 25 5/12 4 2 12 6 1 5/0 
7550 ≤< E 82 41 31 5/15 75 5/37 38 19 

10075 ≤< E 93 5/46 165 5/82 113 5/56 161 5/80 
 ماخذ: نتایج تحقیق

 
اجتماعی مؤثر بر کارایی  -شناخت عوامل اقتصادي

مصرف نهادة آب، راهکاري مناسب به منظور ارایه 
پیشنهادهاي سیاستی در راستاي افزایش کارایی این 

درصدي  90رایی شود. با توجه به کانهاده محسوب می
مصرف آب در تولید محصول گندم استان البرز، 
شناسایی متغیرهایی که به بهبود شرایط منجر شده و 
استفاده از آن براي تولیدکنندگان با کارایی پایین، 

رو، نتایج رسد. از ایننظر میمناسب باشد، ضروري به
منظور شناسایی عوامل مربوط به برآورد مدل توبیت به

 ارایه شده است.  ،)3ر کارایی نهادة آب در جدول (موثر ب
متغیر تجربۀ کشاورز در هر دو مدل با بازدة ثابت و 
متغیر نسبت به مقیاس، اثر مثبت بر کارایی نهادة آب 
تولیدکنندگان گندم استان البرز داشته و تنها در مدل 

CRS داري است. این موضوع نشان از نظر آماري معنی
ها، زایش تجربۀ کشاورز و آشنایی با روشدهد که با افمی

موانع و مشکالت تولید که از مزایاي تجربۀ بیشتر است، 
هاي مدیریتی افزایش یافته و این موضوع به مهارت

-شود. همچنین نتایج نشان میبهبود کارایی منجر می
دهد که متغیر مسافت زمین کشاورز تا منبع تامین آب، 

ایی آب داشته و با افزایش این اثر منفی و معنادار بر کار
 VRSو  CRSمسافت، کارایی آب براساس هر دو مدل 

یابد. با افزایش مسافت، امکان مدیریت و کاهش می
کنترل حجم آب خروجی از منبع وارد شده به زمین 
کشاورزي دشوارتر شده و کشاورز به دلیل بعد مسافت، 
در هر مرتبه آب بیشتري براي آبیاري محصول خود 

هاي با مسافت کند. همچنین، در زمینستفاده میا
بیشتر، نوع و جنس خاك از نظر ظرفیت نگهداري آب 
متفاوت بوده و از این حیث، بر مدیریت آب مصرفی اثر 

هاي آموزشی ارایه منفی خواهد داشت. شرکت در کالس
شده در مرکز جهاد کشاورزي استان البرز، در هر دو 
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نسبت به مقیاس، اثر منفی و  شرایط بازده ثابت و متغیر
داري بر کارایی نهادة آب داشته و این نتیجه نشان معنی

هاي ترویجی ارایه شده با اصول دهد که آموزشمی
اساسی ترویج که در جهت بهبود شرایط و وضعیت 

پوشانی نداشته و وري کشاورزان بوده، همکارایی و بهره
ت، بر طبق نیازمند بازنگري اساسی است. متغیر تحصیال

انتظار در هر دو شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به 
داري بر کارایی مصرف آب مقیاس، اثر مثبت و معنی

منطقۀ مورد بررسی دارد. تحصیالت کشاورز در جهت 
-آشنایی با دانش و فنون نوین تولید و بهبود تکنولوژي

هاي افزایش دهندة کارایی و راندمان آبیاري مؤثر بوده و 
ین واسطه، به بهبود مدیریت مصرف نهادة آب منجر بد

 Wang ، (2012) (2010)شود. این نتیجه در مطالعۀ می

Chebil et al. (2008) و Saboohi et al.  تأیید شده
است. براساس نتایج، متغیر مالکیت زمین در هر دو 
شرایط بازدة ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، اثر مثبت و 

یی نهادة آب داشته و این نتیجه در داري بر کارامعنی
 Spleeman et (2008) و  ,Frija et al (2009) مطالعۀ 

al,هاي باالي نیز تأیید شده است. با توجه به هزینه
گونه شرایط از اي، کشاورزان در اینهاي اجارهزمین

خصوص منابع آبی) بیشترین منابع در دسترس (به
ش تولید و عملکرد برداشت و استفاده را در جهت افزای

خود داشته تا بتوانند سود بیشتري از سهم دریافتی خود 
-داشته باشند. مالکیت شخصی زمین به کاهش هزینه

هاي تولید و در نتیجه استفاده بهتر از منابع آبی و عدم 
 فشار بیش از حد به این گونه منابع منجر خواهد شد. 

 
 مل موثر بر کارایی مصرف آب در تولید گندم استان البرزنتایج الگوي توبیت براي بررسی عوا -3جدول 

 ماخذ: نتایج تحقیق
 

متغیر قیمت هر مترمکعب آب در فرآیند تولید 
محصول گندم استان البرز، بر طبق انتظار در هر دو 

س اثر مثبت شرایط با بازدة ثابت و متغیر نسبت به مقیا
داري بر کارایی نهادة آب دارد. با افزایش هر و معنی

واحد نهادة آب، امکان استفادة بیش از حد مجاز براي 
هاي تولید کشاورزان خودمعیشتی به دلیل افزایش هزینه

میسر نبوده، و طی این شرایط، کشاورزان استفادة بهینه 
از حد و حداقلی از منابع آبی منطقه را به برداشت بیش 

ها دهند. بررسی متغیر عضویت در تعاونیآن ترجیح می
اثر منفی و  CRSدهد که این متغیر در مدل نشان می

داري بر کارایی نهادة آب داشته است که با توجه معنی
ها، قابل انتظار نبوده است. به اساس تشکیل این تعاونی

هاي تشکیل شده براساس این نتیجه، عضویت در تعاونی
نطقۀ مورد بررسی، به دلیل مدیریت نامناسب این در م

ها و عدم امکان تسهیل استفادة کشاورزان از تشکل
امکانات تولید، اثر منفی بر کارایی نهادة آب داشته است. 
البته این متغیر در شرایط مدل با بازدة متغیر نسبت به 

داري بر کارایی نهادة آب ندارد. مقیاس، اثر معنی
اندازه زمین (که به شکل متغیر دامی  همچنین، متغیر

-و براي زمین CRSوارد الگو شده است) تنها در مدل 

 VRSمدل  CRSمدل  
 داريسطح معنی Zآمارة  انحراف معیار ضریب داريسطح معنی Zآمارة  انحراف معیار ضریب نام متغیر

 000/0 94/75 27/1 89/96 000/0 77/43 01/2 24/88 عرض از مبدا
 141/0 46/0 020/0 02/0 019/0 33/2 033/0 07/0 تجربه کشاورزي

 000/0 -94/9 199/0 -98/1 000/0 -53/7 25/0 -91/1 فاصله زمین تا منبع آب
 101/0 -58/1 545/0 -86/0 005/0 -80/2 90/0 -53/2 هاي جهاديشرکت در کالس

 064/0 85/1 764/0 41/1 069/0 81/1 26/1 29/2 تحصیالت
 000/0 16/5 747/0 86/3 000/0 65/5 17/1 66/6 مالکیت زمین

 103/0 62/1 026/0 04/0 004/0 84/2 041/0 012/0 قیمت آب
 360/0 -91/0 55/5/0 -50/0 000/0 -00/4 90/0 -61/3 هاعضویت در تعاونی

 541/0 -610/0 734/0 -44/0 603/0 -52/0 33/1 -69/0 هکتار 3زمین هاي زیر 
 163/0 -39/1 653/0 -91/0 000/0 68/3 14/1 23/4 هکتار 10تا  3زمین هاي بین 

Log-likelihood 331-    340-    
Likelihood ratio (LR) 74/97   000/0 31/96   000/0 
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دار شده است که این هکتار معنی 10تا  3هاي بین 
داري بر روي دهد اندازة زمین اثر معنیموضوع نشان می

 کارایی مصرف نهادة آب دارد.
 پیشنهادها

بی با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به منابع آ
خصوص در یخش کشاورزي به دلیل حجم کشور، به

باالي مصرف آب و هدررفت زیاد این نهادة مهم تولیدي، 
یکی از راهکارهاي بهبود مدیریت استفاده از این منبع 
مهم، ارتقاي سطح کارایی و شناسایی عوامل موثر بر آن 

اجتماعی در  -رو، اثر عوامل مختلف اقتصادياست. از این
اي اقتصاد سنجی بر سطح کارایی نهادة آب هقالب مدل

براي تولیدکنندگان گندم استان فارس بررسی شد. نتایج 
نشان داد که متوسط کارایی فنی تولیدکنندگان منطقه 

تا مرز کاراي  درصدي 26درصد بوده و شکاف حدود  74
. در ادامه، بررسی ها وجود داردنهاده استفاده بهینه از

نهادة آب نشان داد که برخی از  عوامل موثر بر کارایی
هاي متغیرها (فاصلۀ زمین تا منبع، شرکت در کالس

ها) اثر معکوس بر کارایی این جهادي، عضویت در تعاونی
منظور شود که بهنهاده دارد. از این رو پیشنهاد می

افزایش و بهبود کارایی نهادة آب، در شیوة اجراي 
مان جهاد هاي آموزشی ارایه شده توسط سازکالس

دلیل اثرگذاري معکوس آن، بازنگري شود. کشاورزي به
هایی، آشنایی زیرا، اساس تشکیل چنین کالس

وري و هاي نوین تولید و افزایش بهرهکشاورزان با شیوه
کارایی است، اما در منطقۀ مورد بررسی این هدف با 

منظور چالش روبرو شده است. ارایه راهکارهاي الزم به
هاي ر منابع آبی، آبیاري به موقع، شیوهمدیریت بهت

جلوگیري از هدر رفت آب، ارایه سخنرانی و انتقال 

تجربیات کشاورزان پیشرو در استفاده کاراي از نهادة آب 
منظور بهبود کارایی در منطقه از دیگر پیشنهادها به

مصرف نهادة آب است. همچنین، ساختار مدیریتی و 
رزي منطقه به دلیل هاي کشاوشیوة اجرایی تعاونی

اثرگذاي معکوس بر کارایی نهادة آب، نیازمند اصالح و 
شود تنظیم چارت رو، پیشنهاد میبازنگري است. از این

سازمانی مناسب در راستایی کاهش هدررفت و بهبود 
ها و اجرایی کارایی نهادة آب، شناسایی اهداف و برنامه

تجربیات  ها و برقراري ارتباط و استفاده ازنمودن آن
هاي تعاونی روستایی موفق در سایر مناطق در شرکت

هاي سازمان تعاون استان البرز، در اولویت برنامه
روستایی قرار گیرد. نتایج نشان داد که متغیر قیمت 

داري بر بهبود کارایی نهادة نهادة آب اثر مثبت و معنی
-دهد که سیاستآب دارد. این رابطۀ مستقیم نشان می

-گذاري اهرم مناسبی براي کنترل مصرف بیتهاي قیم
رویه آب و ارتقاء سطح کارایی این نهاده در تولید گندم 
استان البرز است. براي این منظور، به مسئولین ذیربط 

شود که براي کنترل بیش از حد مصرف آب پیشنهاد می
و افزایش سطح کارایی این نهادة مهم تولیدي، از 

اسب و تعیین نرخ قیمتی گذاري منهاي قیمتسیاست
مناسب آب براي محصوالت تولید شده در این استان 

اي استفاده کنند، که این موضوع نیازمند انجام مطالعه
گذاري و منظور محاسبۀ نرخ بهینۀ قیمتمنسجم به

منظور اثرگذاریی اجراي قیمت تمام شدة آب است. اما به
ها ستهاي پیشنهاد شده الزم است تا این سیابرنامه

هاي دقیق و کارشناسانه همراه با انسجام الزم و نظارت
 باشد.
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