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ABSTRACT
Social capital as a qualitative factor of production is a tool to improve efficiency and
productivity of farmers. One ways to achieve development is pay attention to social capital and
empowerment and inform farmers by strengthening the various dimensions of this type of capital .
Pistachio as a green gold has an important role in the agricultural sector of Sirjan. One of the
biggest problems for pistachio farmers is the severe limitation of water resources. However, many
farmers use the traditional method of irrigation. In this study, 285 pistachio farmers in Sirjan city
were selected based on Cochran's formula. Then, they divided into 2 groups based on the type of
irrigation method (traditional or modern). After that, different dimensions of social capital were
evaluated based on Putnum (2000) and in the presence of this factor, the efficiency of water input
was calculated. In addition, using the Tobit model, the factors affecting water efficiency and using
the logit model, the factors affecting the adoption of new irrigation technology with emphasis on
the role of social capital were studied. Data were collected using a questionnaire in 2018-19.
According to the results, the social capital index in both groups was evaluated based on the
dimensions of trust and norms and social cohesion at a medium level and in terms of participation
and social networks at a low level. The average water efficiency (CRS) with and without social
capital among farmers who use traditional irrigation methods were 31% and 27%, respectively.
These values in the group of farmers who use new methods of irrigation were determined 67% and
58%, respectively. In addition, it was found that the variables of participation in water saving
programs, education, social capital, water price and type of irrigation have a positive effect on
water technical efficiency. The variables of access to bank credit, income, social capital and water
price had the most positive effect on the acceptance of new irrigation by farmers. It is
recommended that by consolidating the savings of small farmers and integrating orchards through
agricultural cooperatives and water user associations, which are the most important sources of
formation and strengthening social capital among farmers, steps can be taken to increase water
efficiency and expand the use of modern irrigation system.
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EXTENDED ABSTRACT
Objective
Water is a scarce and valuable asset that plays an important role in creating flows of goods and
services over time. Water can have a great impact on improving yields and increasing farmers'
incomes when its use is under control. Sirjan is the second center of pistachio production in
Kerman province. Restrictions on water input are evident in the agricultural sector of this region.
The main source of water supply for agricultural gardens is wells. In some parts of the province,
especially pistachio growing areas, due to unauthorized withdrawal, the water level of groundwater
aquifers is falling and this problem becomes more acute with the occurrence of well water salinity.
Despite the severe scarcity of water, a high percentage of gardeners irrigate their gardens by
flooding, which leads to a loss of water resources, that greatly reduces water efficiency and causes
other inputs to have little effect on improving the yield of production. Because the proper
management of water resources is multidimensional and social factors are very important in this
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regard, it can be said that farmers are able to properly manage water resources when they act
collectively. Participation, cooperation and communication between farmers, plays important role
in efficient water management. Social capital as a productive factor complements physical capital
is a tool to improve the efficiency and productivity of farmers. Achieving development requires
paying attention to social capital, empowering, and informing farmers through participation,
cohesion and trust. The purpose of this study is to calculate the technical efficiency of inputs and
sub-vector technical efficiency of water in Pistachio gardens in Sirjan. The effect of social capital
as a qualitative and software factor that helps small farmers to overcome the shortage of other
capital was considered. The social capital was evaluated according to Putnam (2000). Because of
low level of water efficiency, factors that affect water efficiency scores were determined. As most
of gardeners irrigate their gardens through flooding irrigation and this method waste much amount
of water, the socio-economic factors affecting the acceptance and extension of new irrigation
technology among a sample of farmers were studied in order to find a way to encourage gardeners
to accept this type of irrigation and protect water resources.
Method
The statistical population is pistachio producers in Sirjan that a sample of 285 gardeners were
selected using Cochran's formula. The sample divided to 2 sub-sample according to the type of
irrigation method (traditional and modern). Data were collected using a questionnaire in 2018-2019
that validity and reliability were examined. Social capital was evaluated according to Putnam
(2000) by different items in three dimensions of trust, communication network and social
participation and social cohesion and norms in the 5-point Likert scale. Efficiency scores calculated
by using data envelopment analysis (DEA) approach in form of input-oriented directional distance
function. Tobit model was used to investigate the factors affecting the technical efficiency of water
and Logit model was applied to determine the factors affecting the acceptance and extension of
new irrigation technology between farmers.
Results
The results show that, the social capital in every group among farmers is in average level in
truth and Social cohesion and norms dimensions but is in low level in dimension of Participation
and social communication. The average water efficiency with constant return to the scale with
respect to social capital and without it, in the group of farmers who irrigate their gardens in the
traditional way, was 31 and 27%, respectively and these values in the group of farmers who use
new methods of irrigation were determined to be 67% and 58% by order. The results of Tobit
model estimation showed that the variables of participation in water saving programs, education,
social capital, water price and type of irrigation system have a positive effect and the variables of
garden size and water ownership have a negative effect on water efficiency. By estimating the logit
model, it’s found that the variables of access to bank credit, income, social capital, price of water
and having a second job had the most positive effect and the variables of initial costs of installing
irrigation system and number of garden parts had the most negative effect on farmers' acceptance
of new irrigation system.
Discussion
Strengthening the various dimensions of social capital to overcome economic and institutional
constraints especially for poor farmers is the principle for agricultural development that
government must strive to achieve it. According to the results, water efficiency is low in traditional
method of irrigation. Therefore, for the acceptance of new irrigation system, the farmer's access to
financial resources along with the existence of strong dimensions of social capital among farmers
with correct, planned and fair water pricing policy is necessary. It is recommended that by
consolidating the savings of small farmers and integrating orchards through agricultural
cooperatives and water user associations, which is the most important source of formation and
strengthening of social capital among farmers, steps can be taken to increase water efficiency and
expand the use of modern irrigation system.
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کارايي فني آب و تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش تکنولوژي نوين آبياري با تأکيد بر نقش
سرمايه اجتماعي (توليدکنندگان پسته شهرستان سيرجان)
ژاله کورکي نژاد
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان ،سیرجان ،ایران
(تاریخ دریافت -99/7/18 :تاریخ تصویب)99/11/19 :

چکيده

سرمایه اجتماعي بهعنوان عامل تولیدی کیفي ،ابزاری برای اصالح کارایي و بهرهوری
کشاورزان است .یکي از راههای نیل به توسعه توجه کردن به سرمایه اجتماعي و توانمندسازی
و آگاه کردن کشاورزان از طریق تقویت ابعاد مختلف این نوع سرمایه ميباشد .پسته بهعنوان
طالی سبز نقش مهمي در بخش کشاورزی شهرستان سیرجان دارد .یکي از بزرگترین
مشکالت کشاورزان تولیدکننده پسته ،محدودیت شدید منابع آبي است .با این وجود ،تعداد
زیادی از کشاورزان از روش سنتي به آبیاری ميپردازند .در این تحقیق ،ابتدا  285کشاورز
تولیدکننده پسته در شهرستان سیرجان براساس فرمول کوکران انتخاب شدند و براساس نوع
روش آبیاری (سنتي یا مدرن) به دو گروه تقسیم شدند .سپس ،ابعاد مختلف سرمایه اجتماعي
براساس نظر  Putnumدر این دو گروه ارزشگذاری شد و در حضور این عامل کارایي نهاده
آب محاسه شد .با استفاده از مدل توبیت عوامل مؤثر بر کارایي آب و با کاربرد مدل الجیت
فاکتورهای تأثیرگذار بر پذیرش تکنولوژی آبیاری نوین با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعي
مورد بررسي قرار گرفتند .دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه در سال  1397-98جمعآوری
شدند .با توجه به نتایج ،شاخص سرمایه اجتماعي در هر دو گروه مورد بررسي ،براساس ابعاد
اعتماد و هنجارها و انسجام اجتماعي در سطح متوسط و از نظر مشارکت و شبکههای
اجتماعي در سطح پایین ارزیابي شد .میانگین کارایي آب ( )CRSبا احتساب سرمایه اجتماعي
و بدون احتساب آن در بین کشاورزاني که از روش آبیاری سنتي استفاده ميکنند ،به ترتیب
 31و  27درصد و این مقادیر در گروه کشاورزاني که با روشهای جدید با آبیاری ميپردازند

بهترتیب  67و  58درصد تعیین شد .یافتهها نشان داد متغیرهای شرکت در برنامههای صرفه-
جویي آب ،تحصیالت ،سرمایه اجتماعي ،قیمت آب و نوع آبیاری تأثیر مثبت بر کارایي فني
آب دارند .بهعالوه متغیرهای دسترسي به اعتبارات بانکي ،میزان درآمد ،سرمایه اجتماعي و

قیمت آب بیشترین تأثیر مثبت بر پذیرش آبیاری نوین توسط کشاورزان داشتند .توصیه مي-

شود دولت با تشویق کشاورزان جهت تجمیع پساندازهای کشاورزان خرد و یکپارچهسازی
باغات از طریق تعاونيهای کشاورزی و آببران که مهمترین منبع تشکیل و تقویت سرمایه
اجتماعي در بین کشاورزان است ،در جهت افزایش کارایي آب و گسترش استفاده از سیستم
آبیاری نوین گام بردارد.
واژههاي کليدي :آبیاری نوین ،پذیرش ،پسته ،سرمایه اجتماعي ،کارایي آب
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مقدمه
شهرستان سيرجان با داشتن  60هزار هکتار سطح
زيرکشت رتبه دوم توليد پسته در استان کرمان را دارد و
معيشت اکثر خانوارهاي روستايی در اين منطقه وابسته
به توليد اين محصول است ( agricultural Jehad of
 .)Sirjan, 2013درآمد مطلوب اين محصول سبب جذب
سرمايهها به توليد اين محصول شده است ( Asghari
 .)loghamjani et al., 2016در اين شهرستان ،منبع
اصلی تأمين آب باغات ،منابع زيرزمينی هستند .يکی از
مهمترين مشکالت کشاورزان در توليد اين محصول
کمبود آب است .اين معضل سبب کاهش عملکرد
محصول و سودآوري کشاورزان شده است ( Asghari
 .)Loghamjani, 2016کاهش بارشهاي آسمانی،
خشکسالیها و برداشت بیرويه از سفره هاي آب
زيرزمينی از جمله مواردي است که بخش آب در استان
کرمان را با چالش جدي روبهرو کرده است .افزايش
پمپاژ آب از چاههاي نيمـهعميـق و عميـق سبب افت
سطح آب زيرزمينی و خشك شدن تعداد زيادي از
چشمهها و قناتهاي استان شـده اسـت ( Baniasadi et
 .)al., 2018بهبود مديريت منابع آب ،گام مهم و موثري
در مصرف بهينه آب ،افزايش بازده و بهبود کارايی
مصرف آن در توليد محصوالت کشاورزي محسوب می-
شود ( .)Poorasghar sangachin, 2000بنابراين ،توجه
به ارتقاء و بهبود کارايی نهادة آب ،هم در سطح خرد و
هم در سطح کالن اقتصادي (ملی) ،از اهميت شايان
توجهی برخوردار است ( .)Gangi et al., 2018با وجود
همه اين مشکالت درصد زيادي از کشاورزان با روشهاي
آبياري سنتی که راندمان آب حداکثر به  40درصد می-
رسد ،به آبياري باغات خود میپردازند که اين مساله
کارايی آب را به شدت کاهش میدهد ( Zarifian, et al.,
 .)2017بنابراين ،استفاده از روشهاي آبياري نوين بسيار
مورد توجه میباشد ( .)Poorzand, 2003با اجراي روش-
هاي نوين آبياري ،کشاورزان میتوانند از همان مقدار آب
قابل برداشت در کشاورزي ،حداکثر محصول را برداشت
کنند .با توجه به اينکه گسترش استفاده از سيستم
آبياري نوين از سالها قبل در اولويت برنامههاي دولت
بوده است ،اما به دليل مسايل و مشکالت متعدد نهادي،
اجتماعی و اقتصادي درصد کمی از کشاورزان به سيستم

نوين آبياري روي آوردهاند (.)Rahmani, et al., 2016
مديريت منابع آب به دليل چند بعدي بودن از نظر
شناختی و اجتماعی پيچيده و مبهم میباشد .بنابراين،
حل اين مسئله فراتر از حل آن به شيوه قانونی و
معمولی است .لذا ،ضروري است در تصميمگيريهاي
راجع به منابع آبی به مسايل اجتماعی بهعنوان عوامل
اصلی توجه کرد ( .)Sun, 2007زمانی افراد توانايی
مديريت صحيح منابع آبی را دارند که بهصورت جمعی و
گروهی اقدام کنند .مشارکت ،همکاري و ارتباطات بين
کشاورزان ،افزايش آگاهی ،ارتقاء شناخت و کسب مهارت
بر مديريت صحيح مصرف آب نقش مهمی دارند ( Sun,
 .)2007سرمايه اجتماعی بهعنوان عامل توليدي مکمل
سرمايههاي فيزيکی بر وضعيت توليدي کشاورزان مؤثر
میباشد و بهعنوان ابزاري جهت اصالح کارايی و
بهرهوري کشاورزان است ( .)Serra and Poli, 2015در
شرايطی که کشاورزان با محدوديتهاي اجتماعی ،نهادي
و اقتصادي روبهرو هستند و با افزايش نهادههاي معمول
مثل سرمايه و نيروي کار دچار مشکل هستند ،سرمايه
اجتماعی میتواند توليد کشاورزي را افزايش دهد و
وضعيت کارايی را بهبود ببخشد ( Serra and Poli,
 .)2015رسيدن به توسعه نيازمند توجه دادن به سرمايه
اجتماعی و توانمندسازي و آگاه کردن روستائيان از
طريق مشارکت ،انسجام و اعتماد است ( Rostami, et
 .)al., 2011سرمايه اجتماعی از رابطه ميان افراد جامعه
ايجاد میشود .روابطی که بين افراد به وجود میآيد ،اگر
به اندازه الزم محکم و قوي باشد ،میتواند سبب تشکيل
سرمايه اجتماعی شود ( Nikche Farahani and Nazari,
.)2008
با توجه به اهميت محصول پسته در کشاورزي
شهرستان سيرجان و مشکل کم آبی در اين منطقه ،در
ابتدا کارايی نهاده آب در بين توليدکنندگان پسته
شهرستان سيرجان محاسبه شد تا تعيين شود کشاورزان
در مصرف آب چقدر از کارايی به دور هستند .سپس ،به
شناسايی عوامل مؤثر بر مقدار کارايی اين نهاده پرداخته
شد .از آنجايی که لزوم استفاده از سيستم آبياري نوين از
سالها پيش مورد تأکيد دولت است ،اما همچنان تعداد
زيادي از کشاورزان از سيستم آبياري غرقابی به آبياري
باغات خود میپردازند .جهت شناسايی موانع موجود بر
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سر راه پذيرش روشهاي نوين آبياري عوامل موثر بر
پذيرش و گسترش تکنولوژي نون آبياري بررسی شد.
تأکيد اصلی اين مطالعه در پاسخ به اين سوال است که
آيا تقويت ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی میتواند کمکی
به کشاورزان در جهت بهبود وضعيت کارايی آب و
پذيرش آبياري نوين باشد و بتواند تا حدودي بر
محدوديتهاي نهادي ،اقتصادي و اجتماعی فائق آيد؟
مطالعات زيادي به مبحث کارايی نهاده آب و پذيرش
آبياري نوين پرداخته اند که میتوان به مطالعات زير
اشاره کرد:
) Yellagh Choghakhori and Karami (2019به
ارزيابی و مقايسه عملکرد تشکلهاي آببران ،کارايی
مديريت آبياري و کشاورزي بيست تشکل آببران استان
خوزستان با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها
پرداختند .نتايج نشان داد که کارايی بهينه مديريت
آبياري و کشاورزي وابسته به عملکرد مديريتی تشکلهاي
آببران در سايه تعامل دستگاههاي اجرايی متولی بخش
آب و کشاورزي است Gangi et al. (2018) .کارايی آب
مصرفی و عوامل مؤثر بر آن را براي توليدکنندگان گندم
استان البرز با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها و
الگوي توبيت بررسی کردند .ميانگين کارايی آب در
دوحالت بازدهی ثابت و متغير نسبت به مقياس  88و
 90درصد تعيين شد .همچنين بيان کردند که
متغيرهاي تجربه ،ميزان تحصيالت ،مالکيت زمين و
قيمت هر مترمکعب آب اثر مثبتی بر کارايی آب دارد.
) Rahmani et al. (2016عوامل مؤثر بر پذيرش و توسعه
آبياري تحت فشار در استان اردبيل را بررسی کردند .بر
طبق نتايج متغيرهاي هزينه نيروي انسانی ،سواد،
آموزش ،درآمد ،شغل دوم و رضايت از خدمات اداري و
اعتباري تأثير مثبتی بر پذيرش و توسعه آبياري تحت
فشار دارد Mortazavi et al. (2016) .با انتخاب 150
بهرهبردار گندم در منطقه زرقان فارس در سال زراعی
 90-1389با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها
کارايی زيربرداري آب را  32/6درصد محاسبه کردند.

همچنين ،اظهار داشتند متغيرهاي سطح زيرکشت و
درآمد ناخالص هر هکتار محصول تأثير مثبت و
مدت زمان ميان دو آبياري بر کارآيی آب تأثير
منفی دارد Serajeddin et al. (2016) .کارايی نهاده آب
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و کارايی کلی نهادهها در توليد محصول نيشکر در دوره
 1383-1394را با استفاده از روش تحليل پوششی
دادهها به ترتيب حدود  70درصد و  80درصد برآورد
کردند Zarifian et al. (2017) .در مطالعهاي نشان دادند
که متغيرهاي مساحت نخلستان ،ميزان درآمد ،سازگاري
فناوري با وضعيت زمين ،دريافت وام و تسهيالت اثر
مثبت و متغيرهاي سن و تعداد قطعات نخلستان اثر
منفی بر پذيرش آبياري قطرهاي دارندChebil et al. .
) (2014کارايی مصرف آب و عوامل مؤثر بر آن براي
توليد گندم در منطقه چبيکاي تونس در سال زراعی
 2010-2011را بررسی کردند .مقدار کارايی مصرف آب
با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها  0/41محاسبه
شد .رقم گندم ،منبع مصرف آب ،عضويت در اتحاديه-
هاي آببران ،تجربه و داشتن برنامه زمانی مشخص
جهت آبياري تأثير مثبتی بر کارايی مصرف آب داشتند.
) Wang et al. (2013در بين  432کشاورز توليدکننده
گندم در غرب چين کارايی نهاده آب و عوامل مؤثر بر
کارايی آب را محاسبه کردند .مقدار کارايی آب 0/30
تعيين شد .همچنين ،متغيرهاي سن ،آموزش ،وضعيت
کانالهاي آبرسانی ،قيمت آب ،اندازه مزرعه ،روش
آبياري و درآمد کشاورز تأثير معنيداري بر کارايی مصرف
آب دارند Hunecke, et al. (2017) .اثر سرمايه اجتماعی
بر روي پذيرش تکنولوژي نوين آبياري را در کشاورزي
شيلی بررسی کردند .آنها دريافتند اعتماد به نهادها،
شبکه هاي رسمی و غير رسمی اثر مثبتی بر پذيرش
تکنولوژي آبياري دارد Farija et al. (2009) .کارايی
مصرف آب در گلخانههاي تونس و عوامل اثرگذار بر
کارايی آب را با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها
بررسی کردند .آنها ميانگين کارايی آب با فرض بازدهی-
هاي ثابت و متغير نسبت به مقياس را به ترتيب  42و
 52درصد بهدست آوردند Speelman et al. (2008) .با
استفاده از روش تحليل پوششی دادهها کارايی مصرف
آب آبياري کشتزارهاي آفريقاي جنوبی و عوامل مؤثر بر
آن را تحليل کردند .ميانگين کارايی آب در دو حالت
بازدهی ثابت و بازدهی متغير نسبت به مقياس به ترتيب
 43و  67درصد تعيين شدJaime, Salazar, and .
Novoa (2011), Jaime and Salazar (2011, GómezLimón, et al. (2012), Waheed and Ayodele
(2010), Serra and Poli (2015), Naderi Mahdiee
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) (2015کارايی فنی توليد محصوالت کشاورزي را در
حضور عامل سرمايه اجتماعی محاسبه کردند و به نقش
مثبت اين عامل در کارايی فنی اشاره کردند.
در اين مطالعه ،نظر به اهميت متغير کيفی سرمايه
اجتماعی بر کارايی ،اين عامل با استفاده از نظر Putnum
) (2000در سه بعد اعتماد ،شبکه ارتباطات و مشارکت و
هنجارها و انسجام اجتماعی در طيف  5گزينهاي ليکرت
ارزشگذاري شد .سپس ،کارايی فنی نهاده آب با استفاده
از تعريف کارايی زيربرداري ،با روش تحليل پوششی
دادهها در قالب تابع فاصله جهتدار نهاده محور ،در
توليد محصول پسته در حضور سرمايه اجتماعی محاسبه
شد .همچنين ،با استفاده از الگوي توبيت عوامل
تأثيرگذار بر کارايی آب شناسايی شدند .در نهايت ،به
بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادي مؤثر بر پذيرش و
گسترش تکنولوژي آبياري نوين پرداخته شد تا مسئوالن
بتوانند با شناسايی اين عوامل ،سياستهايی جهت
روآوردن کشاورزان به سيستم نوين آبياري اتخاذ کنند.
در ايران ،مطالعهاي در جهت بررسی نقش سرمايه
اجتماعی بر وضعيت کارايی نهاده آب انجام نشده است.
روش تحقيق
در اين مطالعه ،به نقش عوامل سختافزاري (سم،
کود ،آب ،کارگر ،ماشينآالت ،سطح برخوردار از آبياري
نوين و اندازه باغ) و نرمافزاري مؤثر بر توليد (سرمايه
اجتماعی) توجه شد ( Serra and Poli, 2015و

 .)Naderi Mahdiee, 2015متغير کيفی سرمايه اجتماعی
با استفاده از نظر ) Putnum (2000در سه بعد اعتماد،
مشارکت و ارتباطات اجتماعی و انسجام و هنجارهاي
اجتماعی در قالب طيف  5گزينه اي ليکرت با استفاده از
 29گويه براي بعد اعتماد 11 ،گويه براي بعد مشارکت و
ارتباطات اجتماعی و  24گويه براي انسجام و هنجارهاي
اجتماعی ارزشگذاري شد .با توجه به اينکه مطالعات
زيادي در مورد نحوه مدلسازي ارتباط بين محصول و
نهادههاي مربوطه در اقتصاد ارايه شده ،اما در مورد نحوه
ورود متغير سرمايه اجتماعی به تابع توليد ترديد وجود
دارد .جهت جلوگيري از مشکل خطاي تصريح ،روش-
هاي ناپارامتريکی چون مدلهاي تحليل پوششی دادهها
معرفی میشوند ( .)Serra and Poli, 2015براي تعيين
مقادير کارايی از روش تحليل پوششی دادهها در فرم
تابع فاصله جهتدار استفاده شد و سپس ،با کاربرد
مفهوم کارايی زيربرداري به محاسبه مقادير کارايی فنی
آب پرداخته شد .مزيت استفاده از روش ناپارامتريك اين
است که نياز به فرم تابعی ندارد .بهعالوه ماهيت مرزي
اين نوع تکنولوژي امکان محاسبه ناکارايی در توليد را
میدهد .همچنين ،انتخاب تابع فاصله جهتدار به اين
علت است که کاملترين فرم تابع توليد میباشد
( .)Chambers, et al., 1996مدل تحليل پوششی دادهها
در فرم تابع فاصله جهتدار نهاده محور براي يك
مشاهده خاص ) (x,yبه صورت زير است ( Chambers
and Fare, 2008؛ ;:)Chambers, 1996

()1

 iتعداد نهادههاي توليد و  jتعداد کشاورزان است.

متغيرهاي مورد نياز براي محاسبه کارايی فنی شامل :X
بيانگر نهادههاي توليدي (ميزان مصرف آب بر حسب
مترمکعب ،ميزان استفاده از کود شيميايی بر حسب
کيلوگرم ،ميزان مصرف کود حيوانی بر حسب تن ،ميزان
مصرف سموم بر حسب ليتر ،تعداد ساعات بهکارگيري
نيروي کار بر حسب روز/نفر ،ميزان استفاده از ماشين-
آالت بر حسب ساعت ،سطح برخوردار از سيستم آبياري
نوين (مترمربع) و اندازه باغ بر حسب هکتار و متغير
کيفی سرمايه اجتماعی بر حسب درصد) و  :Yمقدار

توليد پسته (تن/هکتار) است .همچنين g ،بردار جهت
در نظر گرفته می-
است که در مطالعات تجربی

شود (

Chambers, et al., 1996; Serra and Poli,

  .)2015; Kapelko, 2018شاخص ناکارايی است.

µ

وزنهاي مجموعه مرجع در مدل تحليل پوششی دادهها
میباشد .مدل کارايی زيربرداري نهاده آب در فرم مدل
تحليل پوششی دادهها و تابع فاصله جهتدار نهاده محور
بهصورت زير نمايش داده میشود:
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() 2

کارايی زيربرداري فنی نهاده آب است و
بيشترين ميزان کاهش در مصرف نهاده آب در جهت
بردار مربوطه خود ،را با توجه به مقدار ثابت از ساير
نهادهها و محصول نشان میدهد .در مدل تحليل
پوششی محدوديت دوم کليه نهادهها بجز آب را در بر
میگيرد و محدوديت سوم تنها مربوط به نهاده آب است.
با وارد کردن قيد     1به مدل کارايی با بازدهی
N

j

j 1

متغير نسبت به مقياس محاسبه میشود (

Kapelko,

.)2018

پس از محاسبه مقادير کارايی نهاده آب ،به شناسايی
عوامل تأثيرگذار بر مقادير کارايی فنی اين نهاده در قالب
الگوي توبيت پرداخته شد .براي اينکه مدل توبيت
سازگار باشد الزم است که پسماندها بهطور نرمال توزيع
شده باشند ( .)Souri, 2013برآوردگر سازگار براي اين
مدل حداکثر راستنمايی است .مدل توبيت بهصورت زير
نمايش داده میشود:
   Z u
R

()3

r

r

r

w

r 1

()R*1

که برداري از پارامترهاي مجهول ،بردار
از متغيرهاي معلوم توضيحی و جزء اخالل ناهمبسته
است که داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس
بيانگر مقادير کارايی
است .همچنين،
همسان
زيربرداري آب میباشد:
()4
متغيرهاي توضيحی مدل شامل سن کشاورز ،تعداد
سالهاي تجربه کشاورز ،ميزان تحصيالت کشاورز،
شرکت در برنامههاي صرفهجويی آب (اگر کشاورز
شرکت میکند يك و در غير اينصورت صفر) ،تعداد
دفعات شرکت در کالسهاي آموزشی ،منبع تأمين آب
(چاه يك ،در غير اينصورت صفر) ،اندازه باغ (هکتار)،
قيمت نهاده آب ،ميزان مالکيت آب ،سرمايه اجتماعی و
نوع سيستم آبياري (نوين= ،1غرقابی= )0هستند.
با وجود کميابی شديد آب در بخش کشاورزي
منطقه تعداد زيادي از کشاورزان از روش غرقابی به
آبياري باغات خود میپردازند و اين امر اتالف بيشتر اين

منبع کمياب را بههمراه دارد .بنابراين ،نياز است تا
عوامل مؤثر بر پذيرش و گسترش سيستم آبياري نوين
توسط کشاورزان مطالعه شود .بدينمنظور نمونه مورد
مطالعه بر حسب نوع استفاده از سيستم آبياري (نوين و
غرقابی) به دو قسمت تقسيم شد ،براي گروهی از
کشاورزان که دسترسی به سيستم آبياري نوين دارند،
مقدار يك و گروهی که از سيستم آبياري غرقابی
استفاده میکنند ،صفر در نظر گرفته شد و بهعنوان
متغير وابسته تعيين شد ( .)Zarifian, et al., 2017از
آنجايی که متغير وابسته نتيجه تصميمگيريهاي
کشاورزان در انتخاب نوع سيستم آبياري است ،میتوان
از الگوي الجيت که بر پايه مدل احتمال است و نسبت
به ساير مدلهاي احتمال مثل مدل احتمال خطی و
پروبيت عموميت بيشتري دارد ،استفاده کرد ( Souri,
 .)2013از آنجايی که متغير وابسته نتيجه تصميم-
گيريهاي کشاورزان در انتخاب نوع سيستم آبياري
است ،میتوان مدل احتمال زير را تعريف کرد:
()5

بردار مجموعه عواملی است که احتمال وقوع
وابسته به آنها است β .نيز ضرايب مربوط به تأثيرگذاري
 Xرا نشان میدهد .اينکه چه رابطهاي بين متغيرهاي
توضيحی ( ) و متغير تصميمگيري ( ) وجود دارد،
دارد که ممکن است
بستگی به شکل تابع
خطی يا غيرخطی باشد .در چارچوب رگرسيون می توان
را بهصورت زير نوشت:
()6
همان ميانگين شرطی  Yاست.
درواقع،
توابعی معرفی میشود .يکی از توابعی که
براي
بسيار مورد استفاده قرار میگيرد ،تابع الجستيك است.
براي متغير تصادفی  Zتابع توزيع الجستيك بهصورت
زير میباشد:
Y

()7
و

تابع

چگالی

آن

بهصورت

است .براي تخمين

 ،از
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تابع راستنمايی استفاده میگردد که اين معادله بهصورت
زير ساده میشود:)Souri, 2013( :
()8

متغيرهايی چون سن کشاورز ،سابقه فعاليت در
بخش کشاورزي ،تعداد کارگر مربوط به آبياري (نفر/روز)،
شاخص سرمايه اجتماعی (درصد) ،متغير موهومی
مشارکت در برنامههاي صرفهجويی آب (اگر مشارکت
داشته ،يك و در غير اينصورت ،صفر) ،اندازه باغ
(هکتار) ،قيمت آب ،ميزان تحصيالت (سال) ،ميزان
درآمد ساالنه (هزار تومان) ،ميزان مالکيت آب (حبه،)1
تعداد قطعات زمين کشاورزي ،دسترسی به اعتبارات
کشاورزي ،هزينههاي اوليه نصب سيستمهاي آبياري
(اگر کشاورز اظهار دارد که هزينهها باالست ،يك و در
غير اينصورت ،صفر) ،متغير موهومی داشتن شغل دوم
(اگر کشاورز شغل دوم دارد ،يك و در غير اين صورت،
صفر) بهعنوان متغيرهاي توضيحی درنظر گرفته شدند.
در اين مطالعه آمار و اطالعات با استفاده از
پرسشنامه براي سال ( 1397-98بهخاطر مساله
سالآوري در توليد پسته از اطالعات ميانگين دو سال
ااستفاده شد) جمعآوري شد .براي تعيين حجم نمونه از
فرمول کوکران ( )1977استفاده شد و  285کشاورز از
بين جامعه آماري کشاورزان توليدکننده پسته روستاهاي
عمده توليدکننده اين محصول در شهرستان سيرجان
انتخاب شد .روايی پرسشنامه با استفاده از نظر
متخصصان و کارشناسان و پايايی با استفاده از آلفاي
کرونباخ که در محاسبات تحقيق براي سه بعد اصلی
سرمايه اجتماعی بين  0/7و  0/81بهدست آمد ،بررسی
شد .با توجه با نتايج اعتبار پرسشنامه مورد تأييد است.
پرسشنامهها با استفاده از روش خوشهاي دو مرحلهاي
(خوشه اصلی کشاورزان توليدکننده پسته شهرستان
سيرجان و خوشههاي فرعی روستاهاي عمده توليدکننده
پسته در منطقه میباشند) بين کشاورزان توزيع شد.

 .1هر دانگ معادل  16حبه است.

نتايج و بحث
شاخص سرمايه اجتماعی در دو گروه کشاورزانی که
از روش آبياري غرقابی استفاده میکنند و کشاورزانی که
از روشهاي نوين به آبياري باغات خود میپردازند ،در
طيف  5گزينهاي ليکرت در ابعاد مختلف آن ارزش-
گذاري شد .گزارش توصيف فراوانی ابعاد اين شاخص با
کاربرد روش )Gadimi, et al., 2014( ISDM2در جدول
 1و  2آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،فراوانی
شاخص سرمايه اجتماعی در بين توليدکنندگان پسته
شهرستان سيرجان در هر دو گروه کشاورزان متفاوت از
نظر شيوه آبياري ،از نظر دو بعد اعتماد و هنجارها و
انسجام اجتماعی در سطح متوسط و از جنبه شبکه
روابط و مشارکت اجتماعی در سطح پايين ارزيابی شده
است .تعدادي از روستاهاي مورد بررسی در مناطقی واقع
شدهاند که فاصله زيادي با شهر و روستاهاي ديگر دارند.
بر اساس مصاحبههاي انجام شده با کشاورزان اغلب آنها
به خدمات ،زيرساختها و امکانات مناسب دسترسی
ندارند .عدهاي از کشاورزان به دليل سطح سواد پايين و
کهولت سن ،جهت کسب اطالعات به روز قادر به
استفاده از اينترنت و شبکههاي مجازي نيستند .عدم
وجود راههاي مناسب و فاصله زياد بعضی روستاها
دسترسی به ادارات و متخصصان کشاورزي را سخت
میکند .همچنين ،با توجه به گويههاي رضايت از
متخصصان و مروجان کشاورزي ،کشاورزان رضايت کمی
از توصيهها و تجويزهاي متخصصان امر داشتند و اين
مسئله سبب ارتباط کمرنگتر کشاورزان و متخصصان
شده است .کشاورزان استفادهکننده از روش آبياري
غرقابی از نظر سه بعد اعتماد ،مشارکت و ارتباطات و
هنجارها و انسجام اجتماعی به طور ميانگين به ترتيب
داراي فراوانی  30/4 ،49/3و  50/5درصد هستند .اين
مقادير براي کشاورزانی که از روشهاي نوين آبياري
استفاده میکنند به ترتيب  32/2 ،51/3و  63/3است .با
مقايسه اين مقادير مشاهده میشود که کشاورزانی که از
روشهاي نوين آبياري استفاده میکنند از نظر سرمايه
اجتماعی در وضعيت بهتري قرار دارند و بنيه سرمايه
اجتماعی در بين آنها قويتر است.
2. Interval of Standard Deviation from the Mean
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جدول  -1توزيع فراوانی ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی در
بين کشاورزان استفاده کننده از روش ابياري غرقابی

محاسبه شد .اين مقدار نشان میدهد کشاورزان اين
گروه  59درصد از کارايی به دور هستند و اين مقدار
نهاده را هدر میدهند .اين کشاورزان پتانسيل و قابليت
افزايش توليد با همان ميزان نهاده را به ميزان  59درصد
دارند .اختالف زياد بين کارآترين (يك) و ناکارآترين
کشاورز ( )0/19در نمونه مورد مطالعه بيانگر شکاف
کارايی بين توليدکنندگان پسته در منطقه است .براي
اين گروه کشاورزان متوسط کارايی فنی آب  27درصد
بهدست آمد که کارايی بسيار پايين و هدررفت شديد
اين نهاده کمياب در منطقه را نشان میدهد .احتما ًال
دليل اصلی پايين بودن کارايی کلی نهادهها ميزان
کارايی پايين نهاده آب است .در واقع ،کشاورزان اين
بخش با وجود رويارويی با بحران کم آبی  73درصد
منابع آبی را هدر میدهند .دليل اصلی اين اتالف آب
استفاده از روش غرقابی است .الگوي بازده ثابت نسبت
به مقياس زمانی کاربردي است که توليدکننده در
مقياس بهينه عمل کند .اما بهدليل وجود عوامل پيش-
بينی نشده و غيرمترقبه ،کشاورز قادر به توليد بهينه
نيست .لذا ،مقدار کارايی با فرض بازدهی متغير نسبت به
مقياس (( )VRSکارايی مديريتی) نيز در نظر گرفته
میشود .اختالف بين کارايی فنی در دو حالت با بازدهی
ثابت و متغير نسبت به مقياس بيانگر ناکارايی مقياس
است .نتايج در جدول ( )4گزارش شده است..

ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی
شبکه روابط و مشارکت

اعتماد

هنجارها و انسجام
اجتماعی

کم

متوسط

زياد

کم

متوسط

زياد

کم

متوسط

زياد

38/9

49/3

11/8

49/4

30/4

20/2

37/2

50/5

12/3

جدول  -2توزيع فراوانی ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی در
بين کشاورزان استفاده کننده از روش ابياري نوين
ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی
شبکه روابط و مشارکت

اعتماد

هنجارها و انسجام
اجتماعی

کم

متوسط

زياد

کم

متوسط

زياد

کم

متوسط

زياد

36/5

51/3

12/2

43/2

32/2

24/6

26/6

63/3

10/1
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پس از تعيين مقدار شاخص سرمايه اجتماعی اين
عامل نرمافزاري توليد در کنار ساير عوامل توليد قرار
گرفت و مقادير کارايی فنی کلی نهادهها و کارايی نهاده
کمياب آب در قالب تابع فاصله جهتدار در فرم مدل
تحليل پوششی دادهها محاسبه شد .با توجه به اطالعات
جدول ( )3در باغات پسته مورد مطالعه شهرستان
سيرجان ،ميانگين مقدار کارايی فنی کلی نهادهها با قيد
بازدهی ثابت نسبت به مقياس بدون در نظر گرفتن
متغير کيفی سرمايه اجتماعی ( )CRSبراي کشاورزانی
که از روش آبياري سنتی استفاده میکنند  41درصد

جدول -3مقادير کارايی فنی کلی نهاده ها و کارايی آب با فرض قيد بازدهی ثابت نسبت به مقياس (آبياري غرقابی)
با احتساب سرمايه اجتماعی
حداکثر

حداقل

بدون احتساب سرمايه اجتماعی

ميانگين

انحراف
معيار

کارايی فنی کلی نهاده ها

1

0/28

0/52

0/1

1

کارايی فنی آب

1

0/16

0/31

0/06

1

اماره ها

حداکثر

ميانگين

انحراف
معيار

حداقل
0/19

0/41

0/1

0/14

0/27

0/05

جدول  -4مقادير کارايی فنی کلی نهاده ها و کارايی آب با فرض قيد بازدهی ثابت نسبت به مقياس (آبياري نوين)
با احتساب سرمايه اجتماعی
حداکثر

حداقل

بدون احتساب سرمايه اجتماعی

ميانگين

انحراف
معيار

کارايی فنی کلی نهاده ها

1

0/44

0/76

0/11

1

کارايی فنی آب

1

0/40

0/67

0/12

1

اماره ها

حداکثر

ميانگين

انحراف
معيار

حداقل
0/25

0/61

0/1

0/31

0/58

0/1
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کارايی آب از  27به  31درصد شد .ورود اين متغير به
مدل نتوانست کارايی آب را به مقدار قابل توجهی
افزايش دهد .در گروه کشاورزانی که از روش مدرن به
آبياري باغات خود میپردازند کارايی کلی نهادهها با
فرض بازدهی ثابت نسبت به مقياس  61درصد و کارايی
آب  58درصد است .اين گروه از کشاورزان مديريت
بهتري نسبت به مصرف نهادهها دارند .با احتساب
سرمايه اجتماعی کارايی کلی نهادهها به  76درصد و
کارايی آب به  67درصد افزايش يافت .با توجه به نتايج
به دست آمده مشاهده میشود که سرمايه اجتماعی در
گروه کشاورزان برخوردار از سيستم نوين آبياري در
کاهش شکاف ناکارايی نقش مؤثرتري نسبت به
کشاورزان استفاده کننده از روش آبياري سنتی داشته-
اند.

در شرايط بازدهی متغير نسبت به مقياس متوسط
کارايی کلی نهادهها براي کشاورزان استفاده کننده از
روش غرقابی  46درصد و کارايی نهاده آب  0/33تعيين
شد .مقدار متوسط کارايی مقياس در بين کشاورزان
استفاده کننده از روش آبياري غرقابی  89درصد است
که بيانگر اينست که ناکارايی مقياس به ميزان  11درصد
وجود دارد .مقدار کارايی مقياس بيشتر از مقدار کارايی
فنی است ،که نشان میدهد توليدکنندگان بيشتر از
مقياس توليد ،از نظر توليد و ترکيب نهادهها با هم
اختالف دارند و به اندازه فعاليت بهينه نزديكتر هستند.
با در نظر گرفتن سرمايه اجتماعی مقدار کارايی کلی
نهادهها در مدل با بازدهی ثابت از  41درصد به 52
درصد افزايش يافت و اين متغير توانست شکاف ناکارايی
را تا حدودي کاهش دهد .همچنين ،سبب افزايش

جدول  -5مقادير کارايی فنی کلی نهاده ها و کارايی آب با فرض قيد بازدهی متغير نسبت به مقياس (آبياري سنتی)
با احتساب سرمايه اجتماعی
حداکثر

حداقل

بدون احتساب سرمايه اجتماعی

ميانگين

انحراف
معيار

کارايی فنی کلی نهادهها

1

0/32

0/58

0/1

1

کارايی فنی آب

1

0/21

0/37

0/05

1

اماره ها

حداکثر

ميانگين

انحراف
معيار

حداقل
0/22

0/46

0/09

0/18

0/33

0/07

جدول -6مقادير کارايی فنی کلی نهاده ها و کارايی آب با فرض قيد بازدهی متغير نسبت به مقياس (آبياري نوين)
با احتساب سرمايه اجتماعی
حداکثر

حداقل

بدون احتساب سرمايه اجتماعی

ميانگين

انحراف
معيار

کارايی فنی کلی نهادهها

1

0/49

0/84

0/13

1

کارايی فنی آب

1

0/46

0/75

0/14

1

اماره ها

حداکثر

ميانگين

انحراف
معيار

حداقل
0/32

0/68

0/1

0/38

0/63

0/1

منبع :يافته هاي تحقيق

بهطورکلی ،با مقايسه مقادير کارايی آب با کارايی
کلی نهادهها مشاهده میشود که با وجود کميابی شديد
آب در منطقه ،مديريت آب نسبت به مديريت ساير
نهادهها در وضعيت بحرانیتري قرار دارد که نيازمند
بازبينی و ارايه راهحلی توسط مسئوالن دارد .همچنين،
سرمايه اجتماعی در افزايش کارايی نهاده آب تأثير
زيادي نداشته است .بهدليل منابع کم آب در منطقه و
بهرهبرداري مشارکتی ،رقابت و گاهی کشمکش و بحث

در بين مالکان آب وجود دارد و گاهی قادر نيستند با
سازش به توافق برسند .همچنين ،کشاورزان برخوردار از
سيستم آبياري نوين نسبت به کشاورزان استفاده کننده
از سيستم آبياري غرقابی از کارايی باالتري برخوردار
هستند ،اما همچنان از کارايی به دور هستند و درصدي
از منابع آبی را هدر میدهند .که با شناسايی اين عوامل
و رفع مشکالت میتوان کارايی آب را به سطوح باالتري
رساند.
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جدول  -7کارايی مقياس
گروه کشاورزان

با احتساب
سرمايه
اجتماعی

بدون احتساب
سرمايه اجتماعی

کشاورزان استفاده کننده
از روش آبياري سنتی

0/89

0/89

کشاورزان برخوردار از
روش نوين آبياري

0/90

0/89

با توجه به محاسبات مربوط به کارايی مقياس
(جدول  )7مشاهده میشود که اين مقدار در هر دو گروه
کشاورزان متفاوت از نظر سيستم آبياري ،کشاورزان
حدود ده درصد از کارايی به دور هستند ،اما وجود
سرمايه اجتماعی نقشی در بهبود کارايی مقياس نداشته
و مقدار آن را تغيير نداده است .شايد علت آن را بتوان
به دليل مالکيت کشاورزان بر زمين خود و صرف هزينه-
هاي باالي احداث و نگهداري باغ دانست که ،پذيرفتن
کوچك کردن مقياس توليدي به دليل احساس تعلق و
وابستگی به باغ خود عمالً امکانپذير نيست.
در قالب الگوي توبيت به تعيين عوامل اقتصادي-
اجتماعی مؤثر بر کارايی آب پرداخته شد تا بتوان راهکار
و پيشنهاد سياستی مناسبی جهت افزايش کارايی اين
نهاده ارايه داد .نتايج در جدول ( )8آمده است .يافتهها
نشان میدهد در الگوي با بازدهی ثابت نسبت به
مقياس ،متغيرهاي شرکت در برنامههاي صرفهجويی آب،
تحصيالت و متغير سرمايه اجتماعی ،قيمت آب و نوع
سيستم آبياري تأثير مثبتی بر کارايی فنی آب دارند .اما
متغيرهاي اندازه باغ و ميزان مالکيت آب اثر منفی بر
کارايی فنی آب از خود نشان دادند .باغهاي وسيعتر
فاصله بيشتري از منابع آبی که اغلب چاهها هستند،
دارند و سبب هرز بيشتر آب می شود .همچنين ،فاصله
بيشتر باغات از منبع تأمين آب و گسترده بودن آنها
هزينههاي سنگينتر تعبيه سيستمهاي نوين آبياري را
سبب میشود .اين نتيجه در مطالعه Ganghi et al.
) (2018مشاهده شد .نوع سيستم آبياري بزرگترين
تأثير بر کارايی نهاده آب دارد .در مجامع علمی و نظريه-
هاي کارشناسی موجود در کشور ،در روش آبياري
سطحی راندمان قابل حصول يا پتانسيل حدود 65
درصد و در سامانههاي آبياري تحت فشار براي آبياري
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بارانی حدود  85درصد و براي آبياري قطره اي حدود
 90درصد است (.)Abbasi et al., 2015
کشاورزان با تحصيالت بيشتر بهدليل برخورداري از
علم و دانش روز قادرند راههاي مناسب مصرف بهينه آب
را پيادهسازي کنند اين نتيجه در مطالعه Ganghi et al.
) Chebil et al. (2012)،Wang (2010) ،(2018تأييد
شده است .هرچه کشاورزان مورد مطالعه ،سهم بيشتري
از منابع تأمين آب ،را دارا بودند به دليل رويارويی کمتر
با مسئله کم آبی منابع آبی را بيشتر هدر دادند ،اين
نتيجه در مطالعه ) Rahmani et al., (2016نيز تاييد
شد .در مطالعه حاضر ،متغير سرمايه اجتماعی تأثير
مثبتی بر افزايش کارايی فنی نهاده آب داشته است.
ارتقاي سرمايه اجتماعی در بين کشاورزان سبب
هزينههاي پايينتر مبادالت ،تسهيم دانش و نوآوري و
ريسكپذيري میشود.
جدول  -9عوامل مؤثر بر کارايی آب (رگرسيون توبيت)
ضرائب
نام متغير
نماد در مدل
عرض از مبدأ

CRS

VRS

***

***

5/6

تجربه

0/03

سن

0/111

4/2

0/19
0/25

تحصيالت

0/032

**

0/041

اندازه باغ

**

-0/101

**

-0/143

ميزان مالکيت آب

**

**

-0/092

-0/121

قيمت آب کشاورزي

0/091

***

0/1

سرمايه اجتماعی

0/012

**

0/031

شرکت در برنامه
صرفه جويی آب

0/201

**

دفعات شرکت در
کالسهاي آموزشی

0/01

منبع تأمين آب

0/015

نوع سيستم آبياري

1/14

***

**

***

0/116

**

**

0/005
0/012
1/89

***

منبع :يافته هاي تحقيق

بنابراين ،کارايی را افزايش میدهد ،زيرا با شکل-
گيري اعتماد و ارتباط بيشتر کشاورزان با يکديگر
اطالعات به نحو بهتري انتشار میيابد و عالقه بيشتري
به انجام فعاليتهاي کشاورزي به صورت گروهی خواهند
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داشت .همچنين ،موجب سرمايهگذاري توأم کشاورزان
در نهادهها و افزايش استقبال از سيستم آبياري نوين
میشود .به اعتقاد کلمن ساختارهاي اجتماعی يکی از
تعيينکنندههاي مهم ارتقاء بهرهوري و کارايی فعاليت-
هاي اقتصادي است .همچنين ،قابل ذکر است که بهدليل
کميابی منابع آبی در اکثر مناطق ،در فصول سرد سال
که درختان نياز به آبياري ندارند با انجام توافق بين
مالکان ،موتورهاي پمپ آب خاموش نگه داشته شدهاند و
با اين کار تا حد زيادي از تخليه بيشتر چاهها ممانعت به
عمل آمده است .بنابراين ،الزم است تا کشاورزان
بيشتري تشويق به شرکت در برنامههاي صرفهجويی آب
شوند که اين امر در سايه وجود سرمايه اجتماعی قوي
بين کشاورزان اجرايی میشود.
افزايش قيمت آب عامل ديگري است که کارايی آب
را بهبود میبخشد ،زيرا قيمت باالتر بيانگر کميابی منبع
است و انگيزه استفاده کاراتر از آب را ايجاد می کند و
کاهش هزينهها را بهدنبال دارد .اين نتيجه در مطالعه
) Gangi et al. (2018تاييد شد .نوع سيستم آبياري از
عوامل تأثيرگذار بر کارايی آب است .سيستم آبياري
نوين تا حد زيادي از هدررفت منابع آبی جلوگيري می-
کند و نسبت به سيستم آبياري غرقابی راندمان بااليی
دارد .در مدل با بازدهی متغير ،متغيرهاي تحصيالت،
شرکت در برنامههاي صرفهجويی آب ،قيمت آب ،نوع
سيستم آبياري و سرمايه اجتماعی تأثير مثبت و
متغيرهاي اندازه باغ و ميزان مالکيت آب تأثير منفی بر
کارايی نهاده آب داشتهاند.
با توجه به عدم استقبال تعداد زيادي از کشاورزان از
روش آبياري نوين در اين قسمت در قالب الگوي الجيت
به بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش و گسترش سيستم
آبياري نوين ،در کنار متغير سرمايه اجتماعی پرداخته
شده است .با برآورد اوليه مدل مشاهده شد متغيرهاي
سن کشاورز ،تجربه ،شرکت در برنامههاي صرفهجويی
آب ،ميزان مالکيت آب ،تعداد کارگر آبياري ،اندازه باغ،
تحصيالت معنیدار نبودند ،بنابراين از مدل حذف شدند.
نتايج حاصل از برآورد مجدد مدل در حضور متغيرهاي
باقيمانده در جدول ( )5گزارش شده است .مقدار  R2مك
فادن  71درصد تعيين شد که بيانگر اين است که
تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي توضيحی قابل

توجيه است

( Poorkhaleghi Chatroodi et al. (2010),

) .)Zarifian et al. (2017), Souri (2013نسبت
درستنمايی ( )LRو حداکثر تابع درستنمايی غيرمقيد
( )log likelihoodکه بيانگر مناسب بودن توزيع و برازش
تابع رگرسيونی در سطح يك درصد معناداري هستند .بر
طبق نتايج مستخرج متغيرهاي تعداد قطعات باغات و
هزينههاي اوليه نصب و راهاندازي سيستم آبياري جديد
تأثير منفی بر متغير وابسته داشته است .از آنجايی که
در بعضی روستاها باغات مالکان بهصورت قطعهقطعه
است اين مساله سبب افزايش نياز به ابزار و وسايل تعبيه
سيستم آبياري نوين با توجه به قيمت باالي آنها میشود
که هزينههاي اجراي طرح آبياري نوين را افزايش می-
دهد .اين نتيجه در تحقيق )Zarifian et al., (2017
تاييد شد .همچنين ،به دليل عدم توانايی مالی کشاورزان
خردهپا ،امکان پرداخت هزينههاي سنگين تعبيه
سيستمهاي آبياري نوين را ندارند و بخاطر مشکالت
دسترسی به اعتبارات بانکی که در مصاحبهها اظهار
داشتند امکان دريافت وام و اعتبارات را ندارند .اين
مسايل تمايل کشاورزان به پذيرش و گسترش تکنولوژي
آبياري نوين را بخاطر عدم وجود توانايی و حمايت مالی
با وجود مشکل کم آبی کاهش میدهد .سرمايه
اجتماعی ،قيمت آب ،متغير داشتن شغل دوم ،ميزان
درآمد کشاورز و متغير دسترسی به اعتبارات بانکی تأثير
مثبت بر پذيرش و گسترش تکنولوژي جديد آبياري
دارند .متغير موهومی داشتن شغل دوم و متغير ميزان
درآمد سبب توانمند بودن بيشتر کشاورز از لحاظ مالی
میشود .بنابراين سبب روآوردن کشاورز به پذيرش
سيستمهاي آبياري نوين میشود .هرچه کشاورز از نظر
مالی توانمندتر باشد کمتر دغدغه تأمين هزينههاي
آبياري نوين را دارد و بنابراين راحتتر اين نوع روش
آبياري را میپذيرد .اين نتيجه در مطالعه Zarifian et
) al. (2017), Rahmani et al. (2016تاييد شد .اغلب
کشاورزان توانايی پرداخت هزينههاي باالي تعبيه
سيستم آبياري نوين را ندارند و درآمد حاصل از فروش
محصول صرف خريد نهادههاي توليدي و امرار معاش
آنان میشود .بنابراين هر چه دسترسی به اعتبارات
بانکی آسانتر باشد کشاورزان قادر خواهند بود با
آسودگی خيال بيشتري در جهت حفظ آب کشاورزي
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گام بردارند و روش آبياري غرقابی را کنار بگذارند که در
اين مطالعه مشابه تحقيق ) Zarifian et al. (2017رابطه
مثبت دسترسی به اعتبارات و متغير وابسته تأييد شد.
قيمت آب بيانگر ميزان کميابی آن است .هرچه قيمت
آب باالتر باشد کشاورز جهت جلوگيري از هدررفت آب و
کاهش هزينههاي خود تمايل بيشتري به استفاده از
سيستم نوين آبياري که راندمان بااليی دارد ،پيدا می-
کند .اين نتيجه در مطالعه )Gharghni et al. (2009
تاييد شده است .هرچه بنيه سرمايه اجتماعی بين
کشاورزان قويتر باشد ،بهدليل وجود ارتباطات ،انسجام
و اعتماد بيشتر در بين آنها تمايل بيشتري به عضويت
در صندوقهاي قرضالحسنه محلی ،شرکت در برنامههاي
صرفهجويی آب ،شرکت در کالسهاي آموزشی ،استفاده
از تجربيات کشاورزان موفق ،کارشناسان و متخصصان
امر دارند .ارتقاي سرمايه اجتماعی در بين کشاورزان
سبب هزينههاي پايينتر مبادالت ،تسهيم دانش و
نوآوري و ريسكپذيري میشود و کارايی نهادهها را
افزايش میدهد و با شکلگيري اعتماد و ارتباط بيشتر
کشاورزان با يکديگر اطالعات بهنحو بهتري انتشار می-
يابد ،عالقه بيشتري به انجام فعاليتهاي کشاورزي به-
صورت گروهی خواهند داشت .همچنين ،موجب تمايل
کشاورزان به سرمايهگذاري توأم در نهادهها ،يکپارچه-
سازي اراضی و افزايش استقبال از سيستم آبياري نوين
میشود .در مطالعات Hajivand and Mashregh,
) Rostaee et al. 2015) ،(2012به نقش مثبت مشارکت
و بسيج اجتماعی که از ابعاد سرمايه اجتماعی است ،در
تمايل به پذيرش آبياري نوين تأکيد شده است.
اثر نهايی بيانگر تغيير در احتمال پذيرش تکنولوژي
جديد آبياري به ازاي يك واحد تغيير در هر متغير
توضيحی است .با توجه به نتايج مربوط به محاسبه اثرات
نهايی متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته میتوان ديد
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که متغيرهاي هزينههاي اوليه راهاندازي سيستم جديد
آبياري و تعداد قطعات باغها اثر منفی و متغيرهاي
دسترسی به اعتبارات بانکی ،ميزان درآمد ،سرمايه
اجتماعی و قيمت آب و شغل دوم اثر مثبت را بر پذيرش
و گسترش تکنولوژي آبياري توسط کشاورزان را دارند.
اثر نهايی براي متغير هزينههاي اوليه راهاندازي سيستم
جديد آبياري  -0/05درصد است .اين مقدار بيان میکند
که با افزايش يك واحد در هزينههاي تعبيه و راهاندازي
سيستم آبياري جديد ،احتمال پذيرش و گسترش
سيستم آبياري نوين در ميان کشاورزان( ،با فرض ثابت
بودن ساير شرايط) به ميزان  5درصد کاهش خواهد
يافت .ضريب نهايی متغير تعداد قطعات حدود يك
درصد بهدست آمده است و بيانگر اين است که با افزايش
يك قطعه ديگر به باغات تمايل به پذيرش روش جديد
آبياري احتماالً يك درصد کاهش میيابد .اين نتيجه در
مطالعه ) Zarifian, et al. (2017تأييد شده است.
همچنين ،با افزايش يك واحد در دسترسی آسانتر به
اعتبارات بانکی ،احتمال پذيرش و گسترش سيستم
آبياري نوين در ميان کشاورزان (با فرض ثابت بودن
ساير شرايط) ،به ميزان  6/3درصد افزايش پيدا میکند.
بهعالوه ،با بهبود وضعي ت سرمايه اجتماعی به ميزان يك
واحد در بين کشاورزان نمونه (با فرض ثابت بودن ساير
شرايط) ،احتمال پذيرش روش آبياري نوين  1/35درصد
باال میرود .يك واحد افزايش قيمت نهاده آب تمايل به
پذيرش روش آبياري نوين (با فرض ثابت بودن ساير
شرايط) را  1/3درصد افزايش میدهد .همچنين،
کشاورزانی که در کنار کار کشاورزي خود به فعاليت
ديگري نيز اشتغال دارند ،قابليت پذيرش روش آبياري
نوين در بين آنها به دليل توان مالی بيشتر تا 1/17
درصد باال میرود.
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.جدول  -10نتايج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش تکنولوژي آبياري نوين
ضريب

انحراف معيار

اثرات نهايی

عرض از مبدأ

C

-7/71

2/57

-

شغل دوم

D2

0/13

**

0/03

0/0117

سرمايه اجتماعی

X7

0/142

**

0/03

0/0135

هزينه هاي اوليه سيستم هاي نوين
آبياري

D3

***

0/11

-0/05

ميزان درآمد

X8

0/19

**

0/05

0/0171

تعداد قطعات باغات

X10

***

-0/12

0/03

-0/0108

قيمت آب

X11

**

0/02

0/013

دسترسی به اعتبارات بانکی

D4

***

0/12

=0/71McFadden R2

-0/56

=236/36 LR

0/15
0/71

=- 48/27 LL

ave. log likelihood=-

0/0639

0/17

منبع :يافته هاي تحقيق

نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به ميانگين کارايی آب در گروه کشاورزان
استفادهکننده از سيستم آبياري نوين مشاهده میشود از
کارايی بااليی جهت استفاده بهينه از آب نسبت به
کشاورزان برخوردار از روش آبياري سنتی دارند .با توجه
به کم آبی شديد آب در منطقه با روش آبياري غرقابی
مقدار زيادي از منابع آبی هدر میرود .بنابراين ،الزم
است با رفع موانع موجود استفاده از روش نوين آبياري را
گسترش بيشتري داد .سرمايه اجتماعی بهدليل قدرت
توليدي که ايجاد میکند از آن بهعنوان سرمايه ياد می-
شود .بر طبق نتايج مطالعه اين عامل بر کارايی نهاده آب
و پذيرش تکنولوژي نوين آبياري تأثير مثبتی دارد .با
سرمايهگذاري و سياستگذاري دولت در جهت تقويت
ابعاد مختلف اين نوع سرمايه ،میتوان شرايط توليدي و
درآمدي کشاورزان را ارتقا داد .برطبق گويههاي اعتماد،
اعتماد مردم به نهادهاي دولتی به دليل محقق نشدن
وعدههاي دولت و نتيجه نگرفتن از سياستهاي اتخاذ
شده در بخش کشاورزي ،سطح شاخص اعتماد به
نهادهاي دولتی در حد مطلوب نيست .دولت بايد با
اتخاذ سياستهايی کارشناسی شده و مطمئن ،اعتماد
کشاورزان را به خود جلب کند .همچنين بعد مشارکت و
شبکه ارتباطات در سطح پايينی ارزيابی شده است .باال

رفتن توان مشارکتی کشاورزان و تمايل به عضويت در
گروهها ،برنامههاي آموزشی-ترويجی ،اداره روستاها،
تعاونیها ،شوراها ،برنامههاي صرفهجويی آب و غيره
ضمن ايجاد زمينه آشنايی بيشتر کشاورزان با يکديگر و
شکلگيري اعتماد بين آنان میتواند بعد مشارکت و
شبکه اجتماعی بين کشاورزان را توسعه دهد .همچنين،
با معرفی کشاورزان موفق و خالق و برگزاري اردوهايی
جهت بازديد از باغات و توضيح راهکارهاي استفاده شده
توسط اين کشاورزان میتواند راهی جهت جلوگيري از
ارتکاب به خطا و اشتباه ،اتالف هزينههاي بسيار و از
دست دادن منابع کمياب باشد .چرا که آموزشهاي
مشارکتی و در محل بهتر توسط کشاورزان قابل درک
است و احتمال پذيرش آموزشها و روشهاي جديد را
باال میبرد.
يکی از خصوصيات مهم جامعه ايرانی اعتقاد آنان به
شرکت در مراسمهاي مذهبی ،جشنها ،اعياد ،و
عزاداريهاست .مقدار اين سطح از گويههاي سرمايه
اجتماعی در مطالعه حاضر باالست (براساس گويههاي
شرکت در نماز جمعه و جماعت ،شرکت در مراسمهاي
عزاداري ،جشنها و اعياد مسلمانان ،پختن نذري
سنجيده شده است) که میتوان از آن به عنوان فرصتی
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براي تقويت بيشتر ابعاد سرمايه اجتماعی و گسترش
بيشتر ارتباطات بين کشاورزان استفاده کرد.
با توجه به قطعهقطعه بودن باغات ،محدوديت آب-
هاي زيرزمينی و اتالف زياد اين منابع توسط اکثر
کشاورزان بهدليل استفاده از آبياري غرقابی و همچنين،
بنيه مالی ضعيف آنان در برابر هزينههاي باالي احداث
آبياري نوين الزم است کشاورزان را تشويق به عضويت
در تعاونیهاي کشاورزي و آببران کرد و با تکيه بر
سرمايه اجتماعی که مهمترين جزء تعاون است
( ،)Mirfardi et al., 2017در کشاورزان خرد ايجاد
اعتماد کرد و با تکيه بر مشارکت آنان در طرح يکپارچه-
سازي اراضی و تجميع پساندازهاي اندک آنان هزينه-
هاي سنگين استحصال ،انتقال آب ،تعمير و نگهداري
تأسيسات آبياري و گسترش سيستم آبياري نوين در
باغات به کارايی بيشتري در استفاده از اين منبع دست
يافت .همچنين ،اعتبارات و وامهاي بانکی دولتی را از
طريق اين تعاونیها و زير نظر متخصصين امر در اختيار
کشاورزان قرار داد.
بر طبق يافتههاي تحقيق ،دسترسی به اعتبارات
بانکی تأثير مثبتی بر پذيرش آبياري نوين دارد .با توجه
به مصاحبههاي انجام شده با کشاورزان مراحل دريافت
وام ،مبلغ آن و شرايط بازپرداخت در شرايط فعلی
اقتصاد سبب عدم استقبال آنان از دريافت وام شده است.
بنابراين ،الزم است مراحل اداري دريافت وام ،ميزان آن
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و شرايط بازپرداخت را جهت استقبال بيشتر کشاورزان از
اخذ وام جهت استقبال از سيستم آبياري نوين تسهيل
کرد .همچنين ،بر طبق نتايج قيمت نهادة آب اثر مثبتی
بر ارتقاي کارايی نهادة آب و پذيرش و گسترش
تکنولوژي آبياري نوين دارد .بنابراين الزم است که با
اعمال سياست قيمتگذاري دقيق و کارشناسی شده
متناسب با منطقه و بنيه مالی کشاورزان قيمت آب را
واقعی کرد .در برخی از مطالعات انجام شده در مورد
نحوه قيمتگذاري صحيح آب در بخش کشاورزي به
روش قيمتگذاري افزايشی و پلکانی در بازه بلندمدت
اشاره کردهاند ،مانند مطالعه ) .Ataee et al. (2016نياز
است که مطالعهاي دقيق راجع به قيمتگذاري صحيح
آب براي بخش کشاورزي شهرستان سيرجان انجام شود.
پيشنهادهاي باال درصورتی به درستی محقق خواهند شد
که تالشهاي زيادي توسط مسئولين در جهت تقويت و
ارتقاي ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی صورت بگيرد .زيرا
اين عامل کيفی که حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهی
و اجتماعی مثل اعتماد ،تعامالت اجتماعی ،احساس
هويت جمعی و گروهی ،احساس تصويري مشترک از
آينده و کارگروهی در يك نظام اجتماعی است ،میتواند
در کنار ساير صورتهاي سرمايه منبع مهمی براي
بهرهوري بهشمار آيد و هزينههاي توليدکنندگان را
کاهش دهد و با افزايش کارايی و بهرهوري فقر را در بين
کشاورزان ريشهکن کند.
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