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های کشاورزی در چاه هوشمند سازیبررسی کارایی فنی و اقتصادی 

 قروه و دهگالن از استان کردستان هایشهرستان

 

 3رفیعي حامد و 2سعید یزداني، *1مریم امیني

 چکیده

مدیریت منابع آب و تدوین های هباشد، شناسایی شیومی نهاده آب توسعه کشاورزیی کنندهکه یکی از عوامل اصلی و محدودازآنجا 
های کشاورزی و نقش چاه هوشمند سازیاقتصادی  به بررسیی حاضر ناپذیر است. مطالعهامری اجتناب این بخش رهای صحیح دسیاست

به سال  موردنیاز مربوط های. دادهپرداخته است استان کردستانقروه واقع در  و دهگالن هایمصرف آب در شهرستانجویی آن در صرفه
های کارایی فنی، اهداف پژوهش، شاخص با توجه به .شده استآوری جمعبوده و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه  6971-79زراعی 

و  8/39 تحقیق نشان داد که تنها نتایج. است قرارگرفته یموردبررسوری کلی و جزئی عوامل تولید کشاورزان تخصیصی، اقتصادی و بهره
درصد به ترتیب از گروه هوشمند و غیرهوشمند کارایی  7/3و  6/9 ،گروه هوشمند و غیرهوشمند از کارایی فنی واحد ه ترتیببدرصد  4/66

. قرار دادندنامناسب تولیدی خود  که بیشتر کشاورزان در مقیاس نشان دادنتایج مطالعه  دیگرعبارتبهتخصیصی و اقتصادی واحد دارند. 
تحقیق  به نتایج. با توجه وجود نداردوری کلی اختالف معناداری در گروه هوشمند و غیرهوشمند متوسط بین بهره رطوبهکه  نشان دادنتایج 

های تولید و وری نهادهالزم است تأثیر آن در بهره ،تأکید باشدجویی منابع آبی مورد صرفه با اهداف هوشمند سازیشود چنانچه پیشنهاد می
واقعی و یا اینکه با  دیده شوداین محصوالت(  از خرید تضمینیمحصول )اولویت  درفروشو یا  نهاده آب ازیرغبهها کاهش سایر هزینه

، میزان آمدهدستبهنتایج  با توجه به. اخذ شوداستفاده از منابع آبی  بر مازادمالیات  هوشمند سازیقیمت آب از کشاورزان خارج از  سازی
درصد  48/63ها هوشمند نیستند های آنهای هوشمند نسبت به کشاورزانی که چاهای چاهمصرف آب در هکتار برای کشاورزان دار

این  ،کشاورزی هوشمند سازیعدم وجود منافع اقتصادی و حتی وجود زیان اقتصادی در  با توجه بهمدت اما در بلند ؛است یافتهکاهش
 .تضمین شودتواند یجویی در منابع آبی به دلیل مخاطرات اخالقی پیشرو نمصرفهمیزان 
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کشاورزی یکی از ارکان اساسی و زیر بنایی اقتصاد کشور 

است که عالوه بر تأمین نیازهای غذایی، موجب کسب درآمد و 
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شود ی کار جامعه میای از نیروایجاد اشتغال برای بخش عمده

ترین منابع زیستی یکی از مهم عنوانبه(. آب 6976)شعربافیان، 

در توسعه کشاورزی نقش بسیار مهمی دارد. کشاورزی در 

سرزمین خشک ایران، بیش از هر چیز وابسته به میزان بارندگی 

های درست آبیاری است. با توجه به وضعیت و استفاده از روش

ه، تغییر رویکرد مدیران بخش کشاورزی گذشت هایآب در سال

تواند از بروز مشکالتی چون به خطر به مسئله استفاده از آب می

افتادن امنیت غذایی کشور، خشک و شور شدن منابع آب 

زیرزمینی، کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی و تغییر 

   های امنیتی و اقتصادی جلوگیری کند.شاخص
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دات بخدش کشداورزی در کشدور از    درصدد تولید   79حدود 

(. با توجه بده  6976شود )جلیل پیران، میهای آبی حاصل کشت

آب در جهان ثابت اسدت، ایدن مسدئله     تجدیدشوندهاینکه منابع 

ترین مشدکالت بدرای   باعث شده تا تأمین آب به یکی از اساسی

احسداس   ازپدیش یشببشر تبدیل شود و کمبود آن با گذر زمان 

نیاز آبدی در   کنندهتأمین(. منابع 6971پور، احمد و گردد )میرزایی

بخش کشاورزی بده دو دسدته مندابع آب سدطحی و زیرزمیندی      

شدوند. بدا توجده بده نوسدانات موجدود در مندابع آب        تقسیم می

توانند منبع مطمئندی  حجم باال نمی رغمعلیسطحی، این منابع 

محصدوالت در بخدش کشداورزی بده      موردنیداز برای تأمین آب 

ار روند. به همین دلیل، ذخایر آب زیرزمینی در تدأمین مندابع   شم

ی افزایش عرضده مندابع آب و تیبیدت    آب کشاورزی از دو جنبه

(. آب 6974باشددند )مرفددری،  عرضدده آب حددائز اهمیددت مددی  

ب ردد شو انگی دد مصرفی خآب منبع تأمین ترین ، مهممینیزیرز

ایش دل پدلیدین ده همدبرود ر میبه شمان غلب مناطق جهادر ا

د دددهایی خوانقش بسزدر مدددیریت آن مینی زیراز آب زتراوم مد

(. حجدددم تغذیددده 6971)بابددایی حصددار و همکدداران، ت دددشدا

های زیرزمیندی درواقع برابددر حجددم آب نفدوذ یافتدده از     سفره

های مختلف در سدطح کشدور اسدت. برای دوره بسدترها و پهنه

میانگیدددن و کمتددرین (، بیشدددترین، 6949-6979سدداله )پنجدداه

 41 ±69و  18های زیرزمینی به ترتیب برابر حجدم تغذیه سفره

میلیارد مترمکعب بوده است. بیشترین، میانگین و کمتدرین   31و 

و  91±69و  19های زیرزمینی به ترتیب برابر حجم تخلیه سفره

میدزان   6973-79میلیارد مترمکعب بوده است. در سال آبی  69

و  1/97های زیرزمینی بده ترتیدب برابدر    ز سفرهتغذیه و تخلیه ا

 69دیگدر حددود   عبدارت میلیارد مترمکعب بوده اسدت. بده   9/47

میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برای مصرف در بخدش  

کشدداورزی اضددافه برداشددت صددورت گرفتدده اسددت. بددیالن آب 

میلیدارد مترمکعدب    669زیرزمینی در هفت سال گذشدته حددود   

ریزی مناسدب بدرای   است؛ بنابراین الزم است برنامهمنفی بوده 

تیبیت بیالن آب و یا جبران کسدری مخدازن آب زیرزمیندی بدا     

راهکارهای مناسب کارشناسی و مهندسی صورت گیرد )عباسدی  

 (.6974و همکاران، 

 
حجم تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی برای دوره  -1شکل 

 ساله در سطح کشورپنجاه

 

 
یه و تخلیه آب زیرزمینی برای دوره حجم تغذ -2شکل 

 ساله در سطح کشورهفت

 

امروزه مدیریت منابع آب کشداورزی در دو بخدش اعمدال      

شود، بخدش اول شدامل مددیریت عرضده آب و بخدش دوم      می

شامل مدیریت تقاضای آب است. محدودیت مندابع آب و فشدار   

زیاد بر ذخایر آبی موجب شده است تا توجه زیادی بده مددیریت   

کارآمد و بهینه منابع آبی در بخش تقاضا شود. مدیریت عرضده،  

های سطحی، انتقال آب از طریق کاندال،  عملیاتی نریر مهار آب

های زیرزمینی در آبیاری و اسدتفاده تلفیقدی از آب   استفاده از آب

شود. مدیریت تقاضا مواردی مانندد اصدال    ها را شامل میکانال

مصرفی، تغییرات نهدادی،   های مختلفالگوی مصرف در بخش

در امدر مددیریت    کنندگانمصرفاصالحات سازمانی و مشارکت 

های مدرتبط بدا مندابع آب در    شود. چالشمنابع آب را شامل می

 توان به موارد زیر اشاره نمود:میآب کشور در بخش عرضه 
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 افت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت 

 کشورهای سطحی آب در بررسی افت حجم جریان 

 های زیرزمینیو افت منابع آب رویهبیبرداری بهره 

 های کشورنبود مدیریت کارآمد چاه 

 شاخص بحران آب عنوانبههای کشور وضعیت دشت 

  ای منابع آب و بارندگی در کشورتوزیع نامتقارن منطقه 

 های سطحی از طریق ایجاد سدمهار آب 

 سالیخشکهای طبیعی پدیده 

 عتی، کشاورزی و شهرهای صنانتشار پساب 

 

هااای ماارتا  بااا تقا ااای آب در بخاا   چااال 

 کشاورزی

 وری پایین آب در بخش کشاورزیبهره 

      ساختار نرام مالکیت در بخدش کشداورزی و تدأثیر آن بدر

 وری آببهره

 وری آببرداران و تأثیر آن بر بهرهسطح سواد پایین بهره 

 ای آب در بخش کشاورزیقیمت یارانه 

 فزایش تقاضا برای منابع آب کشوررشد جمعیت و ا 

  نبود شناخت کافی اهمیت استفاده از تجارت آب مجازی در

 (.6979و یزدانیان،  محمد جانیمدیریت منابع آب کشور )

 

های آب سفرهبخشی دل تعای ستادر راماتی که اقداجمله از 

د شول نبای دباید با جدیت بیشترو گرفته رت مینی صوزیرز

برداران ای بهرهبرآب حجمی گیری و تحویل اندازهسایل ونصب 

گیدری بدر   اهمیت نصب وسایل انددازه ست. امینی زیرآب زمنابع 

های کشاورزی و تهیه آمار و اطالعات مصدارف آبدی و   روی چاه

ریدزی و مددیریت درسدت در    موقدع آن، الزمده برنامده   ارائده بده  

بنددی آب از طریدق اسدتفاده از    خصوص منابع آب است. سهمیه

آوری و ارسال اطالعدات  جمع منروربهر هوشمند آب و برق کنتو

تواند کمک مؤثری در تحقدق  های برقی، میبرداشت آب از چاه

مددت و بلندمددت نمایدد    اهداف و مدیریت مندابع آب در کوتداه  

قدانون   69(. با توجه به مفاد بندد )ب( مداده   6974)وزارت نیرو، 

نیرو به جبران کسدری  برنامه چهارم توسعه مبنی بر الزام وزارت 

هدای ممنوعده و   های زیرزمینی در دشتدرصدی مخزن آب 31

های برقدی واقدع در   بحرانی کشور کنتورهای مذکور بر روی چاه

است )گدودرزی و همکداران،    شدهنصبها مناطق ممنوعه استان

: زنجدان، کرمانشداه،   ازجملده های کشدور  (. در اکیر استان6971

ایدن طدر  اجدرا شدده      …ضوی و قزوین، کردستان، خراسان ر

 هوشدمند سدازی  بنابراین، در تحقیق حاضر تدأثیر اجدرای   ؛ است

های کشاورزی بر منابع آبی در دو گدروه گنددم کدارانی کده     چاه

های هوشمند هستند در مقایسه با گنددم کدارانی کده    دارای چاه

دارند بررسی شد. برای این منردور منطقده    یرهوشمندغهای چاه

ونه قروه و دهگالن واقع در استان کردستان که دشتی و فالت گ

منطقده   عندوان بده دهگالن معدروف اسدت،   –به نام دشت قروه

 یهدا قطدب انتخاب شد. اسدتان کردسدتان یکدی از     موردمطالعه

تولیدکننده گندم در کشور است، استان کردسدتان بدا دارا بدودن    

درصد از کل سطح برداشت گندم، بیشترین سدطح را در   31/69

به خود اختصاص داده است. سطح زیدر کشدت گنددم در    کشور 

هکتار رتبه چهارم و از لحاظ  199991با  6979-71سال زراعی 

تن( رتبه سوم را در کشور بده خدود    718997تولید در این سال )

اختصاص داده است، محصول منتخب در این تحقیق گندم است 

ای از زیده(. در ادامه به گ6979)سالنامه آماری استان کردستان، 

در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع  گرفتهانجامتحقیقات 

( بده بررسدی تدأثیر    6973این تحقیق اشاره شده است. یزداندی ) 

استفاده از کنتورهای هوشمند آب و برق بر بهبدود هیددروگراف   

سطح آب زیرزمینی در دشت اسفراین پرداخت. نتدایج نشدان داد   

بهبود هیددروگراف دشدت اسدفراین     ترین عامل مؤثر درکه مهم

هدای دارای پروانده   های بیش از حدد مجداز چداه   کنترل برداشت

توسط کنتورهای هوشمند آب و برق شناسایی گردیدد. بابدایی و   

(، کددارایی آب مصددرفی محصددوالت عمددده   6979همکدداران )

کشاورزی و مزارع شهرستان زابل را با استفاده از تحلیل پوششی 

دند. نتایج نشان داد میانگین کارایی مدزارع در  ها، بررسی کرداده

 78و  99نسبت به مقیاس به ترتیدب   شرایط بازده ثابت و متغیر

درصدد بدوده کده     98درصد بوده است. میانگین کارایی مقیداس  

باشد. میانگین کارایی آب آبیداری  دارای عدم کارایی مقیاس می

 13 ه ترتیبب ثابت و متغیر نسبت به مقیاس نیز در شرایط بازده
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( بده بررسدی   6971پور )درصد بوده است. میرزایی و احمدد  81و 

بندی آب آبیاری بر الگوی کشدت  تحلیل اقتصادی اثرات سهمیه

و سود ناخدالص زارعدین شهرسدتان آمدل بدا اسدتفاده از مددل        

هدای  ها با استفاده از دادهریزی ریاضی اثباتی پرداختند. آنبرنامه

دادنددد کدده اعمددال سیاسددت   نشددان 6976-73سددال زراعددی 

بندی آب آبیاری منجر به کاهش سطح زیر کشت اغلدب  سهمیه

محصوالت منتخب زراعی در مناطق با کشاورزی آبی شهرستان 

هدا و  منردور تدأمین علوفده دام   شود و پیشنهاد کردند بهآمل می

ها و واحدهای پرورش دام این منطقه سطح زیدر  احشام دامداری

یگزین شدبدر شدده و تدا حدد امکدان از      ای جاکشت ذرت علوفه

توسعه سطح زیر کشت محصول شبدر در مناطق بدا کشداورزی   

خصوص منطقده اسدکو محلده خدودداری     آبی شهرستان آمل، به

 شود.

بنددی آب  ( به بررسی تأثیر سیاست سدهمیه 6971کریمی ) 

)هوشمند سازی چاه( کشاورزی در مدیریت منابع آب زیرزمیندی  

-ریزی ریاضی میبدت در دشدت قدروه   برنامهبا استفاده از روش 

اعمال ایدن   اگرچهدهگالن پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که 

جویی در آب در دسترس شده ولی موجدب  سیاست موجب صرفه

وری آب شدده  افزایش بهره حالیندرعای و کاهش بازده برنامه

های از قبیل مجهز نمودن مزارع به ها توصیهاست. همچنین آن

گدذاری واقعدی آب بدا    های آبیاری با کارایی باال و قیمتتمسیس

 توجه به ارزش اقتصادی آب آبیاری را پیشنهاد کردند.

هدای اسدتان   بندی دشت( اولویت6971مردیان و همکاران )

مرکزی برای نصب کنتور هوشدمند بدا هددف مددیریت اضدافه      

شدان  . نتدایج ن قرارداد موردمطالعهبرداشت منابع آب زیرزمینی را 

های مجاز و برابدر  برداشت چاه اضافهبهداد بیشترین وزن متعلق 

 939/9کسری مخزن ساالنه بدا وزن   ازآنپساست و  991/9با 

های ساوه، کمیجدان و ندوبران   ها دشتقرار دارد. طبق نتایج آن

در اولویت اول برای نصب کنتور هوشدمند قدرار دارندد. الهدی و     

بنددی آب در راسدتای   سدهمیه ( تأثیر قیمدت و  6979همکاران )

مدیریت منابع آب زیرزمینی دشدت کبودرآهندب بدا اسدتفاده از     

ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حدداکیر آنتروپدی را   الگوی برنامه

ها نشان داد کده اعمدال   قرار دادند. نتایج تحقیق آن موردبررسی

بندددی آب زیرزمینددی و سددناریوهای افددزایش قیمددت، سددهمیه 

، %69بندی توأم با افزایش قیمت در سدطو   سناریوهای سهمیه

موجب کداهش سدطح زیدر کشدت، کداهش سدود        %99و  39%

شدود. همچندین   ناخالص کشاورزان و کداهش آب مصدرفی مدی   

نتایج تحقیق نشان داد که سناریوی افزایش قیمت آب زیرزمینی 

نیسدت و تنهدا هزینده کشداورزان را افدزایش       یرگدذار تأثچندان 

یدک سیاسدت مدؤثر     عندوان بهبندی همیهدهد، اما سیاست سمی

-( به مطالعه رضایت6979شود. قباد پور و همکاران )توصیه می

هدای آب  مندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بدر روی چداه  

زیرزمینی در دهستان ماهیدشت استان کرمانشداه بدا اسدتفاده از    

ها نشان داد که نگرش کشاورز روش پیمایش پرداختند. نتایج آن

بت به حفاظت آب، درک ارزش حفاظت از آب از دید کشاورز، نس

عادالنه بودن نصب کنتدور، مفیدد بدودن کنتدور، درآمدد، تصدور       

 موردنیداز کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب، دسترسی به مندابع  

جهت حفاظت آب، تحصیالت و آموزش پس از نصب کنتور بده  

ی مندددداری بددر رضددایتترتیددب اهمیددت تددأثیر میبددت و معنددی

کشاورزان از نصدب کنتدور دارد. شدی و همکداران  بده بررسدی       

بدرای   یحلراه عنوانبهبندی گذاری و سهمیههای قیمتسیاست

ی رفع کمبود آب در منداطق اوازاری چدین در حوضده رودخانده    

اقتصدادی  -حیقه پرداختند. در این تحقیق از یدک مددل زیسدت   

(BEMبرای تعیین قیمت سایه )اندد. نتدایج   های آب استفاده کرد

ای آب تدر از قیمدت سدایه   تحقیق نشان داد که قیمت آب پایین

است. بر این اساس واکنش کشداورزان بده تغییدرات قیمدت آب     

نامحسوس است؛ بنابراین، جهت کداهش تقاضدای آب بایسدتی    

افزایش داد. در مقابل کنتدرل   یتوجهقابلقیمت آب را به میزان 

سدت چدون تدأثیرات    کمی آب در کاهش مصدرف آب مدؤثرتر ا  

باشد. لدذا کنتدرل   افزایش قیمت تنها یک هزینه برای مزرعه می

تر و کاهش سود مزرعه را به بندی راهکار مناسبکمی یا سهمیه

ای تدأثیر  در مطالعه آیدام .(Shi et al., 2014) رساندحداقل می

آبدی توسدط   گذاری آب بدر روی تقاضدای مندابع    سیاست قیمت

 قرار داده است. در ایدن مطالعده   موردبررسی کشاورزان را در گانا

ریزی بده  برنامه مدل گذاری از روشبرای بررسی سیاست قیمت

بدددرای بخدددش  چندگانددده)ابدددزار تحلیدددل   MATAندددام 
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دهد کده افدزایش   کشاورزی( استفاده شده است. نتایج نشان می

بر روی تقاضای کشداورزان بدرای    یتوجهقابل طوربهقیمت آب 

منفی دارد. همچنین اگر قیمت آب باال باشد، بدر   منابع آبی تأثیر

 گددذاردروی الگدوی کشدت، درآمدد و اشدتغال تدأثیر منفدی مدی       

., 2015)Aidam( 9هیهدی  . ژئو و همکاران در حوضه رودخانده 

آیا قیمت آب روشی مناسب برای مددیریت آب  "چین به بررسی 

ها کشش قیمت تقاضدای آب کشداورزی را   پرداختند. آن "است؟

هدا  اس عملکرد تقاضای آب آبیاری برآورد کردند. نتایج آنبر اس

تواند روشی مناسب برای کداهش  نمی گذارییمتقنشان داد که 

دار مصرف آب باشد، قیمت آب کشاورزی از لحاظ آمداری معندی  

دهدد  است ولی کشش قیمت بسیار پایین است و این نشان مدی 

ای آب را مدؤثری تقاضد   طدور بده تواند که قیمت آب آبیاری نمی

شود و کاهش دهد. با افزایش قیمت آب درآمد کشاورزان کم می

 Zhou) شدود های زیرزمینی میاین منجر به برداشت بیشتر آب

et al., 2015)گدذاری آب بدر روی   تأثیر قیمت و همکاران . ژاو

حفددو و نگهددداری منددابع آبددی و رشددد اقتصددادی در چددین را   

ه از یک مدل تعادل عمومی قرار دادند. در این مطالع موردبررسی

( با محدودیت آب کل و امکان جدایگزینی مندابع   SICGEپویا )

نشدان داد،   یسداز مددل آبی مختلف استفاده شده اسدت. نتدایج   

افزایش قیمدت آب منجدر بده کداهش مصدرف آب و همچندین       

 وری مصدرف آب شدده اسدت   استفاده بهتر از آب و افزایش بهره

(Zhao et al., 2016)گدذاری  وینس سیاست قیمدت  . فرانکو و

قرار دادند.  موردبررسیآب آبیاری در مزارع کشاورزی اکوادور را 

سازی رفتدار کشداورزان و تحلیدل اثدرات اقتصدادی      جهت شبیه

ریزی ریاضی میبت اسدتفاده شدده   گذاری از برنامهسیاست قیمت

هدای ثابدت،   شدده شدامل: هزینده    کداربرده بهاست. سناریوهای 

های حجمی آب است. نتایج نشان داد که یمتهای آب و قبلوک

دهدد. در مقابدل   سناریو هزینه ثابت، مصرف آب را کاهش نمدی 

های حجمدی بدر روی رفتدار    سناریوهای آب بلوک شده و قیمت

های حجمی بدا  گذارد. همچنین سناریو قیمتکشاورزان تأثیر می

تأثیر کمتر بر درآمد بهتدرین روش جهدت کداهش مصدرف آب     

. (Franco-Crespo and Sumpsi Vinas., 2017) اسددت

                                                 
3 Heihe 

استبان و همکاران به بررسی قیمدت آب، بدازار آب و ابزارهدای    

ها نشان سازمانی مبتنی بر همکاری در اسپانیا پرداختند. نتایج آن

هدای بسدیار زیدادی را بده     گدذاری آب، زیدان  داد که ابزار قیمت

ابدزار از   کند که این بدان معنی است که ایدن کشاورزان وارد می

است و همچندین نشدان دادندد کده      قبولیرقابلغلحاظ سیاسی 

 بندی آب ابزاری مناسب برای مقابله با کمبدود آب اسدت  سهمیه

(Esteban et al., 2018).    با توجه به مطالعات پیشدین تداکنون

هدای  چداه  هوشمند سازیای با موضوع بررسی اقتصادی مطالعه

تاکنون بررسدی اقتصدادی    است، همچنین نشدهانجامکشاورزی 

جدویی  های کشاورزی و نقدش آن در صدرفه  چاه هوشمند سازی

قروه و دهگالن با اهداف کدارایی   هایشهرستانمصرف آب در 

 است. نشدهانجاموری دو گروه و بهره

 

 هاروشمواد و 

های ارزیابی عملکرد بهینه ترین شاخصکارایی یکی از مهم

گیری معرفی انواع و روش اندازهواحدهای اقتصادی است. اصوالً 

گیدرد.  صورت می 4کارایی از طریق عملی، بر اساس روش فارل

برای اولین بار اقدام به محاسبه کارایی کرد.  6719فارل در سال 

هدای موجدود در   اصول روش کار فارل مقایسده عملکدرد بنگداه   

صنعت با بهترین عملکرد بود؛ بندابراین، فدارل جهدت سدنجش     

ها نیازمند وجود شاخص و معیاری بود تا مقایسه را هعملکرد بنگا

بر مبنای آن انجام دهد. بهترین پیشنهاد فارل بدرای بده دسدت    

آوردن این شاخص، برآورد تابع تولید مرزی بود. به عقیده فدارل   

کارایی میزان دوری از توابع مرزی است. همچنین فارل کدارایی  

کسدب   منردور بده اه فنی یک بنگاه تولیددی را تواندایی آن بنگد   

حداکیر میزان تولید با توجه به مقدار مشخصدی نهداده، تعریدف    

(. دو روش عمده برای تخمدین کدارایی   6974کند )ناظرانی، می

تحلیدل تدابع تولیدد مدرزی     )واحدهای تولیدی، روش پارامتریک 

اسدت. در   هدا تصادفی( و روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده

شکل خاص برای تابع تولید در نردر   روش پارامتریک، ابتدا یک

شود. همین ویژگدی در ایدن روش ایجداد محددودیت     گرفته می

 خواهددد نمددود. چددرا کدده تمددامی مشددکالت انتخدداب تددابع     

                                                 
Farrell1.  
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مناسب به نتایج کارایی نیز منتقل خواهد شد. چندان چده تدابع    

مناسبی برای الگوی پارامتری انتخاب نشود، نتایج بدرآورد اندواع   

؛ (6973خواهد بود )حقیقت ندژاد و همکداران،    کارایی غیرواقعی

اسدت   شدده اسدتفاده بنابراین در این مطالعه از روش ناپارامتریک 

هدا  داده وتحلیلیهتجزکه مستقل از انتخاب نوع تابع است. برای 

 استفاده شد. SPSSو  DEAP یافزارهااز نرم

در ایددن تحقیددق، بددرای محاسددبه کددارایی فنددی کشدداورزان 

بازده ثابت نسبت به مقیداس )افدزایش در تولیدد بده     با  کارگندم

 .استفاده شد 6ها( از رابطه نسبت افزایش در میزان نهاده

 

(6) 

 

 

 

 

 

از  MNیددک مدداتریس   Yدر رابطدده فددوق مدداتریس   

از  KNیددک مدداتریس  Xباشددد و مدداتریس محصددوالت مددی

شامل اعداد ثابت و  N1یک بردار  ƛعوامل تولید و همچنین، 

هدای مجموعده مرجدع اسدت. مقدادیر اسدکالر       وزن دهندهنشان

 θ ≤ 6ها خواهد بود که شدرط  کارایی بنگاه θبرای  آمدهدستبه

(. جهت محاسبه کدارایی فندی   6971کند )مهرگان، می ینتأم را

با بازده متغیر نسبت بده مقیداس )افدزایش در تولیدد بدا نسدبتی       

استفاده به عمل  3ه ها( از رابطمتفاوت با افزایش در میزان نهاده

-بندی مسئله دوگدان در برنامده  آید. برای این امر، در فرمولمی

 یلهوسد بده ریزی خطی، با فرض بازده ثابت نسبت بده مقیداس،   

)قید تحدب( محاسبات با فرض  NIλ=1اضافه کردن محدودیت 

و همکاران،  عبد پورشود )بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام می

6971.) 

صدی از روابدط   ( و تخصیAکارایی اقتصادی ) جهت محاسبه

برای واحد  ام iقیمت ورودی  i0Wپارامتر  استفاده شد. 1و  4، 9

*تحت بررسی است و متغیر 
i0X    بیانگر حدداقل میدزان ورودیi 

 ijX آید.دهد که بعد از حل به دست میاین واحد را نشان می ام

را  وردنررمد هدای واحدد   ها و خروجیمقادیر معلوم ورودی rjYو 

 (.6984کند )امامی مبیدی، می ارائه
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(4)       
 

 
 

 = کارایی تخصیصی (1)

 

-وری کلی از شاخص ترنکویسدت برای برآورد میزان بهره 

تیدل، یدک تقریدب    -است. شاخص ترنکوئیست شدهاستفادهتیل 

ناپیوسته از شاخص دیوژیا و منطبق بدر تدابع تولیدد ترانسدلو      

است، انطباق شاخص مذکور بدر تدابع تولیدد ترانسدلو  کده از      

توابع اسدت، ایدن فدرم شداخص را جدز        یرپذانعطافهای شکل
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وری هددای برتددر قددرار داده اسددت. شدداخص بهددره    شدداخص

شدود،  مقطعی برآورد مدی  صورتبه کهینگامهتیل -ترنکوئیست

 بیانگر آن است که هر واحد

 اید دارندد، آ  یتیموجود چه وضع یهابنگاه نیانگینسبت به م

وری مناسدبی  میانگین واحددهای موجدود دارای بهدره    نسبت به

 شدده یدف تعرروابدط زیدر    صدورت بههستند یا خیر؟ این شاخص 

 ت.اس

(1) i
i

i

Output
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وری کل عوامل تولیدد بدرای   بهره شاخص TFPi که در آن

ام از کددل محصددول و  iمقدددار محصددول  ӯ و  Yiام،  iبنگدداه 

ام  iمحصول  سهم R و Riها، میانگین محصول برای کل بنگاه

بده ترتیددب   Xiو  Xرآمدد و میددانگین سدهم درآمدددها،   از کدل د 

و  Sام برای هر واحد و  iو مقدار نهاده  iمیانگین مقداری نهاده 

Si هدا و سدهم نهداده    به ترتیب میانگین سهم نهادهi   ام از کدل

مقدددار بیشددتر از یددک در شدداخص  یددتدرنهاباشددد. هزیندده مددی

و مقددار   باشدمی TFPوری مناسب ترنکوئیست، به معنای بهره

وری نامناسب را تصریح خواهد کرد )حقیقدت  کمتر از یک، بهره

وری جزئی عوامدل تولیدد عبدارت    بهره (.6973نژاد و همکاران، 

وری یک نهاده منفرد معدین، بددون محاسدبه آثدار     است از بهره

وری جزئی را نشان ( بهره69های تولید است. رابطه )دیگر نهاده

 .دهدمی

 

(69)  

 

: Y وری جزئی عوامدل تولیدد،  : بهرهDFPکه در این رابطه 

 .باشدیم : ارزش )مقدار( یک نهادهXارزش )مقدار( ستاده، 

در ایدن تحقیدق شدامل مدوارد زیدر       مورداستفادهمتغیرهای 

 شود:می

پژوهش میزان تولید کدل  در این  مورداستفادهتولید: ستانده  -6

 است. شدهاستفادهتن  برحسبکشاورز و 

برای انجام هر عملیدات زراعدی،    ازآنجاکهسطح زیر کشت:  -3

در ابتدددا نیازمنددد یددک زمددین مناسددب بددرای   یدکنندددهتول

هدای مهدم در   باشد، این نهاده یکی از نهداده کشاورزی می

شدود. سدطح زیدر کشدت     بخش کشداورزی محسدوب مدی   

 باشد.می هکتار برحسب

های الزم در بخش نهاده ترینیدیکلآب: این نهاده یکی از  -9

 برحسدب گردد. مقددار آب مصدرفی   کشاورزی محسوب می

 است. شدهیانب مترمکعب

 باشد.کیلوگرم می برحسببذر: مقدار بذر مصرفی  -4

 شدده محاسبهکیلوگرم  برحسبکود شیمیایی: کود شیمیایی  -1

 است.

 است. شدهمحاسبهتن  برحسبحیوانی  کود حیوانی: کود -1

 است. شدهمحاسبهلیتر  برحسبسم: سم -9

: عملیددات شددخم زدن، بذرپاشددی، کودپاشددی،  آالتینماشدد -8

شدود و  انجام مدی  آالتینماش یلهوسبهو برداشت  یپاشسم

 است. شدهیانبساعت  برحسبواحد آن 

 مزد-روز برحسبنیروی کار:  -7

 است. شدهاستفادهیال ها نیز برحسب رقیمت نهاده

 

 موردمطالعهمنطقه 

-میلی 977دهگالن با متوسط بارندگی ساالنه -قروه دشت

و سدرد، در شدرق شهرسدتان سدنندج و      خشکیمهنمتر و اقلیم 

تدا   47° 14´ 42´´های جغرافیاییشمال غربی همدان بین طول

 35° 06´ 21´´های جغرافیدایی  شرقی و عرض °48 04´ 06´´

در شکل  موردمطالعهشمالی قرار دارد. منطقه  35° 20´ 09´´تا 

 است. شدهدادهنشان  9
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در دهگالن  -قروه موقعیت جغرافیایی دشت -3شکل 

 کردستان و نقشه ایران نقشه استان

 

های حاصلخیز و قطب کشاورزی مکانیزه این دشت از دشت

آیند که نقدش مهمدی در اقتصداد کشداورزی     استان به شمار می

کنند. با توجده بده رشدد جمعیدت و توسدعه      تان ایفا میپیشرو اس

کشداورزی، افدزایش    ازپدیش یشبد اجتماعی و اقتصادی، روندق  

های شهری و روسدتایی و  برداشت و مصرف منابع آب در بخش

برداری از نیز توسعه صنایع متوسط و کوچک، سبب افزایش بهره

نی و ، افت سطح آب زیرزمییجهدرنتمنابع آب زیرزمینی منطقه و 

ها را در پی داشدته  عدم تعادل در منابع و مصارف آب این دشت

 است.

در این تحقیدق بدا اسدتفاده از روش     موردبررسیهای نمونه

انتخداب شددند. در اسدتان     یادومرحلده بنددی  گیری طبقهنمونه

هدای  چاه هوشمند سازیکردستان با توجه به اینکه اجرای طر  

قروه و دهگالن  هایرستانشههای ممنوعه کشاورزی در دشت

اجرا است، این دو شهرستان انتخاب شدند. بعد از انتخاب این دو 

و  کدار گندمشهرستان، طبقه اول روستاها و طبقه دوم کشاورزان 

های کشداورزی  دو گروه از کشاورزان که چاه تصادفبه یتدرنها

ها هوشمند و غیرهوشدمند اسدت انتخداب شددند. اطالعدات      آن

ی حضوری و تکمیل پرسشنامه در دو ز طریق مصاحبها موردنیاز

گروه هوشمند و غیرهوشمند به دست آمد. حجم نمونده از روش  

 نمونه تعیدین شدد   399( استفاده شد که برابر 66کوکران رابطه )

نمونه از گروه غیرهوشمند  99از گروه هوشمند و  نمونه 699که 

 انتخاب شد.

(66) 2 2

2 2 2

Nt σ
n =

Nd +t σ 
 

 t: مقدار آمداره  t: حجم جامعه، N: حجم نمونه، nکه در آن 

واریانس متغیر توضدیحی سدطح   : 2σ(، dدر سطح خطای مجاز )

 باشد.یم : خطای مجازdو زیر کشت 

 

 بحث و نتایج

 399 یآورجمعو پس از  شدهگفتهبا توجه به مطالب 

های هوشمند و کار دارای چاهپرسشنامه از کشاورزان گندم

قرار گرفتند. به تحلیل وضعیت  موردبررسیها شمند پاسخغیرهو

های هوشمند و کار دارای چاهدو گروه کشاورزان گندم

ها در وری جزئی آنوری کلی و بهرهبهره غیرهوشمند، کارایی،

 تولید گندم پرداخته شد.

های هوشمند آمار توصیفی کشاورزان دارای چاه 6در جدول 

شود کشاورزان که مشاهده می طورهماناست.  شدهدادهنشان 

 99/48ها برابر با بوده و میانگین سن آن سالیانمدر این گروه 

سال است. همچنین سابقه فعالیت کشاورزان در زمینه کشت 

سال، متوسط اندازه مزرعه کشاورزان  61/36محصوالت زراعی 

هکتار و متوسط سطح زیر کشت گندم  99/67منطقه نیز برابر 

هکتار است. تعداد قطعات سطح زیر کشت گندم  93/8ا هآن

 قطعه است. 41/6متوسط  طوربهکشاورزان 

 
 های هوشمندنتایج آمار توصیفی کشاورزان دارای چاه -1جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکیر میانگین متغیر

 37/69 39 99 99/48 سن )سال(

 87/9 1 49 61/36 سابقه زراعت )سال(

 17/7 9 11 99/67 عه )هکتار(اندازه مزر

 89/1 9/9 91 93/8 سطح زیر کشت )هکتار(

 81/9 6 1 41/6 تعداد قطعات

 های تحقیقمأخذ: یافته
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هددای آمددار توصددیفی کشدداورزان دارای چدداه  3در جدددول 

شدود  که مالحره می گونههماناست.  شدهمحاسبهغیرهوشمند 

ها برابر میانگین سن آنبوده و  سالیانمکشاورزان در این گروه 

سال است. همچنین سابقه فعالیت کشاورزان در زمینه  66/16با 

سدال، متوسدط انددازه مزرعده      91/39کشت محصوالت زراعی 

هکتار و متوسدط سدطح زیدر     91/69کشاورزان منطقه نیز برابر 

هکتار است. تعدداد قطعدات سدطح زیدر      17/4ها کشت گندم آن

 قطعه است. 97/6متوسط  طوربهکشاورزان کشت گندم 

 

نتایج آمار توصیفی تحصیالت کشاورزان  9در جدول 

درصد  99شود که مشاهده می طورهماناست.  شدهارائه

کشاورزان تحصیالت کمتر از دیپلم دارند. در گروه کشاورزان 

 درصد تحصیالت کمتر از دیپلم 99/99های هوشمند دارای چاه

ها تحصیالت کمتر در صد آن 81/13دارند و گروه غیرهوشمند 

 از دیپلم دارند.
 

 نتایج آمار توصیفی تحصیالت کشاورزان )درصد(-3جدول 

 متغیر
کمتر از 

 دیپلم
 لیسانس یپلمدفوق دیپلم

 یسانسلفوق

 و باالتر

کل 

 کشاورزان
99 61 8 1 3 

 98/9 17/4 17/9 81/69 99/99 هوشمند

 99/9 96/1 19/8 81/33 81/13 غیرهوشمند

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

شدود کده کشداورزان دارای    مشاهده می 4با توجه به جدول 

ثابدت نسدبت بده     های هوشمند با در نردر گدرفتن بدازدهی   چاه

 39/87درصد کشاورزان کارا عمل کدرده و   8/69مقیاس، حدود 

مقیداس  درصد مابقی فاقد کارایی فنی با بازدهی ثابت نسبت به 

اند؛ اما با فرض در نرر گدرفتن بدازدهی متغیدر نسدبت بده      بوده

اندد و  درصدد کشداورزان کدارا عمدل کدرده      8/39مقیاس، حدود 

مابقی با عدم کارایی فنی بدا بدازدهی متغیدر نسدبت بده       61/91

 اند.مقیاس روبرو بوده

 39، مشدخص اسدت کده تنهدا     شدده گرفتهبا توجه به نتایج 

هدای هوشدمند، کدارایی    ار دارای چداه کد درصد کشاورزان گنددم 

درصد این کشاورزان فاقد کارایی مقیداس   89اند و مقیاس داشته

هدای غیرهوشدمند بدا در    اند. همچنین کشاورزان دارای چاهبوده

درصدد   1/8نرر گرفتن بازدهی ثابت نسبت بده مقیداس، حددود    

درصد مابقی فاقد کارایی فنی  4/76کشاورزان کارا عمل کرده و 

 اند.بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بودهبا 

اما با فرض در نرر گرفتن بازدهی متغیر نسبت به مقیداس،  

مابقی با  1/88اند و درصد کشاورزان کارا عمل کرده 4/66حدود 

اند. عدم کارایی فنی با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس روبرو بوده

کدارا   صدورت بده درصد کشاورزانی که  4با توجه به نتایج جدول 

اند در گروه هوشمند نسدبت بده   کارایی فنی( عمل کرده ازلحاظ)

 گروه غیرهوشمند بیشتر است.

بازدهی افزایشی )کاهشی( نسبت به مقیاس  1در جدول 

که مالحره  طورهمانکشاورزان در دو گروه حاصل گردید. 

 3/61های هوشمند و درصد از کشاورزان دارای چاه 49شود می

های غیرهوشمند برای رسیدن به ن دارای چاهدرصد از کشاورزا

 باشند.کارایی مناسب نیازمند افزایش مقیاس می

های هوشمند درصد از کشاورزان دارای چاه 6/99همچنین 

های غیرهوشمند برای درصد از کشاورزان دارای چاه 9/13و 

 باشند.رسیدن به کارایی مناسب نیازمند کاهش مقیاس می

خصیصی بدا در نردر گدرفتن بدازدهی     کارایی ت 1در جدول 

 شدده یبندد طبقده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در پدنج گدروه   

شددود بیشددترین درصددد از کدده مشداهده مددی  طددورهمدداناسدت.  

درصددد( دارای کددارایی   9/19کشدداورزان در گددروه هوشددمند ) 

-7/9ی )تخصیصی بازدهی ثابدت نسدبت بده مقیداس در بدازه     

ایی تخصیصی بازدهی متغیدر  کار درصد( دارای 3/41( و )996/9

 های غیرهوشمندنتایج آمار توصیفی کشاورزان دارای چاه -2جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکیر میانگین متغیر

 6/63 38 91 66/16 سن )سال(
 88/9 69 49 91/39 سابقه زراعت )سال(
 17/1 3 33 91/69 اندازه مزرعه )هکتار(
 43/9 8 69 17/4 سطح زیر کشت )هکتار(

 19/9 6 4 97/6 تعداد قطعات

 های تحقیقمأخذ: یافته
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باشند. همچنین در ( می996/9-7/9ی )نسبت به مقیاس در بازه

درصدد( دارای کدارایی    99گروه غیرهوشدمند بیشدترین درصدد )   

-7/9ی )تخصیصی بازدهی ثابدت نسدبت بده مقیداس در بدازه     

درصد( دارای کارایی تخصیصی بازدهی متغیدر   4/16( و )996/9

اندد. در دو  قرارگرفتده ( 996/9-7/9) ینسبت به مقیاس در بدازه 

درصدد دارای   7/3و  6/9گروه هوشمند و غیرهوشمند به ترتیب 

 اند.ها بودهکارایی کامل تخصیصی در استفاده از نهاده

کارایی اقتصادی با در نرر گرفتن بازدهی ثابت  9در جدول 

شدده اسدت.   یبندد طبقده و متغیر نسبت به مقیاس در پنج گروه 

شود بیشترین درصدد از کشداورزان در   ه مشاهده میک طورهمان

درصدد( دارای کدارایی اقتصدادی بدازدهی      1/46گروه هوشمند )

درصدد(   8/49( و )1/9-9/9ی )ثابت نسبت به مقیداس در بدازه  

ی دارای کارایی اقتصادی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در بازه

ترین باشند. همچنین در گدروه غیرهوشدمند بیشد   ( می9/9-1/9)

درصد( دارای کارایی اقتصادی بازدهی ثابت نسبت  9/41درصد )

درصدد( دارای کدارایی    49( و )1/9ی )کمتر از به مقیاس در بازه

( 1/9-9/9ی )اقتصادی بازدهی متغیر نسبت به مقیداس در بدازه  

دو گدروه هوشدمند و    9باشدند. بدا توجده بده نتدایج جددول       می

درصدد دارای کدارایی    7/3و  6/9غیرهوشمند بده ترتیدب دارای   

 اند.ها بودهکامل اقتصادی در استفاده از نهاده

 

 فنی )درصد( کارایی یبندطاقه -4جدول 

 گروه هوشمند

 کارایی کامل 7/9بیشتر از  996/9-7/9 1/9-9/9 1/9کمتر از  متغیر

 8/69 9/63 8/99 3/37 7/61 کارایی فنی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

 8/39 8/69 3/31 1/34 1/66 بازدهی متغیر نسبت به مقیاسکارایی فنی 

 39 19 1/64 6/9 9/3 کارایی مقیاس

 گروه غیرهوشمند

 کارایی کامل 7/9بیشتر از  996/9-7/9 1/9-9/9 1/9کمتر از  متغیر

 1/8 6/9 1/68 4/46 9/34 کارایی فنی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

 4/66 9/1 9/34 9/94 9/34 مقیاس کارایی فنی بازدهی متغیر نسبت به

 39 6/19 4/66 4/6 9 کارایی مقیاس

 های تحقیقمأخذ: یافته

  

 بازدهی افزایشی )کاهشی( نسات به مقیاس کشاورزان در دو گروه )درصد( -5جدول 

 متغیر
 بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس

(irs) 

 بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس

(drs) 

 6/99 49 گروه هوشمند

 9/13 3/61 گروه غیرهوشمند

 های تحقیقمأخذ: یافته



  77 ...های کشاورزیبررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاه

 

 

 تخصیصی )درصد( کارایی یبندطاقه -6جدول 

 گروه هوشمند

 کارایی کامل 7/9بیشتر از  996/9-7/9 1/9-9/9 1/9کمتر از  متغیر

 8/9 6/39 9/19 7/61 1/6 کارایی تخصیصی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

 6/9 4/31 3/41 1/68 7/1 متغیر نسبت به مقیاس کارایی تخصیصی بازدهی

 گروه غیرهوشمند

 کارایی کامل 7/9بیشتر از  996/9-7/9 1/9-9/9 1/9کمتر از  متغیر

 9 4/36 99 1/8 9 کارایی تخصیصی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

 7/3 1/38 4/16 6/9 9 کارایی تخصیصی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

 ی تحقیقهامأخذ: یافته

 اقتصادی )درصد( کارایی یبندطاقه -7جدول 

 گروه هوشمند

 کارایی کامل 7/9بیشتر از  996/9-7/9 1/9-9/9 1/9کمتر از  متغیر

 8/9 1/6 1/36 1/46 1/94 کارایی اقتصادی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

 6/9 4/1 1/36 8/49 3/37 کارایی اقتصادی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

 گروه غیرهوشمند

 کارایی کامل 7/9بیشتر از  996/9-7/9 1/9-9/9 1/9کمتر از  متغیر

 9 9/4 4/66 1/98 9/41 کارایی اقتصادی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

 7/3 6/9 4/66 49 1/98 کارایی اقتصادی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 وری کلی کشاورزان )درصد(بهره بندیطاقه -8ل جدو                    

-9/9 1/9کمتر از  متغیر 

1/9 

7/9-

996/9 

796/9-1/6 

 1/76 1/8 9 9 هوشمند

 9/74 9/1 9 9 غیرهوشمند

 های تحقیقمأخذ: یافته
   

وری نتایج بهدره  7شود در جدول که مشاهده می طورهمان

نتدایج نشدان   دو گروه هوشمند و غیرهوشدمند حاصدل گردیدد.    

وری جزئدی  وری کلی، بهدره متوسط بین بهره طوربهدهد که می

اختالف معنداداری در   آالتماشیننهاده زمین، نهاده بذر و نهاده 

که مالحره  گونههمانگروه هوشمند و غیرهوشمند وجود ندارد. 

وری کدل عوامدل تولیدد و    بنددی آب روی بهدره  شود سهمیهمی

وری تأثیری معنادار نددارد؛ امدا در بهدره   ها وری جزئی نهادهبهره

های سم، کود شیمیایی، کود حیوانی و آب اخدتالف  جزئی نهاده
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وجددود دارد. ایددن اخددتالف معنددادار     معندداداری در دو گددروه 

موجدب افدزایش    هوشدمند سدازی  این است کده   یدهندهنشان

 ها شده است. وری جزئی این نهادههبهر

 بنددی طبقده  69ر جددول  مقدار آب مصرفی در پنج طبقه د

درصدد   41است. بیشترین درصد از کل کشاورزان که برابر  شده

اند. گروه هوشمند نیز با گرفته قرار( 9199-1999در دامنه ) است

امدا گدروه غیرهوشدمند    ؛ اندگرفته قراردرصد در این دامنه  3/47

درصددد دیگددر نیددز در دامندده  49درصددد در همددین دامندده و  49

 اند.گرفته قرار( 6/1999 -1199)

 متوس  طوربهوری کلی و جزئی میزان بهره -9جدول 

 tمعناداری آزمون  غیرهوشمند هوشمند شر 

 n.s 7889/9 7899/9 وری کلیبهره

 n.s 6/1979 7/1196 وری جزئی نهاده زمینبهره

 n.s 91/68 64/39 وری جزئی نهاده بذربهره

 * 11/34 76/93 وری جزئی نهاده کود شیمیاییبهره

 * 93/111 6/6313 وری جزئی نهاده کود حیوانیبهره

 * 3/3319 7/9613 وری جزئی نهاده سمبهره

 n.s 91/199 77/998 آالتماشینوری جزئی نهاده بهره

 * 9897/6 3787/6 وری جزئی نهاده آببهره

 %71ی در سطح دار* معنی -%71داری در سطح عدم معنی n.s :های تحقیقمأخذ: یافته

 

 در هکتار( مترمکعبمقدار آب مصرفی ) بندیطاقه - 11جدول 

 8999بیشتر از  6/1199 -8999 6/1999 -1199 9199 -1999 9199کمتر از  متغیر

 1/3 1/9 91 41 69 کل کشاورزان

 9 9/3 9/93 3/47 3/61 هوشمند

 6/9 9/1 49 49 6/9 غیرهوشمند

 های تحقیقمأخذ: یافته
 
 
 

به ازای هر هکتار برای دو گروه در  شدهمصرفمقایسه آب 

در سطح  t-testبرآورد شده است. با استفاده از آزمون  66جدول 

 مصرف داری بین میانگین آبدرصد اختالف معنی 71اطمینان 

شود که سیاست در دو گروه وجود دارد. مالحره می شده

است. جویی در مصرف آب شدهبندی آب موجب صرفهسهمیه
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 در هکتار( مترمکعبمقدار آب ) -11جدول 

 )درصد( ییجوصرفه گروه غیرهوشمند گروه هوشمند متغیر

 -48/63 7/1993 7/4149 آب مصرفی

 FSig(F)آماره 
817/9 

913/9 
 

 tSig(t)آماره 
*18/9- 

99/9 
 

 %71داری در سطح معنی * های تحقیقمأخذ: یافته

 

 پیشنهادها

 منروربههای مطالعه، راهکارهای زیر فتهبا توجه به یا

ریزی مربوط به بخش ها و برنامهگذاریدر سیاست یریکارگبه

 شود:بندی پیشنهاد میسیاست سهمیه یژهوبههای زیرزمینی آب

  میزان مصرف آب در هکتار آمدهدستبهبا توجه به نتایج ،

های هوشمند نسبت به برای کشاورزان دارای چاه

درصد  48/63ها هوشمند نیستند های آنی که چاهکشاورزان

داری مصرف آب در هکتار معنی طوربهاست و  یافتهکاهش

یک الزام قانونی  هوشمند سازیاست. هرچند  یافتهکاهش

به اینکه هزینه اضافی به کشاورزان  با توجهاست اما 

کند، همراهی و مشارکت حداکیری کشاورزان را تحمیل می

اما چنانچه ؛ قانونی به همراه نخواهد داشت با این الزام

تر آب همراه باشد و گذاری مناسببا قیمت هوشمند سازی

های بیشتری نیز کشاورزان با مصارف بیشتر آب، هزینه

متحمل گردند، این کاهش مصارف آبی، مفهوم اقتصادی 

تواند جهت برای کشاورزان خواهد یافت. همچنین می

-با این الزام قانونی، از سیاستهمراهی بیشتر کشاورزان 

هم برای دولت نداشته باشد،  یاهای تشویقی که هزینه

توان اولویت خرید تضمینی می میالعنوانبهاستفاده نمود. 

از کشاورزان و اولویت پرداخت دولت در الگوهای خرید 

هوشمند تضمینی را برای کشاورزانی در نرر گرفت که در 

توان تعرفه آب برای همچنین می اند.مشارکت داشته سازی

، تعرفه آب برعکسدر نرر نگرفت و  مصرفکمکشاورزان 

 را افزایش داد. پرمصرفبرای کشاورزان 

  های وری جزئی نهادهبهره آمدهدستبهبا توجه به نتایج

یافته است. یشافزا هوشمند سازیتولید کشاورزان با 

وری اش بهرهوری الزم است پادبهره بهبودمطابق قانون با 

قانون افزایش  93به کشاورزان اختصاص یابد. طبق ماده 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد بهره

های سنواتی و کشاورزی مکلف است در قالب بودجه

ریزی کند که برنامه یاگونهبههای مصوب در اختیار، یارانه

وری باال از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره

وری، رعایت و دارای روند افزایش در بهبود شاخص بهره

 یفیتباکدر تولید و همچنین تولید  محیطییستزموارد 

وری های الگوی کشت، پاداش بهرهمنطبق بر برنامه

 پرداخت نماید.

 بندی آب آبیاری موجب کاهش آب اجرای سیاست سهمیه

لعه حاضر شود. این در حالی است که در مطادر دسترس می

باالی اخذ تسهیالت جهت توسعه  یبوروکراسکشاورزان از 

، اعالم نارضایتی کرده و در فشارتحتهای آبیاری روش

نرر نمودن  صرفبهاغلب موارد این بوروکراسی باال، منجر 

است.  کشاورز جهت برخورداری از تسهیالت قانونی شده

شود جهت افزایش کارایی مصرف آب و لذا، توصیه می

 کاهش میزان هدر رفت آن، بوروکراسی مربوط به اخذ
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 یافتهکاهشهای نوین آبیاری تسهیالت جهت توسعه روش

کاهش هزینه مبادله  باهدف موردنررو در فرایندهای 

 کشاورزان، بازبینی الزم به عمل آید.

  اغلب کشاورزان از کارایی مناسبی در  کهینابا توجه به

شود در مطالعات آتی، پیشنهاد میاند، تولید برخوردار نبوده

تر نحوه مدیریت مزرعه در میان کشاورزان دقیق بامطالعه

کارا و چرایی تفاوت کارایی در میان کشاورزان، الگویی در 

 راستای بهبود وضعیت موجود ارائه شود.
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Investigation of Technical and Economic Efficiency of Smartening 

Agricultural Wells in Qorveh and Dehgolan Counties of Kurdistan 

Province 

 

M. Amin6*, S. Yazdani3 and H. Rafiee3 
 

Abstract 
 

 Given that one of the main and limiting factors of agricultural development is water input, 

identifying methods of water resources management and formulating the right policies in this sector is 

inevitable. This study investigated the smart making of agricultural wells and its role for saving water 

consumption in Dehgolan and Ghorve counties of Kurdistan province. The data set was collected by 

completing questionnaires in 2017-18. According to the objectives of the study, various indicators of 

efficiency (technical, allocative and economic) and total and partial productivity of farmers' 

production factors have been studied. The results showed that only 23.8% and 11.4% of the smart and 

non-smart groups have the technical efficiency. The results of allocation and economic efficiency are 

3.1% and 2.9% of the smart and non-smart groups, respectively. The most of the farmers have not an 

inappropriate production scale. The results showed that on average, there is no significant difference 

between total factor productivity in the two groups. If the smart making is emphasized on goals of 

saving water resources, it is necessary to consider its impact on the productivity of production inputs 

and the reduction of other costs except water input or on product sales (for example, the prioritization 

of guaranteed purchase of these products). Or, by actualizing water price for farmers outside the smart 

making, it is necessary that they pay tax for extra use of the water resources. According to the results, 

amount of water consumption per hectare for farmers with smart wells compared with other farmers 

decreased 12.48 percent but in long term because of this fact that not only smart wells have not 

suitable benefit but also have losses in farmers' activity, this water saving according to the moral 

hazard can't be guaranteed. 
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