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بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمند سازی چاههای کشاورزی در
شهرستانهای قروه و دهگالن از استان کردستان
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رفیعي3

چکیده
ازآنجاکه یکی از عوامل اصلی و محدودکنندهی توسعه کشاورزی نهاده آب میباشد ،شناسایی شیوههای مدیریت منابع آب و تدوین
سیاستهای صحیح در این بخش امری اجتنابناپذیر است .مطالعهی حاضر به بررسی اقتصادی هوشمند سازی چاههای کشاورزی و نقش
آن در صرفهجویی مصرف آب در شهرستانهای دهگالن و قروه واقع در استان کردستان پرداخته است .دادههای موردنیاز مربوط به سال
زراعی  6971-79بوده و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمعآوری شده است .با توجه به اهداف پژوهش ،شاخصهای کارایی فنی،
تخصیصی ،اقتصادی و بهرهوری کلی و جزئی عوامل تولید کشاورزان موردبررسی قرارگرفته است .نتایج تحقیق نشان داد که تنها  39/8و
 66/4درصد به ترتیب گروه هوشمند و غیرهوشمند از کارایی فنی واحد 9/6 ،و  3/7درصد به ترتیب از گروه هوشمند و غیرهوشمند کارایی
تخصیصی و اقتصادی واحد دارند .بهعبارتدیگر نتایج مطالعه نشان داد که بیشتر کشاورزان در مقیاس نامناسب تولیدی خود قرار دادند.
نتایج نشان داد که بهطور متوسط بین بهرهوری کلی اختالف معناداری در گروه هوشمند و غیرهوشمند وجود ندارد .با توجه به نتایج تحقیق
پیشنهاد میشود چنانچه هوشمند سازی با اهداف صرفهجویی منابع آبی مورد تأکید باشد ،الزم است تأثیر آن در بهرهوری نهادههای تولید و
کاهش سایر هزینهها بهغیراز نهاده آب و یا درفروش محصول (اولویت خرید تضمینی از این محصوالت) دیده شود و یا اینکه با واقعی
سازی قیمت آب از کشاورزان خارج از هوشمند سازی مالیات بر مازاد استفاده از منابع آبی اخذ شود .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میزان
مصرف آب در هکتار برای کشاورزان دارای چاههای هوشمند نسبت به کشاورزانی که چاههای آنها هوشمند نیستند  63/48درصد
کاهشیافته است؛ اما در بلندمدت با توجه به عدم وجود منافع اقتصادی و حتی وجود زیان اقتصادی در هوشمند سازی کشاورزی ،این
میزان صرفهجویی در منابع آبی به دلیل مخاطرات اخالقی پیشرو نمیتواند تضمین شود.
واژههای کلیدی :بهرهوری کل عوامل تولید ،قروه-دهگالن ،کارایی ،گندم ،هوشمند سازی چاه
مقدمه21

ایجاد اشتغال برای بخش عمدهای از نیروی کار جامعه میشود

کشاورزی یکی از ارکان اساسی و زیر بنایی اقتصاد کشور

(شعربافیان .)6976 ،آب بهعنوان یکی از مهمترین منابع زیستی

است که عالوه بر تأمین نیازهای غذایی ،موجب کسب درآمد و

در توسعه کشاورزی نقش بسیار مهمی دارد .کشاورزی در
سرزمین خشک ایران ،بیش از هر چیز وابسته به میزان بارندگی

 6دانشجوی دکترا ،گروه اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(*نویسنده مسئول)Email: amini.maryam@ut.ac.ir :
 3استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران
 9استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت6977/66/68 :
تاریخ پذیرش6977/63/38 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.2.5.4

و استفاده از روشهای درست آبیاری است .با توجه به وضعیت
آب در سالهای گذشته ،تغییر رویکرد مدیران بخش کشاورزی
به مسئله استفاده از آب میتواند از بروز مشکالتی چون به خطر
افتادن امنیت غذایی کشور ،خشک و شور شدن منابع آب
زیرزمینی ،کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی و تغییر
شاخصهای امنیتی و اقتصادی جلوگیری کند.
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حدود  79درصدد تولیددات بخدش کشداورزی در کشدور از
کشتهای آبی حاصل میشود (جلیل پیران .)6976 ،با توجه بده
اینکه منابع تجدیدشونده آب در جهان ثابت اسدت ،ایدن مسدئله
باعث شده تا تأمین آب به یکی از اساسیترین مشدکالت بدرای
بشر تبدیل شود و کمبود آن با گذر زمان بیشازپدیش احسداس
گردد (میرزایی و احمدپور .)6971 ،منابع تأمینکننده نیاز آبدی در
بخش کشاورزی بده دو دسدته مندابع آب سدطحی و زیرزمیندی
تقسیم می شدوند .بدا توجده بده نوسدانات موجدود در مندابع آب
سطحی ،این منابع علیرغم حجم باال نمیتوانند منبع مطمئندی
برای تأمین آب موردنیداز محصدوالت در بخدش کشداورزی بده

شکل  -1حجم تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی برای دوره
پنجاهساله در سطح کشور

شمار روند .به همین دلیل ،ذخایر آب زیرزمینی در تدأمین مندابع
آب کشاورزی از دو جنبهی افزایش عرضده مندابع آب و تیبیدت
عرضدده آب حددائز اهمیددت مددیباشددند (مرفددری .)6974 ،آب
زیرزمینی ،مهمترین منبع تأمین آب مصرفی خددانگی و شددرب
در اغلب مناطق جهان به شمار میرود بده همدین دلیدل پدایش
مداوم تراز آب زیرزمینی در مدددیریت آن نقش بسزایی خواهدددد
داشد دت (بابددایی حصددار و همکدداران .)6971 ،حجدددم تغذیددده
سفره های زیرزمیندی درواقع برابددر حجددم آب نفدوذ یافتدده از
بسدترها و پهنه های مختلف در سدطح کشدور اسدت .برای دوره
پنجدداهسدداله ( ،)6949-6979بیشدددترین ،میانگیدددن و کمتددرین

شکل  -2حجم تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی برای دوره
هفتساله در سطح کشور

حجدم تغذیه سفره های زیرزمینی به ترتیب برابر  18و 41 ±69
و  31میلیارد مترمکعب بوده است .بیشترین ،میانگین و کمتدرین

امروزه مدیریت منابع آب کشداورزی در دو بخدش اعمدال

حجم تخلیه سفرههای زیرزمینی به ترتیب برابر  19و  91±69و

میشود ،بخدش اول شدامل مددیریت عرضده آب و بخدش دوم

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

شامل مدیریت تقاضای آب است .محدودیت مندابع آب و فشدار

تغذیه و تخلیه از سفرههای زیرزمینی بده ترتیدب برابدر  97/1و

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

 47/9میلیارد مترمکعب بوده اسدت .بدهعبدارتدیگدر حددود 69

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

میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برای مصرف در بخدش

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

کشدداورزی اضددافه برداشددت صددورت گرفتدده اسددت .بددیالن آب

استفاده از آبهای زیرزمینی در آبیاری و اسدتفاده تلفیقدی از آب

زیرزمینی در هفت سال گذشدته حددود  669میلیدارد مترمکعدب

کانالها را شامل میشود .مدیریت تقاضا مواردی مانندد اصدال

منفی بوده است؛ بنابراین الزم است برنامه ریزی مناسدب بدرای

الگوی مصرف در بخشهای مختلف مصرفی ،تغییرات نهدادی،

تیبیت بیالن آب و یا جبران کسدری مخدازن آب زیرزمیندی بدا

اصالحات سازمانی و مشارکت مصرفکنندگان در امدر مددیریت

راهکارهای مناسب کارشناسی و مهندسی صورت گیرد (عباسدی

منابع آب را شامل میشود .چالشهای مدرتبط بدا مندابع آب در

و همکاران.)6974 ،

کشور در بخش عرضه آب میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی71 ...

 افت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت

 31درصدی مخزن آبهای زیرزمینی در دشتهدای ممنوعده و

 بررسی افت حجم جریانهای سطحی آب در کشور

بحرانی کشور کنتورهای مذکور بر روی چاههای برقدی واقدع در

 بهرهبرداری بیرویه و افت منابع آبهای زیرزمینی

مناطق ممنوعه استانها نصبشده است (گدودرزی و همکداران،

 نبود مدیریت کارآمد چاههای کشور

 .)6971در اکیر استانهای کشدور ازجملده :زنجدان ،کرمانشداه،

 وضعیت دشتهای کشور بهعنوان شاخص بحران آب

قزوین ،کردستان ،خراسان رضوی و … ایدن طدر اجدرا شدده



توزیع نامتقارن منطقهای منابع آب و بارندگی در کشور

است؛ بنابراین ،در تحقیق حاضر تدأثیر اجدرای هوشدمند سدازی

 مهار آبهای سطحی از طریق ایجاد سد

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

 پدیدههای طبیعی خشکسالی

دارای چاههای هوشمند هستند در مقایسه با گنددم کدارانی کده

 انتشار پسابهای صنعتی ،کشاورزی و شهر

چاههای غیرهوشمند دارند بررسی شد .برای این منردور منطقده
دشتی و فالت گونه قروه و دهگالن واقع در استان کردستان که

چااال

هااای ماارتا بااا تقا ااای آب در بخاا

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

کشاورزی

موردمطالعه انتخاب شد .اسدتان کردسدتان یکدی از قطدبهدای

 بهرهوری پایین آب در بخش کشاورزی

تولیدکننده گندم در کشور است ،استان کردسدتان بدا دارا بدودن

 ساختار نرام مالکیت در بخدش کشداورزی و تدأثیر آن بدر

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

بهرهوری آب

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

 سطح سواد پایین بهرهبرداران و تأثیر آن بر بهرهوری آب

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

 قیمت یارانهای آب در بخش کشاورزی

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

 رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع آب کشور

اختصاص داده است ،محصول منتخب در این تحقیق گندم است

 نبود شناخت کافی اهمیت استفاده از تجارت آب مجازی در

(سالنامه آماری استان کردستان .)6979 ،در ادامه به گزیدهای از

مدیریت منابع آب کشور (محمد جانی و یزدانیان.)6979 ،

تحقیقات انجامگرفته در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع
این تحقیق اشاره شده است .یزداندی ( )6973بده بررسدی تدأثیر

ازجمله اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفرههای آب

استفاده از کنتورهای هوشمند آب و برق بر بهبدود هیددروگراف

زیرزمینی صورت گرفته و باید با جدیت بیشتری دنبال شود

سطح آب زیرزمینی در دشت اسفراین پرداخت .نتدایج نشدان داد

نصب وسایل اندازهگیری و تحویل حجمی آب برای بهرهبرداران

که مهمترین عامل مؤثر در بهبود هیددروگراف دشدت اسدفراین

منابع آب زیرزمینی است .اهمیت نصب وسایل انددازهگیدری بدر

کنترل برداشتهای بیش از حدد مجداز چداههدای دارای پروانده

روی چاههای کشاورزی و تهیه آمار و اطالعات مصدارف آبدی و

توسط کنتورهای هوشمند آب و برق شناسایی گردیدد .بابدایی و

ارائده بدهموقدع آن ،الزمده برنامدهریدزی و مددیریت درسدت در

همکدداران ( ،)6979کددارایی آب مصددرفی محصددوالت عمددده

خصوص منابع آب است .سهمیهبنددی آب از طریدق اسدتفاده از

کشاورزی و مزارع شهرستان زابل را با استفاده از تحلیل پوششی

کنتور هوشمند آب و برق بهمنرور جمعآوری و ارسال اطالعدات

دادهها ،بررسی کردند .نتایج نشان داد میانگین کارایی مدزارع در

برداشت آب از چاه های برقی ،می تواند کمک مؤثری در تحقدق

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

اهداف و مدیریت مندابع آب در کوتداهمددت و بلندمددت نمایدد

درصد بوده است .میانگین کارایی مقیداس  98درصدد بدوده کده

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

دارای عدم کارایی مقیاس می باشد .میانگین کارایی آب آبیداری

برنامه چهارم توسعه مبنی بر الزام وزارت نیرو به جبران کسدری

نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 13
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و  81درصد بوده است .میرزایی و احمددپور ( )6971بده بررسدی

سددناریوهای افددزایش قیمددت ،سددهمیهبندددی آب زیرزمینددی و

تحلیل اقتصادی اثرات سهمیه بندی آب آبیاری بر الگوی کشدت

سناریوهای سهمیهبندی توأم با افزایش قیمت در سدطو ،%69

و سود ناخدالص زارعدین شهرسدتان آمدل بدا اسدتفاده از مددل

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

برنامهریزی ریاضی اثباتی پرداختند .آنها با استفاده از دادههدای

ناخالص کشاورزان و کداهش آب مصدرفی مدیشدود .همچندین

سددال زراعددی  6976-73نشددان دادنددد کدده اعمددال سیاسددت

نتایج تحقیق نشان داد که سناریوی افزایش قیمت آب زیرزمینی

سهمیه بندی آب آبیاری منجر به کاهش سطح زیر کشت اغلدب

چندان تأثیرگدذار نیسدت و تنهدا هزینده کشداورزان را افدزایش

محصوالت منتخب زراعی در مناطق با کشاورزی آبی شهرستان

میدهد ،اما سیاست سهمیهبندی بهعندوان یدک سیاسدت مدؤثر

آمل می شود و پیشنهاد کردند بهمنردور تدأمین علوفده دامهدا و

توصیه می شود .قباد پور و همکاران ( )6979به مطالعه رضایت-

احشام دامداری ها و واحدهای پرورش دام این منطقه سطح زیدر

مندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بدر روی چداههدای آب

کشت ذرت علوفهای جایگزین شدبدر شدده و تدا حدد امکدان از

زیرزمینی در دهستان ماهیدشت استان کرمانشداه بدا اسدتفاده از

توسعه سطح زیر کشت محصول شبدر در مناطق بدا کشداورزی

روش پیمایش پرداختند .نتایج آنها نشان داد که نگرش کشاورز

آبی شهرستان آمل ،بهخصوص منطقده اسدکو محلده خدودداری

نسبت به حفاظت آب ،درک ارزش حفاظت از آب از دید کشاورز،

شود.

عادالنه بودن نصب کنتدور ،مفیدد بدودن کنتدور ،درآمدد ،تصدور
کریمی ( )6971به بررسی تأثیر سیاست سدهمیهبنددی آب

کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب ،دسترسی به مندابع موردنیداز

(هوشمند سازی چاه) کشاورزی در مدیریت منابع آب زیرزمیندی

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

با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی میبدت در دشدت قدروه-

ترتیددب اهمیددت تددأثیر میبددت و معنددیداری بددر رضددایتمندددی

دهگالن پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که اگرچه اعمال ایدن

کشاورزان از نصدب کنتدور دارد .شدی و همکداران بده بررسدی

سیاست موجب صرفهجویی در آب در دسترس شده ولی موجدب

سیاستهای قیمتگذاری و سهمیهبندی بهعنوان راهحلی بدرای

کاهش بازده برنامه ای و درعینحال افزایش بهرهوری آب شدده

رفع کمبود آب در منداطق اوازاری چدین در حوضده رودخاندهی

است .همچنین آنها توصیههای از قبیل مجهز نمودن مزارع به

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

سیستمهای آبیاری با کارایی باال و قیمتگدذاری واقعدی آب بدا

( )BEMبرای تعیین قیمت سایهای آب استفاده کردهاندد .نتدایج

توجه به ارزش اقتصادی آب آبیاری را پیشنهاد کردند.

تحقیق نشان داد که قیمت آب پایینتدر از قیمدت سدایهای آب

مردیان و همکاران ( )6971اولویتبندی دشتهدای اسدتان

است .بر این اساس واکنش کشداورزان بده تغییدرات قیمدت آب

مرکزی برای نصب کنتور هوشدمند بدا هددف مددیریت اضدافه

نامحسوس است؛ بنابراین ،جهت کداهش تقاضدای آب بایسدتی

برداشت منابع آب زیرزمینی را موردمطالعه قرارداد .نتدایج نشدان

قیمت آب را به میزان قابلتوجهی افزایش داد .در مقابل کنتدرل

داد بیشترین وزن متعلق بهاضافه برداشت چاههای مجاز و برابدر

کمی آب در کاهش مصدرف آب مدؤثرتر اسدت چدون تدأثیرات

با  9/991است و پسازآن کسری مخزن ساالنه بدا وزن 9/939

افزایش قیمت تنها یک هزینه برای مزرعه میباشد .لدذا کنتدرل

قرار دارد .طبق نتایج آنها دشتهای ساوه ،کمیجدان و ندوبران

کمی یا سهمیهبندی راهکار مناسبتر و کاهش سود مزرعه را به

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

حداقل میرساند ) .(Shi et al., 2014آیدام در مطالعهای تدأثیر

همکاران ( )6979تأثیر قیمدت و سدهمیهبنددی آب در راسدتای

سیاست قیمتگذاری آب بدر روی تقاضدای مندابع آبدی توسدط

مدیریت منابع آب زیرزمینی دشدت کبودرآهندب بدا اسدتفاده از

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

الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حدداکیر آنتروپدی را

برای بررسی سیاست قیمتگذاری از روش مدل برنامهریزی بده

موردبررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد کده اعمدال

ندددام ( MATAابدددزار تحلیدددل چندگانددده بدددرای بخدددش

بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی79 ...

کشاورزی) استفاده شده است .نتایج نشان میدهد کده افدزایش

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

قیمت آب بهطور قابلتوجهی بر روی تقاضای کشداورزان بدرای

سازمانی مبتنی بر همکاری در اسپانیا پرداختند .نتایج آنها نشان

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

داد که ابزار قیمتگدذاری آب ،زیدانهدای بسدیار زیدادی را بده

روی الگدوی کشدت ،درآمدد و اشدتغال تدأثیر منفدی مدیگددذارد

کشاورزان وارد میکند که این بدان معنی است که ایدن ابدزار از

هیهدی9

لحاظ سیاسی غیرقابلقبول است و همچندین نشدان دادندد کده

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

سهمیهبندی آب ابزاری مناسب برای مقابله با کمبدود آب اسدت

است؟" پرداختند .آنها کشش قیمت تقاضدای آب کشداورزی را

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

بر اساس عملکرد تقاضای آب آبیاری برآورد کردند .نتایج آنهدا

مطالعهای با موضوع بررسی اقتصادی هوشمند سازی چداههدای

نشان داد که قیمتگذاری نمیتواند روشی مناسب برای کداهش

کشاورزی انجام نشده است ،همچنین تاکنون بررسدی اقتصدادی

مصرف آب باشد ،قیمت آب کشاورزی از لحاظ آمداری معندیدار

هوشمند سازی چاههای کشاورزی و نقدش آن در صدرفهجدویی

است ولی کشش قیمت بسیار پایین است و این نشان مدیدهدد

مصرف آب در شهرستانهای قروه و دهگالن با اهداف کدارایی

که قیمت آب آبیاری نمیتواند بدهطدور مدؤثری تقاضدای آب را

و بهرهوری دو گروه انجامنشده است.

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

کاهش دهد .با افزایش قیمت آب درآمد کشاورزان کم میشود و
این منجر به برداشت بیشتر آبهای زیرزمینی میشدود

(Zhou

مواد و روشها

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

کارایی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه

حفددو و نگهددداری منددابع آبددی و رشددد اقتصددادی در چددین را

واحدهای اقتصادی است .اصوالً معرفی انواع و روش اندازهگیری

موردبررسی قرار دادند .در این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی

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

پویا ( )SICGEبا محدودیت آب کل و امکان جدایگزینی مندابع

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

آبی مختلف استفاده شده اسدت .نتدایج مددلسدازی نشدان داد،

اصول روش کار فارل مقایسده عملکدرد بنگداههدای موجدود در

افزایش قیمدت آب منجدر بده کداهش مصدرف آب و همچندین

صنعت با بهترین عملکرد بود؛ بندابراین ،فدارل جهدت سدنجش

استفاده بهتر از آب و افزایش بهرهوری مصدرف آب شدده اسدت

عملکرد بنگاهها نیازمند وجود شاخص و معیاری بود تا مقایسه را

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

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

آب آبیاری در مزارع کشاورزی اکوادور را موردبررسی قرار دادند.

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

جهت شبیهسازی رفتدار کشداورزان و تحلیدل اثدرات اقتصدادی

کارایی میزان دوری از توابع مرزی است .همچنین فارل کدارایی

سیاست قیمتگذاری از برنامهریزی ریاضی میبت اسدتفاده شدده

فنی یک بنگاه تولیددی را تواندایی آن بنگداه بدهمنردور کسدب

است .سناریوهای به کداربرده شدده شدامل :هزینده هدای ثابدت،

حداکیر میزان تولید با توجه به مقدار مشخصدی نهداده ،تعریدف

بلوکهای آب و قیمتهای حجمی آب است .نتایج نشان داد که

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

سناریو هزینه ثابت ،مصرف آب را کاهش نمدیدهدد .در مقابدل

واحدهای تولیدی ،روش پارامتریک (تحلیدل تدابع تولیدد مدرزی

سناریوهای آب بلوک شده و قیمتهای حجمدی بدر روی رفتدار

تصادفی) و روش ناپارامتریک تحلیل پوششی دادههدا اسدت .در

کشاورزان تأثیر میگذارد .همچنین سناریو قیمتهای حجمی بدا

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

تأثیر کمتر بر درآمد بهتدرین روش جهدت کداهش مصدرف آب

گرفته میشود .همین ویژگدی در ایدن روش ایجداد محددودیت

اسددت ).(Franco-Crespo and Sumpsi Vinas., 2017
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3

1.

Heihe

Farrell

 72نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان 9911

میآیدXij .

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

ام این واحد را نشان میدهد که بعد از حل به دست

مناسبی برای الگوی پارامتری انتخاب نشود ،نتایج بدرآورد اندواع

و  Yrjمقادیر معلوم ورودیها و خروجیهدای واحدد مدوردنرر را

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

ارائه میکند (امامی مبیدی.)6984 ،

بنابراین در این مطالعه از روش ناپارامتریک اسدتفادهشدده اسدت
Min Y0 = θ

که مستقل از انتخاب نوع تابع است .برای تجزیهوتحلیل دادههدا
از نرمافزارهای  DEAPو  SPSSاستفاده شد.

 r=1,2,3,...s 

در ایددن تحقیددق ،بددرای محاسددبه کددارایی فنددی کشدداورزان
گندمکار با بازده ثابت نسبت به مقیداس (افدزایش در تولیدد بده

n

St:  λ jYrj  Yr0
j=1

()3

n

θXi0   λ jXij

 i=1,2,3,...m 

نسبت افزایش در میزان نهادهها) از رابطه  6استفاده شد.

j=1
n

 j=1,2,3,...n 

=1

j

λ
j=1

λ0

()6
rn

*
i0

W X
i0

= Min C0

i=1

 i=1,2,3,...m 

 X*i0

n

ij

λ X
j

St:

j=1

در رابطدده فددوق مدداتریس  Yیددک مدداتریس  MNاز

()9

 r=1,2,3,...s 

 Yr0

n

λ Y

rj

j

j=1

محصددوالت مددیباشددد و مدداتریس  Xیددک مدداتریس  KNاز

 j=1,2,3,...n 

عوامل تولید و همچنین ƛ ،یک بردار  N1شامل اعداد ثابت و

n

 λ j =1
j=1

λj  0

نشان دهنده وزنهدای مجموعده مرجدع اسدت .مقدادیر اسدکالر
بهدستآمده برای  θکارایی بنگاهها خواهد بود که شدرط 6 ≤ θ
را تأمین میکند (مهرگان .)6971 ،جهت محاسبه کدارایی فندی
با بازده متغیر نسبت بده مقیداس (افدزایش در تولیدد بدا نسدبتی

()4

متفاوت با افزایش در میزان نهادهها) از رابطه  3استفاده به عمل
میآید .برای این امر ،در فرمولبندی مسئله دوگدان در برنامده-
ریزی خطی ،با فرض بازده ثابت نسبت بده مقیداس ،بدهوسدیله

()1

= کارایی تخصیصی

اضافه کردن محدودیت ( NIλ=1قید تحدب) محاسبات با فرض
بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام میشود (عبد پور و همکاران،
.)6971
جهت محاسبه کارایی اقتصادی ( )Aو تخصیصدی از روابدط

برای برآورد میزان بهره وری کلی از شاخص ترنکویسدت-
تیل استفادهشده است .شاخص ترنکوئیست-تیدل ،یدک تقریدب
ناپیوسته از شاخص دیوژیا و منطبق بدر تدابع تولیدد ترانسدلو

 4 ،9و  1استفاده شد .پارامتر  Wi0قیمت ورودی  iام برای واحد

است ،انطباق شاخص مذکور بدر تدابع تولیدد ترانسدلو کده از

تحت بررسی است و متغیر * Xi0بیانگر حدداقل میدزان ورودی i

شکلهای انعطافپذیر توابع اسدت ،ایدن فدرم شداخص را جدز

بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی79 ...

شدداخصهددای برتددر قددرار داده اسددت .شدداخص بهددرهوری
ترنکوئیست-تیل هنگامیکه بهصورت مقطعی برآورد مدیشدود،
بیانگر آن است که هر واحد
نسبت به میانگین واحددهای موجدود دارای بهدرهوری مناسدبی
هستند یا خیر؟ این شاخص بهصدورت روابدط زیدر تعریدفشدده
است.
() 1
)Yi 0.5(Ri +R
)
Y

)0.5(R i +R

= TFPi

n

( Output i =
i=1

)Xi 0.5(Si +S
)
X

m

( Input i =

Yi

i=1
n

) ( Y
i=1
m

() 7

میشود:
 -6تولید :ستانده مورداستفاده در این پژوهش میزان تولید کدل
کشاورز و برحسب تن استفادهشده است.
 -3سطح زیر کشت :ازآنجاکه برای انجام هر عملیدات زراعدی،

Output i
Input i

() 8

ارزش (مقدار) ستاده :X ،ارزش (مقدار) یک نهاده میباشد.
متغیرهای مورداستفاده در ایدن تحقیدق شدامل مدوارد زیدر

نسبت به میانگین بنگاههای موجود چه وضعیتی دارندد ،آیدا

() 9

که در این رابطه  :DFPبهره وری جزئی عوامدل تولیدد:Y ،

X
)( i )0.5(Si +S

X
i=1

تولیدکننددده در ابتدددا نیازمنددد یددک زمددین مناسددب بددرای
کشاورزی می باشد ،این نهاده یکی از نهدادههدای مهدم در
بخش کشداورزی محسدوب مدیشدود .سدطح زیدر کشدت
برحسب هکتار میباشد.
 -9آب :این نهاده یکی از کلیدیترین نهادههای الزم در بخش
کشاورزی محسوب میگردد .مقددار آب مصدرفی برحسدب
مترمکعب بیانشده است.

= TFPi

 -4بذر :مقدار بذر مصرفی برحسب کیلوگرم میباشد.
 -1کود شیمیایی :کود شیمیایی برحسب کیلوگرم محاسبهشدده
است.

که در آن  TFPiشاخص بهرهوری کل عوامل تولیدد بدرای

 -1کود حیوانی :کود حیوانی برحسب تن محاسبهشده است.

بنگدداه  iام Yi ،و  ӯمقدددار محصددول  iام از کددل محصددول و

-9سم :سم برحسب لیتر محاسبهشده است.

میانگین محصول برای کل بنگاهها Ri ،و  Rسهم محصول  iام

 -8ماش دینآالت :عملیددات شددخم زدن ،بذرپاشددی ،کودپاشددی،

از کدل درآمدد و میددانگین سدهم درآمدددها X ،و  Xiبده ترتیددب

سمپاشی و برداشت بهوسیله ماشینآالت انجام مدیشدود و

میانگین مقداری نهاده  iو مقدار نهاده  iام برای هر واحد و  Sو

واحد آن برحسب ساعت بیانشده است.

 Siبه ترتیب میانگین سهم نهادههدا و سدهم نهداده  iام از کدل
هزیندده مددیباشددد .درنهایددت مقدددار بیشددتر از یددک در شدداخص

 -7نیروی کار :برحسب روز-مزد
قیمت نهادهها نیز برحسب ریال استفادهشده است.

ترنکوئیست ،به معنای بهرهوری مناسب TFPمیباشد و مقددار
کمتر از یک ،بهرهوری نامناسب را تصریح خواهد کرد (حقیقدت

منطقه موردمطالعه

نژاد و همکاران .)6973 ،بهرهوری جزئی عوامدل تولیدد عبدارت

دشت قروه-دهگالن با متوسط بارندگی ساالنه  977میلی-

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

متر و اقلیم نیمهخشک و سدرد ،در شدرق شهرسدتان سدنندج و

دیگر نهادههای تولید است .رابطه ( )69بهرهوری جزئی را نشان

شمال غربی همدان بین طولهای جغرافیایی´´ 47° 14´ 42تدا

میدهد.
()69

´´ 48° 04´ 06شرقی و عرضهای جغرافیدایی

´´35° 06´ 21

تا ´´ 35° 20´ 09شمالی قرار دارد .منطقه موردمطالعه در شکل
 9نشان دادهشده است.

 74نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان 9911

انتخاب شد.

Nt 2σ 2
Nd 2 +t 2σ 2

()66

که در آن  :nحجم نمونه،

=n

 :Nحجم جامعه :t ،مقدار آمداره t

در سطح خطای مجاز ( :2σ ،)dواریانس متغیر توضدیحی سدطح
زیر کشت و  :dخطای مجاز میباشد.

بحث و نتایج
شکل  -3موقعیت جغرافیایی دشت قروه -دهگالن در
نقشه استان کردستان و نقشه ایران

این دشت از دشتهای حاصلخیز و قطب کشاورزی مکانیزه
استان به شمار میآیند که نقدش مهمدی در اقتصداد کشداورزی
پیشرو استان ایفا میکنند .با توجده بده رشدد جمعیدت و توسدعه
اجتماعی و اقتصادی ،روندق بدیش ازپدیش کشداورزی ،افدزایش
برداشت و مصرف منابع آب در بخشهای شهری و روسدتایی و
نیز توسعه صنایع متوسط و کوچک ،سبب افزایش بهرهبرداری از
منابع آب زیرزمینی منطقه و درنتیجه ،افت سطح آب زیرزمینی و
عدم تعادل در منابع و مصارف آب این دشتها را در پی داشدته
است.
نمونههای موردبررسی در این تحقیدق بدا اسدتفاده از روش
نمونهگیری طبقهبنددی دومرحلدهای انتخداب شددند .در اسدتان
کردستان با توجه به اینکه اجرای طر هوشمند سازی چاههدای

با توجه به مطالب گفتهشده و پس از جمعآوری 399
پرسشنامه از کشاورزان گندمکار دارای چاههای هوشمند و
غیرهوشمند پاسخها موردبررسی قرار گرفتند .به تحلیل وضعیت
دو گروه کشاورزان گندمکار دارای چاههای هوشمند و
غیرهوشمند ،کارایی ،بهرهوری کلی و بهرهوری جزئی آنها در
تولید گندم پرداخته شد.
در جدول  6آمار توصیفی کشاورزان دارای چاههای هوشمند
نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود کشاورزان
در این گروه میانسال بوده و میانگین سن آنها برابر با 48/99
سال است .همچنین سابقه فعالیت کشاورزان در زمینه کشت
محصوالت زراعی  36/61سال ،متوسط اندازه مزرعه کشاورزان
منطقه نیز برابر  67/99هکتار و متوسط سطح زیر کشت گندم
آنها  8/93هکتار است .تعداد قطعات سطح زیر کشت گندم
کشاورزان بهطور متوسط  6/41قطعه است.

کشاورزی در دشتهای ممنوعه شهرستانهای قروه و دهگالن
اجرا است ،این دو شهرستان انتخاب شدند .بعد از انتخاب این دو

جدول  -1نتایج آمار توصیفی کشاورزان دارای چاههای هوشمند

شهرستان ،طبقه اول روستاها و طبقه دوم کشاورزان گندمکدار و

متغیر

میانگین

حداکیر

حداقل

انحراف معیار

درنهایت بهتصادف دو گروه از کشاورزان که چاههای کشداورزی

سن (سال)

48/99

99

39

69/37

آنها هوشمند و غیرهوشدمند اسدت انتخداب شددند .اطالعدات

سابقه زراعت (سال)

36/61

49

1

9/87

اندازه مزرعه (هکتار)

67/99

11

9

7/17

سطح زیر کشت (هکتار)

8/93

91

9/9

1/89

تعداد قطعات

6/41

1

6

9/81

موردنیاز از طریق مصاحبهی حضوری و تکمیل پرسشنامه در دو
گروه هوشمند و غیرهوشمند به دست آمد .حجم نمونده از روش
کوکران رابطه ( )66استفاده شد که برابر  399نمونه تعیدین شدد
که  699نمونه از گروه هوشمند و  99نمونه از گروه غیرهوشمند

مأخذ :یافتههای تحقیق

بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی77 ...

در جدددول  3آمددار توصددیفی کشدداورزان دارای چدداههددای

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

غیرهوشمند محاسبه شده است .همانگونه که مالحره میشدود

درصد مابقی فاقد کارایی فنی با بازدهی ثابت نسبت به مقیداس

کشاورزان در این گروه میانسال بوده و میانگین سن آنها برابر

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

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

مقیاس ،حدود  39/8درصدد کشداورزان کدارا عمدل کدردهاندد و

کشت محصوالت زراعی  39/91سدال ،متوسدط انددازه مزرعده

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

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

مقیاس روبرو بودهاند.

کشت گندم آنها  4/17هکتار است .تعدداد قطعدات سدطح زیدر
کشت گندم کشاورزان بهطور متوسط  6/97قطعه است.

با توجه به نتایج گرفتهشدده ،مشدخص اسدت کده تنهدا 39
درصد کشاورزان گنددمکدار دارای چداههدای هوشدمند ،کدارایی
مقیاس داشتهاند و  89درصد این کشاورزان فاقد کارایی مقیداس

جدول  -2نتایج آمار توصیفی کشاورزان دارای چاههای غیرهوشمند

متغیر
سن (سال)
سابقه زراعت (سال)
اندازه مزرعه (هکتار)
سطح زیر کشت (هکتار)
تعداد قطعات
مأخذ :یافتههای تحقیق

میانگین
16/66
39/91
69/91
4/17
6/97

حداکیر
91
49
33
69
4

حداقل
38
69
3
8
6

انحراف معیار
63/6
9/88
1/17
9/43
9/19

ارائهشده است .همانطور که مشاهده میشود  99درصد
کشاورزان تحصیالت کمتر از دیپلم دارند .در گروه کشاورزان
دارای چاههای هوشمند  99/99درصد تحصیالت کمتر از دیپلم
دارند و گروه غیرهوشمند  13/81در صد آنها تحصیالت کمتر
از دیپلم دارند.

با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بودهاند.
اما با فرض در نرر گرفتن بازدهی متغیر نسبت به مقیداس،
عدم کارایی فنی با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس روبرو بودهاند.
با توجه به نتایج جدول  4درصد کشاورزانی که بدهصدورت کدارا
(ازلحاظ کارایی فنی) عمل کردهاند در گروه هوشمند نسدبت بده
گروه غیرهوشمند بیشتر است.
در جدول  1بازدهی افزایشی (کاهشی) نسبت به مقیاس
کشاورزان در دو گروه حاصل گردید .همانطور که مالحره
درصد از کشاورزان دارای چاههای غیرهوشمند برای رسیدن به

کمتر از

فوقلیسانس

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

99

61

8

1

3

هوشمند

99/99

69/81

9/17

4/17

9/98

غیرهوشمند

13/81

33/81

8/19

1/96

9/99

کشاورزان

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

میشود  49درصد از کشاورزان دارای چاههای هوشمند و 61/3

جدول -3نتایج آمار توصیفی تحصیالت کشاورزان (درصد)

کل

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

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

در جدول  9نتایج آمار توصیفی تحصیالت کشاورزان

متغیر

بوده اند .همچنین کشاورزان دارای چاههدای غیرهوشدمند بدا در

دیپلم

و باالتر

مأخذ :یافتههای تحقیق

کارایی مناسب نیازمند افزایش مقیاس میباشند.
همچنین  99/6درصد از کشاورزان دارای چاههای هوشمند
و  13/9درصد از کشاورزان دارای چاههای غیرهوشمند برای
رسیدن به کارایی مناسب نیازمند کاهش مقیاس میباشند.
در جدول  1کارایی تخصیصی بدا در نردر گدرفتن بدازدهی
ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در پدنج گدروه طبقدهبنددیشدده
اسدت .همددانطددور کدده مشداهده مددیشددود بیشددترین درصددد از
کشدداورزان در گددروه هوشددمند ( 19/9درصددد) دارای کددارایی

با توجه به جدول  4مشاهده میشدود کده کشداورزان دارای

تخصیصی بازدهی ثابدت نسدبت بده مقیداس در بدازهی (-9/7

چاه های هوشمند با در نردر گدرفتن بدازدهی ثابدت نسدبت بده

 )9/996و ( 41/3درصد) دارای کارایی تخصیصی بازدهی متغیدر
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نسبت به مقیاس در بازهی ( )9/996-9/7میباشند .همچنین در

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

گروه غیرهوشدمند بیشدترین درصدد ( 99درصدد) دارای کدارایی

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

تخصیصی بازدهی ثابدت نسدبت بده مقیداس در بدازهی (-9/7

دارای کارایی اقتصادی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در بازهی

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

( )9/1-9/9میباشند .همچنین در گدروه غیرهوشدمند بیشدترین

نسبت به مقیاس در بدازهی ( )9/996-9/7قرارگرفتدهاندد .در دو

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

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

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

کارایی کامل تخصیصی در استفاده از نهادهها بودهاند.

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

در جدول  9کارایی اقتصادی با در نرر گرفتن بازدهی ثابت

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

و متغیر نسبت به مقیاس در پنج گروه طبقدهبنددیشدده اسدت.

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

همانطور که مشاهده میشود بیشترین درصدد از کشداورزان در

کامل اقتصادی در استفاده از نهادهها بودهاند.

جدول  -4طاقهبندی کارایی فنی (درصد)
گروه هوشمند

متغیر

کمتر از 9/1

9/1-9/9

9/996-9/7

بیشتر از 9/7

کارایی کامل

کارایی فنی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

61/7

37/3

99/8

63/9

69/8

کارایی فنی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

66/1

34/1

31/3

69/8

39/8

کارایی مقیاس

3/9

9/6

64/1

19

39

گروه غیرهوشمند

متغیر

کمتر از 9/1

9/1-9/9

9/996-9/7

بیشتر از 9/7

کارایی کامل

کارایی فنی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

34/9

46/4

68/1

9/6

8/1

کارایی فنی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

34/9

94/9

34/9

1/9

66/4

کارایی مقیاس

9

6/4

66/4

19/6

39

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -5بازدهی افزایشی (کاهشی) نسات به مقیاس کشاورزان در دو گروه (درصد)
متغیر
گروه هوشمند
گروه غیرهوشمند
مأخذ :یافتههای تحقیق

بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس

بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس

()irs

()drs

49

99/6

61/3

13/9
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جدول  -6طاقهبندی کارایی تخصیصی (درصد)

گروه هوشمند
متغیر

کمتر از 9/1

9/1-9/9

9/996-9/7

بیشتر از 9/7

کارایی کامل

کارایی تخصیصی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

6 /1

61/7

19/9

39/6

9/8

کارایی تخصیصی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

1 /7

68/1

41/3

31/4

9/6

گروه غیرهوشمند
متغیر

کمتر از 9/1

9/1-9/9

9/996-9/7

بیشتر از 9/7

کارایی کامل

کارایی تخصیصی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

9

8/1

99

36/4

9

کارایی تخصیصی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

9

9/6

16/4

38/1

3/7

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -7طاقهبندی کارایی اقتصادی (درصد)
گروه هوشمند
متغیر

کمتر از 9/1

9/1-9/9

9/996-9/7

بیشتر از 9/7

کارایی کامل

کارایی اقتصادی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

94/1

46/1

36/1

6/1

9/8

کارایی اقتصادی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

37/3

49/8

36/1

1/4

9/6

گروه غیرهوشمند
متغیر

کمتر از 9/1

9/1-9/9

9/996-9/7

بیشتر از 9/7

کارایی کامل

کارایی اقتصادی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

41/9

98/1

66/4

4/9

9

کارایی اقتصادی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

98/1

49

66/4

9/6

3/7

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  -8طاقهبندی بهرهوری کلی کشاورزان (درصد)
متغیر

کمتر از 9/1

-9/9

-9/7

6/1-9/796

هوشمند

9

9 9/1

8/91/996

76/1

غیرهوشمند
مأخذ :یافتههای تحقیق

9

9

1/9

74/9

همانطور که مشاهده میشود در جدول  7نتایج بهدرهوری

گروه هوشمند و غیرهوشمند وجود ندارد .همانگونه که مالحره

دو گروه هوشمند و غیرهوشدمند حاصدل گردیدد .نتدایج نشدان

میشود سهمیهبنددی آب روی بهدرهوری کدل عوامدل تولیدد و

میدهد که بهطور متوسط بین بهرهوری کلی ،بهدرهوری جزئدی

بهرهوری جزئی نهادهها تأثیری معنادار نددارد؛ امدا در بهدرهوری

نهاده زمین ،نهاده بذر و نهاده ماشینآالت اختالف معنداداری در

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

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

نشاندهندهی این است کده هوشدمند سدازی موجدب افدزایش

 47/3درصد در این دامنه قرار گرفتهاند؛ امدا گدروه غیرهوشدمند

بهرهوری جزئی این نهادهها شده است.

 49درصددد در همددین دامندده و  49درصددد دیگددر نیددز در دامندده
( )1999/6 -1199قرار گرفتهاند.

مقدار آب مصرفی در پنج طبقه در جددول  69طبقدهبنددی
شده است .بیشترین درصد از کل کشاورزان که برابر  41درصدد

جدول  -9میزان بهرهوری کلی و جزئی بهطور متوس
شر

غیرهوشمند

هوشمند

معناداری آزمون t

بهرهوری کلی

9/7899

9/7889

n.s

بهرهوری جزئی نهاده زمین

1196/7

1979/6

n.s

بهرهوری جزئی نهاده بذر

39/64

68/91

n.s

بهرهوری جزئی نهاده کود شیمیایی

93/76

34/11

*

بهرهوری جزئی نهاده کود حیوانی

6313/6

111/93

*

بهرهوری جزئی نهاده سم

9613/7

3319/3

*

بهرهوری جزئی نهاده ماشینآالت

998/77

199/91

n.s

بهرهوری جزئی نهاده آب

6/3787

6/9897

*

مأخذ :یافتههای تحقیق n.s :عدم معنیداری در سطح  * -%71معنیداری در سطح %71

جدول  - 11طاقهبندی مقدار آب مصرفی (مترمکعب در هکتار)
متغیر

کمتر از 9199

9199 -1999

1999/6 -1199

1199/6 -8999

بیشتر از 8999

کل کشاورزان

69

41

91

9/1

3/1

هوشمند

61/3

47/3

93/9

3/9

9

غیرهوشمند

9/6

49

49

1/9

9/6

مأخذ :یافتههای تحقیق

مقایسه آب مصرفشده به ازای هر هکتار برای دو گروه در

شده در دو گروه وجود دارد .مالحره میشود که سیاست

جدول  66برآورد شده است .با استفاده از آزمون  t-testدر سطح

سهمیهبندی آب موجب صرفهجویی در مصرف آب شده است.

اطمینان  71درصد اختالف معنیداری بین میانگین آب مصرف

بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی71 ...

جدول  -11مقدار آب (مترمکعب در هکتار)
متغیر

گروه هوشمند

گروه غیرهوشمند

صرفهجویی (درصد)

آب مصرفی

4149/7

1993/7

-63/48

آماره )FSig(F

آماره )tSig(t

9/817
9/913
*-9/18
9/99

مأخذ :یافتههای تحقیق * معنیداری در سطح %71

پیشنهادها
با توجه به یافتههای مطالعه ،راهکارهای زیر بهمنرور

کشاورزان کممصرف در نرر نگرفت و برعکس ،تعرفه آب
برای کشاورزان پرمصرف را افزایش داد.

بهکارگیری در سیاستگذاریها و برنامهریزی مربوط به بخش

 با توجه به نتایج بهدستآمده بهرهوری جزئی نهادههای

آبهای زیرزمینی بهویژه سیاست سهمیهبندی پیشنهاد میشود:

تولید کشاورزان با هوشمند سازی افزایشیافته است.

 با توجه به نتایج بهدستآمده ،میزان مصرف آب در هکتار

مطابق قانون با بهبود بهرهوری الزم است پاداش بهرهوری

برای کشاورزان دارای چاههای هوشمند نسبت به

به کشاورزان اختصاص یابد .طبق ماده  93قانون افزایش

کشاورزانی که چاههای آنها هوشمند نیستند  63/48درصد

بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،وزارت جهاد

کاهشیافته است و بهطور معنیداری مصرف آب در هکتار

کشاورزی مکلف است در قالب بودجههای سنواتی و

کاهشیافته است .هرچند هوشمند سازی یک الزام قانونی

یارانههای مصوب در اختیار ،بهگونهای برنامهریزی کند که

است اما با توجه به اینکه هزینه اضافی به کشاورزان

از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهرهوری باال

تحمیل میکند ،همراهی و مشارکت حداکیری کشاورزان را

و دارای روند افزایش در بهبود شاخص بهرهوری ،رعایت

با این الزام قانونی به همراه نخواهد داشت؛ اما چنانچه

موارد زیستمحیطی در تولید و همچنین تولید باکیفیت

هوشمند سازی با قیمتگذاری مناسبتر آب همراه باشد و

منطبق بر برنامههای الگوی کشت ،پاداش بهرهوری

کشاورزان با مصارف بیشتر آب ،هزینههای بیشتری نیز

پرداخت نماید.

متحمل گردند ،این کاهش مصارف آبی ،مفهوم اقتصادی

 اجرای سیاست سهمیهبندی آب آبیاری موجب کاهش آب

برای کشاورزان خواهد یافت .همچنین میتواند جهت

در دسترس میشود .این در حالی است که در مطالعه حاضر

همراهی بیشتر کشاورزان با این الزام قانونی ،از سیاست-

کشاورزان از بوروکراسی باالی اخذ تسهیالت جهت توسعه

های تشویقی که هزینهای هم برای دولت نداشته باشد،

روشهای آبیاری تحتفشار ،اعالم نارضایتی کرده و در

استفاده نمود .بهعنوانمیال میتوان اولویت خرید تضمینی

اغلب موارد این بوروکراسی باال ،منجر بهصرف نرر نمودن

از کشاورزان و اولویت پرداخت دولت در الگوهای خرید

کشاورز جهت برخورداری از تسهیالت قانونی شده است.

تضمینی را برای کشاورزانی در نرر گرفت که در هوشمند

لذا ،توصیه میشود جهت افزایش کارایی مصرف آب و

سازی مشارکت داشتهاند .همچنین میتوان تعرفه آب برای

کاهش میزان هدر رفت آن ،بوروکراسی مربوط به اخذ
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تسهیالت جهت توسعه روشهای نوین آبیاری کاهشیافته
و در فرایندهای موردنرر باهدف کاهش هزینه مبادله
کشاورزان ،بازبینی الزم به عمل آید.
 با توجه به اینکه اغلب کشاورزان از کارایی مناسبی در
تولید برخوردار نبودهاند ،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی،
بامطالعه دقیقتر نحوه مدیریت مزرعه در میان کشاورزان
کارا و چرایی تفاوت کارایی در میان کشاورزان ،الگویی در
راستای بهبود وضعیت موجود ارائه شود.

مراجع
الهی ،م ،.وکیل پور ،م .و نجفی علمدارلو .6979 . ،تأثیر قیمت
و سهمیهبندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی
دشت کبودرآهنب .پژوهش آب در کشاورزی:)3( 93 .
.389-319
نامامی مبیدی ،ع .6984 .اصول اندازهگیری کارایی و بهرهوری
(علمی – کاربردی .( .3.موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی 319 .صفحه.
بابائی ،م ،.مردانی ،م .و ساالرپور ،م .6979 .محاسبهی کارایی
آب در محصوالت عمدهی کشاورزی شهرستان زابل:
رهیافت تحلیل پوششی دادهها .پژوهش آب در کشاورزی.
.147-146 :)9( 38
بابایی حصار ،س ،.همدمی ،ق .و قاسمیه ،ه .6971 .شناسایی
چاههای مؤثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه با
استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی .آبوخاک-19 :)6( 96 .
.49
جلیل پیران .6976 . ،نقش قیمتگذاری آب در بخش
کشاورزی بر تعادل منابع آب .مجله اقتصادی :)3( 63
.667-638
حقیقت نژاد ،م .یزدانی ،ا ،.و رفیعی ،م .6973 .مقایسه کارایی و
شاخص بهرهوری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری:
مطالعه موردی شهرستان اصفهان .پژوهش در
نشخوارکنندگان.699-674 :)4( 6 .
سالنامه آماری استان کردستان.6979 .
شعربافیان ،ع .6976 .بررسی آثار اقتصادی سیاست
قیمتگذاری منابع آب (مطالعه موردی چناران -خراسان

رضوی) .پایاننامهی کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی
مشهد  -دانشکده کشاورزی.
عباسی،ف ،.ناصری ،ا ،.سهراب ،ف ،.باغانی ،ج ،.عباسی ،ن .و
اکبری ،م .6974 .ارتقای بهره¬وری مصرف آب .مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
عبدپور ،ع ،.اسدآبادی ،ا .و شعبانعلی فمی .6971 . ،تحلیل
نقش عوامل مؤثر بر کارایی تولید خرما در شهرستان بم و
با رویکرد تحلیل پوششی دادهها.تحقیقات اقتصاد و توسعه
کشاورزی ایران.199-168 :)9( 48 .
قبادپور ،ر ،.اسکندری ،ف .و جاللی ،م .6979 .رضایتمندی
کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای آب
زیرزمینی (موردمطالعه :دهستان ماهیدشت استان
کرمانشاه) .اقتصاد و توسعه کشاورزی.49-11 :)6( 93 .
کریمی ،م .6971 .تأثیر سیاست سهمیهبندی آب
(هوشمندسازی چاه) کشاورزی در مدیریت منابع آب
زیرزمینی .پایاننامهی کارشناسی ارشد .دانشکده
کشاورزی .دانشگاه کردستان.
گودرزی ،ز ،.صدیقی ،. ،چیذری ،م .و باقری ،ع.6971 .
ضرورت استفاده از کنتورهای هوشمند در چاههای
کشاورزی .دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای
نوین در کشاورزی .اهواز.
محمد جانی ،ا .و یزدانیان ،ن .6979 .تحلیل وضعیت بحران آب
در کشور و الزامات مدیریت روند آن .روند (روند
پژوهشهای اقتصادی).669-644 :)11-11( 36 .
محمدی . ،و محمدرضازاده ،ن .6979 .ابزارهای اقتصادی
مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران .دومین
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران.
زنجان.
مردیان ،م ،.کریمی ،ر .و جباری ،ر .6971 .اولویتبندی
دشتهای استان مرکزی برای نصب کنتور هوشمند
باهدف مدیریت اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی.
چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی
 GISدر صنعت آب و برق .اراک.
مرفری ،م .6974 .مدیریت تقاضای آب آبیاری در دشت
اردالن با تأکید بر سیاست قیمتگذاری .حفاظت منابع
آبوخاک.49-18 :)4( 1 .

89...بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی

Esteban, E., Dinar, A., Albiac, J., Calera, A.,
García-Mollá, M. and Avellá, L. 2018.
Interest group perceptions on water policy
reforms: insight from a water stressed basin.
Water Policy. 20(4):794-810.
Franco-Crespo, C. and Sumpsi Viñas, J. M. 2017.
The Impact of Pricing Policies on Irrigation
Water for Agro-Food Farms in Ecuador.
Sustainability. 9(9): 1515.
Shi, M., Wang, X., Yang, H. and Wang, T. 2014.
Pricing or quota? A solution to water scarcity
in oasis regions in China: a case study in the
Heihe River Basin. Sustainability. 6(11):
7601-7620.
Zhao, J., Ni, H., Peng, X., Li, J., Chen, G. and Liu,
J. 2016. Impact of water price reform on
water conservation and economic growth in
China. Economic Analysis and Policy. 51: 90103.
Zhou, Q., Wu, F. and Zhang, Q. 2015. Is irrigation
water price an effective leverage for water
management? An empirical study in the
middle reaches of the Heihe River basin.
Physics and Chemistry of the Earth. Parts
A/B/C. 89-90: 25-32.

: تحلیل پوششی دادهها.6971 . س، و سودخواه. م،مهرگان
 نشر کتاب.مدلهای کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها
. صفحه619 .9  چاپ.دانشگاهی
 اثرات سهمیهبندی.6971 . م، و احمدپور برازجانی. ک،میرزایی
آب آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص زارعین در
.611-697 :)9( 63 . تحقیقات منابع آب ایران.منطقه آمل
 بررسی کارایی فنی و زیستمحیطی مزارع.6974 . ب،ناظرانی
 پایاننامهی.پرورش ماهی در قفس در استان خوزستان
 پردیس کشاورزی و منابع. دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد
.طبیعی
 مشخصات فنی کنتور هوشمند حجمی آب.وزارت نیرو
کشاورزی برای نصب بر روی چاههای برقدار باقابلیت
.6974 .اتصال به کنتور هوشمند برق
 بررسی تأثیر استفاده از کنتورهای هوشمند.6973 . م،یزدانی
آب و برق بر بهبود هیدروگراف سطح آب زیرزمینی در
. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران.دشت اسفراین
. دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان
Aidam, P. W. 2015. The impact of water-pricing
policy on the demand for water resources by
farmers in Ghana. Agricultural Water
Management. 158: 10-16.

نشریه مدیریت آب در کشاورزی

Water Management in Agriculture
Vol. 7, No. 2, Autumn and Winter 2021, 67-82

77-82 . ص،9911  پاییز و زمستان،2  شماره،7 جلد

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.
Keywords: Efficiency, Qorveh- Dehgolan, Total Factor Productivity, Well smart making, Wheat
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