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 یشتحت فشار بر افزا یاریآب هایطرح یرتاث ارزیابی
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 چكیده
سازمان جهاد ، در حوزه منابع آب یژهوه ب بخش کشاورزی استان خراسان رضوی یهاچالشبه منظور غلبه بر 

ها نموده که بخش عمده ای از آن آب و خاک حوزه هایدر  طرح چندین یاجرا اقدام به این استان یکشاورز
دستی، با توجه به اسناد فرا هاطرحاین های هدف ترینمهمی تحت فشار بوده است. یکی از ی آبیارهاطرح

 یرتاث ارزیابی حاضربررسی  یدف اصلدر همین راستا هوری بخش کشاورزی عنوان شده است. افزایش بهره
به  یدنرس یبرا استان بوده است. یدر بخش کشاورز وریبهره یشبر افزا یاری تحت فشارآب هایطرح یاجرا

مورد  یهادادهاست.  شده استفاده  یو جورساز یستکوئ-مالم یورهشاخص بهر یهااز روش یبیهدف از ترک ینا
مزرعه(  78)  یماردر قالب دو گروه ت با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ایارزیابی  ینا یبرا یازن

 یگرو سال د (7931)سال زراعی پیش سال  یکخاص که  زراعیدو سال  یبرا ینو همچن (مزرعه 87)و کنترل 
 یاجراکه نشان داد  یقتحق یجنتا است. یدهگرد یورآبوده است جمع (7931سال زراعی ) پروژه یاز اجرا پس
افزایش  برای بر این افزونداشته است.  یرا در پ یوربهره یدرصد 91تحت فشار رشد  یاریبآ یهاطرح
افزاری )آموزش و های نرمهای عمرانی( بر برنامهطرحافزاری )شامل انواع های سختبرنامهاجرای وری بهره

 ترویج( اولویت خواهند داشت.

 

 .JEL: C31, D04, D24بندی طبقه
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 مقدمه
استان خراسان . در آيدبه شمار میامروزه توسعه بخش كشاورزي زيربناي توسعه اقتصادي 

باشد. اين می مطرح ي اقتصاديهابخش ترينكشاورزي به عنوان يكی از عمده ، بخشرضوي

 اي دركنندهتعيينجايگاه  بسيار باالي خود يهاتوانمندي ها وبا برخورداري از ظرفيت بخش

تامين نيازهاي حياتی جامعه، امنيت غذايی،  نقش مهمی در استانی داشته و ملی و اقتصاد

با وجود جايگاه ويژه بخش كشاورزي در . ايجاد اشتغال دارد تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع و

ناشی از منابع آب ويژه مشكالت ه اقتصاد استان، اين بخش به سبب وجود برخی مشكالت ب

دشت  73كه از  دهدبررسی منابع آب در استان نشان میرو است. هاي مبهم روباستان با آينده

منفی  پيامدهیبيالن منفی دارند. بيالن منفی  دشت 73موجود در استان خراسان رضوي، 

استان آشكار می شود. شور منفی آن در مرحله اول روي منابع آبی  گذاري هايزيادي دارد و اثر

نشست سطح هاي آب زيرزمينی، افت سطح آب، افزايش هزينه هاي استخراج و  شدن سفره

 ينابر  افزونپيامدهاي برداشت بيش از ظرفيت مجاز از منابع زيرزمينی است.  زمين از جمله

نشان داده است كه در استان خراسان رضوي جايی براي توسعه منابع   یمنابع آب سطح یبررس

بايد از راه  را هاي آينده سال در استان هايوجود نداشته و آب مورد نياز براي توسعه بخشآبی 

 ( Khorasan Razavi water profile, 2015. )كرد تامين كردن مصرف بهينه و جويیصرفه

تخصيص بودجه  بارا بر آن داشته تا سازمان جهاد كشاورزي استان ، تنگناها و مشكالت ينا

كه  كندي مختلف بخش كشاورزي هااي در زير بخشوسعهاقدام به اجراي چندين طرح تالزم

وري اما با وجود اينكه افزايش بهره .ستهاآن تريناز مهم يكیتحت فشار  ياريآب يهاطرح

ها بوده است، تا از انجام اين گونه طرحهدف ها  ترينمهمتوليد محصوالت كشاورزي يكی از 

 كشاورزانوري ها بر افزايش توليد و بهرهاثر انجام اين طرح بررسی جامعی براي ارزيابیكنون 

 ها در دست نيست. انجام نشده و اطالع دقيقی از ميزان تاثير اين طرح

بياري هاي آسامانهاجراي  هايارياثرگذانجام شده در ارتباط با پر شمار  هايمرور نتايج بررسی

 بازده بهره وري جزئی همچونبر شاخص هاي  هابررسیحت فشار نشان از تمركز عمده اين ت

 ,.Gholami et elبهره وري انرژي ) (،Ebrahimi, 2006 ؛Najafi Mod et el., 2007) ياريآب

 محصول، عملكرد ( Sedaght et el., 2015 ؛Gholami et el., 2015) بهره وري آب ، (2015

(Sedaght et el., 2015؛ Nazari, et el., 2014) وري اقتصادي آب و بهره (Esgraghi & 

Ghasemian, 2012؛ Jafari et el., 2005) .اگر چه اطالعات ارزشمندي در  هابررسیاين  دارد
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كنند. وري را ارائه میهاي جزئی بهرههاي آبياري تحت فشار بر شاخصسامانهاثرگذاري مورد 

ابعاد فعاليت كشاورز اعم  همهسيستم هاي آبياري تحت فشار در عمل رد اما از آنجا كه با كارب

ئه ايريت زراعی به صورت گسترده دگرگون می شود ارتوليد، نسبت نهاده ها و مد هايفناورياز 

-رشد بهره هايپذيريهمه ابعاد مختلف اين تغيير كه بتواند با مد نظر قرار دادن كلی شاخصی

محاسبه شاخص هاي  بااين مهم حائز اهميت می باشد.  كند،وري كشاورزان را محاسبه 

 با وجود پيشنه طوالنی اين امكان پذير می باشد. (TFP) 1توليد هايعاملبهروري كل 

در  توليد هايعاملها در ارتباط با اندازه گيري رشد بهره وري كل نآها كاربرد شاخص

ت فشار كمتر مورد توجه قرار گرفته پس از اجراي طرح هاي آبياري تح كشاورزي كشتزارهاي

-وري مالمدر نظر دارد با استفاده از محاسبه شاخص رشد بهره حاضر از اين رو بررسی است.

به  نگاهی دقيق تر توليد هايعاملوري كل بهرهرشد ترين شاخص به عنوان كاملكوئيست 

 ته باشد.ورزان داشاجراي اين طرح ها بر رشد بهره وري و كارايی فنی كشا هايگذارياثر

 هايعاملوري كل هاي بهرهمحاسبه شاخص انجام شده در زمينه هايبررسی كمبودرغم  به

حوزه ها بسيار گسترده  ديگرد اين روش ها در براي طرح هاي آبياري تحت فشار كاربر توليد

بسياري انجام شده  هايبررسیكوئيست -ت. به طور خاص در مورد محاسبه شاخص مالماس

توليد كاغذ  هايعاملبهروري كل  رشد در زمينه اندازه گيري اين روش از به عنوان مثالت. اس

(Yu et el., 2016 ،)ها در بيمارستان(Safarnia et el., 2013؛ ؛ Heydarpoor & Dehghani, 

؛ Hakimipour et el., 2012) و متوسط در صنايع بزرگ وريبهره رشد (،2009

Mohamadzadeh et el., 2012 ؛Lotfalipour & Razmara, 2006)توليد  وري در، بهره

 Khaligh؛ Song et el., 2016 ؛Alizadeh, 2006 ؛Lin & Fei, 2015محصوالت كشاورزي )

Khiavi et el., 2012؛ Zare et el., 2005 ؛Mojaverian, 2004) وري در توليد برق ) بهره و

Hoseini, 2012 ؛Sadeghi Shahedani & Tavakolnia, 2011) .اشاره نمود 

ي توليد در بخش كشاورز هايعاملرشد بهره وري  اندازه گيريبه طور خالصه می توان گفت 

نتياج  مرورپس از اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار می باشد. اما ناپذير پرهيزضرورتی 

 هاييپذيرتغييرمحاسبه  برايانجام شده نشان می دهد كه رويكرد اتخاذ شده  هايبررسی

همه ابعاد مختلف در محاسبه كه  نبوده ايهگونبه  هابررسیاين وري در بخش عمده اي از بهره

ارزيابی  برايآن را پوشش دهد. به همين جهت فضاي مناسبی  يهاتغييرپذيريبهره وري و 

                                                 
1 Total factor productivity (TFP) 
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به همين دليل توليد در اين حوزه وجود دارد.  هايعاملكاربرد شاخص هاي بهره وري كل 

وري را هاي آبياري تحت فشار بر افزايش بهرهحاضر در نظر دارد ميزان تاثيرگذاري طرحبررسی 

 توليد هايعاملكل بهره وري  شاخصوئيست به عنوان جامع ترين ك-شاخص مالمبا استفاده از 

 محاسبه نمايد.

 روش تحقیق

 هاطرح ارزیابی فرایند 

است كه كدام يک از نتايج به وسيله اجراي طرح پرسش ارزيابی طرح به دنبال پاسخ به اين 

ي همهكه بايد دو حالت خاص را در نظر گرفت پرسش ايجاد شده است. براي پاسخ به اين 

گروه آزمايش يا ) كه در يک مورد طرح اجرا شدهجز اينه شرايط براي آن ها يكسان بوده ب

است. در چنين شرايطی هر گونه تفاوتی  (شاهد)گروه  و در مورد ديگر طرح اجرا نشده تيمار(

در عمل در بعضی شرايط به دليل اما حالت مورد نظر ناشی از اجراي طرح خواهد بود. در دو 

گيري نتيجهو تيمار را رعايت كرد انجام شاهد آن كه نمی توان توازن دقيق بين گروه هاي 

 بررسیيند ارزيابی تاثير اجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار در فراآماري همواره ممكن نيست. 

نمی توان ميزان افزايش ها بررسیاست. در اين گونه  هاطرححاضر نيز جز همين گونه از 

وري پس از اجراي پروژه را تنها به اجراي پرژوه مربوط دانست زيرا همزمان ممكن است بهره

وري شده باشد. در اين جا نيز الزم فزايش بارندگی سبب افزايش توليد و بهرهی چون اهايعامل

اين گروه هاي تغييرپذيريكشاورزان انتخاب شده و مقايسه بر مبناي  از ديگراست يک گروه 

ی در دسترس يهاطرحانجام چنين براي صورت پذيرد. يكی از بهترين روش هايی كه شاهد 

 ,.Abolhasani et el) می باشد كه در ادامه مورد بررسی قرار می گيرد 1است روش جورسازي

2017). 

 جورسازی

از شماري آشنايی خواننده در مورد براي ارائه محاسبات مربوط به روش جورسازي، الزم است 

 به كار رفته، توضيح داده شود. هاياصطالح

                                                 
1 Matching Method 
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از اعضاي جامعه اعمال شده و شماري : عمل، فعاليت و يا شرايط خاصی است كه بر روي یمارت

حاضر، اجراي پروژه  بررسیآن بررسی شود. به عنوان مثال تيمار در هاياثرگذاريقرار است كه 

 آبياري تحت فشار است.

 بررسیاند. در تحت تيمار قرار گرفته: گروهی از اعضاي جامعه يا نمونه هستند كه گروه تیمار

 اند.كردهحاضر گروه تيمار شامل گروه كشاورزانی است كه پروژه هاي آبياري تحت فشار را اجرا 

اند. به عنوان : گروهی از اعضاي جامعه يا نمونه هستند كه تحت تيمار قرار نگرفتهگروه کنترل

آبياري تحت  شامل گروه كشاورزانی است كه پروژه هاي حاضر گروه كنترل، بررسیمثال در 

 اند.نكردهفشار را اجرا 

تيمار بر روي آن ارزيابی شود. به عنوان مثال متغيرهاي تاثير : متغيري كه قرار است رخداد

 حاضر، يک رخداد است.  بررسیوري در شاخص بهره

تيمار باينري )صفر و يک( بر يک رخداد گسسته يا  اثر ميانگين يکبرآورد هدف اين بخش 

نشان دهنده  ، iبراي هر واحد  باشد. فرض كنيد پيوسته می

 دو رخداد بالقوه زير باشد:

 به تيمار اختصاص داده شود. كه هنگامی  : رخداد واحد 

 به تيمار اختصاص داده نشود. كه هنگامی  : رخداد واحد 

 به صورت به طور مستقيم تيمار بر واحد  تاثيرهر دو قابل مشاهده باشند،  و  گر ا

توان ميانگين اثر تيمار جامعه و نمونه بر اين می افزونخواهد بود. قابل مشاهده  - 

 ( به صورت زير تعريف كرد.SATTو  PATTرا براي گروه تيمار)

(1) 
 

 به شكل زير است.شاهد تيمار جامعه و نمونه براي گروه تاثير و ميانگين 

(2) 
 

 و تيمار و  نكردن دريافتدهنده دريافت يا نشان كه 

 ,.Abadi et el) باشدمیشاهد واحدهاي گروه تيمار و شمار به ترتيب   

2004). 
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 روش های جورسازی
توان به جورسازي هاي متفاوتی وجود دارد كه از آن جمله میبراي انجام عمل جورسازي روش

، جورسازي 2(MDMفاصله ماهاالنوبيس )مبناي ، جورسازي بر 1(PSبر اساس نمره تمايل )

، 5(NM، جورسازي بر اساس نزديكترين جور )3(SCMبندي )، جورسازي طبقه7(EMكامل )

اشاره نمود. از ميان اين روش ها  3(GMو جورسازي ژنتيكی )6(OMجورسازي بهينه )

به طور كلی شاهد و جورسازي ژنتيک به سبب قابليت باال در رسيدن توازن در دو گروه تيمار 

نيز از اين روش  بررسیو به همين دليل در اين شود میاستفاده بيشتر از ساير روش ها 

 است.شده استفاده 

توان از فاصله متريک ساده زير استفاده میژنتيک ازي الگوريتم جورس مبنايبراي جورسازي بر 

 نمود:

(7) 
 

كه براي شاهد اي از واحدهاي به عنوان مجموعه  jبه عنوان يک واحد تيمار و  iدر رابطه باال، 

گردند. بنابراين هدف از اين فاصله شود، تعريف میها استفاده میاز آن iجورسازي واحد تيمار 

 توان به صورت زير تعريف نمود:متريک را می

(3) 
 

اند را نشان جور شده iكه با واحد تيمار شاهد اي از واحدهاي مجموعه ، باالدر رابطه 
شود دهد. از آن جا كه در اين معادله اثر تيمار براي كل واحدهاي گروه تيمار محاسبه میمی

 (.Sekhon, 2011) مع انجام شودواحد تيمار اين ج nالزم است روي 
 کوئیست-وری مالمشاخص رشد بهره

باشد. وري میمحاسبه بهرهاي فراسنجههاي از روشوري مالم كوئيست يكی شاخص رشد بهره

به صورت زير   هامحصولدر اين روش تابع مسافت محصول را با استفاده از مجموعه 

 تعريف می شود:

                                                 
1Propensity Score 
2 Mahalanobis Distance Matching 
3Exact Matching 
4Sub classification Matching  
5 Nearest Neighbor Matching 
6Optimal Matching  
7Genetic Matching 
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(5)  
توان با استفاده از برداري از ( است كه میي )هامحصول، برداري از در اين معادله 

توان شاخص مالم كوئيست كه . با استفاده از اين تابع مسافت میكردها را توليد ( آنها )نهاده

 :كردكند به صورت زير تعريف گيري میزهرا اندا tبه دوره  sوري از دوره بهرههاي تغييرپذيري

(6) 
 

مسافت، تحت فرض بازده ثابت به مقياس و همچنين هاي تابع و   ، دراين رابطه 

 به عبارت ديگر، به طور مثال  باشند.همچنان كه گفته شد بردار محصول و نهاده می و  

دهد. در را نشان می tبا استفاده از تكنولوژي دوره  sام در دوره  pوري كل واحد بهرهميزان 

هاي تغييرپذيريميانگين هندسی از  ،هاعاملوري كل شاخص بهرههاي تغييرپذيريواقع 

( بزرگتر از خواهد بود. در صورتی كه شاخص  مالم كوئيست ) tدوره به  sوري از دوره بهره

بر عكس افزايش يافته است. و  tبه دوره  sاز دوره  هاعاملوري كل توان گفت بهرهيک باشد می

به  sاز دوره  هاعاملوري كل تر از يک باشد بهرهدر صورتی كه، شاخص مالم كوئيست كوچک

هاي تغييرپذيري(. براي آن كه بتوان 2007كاهش را نشان خواهد داد )كوئلی و رائو،  tدوره 

كارايی فنی و تكنولوژيكی هاي تغييرپذيريرا به دو جزء اصلی آن يعنی  هاعاملوري كل بهره

توان رسد بنابراين میوري به نظر میضر 6رابطه جزئی در هاي تغييرپذيريايجاد كرد تفكيک 

 :كرداين رابطه را با عمليات ساده رياضی به صورت زير بيان 

(3) 
 

(8) 
 

(9) 
 

و  sبه ترتيب كارايی فنی و كارايی تكنولوژيكی طی دوره  و  ،9و  8رابطه هاي در 

t رايی فنی و يا تكنولوژيكی براي بنگاه دهند. در صورتی كه كارا نشان میp  ام طی اين دوره

مواجه  تكنولوژيكیتر از يک باشد واحد مذكور در طی اين دوره با رشد كارايی فنی و بزرگ

بوده و بالعكس در صورتی كه كارايی فنی و تكنولوژيكی براي بنگاه مورد نظر طی اين دوره 
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ت واحد مذكور طی اين دوره با كاهش رشد كارايی فنی و توان گفتر از يک باشد میكوچک

 .مواجه بوده است تكنولوژيكی

ريزي برنامهيد تول هايعاملوري كل گيري بهرهبراي اندازهروش  ترين و كارآمدترينشناخته

 1(DEAها )توان از روش تحليل پوششی دادههاي تلفيقی میباشد. با داشتن دادهخطی می

ر الزم است براي هر بنگاه وري كل و اجزاي آن استفاده نمود. براي اين منظوبراي محاسبه بهره

ريزي خطی حل شود تا له برنامهئچهار تابع مسافت و يا به عبارت ديگر چهار مس

در طول دو دوره زمانی مشخص شود. در  هاعاملوري كل شاخص بهرههاي تغييرپذيري

ت فرض شود تابع مساف 2(CRSشرايطی كه تكنولوژي با بازده ثابت نسبت به مقياس )

 به صورت زير محاسبه خواهد شد:  

(12) 

 
st: 

 
 

 
، مسافت هاي تابعتوان می 12 رابطه با جايگزينی نمادهاي زمانی مناسب در

را نيز محاسبه نمود. در شرايطی كه تكنولوژي با بازده فزاينده   و 

مسافت را براي كارايی فنی هاي تابعفرض شود براي آن كه بتوان  7(VRSنسبت به مقياس )

 ,Linhضافه شود )ا 12رابطه )قيد تحدب( نيز به  الزم است محدوديت كرد محاسبه 

2009.). 

 هادادهوری گردآ

جامعه اماري به صورت  بررسیبا توجه به ماهيت روش هاي آماري مورد استفاده در اين 

كشاورزان فعال در استان خراسان رضوي تعريف می شود. روش نمونه گيري مورد استفاده نيز 

شهرستان هاي استان ي همهاز ميان درآغاز باشد. بدين ترتيب اي دو مرحله اي میروش خوشه

ناباد و نيشابور انتخاب شده و شهرستان تربت جام، تربت حيدريه، قوچان، گ 5خراسان رضوي 

است. حجم نمونه در هر شده در درون هر خوشه نمونه گيري به صورت تصادفی انجام آنگاه 

                                                 
1 Data Envelopment Analysis 
2 Constant Returns to Scale 
3 Variable Returns to Scale 
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است. متغير شده مربوط به روش خوشه اي دو مرحله اي مشخص رابطه هاي  مبناي، بر خوشه

ان اعتبارات اختصاص يافته به هر طرح و ابزار مورد استفاده براي تعيين حجم نمونه نيز ميز

وري اطالعات دو سال زراعی آوري اطالعات پرسشنامه بوده است. براي محاسبه رشد بهرهگرد

از اتمام پروژه )سال پس ( و سال 1790از اجراي پروژه )سال زراعی پيش خاص كه شامل سال 

بدين  است.شده آوري گردكوئيست -وري مالمهرهص بخمحاسبه شابراي ( بوده 1792زراعی 

 می باشد. 1 جدول برابرترتيب حجم نمونه در گروه تيمار 
 شاهد( حجم نمونه در گروه های تیمار و 1جدول )

Table 1. Sample size in treatment and control groups 
 شهرستان

county 

 شاهدگروه 

Control Group 

 گروه تیمار

Treatment Group 

 مجموع

Total 

 جام  تربت

Torbat Jam 
76 76 152 

 حيدريه  تربت

Torbat Heydariyeh 
19 19 38 

 قوچان

Quchan 
37 37 74 

 گناباد

Gonabad 
83 83 166 

 نيشـابور

Neyshabur 
146 146 292 

 مجموع
Total 

361 361 722 

 Source: Research findings                                                                                هاي تحقيقمنبع يافته

نيز نمونه شاهد گروه الزم است در  انجام روش جور سازي برايبه اينكه وي ديگر با توجه از س

گيري انجام شود و همچنين با توجه به اينكه هيچ معيار خاصی براي تعيين حجم نمونه در 

نمونه هاي مشخص شده در گروه  شمارمقرر شد در هر شهرستان به ندارد وجود شاهد گروه 

شاهد نمونه در گروه  شمارهر چند نيز نمونه گيري انجام شود. شاهد تيمار از كشاورزان گروه 

حاصل شود، اما رويكرد اتخاذ متغيرهاي كمكی  ی برايتوزان مناسب بايد به اندازه باشدكهتنها 

شاهد بين گروه همگنی  براين بر اي افزون وش جورسازي خواهد شد.نتايج رباعث بهبود  شده

اطالعات مربوط به سال هاي زراعی نيز شاهد براي گروه  در محاسبه رشد بهره وري و تيمار

  .شدوري آمع ج 1792و  1790
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 نتایج و بحث
، واحد تصميم گيرنده به صورت كوئيست-وري مالمشاخص بهرهبراي محاسبه در اين بخش 

ها و هاي زمين، آب، نيروي كار، ماشينک كشاورز تعريف شده است كه با استفاده از نهادهي
توليد  هايمحصولمختلف كرده است. فهرست  هايمحصول، كود و سم اقدام به توليد ادوات

آنها صرف نام بردن ها بسيار متنوع بوده لذا در اين مبحث از شهرستان شمارشده با توجه به 
توليدي كشاورزان مختلف در  هايمحصولالزم به ذكر است براي همگن سازي  نظر شده است.
هر شهرستان به عنوان محصول توليدي هر كشاورز وارد الگو  هايمحصولتمامی هر شهرستان 

 ت.سی كه كشاورز كشت نكرده صفر در نظر گرفته شده اهايمحصولتوليد براي  ميزانشده اما 
كه از اين پس با عنوان وري براي واحدهاي تصميم گيرنده )همچنين شاخص تغيير بهره

محاسبه شده است. زيرا جداگانه كشاورز از آن ياد می شود( در هر شهرستان به صورت 
هاي مختلف از جميع جهات داراي شرايط متفاوتی بوده و در كنار هم قرار دادن شهرستان

وري سبب بروز خطا در برآورد خواهد شد. هرستان متفاوت براي محاسبه بهرهكشاورزان از دو ش
كوئيست براي هر كشاورز گروه تيمار و -وري مالمبا داشتن اين اطالعات شاخص رشد بهره

 در شهرستان هاي مختلف محاسبه شده است.شاهد 
را نشان می دهد. با كوئيست در هر شهرستان -وري مالمميانگين شاخص رشد بهره 2 جدول

و شاهد وري در دو گروه استفاده از اطالعات اين جدول می توان به مقايسه ميانگين رشد بهره
هاي مختلف پرداخت. نگاهی به جدول مشخص می كند كه به ها و طرحتيمار در شهرستان

روه تيمار كه از وري در گموارد رشد بهرهديگر استثناء يک مورد )شهرستان نيشابور( در 
 بوده است. شاهد هاي مربوط بهره برداري كرده اند بيشتر از گروه طرح

 و گروهشهرستان کوئیست به تفکیک -وری مالممیانگین شاخص رشد بهره (2دول )ج

Table 2. Average of Malmquist productivity growth index 

 گروه:
Group 

 كنترل

Control 

 تيمار

Treatment 
 نيشابور

Neyshabur 
1.242 0.965 

 گناباد

Gonabad 
0.865 1.392 

 قوچان

Quchan 
1.07 1.195 

 تربت حيدريه

Torbat Heydariyeh 
1.134 1.433 

 تربت جام

Torbat Jam 
0.991 1.543 

 Source: Research findings                                                                                      هاي تحقيقيافته: منبع
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وري اطالعات از گروه گردآنكته بسيار مهمی ديگر كه در اين جدول مشخص می شود اهميت 

يدريه برابر با وري براي گروه تيمار در شهرستان تربت حاست. به عنوان مثال رشد بهرهشاهد 

وري به درصد رشد بهره 37همه و انتساب شاهد گروه نبود درصد بوده است. در صورت  37

داراي خطا به قطع اجراي پروژه هاي اجرا شده در اين شهرستان فرايند تحليل  تاثيرحساب 

درصد  17طرحی منتفع نشده اند نيز كه از هيچ شاهد زيرا در اين شهرستان گروه  .می بود

وري در درصد رشد بهره 37وري داشته اند. بنابراين مشخص می شود كه بخشی از رشد بهره

 .استی غير از اجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار بوده هايعاملشهرستان تربت جام به دليل 

هاي آبياري تحت فشار بر راي طرحاج تاثيردر اين مرحله ممكن است گمان شود كه می توان 

و تيمار به دست آورد و ادعا شاهد وري در دو گروه وري را با استفاده از تفاضل رشد بهرهبهره

وري به ميزان هاي آبياري تحت فشار در شهرستان تربت حيدريه رشد بهرهكه اجراي طرحكرد 

شرايط با در واقع اين ادعا می توانست  ( در پی داشته است.377/1-173/1=299/0درصد ) 29

باشد. اما در شرايط حاضر نمی توان درست  -و تيمار استشاهد خاصی كه همگنی كامل گروه 

اجراي براي از همگن بودن دو گروه اطمينان داشت. زيرا تنها داشتن شرايط دريافت اعتبارات 

كه تفاوت در  گروه را از يكديگر متمايز كند به طوريتواند دو هاي آبياري تحت فشار میطرح

عملكرد كشاورزان نه به خاطر اجراي طرح بلكه به سبب تفاوت ماهوي بين انها باشد. به بيان 

خاصی از قبيل داشتن ضامن، تجربه كشاورزي قابل هاي شرطديگر دريافت اعتبارات نيازمند 

د كشاورزان گروه تيمار به صورت ذاتی كشاورزان تواند باعث شوقبول، و  غيره است كه می

باشد و نه اجراي طرح. به عنوان  ياد شدههاي شرطماهرتري بوده و تفاوت دو گروه به سبب 

دست كم دريافت اعتبارات داشتن سطح تحصيالت هاي شرطاگر فرض شود يكی از مثال 

بيشتر بوده شاهد رت سطح سواد كشاورزان گروه تيمار از كشاورزان گروه ديپلم باشد در اين صو

و ممكن است تفاوت محاسبه شده بين دو گروه به سبب تفاوت در سطح تحصيالت باشد و نه 

رفع آن از روش براي ياد شده و  خودگزينشیله با عنوان مشكل ئاجراي طرح. از اين مس

براي وري ر همين راستا پس از محاسبه شاخص رشد بهرهجورسازي استفاده می شود. د

وري كشاورزان از روش هاي آب و خاک بر بهرهاجراي طرح تاثيررسيدن به معياري دقيق براي 

-وري مالمبر اين همانگونه پيشتر بيان شد شاخص بهرهافزون استفاده گرديده است. شده  ياد

وري كه شامل تغيير در كارايی فنی و منابع ايجاد تغيير در بهره مبنايكوئيست را می توان بر 
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وري، شاخص رشد بهرهبر  افزونباشد، توضيح داد. به اين ترتيب تغيير در تكنولوژي می

 هاي تغيير در كارايی فنی و تغيير تكنولوژي نيز محاسبه شده است.شاخص

وري كشاورزان در روش اري تحت فشار بر رشد بهرههاي آبياجراي طرح تاثيربراي بررسی 

و تيمار حاصل شود. متغيرهاي شاهد ن در دو گروه زاجورسازي الزم است برابري متغيرهاي تو

، تحصيالت، تجربه، شهرستان كشت يرسطح ز، سنهاي آبياري تحت فشار شامل توازن در طرح

) سبک، متوسط و سنگين( و  خاک اباد(، بافت)تربت حيدريه، تربت جام، قوچان، نيشابور و گن

 باشد. میبراي توازن موقعيت جغرافيايی  UTM.Yو  UTM.Xدو متغير 

هاي اي بوده است كه واحدهاي زراعی هم از نظر مولفهن به گونهزانتخاب متغيرهاي توا 

ر مولفه متمايزكننده نوع مديريت كشاورز )شامل سن، سطح تحصيالت و تجربه( و هم از نظ

همسان هاي اقليمی و جغرافياي )شامل مختصات جغرافيايی و نوع خاک( پس از جور سازي 

تفاوت در داشت می توان اطمينان باال هم باشند. بدين ترتيب با برقراري توازن در متغيرهاي 

هاي آب و رحوري واحدهاي زراعی )در صورت وجود( در دو گروه به سبب اجراي طرشد بهره

 .ياد شدهخاک بوده و نه مولفه هاي 

 وضعیت توازن متغیرها قبل و بعد از جورسازی( 3جدول )

Table 3. Balance of varilables before and after matching  

 متغير

Variable 

 قبل از جور سازي 

Before matching 
 بعد از جور سازي  

After matching 
 

 شاهد

Control 
 تيمار

Treatment 
 تفاوت

Difference 
p 

value 
 شاهد

Control 
 تيمار

Treatment 
 تفاوت

Difference 

p 
value�

 سن

Age 
49.96 55.89 5.93 0.2 53.97 55.89 1.92 0.77 

 سطح زير كشت

Area 
23.39 29.81 6.42 0.36 25.7 29.81 4.11 0.48 

 سطح تحصيالت

Educatoin 
2.16 2.44 0.29 0.28 2.25 2.44 0.19 0.16 

 تجربه

Experience 
29.14 30.92 1.78 0.54 30.31 30.92 0.61 0.52 

 ش.نيشابور

C.Neyshabur 
0.48 0.31 0.17 0.12 0.42 0.31 0.11 0.41 

 ش.قوچان

C.Qucahn 
0.23 0.25 0.02 0.82 0.24 0.25 0.01 0.41 

 ش.تربت حيدريه

C. Torbat H. 
0.05 0.03 0.02 0.68 0.04 0.03 0.01 0.32 

 ش.تربت جام

Ctorbat J. 
0.18 0.25 0.07 0.47 0.28 0.25 0.03 0.32 
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 ( وضعیت توازن متغیرها قبل و بعد از جورسازی3جدول )ادامه 

Table 3. Balance of varilables before and after matching 

 متغير

Variable 

 قبل از جور سازي 

Before matching 
 بعد از جور سازي  

After matching 
 

 شاهد

Control 
 تيمار

Treatment 
 تفاوت

Difference 
p 

value 
 شاهد

Control 
 تيمار

Treatment 
 تفاوت

Difference 
p 

value 
 بافت خاک.متوسط

Soil.Meduim 
0.75 0.81 0.06 0.56 0.81 0.81 0 1 

 بافت خاک.سنگين

Soil.Heavy 
0.05 0.08 0.04 0.5 0.08 0.08 0 1 

UTM.Y 4170363 4230232 59869 0.76 4229326 4230232 906 0.88 

UTM.X 595180 563177 32003 0.36 563546 563177 369 0.93 

 Source: Research findings                                                                                                                       هاي تحقيق: يافتهمنبع

از جورسازي را نشان می دهد. براي بررسی پس و پيش وضعيت توازن اين متغيرها  7جدول 

مربوط به آن استفاده می شود. چنانچه  p-valueو  tمعنی داري اختالف بين دو گروه از آماره 

وه معنی دار باشد می توان گفت كه اختالف بين ميانگين دو گر 05/0كمتر از  p-valueمقدار 

اختالف بين ميانگين دو گروه معنی دار نيست.   05/0بيشتر از  p-valueباشد و اگر می

و تيمار بر شاهد هاي محاسبه شده بين دو گروه از جورسازي تفاوتپيش مشاهده می شود كه 

از جورسازي پيش براين متغيرها بی معنی بوده است. بناي همهبه ازاي  p-value معيار مبناي

بين دو گروه توازن نسبتا مناسبی برقرار بوده است اما پس از جورسازي اختالف بين دو گروه 

نيز  p-valueدر تمامی متغيرها كاهش يافته و توازن بسيار بهتري حاصل شده است. آماره 

نظر آماري با دهد پس از جورسازي ميانگين دو گروه به ازاي تمامی متغيرها از نشان می

يكديگر برابر بوده اند. بنابراين می توان نتيجه گرفت كه پس از انجام جورسازي توازن دو گروه 

 بهتر شده و شرايط براي مقايسه ميانگين متغيرهاي وابسته در دو گروه فراهم است.

رسازي را پس از جوشاهد متوسط اختالف متغيرهاي وابسته بين دو گروه تيمار و  3جدول 

 29/0وري در گروه تيمار به اندازه نشان می دهد. مشاهده می شود كه مقدار شاخص رشد بهره

 باشد زيرا مقداربيشتر بوده است و اين اختالف از نظر اماري معنی دار نيز میشاهد از گروه 

p-value   وري است. در نتيجه می توان گفت ميانگين رشد بهره 05/0محاسبه شده كمتر از

وري كشاورزان هاي آبياري تحت فشار باعث شده بهرهدر دو گروه يكسان نبوده و اجراي طرح

له در مورد دو شاخص ديگر نيز مصداق دارد به طوري ئدرصد افزايش يابد. اين مس 29به ميزان 

درصد  5كه تفاوت شاخص تغيير در كارايی فنی نشان می دهد رشد كارايی فنی در گروه تيمار 
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باشد محاسباتی اين اختالف معنی دار نيز می  p-value مبنايبوده و بر شاهد شتر از گروه بي

درصد افزايش  3هاي آبياري تحت فشار باعث شده  كارايی فنی كشاورزان ينابراين اجراي طرح

لوژي هاي آبياري تحت فشار رشد تكنومی توان ادعا كرد اجراي طرحهمسان يابد. به طور 

 درصد تحت تاثير قرار داده است. 23كشاورزان  را ميزان 
 مقادیر تغییر در متغیرهای وابسته( 4جدول )

Table 4. changes in dependent variables 

  :تفاوت در

Change in: 

 مقدار

Value 
t p-value 

 وريشاخص تغيير بهره

Productivity index 0.29 2.11 0.04 

 شاخص تغيير كارايی فنی

Technical efficiency index 0.05 2.35 0.02 

 شاخص تغيير تكنولوژي

Technological growth index 0.24 1.95 0.04 

 Source: Research findings                                                                                هاي تحقيقيافته منبع

 گیری و پیشنهادهانتیجه
هاي تغييرپذيريكشاورزان از شاخص  وريبهرههاي تغييرپذيريمحاسبه براي  بررسی يندر ا

 وريدر بهره ييرتغ يجادا هايمنبع ينبر اافزون است.  يدهگرداستفاده  يستمالم كوئ وريبهره

 یبررس يبرا ينگرفته است همچنقرار  يلشاخص مورد تحل ينبا استفاده از هم يزن

استفاده شده  ياز روش جورساز اورزيكش يواحدها وريطرح بر بهره ياجرا هاياثرگذاري

  است.

سی درصد از گروه نزديک به وري در گروه تيمار نتايج تحقيق نشان می دهد شاخص رشد بهره

باشد در نتيجه می توان ادعا نمود بيشتر بوده و اين تفاوت از نظر آماري معنی دار نيز میشاهد 

اند. وري كشاورزان موفق عمل كردههاي آبياري تحت فشار در اين زمينه افزايش بهرهطرح

وري در اسناد باال دستی می توان بهره و تاكيد فراوان بر موضوعاهميت بنابراين با توجه به 

ها در اولويت باالتري طرحديگر هاي آبياري تحت فشار نسبت به توصيه كرد كه اجراي طرح

 قرار گيرند.

تكنولوژي و هاي تغييرپذيريكوئيست به دو جز -وري مالمبر اين تجزيه شاخص بهرهافزون 

يی نشان می دهد تغيير تكنولوژي بيشتر از تغيير كارايی بوده است. كاراهاي تغييرپذيري

وري در درجه اول ناشی از تغيير تكنولوژي بنابراين به طور كلی می توان گفت كه تغيير بهره
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بوده و در درجه دوم ناشی از تغيير كارايی فنی. بنابراين می توان گفت كه مديريت مناسب 

كارايی منعكس می شود( موثر اما محدود هاي تغييرپذيريدر وري )كه كشاورز در رشد بهره

وري تغيير تكنولوژي است. در نتيجه چنانچه هدف افزايش است و عامل اصلی تغيير بهره

هاي نرم افزاري واع پروژه هاي عمرانی( بر برنامهافزاري )شامل انهاي سختوري باشد برنامهبهره

له ضروري است كه اين ادعا نبايست ئاين مسيادآوري اهند داشت. )آموزش و ترويج( اولويت خو

. بلكه نتيجه شود به معنی بی اهميت بودن برنامه هاي آموزش و ترويج به طور كلی استنباط

برنامه هاي اموزشی و ترويجی  تاثيرن است كه با حفظ سطح موجود تكنولوژي حاصل در واقع آ

ار اين واقعيت بايد توجه داشت كه توانايی مديريت كشاورز و در محدود خواهد بود. در كن

نتيجه شاخص تغيير كارايی متاثر از پيشرفت امكانات سخت افزاري موجود است. زيرا با داشتن 

نيز افزايش خواهد يافت. از اين رو توسعه سخت افزاري كشاورز تكنولوژي بهتر توانايی مديريت 

وري تاثيرگذار است به صورت غيرمستقيم هم با بر روي رشد بهرهبه طور مستقيم بر انكه افزون 

وري را افزايش افزايش توان مديريت كشاورز باعث بهبود شاخص كارايی فنی شده و رشد بهره

 خواهد داد.
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Abstract Extended 

Introduction 

Under-Pressure Irrigation Projects (UPIPs) are the most frequently 

implemented water projects undertaken by the Agricultural Organization in 

Khorasan Razavi Province. While an increase in the productivity of 

agricultural sector is the main goal of these projects, there are few, if any, 

studies focusing on calculating total factor productivity of UPIPs. 

Therefore, this study will use an integrated Matching-Malmquist analysis to 

calculate the effects of implementing UPIPs on the productivity of farms. 

Materials and Methods 

This study used a two-stage approach to evaluate the effects of 

implementing UPIPs on the productivity of farms. First, the Malmquist 

Productivity Change Index (MPCI) was used to measure changes in the 

productivity of a treatment and a control group in which the UPIPs was and 

was not implemented repectively. Second, a Genetic Matching Method was 

used to compare the MPCI between the two goups. 

Results and Discussion  

Results showed that the average difference between the treatment and 

control groups was 0.29. In other words, implementing UPIPs improved the 

productivity of farms by 29%.   

Suggestions 
The significant increase of 29 percent in the productivity of farms that 
implemented UPIP suggests that these projects should be given a higher 
priority. Furthermore, the results show that actions that increase the level of 
technology (such as UPIPs) contribute more to improving productivity than 
actions such as educational programs for better farming practices.  
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