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چکیده
سيستم آبياري باراني يکي از مهمترين استراتژيهاي سرمايهگذاري در توسعه روستايي است که ميتواند به
صورت مستقيم و غير مستقيم بر مقابله با خشکسالي اثرگذار باشد .اين مطالعه اثرات سيستم آبياري باراني بر
مقابله با خشکسالي در استان فارس را مورد بررسي قرار ميدهد .تجزيه و تحليل سيستم آبياري باراني به عنوان
استراتژي مقابله که توسط کشاورزان در تعديل خشکسالي پذيرفته شده است ،مورد بررسي قرار ميگيرد432 .
کشاورز براي مصاحبه و جمعآوري دادههاي مورد نياز در سطح مزرعه به وسيله روش نمونهگيري تصادفي چند
مرحلهاي در سال  0331انتخاب شدند .براي بدست آوردن نتايج ،الجيت چند گزينهاي استفاده شد .بر طبق
نظرسنجي 24/4، 31/8 ،و  04/4درصد از کشاورزان ،اثرپذيري سيستمهاي آبياري باراني تحت شرايط خشکسالي
را به ترتيب ،خيلي زياد ،زياد و متوسط ميدانستند .نتايج نشان داد که  43/3درصد کشاورزان نمونه سيستم آبياري
باراني را به عنوان استراتژي مقابله با خشکسالي انتخاب کردند .همچنين ،رگرسيون الجيت چند گزينهاي نشان
داد که ،درآمد ،وام و عمق چاه اثر مثبت و معنيداري بر انتخاب سيستم آبياري باراني به عنوان استراتژي مقابله با
خشکسالي دارند .در نهايت نتايج نشان داد که سيستم آبياري باراني ميتواند در محصوالت مختلف ،بهره وري آب
را به طور قابل مالحظه و نزديک به پنجاه درصد افزايش دهد.
طبقه بندی Q54 ،Q25 ،Q15 : JEL

واژههای کلیدی :سيستم آبياري باراني ،خشکسالي ،رگرسيون الجيت چند گزينه اي ،بهره وري آب

 - 1به ترتيب دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشيار بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شيراز
Daneshvar9213@gmail.com
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مقدمه
از بين متغيرهاي اقليمی ،بارش مهمترين متغير تعيينکننده شرايط خشکسالی است .تغييرات
بارندگی به طور مستقيم در رطوبت خاک و جريانهاي سطحی ،تغييرات مخازن آب زيرزمينی
و غيره منعکس میشود .خشکسالیها يکی از تغييرات معمول اقليمی بوده که بسياري از
مناطق خشک و نيمه خشک دنيا را هر چند سال يکبار با شدتهاي زياد تحت تاثير قرار
میدهند .از اين رو شناسايی خشکسالی ،يافتهاي ارزشمند در جهت مديريت منابع آبی مناطقی
چون ايران ،که بخش اعظم آن را مناطق خشک و نيمه خشک تشکيل میدهد ،محسوب
میشود (رحمانيان .)1731 ،خسروي ( )1731خشکسالی را در بسياري از نواحی ايران يک
تهديد حتمی و اجتناب ناپذير میداند .وي دريک دسته بندي کلی ،عوامل خشکسالی در ايران
را توزيع نامتعادل طبيعی مکانی و زمانی جريان آبهاي سطحی ،ريزشهاي جوي ،آبهاي
سطحی کم و عدم برنامه ريزي در مصرف آب عنوان میکند .تاثير پذيري محصوالت کشاورزي
و حساسيت آنها ،در مقابل کمبود بارندگی ،رطوبت خاک و تغييرات دمايی میباشد .وقوع
پديده خشکسالی در بعضی از سالها محصوالت کشاورزي منطقه را با خسارات جبران ناپذيري
مواجه میسازد (جهانبخش و هوشياري .)1731از طرفی پذيرش تکنولوژي سيستمهاي آبياري
میتواند اثرات خشکسالی را به وسيله مصرف کمتر آب تعديل کند (چاک و همکاران.)5002 ،
عالوه بر آن گسترش سيستمهاي آبياري میتواند عملکرد را افزايش دهد (دينار و زيلبرمن،
 .)1111در نتيجه میتوان گفت محدوديتهاي منابع آب و خاک و ساير عوامل توليد ،ضرورت
استفاده کارا و بهينه از منابع و نهادههاي موجود را مشخص مینمايد .با برنامهريزي و تخصيص
بهينه نهادهها امکان افزايش بهرهوري عوامل توليد ميسر میگردد .امروزه بروز خشکسالیهاي
پياپی و کاهش منابع آبی ،مهندسان و حتی کشاورزان را به فکر افزايش بهرهوري از منابع
محدود آب و خاک انداخته است .در نتيجه با برنامه ريزي دقيق بر اساس استعدادها و
محدوديتهاي هر منطقه که عمدتا اقليم نيز يکی از عوامل موثر در اين راه میباشد ،میتوان
توسعه پايدار مطمئنی را حتی براي شرايط بحرانی ايجاد نمود ( بهبهانی و همکاران .)1731
مطالعه حاضر ،به بررسی اثر سيستم آبياري بارانی درمقابله با خشکسالی میپردازد .يزدانی و
حق شناس ( ) 5003به بررسی مديريت خشکسالی و مقابله با آن پرداختند .آنها به اين نتيجه
رسيدند که استفاده از تکنولوژي ذخيره آب ،کاشت محصوالت با ارزش باالتر و استفاده از
سيستمهاي آبياري از راهکارهاي مقابله با خشکسالی می باشد .بيگ محمدي و نوري ()1737

اثرات سيستم های آبياری باراني111 ...

براي تعديل اثرات خشکسالی ،اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار به جاي آبياري غرقابی را
پيشنهاد میکنند.
چاک و همکاران ( ) 5002پذيرش سيستم آبياري را راه مقابله با خشکسالی عنوان کردند .آنها
مصرف آب کمتر سيستم آب ياري را دليلی بر کاهش خسارات خشکسالی عنوان کردند .همچنين
پيشنهاد کردند براي اين سيستم بايد سرمايه گذاري صورت گيرد تا عرضه آب به کشاورزان
افزايش يابد .مطالعه حاضر ،به بررسی اثر سيستم آبياري بارانی با مقابله با خشکسالی میپردازد.
زيرا اين سيستم باعث افزايش بهرهوري مصرف آب میشود ،همچنين اين سيستم با توجه به
مصرف کمتر آب ،براي مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی نيز مفيد است .قابل ذکر است که
تمامی سيستم هاي آبياري مورد مطالعه ،کالسيک میباشد و تاثير اين سيستم مورد بررسی
قرار میگيرد.

تئوری و روش تحقيق
در اين تح قيق جهت تعيين مناطق مورد مطالعه از بانک اطالعاتی جهاد کشاورزي در سال
 1731استفاده شد .با توجه به موضوع تحقيق اطالعات مربوط به اجراي سيستم آبياري بارانی
در سطح استان فارس به تفکيک شهرستان از جهاد کشاورزي شيراز و نقشه خشکسالی کشور
از فصلنامه الکترونيکی اداره کل هواشناسی استان فارس تهيه گرديد .اين نقشه بر اساس
شاخص  SPI5تهيه شده است .شاخص  SPIدر گروههاي ترسالی شديد ،خيلی مرطوب ،ترسالی
متوسط ،ترسالی ضعيف ،خشکسالی ضعيف ،خشکسالی متوسط ،خشکسالی شديد و خشکسالی
بسيار شديد طبقه بندي میشود.
نقشه ( )1پهنه بندي شاخص استاندارد شده بارش دوازده ماهه در استان فارس در سال 1731
را نشان میدهد.
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- Standardized Precipitation Index
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نقشه ( )1پهنه بندی شاخص استاندارد شده بارش دوازده ماهه در استان فارس در سال 1933
ماخذ :مجله الكترونيكي هواشناسي استان فارس1933 -

همان طور که در نقشه ( )1نشان داده شده است ،شهرستانهاي شيراز ،مرودشت ،فيروزآباد،
ممسنی ،سپيدان و کازرون در سال  1731دچار خشکسالی شديد بودهاند .در اين مطالعه براي
تعيين تعداد نمونه از روش نمونه گيري تصادفی چند مرحلهاي استفاده شده است .بدين صورت
که در ابتدا شهرستانهاي نمونه انتخاب گرديدهاند .براي اين منظور اقدام به محاسبه
شاخصهاي تعداد سيستم آبياري بارانی اجرا شده و شاخص  SPIشده است .در اين مطالعه
شاخص  SPIاز مرکز هواشناسی استان فارس استخراج شده است .بر مبناي شاخصهاي
محاسبه شده پنج شهرستان ،شيراز ،مرودشت ،فيروزآباد ،ممسنی و فسا انتخاب گرديده اند.
نتايج در جدول ( )1نشان داده شده است.

اثرات سيستم های آبياری باراني117 ...
جدول ( )1مشخصات شاخصهای مورد بررسي در شهرستان های نمونه
نام شهرستان

شاخص SPI

تعداد سيستم آبياري بارانی درسال31

مرودشت
ممسنی
شيراز
فسا
فيروزآباد

>-5
-1/13
-5/51
-5/11
>-5

77
13
101
55
22

ماخذ :يافته هاي تحقيق

با توجه به اطالعات برآمده از جدول ( ،)1ويژگی اين شهرستانها ،به طور متوسط باال بودن هر
دو شاخص مورد مطالعه بوده است .در مرحله دوم ،بعد از انتخاب شهرستانهاي نمونه،
بخشهاي نمونه با روش مشابه فوق انتخاب گرديدهاند .در مرحله سوم ،در هر يک از بخشهاي
نمونه ،آباديهاي نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ساده ،انتخاب شدهاند .در
مرحله چهارم ،بعد از انتخاب آباديهاي نمونه با بکارگيري روش نمونهگيري سيستماتيک 1:10
( از هر  10نفر يک نفر) تعداد  571بهره بردار نمونه در روستاهاي نمونه انتخاب شدهاند که با
مراجعه به آنها اقدام به جمع آوري دادههاي مورد نياز شده است.
رگرسيون الجيت چند گزينه ای
براي بررسی راه هاي به کارگرفته شده از سوي زارعين جهت مقابله با خشکسالی از روش
رگرسيون الجيت چند گزينهاي استفاده میشود.
مدل الجيت چند گزينهاي (MNL)7جهت تخمين معادالتی که متغير وابسته به صورت
موهومی و بيانگر بيش از دو گروه میباشد ،مورد استفاده قرار میگيرد .مزيت اين مدل در اين
است که اجازه تحليل تصميمات را در بيش از دو گروه می دهد ،هم چنين قادر به تعيين
احتماالت گزينههاي گروههاي مختلف میباشد و از نظر تفسير ضرايب راحت است (اسکاتالنگ
و فريز.)5001 ،
به طور کلی مدل چند گزينهاي الجيت به صورت رابطه ( )1نوشته میشود:

()1

)Pr(y  m x
ln  m b ( x)  ln
 x m b For m=1 to J
)Pr(y  b x

- Multinomial logit model

3
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 bگروه مرجع بوده و به عنوان گروه مقايسه مورد استفاده قرار میگيرد m .نيز بيانگر گروههاي
مختلف میباشد .چون  ln b / b ( x)  ln1  0است ،درنتيجه میبايست  b / b  0باشد .اين
يعنی نسبت هاي لگاريتمی هر پيامدي که با خودش مقايسه شود ،هميشه صفر خواهد بود.
بنابراين اثرات هر کدام از متغيرهاي مستقل نيز بايد صفر باشند (اسکاتالنگ و فريز.)5001 ،
مدل چند گزينه اي الجيت داراي خطايی است که مستقل است و به وسيله توزيع ارزش
انتهايی 1توضيح داده شده است .وجود خطاهاي مستقل در مدل چند گزينهاي الجيت فرضيه
اي را نشان میدهد که به آن فرضيه گزينهاي نامرتبط 2می گويند .بر اساس اين فرضيه ارزيابی
افراد از يک گزينه که خود در ارتباط با گزينه ديگري است با افزودن و يا حذف گزينه سوم
تغييري پيدا نمی کند .به عبارت ديگر افزودن و يا حذف يک و يا چند گزينه تاثيري بر احتمال
ديگر گزينهها ندارد .اگر مدل چند گزينهاي الجيت از اين فرضيه تخلف کند و آن را نقض کند،
ضرايب تخمينی مدل اريب و ناسازگار میگردند .اين فرضيه مانعی بزرگ در جهت استفاده از
مدل چند گزينه اي الجيت است .جهت آزمون اين فرضيه از دو روش استفاده میگردد :آزمون
هاسمن و آزمون اسمال و هسيائو .در اين دو روش ابتدا مدل با وجود کليه گزينهها تخمين زده
می شود و در مرحله بعد با حذف گزينهها محدودتر شده و تخمين زده میشود و در انتها
اختالف مدل کل با مدل حاصل از حذف گزينهها مورد بررسی قرار میگيرد (اسکاتالنگ و فريز،
 .)5001آماره آزمون جهت بررسی فرضيه گزينههاي نامرتبط در روش هاسمن به صورت رابطه
( )5به دست میآيد:

1
()5
) H  ˆR  ˆF va r̂(ˆR )  va r̂(ˆF ) (ˆR  ˆF
در اين رابطه ̂ R ،نشان دهنده نتايج حاصل از تخمين مدل حاصل از حذف گزينهها است








و  ̂ Fنشان دهنده نتايج حاصل از تخمين مدل با وجود کليه گزينههاي موجود است.
پارامترهاي تخمينی از مدل الجيت چند جمله اي تنها جهت اثر متغيرهاي مستقل روي متغير
وابسته را فراهم می کند ،اما تخمين ها نه اندازه واقعی تغييرات و نه احتماالت را ارائه نمی
دهند .با مش تق گيري ،با توجه به متغير هاي توضيحی اثرات نهايی متغيرهاي توضيحی را به
صورت رابطه ( )7میتوان فراهم کرد:

-Extreme value distribution
-Independence of irrelevant alternatives assumption

4
5
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J


) Pr(y  m x
 Pr(y  m x)  k .m J    k , j J pr( y  j x)
()7
xk
j 1


اثرات نهايی يا احتماالت نهايی ،توابعی از خودشان و تغيير انتظاري اندازهگيري شده در احتمال

يک انتخاب معين هستند که با توجه به يک واحد تغيير در يک متغير مستقل از ميانگين ايجاد
میشوند (گرين.)5000 ،
 شاخصهاي بهرهوري آبدر اين مطالعه از سه شاخص بهرهوري آب استفاده میشود.
بهرهوري آب ( :) WP1اين شاخص به صورت نسبت بين محصول واقعی (کيلوگرم) و آب آبياري
(متر مکعب) تعريف میشود ( رودريگس و پريرا.)5001 ،
Ya
()1
WP1Farm 
TWU Farm
در اين فرمول  Yaمحصول واقعی (کيلوگرم) و  TWU3Farmآب آبياري می باشد.
بهرهوري اقتصادي ( :)EWP3اين شاخص نسبت ارزش محصول واقعی (ريال) به آب آبياري را
نشان میدهد.
) Value(Ya
()2
EWP 
TWU
در اين قسمت ) value ( Yaارزش پولی محصول واقعی (ريال) است.
نسبت بهرهوري اقتصادي آب ( :)EWPR1اين شاخص نسبت ارزش محصول واقعی (ريال) به
هزينه آب آبياري (ريال) را نشان می دهد.
()1

) Value(Ya
) Cost(TWU

EWPR 

) Cost (TWUهزينه کل آب مصرفی (ريال) است.

6

- Water Productivity
-Total Water Used
8
- Economic productivity of water
9
- Economic Productivity of Water Ratio
7
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بحث و نتايج
يکی از شاخصهايی که اهميت نهاده آب را تبيين میکند ،شاخص بهرهوري آب میباشد .اين
شاخص نسبت عملکرد محصول به آب مصرفی را بيان میکند و بيانگر ميزان توليد محصول
(ماده خشک ،ماده تر ) ... ،به ازاي آب بکارگرفته است .پايين بودن شاخص بهرهوري آب نشانگر
ضعف مديريتی و ناکارآمدي در مصرف آب است .اين ناکارآمدي ممکن است متاثر از
سامانههاي آبياري ،تلفات عمقی يا رواناب ،کيفيت آب ،ناکارآمديهاي زراعی و يا ناهنجاريهاي
محيطی باشد ( توکلی.)1731 ،
جدول ( )5نتايج سه شاخص بهرهوري آب ،بهرهوري اقتصادي آب و نسبت بهرهوري اقتصادي
آب براي  1محصول گندم ،جو ،ذرت و يونجه را نشان میدهد.
جدول ( )2محاسبه شاخص هاي بهرهوري آب
بهرهوري آب (کيلوگرم بر متر

بهرهوري اقتصادي (ريال بر

مکعب)

مترمکعب)

محصول

نسبت بهرهوري اقتصادي
(ريال آب مصرفي به ريال
محصول)

با سيستم

بدون سيستم

با سيستم

بدون سيستم

با سيستم

بدون سيستم

باراني

باراني

باراني

باراني

باراني

باراني

گندم

0/77

0/505

1537/07

1750/35

6/75

7/75

جو

0/53

0/75

13956/56

1777/59

7/57

9/63

ذرت دانه اي

0/55

0/96

1796/56

1171/07

7/97

1/55

يونجه

0/75

0/97

511/59

179/63

1/15

0/61

ماخذ :یافته هاي تحقيق

شاخص بهرهوري آب براي گندم با سيستم بارانی  ( 0/31کيلوگرم بر مترمکعب) میباشد .اين
عدد نشان می دهد به ازاي يک متر مکعب آب 0/31 ،کيلوگرم گندم توليد میشود .عدد اين
شاخص در حالت استفاده از سيستم آبياري بارانی بيشتر از سيستمهاي سنتی است .در نتيجه
بهرهوري آب براي گندم با سيستم آبياري بارانی بيشتر است .براي محصوالت ديگر نيز بهرهوري
آب با استفاده از سيستم آبياري بارانی بيشتر است .شاخص بهرهوري اقتصادي با استفاده از
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سيستم بارانی براي محصول گندم ( 5211/03ريال بر متر مکعب) است .يعنی به ازاي يک متر
مکعب آب ،حدود  5211ريال گندم توليد میشود( .قيمت هر کيلوگرم گندم  7200ريال در
نظر گرفته شده است) .شاخص بهرهوري اقتصادي ساير محصوالت ،با استفاده از سيستم آبياري
بارانی بيشتر از سيستم هاي سنتی است .شاخص نسبت بهرهوري اقتصادي آب براي گندم نيز
 1/13است .اين عدد نشان میدهد به ازاي هر ريال متر مکعب آب 1/13 ،ريال گندم توليد
می¬شود .قيمت هر متر مکعب آب کشاورزي 100ريال می باشد .اين شاخص نيز براي ساير
محصوالت در حالت استفاده از سيستم آبياري بارانی بيشتر است .در نتيجه نصب سيستم هاي
آبياري بارانی تاثير قابل توجهی بر بهره وري آب تمامی محصوالت مورد مطالعه داشته است.
 نقش سيستم آبياري بارانی در مقابله با پديده خشکسالیکشاورزان در سالهاي اخير جهت مقابله با خشکسالی اقدامات مختلفی انجام دادهاند .جدول
( )7توزيع زارعين بر حسب اقدامات کشاورزان براي مقابله با پديده خشکسالی را نشان میدهد.
در اين مطالعه به بررسی اثر سيستم آبياري بارانی در مقابله با خشکسالی پرداخته می شود.
جدول ( )9توزیع زارعين بر حسب اقدامات کشاورزان براي مقابله با پدیده خشکسالي
روش مقابله با خشکسالي

فراواني

درصد

بدون اقدام

15

10/7

عميق کردن چاه

60

15/6

تغيير در الگوي کشت

90

11/5

استفاده از سيستم باراني

70

13/3

اقدام به مهاجرت

6

1/6

کار خارج از مزرعه

17

7/9

تغيير در سطح زیر کشت

10

5/5

تسطيح اراضي

1

0/7

سایر

5

1/1

جمع

197

100

ماخذ :یافته هاي تحقيق

با توجه به جدول ( )7سيستم آبياري بارانی با  51/1درصد و عميق کردن چاه با  52/1درصد
مهمترين اقداماتی هستند که توسط بهرهبرداران انجام شده است 10/3 .درصد از کشاورزان
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هيچ اقدام خاصی براي مقابله با خشکسالی انجام ندادهاند .اين افراد کوچک بودن اندازه مزرعه و
عدم وجود تسهيالت کافی را دليلی براي عدم اقدام خود میدانستند.
براي بررسی اثر سيستم آبياري بارانی در زمان خشکسالی از کشاورزان پذيرنده سيستم آبياري
بارانی در زمينه اثر بخشی اين سيستم در زمان خشکسالی پرسيده شد .رتبه بندي پاسخ ها به
صورت خيلی زياد ،زياد ،متوسط ،کم ،خيلی کم می باشد .جدول ( )1نتايج را نشان میدهد.
جدول( )4اثر پذيري سيستم آبياري باراني در زمان خشکسالي در ميان پذيرندگان سيستم آبياري باراني
خيلي زیاد

زیاد

متوسط

کم

خيلي کم

جمع

فراواني

96

57

13

6

1

117

درصد

90/5

76/1

16/1

5/1

1/7

100
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 70/3درصد از کشاورزان معتقدند که اثر به کارگيري سيستم آبياري بارانی در زمان خشکسالی
بسيار زياد است .عالوه بر اين  11/5درصد از کشاورزان اثر پذيري سيستم آبياري بارانی را
جهت مقابله با خشکسالی زياد میدانند .فقط  1/3درصد معتقد هستند که سيستم آبياري
بارانی در زمان خشکسالی چندان مفيد نيست .براي بررسی نقش سيستم آبياري بارانی در
مقابله با خشکسالی به عنوان يکی از استراتژيهاي مقابله با خشکسالی ،از رگرسيون الجيت
چند گزينهاي استفاده شده است .جدول( )2نتايج را بر مبناي  Odd ratioنشان میدهد.
جدول ( ) 5عوامل موثر بر تعيين استراتژي مناسب براي مقابله با خشکسالي
استراتژي مقابله با خشکسالي

متغير

^Odd ratio

اثر نهایي

به کارگيري سيستم باراني

سن

0/331

0/0011

اندازه مزرعه

0/366

- 0/001

*

0/575

- 0/073

1/010

0/001

1/676

0/0307

امکانات آبي

1/097

- 0/0075

ميزان سواد

0/351

0/0037

11/150

0/196

0/351

- 0/00055

تعدادقطعات
عمق چاه

**

*

درآمد

**

وام و تسهيالت بانکي
سن

اثرات سيستم های آبياری باراني111 ...
استراتژي مقابله با خشکسالي

متغير

^Odd ratio

اثر نهایي

تغيير در الگوي کشت

اندازه مزرعه

1/011

0/0055

*

0/601

- 0/015

عمق چاه

1/005

- 0/0019

درآمد

1/013

- 0/0997

امکانات آبي

1/019

0/0007

0/351

0/0037

تعدادقطعات

ميزان سواد
**

وام و تسهيالت بانکي
عميق کردن چاه

6/777

0/079

سن

0/357

- 0/00005

اندازه مزرعه

0/360

- 0/0071

تعدادقطعات

0/307

0/067

**

1/016

0/0015

درآمد

0/359

- 0/071

امکانات آبي

1/010

- 0/0017

ميزان سواد

0/351

0/017

7/677

0/0005

سن

0/356

-

اندازه مزرعه

0/351

-

تعدادقطعات

0/570

0/00001

عمق چاه

0/335

-

1/193

0/00007

عمق چاه

**

وام و تسهيالت بانکي
اقدام به مهاجرت

*

درآمد

*

1/061

-

امکانات آبي

0/535

-

1/77

0/017

0/315

- 0/0017

*

0/577

- 0/0055

تعدادقطعات

0/511

0/007

1/015

0/00009

ميزان سواد
**

وام و تسهيالت بانکي
کارخارج از مزرعه

*

سن

اندازه مزرعه
*

عمق چاه
درآمد

**

1/795

0/013
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استراتژي مقابله با خشکسالي

متغير

^Odd ratio

اثر نهایي

امکانات آبي

1/016

0/0001

*

0/537

- 0/016

وام و تسهيالت بانکي

1/090

- 0/097

سن

0/335

0/0005

اندازه مزرعه

1/019

0/007

تعدادقطعات

0/557

0/017

درآمد

1/130

0/001

امکانات آبي

1/017

- 0/0009

ميزان سواد

0/655

- 0/015

وام وتسهيالت بانکي

1/071

- 0/0501

سن

1/017

0/0009

اندازه مزرعه

1/005

0/00009

تعدادقطعات

0/653

- 0/0005

عمق چاه

0/359

- 0/0009

درآمد

1/795

0/001

امکانات آبي

0/351

- 0/0007

ميزان سواد

0/377

0/0001

وام و تسهيالت بانکي

1/731

- 0/006

آماره حداکثر راستنمایي

193/70

سطح احتمال

00/00

Pseudo R2

0/1657

ميزان سواد

تغيير درسطح زیر کشت

سایر

^ :نسبت احتمال گزینش استراتژي مورد نظر به احتمال گزینش استراتژي پایه
* و ** :معني داري در سطح  1و  5درصد را نشان مي دهد.
 :اثر نهایي بسيار ناچيز است.ماخذ :یافته هاي تحقيق

در رگرسيون الجيت چند گزينهاي مدل در سطح بااليی با آماره حداکثر راستنمايی 171/10
معنی دار شده است .در اين تخمين ،استراتژي عدم مقابله با خشکسالی به عنوان گروه پايه در
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نظر گرفته شده است .در ادامه عوامل موثر بر انتخاب استراتژيهاي مختلف کشاورزان جهت
مقابله با خشکسالی بررسی شده است.
به کارگيري سيستم آبياري بارانی
همانگونه که از جدول ( )2بدست میآيد ،متغيرهاي وام و تسهيالت بانکی و عمق چاه در
سطح  1درصد ،تعداد قطعات زمين و درآمد در سطح  2درصد معنی دار شدهاند و در انتخاب
استراتژي به کارگيري سيستم آبياري بارانی موثر میباشند .براي تحليل از( Odd ratioنسبت
احتمال گزينش استراتژي مورد نظر به احتمال گزينش استراتژي پايه) استفاده میشود .از ميان
چهار متغير موثر در به کارگ يري اين استراتژي ،ضريب متغير تعداد قطعات کوچکتر از يک
است .به عبارت ديگر افزايش تعداد قطعات ،نسبت احتمال انتخاب اين گزينه به گزينه پايه را
کاهش میدهد .درصورتيکه ضريب متغير وام و تسهيالت بانکی ،عمق چاه و درآمد بيشتر از
يک است .بنابراين افزايش متغيرهاي مذکور ،نسبت احتمال بکارگيري اين استراتژي به
استراتژي پايه را افزايش میدهد .در استراتژي به کارگيري سيستم آبياري بارانی ،اثر نهايی
تعداد قطعات منفی میباشد .به عبارتی با افزايش پراکندگی اراضی ،احتمال انتخاب سيستم
آبياري بارانی جهت مقابله با خشکسالی کاهش میيابد .اثر نهايی درآمد مثبت و معادل
 0/0101است .يعنی اگر يک واحد درآمد افزايش يابد ،احتمال به کارگيري سيستم آبياري
بارانی افزايش میيابد .اثر نهايی عمق چاه و وام و تسهيالت بانکی نيز مثبت میباشد.
تغيير در الگوي کشت
در انتخاب اين استراتژي تعداد قطعات زمين در سطح  2درصد و وام و تسهيالت بانکی در
سطح  1درصد معنیدار شدهاند .از ميان دو متغير موثر در گزينش اين استراتژي ،ضريب تعداد
قطعات زمين کوچکتر از يک است .به عبارت ديگر افزايش تعداد قطعات ،نسبت احتمال
انتخاب اين گزينه به گزينه پايه را کاهش میدهد .اما ضريب متغير وام و تسهيالت بانکی بيشتر
از يک است .بنابراين اخذ وام ،نسبت احتمال بکارگيري اين استراتژي به استراتژي پايه را
افزايش می دهد .در استراتژي تغيير در الگوي کشت ،اثر نهايی تعداد قطعات منفی و -0/053
است .با افزايش پراکندگی اراضی ،احتمال انتخاب استراتژي تغيير در الگوي کشت جهت مقابله
با خشکسالی کاهش میيابد .اثر نهايی وام و تسهيالت بانکی  0/017است .که نشان میدهد اگر
کشاورز از وام و تسهيالت بانکی بهره ببرد ،احتمال انتخاب اين استراتژي 1/7درصد افزايش
میيابد.
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عميق کردن چاه
در گزينش استراتژي عميق کردن چاه ،عمق چاه و وام و تسهيالت بانکی اثر مثبت و
معنیداري دارند .هر دو متغير داراي ضريب بزرگتر از يک هستند .به عبارتی ،متغيرهاي اخذ
وام و عمق چاه نسبت احتمال به کارگيري اين استراتژي به استراتژي پايه را افزايش میدهد.
در اين استراتژي اثر نهايی وام  0/0002است .به عبارتی اگر يک واحد (ميليون ريال) دسترسی
به وام افزايش يابد ،احتمال انتخاب استراتژي عميق کردن چاه  0/02درصد افزايش می¬يابد.
اقدام به مهاجرت
متغيرهاي درآمد و امکانات آبی در سطح  2درصد و وام و تسهيالت بانکی در سطح  1درصد اثر
مثبت و معنیداري بر انتخاب استراتژي اقدام به مهاجرت دارند .هر سه متغير موثر بر گزينش
اين استراتژي ،داراي ضريب بزرگتر از يک هستند .به عبارتی ديگر افزايش هر سه متغير نسبت
احتمال انتخاب اين استراتژي به استراتژي پايه را افزايش میدهد .اثر نهايی درآمد 0/00001
میباشد .به عبارتی اگر درآمد کشاورز يک واحد افزايش يابد ،احتمال انتخاب استراتژي
مهاجرت  0/001درصد افزايش میيابد .وام و تسهيالت بانکی نيز داراي اثر نهايی مثبت و
معادل  0/013است  .هم چنين با افزايش امکانات آبی ،احتمال انتخاب گزينه اقدام به مهاجرت
افزايش میيابد.
کار خارج از مزرعه
در انتخاب استراتژي کار خارج از مزرعه ،متغيرهاي سن ،اندازه مزرعه ،عمق چاه ،درآمد
کشاورز و ميزان سواد اثر معنیداري دارند .از ميان پنج متغير موثر در گزينش اين استراتژي،
ضريب سن و اندازه مزرعه کوچکتر از يک است .به عبارت ديگر ،افزايش سن و افزايش اندازه
مزرعه نسبت احتمال انتخاب اين گزينه به گزينه پايه را کاهش میدهد .در حاليکه ساير
متغيرها داراي ضريب بزگتر از يک هستند .در اين استراتژي اثر نهايی سن نشان میدهد که با
افزايش سن زارعين ،احتمال انتخاب اين استراتژي کاهش میيابد .همچنين اگر يک واحد
اندازه مزرعه افزايش يابد ،احتمال انتخاب کار خارج از مزرعه جهت مقابله با خشکسالی 0/22
درصد کاهش میيابد .اثر نهايی سطح سواد  - 0/011میباشد .به عبارتی اگر يک سطح به ميزان
تحصيالت زارع افزوده شود ،احتمال انتخاب اين استراتژي  1/1درصد کاهش میيابد.
در استراتژيهاي تغيير در سطح زير کشت و ساير موارد ،هيچ يک از متغيرهاي مستقل اثر
معنیداري بر انتخاب اين استراتژيها ندارند.
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در رگرسيون الجيت چند گزينهاي نياز به بررسی دقت مدل براي پيش بينی میباشد .براي اين
منظور  11نمونه جهت بررسی دقت پيشبينی در روش الجيت چند گزينهاي کنار گذاشته
میشود و 130مشاهده در تحليل وارد میشود .مقايسه رفتار واقعی اين  11بهرهبردار با
رفتارهاي پيش بينی شده به وسيله مدلهاي تحقيق ،دقت مدلها را تعيين میکند .درصد
صحت گروهبندي در ميان بهرهبرداران لحاظ نشده  20درصد میباشد .يعنی در صورت وجود
ويژگیهاي کشاورزان ،با دقت  20درصدي میتوان گفت ،هر کشاورز چه استراتژي را براي
مقابله با خشکسالی انتخاب میکند .به عبارت ديگر مدل در  20درصد از موارد میتواند
استراتژي مناسب جهت مقابله با خشکسالی را به طور دقيق پيش بينی کند.

نتيجه گيری و پيشنهادها
وقوع پديده خشکسالی در بعضی از سالها محصوالت کشاورزي مناطق را با خسارات جبران
ناپذيري مواجه میسازد .از جمله پيامدهاي وقوع خشکسالی ،کاهش توليدات و سطح زير کشت
محصوالت میباشد .پذيرش تکنولوژي سيستمهاي آبياري میتواند اثرات خشکسالی را به
وسيله مصرف کمتر آب تعديل کند و همچنين گسترش سيستمهاي آبياري میتواند عملکرد را
افزايش دهد .در نتيجه میتوان گفت محدوديتهاي منابع آب و خاک و ساير عوامل توليد،
ضرورت استفاده کارا و بهينه از منابع و نهادههاي موجود را مشخص مینمايد .در اين مطالعه
سه شاخص بهرهوري آب محاسبه شده است .نتايج نشان می دهد نصب سيستم آبياري بارانی
تاثير قابل توجهی بر بهرهوري آب تمامی محصوالت مورد مطالعه دارد.
کشاورزان در سالهاي اخير جهت مقابله با خشکسالی اقدامات مختلفی انجام دادهاند .سيستم
آبياري بارانی با  51/1درصد و عميق کردن چاه با  52/1درصد مهمترين اقداماتی هستند که
توسط بهرهبرداران انجام شده است 10/3 .درصد از کشاورزان هيچ اقدامی براي مقابله با
خشکسالی انجام ندادهاند .اين افراد کوچک بودن اندازه مزرعه و عدم وجود تسهيالت کافی را
دليلی براي عدم مقابله خود بيان نمودهاند .براي بررسی عوامل موثر بر تعيين استراتژي مناسب
براي مقابله با خشکسالی از رگرسيون الجيت چند گزينهاي استفاده شده است .بررسیها نشان
میدهد ،تعداد قطعات ،عمق چاه ،درآمد کشاورز و تسهيالت بانکی بر انتخاب سيستم آبياري
بارانی به عنوان استراتژي مقابله با خشکسالی اثر معنیداري دارند .اثر نهايی تعداد قطعات منفی
است .هرچه پراکندگی اراضی بيشتر شود ،احتمال به کارگيري سيستم آبياري بارانی به عنوان
استراتژي مقابله با خشکسالی کاهش میيابد .اثر نهايی وام و تسهيالت بانکی و درآمد کشاورز
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مثبت است .به عبارتی اخذ وام ،احتمال به کارگيري سيستم آبياري بارانی را افزايش می دهد.
براي تحليل از  Odd ratioنيز استفاده شده است .از ميان چهار متغير موثر بر انتخاب اين
استراتژي ،ضريب تعداد قطعات کوچکتر از يک است .به عبارت ديگر افزايش تعداد قطعات،
نسبت احتمال انتخاب به کارگيري سيستم آبياري بارانی به استراتژي پايه را کاهش میدهد .در
حالی که ساير متغيرها داراي ضريب بزرگتر از يک هستند .و افزايش آنها نسبت احتمال
انتخاب اين گزينه به گزينه پايه را افزايش میدهند .در اين تخمين براي ارزيابی مدل درصد
صحت گروه بندي در ميان بهرهبرداران لحاظ شده  27درصد و در ميان بهره برداران لحاظ
نشده 20درصد میباشد .يعنی در صورت وجود ويژگیهاي کشاورزان ،با دقت  20درصد
میتوان گفت ،هر کشاورز چه استراتژي را براي مقابله با خشکسالی انتخاب میکند.
 -1نتايج نشان میدهد ،سيستم آبياري بارانی يکی از استراتژيهاي موثر در مقابله با
خشکسالی است .در سالهاي اخير نيز خشکسالی در استان گسترش يافته است ،در
نتيجه تسهيالت مناسب براي نصب اين سيستم در مزارع فراهم گردد.
 -5نتايج اين مطالعه نشان می دهد ،سيستم آبياري بارانی باعث افزايش بهرهوري آب
میشود .لذا نصب اين سيستم با توجه به محدوديت آبی در منطقه توصيه میگردد.
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