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چکیده
براي . وري تولید و باال بردن کارایی مصرف آب استها در کشور، افزایش بهرهخانهي گلترین اهداف توسعهاز مهم

ها، کارایی آب مصرفی واحدهاي به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهرسیدن 
عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوي افزون برآن،. بررسی شد1387اي سیستان در سال خانهگل

اي مورد مطالعه در شرایط بازده خانهگلنتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهاي . رگرسیون توبیت بررسی شد
میانگین کارایی آب آبیاري نیز در شرایط بازده ثابت . درصد است87و 63ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 

متغیرهاي سن، تحصیالت، تجربه و منبع بر اساس نتایج . درصد بود71و 49و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 
در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاسي زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاريو متغیر اندازهتامین آب اثر مثبت

بود هاي ترویجی در بهها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاري مناسب و کالسبا توجه به یافته.داشت
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مقدمه 
اقتصادي کشور به شمار يتوسعهيکنندهترین عوامل محدودبود آب یکی از مهمکم

با توجه به روند رشد جمعیت و محدود بودن آب قابل استحصال، بخش کشاورزي در .رودمی
تر تر محصوالت کشاورزي به ازاي مصرف آب کمی با چالش تولید بیشتامین امنیت غذای

ترین میزان آب در بخش کشاورزي بیش). 1386کاران، دهقانی سانیج و هم(مواجه است 
میلیارد 5/87(هاي استحصالی در سطح کشور شود و در شرایط فعلی از کل آبمصرف می
درصد به بخش کشاورزي اختصاص 94یعنی میلیارد متر مکعب 82رقمی بالغ بر ) متر مکعب

هاي منابع تواند در رفع محدودیتبرداري بهینه و کاهش در مصرف آب میپس بهره. یابدمی
اي در سیستان و خانهگسترش کشت گل). 1387شعبانی و هنر، (آبی نقش موثر داشته باشد 

نخستین الگوي . بلوچستان نقش موثر و مفیدي بر بخش کشاورزي این استان داشته است
اندازي در شهرستان زابل اجرا و راه1378اي استان سیستان و بلوچستان سال خانهکشت گل

چنین ترین نزوالت آسمانی و همي سیستان از نظر اقلیم خشک کویري با کمشرایط ویژه. شد
ت بادهاي شدید فرساینده، رطوبت بسیار کم و دماي هواي بسیار باال سبب شده است تا کش

ازاستفادهاقلیمی،نامساعدشرایطبرخیحذف. اي کاري ضروري و مهم به شمار آیدخانهگل
درزیادبسیارکردعملمحصوالت تولیدي،نوعدرتفاوتوتنوعایجاداي،قطرهآبیاريسیستم
کشاورزان توسطسرعتاي بهخانهکشت گلکهشدسبب...ومعمولیهايکشتباقیاس
مربعی متر540ايخانهگلواحد700که اکنون حدودايگونهبهگیردقرارتوجهموردمنطقه

وايخانهگلخیاربههاآنکشتزیرسطحدرصد95حدودکهداردوجودسیستانيمنطقهدر
یافتهاختصاصغیرهوفرنگیتوتفرنگی،گوجهماننددیگريمحصوالتبهدرصد دیگر5

اي را دو چندان کرده، خانهچه اهمیت کشت گلآن.)1386، نخعی مقدم و خطیب(است 
تا 14هاي معمولی به ازاي مصرف که در کشتجویی در مصرف آب است، چنانحجم صرفه

در حالی که در .آیدتن محصول خیار به دست می20مکعب آب در هکتار حدود هزار متر18
تن محصول 250هکتار حدود مکعب آب درمتر7500اي به ازاي مصرف خانهکشت گل
سطح اشغال زمین در فضاي آزاد .)1385سازمان جهاد کشاورزي اصفهان، (شودتولید می
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اي بوده، در حالی که نسبت خانهبرابر کشت گل12برابر و میزان مصرف آب حدود 10حدود 
تفاده ازاسبرابر کشت فضاي آزاد است که با 10اي حدود انهخکشت گليکرد ساالنهعمل
اي در تمام دنیا با خانهکاشت گل. پذیر استتر رسیدن به ارقام باالتر نیز امکانهاي جدیدشیوه

دهدبازدهی مالی را افزایش می،با تولید خارج از فصلنخستراه است زیرا نگاه اقتصادي هم
شوددرصدي مصرف آب می90جویی ساز باعث صرفهبه دلیل استفاده از خاك دستو دوم

نقش افزایش کارایی ممکن است به عنوان مکملی . )1385سازمان جهاد کشاورزي اصفهان، (
سازي تولید و یا افزایش حفظ منابع مد ها به منظور شبیهاي از سیاستمناسب براي مجموعه

هاي تواند نقش داشته و زمینهها و عوامل تولید میافزون بر آن، در تخصیص نهاده. نظر باشد
هاي با توجه به محدودیت. ود آن را براي ایجاد رشد متوازن و پایدار کشاورزي فراهم آوردببه

ي عوامل تولید و تغییرات عمده در بخش کشاورزي براي افزایش تولید از طریق توسعه
ترین راه حل براي برقراري نرخ رشد الزم در بخش کشاورزي آوري موجود شاید مناسبفن
. ي ثابتی از عوامل تولید باشدتر از مجموعهعنی به دست آوردن تولید بیشبود کارایی فنی یبه

اي و شناخت عوامل موثر بر آن از خانهها تعیین کارایی واحدهاي گلبا توجه به این ویژگی
آورد تا در کنار بررسی اقتصادي، اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا این امکان را فراهم می

اي، پتانسیل موجود براي افزایش کارایی و استفاده از منابع تولید گل خانهبه جایگاه واحدهاي
هاي تونس و خانه، کارایی مصرف آب در گل)2009(1کارانفریجا و هم. موجود توجه شود

نتایج نشان داد . ها بررسی کردندعوامل موثر بر آن را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده
52و 42در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب که میانگین کارایی آب

هاي آبیاري اثر مثبت و آوريگذاري در استفاده از فنچنین آموزش، سرمایههم. درصد است
، با استفاده از روش )2008(2کاراناسپیلمن و هم. ي زمین اثر منفی بر کارایی آب دارداندازه

مصرف آب آبیاري مزارع آفریقاي جنوبی و عوامل موثر بر آن را ها کاراییتحلیل پوششی داده
نتایج نشان داد که میانگین کارایی آب در شرایط بازده ثابت و متغیر . تجزیه و تحلیل کردند

1- Frija et al.
2- Speelman et al.



هاي آبیاري، مالکیت عواملی چون شیوه. درصد است67و 43نسبت به مقیاس به ترتیب 
3کارانیلماز و هم.کارایی آب آبیاري موثر بودندي زمین و انتخاب محصول برزمین، اندازه

ي آبریز مندراسها کارایی آب مصرفی حوضهبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده) 2009(
بهگیرنده با توجهدر این پژوهش کارایی واحدهاي تصمیم. ترکیه را بررسی کردند

وراجو. ی مشخص شده بودهاي ارزشهاي وزنی ارزیابی شد که بر اساس قضاوتمحدودیت
ها گیري چند معیاره و الگوي تحلیل پوششی داده، با استفاده از روش تصمیم)2006(4کومار
، با استفاده از )2004(5کاراندیاز و هم. آبیاري را در هند مطالعه کردندهايبندي طرحرتبه

. بررسی کردندهاي آبیاري را در اسپانیاها کارایی حوضهدادهپوششیتکنیک تحلیل
7کارانچنین سرجویک و همو همهاي آب را در انگلیس، کارایی تعاونی)2000(6تاناسولیس

در برزیل با استفاده از الگوي تحلیل را پاراگوکوي آبریزحوضهکارایی سیستم مخزن، )2005(
چنین کارایی همها وخانهي بررسی کارایی گلدر ایران در زمینه. مطالعه کردندهاپوششی داده
با توجه به آن چه گفته . اي انجام نشده استاز دیدگاه اقتصادي، مطالعههاخانهگلآب مصرفی 

.رسدتر و بررسی کارایی مصرف آب ضروري به نظر میي هر چه بیششد مطالعه

روش تحقیق
ها در هاي با استفاده از روش تحلیل پوششی دادخانهدر این پژوهش کارایی واحدهاي گل

. دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بررسی شد

3 - Yilmaz et al
4 - Raju and Kumar
5 - Diaz et al
6 - Thanassoulis
7 - Srdjevic et al



):DEA(8هاهاي تحلیل پوششی دادهالگوي
با فرض بازدهی ثابت نسبت به CCRیعنی DEAهاي اصلی ي کنونی از الگويدر مطالعه

و CCRهاي الگوي. با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده استBCCمقیاس و 

BCCي کارایی مقیاس از رابطه.گرا هستندنهاده
VRS
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SE که در آنCRSTE و

VRSTE به ترتیب کارایی فنی در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس است به دست
Coelli)(2002,.آید می et al .به مقیاس با اضافه کردن قید الگوي بازده متغیر نسبت
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ام kي خانهامین ستاده براي واحد گلmامین نهاده و n، به ترتیب ymkوxnkکارایی فنی، θکه 

صفر خانهبه ترتیب بردار نهاده و ستاده براي واحد گلyn,oو xn,oمقادیر ثابت، K. است
ام با kصول تولید شده توسط بنگاه کند که مقادیر واقعی محمحدودیت اول بیان می. است

محدودیت دوم نیز داللت به . تواند بیش از این باشداستفاده از عوامل تولید مورد استفاده می
ي عوامل به کم بایستی به اندازهام دستkآن دارد که عوامل تولیدي به کار رفته توسط بنگاه 

ب است که براي اعمال فرض محدودیت سوم قید تحد. کار رفته توسط بنگاه مرجع باشند
.رودبازدهی متغیر نسبت به مقیاس به کار می

1-Data Envelopment Analysis



ها استفاده ها از الگوي تحلیل پوششی دادهخانهآب مصرفی گل9زیربرداريبراي تعیین کارایی
ي ها را براي کارایی زیربرداري نهادهاستفاده از الگوي تحلیل پوششی داده) 1994(فارل . شد

Frija).(2009,م به صورت زیر معرفی کرد در یک سیستtمتغیر  et al:
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t يفنی نهادهکاراییtي خانهبراي واحد گل k9(ي در رابطه. ام است (o,tx ،k,tx شامل

k,tnxو o,nx) 8(ي و در رابطهtي نهاده ي شامل نهادهtدیگر متغیرها در روابط باال . نیستند
در tي متغیر را با توجه به بیشینه کاهش نهادهtمقدار ) 9(و ) 8(ي ابطهر. توضیح داده شد

1و 0تواند مقدار بین میt.کندهاي دیگر و محصول تعیین میشرایط ثابت بودن نهاده
و کاراییمرز درتحت واقع اي خانهواحدهاي گلکه دهدنشان می1ارزش ، داشته باشد

1تر از کمارزش . وجود نداردسطح تولید بدون کاهش آبیاريآببه منظور کاهشیپتانسیل
ي دوم براي بررسی عوامل در مرحله.دهدها را نشان میخانهدر سطح گلمصرف آبناکارایی

ي آن ستهشود که متغیر وابموثر بر کارایی آب آبیاري واحدها از رگرسیون توبیت استفاده می
بر این اساس الگو به شکل زیر . دارند1و 0کارایی زیربرداري آب است و مقادیري بین 

تعریف می شود
,2009).(Frija et al:

9 - Sub-Vector
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)13(

ي کارایی حوزهمتغیر وابسته و *متغیرهاي توضیحی، )R×1(بردارrZي باال که در رابطه
.است

هاي مدیریت نامه و گزارشپرسش113در این مطالعه اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل 
فرنگی در سطح براي دو محصول خیار و گوجه1387جهاد کشاورزي سیستان در سال 

ها شامل زمین بر حسب متر مربع، آب نهادهي کارایی، براي محاسبه. شدآورياي جمعخانهگل
سال، کود شیمیایی -نفر- بر حسب متر مکعب، بذر بر حسب کیلوگرم، کارگر بر حسب روز

. اي استخانهها شامل میزان تولید محصوالت گلبرحسب کیلوگرم، سم بر حسب لیتر و ستاده
داران در نظر گرفته انهخبراي برآورد الگوي توبیت اطالعات فردي، اجتماعی و اقتصادي گل

ي میزان ها حاوي اطالعاتی دربارهنامهدار پرسشخانهآوري اطالعات هر گلبراي جمع. شد
ي ، سن بر حسب سال، تجربه بر حسب سال، اندازه)0=، سایر1=دیپلم و باالتر(تحصیالت 

ین آب زمین بر حسب متر مربع، کارشناس ناظر بر حسب تعداد مراجعه مروجین و منبع تام
ها براي تجزیه و تحلیل داده.داران طراحی شدخانهگل)0=سایر1=استفاده از چاهک (آبیاري 
.استفاده شدLIMDEP  و DEAPافزارهاياز نرم

نتایج و بحث
با . ها نشان داده شده استنتایج به دست آمده از الگوي تحلیل پوششی داده) 1(در جدول 

واحدهاي ود که میانگین کارایی ثابت و متغیر نسبت به مقیاسشدیده می) 2(توجه به جدول 
دهد که چنین، نشان میهم. درصد است87و 63اي تحت بررسی به ترتیب خانهگل
ها درصد کاهش در مقدار نهاده37هاي نمونه از لحاظ کارایی فنی، داراي پتانسیل خانهگل

در . دون کاهش در تولید محصول کاهش دهندهاي مورد استفاده را بتوانند نهادههستند و می



ها داراي درصد از گل خانه65و 87حالت بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب 
دهد درصد است، که نشان می72کارایی مقیاس نیز . درصد هستند50کارایی فنی باالتر از 

. کنندها در سیستان در یک مقیاس نسبتا کارا عمل میخانهتر گلبیش

هاي نتایج میزان انواع کارایی نمونهخالصه). 1(جدول 
کارایی فنی

در شرایط بازده متغیر در شرایط بازده ثابت
هاخانهدرصد گل هاخانهتعداد گل هاخانهدرصد گل هاخانهتعداد گل

سطح ) درصد(
کارایی

0 0 7 8 25=<E<0
2/13 15 4/27 31 50=<E<25
2/13 15 7/32 37 75=<E<50
4/74 83 7/32 31 100=<E<75

9/86 7/62 میانگین کارایی
9/71 کارایی مقیاس

هاي تحقیقیافته: منبع

با . کارایی مصرف آب آبیاري واحدهاي مورد مطالعه نشان داه شده است) 2(در جدول 
اي در خانهشود که میانگین کارایی مصرف آب واحدهاي گلدیده می) 2(توجه به جدول 

کارایی آب در . درصد است71و 49به ترتیب شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس
هاي نمونه از لحاظ خانهشود که گلچنین دیده میهم. شرایط بازده ثابت بسیار پایین است

درصد کاهش در مصرف آب بدون کاهش در تولید محصول 51کارایی فنی، داراي پتانسیل 
تر و تولید همان میزان محصول، در حالی امکان مصرف آب کمدهد کهشان مینتایج ن. است

د مقدار نتوانمیدهد که کشاورزاننشان مینتایج. وجود داردهستند،دیگر ثابتهايکه نهاده
که دهد چنین نتایج نشان میهم. جویی کنندکارایی صرفهبود توسط بهراقابل توجهی از آب
.تر از میانگین کارایی فنی واحدها استکمهمیشه میانگین کارایی آب



هاي میزان کارایی مصرف آب نمونهخالصه). 2(جدول 
کارایی فنی

در شرایط بازده متغیر در شرایط بازده ثابت
هاخانهدرصد گل هاخانهتعداد گل هاخانهدرصد گل هاخانهتعداد گل

سطح ) درصد(
کارایی

5 6 22 25 25=<E<0
14 16 43 49 50=<E<25
29 33 13 14 75=<E<50
52 58 22 25 100=<E<75

1/71 7/48 میانگین کارایی
4/68 کارایی مقیاس

هاي تحقیقیافته: منبع

با . ي بین کارایی مصرف آب و کارایی فنی بررسی شدرابطهبستگی آزمون همبا استفاده از 
شرایط بازده ثابت و متغیر رایی مصرف آب در کارایی فنی و کا) 3(توجه به نتایج جدول 

.استبستهمثبت و همنسبت به مقیاس

بستگی بین کارایی فنی و کارایی مصرف آبي نتایج همخالصه). 3(جدول 
کارایی فنی در 
شرایط بازده ثابت

کارایی فنی در 
شرایط بازده متغیر

کارایی آب در  
شرایط بازده ثابت

کارایی آب در  
بازده متغیرشرایط 

کارایی فنی در 
شرایط بازده ثابت

1618./873./485./

کارایی فنی در 
شرایط بازده متغیر

618./1598./724./

کارایی آب در  
شرایط بازده ثابت

873./598./1718./

کارایی آب در  
شرایط بازده متغیر

485./724./718./1

هاي تحقیقیافته: منبع



شرط افزایش کارایی اجتماعی موثر بر کارایی مصرف آب، پیش-ل اقتصاديشناخت عوام
اي خانهبه همین دلیل عوامل موثر بر کارایی مصرف آب واحدهاي گل. شودمحسوب می

نتایج . خالصه شده است) 4(بررسی شد که نتایج برآورد الگوي رگرسیونی توبیت در جدول 
مین آب در شرایط بازده ثابت مثبت و در سطح یک دهد ضرایب سن، تجربه و منبع تانشان می

. ي زمین منفی و در سطح یک درصد معنادار استضریب اندازه. درصد معنادار است
متغیرهاي سن، تحصیالت و منبع تامین آب در شرایط بازده متغیر داراي تاثیر مثبت و در سطح 

. ه ثابت و متغیر معنادار نیستمتغیر کارشناس ناظر در دو شرایط بازد. یک درصد معنادار است
تر، نسبت به ي بیشتر به دلیل داشتن تجربهدهد کشاورزان مسنضریب سن نشان می

تحصیالت در شرایط بازده متغیر داراي تاثیر مثبت و . تري دارندتر کارایی بیشکشاورزان جوان
گیري تولیدکننده ي بهرهافزایش تحصیالت در واقع به منزله. در سطح یک درصد معنادار است

باسواد . از دانش و فنون جدید تولید است که از این طریق سبب افزایش کارایی خواهد شد
فنی است که سرانجام موجب –بودن تولیدکننده شرط اول افزایش کارایی خدمات ترویجی

آوري و فنون کشاورزي به صورت پیوسته در حال تغییر است و فن. افزایش کارایی خواهد شد
تر منجر ي بیشتجربه. ها آگاه شوندگونگی استفاده از این نوآورياورزان نیاز دارند تا از چهکش

ي کار سابقه. بخشدبود میشود و در نتیجه کارایی را بههاي مدیریتی میبه کسب مهارت
. تري را به دنبال خواهد داشتي بیشتر، تجربهبیش

نتایج برآورد الگوي توبیت). 4(جدول 
متغیر وابستهمتغیر وابسته )VRS(کارایی آب CRS)(کارایی آب تغیر توضیحیم

ضرایبضرایب
/.02***/.006***سن

/.29***/.055تحصیالت
/.05**/.08***تجربه
-/.003***-/.001***ي زمیناندازه

/.3***/.241***منبع تامین آب
-/.34-/.001کارشناس ناظر

درصد 1معنادار درسطح ***درصد، 5معنادار در سطح **درصد، 10معنادار در سطح *: توضیحات
هاي تحقیقیافته: منبع



نهادهاگیري و پیشنتیجه
ها در دو حالت اي از روش تحلیل پوششی دادهخانهبراي بررسی کارایی واحدهاي گل

ستفاده از الگوي تحلیل پوششی چنین با اهم. بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده شد
براي تعیین عوامل موثر بر کارایی . اي تعیین شدخانهها، کارایی مصرف آب واحدهاي گلداده

میانگین کارایی فنی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس. آب از الگوي رگرسیون توبیت استفاده شد
اي در خانهب واحدهاي گلدرصد و میانگین کارایی آ87و 63اي به ترتیب خانهواحدهاي گل

کارایی . درصد به دست آمد71و 49به ترتیب شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس
تر دهد بیشدرصد بود که نشان می68و 72مقیاس و کارایی مقیاس آب نیز به ترتیب 

صرف آب امکان مکهدادنتایج نشان . کنندها در سیستان در یک مقیاس کارا عمل میخانهگل
نتایج . وجود داردباشند،دیگر ثابتهاي تر و تولید همان میزان محصول، در حالی که نهادهکم

ي معنادار بین سطوح کارایی مورد مطالعه و بعضی از الگوي توبیت نیز نشان داد که یک رابطه
د اصالح رسها به نظر میبا توجه به یافته. هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي وجود داردویژگی
داران با اصول علمی کاشت، داشت و برداشت در خانهتر گلي قیمت آب و آموزش بیشتعرفه

.برداري مطلوب و بهینه از عوامل تولید بویژه آب موثر باشداي بتواند در بهرهخانهمحیط گل
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