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  هاي آبیاري در کشاورزي  وري سیستم ثر بر شکاف بهرهؤبررسی عوامل م

  بلیندر - با استفاده از رهیافت اکساکا
  

  2تبار محمود هاشمی و 2، ابراهیم مرادي1مقدم زهرا غفاري*

  دان، هزا دانشگاه سیستان و بلوچستان، ،اقتصاد کشاورزيگروه دانشجوي دکتري 1
  زاهدان استادیار گروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه سیستان و بلوچستان،2

  27/03/1398؛ تاریخ پذیرش:  27/08/1397تاریخ دریافت: 
 1چکیده

یج وتراي برورزان ترغیب کشاو تشویق ر، کشوري در بیاآهی پایین زدباو  قلیمیایط ابا توجه به شر هدف:سابقه و 
آبیاري مدرن چقدر بر  هاي روشدر مطالعه حاضر تالش بر این است که ست. ا ناپذیر اجتنابي مررن، امدري بیاآ

وري کشاورزي بین  چنین تفاوت بهره مبوده است و ه مؤثروري کشاورزي در میان کشاورزان استان کرمان  بهره
  باشد. چه فاکتورهایی می تأثیر آبیاري مدرن و سنتی تحت هاي روشاز  کنندگان استفاده

  

وري کشاورزي در دو سیستم  بهره ،تأثیرتابع با استفاده از روش تجزیه اکساکا بلیندر و در این مطالعه  ها: مواد و روش
قرار  وتحلیل تجزیهمورد  Stata افزار نرمها با استفاده از  و سپس داده .گرفتقرار  موردبررسی بیاري سنتی و مدرنآ

  گرفت.
  

درصد است  -19توضیح  غیرقابلو سهم عوامل  -17که سهم عوامل توضیحی  دهد مینتایج مدل تجزیه نشان  :ها یافته
در و  آالت ماشینمیزان بذر و  ،مورداستفادهباال فاکتورهاي نوع بذر  دهد در دهک نشان می تأثیرتابع روش  و نتایج

  باشد.  می وري توضیح عامل تفاوت در بهره غیرقابلر قسمت هاي پایین نیروي کار خانوادگی د دهک
  

تر  نسبت به عوامل توضیحی بیشتوضیح  غیرقابلسهم عوامل  دهد مینتایج حاصل از این مطالعه نشان  :گیري نتیجه
وري  هاي مدرن آبیاري، بهره و استفاده از سیستم دارند پربازدهتري به منابع  کمو سیستم سنتی دسترسی است 

  سطح تولید را ارتقا بخشید.  توان میدهد. بنابراین با بهبود سیستم آبیاري  کشاورزي را افزایش می
  

  وري تجزیه اکساکا بلیندر، تفاوت بهرهآبیاري مدرن، آبیاري سنتی،  کلیدي: هاي واژه
  

                                                
  ghafari_m_gh@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
 ترین مهمدر بخش کشاورزي یکی از  وري بهره

در کشورهاي عموماً فاکتورهاي توسعه پایدار است که 
بالقوه  هاي توانمنديرغم  مانند ایران علی توسعه درحال

پایین، بخش کشاورزي  وري بهرهدلیل  کشاورزي به
امل کلیدي است وري ع بهره اقتصادي و مقرون نیست.

در بخش کشاورزي از طریق  شود بتوان که باعث می
ختیار، فناوري تجهیزات، ترکیب بهینه منبع در ا

از  ).2ایجاد کرد ( افزوده ارزشته و ... پیشرف فنّاوري
وري  در زمینه تفاوت در بهره شده انجاممطالعات 

) 2015اسنی و همکاران (توان به مطالعه  کشاورزي می
اسالوچوسکا )، 2014در نیجریه، کیلیک و همکاران (

اشاره ) 2017مولینا و بوبکا (و  ) در تانزانیا2015(
در این مطالعه تالش بر این است . )4و  7، 3، 6( نمود

آبیاري مدرن چقدر بر  هاي روش که مشخص کند
وري کشاورزي در میان کشاورزان استان کرمان  بهره
وري کشاورزي  چنین تفاوت بهره بوده است و هم مؤثر
سنتی بیاري مدرن و آ هاي روشاز  کنندگان استفادهبین 

براي این منظور از باشد.  میعواملی چه  تأثیر تحت
 1RIFمدل تجزیه و روش تجزیه اکساکا بلیندر 

  استفاده شده است.
  

 ها روشمواد و 
اثر متغیرهاي توضیحی بر روي براي بررسی 

داگالس استفاده  تابع تولید کاب وري کشاورزي از بهره
زمون اختالف میانگین آ تابع تولید وخمین شد. ت
 تفاوتایجاد عواملی که باعث تعیین  به کند میکمک 

اما اهمیت نسبی ؛ شود میبین دو گروه  وري بهرهدر 
مجزا مشخص  طور بههر یک از این عوامل را 

. جهت تعیین اهمیت نسبی هر یک از عوامل کند نمی
از روش تجزیه اکساکا بلیندر که توسط کیلیک 

میانگین ). 3( شود میارائه شده استفاده ) 2014(
 صورت بهیاري آبت بازدهی بین دو نوع سستم تفاو

 푦و 푦در این رابطه .شود عنوان می 1رابطه 
 푋، شده برداشتیب درآمد حاصل از محصول ترت به
ضرایب  훽و  훽توضیحی و  متغیرهاي 푋و 

متناظر با هر یک از متغیرهاي توضیحی در سیستم 
قسمت قابل  Qباشند.  آبیاري مدرن و سنتی می

کند تفاوت در دو  که بیان می باشد میتوضیح مدل 
قسمت  Uگروه ناشی از متغیرهاي توضیحی و 

تفاوت در  دهد میاست که نشان  "غیرقابل توضیح"
هاي هر یک از متغیرهاي  دو گروه ناشی از بازدهی

  :)6( باشد میتوضیحی 

)1                                   (퐺푎푝 = 퐸(푦 ) − 퐸(푦 ) = 훼 + 	퐸(푋 )훽 − 훼 + 	퐸(푋 )훽  
퐺푎푝 = 푄 + 푈 

  

که روش اکساکا بلیندر بر روي  توجه به این با
وري بین دو گروه تمرکز دارد.  نگین شکاف بهرهمیا

توزیع تغییر که ممکن است میانگین  دلیل این ولی به
وري کشاورزي تغییر کند، اثر  نکند ولی توزیع بهره

وري  در طول توزیع بهره ي توضیحیمتغیرها
ز روش کشاورزي متفاوت است. براي این منظور ا

) 2009و همکاران ( فیپروکه توسط  RIF رگرسیونی

رابطه  صورت به RIFاستفاده شده است. پیشنهاد شده، 
متغیر وابسته است که  y ینجادر ا .شود تعریف می 2

푣جایگزین شده است، RIFتوسط  퐹 آماره توزیع  	
;퐼퐹(푦و  باشد میتوزیع کوانتیل  داراياست که  푣) 

است که اثر مشاهدات فردي را روي آماره  تأثیرتابع 
   .)6( دهد توزیع نشان می

  

1)2                                (                                                           푅퐼퐹(푦; 푣) = 푣 퐹 + 퐼퐹(푦; 푣)  
  

                                                
1- Recentered influence function 
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از طریق تکمیل پرسشنامه در  موردنیازاطالعات 
 ،جنوب استان کرمان در سه شهرستان (جیرفت

 گیري نمونهبا استفاده از روش  )و کهنوج عنبرآباد
با استفاده از  ها داده. است شده آوري جمعتصادفی 

  .قرار گرفت وتحلیل تجزیهمورد  Stata افزار نرم
  

  نتایجبحث و 
 53که  دهد میها نشان  دادهري آما وتحلیل تجزیه

 47مدرن و  آبیاريسیستم  برداران داراي رصد از بهرهد

نتایج . باشند می درصد داراي سیستم آبیاري سنتی
 دادنشان  این دو گروهبین  آزمون مقایسه میانگین

رابر با متوسط تفاوت ارزش کل تولیدات کشاورزي ب
 5و در سطح  باشد یال در هکتار میمیلیون ر 165

نتایج مربوط به  1 جدول .است دار معنی نیز درصد
وري  بر بهره مؤثرتولید و عوامل  تابعتخمین 

  دهد. کشاورزي را نشان می

  
 .ساده و تابع تولید براي سیستم آبیاري مدرن و سنتینتایج تخمین رگرسیون  -1جدول 

Table 1. Result of naïve regression and production function for modern and traditional irrigation. 
  متغیرها

Variables  
 رگرسیون ساده

Naïve regression 
 رگرسیون کل

Total regression 
 سنتیبیاري آ

Traditional irrigation 
 مدرنآبیاري 

Modern irrigation 
  متغیر مجازي)( نوع آبیاري

Type irrigation  
***0.38  **0.19      

  (سال) سن
Age   **-0.051 ***-0.11  -0.08  

  (سال) مربع سن
Age square   **0.0005  ***0.001  0.0009  

  (متغیر مجازي) تأهلوضعیت 
Marital status    0.19  ***0.48  0.086  

  (نفر) تعداد افراد خانوار
Number of households    ***0.28  ***0.76  0.045  

  (نفر) خانوادگینیروي کار 
Labor family 

  0.003  ***-0.33  0.21  

  (سال) تحصیالت
Education    **0.14  ***0.22  *0.097  

  )(متغیر مجازي نوع بذر
Type of seed    **0.34  ***0.65  0.23  

  (متغیر مجازي) نوع ماشین
Type of machine    -0.089  0.2  *-0.37  

  (هکتار) زیرکشتسطح 
Land    ***-0.55  ***-0.94  -0.21  

  )در هکتار (کیلوگرممیزان مصرف کود شیمیایی 
Quantity fertilizer (kg/ha)    0.029  0.12  -0.09  

  )در هکتار (کیلوگرممیزان مصرف کود حیوانی 
Quantity Animal Manure (kg/ha)    0.031  0.05  -0.037  

  )در هکتار کیلوگرم(میزان مصرف سم 
Quantity pesticide (kg/ha)    0.02  0.04  0.006  

  )در هکتار کیلوگرم(میزان مصرف بذر 
Quantity seed (kg/ha)    **0.08  0.08  0.036  

  (ساعت) آالت ماشینمیزان ساعت استفاده از 
Use of machine (hour)    -0.16  ***-0.43  0.093  

  مقدار ثابت
Constant  

***7.04  ***7.28  ***7.51  ***8.62  
 در سطح یک، پنج و ده درصد داري معنیترتیب  به * و ** ،***

***, ** and * significant at 1, 5 and 10 percent, respectively 
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باعث عواملی را که  وتحلیل تجزیه در جدول فوق
، شده وري در دو گروه مزارع تفاوت بین بهره

اهمیت نسبی آوردن  دست به. براي کند میمشخص 
از روش تجزیه و تجزیه شکاف عملکرد  عوامل

استفاده ) 1973 ،اکساکا ؛1973 ،بلیندر(بلیندر  -اکساکا
 هاي دولجنتایج مربوط به این روش در  .)5و  1( شد

  آورده شده است. 3و  2

  
 .نتایج روش تجزیه اکساکا بلیندر -2جدول 

Table 2. Result of Oaxaca decomposition. 
  سنتیبیاري وري کشاورزي در آ متوسط بهره

Mean traditional irrigation agricultural productivity  
  ***7.07 

  آبیاري مدرنوري کشاورزي در  متوسط بهره
Mean modern irrigation agricultural productivity 

  ***7.44 

  وري کشاورزي در بهره تفاوت
Difference in agricultural productivity 

  ***-0.36 

 
   توضیح غیرقابلقسمت 

Unexplaining sector 
 شده دادهقسمت توضیح 

Explaining sector 
  کل

Total  
**-0.19 **-0.17 

  سهم از تفاوت در نوع سیستم آبیاري
Share of type irrigation differential 

53% 47% 

  
  .بلیندر -تجزیه اکساکاجزئیات مدل  -3جدول 

Table 3. Detail Oaxaca- Blinder decomposition. 
  جزئیات مدل تجزیه

Detail decomposition 
  شده قسمت توضیح داده

Explaining sector 
  قابل توضیحقسمت غیر

Unexplaining sector 
 Age  -0.40 -0.85 سن

 Square of Age  0.36 0.35 مربع سن
 Marriage  0.021 *0.26 وضعیت تاهل

 Number household  **0.099 ***0.97  تعداد افراد خانوار
 Labor family 0.0008 ***-0.49 نیروي کار خانوادگی

 Education  **-0.11 **0.21 تحصیالت
 Type seed  -0.01 0.28 نوع بذر
 Type machine  -0.0022 ***0.52 نوع ماشین
 Area  -0.12 -0.063 زیرکشتسطح 
 Quantity fertilizer per ha  0.0057 **0.26 در هکتارمیزان مصرف کود شیمیایی 

 Quantity Animal Manure per Ha  -0.036 0.15هکتار میزان مصرف کود حیوانی در 
 Quantity pesticide per ha  -0.010 0.001 میزان مصرف سم در هکتار

 Quantity seed per ha  0.0026 0.06 میزان مصرف بذر در هکتار
 Use of machine per Ha  0.031 **-0.44 آالت ماشینمیزان ساعت استفاده از 

 Constant   -1.45 مقدار ثابت
 داري در سطح یک، پنج و ده درصد ترتیب معنی به * و ** ،***

***, ** and * significant at 1, 5 and 10 percent, respectively 
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که سهم عوامل  دهد میل تجزیه نشان مد نتایج
 توضیح غیرقابلدرصد و سهم عوامل  -17توضیحی 

 دار معنیکه هر دو از نظر آماري  استدرصد  -19
چه عوامل توضیحی در سیستم آبیاري  چنانهستند. 
سیستم آبیاري مدرن این عوامل در  اندازه بهسنتی 

نتی کشاورزي در سیستم آبیاري س درآمدکوچک شود 
یابد. و اگر سطح  درصد افزایش می 17 اندازه به

توضیح در  غیرقابلبازدهی عوامل مشخص در قسمت 
سیستم سیستم آبیاري مدرن تا سطح این عوامل در 

در سیستم  اورزيکش آبیاري سنتی کوچک شود درآمد
یابد.  درصد کاهش می 19 زهاندا به آبیاري مدرن
تر ناشی از عوامل  ع سیستم آبیاري بیشاختالف در نو

و توضیح  قابلبررسی سهم است  توضیح غیرقابل

از کل نابرابري بر اساس تجزیه اکساکا  توضیح غیرقابل
توضیح  غیرقابلقسمت سهم  که دهد نشان میبلیندر 

قسمت درصد و سهم  47وري  از شکاف بهره
شکاف در  ،ضرایب مثبت است.درصد  53 توضیح قابل
ضرایب منفی  که درحالیکند  تر می وري را بیش بهره

نتایج مربوط به  4 جدول کند. تر می این شکاف را کم
 غیرقابلاثر قسمت . دهد را نشان می RIFمدل 

و  هاي در حال افزایش است توضیحی در طی دهک
ترین مقدار را دارد و سهم آن از  بیش 90در دهک 
درصد)  30ترین مقدار است. در دهک ( شکاف کم

را در شکاف  تأثیرترین  توضیح بیش غیرقابلقسمت 
  باشد. درصد می 105ه و سهم آن برابر با داشت

  
 .RIFنتایج مدل  -4جدول 

Table 4. Recentered influence function estimation. 
 درصد 90

90% 
 درصد 50

50% 
 درصد 10

10% 
 میانگین
Mean 

 
 درصد 90

90%  
 درصد 50

50%  
 درصد 10

10% 
 میانگین
Mean   

-0.43  
(0.34) 

-0.051  
(0.14) 

-0.23  
(0.18) 

**-0.17  
(0.1) 

 قسمت توضیحی
Explaining sector 

**7.68  
(0.2)  

**7.13  
(0.1)  

**6.70  
(0.08) 

**7.07  
(0.1) 

 آبیاري سنتی
Traditional 
irrigation 

1.79% 15% 56% 46% 
 سهم 
Share 

**7.93  
(0.12)  

**7.47  
(0.1)  

***7.12  
(0.1) 

**7.44  
(0.1) 

 آبیاري مدرن
Modern 

irrigation 

0.18  
(0.33) 

*-0.29  
(0.18) 

-0.19  
(0.19) 

**-0.19  
(0.1) 

 توضیحی قابل قسمت غیر
Unexplaining sector 

-0.24  
(0.23)  

**-0.34  
(0.14)  

**-0.41  
(0.11) 

**-0.37  
(0.1) 

 تفاوت
Difference 

-0.75% 85% 46% 51% 
 سهم 
Share 

     
  .اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند - در سطح یک، پنج و ده درصد داري معنیترتیب  به * و ** ،***

***, **and * significant at 1, 5 and 10 percent, respectively- number in parentheses in standard deviation, 

  
 کلی گیري نتیجه

متوسط داري بین  نتایج نشان داد تفاوت معنی
آبیاري  هاي سیستمارزش کل تولیدات کشاورزي براي 

نتایج  .درصد وجود دارد 5مدرن و سنتی در سطح 
سهم  که نشان داد مربوط به تجزیه اکساکا بلیندر

توضیح  غیرقابل عوامل سهم تر از کم ،عوامل توضیحی
استفاده از دهد اگر  و نشان می استدر میانگین 

ها در  ر سیستم سنتی تا سطح میزان نهادهها د نهاده

یستم وري بین دو س بهرهشکاف  ،سیستم مدرن باشد
سیستم سنتی چنین  هم ؛ ورود آبیاري از بین می

با توجه به نتایج  بازده دارد.تري به منابع پر ی کمدسترس
RIF  بعد خانوار و تحصیالت دو فاکتور اصلی در

ابراین با توجه به بن ؛باشد وري کشاورزي می میزان بهره
وري  هاي مدرن آبیاري، بهره استفاده از سیستمها  یافته

با بهبود سیستم  ،بنابراین؛ دهد را افزایش می کشاورزي
  سطح تولید را ارتقا بخشید. توان میآبیاري 
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Abstract1 
Background and Objectives: By regard to climate condition and low irrigation efficiency in 
our country, encouraging the farmers to use this technology and extending modern irrigation 
system is inevitable. In this study we attempt that modern irrigation methods has been how 
effective on productivity agricultural between farmers in province Kerman. And also difference 
productivity agricultural between modern irrigation and traditional irrigation methods have 
affected by which factors.   
 
Materials and Methods: In this study, consideration productivity agricultural in two modern 
irrigation and traditional irrigation systems by use Oaxaca-Blinder decomposition method and 
Recentered influence function model. Then data was analyzed by software Stata.   
 
Results: The result of decomposition method showed that ratio of Factors explaining was -17 
and factors unexplained was -19 percent that signification. Recentered influence function 
method showed that in unexplained sector, type seed, amount of seed and use of machine in 
high decile and labor family in low decile were case gap in productivity.  
 
Conclusion: The result showed that share of unexplained factors more than explaining factors. 
And traditional systems less accesses to resource high yield and use of modern irrigation 
system, could increase productivity agricultural. Therefore can be increased level of production 
by improve irrigation system  
 
Keywords: Modern irrigation, Oaxaca-Blinder decomposition, Productivity gap, Traditional 
irrigation    
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