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 خانوار فقر و آب مصرف گندم، عملکرد بر حفاظتی خاکورزي فناوري پذیرش اثرات

  

  *1الدینزین شیخ آذر و زیبایی منصور، مطلبانی سودابه

 

  )1/11/1398 رش:یپذ خیتار ؛ 21/3/1398 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

ـ است. در ا گذاشته ریتأث ستیز طیو مح يکشاورز يداریاشدت بر پهب میاقل رییو تغ يبهبود فناور ت،یاثر متقابل رشد جمع ـ عمل ران،ی  اتی

 ابـزاري  عنـوان به تواندی) مCA( یحفاظت يخاك شده است. کشاورز یخاك و از دست دادن مواد آل شیمتداول منجر به فرسا خاکورزي

رو هدف نیمحسوب شود. از ا ،ییروستا ينوارهاخار د میاقل رییتغ يامدهایدهنده پ لیکاهش فقر و تقل ،ییمواد غذا يوربهره شیافزا يبرا

ـ ا يبـرا  اسـت. خانوار و مصـرف آب   برعملکرد گندم، فقر یحفاظت يکشاورز يفناور ریو تأث هاکنندهنییتع یمطالعه بررس نیاز انجام ا  نی

مانند عملکرد گندم، فقر  وستهیپ يهاریبر متغ یحفاظت خاکورزي يبرآورد اثرات فناور ي) براESRدرونزا ( نگیچیسوئ ونیمنظور، مدل رگرس

ـ کشاورز در منطقه زرقان از طر 260از  ازیبکار گرفته شد. اطالعات مورد ن ،یآب مصرف زانیو م ـ تکم قی پرسشـنامه در سـطح مزرعـه     لی

ـ  درصد 5) در سطح بی(از مجموع دوازده ضر بی)، ده ضرESRنشان داد که در معادله انتخاب از روش ( جیشد. نتا آوريجمع بـاالتر   ای

آالت، شرکت نیماش تیاندازه مزرعه، مالک الت،یبه اطالعات، تحص یبه اعتبارات، دسترس یخاك، دسترس تیفیاز ک یهستند. آگاه داریمعن

فاصله تـا   يرهایدارند. در مقابل، متغ یحفاظت يفناور رشیبر احتمال پذ داريیو درك کشاورز اثرات مثبت و معن یجیترو هايتیدر فعال

ـ واقع نیگزیجـا  لیتحل جینتا ن،یدارند. همچن رشیبر پذ يداریو معن یاثرات منف ن،یو تعداد قطعات زم دیخرز رکم نشـان داد کـه در    تی

و شکاف فقر و مصـرف آب بـه   شیتن افزا 05/1 زانیمکشاورزان، عملکرد گندم به ياز سو یحفاظت خاکورزي يفناور يریصورت بکارگ

  .افتیمکعب در هکتار کاهش خواهد  ترم 910و  % 20 زانیبه م بیترت
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  مقدمه

ویژه آب و بهاورزي نیازمند منابع تولید کشت تولید محصوال

برداري غیراصـولی  خاك است. امروزه افزایش جمعیت، بهره

 رویه از منابع آب و خاك و مدیریت کشاورزي نادرستو بی

). تخریـب  10( موجب تخریب اراضی کشاورزي شده اسـت 

گـذار بـر   تأثیرهاي ین چالشترمهماراضی کشاورزي یکی از 

شاورزي است. در حال حاضر در اکثر ک خشرشد و توسعه ب

انجـام عملیـات    بـراي اراضی کشاورزي کشـور، کشـاورزان   

کنند. این سنتی استفاده می خاکورزيهاي از روش خاکورزي

امر موجب تخریب خصوصیات فیزیکی خاك شـده و تـردد   

سـازد. از ایـن  تر میآالت، خاك را متراکمبیش از حد ماشین

 خاکورزيمدیریت پایدار زمین،  همم یکی از راهبردهاي رو،

ــاظتی ( ــول  )Conservation Agricultureحف ــت اص و رعای

سازي زمین براي کاشت محصول و آماده خاکورزيعلمی در 

 خـاکورزي ، فنـاوري  FAO, (2009)است. بر اساس تعریـف  

- حفاظتی مفهومی براي تولید محصوالت کشاورزي و صـرفه 

- دن به افزایش بهرهسیر جویی در عوامل تولید و تالش براي

وري، سود قابل قبول پایدار و همچنـین حفاظـت از محـیط    

به دو گـروه   توانمیحفاظتی را  خاکورزي). 1( استزیست 

تقســیم کــرد. در روش   خــاکورزيو بــی خــاکورزيکــم

مرسـوم کـه شـامل     خـاکورزي تمـام عملیـات    ورزيخـاک کم

ـ   اسـت اولیه و ثانویه  خاکورزيچندین بار   اتدر یـک عملی

د و پـس از آن عملیـات   شـو میوسط خاکورز مرکب انجام ت

، ورزيخــاکبــیگیــرد. در روش کشــت محصــول انجــام مــی

د. شـو میطور مستقیم در بقایاي گیاه قبلی کاشت محصول به

مرسوم، کربن آلـی   خاکورزيدر مقایسه با  خاکورزيحداقل 

بخشد و با حفظ بقایـا در سـطح خـاك بـه     میخاك را بهبود 

پذیري آب و با حفظ مواد آلی خـاك بـه تولیـد    وذنفافزایش 

  ). 21د (شومیپایدار محصوالت کشاورزي منجر 

حفاظتی، وجود بقایاي  خاکورزيهاي گیري روشبکاربا    

ند شـو میگیاهی سطحی خاك باعث انعکاس تابش خورشید 

که در نتیجه، از گرم شـدن خـاك جلـوگیري شـده و تبخیـر      

عنوان یک عایق حرارتی هب و دهدمیسطحی خاك را کاهش 

د. ایـن  شـو میباعث تأخیر در گرم شدن خاك در فصل بهار 

هواي سرد و معتدل که فصل بهار در ومشکل در مناطق با آب

سرد و مرطوب است، مشهودتر است. همچنین در مناطق  آنها

 دلیـل بـه کـم اسـت    هـا سالخشک که میزان بارش در برخی 

ر آن در خاك که ناشـی  شتبی نگهدارينفوذپذیري بهتر آب و 

از وجود بقایاي سطحی است، عملکرد محصول بهبـود پیـدا   

 خـاکورزي هـاي  منظور ارزیابی اثـرات روش به). 18کند (می

بـر   آنهـا حفاظتی و مرسوم بر برخی خواص خـاك و اثـرات   

عملکرد مطالعات مختلفی انجام شده است. جالتا و همکاران 

وري بـا  و افزایش بهره بعناجویی در م) به ارزیابی صرفه20(

در کاشـت ذرت بـا اسـتفاده از     خـاکورزي محوریت حداقل 

روش رگرسیون سؤیچینگ درونزا، پرداختنـد. نتـایج تحقیـق    

 خـاکورزي درصد نسبت بـه   44نشان داد که عملکرد ذرت، 

- روش تـأثیر ) 21یابد. کاسم و همکاران (مرسوم افزایش می

را بـر   ورزياکخـ بـی هـاي  متـداول و روش  خـاکورزي هاي 

ند. نتایج نشـان داد کـه در   کردعملکرد گندم دوروم ارزیابی 

متـر  میلـی  300و در شرایط بارنـدگی کمتـر از    ورزيخاکبی

د. شـو مـی وري مصرف آب مشـاهده  افزایش عملکرد و بهره

در شــرایط  ورزيخــاکبــی) بــه ارزیــابی روش 19کروســی (

و  يرزوخـاک بـی زراعی، پرداخت. نتایج نشـان داد در روش  

برابر با  ترتیببهمتداول عملکرد دانه عدس  خاکورزيروش 

) گزارش 17تن در هکتار بود. گرنت و لفوند ( 10/1و  15/1

درصـد   20تـا   10حفـاظتی بـین    خاکورزيکردند که روش 

. همچنـین زنتـر و   شـود مـی باعث افزایش عملکرد محصول 

کمو  ورزيخاکبی) عملکرد گندم را در روش 36همکاران (

درصــد بیشــتر  7مرســوم،  خــاکورزينســبت بــه  ورزيکخــا

) نشـان دادنـد کـه    28نـد. محمـد و همکـاران (   کردگزارش 

بـر عملکـرد    يدارمعنـی  تأثیربقایا در سطح خاك،  نگهداري

ش طوري کـه موجـب افـزای   توده گندم دارد، بهدانه و زیست

کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه گندم نسـبت بـه روش    520

) نشان دادنـد کـه   13. دهقانیان و افضلی (دشویمبدون بقایا 
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حفاظتی باعث کاهش مصـرف سـوخت و    خاکورزيسیستم 

د. بنـابراین بـا رعایـت اصـول     شـو میافزایش ظرفیت مزرعه 

طور همزمـان بـا حفـظ منـابع     به توانمیحفاظتی  خاکورزي

طبیعــی (آب و خــاك) بــراي تولیــد مــواد غــذایی، عملکــرد 

  افزایش داد و تثبیت کرد. ی جهطور قابل تومحصول را به

بـه صـرفه   تـوان مـی حفـاظتی   خاکورزياز دیگر مزایاي    

جویی در مصرف آب، سـوخت،  جویی در نیروي کار، صرفه

هاي تولید و حاصـلخیزي پایـدار   ها و کاهش هزینهکشعلف

). در ادامه مطالعاتی 4خاك و حفظ محیط زیست اشاره کرد (

ـ ها ارابر مصرف نهاده تیاظحف خاکورزي تأثیردر رابطه با  ه ئ

نشان دادند  )31هاي روکستورم و همکاران (شده است. یافته

درصد آب  25تا  10هاي حفاظتی سبب حفظ که اجراي طرح

درصـد   50تـا   30ب و همچنـین ذخیـره   ادلیل کاهش روانبه

دلیل کاهش تبخیر از سطح خـاك داراي پوشـش   مانده بهباقی

) در مطالعه نشـان دادنـد   33(ل واد. دیرفلدر و شومیگیاهی 

درصد میزان  87تا  57حفاظتی موجب افزایش  خاکورزيکه 

درصد در زیمباوه در  49تا  45نفوذ آب در خاك در زامبیا و 

)، 29موسـوي و همکـاران (   د.شومیمقایسه با کشت مرسوم 

مرسوم و  خاکورزيدر مقایسه با  ورزيخاکبیند که کردبیان 

درصـد مصـرف آب    02/21و  8/37 یـب ترتبـه  ورزيخاککم

  کمتري دارد. 

کـار  ودر اغلب کشورهاي در حال توسعه، بهبود کسـب    

در بخش کشاورزي رابطه مستقیمی با رفاه اقتصـادي اکثـر   

هـاي  ، استفاده از روشرواینخانوارهاي روستایی دارد. از 

پایدار از زمین، رسیدن به  ةاستفاد برايحفاظتی  خاکورزي

 اسـت کـاهش فقـر امـري الزم و ضـروري      و ییامنیت غذا

ابـدالی  ، ). در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته اسـت 22(

زا نشـان  ) با استفاده از روش رگرسیون سؤیچینگ درون1(

ــاوري   ــذیرش فن ــه پ ــزایش CAداد ک ، عملکــرد ذرت را اف

د. اسـفو و  شـو مـی و باعـث کـاهش فقـر خـانوار      دهـد می

وبیـت ظـاهراً نـامرتبط و    پرل ) با استفاده از مد7همکاران (

تحلیـل   براي) PSM )Propensity Score Matchingش رو

اثرات علّی پذیرش فناوري، نشان دادنـد کـه دسترسـی بـه     

اطالعات، سرمایه انسانی و دسترسی بـه اعتبـارات، عوامـل    

حفاظتی  خاکورزيمحدودکننده کلیدي در پذیرش فناوري 

حفاظتی در  يرزخاکوگیري فناوري بکارو همچنین  هستند

بـر درآمـد و    داريمعنـی مثبـت و   تأثیرتولید ذرت و نخود 

هزینه مصرف در میان خانوارهاي نمونه دارد. نتایج مطالعه 

حفـاظتی   خـاکورزي ) نشان داد پذیرش 9بسریل و ابدالی (

منجر به بازده باالتر محصـول، کـاهش قیمـت موادغـذایی،     

کـاهش  و ی افزایش درآمد و درنهایت بهبـود امنیـت غـذای   

د. تکلولـد و  شـو میسطح فقر در بین خانوارهاي روستایی 

ــاران ( ــذیرش   )34همک ــه پ ــد ک ــزارش کردن ــاکورزيگ  خ

حفاظتی، اثرات مثبتی بر درآمـد خـانوار داشـته و تقاضـاي     

گیري از این رو، با بهره. از ایندهدمینیروي کار را کاهش 

ایش فزا امنیت غذایی خانوار را از طریق توانمیها فناوري

هاي تولید افـزایش دهنـد. خونجـه و    درآمد و کاهش هزینه

حفـاظتی   خاکورزي) نشان دادند که، پذیرش 22همکاران (

خـانوار و امنیـت    منجر به افزایش عملکرد محصول، درآمد

  غذایی شده است. 

طور که مشـاهده شـد در مطالعـات انجـام شـده از      همان   

 خـاکورزي هاي يورفنا تأثیرهاي مختلفی براي بررسی روش

ها و رفاه خـانوار اسـتفاده   حفاظتی بر عملکرد، مصرف نهاده

حفـاظتی   خـاکورزي شده است. لذا با توجه به اینکه فناوري 

گذاشته  تأثیرد توانمیویژه آب ها و منابع، بهبر مصرف نهاده

از اهمیـت زیـادي برخـوردار    در ایـران  بررسی این موضـوع  

خاص مورد توجه قرار گرفته  رطوبهاست که در این مطالعه 

 خاکورزياست. هرچند مطالعاتی در رابطه با عوامل مؤثر بر 

اي در رابطه حفاظتی در ایران صورت گرفته است اما مطالعه

حفاظتی بر رفاه خـانوار صـورت    خاکورزيبا اثرات پذیرش 

رو، هدف از انجام این مطالعه شناسـایی  نگرفته است. از این

و سـپس  اسـت  حفـاظتی   خـاکورزي ش یرعوامل مؤثر بر پذ

اثرات پذیرش این فناوري بر عملکـرد، مصـرف آب و رفـاه    

  .شودمیخانوار بررسی 
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  روش تحقیق

  منطقه مورد مطالعه و جامعه آماري

. اسـت منطقه مورد مطالعـه شهرسـتان زرقـان در اسـتان فـارس      

کـه داراي دو شـهر    استمربع  کیلومتر 808مساحت کل منطقه 

 40آباد با تعـداد  دو دهستان بند امیر و رحمتو ی زرقان و لپوی

آبادي است. شغل اکثـر مـردم کشـاورزي اسـت و      10روستا و 

هکتار اراضـی حاصـلخیز و کـم    41000وجود  دلیلبههمچنین 

نظیر کشاورزي که قسمت اعظم آن در حوضه آبریز رودخانه کُر 

 انمایحتاج زراعـی اسـت   تأمینقرار گرفته است، نقش بسزایی در 

-ر تولیدات گندم، برنج، کلزا، چغندرقند، سـبزیجات و صـیفی  د

در جایگاه اول تا سوم استان قـرار   در بیشتر مواردجات دارد که 

هاي اصلی تولید گنـدم  دارد. همچنین منطقه زرقان یکی از قطب

در شیراز است که همه ساله عالوه بر تولید حجم وسیعی از این 

از اشـتغال بخـش    ديیـا محصول در سـطح شهرسـتان، سـهم ز   

). در 5خـود اختصـاص داده اسـت (   کشاورزي در منطقـه را بـه  

مرسـوم در کشـت    خـاکورزي هـاي  از روش اغلبمنطقه زرقان 

د کـه  شومیمحصوالت عمده از جمله گندم، کلزا و جو استفاده 

، عملیات تهیه بستر بـذر در دو مرحلـه   خاکورزيش رو ایندر 

گیرد و براي اجـراي آن  م میجااناولیه و ثانویه  خاکورزيشامل 

طور معمول بقایاي سطحی مربوط به محصول قبلـی سـوزانده   به

سازي زمین، باعـث  د. تعداد عملیات مورد نیاز براي آمادهشومی

هـاي عملیـات ماشـینی و    باال رفـتن مصـرف سـوخت و هزینـه    

 دلیـل بهي اخیر هاسال. در شودمیطوالنی شدن زمان اجراي آن 

هـاي مختلـف   گیري روشبکـار فرسایش خاك،  و بیآبحران کم

هـاي  حفاظتی اهمیت زیادي پیدا کـرده اسـت. روش   خاکورزي

نـواري و   خاکورزيحفاظتی از جمله؛ کشت مستقیم،  خاکورزي

اي در این بخش مورد استفاده قرار گرفته اسـت  پشته خاکورزي

در تمام مناطق این بخش کشاورزانی هستند که کـاربرد   و تقریباً

همین دلیـل کشـاورزان منطقـه    اند. بهها را تجربه کردهشرو ینا

زرقان در استان فارس جامعه آماري مورد مطالعه این پژوهش را 

اي گیري چند مرحلهدر این تحقیق از روش نمونه تشکیل دادند.

) استفاده شـد، زیـرا   Multistage Random Samplingتصادفی (

پراکنده اسـت و امکـان   و ه مورد تحقیق نامحدود، گسترد ۀجامع

اول،  ۀ. در ایـن مطالعـه در مرحلـ   دهـد مـی دسترسی را کـاهش  

هاي منطقه مورد مطالعه از بخش مرکـزي زرقـان انتخـاب    آبادي

بـرداران کشـاورزي،   بهـره  ۀبعد فهرستی از کلی ۀند. در مرحلشد

و تعـدادي از کشـاورزان هـر     شـد هاي انتخاب شده تهیه آبادي

تخاب و اطالعات مورد نیـاز بـا تکمیـل    انی طور تصادفروستا به

آوري شد. براي تعیین جمع 1394-95پرسشنامه در سال زراعی 

  حجم نمونه از فرمول کوکران، استفاده شد: 

)1(                     

2

2

2

2

pq

dn
1 pq

1 1
N d




 

  
 
 

  

تخمـین نسـبتی از جامعـه     Pحجم نمونـه،   nکه در این فرمول، 

برابر اسـت بـا    qاند. هکرد تیاظحف خاکورزيآماري که اقدام به 

)p-1حفاظتی  خاکورزيهاي ) یعنی نسبتی از جامعه که فناوري

درصد خطاي معیـار   Z)، 05/0درجه اطمینان ( dپذیرند. را نمی

حجـم   N)) و 05/0سـطح خطـا (   ضریب اطمینان قابل قبول (

کشـاورز اسـت.    2300جامعه که براي دشت مورد مطالعه شامل 

 دستبه 260ن اساس حجم نمونه براي این بررسی برابر با ایر ب

 آمد. 

 
  کارروش 

بر متغیرهاي پیوسته (عملکرد محصـول   CAاثر پذیرش فناوري 

و مصرف نهاده) و متغیرهاي باینري مانند فقر، با استفاده از داده

اریـب ناشـی از نـاهمگنی و پدیـده      دلیـل بههاي مقطع عرضی، 

ـ   Self - selectionانتخابی ( -خود رو ه) با مشـکالت زیـادي روب

)، دیفـالکو  1. در این مطالعه به پیروي از مطالعات ابـدالی ( است

رســیدن بــه  بــراي) 20) و جالتــا و همکــاران (14( و همکــاران

ــین ــیون    تخم ــا از رگرس ــراي متغیره ــرایب ب ــب ض ــاي نااری ه

ــؤیچینگ درون ) Endogenous Switching Regressionزا (س

بــر ایــن اســاس در ادامــه، ابتــدا معادلــه انتخــاب . اســتفاده شــد

)(Selection equation ســــــپس معــــــادالت تیمــــــار ،  

)Treatment equations تحلیـل جـایگزین   و) و درنهایت تجزیـه
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طـور خالصـه توضـیح    بـه ) Counterfactual analysisواقعیت (

  داده شده است. 

اي اسـت کـه در گـام اول،    یک روش دو مرحلـه  ESRمدل    

ــوژي   م میتصــ ــذیرش تکنول ــدم پ ــا ع ــذیرش ی ــا پ ــه ب در رابط

د. در مرحلـه دوم اثـرات   شومی سازيمدلحفاظتی)  خاکورزي(

پذیرش تکنولوژي بر متغیرهاي مورد نظـر (عملکـرد محصـول،    

د. در مرحلـه اول؛  شـو مـی مصرف آب و شکاف فقر)، سـنجش  

حفاظتی  خاکورزيد که تصمیم زارع براي پذیرش شومیفرض 

د. اگـر نتـایج حاصـل از    شـو مـی انتظاري انجـام   یجتابر اساس ن

حفـاظتی در رابطـه بـا عملکـرد محصـول،       خـاکورزي پـذیرش  

مصرف آب و شکاف فقر نسبت بـه وضـعیت ایـن متغیرهـا در     

تـر باشـد، اقـدام بـه پـذیرش      متـداول مناسـب   خاکورزيحالت 

  حفاظتی خواهد کرد. خاکورزي

بـا   ترتیـب بـه ش از پذیرش و عدم پـذیر  iر اگر نتایج خانوا   

i,AC  وi,NC     نشان داده شود، کشاورز تکنولـوژي مـورد نظـر را

i,A خواهد پذیرفت، اگر i,NC C    باشد. توجه کنید کـهi,AC  و

i,NC در رابطه با پـذیرش یـا   ع ارقابل مشاهده نیستند امّا اقدام ز

نشـان داده   iCعدم پذیرش تکنولوژي قابل مشاهده است که با 

صـورت رابطـه   د بهتوانمید. بر این اساس معادله انتخاب شومی

  ) نوشته شود:  2(

   j A , N  ij i iC x   

)2(  
i,A i,NC C   iC 1  

  صورت در غیر این  
iC 0  

iC   یک متغیر باینري است که ارزش آن براي کشـاورزانی کـه :

 ix. اسـت صورت صفر پذیرند یک و در غیر اینفناوري را می

هاي زراعی و یژگیواجتماعی،  –شامل تمام متغیرهاي اقتصادي 

سازي در خصـوص پـذیرش   اي است که بر فرایند تصمیممنطقه

  یا عدم پذیرش مؤثر هستند. 

دوم، عوامل مؤثر بـر متغیرهـاي هـدف (عملکـرد      ۀدر مرحل   

محصول، مصرف آب و شکاف فقر) در دو گروه از پذیرنـدگان  

در قالب معـادالتی کـه بـه معـادالت      CAو نپذیرندگان فناوري 

  ند، ارزیابی شد:شومیعادالت تیمار گفته م ایرژیم 

)3(    
i ,A i,A i,A i.,AR e g im e1 : Y Z      

 ).اندحفاظتی کرده خاکورزي(براي کشاورزانی که اقدام به   

)4(          i,N i,N i,N i.,NRe gime2 : Y Z      

  ).اندحفاظتی را نپذیرفته خاکورزي(براي کشاورزانی که   

iAY وiNY   متغیرهاي وابسته در دو گروه از پذیرنـدگان و

نپذیرندگان تکنولوژي (عملکرد، مصرف آب و شـکاف فقـر) و   

iA وiN  بردار متغیرهاي مستقل شامل متغیرهاي اقتصـادي– 

. متغیرهایی کـه  هستنداي منطقه -هاي زراعیاجتماعی و ویژگی

و  iAو بــردار د رد
iN  وجــود دارنــد بایــد در بــردارix  در

بایـد حـداقل داراي یـک     ix) وجود داشته باشند، امّا 2رابطه (

وجود نـدارد. ایـن متغیـر     iNو  iAمتغیر بیشتر باشد که در 

پـذیر مـی  ابزاري اضافه که فرایند تشخیص و تخمـین را امکـان  

سازد در تحقیق حاضر عبارت است از اسـتنباط خـانوار از ایـن    

ـ    CAسؤال که آیا فناوري  عبـارت دیگـر   هآسان است یـا خیـر، ب

عنوان متغیر ابزاري بـه مجموعـه   بهاستنباط خانوار از سؤال فوق 

  ).  14) اضافه شد (2عادله انتخاب (م لقمتغیرهاي مست

ــؤیچینگ         ــیون س ــدل رگرس ــین م ــراي تخم ــارا ب   روش ک

ــتزا، روش حــداکثر درون ــاییراس ــل    نم ــات کام ــا اطالع   ب

)Full Information Maximum Likelihood (FIML)  اسـت (

همزمــان پارامترهــاي معادلــه  طــوربــه، FIML). برآوردگــر 14(

ـ    اي کـه منـتج بـه خطـاي     گونـه هانتخاب و معـادالت رژیـم را ب

 FIMLهـاي  زنـد. تخمـین  استاندارد سازگار شـود، تخمـین مـی   

زا با اسـتفاده از نـرم  پارامترهاي مدل رگرسیون سؤیچینگ درون

مدل  .آیدمی دستبه  movestayو نصب دستور  STATAافزار 

محاسبه اثر متوسط  براي توانمیزا را رگرسیون سؤیچینگ درون

) بـر کشـاورزانی کـه ایـن     خـاکورزي ولوژي کنت تیمار (پذیرش

  )ATTانـــــــد ( تکنولـــــــوژي را اتخـــــــاذ کـــــــرده  

Average Treatment on Treated     و گروهـی کـه آن را اتخـاذ

 بکـار ،  ATU( Average Treatment on Untreatedانـد ( نکرده

طور ساده از طریق مقایسـه ارزش انتظـاري   ). این کار به15برد (

گندم، میـزان آب مصـرفی و شـکاف    د رکمتغیرهاي وابسته (عمل

انـد و  فقر) براي کشاورزانی که ایـن تکنولـوژي را اتخـاذ کـرده    
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انـد در وضـعیت   کشاورزانی که این تکنولوژي را اتخـاذ نکـرده  

د. در حالـت میـانگین   شـو میواقعی و جایگزینی واقعیت انجام 

 از )ATT(اند اثر تیمار بر کشاورزانی که پذیرنده تکنولوژي بوده

  د:شومی) محاسبه 5طه (ابر

)5  (            iA i iN iATT E C 1 E C 1       

که در آن iA iE C 1   ارزش انتظاري متغیرهاي وابسته براي

ــوژي   ــدگان تکنولـ ــاکورزيپذیرنـ ــده) و  خـ ــاهده شـ  (مشـ

 iN iE C 1    ــراي ــته بـ ــاي وابسـ ــاري متغیرهـ ارزش انتظـ

حفـاظتی   خاکورزياوري فن شپذیرندگان در صورت عدم پذیر

  است.   

مشابه متوسط اثر تیمار بر کشاورزانی کـه تکنولـوژي    طوربه   

) محاسبه 6از رابطه ( (ATU)اند حفاظتی اتخاذ نکرده خاکورزي

  د:شومی

)6  (          iN i iA iATU E C 0 E C 0       

کـــــه در آن iN iE C 0   ارزش انتظـــــاري متغیرهـــــاي  

ــراي نپ ــته بـ ــیذوابسـ ــده) رنـ ــاهده شـ   دگان تکنولـــوژي (مشـ

و  iA iE C 0     ارزش انتظــــاري متغیرهــــاي وابســــته  

براي نپذیرندگان درصـورتی کـه فنـاوري حفـاظتی را بپذیرنـد،      

  .است

درنهایـت، اثــر اریـب ناشــی از نـاهمگنی بــراي گروهــی از       

 خــاکورزيهــاي کــه تصــمیم بــه پــذیرش فنــاوري کشــاورزانی

از  The effect of Base Heterogeneity ((BH)( دنـ حفاظتی دار

انـد از  ) و براي گروهی که این فناوري را اتخاذ نکـرده 7رابطه (

  ) محاسبه شد:8رابطه (

)7(       1 iA i iA iBH E | C 1 | C 0       

)8(     2 iN i iN iBH | C 1 | C 0         

حفاظتی بین پذیرندگان  خاکورزيتفاوت بین اثرات فناوري    

) بـا  CA )ATTهـاي  یرش فناوريپذ مدر صورت پذیرش و عد

حفاظتی بـین نپذیرنـدگان در صـورت     خاکورزياثرات فناوري 

 زیـر محاسـبه شـد    صـورت بـه ) ATUپذیرش و عدم پذیرش (

)Transitional Heterogeneity (TH):(  

)9  (                         T H A T T A T U   

ر واناد درآمد خـ توانمی CAذکر است، تکنولوژي الزم به   

قرار دهد و با توجه به اینکه کشاورزان ممکـن   تأثیررا تحت 

غیـر از کشـاورزي داشـته باشـند، لـذا      است منابع درآمدي به

گیـري  انـدازه  بـراي یـک معیـار    عنوانبهدرآمد سرانه خانوار 

گرفتـه   درنظـر وضعیت فقر خانوارهاي منطقه مـورد مطالعـه   

هـاي  ینـه هز نآنجـایی کـه نـابرابري بـی     د. همچنین ازشومی

براي بررسـی   خانوار وجود دارد از خط فقر و معیارهاي فقر

)، کـه  16وضعیت فقر خانوارهـاي روسـتایی اسـتفاده شـد (    

  ) است:10رابطه ( صورتبه

)10(                      S 0,1, 2  

sP
i

n
i 1

L K1
p

N L

 
  

 
  

 pکـل نمونـه،    Nفقـر،  ص خاش np)، 10با توجه به رابطه (   

درآمد سرانه خانوار و  iKخط فقر و  Lهاي فقیر، تعداد خانواده

S  هـاي فقیـر و   . شاخص سرشمار فقر، خانوادهاستمقیاس فقر

ها زیر خـط فقـر، فقیرتـر    و اگر خانواده دهدمیغیرفقیر را نشان 

گیري اینکه خـانواده ه، بنابراین براي اندازدهدمیباشند را نشان ن

ها چه اندازه فقیر هستند از شاخص شکاف فقـر اسـتفاده شـده    

مقدار صـفر   S است. براي محاسبه شاخص سرشمار فقر پارامتر

کـه درآمـد    دهـد مـی کند. شاخص شکاف فقـر نشـان   اختیار می

تر از خط فقر اسـت، در واقـع   متوسط خانوار تا چه اندازه پایین

درصـدي از خـط فقـر بیـان شـده       نعنوابهشاخص شکاف فقر 

مقدار یک اختیـار   S است. براي محاسبه شاخص شکاف فقر نیز

انتخاب شود شـدت فقـر    2مقدار  Sکند. درصورتی که براي می

  را نشان خواهد داد.

ــر اســت داده    ــه ذک ــه الزم ب ــرمهــا ب ــزارن ، SPSS ،Excel اف

STATA  وAmos هاي مورد نظر انجام شد.منتقل و تخمین 

  

  یجاتن

هـاي  پرسشنامه در رابطه با ویژگی 260اطالعات فراهم آمده از 

) ارائه شده 1( جدولبرداران نمونه در اقتصادي و اجتماعی بهره

  است.
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  برداران نمونههاي اقتصادي و اجتماعی بهره. ویژگی1جدول 

  درصد  فراوانی  دامنه  شرح

  30-45  103  6/39  

  4/45  118  60- 45  سن (سال)

  60-78  39  15  

  وضعیت تأهل
  2/6  16  مجرد

  8/93  244  متأهل

  تحصیالت

  2/30  79  سوادبی

  8/8  23  ابتدایی

  6/12  33  سیکل

  9/31  82  دیپلم

  5/16  43  تحصیالت عالی

  اشتغال خارج از مزرعه
  2/74  193  عدم اشتغال

  8/25  67  اشتغال

  سابقه کار کشاورزي

 2/11 29 سال 15زیر 

 2/36 94 سال 25تا  15

 2/44 115 سال 45تا  25

 5/8 22 سال و باالتر 45

  مالکیت اراضی کشاورزان

  4/85  222  مالک

  2/11  29  بريسهم

  2/1  4  اجاره

  9/1  5  مختلط

  آب تأمینمنبع 

  6/54  142  چاه

  6/24  64  سد

  1/8  21  چاه و سد

  8/3  10  چاه اشتراکی و سد

  8/8  23  چاه اشتراکی

  لشک و سوزاندن کاه
  2/59  154  عدم آتش زدن بقایاي محصول

  8/40  106  آتش زدن بقایاي محصول

  گذاريآیش
  2/61  159  گذاريعدم رعایت آیش

  8/38  101  گذاريرعایت آیش

  تناوب زراعی
  4/46  121  عدم تناوب زراعی

  3/53  139  تناوب زراعی

  هاي خاکورزيروش

  5/60  158  مرسوم

  5/16  43  ورزيخاککم

  6/22  59  ورزياکخیب

  7/42  111  .پذیرندحفاظتی را می خاکورزيکشاورزانی که فناوري   حفاظتی خاکورزيهاي پذیرش فعالیت

  3/57  149  .پذیرندحفاظتی را نمی خاکورزيکشاورزانی که فناوري 

  هاي تحقیقخذ: یافتهأم  
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)، نتـایج حاصـل از تخمـین رگرسـیون     4) تـا ( 2( هـاي جدول

بـا   نمـایی راستزا با استفاده از روش حداکثر نورسؤیچینگ د

. نتـایج فـراهم آمـده از ایـن     دهـد مـی اطالعات کامل را نشان 

و  CAهمزمان عوامل مؤثر بر پـذیرش فنـاوري    طوربهتخمین 

همچنین اثرات پذیرش فناوري بر عملکـرد گنـدم، میـزان آب    

بـه مصرفی در هر هکتار و شکاف فقر بین کشاورزان نمونه را 

  .دهدمیت سد

هـاي فـردي   بررسی مطالعات مختلف نشان داد که ویژگـی    

(سن، تحصیالت، سابقه کشاورزي و مالکیت زمـین)، ویژگـی  

آالت، فعالیـت  هاي اقتصادي (اندازه مزرعـه، مالکیـت ماشـین   

خارج از مزرعه، هزینه آماده سازي زمین، هزینه کـود، فاصـله   

ي اجتمـاعی  هـا یتا بازار خرید و تسـهیالت بـانکی) و ویژگـ   

(دسترسی به اطالعـات، آگـاهی از کیفیـت خـاك، شـرکت در      

و  CAترویجی، نگرش کشاورز نسـبت بکـارگیري    يهاکالس

نـد  توانمیهاي ارتباطی) هاي ترویجی و کانالاستفاده از تماس

طـور کـه در   ي حفاظتی مؤثر باشند. همانهافعالیتبر پذیرش 

د؛ متغیر درك شومی ه) مشاهد4) تا (2( هايولستون دوم جد

متغیـر   عنـوان بـه ي حفاظتی که هافعالیتگیري بکارکشاورز از 

گرفتـه شـده اسـت اثـر مثبـت و       درنظرابزاري در این مطالعه 

ي حفـاظتی داشـته اسـت.    هـا فعالیـت بـر پـذیرش    داريمعنی

غیرمستقیم بر میزان عملکرد گندم، میـزان آب   طوربههمچنین 

دارد. نتایج حاصل از ایـن   ريادمعنیمصرفی و شکاف فقر اثر 

) مطابقت 1ابدالی ( ۀاین متغیر با مطالع تأثیرمطالعه در رابطه با 

ــات،     ــه اطالع ــی ب ــاك و دسترس ــت خ ــاهی از کیفی دارد. آگ

هستند. اثـر   CAآوري متغیرهاي مهمی در رابطه با پذیرش فن

اسـت و نشـان    دارمعنـی متغیر آگاهی از کیفیت خاك مثبت و 

کشاورزان از مشـکالت خـاك اثـر مثبـت و     ی هاکه آگ دهدمی

ایـن   تـأثیر دارد. در رابطه با  CAبر پذیرش فناوري  داريمعنی

) 35ویگنـوال و همکـاران (   ۀمتغیر، نتایج این مطالعه بـا مطالعـ  

ــت و    ــر مثب ــارات اث ــه اعتب ــی ب ــر دسترس ــت دارد. متغی مطابق

حفـاظتی دارد. اعتبـارات بـه     خـاکورزي بر پذیرش  داريمعنی

ي حفاظتی هافعالیتتا بیشتر به پذیرش  دهدمیانگیزه ز روکشا

ي هاکالسشرکت در  دارمعنیبپردازد. همچنین رابطه مثبت و 

که افزایش سطح آگاهی و اطالعات فنی  دهدمی ترویجی نشان

حفـاظتی بـه    خـاکورزي هاي کشاورزان در رابطه با تکنولوژي

جهـت   در یهاي مختلف از جمله ترویج کشاورزي، عاملشیوه

حفـاظتی   خـاکورزي افزایش تمایل براي پـذیرش تکنولـوژي   

ي ترویجـی بـراي   هـا کـالس عبارت دیگر، شرکت در است؛ به

حفاظتی و آگاهی یافتن از مزایـاي   خاکورزيآشنایی با سیستم 

ــزایش خواهــد داد. هــر چــه   ــذیرش را اف ــراي پ ــل ب آن، تمای

شـته  دا رتري به مراکز خدماتی قراکشاورزان در فاصله نزدیک

منـد بـوده و از میـزان    باشند از خدمات ترویجی بیشتري بهـره 

ایـن   تـأثیر . در رابطه بـا  هستندباالتري برخوردار  CAپذیرش 

) و 27مقـدم و همکـاران (   ۀمتغیر نتایج این مطالعـه بـا مطالعـ   

مطابقـت دارد. اثـر سـطح تحصـیالت      )3عابدي و همکـاران ( 

کشـاورزان   تالیاست. یعنی هـر چـه تحصـ    دارمعنیمثبت و 

ي حفـاظتی نیـز بیشـتر    هـا فعالیـت بیشتر باشد، میزان پـذیرش  

این متغیر نتـایج ایـن مطالعـه بـا      تأثیرخواهد بود. در رابطه با 

 دارمعنـی ) مطابقـت دارد. همچنـین مثبـت و    8برادي ( ۀمطالع

ـ مـی  CAشدن اندازه مزرعـه در پـذیرش    د بیـانگر تمایـل   توان

نولوژي باشد. در رابطـه بـا   تک نمزارع بزرگ در پرداختن به ای

) و مرنیا 12کرمب ( ۀاین متغیر نتایج این مطالعه با مطالع تأثیر

) مطابقت دارد. متغیر فاصله تا مرکـز خریـد، اثـر    25و بررت (

ي حفاظتی دارد؛ یعنـی  هافعالیتبر پذیرش  داريمعنیمنفی و 

هرچه فاصله تا مرکز خرید کمتر باشد هزینـه معاملـه کمتـر و    

مثبتی بر پذیرش  تأثیربه اطالعات بازار بیشتر است و  سیرتدس

این متغیر نتایج حاصل از این مطالعه بـا   تأثیردارد. در رابطه با 

) مطابقـت دارد. عالمـت منفـی و    7اسفاو و همکاران ( ۀمطالع

کـه   دهـد مـی سازي زمـین، نشـان   پارامتر هزینه آماده دارمعنی

ت به مرسوم، تمایـل  سبن حفاظتی خاکورزيهاي افزایش هزینه

مچنـین منفـی و   . هدهـد مـی را کاهش  CAبه پذیرش فناوري 

 خـاکورزي شدن هزینه کودهاي شیمیایی در پـذیرش   دارمعنی

ـ میحفاظتی  مناسـب و علمـی از    ةاسـتفاد  ةدهنـد د، نشـان توان

ــود   ــزودن کـــ ــین افـــ ــیمیایی و همچنـــ ــاي شـــ   کودهـــ
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  حفاظتی و اثر آن بر عملکرد گندم بین دو گروه از  زيروخاكنتایج حاصل از عوامل مؤثر بر پذیرش  .2 جدول

  پذیرندگان و نپذیرندگان

  

  نام متغیر

  نپذیرندگان  پذیرندگان  معادله انتخاب

  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب

  683/0  661/4***  129/2  285/8***  370/1  818/3***  آگاهی از کیفیت خاك

  199/0  - 092/0  124/0  353/0***  173/0  588/0***  دسترسی به اطالعات

  812/0  551/1*  704/0  362/4***  467/0  253/2***  دسترسی به اعتبارات

  615/1  027/1  767/0  271/3***  727/0  053/2***  هاي ترویجیکالس شرکت در

  117/0  064/0  171/0  622/0***  140/0  267/0**  تحصیالت

  096/0  - 227/0**  084/0  207/0***  742/0  174/0**  اندازه مزرعه

  125/0  745/0  125/0  526/0  235/0  - 897/0**  تعداد قطعات زمین

  047/0  001/0  070/0  - 087/0  063/0  - 152/0**  فاصله تا مرکز خرید

  /003  005/0  002/0  -001/0  002/0  - 003/0*  سازي زمینهزینه آماده

  004/0  011/0***  003/0  022/0***  003/0  - 006/0*  هزینه کود

  722/0  302/2  419/1  642/1  170/1  738/2**  آالتمالکیت ماشین

  049/0  -007/0  061/0  083/0  055/0  - 065/0  سن

  

  نام متغیر

  نپذیرندگان  پذیرندگان  معادله انتخاب

  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب

          609/0  930/1***  درك کشاورز

  558/5  180/14  003/6  -718/9  815/4  -929/8  عرض از مبدأ

      0129/0-  400/0  *874/0-  530/0  

 ؛ آزمون کاي دو -214/676= نماییراستلگاریتم   2=***20/251  

  )%1داري در سطح معنی *** و %5داري در سطح معنی **،  %10داري در سطح معنی *هاي تحقیق (یافته مأخذ: 
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حفاظتی و اثر آن بر میزان آب مصرفی بین دو گروه از پذیرندگان و  ورزيخاك. نتایج حاصل از عوامل مؤثر بر پذیرش 3جدول 

  نپذیرندگان

  

  نام متغیر

  نپذیرندگان  پذیرندگان  معادله انتخاب

  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب

  667/0  -766/0  367/0  -028/0**  568/0  05/1**  آگاهی از کیفیت خاك

  113/0  - 015/0  065/0  - 765/0**  091/0  427/0***  دسترسی به اطالعات

  474/0  -329/0  365/0  - 380/1***  385/0  05/1***  دسترسی به اعتبارات

  436/0  874/1***  781/0  -667/1***  550/0  700/1***  هاي ترویجیشرکت در کالس

  072/0  - 106/0  090/0  - 234/0**  116/0  365/0***  تحصیالت

  003/0  - 0006/0  002/0  0004/0  854/0  194/0**  اندازه مزرعه

  657/0  251/0  225/0  -326/0  135/0  - 321/0**  تعداد قطعات زمین

  052/0  003/0  074/0  - 094/0  058/0  - 145/0**  فاصله تا مرکز خرید

  005/0  007/0  004/0  -002/0  002/0  - 005/0*  سازي زمینهزینه آماده

  002/0  -006/0**  002/0  -008/0***  002/0  -005/0**  نه کودیهز

  095/0  023/1  121/1  523/1  184/1  023/2**  آالتماشینمالکیت 

  400/0  387/0  342/0  - 427/0**  459/0  703/1**  حفظ بقایاي گیاهی

  

  نام متغیر

  نپذیرندگان  پذیرندگان  معادله انتخاب

  ظاي معیارخ  ضریب  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب

  029/0  003/0  031/0  - 036/0  040/0  - 019/0  سن

  011/0  185/0***  006/0  - 129/0***  008/0  0001/0  تولید کل

          399/0  707/1***  درك کشاورز

  154/2  -900/3*  319/2  -557/7***  788/2  - 521/6**  عرض از مبدأ

      **782/0 -  349/0  *710/0-  453/0  

؛ آزمون کاي دو-482/537= نماییراستیتم رلگا  2=***88/424  

  )%1داري در سطح معنی ***و   %5داري در سطح معنی **،  %10داري در سطح معنی *هاي تحقیق (یافته مأخذ: 
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  و گروه از پذیرندگان و نپذیرندگاندحفاظتی و اثر آن بر شکاف فقر بین  ورزيخاكنتایج حاصل از عوامل مؤثر بر پذیرش  .4جدول 

  

  نام متغیر

  نپذیرندگان  پذیرندگان  معادله انتخاب

  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب

  040/0  - 014/0  0574/0  - 112/0**  459/1  646/2*  آگاهی از کیفیت خاك

  011/0  - 0001/0  005/0  0026/0  173/0  513/0***  دسترسی به اطالعات

  047/0  - 236/0***  029/0  -/092***  476/0  262/0  رسی به اعتباراتتدس

  046/0  0578/0  065/0  - 285/0***  734/0  270/1*  هاي ترویجیشرکت در کالس

  007/0  - 011/0  007/0  - 0124/0*  149/0  311/0**  تحصیالت

  005/0  -007/0  003/0  0006/0  077/0  185/0**  اندازه مزرعه

  605/0  351/0  205/0  -626/0  135/0  -601/0**  تعداد قطعات زمین

  002/0  0003/0  0029/0  002/0  056/0  - 129/0**  فاصله تا مرکز خرید

  /0002  0009/0***  00009/0  -001/0  002/0  - 004/0*  سازي زمینهزینه آماده

  0002/0  -0004/0*  0001/0  -0002/0*  002/0  -005/0**  هزینه کود

  043/0  061/0  058/0  - 852/0***  075/1  997/1*  آالتمالکیت ماشین

  045/0  002/0  002/0  0006/0  059/0  - 043/0  سن

  

  نام متغیر

  نپذیرندگان  پذیرندگان  معادله انتخاب

  خطاي معیار ضریب  خطاي معیار  ضریب  خطاي معیار  ضریب

          575/0  002/2***  درك کشاورز

  332/0  -198/0  246/0  -134/0  815/4  -075/7  عرض از مبدأ

      091/0  288/0  *582/0  347/0  

؛ آزمون کاي دو -208/95= نماییراستلگاریتم  2=***44/121  

  )%1داري در سطح معنی *** و %5داري در سطح معنی **،  %10داري در سطح معنی *هاي تحقیق (مأخذ: یافته

  

مثبت ایـن متغیـر بـر     رعبارت دیگر اثحیوانی به مزرعه باشد. به

هاي دیگر از جملـه  عملکرد در هکتار نیاز پرداختن به استراتژي

. دهـد مـی حفاظتی براي افزایش عملکـرد را کـاهش    خاکورزي

این متغیر بـرخالف   تأثیرنتایج حاصل از این مطالعه در رابطه با 

) 20جالتـا و همکـاران (   ۀو بـا مطالعـ   اسـت  )1ابـدالی (  ۀمطالع

آالت مطـابق انتظـار اثـر مثبـت و     الکیت ماشـین ممطابقت دارد. 

حفـاظتی دارد و نتـایج ایـن     خـاکورزي بـر پـذیرش    داريمعنی

 ۀاین متغیر با نتایج فراهم آمده از مطالعـ  تأثیرمطالعه در رابطه با 
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  مطابقت دارد.  )1ابدالی (

بنابراین متغیرهـاي آگـاهی از کیفیـت خـاك، دسترسـی بـه          

عات، تحصـیالت، سـطح زیرکشـت،    اعتبارات، دسترسی به اطال

ي ترویجـی و درك  هـا کـالس آالت، شـرکت در  مالکیت ماشین

بر احتمال پـذیرش دارنـد. در    داريمعنیکشاورز اثرات مثبت و 

مقابل، متغیرهاي فاصله تا مرکز خرید و تعـداد قطعـات زمـین،    

  بر پذیرش دارند. داريمعنیاثرات منفی و 

ـ       خـاکورزي یرش فنـاوري  ذبعد از بررسی عوامل مؤثر بـر پ

بـر متغیرهـاي وابسـته     CAحفاظتی، به بررسی اثـرات پـذیرش   

(عملکرد گندم، مصـرف آب و شـکاف فقـر) بـین دو گـروه از      

حفـاظتی پرداختـه    خـاکورزي پذیرندگان و نپذیرندگان فناوري 

ترتیـب اثـر متغیرهـاي    )، بـه 4) تـا ( 2( هـاي ولشده است. جـد 

حجم آب مصرفی و شکاف  توضیحی را بر میزان عملکرد گندم،

حفـاظتی   خاکورزيفقر در دو گروه از پذیرندگان و نپذیرندگان 

عملکرد در هکتار و حجـم آب   براي ضریب دهند. نشان می

 دارمعنـی و براي شکاف فقـر مثبـت و    دارمعنیمصرفی منفی و 

 رتـأثی  دلیـل بـه ) انتخـاب  biasگیري (دهنده جهتکه نشان است

ــاهده در   ــل مش ــل غیرقاب ــارعوام ــاوري بک ــاکورزيگیري فن  خ

حفاظتی است. بنابراین اسـتفاده از روش رگرسـیون سـؤیچینگ    

زا که هر دو عوامل قابـل مشـاهده و غیرقابـل مشـاهده را     درون

کنـد در مطالعـه حاضـر کـامالً مناسـب بـوده اسـت.        منظور مـی 

 يهمچنین بیـانگر ایـن اسـت کـه کشـاورزان بـا عملکـرد بـاال        

میانگین، مصرف آب و شکاف فقر کمتر، احتمال باالتري بـراي  

صـورت شـهودي در   دارند (که با آنچه به CAاستفاده از فناوري 

در  نماییراستمنطقه مشاهده شد، مطابقت دارد). آماره حداکثر 

،  -21/676، بر عملکرد گنـدم  CAوري امعادله اثرات پذیرش فن

ــرف آب  ــر   -482/537مص ــکاف فق ــت -20/59و ش ــه  اس ک

  .دهدمیکل رگرسیون را نشان  داريمعنی

) بـین  4) تـا ( 2(هـاي  متغیر سن کشاورز با توجه به جـدول    

بر عملکرد گندم، مصـرف   CAپذیرندگان و نپذیرندگان فناوري 

ي نداشـته اسـت. در مـورد ایـن پـارامتر      تأثیرآب و شکاف فقر 

الو و گرف ساند؛ اممطالعات پیشین تفسیرهاي مختلفی ارائه داده

کنند که سن، شاخصی از تجربه است و ارتبـاط  استدالل می )6(

ي حفاظت از آب و خـاك نـدارد.   هافعالیتمستقیمی با پذیرش 

) گـزارش دادنـد کـه احتمـال     30دیگر نوریس و باتی (از سوي 

تر بیشتر از ي حفاظتی در بین کشاورزان جوانهافعالیتپذیرش 

از کیفیــت خــاك بــین  یکشــاورزان مســن اســت. متغیــر آگــاه

بر میزان عملکرد  داريمعنیپذیرندگان و نپذیرندگان اثر مثبت و 

بـر میـزان آب مصـرفی و     داريمعنـی گندم دارد و اثـر منفـی و   

حفـاظتی داشـته    خـاکورزي شکاف فقر بین پذیرندگان فنـاوري  

نـدارد.   داريمعنـی است؛ امـا ایـن متغیـر بـین نپذیرنـدگان اثـر       

که یکـی از   دهدمیآلی خاك را افزایش  هحفاظتی ماد خاکورزي

. این افـزایش در  استهاي سنجش کیفیت خاك بهترین شاخص

، عالوه بر افزایش جـذب  ورزيخاکبیماده آلی خاك در سیستم 

در اختیار گذاشتن عناصر غذایی در  دلیلبهرطوبت،  نگهداريو 

اختیار گیاه، باعث افزایش عملکرد محصول، کاهش مصرف آب 

د. نتایج این مطالعه در رابطـه بـا   شومیفرسایش خاك  و کاهش

) و روژاس و 1ابـدالی (  ۀاین متغیر با نتایج حاصل از مطالع تأثیر

) مطابقت دارد. متغیر دسترسی بـه اطالعـات بـین    32همکاران (

بـر میـزان عملکـرد گنـدم در      داريمعنیپذیرندگان اثر مثبت و 

همچنین بر میـزان آب   ومقایسه با نپذیرندگان این فناوري دارد 

بــین پذیرنــدگان نســبت بــه  داريمعنــیمصــرفی اثــر منفــی و 

 تـأثیر حفاظتی دارد. در رابطـه بـا    خاکورزينپذیرندگان فناوري 

) 11چیـذري و همکـاران (   ۀاین متغیر نتایج این مطالعه با مطالع

 داريمعنـی مطابقت دارد. متغیر دسترسی به اعتبارات اثر مثبت و 

ـ  م بـین پذیرنـدگان و نپذیرنـدگان دارد و نشـان     دبر عملکرد گن

تـا بیشـتر بـه     دهـد مـی  که اعتبارات به کشـاورز انگیـزه   دهدمی

ي حفـاظتی بپـردازد و همچنـین اثـر منفـی و      هافعالیتپذیرش 

بر میزان آب مصـرفی و شـکاف فقـر بـین پذیرنـدگان       دارمعنی

 که دسترسی به اعتبارات باعث کـاهش  دهدمیدارد، نتایج نشان 

هزینـه  تـأمین هاي مالی براي تهیه عوامل تولید و یـا  محدودیت

بـالقوه رفـاه    طـور بـه د و شومیهاي مربوط به اقدامات حفاظتی 

، نتایج حاصل از ایـن مطالعـه   دهدمیقرار  تأثیرخانوار را تحت 

ابـدالی   ۀدر رابطه با میزان دسترسی به اعتبارات با نتـایج مطالعـ  
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ــر شــر ) مطابقــت1(  -ي آموزشــیهــاکــالست در کدارد. متغی

در مقایسه بـا   داريمعنیترویجی در بین پذیرندگان اثر مثبت و 

عملکرد گنـدم دارد، همچنـین اثـر منفـی و      نپذیرندگان بر میزان

بر میزان آب مصرفی و شکاف فقر بین پذیرندگان را  داريمعنی

. زیـرا آگـاهی کشـاورزان در رابطـه بـا مزایـاي       دهـد مـی نشان 

هــاي جدیــد بــا روش آنهــاتی و آشــنا کــردن ظحفــا خـاکورزي 

د باعث کاهش متوسط آب مصرفی در هـر هکتـار گنـدم    توانمی

و همچنـین اثـر مثبتـی بـر درآمـد خـانوار        شوددر سطح مزرعه 

داشته باشد. سطح تحصیالت در بـین پذیرنـدگان اثـر مثبـت و     

ــی ــر منفــی و   داريمعن ــزان عملکــرد محصــول دارد و اث ــر می ب

رف آب و شکاف فقـر در بـین پذیرنـدگان در    صبر م داريمعنی

حفاظتی دارد. در واقـع   خاکورزيمقایسه با نپذیرندگان فناوري 

حفاظتی از سـوي کشـاورزان بـا تحصـیالت      خاکورزيپذیرش 

 دنبـال بـه  داريمعنـی اثر مثبـت و   آنهاباال، بر عملکرد در هکتار 

ر در تتوانـایی بیشـ   دلیلبهدارد. همچنین این گروه از کشاورزان 

تحلیل اطالعـات، انگیـزه و توانـایی بـاالتري بـراي اسـتفاده از       

هـاي آبیـاري تحـت فشـار     تر نظیر سیستمهاي پیچیدهتکنولوژي

وري مزرعه، میـزان فقـر در بـین    دارند. درنهایت با افزایش بهره

یابد. نتایج حاصل از این مطالعـه  خانوارهاي روستایی کاهش می

ـ ایـن متغ  تـأثیر در رابطه بـا   ) 2هـافمن ( ابـدالی و   ۀر بـا مطالعـ  ی

بـر   داريمعنـی مطابقت دارد. متغیر اندازه مزرعه اثرات مثبـت و  

عملکرد گندم در بین پذیرندگان دارد امّا در بین نپذیرندگان اثـر  

بـر عملکـرد گنـدم دارد ولـی بـر میـزان آب        داريمعنیمنفی و 

ـ   ي نداشته است. بهتأثیرمصرفی و شکاف فقر   اعبـارت دیگـر، ب

افزایش سطح زیرکشت انگیزه کشاورزان براي بهبـود کـارایی و   

یابد و بنابراین تمایل بیشتري نسبت تولید افزایش میوري بهره

کشـاورزي از   ورزيخـاک بـی هاي سودآور ماننـد  به تکنولوژي

دهند. در واقع کشاورزانی کـه سـطح زیرکشـت    خود نشان می

- ریسـک  بیشتري دارند نسبت به کشـاورزان کوچـک مقیـاس   

 خاکورزيي هافعالیتگیري بکار برايپذیرتر و انگیزه بیشتري 

حفاظتی دارند. متغیر فاصله تا مرکز خرید در بـین پذیرنـدگان   

ي بر عملکـرد گنـدم نـدارد.    تأثیراما  استداراي ضریب منفی 

همچنین بر میزان آب مصرفی و شکاف فقر بـین دو گـروه از   

کـود بـین پذیرنـدگان و     است. متغیر هزینـه  تأثیرکشاورزان بی

بـر عملکـرد گنـدم دارد.     داريمعنـی نپذیرندگان اثـر مثبـت و   

بر میزان آب  داريمعنیاثر منفی و  درصد 1همچنین در سطح 

مصرفی در بین پذیرنـدگان در مقایسـه بـا نپذیرنـدگان داشـته      

حفاظتی بـا   خاکورزيکه استفاده از  دهدمیاست. نتایج نشان 

صول قبلی، اثر مثبتی بر میزان عملکرد حباقی گذاشتن بقایاي م

. نتایج دهدمیگندم دارد و مصرف کودهاي شیمیایی را کاهش 

 ۀایـن متغیـر بـا مطالعـ     تـأثیر حاصل از این مطالعه در رابطه با 

) مطابقـــت دارد. متغیـــر مالکیـــت 24) و المـــر (1ابـــدالی (

بـین   درصـد  5در سـطح    داريمعنـی اثر مثبت و  آالتماشین

ــدگا ــی و    نپذیرن ــرات منف ــین اث ــدم و همچن ــر عملکــرد گن ب

قابـل   تـأثیر بر شکاف فقر بین پذیرنـدگان دارد امـا    داريمعنی

توجهی بین نپذیرندگان ندارد. حفظ بقایـاي گیـاهی در سـطح    

 خـاکورزي داري بین پذیرندگان فناوري خاك اثر منفی و معنی

 خــاکورزيمیــزان آب مصــرفی دارد. بــا اجــراي  حفــاظتی بــر

د و ضـمن  شـو مـی طوبت بیشتري در خـاك ذخیـره   رحفاظتی 

د. نتـایج  شـو مـی کاهش تبخیر موجب افزایش نفوذپذیري آب 

ایـن متغیـر بـا مطالعـه      تـأثیر حاصل از این مطالعه در رابطه با 

  ) مطابقت دارد.26مزویمو و توملو (

گونـه کــه در روش تحقیـق توضــیح داده شـد، بــراي    همـان    

که اثـر نـاهمگنی غیرقابـل     تبررسی اثر یک تکنولوژي الزم اس

اي گونـه د موجب تورش نتایج گروه شود، بـه توانمیمشاهده که 

ترین روش بـراي  هاي مقطع عرضی، مناسبداده د. درشولحاظ 

کـردن عوامـل غیرقابـل مشـاهده، رگرسـیون سـؤیچینگ        منظور

ــتزا درون ــدول. اس ــالص  5( ج ــرات خ ــل از اث ــایج حاص ) نت

گنـدم، میـزان آب مصـرفی و     دحفاظتی را بر عملکـر  خاکورزي

پـذیرش   شکاف فقر بین پذیرندگان در صورت پذیرش و عـدم 

) و همچنین بین نپذیرنـدگان  ATTحفاظتی ( خاکورزيفناوري 

حفـاظتی   خـاکورزي در صورت پذیرش و عدم پذیرش فناوري 

)ATUدهدمیزا نشان ) با استفاده از رگرسیون سؤیچینگ درون .

  میزان آب مصرفی و شکاف فقـر   ،گندم ارزش انتظاري عملکرد
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  حفاظتی بر عملکرد گندم، حجم آب مصرفی و شکاف فقر بین پذیرندگان و نپذیرندگان ورزيخاك. اثرات خالص 5جدول 

  CAاثرات خالص  عدم پذیرش  پذیرش  متغیرها

        عملکرد (هکتار)

  )ATT( 05/1***  40/4  45/5  پذیرندگان

  )ATU(07/2***  48/3  55/5  نپذیرندگان

1B- 1/0  اثرات ناهمگنی H   2BH  0/92 02/1-TH  

        حجم آب مصرفی (مترمکعب به ازاي هرهکتار)

  )ATT( - 910***  8780  7870  پذیرندگان

  )ATU( -2520**  8780  6260  نپذیرندگان

1B  اثرات ناهمگنی H  1610 2BH  0 TH  1610 

        شکاف فقر (درصد)

  )ATT( - %20***  %78  %58  پذیرندگان

  )ATU( - %29**  %82  %53  نپذیرندگان

1B%5  اثرات ناهمگنی H   4%-2BH   9%-TH  

  )%5داري در سطح معنی ** و  %1داري در سطح عنیم ***هاي تحقیق (مأخذ: یافته

  

بین پذیرندگان در صورت پذیرش فناوري (مشاهده شـده) و در  

ــذیرش (  ــدم پ ــورت ع ــاري  ATTص ــین ارزش انتظ ) و همچن

عملکرد گندم، میزان آب مصرفی و شکاف فقر بین نپذیرنـدگان  

در صورت عدم پذیرش فناوري (مشـاهده شـده) و درصـورت    

) 5) برآورد و نتایج حاصـل در جـدول (  ATUي (رپذیرش فناو

باعـث افـزایش عملکـرد     CAگیري بکـار نشان داده شده است. 

گندم، کاهش شکاف فقر و کاهش میـزان آب مصـرفی در بـین    

د شـو مـی پذیرنـد،  حفاظتی را می خاکورزي زارعینی که فناوري

حفـاظتی بـر عملکـرد     خاکورزيکلی اثرات  طوربه). 5(جدول 

تـن   45/5بـین پذیرنـدگان در صـورت پـذیرش       )ATTگندم (

تـن عملکـرد    40/4عملکرد در هکتار و درصورت عدم پذیرش 

 خـاکورزي در هکتار بوده است، بنـابراین اثـر خـالص فنـاوري     

تـن در هکتـار    05/1میـانگین   طـور بهحفاظتی بر عملکرد گندم 

) و دیفـالکو و  1بوده است. نتایج این مطالعه با مطالعات ابدالی (

) مطابقت دارد. همچنین میزان آب مصرفی در بین 14(مکاران ه

متر مکعـب   7870پذیرندگان در صورت پذیرش فناوري جدید 

کـه   است متر مکعب در هکتار 8780و در صورت عدم پذیرش 

دهنده کـاهش مصـرف آب در بـین زارعینـی کـه فنـاوري       نشان

کتار ه. بنابراین در هر است گیرندمی بکارحفاظتی را  خاکورزي

 خـاکورزي جـاي  حفـاظتی بـه   خاکورزيکشت گندم با اقدام به 

جـویی خواهـد شـد.    متر مکعب آب صـرفه  910متداول، معادل 

مطابقـت   )23(کلـیمن و همکـاران    نتایج این مطالعه بـا مطالعـه  

بـر شـکاف فقـر بـین      دارمعنـی منفی و  تأثیردارد. درنهایت یک 

 خاکورزيري وپذیرندگان در صورت پذیرش و عدم پذیرش فنا
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که میانگین شکاف فقر بین پذیرنـدگان   دهدمیحفاظتی را نشان 

ــاوري  ــذیرش فن و در صــورت عــدم درصــد  58در صــورت پ

چنین نتیجه گرفت که  توانمی، بنابراین است درصد 78پذیرش 

درصد  20حفاظتی باعث کاهش شکاف فقر به میزان  خاکورزي

  ) مطابقت دارد.1ی (لد. نتایج این مطالعه با مطالعه ابداشومی

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

کشاورزي مدرن دسـتاوردهاي بزرگـی در زمینـه افـزایش مـواد      

وري منـابع تولیـد و بهبـود سـطح زنـدگی      غذایی، افزایش بهـره 

نظـران نقـش آن در   داشته است. به عقیـده بسـیاري از صـاحب   

ـ بـه ا امـ رفاه و امنیت غذایی جوامع قابل انکار نیست  تأمین  لدلی

ویـژه کودهـا و سـموم    بـه هـاي خـارجی   رویه نهـاده مصرف بی

کشاورزي اثـرات مخربـی بـر     آالتماشینگیري بکارشیمیایی و 

هـاي اخیـر   طوري که در دههمحیط زیست وارد ساخته است. به

هـاي کشـاورزي   محیطی، نظامنگرانی از مشکالت زیست دلیلبه

ر کلی این باور وطبهمورد انتقاد قرار گرفته است. شدت بهمدرن 

مرسـوم، فراینـد مناسـبی بـراي آمـاده      خاکورزيوجود دارد که 

هـاي هـرز و   نمو گیاه، کنتـرل تکثیـر علـف   وسازي زمین، کشت

کند امـا بـه   افزایش مواد معدنی از ماده ارگانیک خاك فراهم می

، شـوري خـاك، تسـریع    خـاك  کمناچار موجب فشردگی و تـرا 

آلی خاك و ماده مغـذي نیـز    فرایند فرسایش خاك، کاهش ماده

حفاظتی از طـرف   خاکورزيهاي د. در پذیرش تکنولوژيشومی

، عوامـل بسـیاري دخالـت دارنـد. در     آنهـا کشاورزان و اجـراي  

ا از مـ ، اشـود مـی بسیاري از موارد تکنولوژي طراحی و معرفـی  

ـ   ۀسوي کشاورزان ممکن است پذیرفته نشود. این مسئله در زمین

هـاي  ویـژه در مـورد تکنولـوژي   بـه ي و زهاي کشاورتکنولوژي

اتفاق افتاده است. با توجـه بـه نقـش مهمـی کـه      سیار حفاظتی ب

وري آب و کنترل فرسـایش خـاك و   کشاورزان در رابطه با بهره

کنند، بررسی عوامـل مـؤثر بـر پـذیرش     حفاظت از منابع ایفا می

هـا بـر رفـاه    این فنـاوري  تأثیرحفاظتی و  خاکورزيهاي فناوري

ار از اهمیت زیادي برخوردار است که در این مطالعه به آن وخان

 خـاکورزي اثـرات خـالص   پرداخته شده است. نتایج نشـان داد  

میانگین  طوربه) ATTحفاظتی بر عملکرد گندم بین پذیرندگان (

همچنـین در هـر هکتـار کشـت     تن در هکتار بوده است.  05/1

متـداول،   زيرخـاکو جاي حفاظتی به خاکورزيگندم با اقدام به 

، عـالوه بـه جویی خواهد شـد.  متر مکعب آب صرفه 910معادل 

 درصد 20حفاظتی باعث کاهش شکاف فقر به میزان  خاکورزي

 داريمعنـی  تأثیرحفاظتی  خاکورزيد. از آنجا که پذیرش شومی

بر عملکرد در هکتار گندم، مصرف آب و شکاف فقر دارد بدین 

تار، کاهش مصرف آب و کمعنی که باعث افزایش عملکرد در ه

د، بنابراین ترویج هر چه بیشتر این تکنولوژي شومیشکاف فقر 

د. بر اساس نتایج فراهم آمده از این مطالعـه  شومیتوصیه  بسیار

حفـاظتی از   خـاکورزي د بر پذیرش فناوري توانمیاقدامات زیر 

  سوي کشاورزان مؤثر باشد.

ـ بر  داريمعنیاندازه مزرعه اثر مثبت و  .1 ي هـا فعالیـت ذیرش پ

تـر شـدن مـزارع    حفاظتی دارد. از آنجا که قانون ارث به کوچک

اي از کوچـک شـدن مـزارع    گونـه انجامد، الزم است کـه بـه  می

 جلوگیري کرد.

میزان دسترسی به اعتبارت و تسـهیالت بـانکی اثـر مثبـت و      .2

حفاظتی دارد، بنـابراین   خاکورزيبر پذیرش فناوري  داريمعنی

د که اعتبارات بیشتري براي این منظـور تخصـیص   وشمیتوصیه 

 دهند.

ي حفـاظتی  هـا فعالیتاز آنجا که پراکندگی مزارع در پذیرش  .3

ـ مـی سـازي اراضـی   اثر منفـی دارد، یکپارچـه   د در پـذیرش  توان

د که ایـن  شومیهاي حفاظتی مؤثر باشد، بنابراین توصیه فناوري

 طرح با دقت بیشتري انجام شود.
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Abstract 

The interaction of population growth, technological improvement and climate change have impacted severely on 
agricultural and environmental sustainability. In Iran, conventional tillage practice has resulted in soil erosion and loss 
of soil organic matter. In this regard, Conservation Agriculture (CA) forms part of this alternative paradigm to 
agricultural production systems approaches and can be regarded as a means to enhancing food productivity, reducing 
poverty, and mitigating the consequences of climate change in rural households. The objectives of this study were to 
examine the determinants and impacts of CA technology on wheat yield, poverty gap and water use. To this end, an 
endogenous switching regression (ESR) model was employed to estimate the impacts of CA technology on continuous 
variables such as wheat yield, poverty gap and water use. A sample of 260 farmers from Zarghan district was selected 
for interview collection of necessary farm level data. The results indicated that in the select equation of ESR model, ten 
coefficients (out of 12) are significant at the 5% level or higher. Knowledge of soil quality, access to credit, access to 
information, education, farm size, ownership of machinery, participation in agricultural extension activities and farmer’ 
perception have positive and significant effects on the probability of adopting CA. In contrast, variables such as the 
distance to shopping center and number of land parcels have negative and significant influence on adoption. Also, the 
results of ESR model and counterfactual analysis showed that wheat yield would increase by 1.05 tons and poverty gap 
and water use would decrease by 20% and 910 cubic meters per hectare respectively if farmers adopt CA technology. 
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