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مقاله پژوهشی

 2زیبایی منصور ،1دهقانپور حامد

 12/5/1399 پذیرش: تاریخ  11/3/1398 دریافت: تاریخ

 چکیده

 فقر کاهش و ییغذا تیامن ایجاد یبرا نهیگز کی عنوان به خاک و آب اظتحف های فناوری

 زمان هم کارگیری به اثرات بررسی به ،حاضر مطالعه در .است توسعه حال در ندهیفزا ای گونه به

 اثر و پرداخته (1397 سال در) مند آبریز حوضه در مزرعه سطح در خاک و آب حفاظت های فعالیت

 ناشی باری فعر برای همچنین، ؛شد مطالعه فقر و آب مصرف ،گندم محصول عملکرد بر هافناوری این

 چرخشی رگرسیون مدل از ،عرضی مقطع هایداده رگرسیون تحلیل در مشاهده قابلغیر ناهمگنی از

 هر در که داد نشان نتایج شد. استفاده واقعیت جایگزین تحلیل چارچوب در ایچندجمله زایدرون
                                                                                                                                               

 (.hdehghanpur@shirazu.ac.irموختة دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ) آنویسندة مسئول و دانش  -1

 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. -2
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 متداول، کشت جای به مطلوب خاک و آب حفاظت هایفعالیت کارگیری به با ،گندم کشت هکتار

 محصول عملکرد و کاهش درصد 37 و مکعب متر 3341 معادل ،ترتیب به ،فقر شکاف و آب مصرف

 توسعه و موانع رفع برای ریزیبرنامه در توان می حاضر ةمطالع نتایج از یابد.می افزایش تن 05/2

  .جست سود خاک و آب حفاظت های فناوری کارگیری به

 )حوضه مند ،(ESR) ایزدرون چرخشی رگرسیون واقعیت، جایگزین تحلیل غذایی، امنیت :اهواژهکلید
 آبریز(.

 JEL:  Q25, O33, C24 بندی طبقه

  مقدمه

 که است ای گونه به بشری جوامع نیاز مورد محصوالت تولید در خاک و آب منابع اهمیت

 که آب منابع کمیابی پی در شود. انجام الزم اقدامات مزرعه، سطح در آنها از حفاظت برای باید

 ای مسئله که خاک فرسایش نارک در یافته بیشتری اهمیت اقلیم تغییر و خشکسالی شرایط در

 برخوردار زیادی اهمیت از خاک و آب منابع از حفاظت با مرتبط اتاقدام ست،ا نگیزبر چالش

 تواند می کشاورزی فعالیت .(Jara-Rojas et al. 2013; Engler et al., 2016) است شده

 طبیعی بوم زیست به که دهد، کاهش متداول ورزی خاک طریق از ویژه به را خاک کیفیت

 منافذ فضای میزان خاک کیفیت کلیدی شاخص .(Pisante, 2002) رساندمی آسیب خاک

 کیفیت چههر که ،است خاک رطوبت و آب نگهداری ظرفیت آنها، توزیع اندازه و خالی

 با .(Nael et al., 2004) شود می آب ضعیف نفوذ و رواناب افزایش موجب ،شود کمتر خاک

 Lal) است دشوار آن شدت برآورد جهانی، مقیاس در خاک فرسایش اقتصادی اتتأثیر وجود

and Follett, 2009). سطح در کشاورزی اراضی از درصد هشتاد که دهدمی نشان مطالعات 

 در اینکه رغم علی نیز ایران در هستند. خاک فرسایش متوسط سطوح از هایینشانه دارای جهان

 آب منابع از بیشتر کشاورزی اراضی که چنان) شود مین مشاعذه جدی محدودیت خاک زمینه

 خاک کمبود با را کشور نزدیک ایآینده در خاک فرسایش سرعت تداوم است ممکن است(،

 کند. مواجه مناسب
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 به توانمی پایدار توسعه بر کیدأت با خاک و آب حفاظت های فناوری ترین مهم از

 انهار، پوشش زراعی، محصوالت کشت الگوی اصالح کرد: اشاره دست این از هایی فناوری

 آبیاری مناسب راهبردهای فشار، تحت آبیاری های سامانه به سنتی آبیاری تبدیل اراضی، تسطیح

 راهبرد پالستیک(، زیر کشت و نواری )آبیاری آبیاری نوین هایروش کارگیری به و

 اصالح آنها، کشت ترویج و باال آب مصرف کارآیی با و پرمحصول ارقام انتخاب آبیاری، کم

 مصرف کارآیی با ارقام تولید و (فناوری زیست) جدید های شیوه از استفاده با گیاهان ژنتیکی

 زراعی گیاهان کاشت آرایش درباره تحقیق و بررسی خشکی، شوری، به مقاوم ارقام باال، آب

 زودهنگام کاشت شیمیایی، کودهای و آبیاری آب تلفیقی مدیریت ترویج و استفاده مختلف،

 رشد و کوتاه رشد دوره طول با ارقام کشت گسترش تنش، و خشکی از فرار منظور به گیاهان

 مطلوب بوته تراکم تعیین آبیاری، راندمان بهبود منظور به مزرعه مناسب ابعاد تعیین سریع، اولیه

 و  آیش رعایت ،ای گلخانه کشت اراضی، سازی یکپارچه و آبیاری راندمان افزایش هکتار، در

 و 2حفاظتی ورزی خاک ،1ورزی خاک بدون عملیات خاکی، و آبی منابع بهینه مدیریت اصول

  .3ورزی خاک حداقل

 و ها خانواده بر اغلب آب کمبود های دوره در آب از حفاظت کشورها، از بسیاری در

 ;Pannell et al., 2000) استرالیا در مواردی به توان می نمونه، برای .شود می تحمیل کشاورزان

Cary, 2008; Dolnicar and Hurlimann, 2010)، آمریکا (Pirie et al., 2004)، یونان 

(Jones et al., 2011)، بریتانیا (Gilg and Barr, 2006) مصر در یا و (Luzi et al., 2008) اشاره 

 را مربوط پیشنهادی های سیاست و آب منابع از حفاظت ،مختلف مفهومی های چارچوب سطح در .کرد

 ,.Sabatier et al., 2005; Pearce, 2007; Jorgensen et al) یافت مختلف مطالعات در توانمی

2009; Blackstock et al., 2010).خاک اختالل حداقل شامل خاک حفاظت های فناوری 

 و محصول بقایای از استفاده گیاهی، پوشش مدیریت مستقیم(، کشت و ورزی خاک )بدون
                                                                                                                                               

1. no-tillage 
2. conservation tillage 
3. minimum tillage 
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 ,Wright and Hons) شوند می 1خاک آلی مواد حفظ به منجر که است، زراعی تناوب رعایت

2004; Thierfelder and Wall, 2010). کاهش در خاک و آب حفاظت های فناوری نقش 

 ;Logan, 1993) است شده شناخته خوبی به زیرزمینی و سطحی هایآب به هاآالینده نفوذ

Owens et al., 2002). در آب حفظ به خاک و آب حفاظت های فناوری بارش، کم مناطق در 

 و آب اظتحف های فناوری .(Carter and Steed, 1992) کندمی کمک خاک باالیی هایالیه

 Govaert) اندهبافت توسعه ندهیفزا ای گونه به ییغذا تیامن ایجاد یبرا نهیگز کی عنوان به خاک

et al., 2009; FAOSTAT, 2016). یی،وهوا آب تغییرات خاک، خیزی حاصل کاهش 

 زیست محیط برنامه دیدگاه از کشاورزان، درآمد منابع از حمایت عدم و تولید باالی های هزینه

 کاهش اصلی عوامل عنوان به گسترده ای گونه به و بحرانی مشکالت عنوان به همه ،2متحد ملل

 هایشیوه میان، این در .اندشده شناخته روستایی مناطق در فقر افزایش و کشاورزی وریبهره

  است. شده مشکالت این تشدید به منجر )سنتی( مرسوم کشاورزی

 حد تا پا خرده کشاورزان غذایی امنیت و معیشت بر خاک و آب حفاظت های فناوری تأثیر

 دهندة نشان جهان سراسر در خاک و آب حفاظت های فناوری ارزیابی نتایج است. شده اثبات زیادی

 .دارد روستا و خانوار سطح در غذایی امنیت بر خاک و آب حفاظت های فناوری که است یتأثیر

 های فناوری عملیات و آموخت توانمی را خاک و آب حفاظت های فناوری اصول ،منظور ینبد

 در فقر کاهش های زمینه رهگذر، این از و کرد منتشر منطقه کشاورزان بین را خاک و آب حفاظت

 فراهم را بیرونی هایتکانه مقابل در پذیری انعطاف افزایش و غذایی امنیت افزایش جامعه، سطح

 نشان توسعه حال در کشورهای در مختلف مطالعات .(Wagstaff and Harty, 2010) ساخت

 خانوارهای اقتصادی وضع بهبود با مستقیم رابطه کشاورزی بخش شرایط بهبود که دهدمی

 حال در کشورهای در خاک و آب حفاظت های فناوری پذیرش ،همچنین دارد. روستایی

                                                                                                                                               

1. Soil Organic Matter (SOM) 
2. United Nations Environment Programme (UNEP) 

http://www.unep.org/
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 ,.Khonje et al) شود می خانوارها فقر کاهش و کشاورزی وریبهره افزایش موجب توسعه

2015; Minot and Dewina, 2015; Zeng et al., 2015; Abdulai, 2016).  

 ,Abdulai and Huffman, 2005) ها پژوهش از برخی یهایافته پایة بر همچنین،

Abdulai and Huffman, 2014; Abdulai, 2016)، و آب حفاظت های فناوری پذیرش 

 به بنا .شود می خانوار فقر کاهش باعث و دهدمی افزایش را محصول بازده و مقدار خاک

 خاک و آب حفاظت های فناوری ،متحد ملل سازمان کشاورزی و خواربار سازمان تعریف

 برای تالش و کشاورزی محصوالت تولید در منابع جوییصرفه برای روش یک از است عبارت

 برای .طبیعی زیست محیط از حفاظت ،همچنین و قبول قابل سود و پایدار وریبهره به رسیدن

 منافع خاک، و آب حفاظت های فناوری اتخاذ و مدت کوتاه هایریزیبرنامه با ،فقیر کشاورزان

 ایجاد محیطی زیست مزایای و بلندمدت وریبهره توان به نسبت بیشتری فوری و ملموس

 های فناوری تأثیر و پذیرش بررسی رو، این از .(Corbeels, De Graaff et al., 2014) شود می

 فقر و )عملکرد( مزرعه تولید مانند خانوارها رفاه ملموس های شاخص بر خاک و آب حفاظت

 که است شده مشخص ،زمینه این در شده انجام مطالعات به توجه با است. اهمیت حائز خانوارها

 دارد بیشتری برتری هاروش بقیه به نسبت غذایی امنیت و فقر بر مجازی متغیر یک تأثیر برآورد

(Minot and Dewina, 2015; Abdulai, 2016; Kpadonou et al., 2017). 

 گذاران سیاست برای را دغدغه بیشترین که است مهم مسئله دو خاک و آب حفاظت

 طور به را خاک و آب حفاظت اندکی مطالعات .اند مرتبط هم با کامالً موضوع دو و کرده ایجاد

 بدان ،جداگانه طور به گرفته صورت مطالعات بیشتر و داده قرار بررسی مورد زمان هم

 و گذارد می خاک حفاظت پذیرش بر مثبت تأثیر آب حفاظت پذیرش که حالی در ،اند هپرداخت

 .(Engler et al., 2016) شود می خطا به منجر مجزا طور به کدام هر گرفتن نظر در و ؛برعکس

 مساحت با که ،ستا رسفا خلیج بیآ حوضه یها یرحوضهز جمله از مُند آبریز حوضه

 از آبریز حوضه این .رود می شمار به فارس استان آبریز حوضه ترین بزرگ مربع، کیلومتر 47653

 از ،نیهمچن و فارس جیخل به رسوبات حمل ،(ژئومورفولوژی شناختی ) ریخت زمین لحاظ
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 ینیرزمیز آب سطح .است ژهیو تاهمی یدارا کشور جنوب در یکشاورز و یاقتصاد هایجنبه

 یمیاقلهای  یبررس ست.ا مالحظه قابل ساالنه افت دارای زیآبر حوضه نیا هایدشت در

 کاهش عمده لیدال از که بوده ریاخ سال چند در یخشکسالهای  دوره گسترش دهنده نشان

 استخراج و چاه حفاری ریچشمگ شیافزا ،برآن عالوه .است یآبرفتهای  سفره آب سطح

 در آب مصرف ازین شیافزا و کشاورزی توسعه ،یخشکسال لیدال به ینیرزمیز های آب

 شده یآبرفت هایسفره آب سطح شتریب آمدن نییپا سبب صنعت و شرب مختلف های بخش

 ردیگ صورت یاثربخش اقدامات تقاضا و عرضه نیب تعادل جادیا یراستا در دیبا ن،یبنابرا .است

 است. خاک و آب منابع یوربهره شیافزا و خاک و آب حفاظت اقدامات نیا از یکی که

 .شود کشاورزی آب مصرف کاهش موجب تواند می خاک و آب حفاظت فناوری پذیرش

 مزارع طحس در خاک و آب حفاظت فناوری کارگیری به وضعیت بررسیة حاضر مطالع هدف

 مصرف بر خاک و آب حفاظت فناوری تأثیر ،همچنین و مُند در استان فارس آبریز حوضه

 است. روستایی فقر نیز و گندم محصول عملکرد ،آب

 و آب حفاظت های فعالیت زمان هم کارگیری به بررسی دنبال به حاضر مطالعه ،بنابراین

 مند( آبریز )حوضه فارس استان وسیع نسبتاً آبریز هایحوضه از یکی در مزرعه سطح در خاک

 امنیت از شاخصی عنوان به) گندم محصول عملکرد بر هافناوری این اثر همچنین، به بررسی و

 د.بپرداز فقر و آب مصرف ،(Wildemeersch et al., 2013; Abdulai, 2016) غذایی(

 تحقیق روش

 آب هادرروی  و خااک  تخریاب  و فرساایش  کااهش  و جلوگیری منظور به راهکارهایی 

 ورزی خااک  ،ورزی خااک  کااهش  بار  مشاتمل  کاه  شاده  پیشنهاد خاک و آب از حفاظت برای

 ،گاذاری  آیاش  رعایات  کمپوست، یورم و کمپوست از استفاده ،یزراع تناوب رعایت ی،حفاظت

 ,.Jara-Rojas et al) اسات  فشاار  تحات  یااری آب هاای  امانهسا  و هاا  کانال هرز های علف حذف

 بررسای  بارای  ییمعیارهاا  ،کشاور  خاارج  و داخال  در شاده  انجاام  مطالعاات  باه  توجاه  با (.2013
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 در ؛اسات  شاده  حیشار ت 1 جدول در که ،شده  تعیین مزرعه سطح در خاک و آب منابع حفاظت

 نظر از نمونه مزرعه وضعیت تا است شده آوری جمع الزم اطالعات معیارها این از کدام هر مورد

 فاازی  مراتبای  سلساله  روش از اساتفاده  باا  ،بعد مرحله در شود. تعیین خاک و آب منابع حفاظت

(FAHP) خااک  و آب مناابع  حفاظات  در خاک و آب منابع حفاظت اقدامات از کدام هر وزن 

 و آب حفاظات  اقادامات  بنادی اولویات  ،آماده  دسات  هب هایوزن از استفاده با ،سپس شد. تعیین

  .صورت گرفت خاک

 اقدامات حفاظت از منابع آب و خاک -1جدول 

 خاک منابع از حفاظت اقدامات آب منابع از حفاظت اقدامات

 انهار پوشش

 لوله با مزرعه به منبع از آب انتقال

 یاریآب های روش انواع

 اراضی سازی یکپارچه و تسطیح

 استخر احداث

 یاریآب کم راهبرد

 پایین آبی نیاز با محصوالت کشت

 یاریآب قیدق خیتار نییتع

 کشت قیدق خیتار نییتع

 (یورز خاک ی)ب یحفاظت یورز خاک

 (یورز خاک )کم یحفاظت یورز خاک

 یوانیح کود از استفاده

 یزراع تناوب تیرعا

 یاهیگ یایبقا حفظ

 یگذار شیآ

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ

 محصول عملکرد آب، مصرف بر خاک و آب حفاظت های فناوری تأثیر بررسی برای 

 از استفاده با ،خاک و آب منابع حفاظت نظر از اقدامات، بندیاولویت ابتدا روستایی، فقر و گندم

 )جهاد خاک و آب حفاظت های فناوری و اقدامات با آشنا و متخصص کارشناسان دیدگاه

 مطالعه( مورد منطقه کشاورزی تحقیقات مراکز و کشاورزی دانشکده نظر، مورد منطقه کشاورزی

 خاک و آب منابع از حفاظت در خاک و آب حفاظت های فناوری بندیاولویت .شد ارزیابی
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 و شود می مطالعه مورد منطقه و مزارع خاک و آب حفاظت اقدامات سطح از بهتر شناخت باعث

 های فناوری توسعه در راستای ریزیبرنامه و مدیریت در را ریزانبرنامه و سیاستمداران ،همچنین

  کرد. خواهد کمک خاک و آب حفاظت

 

 های حفاظت آب و خاک فناوریبندی اولویت برای راهبرد ارزیابی مراتبی سلسله ساختار -1شکل 
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 این در .است مراتبی سلسله ساختار تعیین گیری، تصمیم لهمسئ یک در مرحله اولین 

 درخت یک شبیه مراتبی سلسله ساختار یک در ها گزینه و ها زیرمعیار معیارها، هدف، ،روش

 هاگزینه و معیارها هدف، سطح سه شامل ة حاضرمطالع در مراتبی سلسله ساختار شوند.می تنظیم

 زیرمعیارها، و معیارها بندیاولویت برای است. شده داده نشان 1 شکل در که بوده، ها(راهبرد(

 و آب منابع از حفاظت منظر از خاک و آب حفاظت های فناوری کدام از هر اهمیت یا وزن

 مقایسه ماتریس استخراج برای هاییپرسشنامه ابتدا منظور، یندب .است شده استخراج خاک

 کافی شناخت با خاک و آب کارشناس ده از خاک و آب حفاظت های فناوری انواع زوجی

 و تبدیل فازی اعداد مقیاس به کارشناسان زبانی نظرات ،سپس .شد تکمیل آنها به نسبت

 آمد. دست به شده تجمیع زوجی مقایسه ماتریس و محاسبه کارشناسان نظرات هندسی میانگین

 مقداری فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با فناوری هر نهایی اهمیت یا وزن ،پایان در

 شد. محاسبه

 از ناشی اریب با رگرسیون تحلیل در 1عرضی مقطع هایداده از استفاده در معموالً چون 

 های فناوری اثر برآورد منظور به ،حاضر مطالعه در ،یمشومی رو هروب مشاهده غیرقابل ناهمگنی

 چرخشی رگرسیون مدل از ،فقر شکاف و مصرفی آب میزان عملکرد، بر خاک و آب حفاظت

 این بر شد. استفاده 2واقعیت جایگزین تحلیلو تجزیه چارچوب در ایچندجمله زایدرون

 تحلیلو تجزیه ،نهایت در و 4تیمار معادالت ،سپس و 3انتخاب معادله ابتدا ادامه، در ،اساس

 Kassie et al., 2015; Danso-Abbeam and) شود می داده توضیح واقعیت جایگزین

Baiyegunhi, 2018). 

 چارچوب تواند می خانوارها رفاه بر مزرعه در خاک و آب حفاظت های فناوری تأثیر 

 آب حفاظت فناوری (N) پذیرش عدم یا (C) پذیرش ،منظور بدین باشد. سازی بهینه مدل یک

                                                                                                                                               

1. cross-sectional data 

2. counterfactual analysis  

3. selection equations 

4. treatment equations 
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 .شود می داده نشان  و  با ،ترتیب به ،امi کشاورز توسط فناوری( امین) خاک و

 مشخص  با ،است مشاهده غیرقابل که کشاورز خالص رفاه ،همچنین

 بردار یک با توانمی را خاک و آب حفاظت های فناوری پذیرش خالص رفاه .شود می

 کرد: بیان زیر صورت به پنهان متغیر یک چارچوب در خانوار توضیحی متغیرهای

(1) 
 

 که کشاورزانی برای یک است، یک و صفر باینری متغیر یک  (،1در رابطه ) که

 که است کشاورزانی برای صفر و اندپذیرفته را ام خاک و آب حفاظت های فناوری

 مشاهده قابل مؤثر عوامل تمام شامل  متغیر اند؛نپذیرفته را خاک و آب حفاظت های فناوری

 مزرعه و خانوارها مشخصات مانند خاک و آب حفاظت های فناوری پذیرش به تصمیم بر

 پذیرش احتمال است.خط جزء  و تخمینی پارامترهای بردار  متغیر است؛ همچنین،

 :شود می بیان زیر صورت به

(2)   

 مدل از ،است نرمال توزیع یک اینکه فرض با و ؛است  برای تجمعی توزیع تابع  ،آن در که

 را محصول تولید از خود )رفاه( بازده روستایی خانوار کهاز آنجا  .شود می استفاده پروبیت

 زیر صورت به محصول عرضه و نهاده تقاضای به توجه با پذیرش به تصمیم کند،می حداکثر

 .شود می بیان

(3)  

 بردار  ها،نهاده بردار  محصول، انتظاری سطوح  ،محصول قیمت  متغیرکه در آن، 

 عنوان به خالص بازده (3) رابطه از است. مصرفی هاینهاده قیمت بردار  خانوار، هایویژگی
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 حفاظت های فناوری پذیرش و خانوار هایویژگی محصول، قیمت متغیر، هاینهاده از تابعی

 شود: می بیان خاک و آب

(4)  

 یافته تقلیل فرم عملکرد () (3) رابطه بر 1لما تلینگوه مستقیم اجرای 

 :است زیر صورت هب اول مرتبه وضعیت از محصول عرضه تابع

(5)  

 به تصمیم محصول، و نهاده قیمت به روستایی خانوار رفاه که دهدمی نشان (5) و (4) توابع

 است. وابسته خانوار هایویژگی بردار و خاک، و آب حفاظت های فناوری پذیرش

 متغیر است، خانوار و مزرعه هایویژگی بردار از خطی تابع محصول بردار کهاز آنجا 

 شود: می بیان زیر صورت به محصول

(6) 
 

 کیفیت تحصیالت، سن، زمین، مقدار )مانند خانوار و مزرعه های ویژگی بردار  در آن، که

 حفاظت های فناوری پذیرش وضعیت شاخص  ..(،.و کشاورزی هاینهاده قیمت و خاک

 .است تخمینی پارامترهای بردار  و  و تصادفی خطای جزء  خانوار، خاک و آب

 در  بر مؤثر (،6) رابطه خروجی در  نشده اعالم عوامل ،آن در که بالقوه انتخاب اریب

 صفر مخالف ، خطا، اجزای همبستگی ضریب است. (1) منتخب رابطه

 تنظیم در .شود می عملکرد اریب تخمین به منجر 2معمولی مربعات حداقل ،رو این از است؛

                                                                                                                                               

1. Hoteling’sLemma 
2. Ordinary Least Squares (OLS) 



 118، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

38 

 درمان گروه به تصادفی صورت به افراد توسط انتخاب اریب مشکل این تصادفی، کنترل آزمایشی

 میان تمایز عوامل تنها که یا گونه به دارد، اختصاص )نپذیرندگان( کنترل و )پذیرندگان(

 .(Asfaw et al., 2012) است فرضیه این نپذیرندگان و پذیرندگان

 خاک، و آب حفاظت های فناوری پذیرش مانند غیرتصادفی تجربی وضعیت یک در

 برآورد .(Nkala et al., 2011) دهد رخ است ممکن انتخاب اریب و نیست تصادفی پذیرش

 ای شیوه در مشاهده غیرقابل و مشاهده قابل عامل دو هر برای محاسبه پذیرش، تأثیر و عوامل زمان هم

  .(Lokshin and Sajaia, 2004) است 1زادرون چرخشی رگرسیون یافته توسعه مدل کارآمد،

 است: زمان هم طور به ایدومرحله برآورد روش یک زادرون چرخشی رگرسیون مدل

 ؛ واست پذیرش بر مؤثر عوامل تعیین منظور به (1) رابطه انتخاب معادله برآورد شامل اول مرحله

 معادالت یا رژیم معادالت که معادالتی قالب در هدف متغیرهای بر مؤثر عوامل دوم، مرحله در

 عنوانبه متداول کشت راهبرد ة حاضر،مطالع در گیرد.می قرار بررسی مورد شوند،می گفته تیمار

 بررسی مورد راهبرد این با مقایسه در( j=2 ،3، 4) هاراهبرد بقیه و شد انتخاب =1j پایه راهبرد

 :ه استشد تعریف (7) روابط صورت به مختلف راهبردهای برای تیمار تابع گرفتند. قرار

(7)    

 های رژیم در (مصرفی آب و فقر شکاف عملکرد،) وابسته متغیرهای Yij ،روابط این در

 در باید ،دارند وجود بردار این در که متغیرهایی ،است مستقل متغیرهای از برداری Xi و لفتمخ

 ابزاری متغیر این باشد. بیشتر متغیر یک دارای حداقل باید Zi اما ؛باشند داشته وجود هم Zi بردار

 درک از عبارت ،حاضر تخمین در ،سازدمی پذیرامکان را تخمین و تشخیص فرآیند که اضافه

 است. خاک و آب حفاظت های فناوری از خانوار

                                                                                                                                               

1. Endogenous Switching Regression (ESR) 
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 همبسته  رژیم معادالت پسماند جمالت با  ،یعنی انتخاب معادله پسماند جمله اگر

 مربعات حداقل هایتخمین ،نتیجه در و شد خواهد غیرصفر نمونه در  انتظاری ارزش باشد،

 روش یا مدل از توانمی ،بالقوه ناسازگاری این اصالح برای بود. خواهند ناسازگار ها

 همبستگی از ،آن در که بهره گرفت (Bourguignon et al., 2007) همکاران و گنونیوبورگ

 که دادند نشان . آنهاشود می استفاده رژیم معادالت و انتخاب معادله پسماند جمله میان

 وردآ دستبه (8) رابطه طریق از توان می را رژیم یا تیماری معادالت در  سازگار های تخمین

  گویند(:می ایچندجمله زایدرون سویچینگ رگرسیون مدل که بدان)

(8)    

  ،آن در که سازد حداقل را مشاهده غیرقابل ناهمگنی مسئله تواند می رهیافت این 

 (9) رابطه صورتبه 1میلز نسبت معکوس  و بوده  و  پسماند جمالت بین کوواریانس

 :ه استشد محاسبه

(9)    

 به ،بعد گامدر  است. تیماری و انتخاب معادالت بین همبستگی ضرایب نشانگر  در آن، که

 است. شده پرداخته 3ناهمگنی و تیماری اثرات ،2شرطی انتظارات بررسی

 اثر محاسبه برای توانمی را گفته پیش ایچندجمله زایدرون سویچینگ رگرسیون مدل

ATT) اندکرده اتخاذ را راهبرد این که گروهی بر تیمار متوسط
 اتخاذ را آن که گروهی و (4

                                                                                                                                               

1. Mills ratio 

2. conditional expectations  

3. treatment and heterogeneity effects 
4. Average Treatment effect on the Treated (ATT) 
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ATU) اندنکرده
 Heckman et al., 2001; Kassie et al., 2015; Di Falco) برد کار هب (،1

and Veronesi, 2018). ،نهولد و راوشیف پسروی از مطالعات به بدین ترتیب (Shiferaw and 

Holden, 1998) ورونسی و فالکو دی و (Di Falco and Veronesi, 2018)، در شرطی انتظارات 

 است: (13) تا (10) روابط صورتبه واقعیت جایگزین و شده مشاهده سناریوهای

 نمونه: در شده مشاهده واقعی انتظارات

(10) 
 

(11) 
  

 

 

 نمونه(: در نشده )مشاهده واقعیت جایگزین انتظارات

(12) 
 

(13) 
  

 

 

 (13) و (12) روابط و نمونه در شده مشاهده واقعی انتظارات ةدهندنشان (11) و (10) روابط که

 بر تیمار اثر میانگین ،حالت این در است. واقعیت جایگزین انتظاری ارزش ةدهندنشان

                                                                                                                                               

1. Average Treatment effect on the Untreated (ATU)  
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 رابطه صورتبه (12) و (10) روابط تفاوت از ،(ATT) اندپذیرفته را راهبرد که کشاورزانی

 :شود می محاسبه (14)

(14) ATT=   

 خاک و آب حفاظت اقدامات راهبرد که کشاورزانی بر تیمار اثر متوسط مشابه، طور هب

 (15) رابطه صورتبه (13) و (11) روابط تفاوت از ،(ATU) اندنکرده اتخاذ را نظر مورد

 :شود می محاسبه

(15) ATU=   

 متغیر انتظارات متوسط نشانگر معادله راست سمت جمله اولین (،15) و (14) روابط در

 راهبرد که باشند گروهی با مشابه هاییویژگی دارای اگراست، البته  پذیرندگان برای وابسته

 غیرقابل متغیرهای تفاوت برای بالقوه اثرات .ندا هنکرد اتخاذ را خاک و آب حفاظت اقدامات

 .ه استشد محاسبه راست سمت دوم جمله طریق از مشاهده

 (15) و (12) روابط تفاوت از راهبرد پذیرندگان برای ناهمگنی اثرات نهایت، در

 اتخاذ را خاک و آب حفاظت اقدامات راهبرد که گروهی برای و (16) رابطه صورت به

 :شود می محاسبه (17) رابطه صورتبه (14) و (13) روابط تفاوت از ،اند نکرده

(16) )+   

(17) )+  

 Stata افزارینرم بسته از ،ایچندجمله زایدرون سویچینگ رگرسیون مدل اجرای برای

 .ه استشد استفاده 15
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 با و دگذار باشتأثیر خانوار درآمد بر تواند می فناوری پذیرش است که ذکر به الزم

 سرانه درآمد باشند، داشته کشاورزی زج به درآمدی منابع است ممکن کشاورزان اینکه به توجه

 نظر در مطالعه مورد منطقه خانوارهای فقر وضعیت گیری اندازه برای معیار یک عنوان به خانوار

 و فقر خط از ،دارد وجود خانوار هایهزینه بین نابرابری که از آنجا ،همچنین ؛شود می گرفته

 خانوارهای فقر وضعیت بررسی برای (Foster et al., 1984) همکاران و فوستر فقر معیارهای

 :است زیر صورت به که ،هشد استفاده روستایی

(18)   

 

 ،فقر خط L فقیر، هایخانواده تعداد p نمونه، کل N فقر، شاخص  ،(18) رابطه به توجه با

 را غیرفقیر و فقیر هایخانواده فقر سرشمار شاخص .است فقر مقیاس S و خانوار سرانه درآمد 

 گیری اندازه برای ،بنابراین ؛دهدنمی نشان را فقر خط زیر یهاخانواده فقیرتر بودن و دهدمی نشان

 که دهدمی نشان فقر شکاف شاخص است. شده استفاده فقر شکاف شاخص از ،هاخانواده میزان فقر

 عنوان به فقر شکاف شاخص ،واقع در است؛ فقر خط از ترپایین اندازه چه تا خانوار متوسط درآمد

 اختیار یک مقدار S نیز فقر شکاف شاخص محاسبه برای است. شده بیان فقر خط از درصدی

 .(Dercon et al., 2009; De la Fuente et al., 2015) کندمی

 کشاورزان از پرسشنامه 311 تکمیل و حضوری مصاحبه طریق از استفاده مورد اطالعات

 و اطالعات شامل شده آوری جمع اطالعات و متغیرها .شد آوریجمع بررسی مورد منطقه

 است. مند آبریز حوضه کشاورزان اجتماعی اقتصادی و کشاورزی، های داده

 و درجه 51 جغرافیایی مختصات در کشور غرب جنوب و جنوب در مند آبریز حوضه

 دقیقه 55 و درجه 29 تا دقیقه 20 و درجه 27 و شرقی طول دقیقه 30 و درجه 54 تا دقیقه 15

 حوضه این (.2 )شکل است مربع کیلومتر 47653 آن مساحت و است شده واقع شمالی عرض

 درصد 66 حدود است. شده گسترده فارس خلیج شمال هایبلندی دامنه در و شمالی ساحل در
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 چهار از و دهند می تشکیل هادشت را آن درصد 34 و کوهستانی ناحیه را حوضه این از

 رودخانه -3 ،جهرم و شور -2 ،آغاجقره -1 :از ندا عبارت که ،دشومی تشکیل زیرحوضه

  پایاب. و میانی مند -4 و شوردهرم

 
 مطالعه مورد منطقه موقعیت -2 شکل

 ایخوشه گیرینمونه روش چهارم ةمرحل در نمونه خانوار 311 تعداد در مجموع،

  .است شده لیتکم هاپرسشنامه یحضور صورتبه و از آنها شده نییتع ایچندمرحله

 بحث و نتایج

 محصول عملکرد آب، مصرف بر خاک و آب حفاظت های فناوری تأثیر بررسی برای

 استفاده با ،خاک و آب منابع حفاظت نظر از اقدامات، بندیاولویت ابتدا ،روستایی فقر و گندم

هر  اهمیت یا وزن ،زیرمعیارها و معیارها بندیاولویت برای .شد ارزیابی انکارشناس دیدگاه از

 شده و استخراج خاک و آب عبمنا حفاظت منظر از خاک و آب حفاظت های فناوری کدام از

 نظرات هندسی میانگین و تبدیل فازی اعداد مقیاس به کارشناسان زبانی نظرات ،سپس

 وزن ،پایان در .ه استآمد دست به شده تجمیع زوجی مقایسه ماتریس وشده  محاسبه کارشناسان
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 نتایج و محاسبه مقداری فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با فناوری هر نهایی اهمیت یا

CR) پایین و باال حدود برای ناسازگاری نرخ .آمده است 3 جدول در آن
m) میانی حدود و 

(CR
m)، نرخ، این بودن 1/0 از کمتر دلیل به بنابراین، و شده محاسبه 039/0 و 070/0 ،ترتیب به 

 روش ازگیری  با بهره شده محاسبه های وزن و است قبول قابل های کارشناسانپاسخ ناسازگاری

 نشان نتایج .شود استفاده اقدامات بندیاولویت تحلیل برای تواند می فازی مراتبی سلسله تحلیل

 و یاهیگ یایبقا حفظ ،نییپا یآب ازین با محصوالت کشت ،یاریآب قیدق خیتار نییتعکه  داد

 ی،وانیح کود از استفاده .را دارند اهمیت یا وزن بیشترین ،ترتیب به ،یاریآب های روش انواع

 اهمیتیا  وزن کمترین ، ازترتیب به نیز یزراع تناوب تیرعا و یاراض سازی کپارچهی و حیتسط

 .برخوردارند

 ، بایدخاک و آب منابع حفاظت در خاک و آب حفاظت اقدامات وزن محاسبه از پس

 برای .شود مشخص ها، سطح هر مزرعه در استفاده از این فناوریهاوزن ینگیری از هم بهره با

 2/0 بین وزن مجموع با اقدامات )انجام یفضع خاک و آب حفاظت برخوردار از نمونه مزارع

 با اقدامات انجام) مطلوب و (6/0 تا 4/0 بین وزن مجموع با اقدامات انجام) متوسط (،4/0 تا

، خاک و آب حفاظت به پرداختن ،یعنی مربوط مجازی متغیر برای ،(باال به 6/0 وزن مجموع

 متداول کشت راهبرد ة حاضر،مطالع در .ه استشد منظور چهار و سه دو، ارزش ترتیب، به

 ضعیف خاک و آب حفاظتبا عناوین  هاراهبرد بقیه و هشد انتخاب( j=1) پایه راهبرد عنوان به

(2j=،) متوسط خاک و آب حفاظت (3j=) مطلوب خاک و آب حفاظت و (4j=) مقایسه در 

 گرفتند. قرار بررسی مورد راهبرد این با
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 از خاک و آب حفاظت اقدامات زوجی مقایسه ماتریس زا شده محاسبه وزن – 2 جدول
  کارشناسان نظرات

 وزن آب منابع از حفاظت اقدامات

 0 / 095 نوین یاریآب های روش

 0 / 057 یاریآب کم راهبرد

 0 / 019 استخر احداث

 0 / 020 انهار پوشش

 0 / 013 یاراض سازی کپارچهی و حیتسط
 0 / 052 لوله با مزرعه به منبع از آب انتقال

 0 / 134 نییپا یآب ازین با محصوالت کشت

 0 / 173 یاریآب قیدق خیتار نییتع

 0 / 046 کشت قیدق خیتار نییتع

 وزن خاک منابع از حفاظت اقدامات
 0 /062 (یورز خاک ی)ب یحفاظت یورز خاک

 0 / 046 (یورز خاک )کم یحفاظت یورز خاک

 0 یوانیح کود از استفاده
 0 / 019 یزراع تناوب تیرعا

 0 / 133 یاهیگ یایبقا حفظ

 0 / 040 یگذار شیآ

CR
m 039 / 0 

CR
g 070 / 0 

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ

 اجتمااعی  و اقتصاادی  هاای ویژگای  باا  ارتبااط  در پرسشنامه 311 از آمده فراهم اطالعات
 درصاد(  48) نفار  148 ،شود می مالحظه که گونههمان است. دهآم 3در جدول  نمونه کشاورزان

 درصاد  36 آن،و پس از  سال شصت تا 45 سنی گروه در با باالترین فراوانی نمونه کشاورزان از
 سانی  گاروه  باه  مرباوط  نیز فراوانی کمترین ،نهایت در وسال قرار دارند  45تا  24در گروه سنی 

 همچناین،  .شود می شامل را نمونه کشاورزان از درصد شانزده تنها که است سال شصت از باالتر
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 و پلمیا د ،کلیسا  و ییابتادا  ساواد، یبا  دساته  چهاار  باه  نمونه کشاورزان بین در تحصیالت سطح
 دیپلم مدرک با نفر 111 ،شود می مشاهده که گونه همان است. شده بندیتقسیم عالی التیتحص

 35) نفار  110 ،آن از بعاد  و اناد. داده اختصااص  خاود  باه  را فراوانای  مقدار بیشترین درصد( 36)
 به متعلق درصد( سیزده) نفر 41 بانیز  فراوانی کمترین دارند؛ سیکل و ابتدایی تحصیالت درصد(

 ساه  باه  مطالعاه  ماورد  بارداران بهاره  کشاورزی کار سابقه هستند. سواد فاقد که است کشاورزانی
 بیشاترین  اسات.  شاده  بنادی تقسایم  بااال  به سال 25 و سال 25 تا پانزده بین سال، پانزده زیر گروه

 ساال  25 تاا  پانزده بین که است گروهی به مربوط ،درصد( 36) نفر 112 با نمونه، کل از فراوانی

 نشاان  نموناه  بارداران  بهاره  باه  متعلاق  زمین قطعات تعداد وضعیت دارند. کشاورزی فعالیت سابقه
 97 تنهاا  و زماین برخوردارناد   قطعاه  یاک  از درصد( 69)بردار  بهره کشاورزان بیشتر که دهد می

 نوساان  قطعاه  یک تاا هفات   از نمونه مزارع قطعات دارند. قطعه یک از بیش هایزمین برداربهره
 است. کشاورزی هایزمین مک نسبتاً پراکندگی ةدهندنشان که ،دارد

 نمونه کشاورزان اجتماعی و اقتصادی هایویژگی -3 جدول

 درصد فراوانی نوع 

 سن

45-24 112 36 

60-45 148 48 

 16 51 سال 60 از باالتر

 تحصیالت سطح

 13 41 سوادبی

 35 110 سیکل و ابتدایی

 36 111 دیپلم

 16 49 عالی تحصیالت

 کار سابقه

 29 91 سال 15 زیر

 36 112 سال 25 تا 15

 35 108 باال به سال 25

 زمین قطعات تعداد
 69 214 قطعه یک

 31 97 قطعه یک از بیش

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
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 را نمونه کشاورزان توسط خاک و آب حفاظت راهبردهای از استفاده توزیع 4 جدول

 توسط خاک و آب حفاظت راهبردهای بین در ،شود می مالحظه که گونههمان دهد.می نشان

 درصد( 73 )تقریباً فراوانی باالترین نییپا یآب ازین با محصوالت کشت راهبرد ،نمونه کشاورزان

 نییتع به مربوط خاک و آب حفاظت اقدامات سایر سهم بیشترین و داده اختصاص خود به را

 کمترین ؛است لوله با مزرعه به منبع از آب انتقال و یوانیح کود از استفاده ،کشت قیدق خیتار

 8/4 با (یورز خاک ی)ب یحفاظت یورز خاک و یاریآب قیدق خیتار نییتع به مربوط نیز سهم

 .است درصد

 نمونه کشاورزان توسط خاک و آب حفاظت راهبردهای از استفاده توزیع -4 جدول

 درصد فراوانی خاک و آب منابع از حفاظت اقدامات

4/44 138 نوین یاریآب های روش  

5/13 42 یاریآب کم راهبرد  

 27 84 استخر احداث

7/34 108 انهار پوشش  

5/40 126 یاراض سازی کپارچهی و حیتسط  

5/68 213 لوله با مزرعه به منبع از آب انتقال  

3/73 228 نییپا یآب ازین با محصوالت کشت  

8/4 15 یاریآب قیدق خیتار نییتع  

7/70 220 کشت قیدق خیتار نییتع  

8/4 15 (یورز خاک ی)ب یحفاظت یورز خاک  

9/55 174 (یورز خاک )کم یحفاظت یورز خاک  

4/70 219 یوانیح کود از استفاده  

6/38 120 یزراع تناوب تیرعا  

8/32 102 یاهیگ یایبقا حفظ  

7/35 111 یگذار شیآ  

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
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 کارگیری به اثر بررسی برای ایچندجمله زایدرون سویچینگ رگرسیون مدل برآورد نتایج
 از استفاده با )فقر روستایی( کشاورزان فقر شکاف و آب مصرف عملکرد، بر خاک و آب حفاظت

 جدول نتایج اساس بر است. دهآم 7تا  5 هایجدول در ،ترتیببه ،واقعیت جایگزین تحلیلو تجزیه
 خالص اثر دارای ها،، نسبت به دیگر راهبردمطلوب خاک و آب حفاظت راهبردهای اتخاذ ،5

 و آب حفاظت راهبرد دو اتخاذ با ،همچنین (؛درصد 37است ) روستاییان فقر کاهش بر بیشتری
 شکاف فقر روستاییان درصد 34 و ، بیستترتیببه ،متوسط خاک و آب حفاظت و ضعیف خاک

 عدم صورت در که دهدمی نشان نیز مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات یابد.می کاهش خالص طوربه
 روستاییان فقر شکاف بر ضعیف خاک و آب حفاظت راهبرد اثر شده، آوریجمع هایداده کنترل
 پیشین مطالعات نتایج برخی از با ة حاضرمطالع نتایج .(9 با برابراست ) بیشتری اریب دارای

(Becerril and Abdulai, 2010; Abdulai, 2016; Karidjo et al., 2018; Mekuriaw et al., 

2018; Gizaw et al., 2019) دارد مطابقت. 

 از استفاده با فقر شکاف بر خاک و آب حفاظت راهبردهای پذیرشمتوسط  اثرات -5 جدول
 واقعیت جایگزین تحلیلو تجزیه

 حفاظت
 خاک و آب

 متوسط اثرات نوع

 تصمیم مراحل 

 
 پذیرش
 )درصد(

  عدم
 پذیرش
 )درصد(

  اثرات
 خالص

 )درصد(
      ضعیف خاک و آب حفاظت

 -58 78 20  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 -53 82 29  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 
 5 4- 9  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

      متوسط خاک و آب حفاظت
 -43 77 34  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 

 -40 80 40  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 
 3 3- 6  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

      مطلوب خاک و آب حفاظت
 -42 79 37  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 -40 81 41  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 
 2 2- 4  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ
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 استفاده با گندم عملکرد بر خاک و آب حفاظت راهبردهای پذیرش متوسط اثرات -6 جدول
 واقعیت جایگزین تحلیلو تجزیه از

 حفاظت
 متوسط اثرات نوع خاک و آب

 تصمیم مراحل 

 
 پذیرش

 هکتار( در )تن

 پذیرش عدم
 هکتار( در )تن

 خالص اثرات
 هکتار( در )تن

      ضعیف خاک و آب حفاظت
 50/4 45/3 05/1  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 58/4 53/3 05/1  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 
 08/0- 08/0- 0  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

      متوسط خاک و آب حفاظت
 45/5 40/3 05/2  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 55/5 48/3 07/2  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 
 - 10/0- 08/0- 02/0  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

      مطلوب خاک و آب حفاظت
 18/6 62/3 56/2  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 28/6 61/3 67/2  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 
 -10/0- 01/0 11/0  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

 پژوهش یهاافتهی: ماخذ

 گندم محصول آب مصرف بر خاک و آب حفاظت اقدامات پذیرش متوسط اثرات -7 جدول
 واقعیت جایگزین تحلیلو  و تجزیه از استفاده با

 حفاظت
 خاک و آب

 متوسط اثرات نوع

 تصمیم مراحل 

 
 پذیرش

 )مترمکعب(

  عدم
 پذیرش

 )مترمکعب(

  اثرات
 خالص

 )مترمکعب(
      ضعیف خاک و آب حفاظت

 -9600 11041 1441  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 -9500 11872 2372  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 

 100 831- 931  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 
      متوسط خاک و آب حفاظت

 -8320 10022 1702  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 -8320 10659 2339  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 
 0 637- 637  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

      مطلوب خاک و آب حفاظت
 -6600 9941 3341  (ATT) پذیرندگان روی تیمار متوسط اثرات 
 -6500 9872 3372  (ATU) پذیرش عدم روی تیمار متوسط اثرات 

 100 69 31  (H) مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات 

 تحقیق هاییافته ماخذ:
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، نسبت به دیگر مطلوب خاک و آب حفاظت راهبرد اتخاذ نیز 6 جدول نتایج اساس بر

 عملکرد ،همچنین .(56/2 با برابراست ) محصول عملکرد بر بیشتری خالص اثر دارای ها،راهبرد

 05/2 و 05/1 ،ترتیب به ،متوسط و ضعیف خاک و آب حفاظت راهبرد دو اتخاذ با محصول

 میزانبه مطلوب خاک و آب حفاظت راهبرد بر اتکا ،بنابراین یابد.می افزایش خالص طور به

 که دهدمی نشان نیز مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات دهد.می افزایش را محصول عملکرد بیشتری

 بر مطلوب خاک و آب حفاظت راهبرد اثر شده، آوریجمع هایداده کنترل عدم صورت در

بخش  این .(11/0 با برابراست ) بیشتری اریب دارای ها،، نسبت به دیگر راهبردمحصول عملکرد

 Jara-Rojas et al., 2013; Abdulai) پیشین مطالعات نتایج برخی از با مطالعة حاضر نتایج از

and Huffman, 2014; Abdulai, 2016; Di Falco and Veronesi, 2018; Darkwah et 

al., 2019) دارد. مطابقت 

 دارای مطلوب خاک و آب حفاظت راهبرد اتخاذ دهد،می نشان 7 جدول که گونه همان

 دیگر به نسبت (مترمکعب 3341 مصرف کاهش با برابر) آب مصرف بر بیشتری خالص اثر

 ضعیف حوسط در خاک و آب حفاظت راهبرد دو اتخاذ با آب مصرف ،همچنین .ستهاراهبرد

 نتایج اساس بر یابد.می کاهش خالص طوربه مترمکعب 1702 و 1441 ،ترتیببه ،متوسط و

 با ،باشند متداول کشت پایه راهبرد دارای کشاورزان که صورتی در پذیرش، عدم متوسط اثرات

 ،ترتیببه ،مطلوب و متوسط ضعیف، حوسط در خاک و آب حفاظت راهبرد سه پذیرش عدم

 نشان نیز مشاهده غیرقابل ناهمگنی اثرات یابد.می کاهش درصد 24 و هفده ،ده آب مصرف

 در خاک و آب حفاظت راهبرد اثر شده، آوری جمع هایداده کنترل عدم صورت در که دهدمی

 است. (931 با برابر) بیشتری اریب دارای ها،، نسبت به دیگر راهبردآب مصرف بر ضعیف سطح

 ;Jara-Rojas et al., 2013) پیشین مطالعات نتایج برخی از با از مطالعة حاضر نیز بخش این نتایج

Kleemann et al., 2014; Melaku et al., 2018; Jiang et al., 2019; Zhao; Yang et al., 

 .دارد مطابقت (2019
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 پیشنهادها و گیرینتیجه

های که طی دهه است شده موجب طبیعی منابع به نیاز افزایش و جمعیت روزافزون رشد

 .دت یابضرور پایدار کشاورزی توسعه نیز و خاک فرسایش کاهش و آب وریبهره اخیر،

 در راستای آب فتهدرر و خاک تخریب و فرسایش کاهش و جلوگیری برای راهکارهایی

 با ارتباط در کشاورزان مهم نقش به توجه با است. شده پیشنهاد خاک و آب از حفاظت

 حفاظت های فناوری تأثیر بررسی ،منابع از حفاظت و خاک فرسایش کنترل و آب وری بهره

دارد،  اهمیت بسیار روستایی خانوارهای فقر و آب مصرف محصول، عملکرد بر خاک و آب

 است. پرداخته ة حاضر بدانمطالع که

 مربوط اطالعات از استفاده با خاک و آب حفاظت های فناوری تأثیر ،ة حاضرمطالع در

 بررسی زا درون سؤیچینگ رگرسیون مدل کارگیری به با و مند آبریز حوزه در کشاورز 311 به

 بر خاک و آب حفاظت هایفعالیت کارگیری به خالص اثرات بررسی برای .ه استشد

ه شد استفاده واقعیت جایگزین تحلیلو تجزیه از ،کشاورزان فقر شکاف و آب مصرف عملکرد،

دارای اثر  هاراهبرد دیگر به نسبت مطلوب خاک و آب حفاظت راهبرد اتخاذ که از آن میان،

؛ به است مکعب( ارزیابی شده متر 3341خالص بیشتری بر مصرف آب )برابر با کاهش مصرف 

 خاک و آب حفاظت هایفعالیت کارگیری به با ،گندم کشت هکتار هر در دیگر سخن،

 سه معادل که د،ش خواهد جوییصرفه آب مکعب متر 3341 متداول کشت جای به مطلوب

 شکاف ،همچنین .شود می توصیه فناوری این بیشتر هرچه ترویج ،بنابراین .است آبیاری نوبت

 مطلوب صورت به ، چنانچهخاک و آب حفاظت هایروش کارگیری به با روستایی، خانوار فقر

 در ة حاضرمطالع آمده از دست به نتایج .یابدمی کاهش خالص طوربه درصد 37 ،شود اعمال

 نتایج اساس بر دارد. مطابقت (,Abdulai (2016 یوالعبد مطالعه نتایج با متغیر این تأثیر زمینة

 را ییپیشنهادها توانمی ،خاک و آب منابع حفاظت هایفعالیت تأثیر ة حاضر و بررسیمطالع

 کرد: ارائهشرح زیر  به
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 و آب منابع از حفاظت هایفعالیت پذیرش بر بانکی تسهیالت و اعتبارات به دسترسی میزان -1

 د.یاب تخصیص ورظمن نیبد بیشتری اعتبارات که الزم است ،بنابراین است؛ مؤثر خاک

 قانون که آنجا از دارد. حفاظتی هایفعالیت پذیرش بر دارمعنی و مثبت اثر مزرعه اندازه -2

 مزارع شدن کوچک از ایگونه به که است الزم انجامد،می مزارع شدن تر کوچک به ارث

 د.شو جلوگیری

 عملیات کارگیری به با مثبت رابطه ترویجی هایفعالیت در شرکت متغیر اینکه به توجه با -3

 مستمر صورت بهشایسته است که مسئوالن،  دارد، کشاورزان سوی از خاک و آب حفاظت

 برگزار را خاک و آب حفاظت عملیات زمینه در ترویجی -موزشیآ هایفعالیت ،مکرر و

 همچنین، و پیشرو کشاورزاندیدار با  و نمونه مزارع دیدن برای کشاورزان به ترغیب و کنند

  ند.بپرداز نمایشی مزارع مشاهده با همراه ترویجی هایکالس در شرکت

 خاک و آب منابع هایفعالیت کارگیری به بر دارمعنی و مثبت اثر اطالعات به دسترسی  -4

 خاک و آب حفاظت عملیات زمینه در تلویزیونی و رادیویی هایبرنامه ، تولیدبنابراین دارد؛

بدین منابع  کشاورزان و تسهیل دسترسی زمینه این در مفید نشریات و مجالت تألیف نیز و

 د.نمای ضروری میآموزنده 
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